
มคอ. ๔ 
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รายละเอียดของการฝึกปฎิบัติการพยาบาล 
รหัสวิชา NSG๓๓๐๔ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา    NSG๓๓๐๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Adult & Elder Nursing Practicum II 
 

๒. จ านวนหน่วยกิต   ๔ (๐-๑๒-๖) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
  

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. กาญจนา เกียรติกานนท์ E-mail: kanchana.ki@ssru.ac.th/ 
     อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง E-mail: supaluk.ph@ssru.ac.th 

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน    
๑. อาจารย์ดร.กรรณิกา    เจิมเทียนชัย 
๒. อาจารย์ดร.นภพรพัชร  มั่งถึก 
๓. อาจารย์หนึ่งฤทัย        โพธิ์ศรี 
๔. อาจารย์อรทัย  รุ่งวชิรา 
๕. อาจารย์อัมพร  เจียงวิริชัยกูร 
๖. อาจารย์กาญจนา       อาชีพ 
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๗. อาจารย์ศุภลักษณ์ พ้ืนทอง 
๘. อาจารย์พัฒนา ชวลิตศุภเศรณี  
๙.อาจารย์ ดร.กาญจนา    เกียรติกานนท์ 

 
๕.  สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ / E-mail: kanchana.ki@ssru.ac.th  
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/๖๔ 
๖.๒ ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่ ๓ 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด    ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๔    

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 การจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในรายวิชานี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการพยาบาลอย่างองค์รวมและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ แก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังในการดูแลช่วยเหลือ 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
๑. ให้การดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในระยะเฉียบพลันและ

เรื้อรังโดยใช้กระบวนการพยาบาลอย่างมีแบบแผน 
๒. วางแผนการพยาบาลให้แก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมทุกระดับปัญหาสุขภาพ โดยประยุกต์ความรู้

ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอ้ืออาทรแก่บุคคลในวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนใน

ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง และอยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิตเกี่ยวกับสารน้ า อิเล็กโทรไลต์และกรดด่าง การได้รับออกซิเจน  
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เมตาบอลิซึม การรับรู้ การรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ภูมิคุ้มกันโรคและการอักเสบ การสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
ของเซลล์ โดยค านึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในฐานะผู้น าและผู้
ตามในทีมพยาบาล รวมทั้งท างานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ 

๔. ประเมินผลการการพยาบาลถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงแผนการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๒.๑ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในระยะ
เฉียบพลันและเรื้อรังและสอดแทรกความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื่อโควิดและโรคอุบัติใหม่ จึงจัดให้มีการเพ่ิมเติม
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังและคนปกติที่ติดเชื้อ  
  ๒.๒ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน จึงจัดให้นักศึกษาท า mind mapping ของโรค
ในผู้ป่วยที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งท า Case study โดยประมวลความรู้ทั้งหมดของผู้ป่วย น ามา conference แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับอาจารย์และเพ่ือนในกลุ่ม และน าไปสรุปรวบรวมเป็นกรณีศึกษา น าส่งจ านวน 1 ฉบับ  
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
 (๒)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓)  สามารถใช้ดุลพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม 

  (๔)  แสดงออกถึงการเคารพ คุณค่า ความแตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและตนเอง  
 (๕)  แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวมและสังคม 
 (๖)  แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล 
  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ปฐมนิเทศวิชา (Orientation) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและคณาจารย์ผู้ร่วมสอนตามสถานที่และ
เวลาที่ก าหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

(๒)  ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  (Pre and Post conference) ตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาล (Nursing Round) โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลบุคคลวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยยึดหลักผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเคารพสิทธิผู้ป่วย 
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(๓)  มอบหมายงานรายบุคคลให้ดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และจัดท าแผนการพยาบาลและ 
Concept Mapping รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานและส่งงานตรงเวลา 

(๔)  ให้สะท้อนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและอาจารย์นิเทศสะท้อนกลับ ในประเด็น
เกี่ยวกับการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม (Professional Health Behaviors) โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษา (SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools)  

๒. ความรู้ 
๒.๑   อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑)  มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 
ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 (๒)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ 
 (๓)  มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
 (๔)  มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ใน

การปฏิบัติทางการพยาบาล 
 (๕)  มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
 (๖)  มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และสิทธิผู้ป่วย 
 (๗) มีความรู้และความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร 
และผู้รับสาร 
๒.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

(๑) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วย โดยทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และให้นักศึกษาท า Mapping โรคเป็นสมุดพกติดตัวส าหรับขึ้นฝึกปฏิบัติ 

(๒)  ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  (Pre and Post conference) ตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาล (Nursing Round)ทุกวัน 

(๓)  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามสภาพสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม ในผู้ป่วยที่มีปัญหา
สุขภาพซับซ้อนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เกี่ยวกับสารน้ า อิเล็กโทรไลต์และกรดด่าง การได้รับออกซิเจน  เมตาบอลิ



มคอ. ๔ 
หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
NSG๓๓๐๔ รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

ซึม การรับรู้ การรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ภูมิคุ้มกันโรคและการอักเสบ  การสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
ของเซลล์ ปัญหาด้านจิตสังคม การดูแลครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด การ
ป้องกันการติดเชื้อ การให้การพยาบาลในขณะที่ติดเชื้อ เป็นต้น  

(๔)  มอบหมายงานรายบุคคลให้ดูแลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประเมินภาวะสุขภาพและท า case 
study จ านวน 1 ฉบับ 

(๕)  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยใช้ผังความคิด ( Concept Mapping)เป็น
รายบุคคลและท าแผนการพยาบาลและปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล ( care plan )  

(๖)สอนข้างเตียงผู้ป่วย(Bed side Teaching)/ Clinical Teaching) 
(๗)  Case conference 

๒.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๑)  สังเกตการมีส่วนร่วม และซักถามวิธีการปฏิบัติการพยาบาลจากนักศึกษาในระหว่างการทบทวนความรู้

ที่เก่ียวข้องกับการพยาบาลบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(๒)  สังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระหว่างการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre and 

Post Conference) การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยโดยใช้ผังความคิด(mind mapping) และระหว่างการท า 
case conference 

(๓) ประเมินรายงานแผนการพยาบาลประจ าวัน และ Concept Mapping พร้อมสะท้อนกลับและให้
นักศึกษาปรับแก้ไข 

(๔) ประเมินภาวะสุขภาพและท าcase study 1 รายในกลุ่มแรกที่ข้ึนฝึกปฏิบัติ  
(๕)  ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา (SSRU College of 

Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools)  
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑)  สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือ

พัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (๒)  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 
 (๓)  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและการศึกษา

ปัญหาทางสุขภาพ 
๓.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

(๑)  การจัด conference ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสะท้อนคิดประสบการณ์การเรียนรู้ 



มคอ. ๔ 
หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
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(๒)  ปฏิบัติการพยาบาล(Pre and Post conference) และการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล  (Nursing 
round) 

(๓)  มอบหมายงานรายบุคคลให้ดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และจัดท าแผนการพยาบาล 
(๔)  มอบหมายงานรายบุคคลให้ท าConcept Mapping สัปดาห์ละ 1 ราย และนักศึกษาร่วมวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยใช้ผังความคิด (concept mapping) 
๓.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

(๑) สังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระหว่างการอภิปราย และประเมินการสะท้อนคิด 
(๒)  ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 

(SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 
 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบที่
ควรมีการพัฒนา 

 (๑)  มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 (๒)  สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

  (๓)  สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 (๔)  แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้  

(๑)  มอบหมายให้ปฏิบัติการพยาบาลตามประสบการณ์ที่กลุ่มวิชาก าหนด 
(๒)  มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยรายกรณี เพื่อฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การดูแล 
(๓) มอบหมายการท า Concept Mappingและการศึกษารายกรณี 
(๔)Pre-Post conference ผู้ป่วยรายกรณีที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 (๑)  ให้กลุ่มสะท้อนพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 (๒)  อาจารย์สะท้อนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่เหมาะสมของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุง 

(๓)  ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
(SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 

 



มคอ. ๔ 
หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการ

พัฒนา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการปฏิบัติงาน 
 (๒)  สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
 (๔)  สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 
๕.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 

(๑) มอบหมายงานรายบุคคลให้ดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และจัดท าแผนการพยาบาล และ 
Concept Mapping 

(๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติการให้ยา ให้สารน้ า และค านวณยาและสารน้ าที่ผู้ป่วยได้รับ 
(๓)  มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้า หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุเพิ่มเติม 
(๔)  ให้ค าแนะน าในการใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลเรื่องโรค และการพยาบาล 

๕.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๑) ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 

(SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 
(๒)  ประเมินการค านวณยาและสารน้ าของนักศึกษา 

๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๖.๑   ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ/ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 (๑)  สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ 

ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 (๒)  สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 (๓)  ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 (๔)  สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 
 
๖.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 

(๑) จัดให้ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(๒)  มอบหมายให้ปฏิบัติการพยาบาลตามประสบการณ์ที่รายวิชาก าหนด 
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๖.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๑)  ประเมินและสะท้อนกลับผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(๒)  ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 

(SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

 
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 การน าความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล ความสามารถและความคิดเชิง
วิเคราะห์ไปใช้ในการให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิกอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องแก่ผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวที่มีปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกในสถานการณ์และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 

๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
 ด้านการปฏิบัติงาน 

: นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศรายวิชา 
: นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติตามตารางการฝึกภาคปฏิบัติที่ก าหนด  
: นักศึกษาต้องเซ็นชื่อฝึกปฏิบัติงานในใบเซ็นชื่อปฏิบัติงาน และน าให้อาจารย์ประจ ากลุ่มหรืออาจารย์นิเทศของ

โรงพยาบาลเซ็นก ากับในการข้ึนฝึกปฏิบัติงานทุกครั้ง 
: การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่ง

กายของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
: นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โดยต้องรับเวรกับทีมการพยาบาล ก่อนเวลาประมาณ ๑๕นาที หากขึ้นฝึก

ปฏิบัติงานไม่ทันการรับเวรเกิน ๒ ครั้ง ถือว่าขาดเรียน ๑ ครั้ง  
: นักศึกษาต้องมีเวลาขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ของชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ 
: การปฏิบัติการลาป่วย ลากิจ 
 กรณีเจ็บป่วยกะทันหันจนไม่สามารถข้ึนฝึกปฏิบัติงานได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม ทราบล่วงหน้าก่อน 

เวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๓๐ นาที และส่งใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลภาครัฐ กับอาจารย์ประจ ากลุ่ม หลังจากวัน
ลาป่วยไม่เกิน ๓ วัน 
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 กรณีบิดา มารดา และผู้ปกครองเสียชีวิต ต้องแจ้งอาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา พร้อม
ทั้งน าใบมรณะบัตรมามอบให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม  

: นกัศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ประจ ากลุ่ม/อาจารย์นิเทศของโรงพยาบาล ทราบทันทีเม่ือมีเหตุการณ์ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ถูกของมีคมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งบาด เพื่อด าเนินการแก้ไขตามระบบระบบการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อ (Infection Prevention and Control Program) ของโรงพยาบาลที่ข้ึนฝึกปฏิบัติ  
 : นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ประจ ากลุ่ม/อาจารย์นิเทศของโรงพยาบาล 
 : นักศึกษาต้องน าสมุดบันทึกประสบการณ์ขึ้นฝึกปฏิบัติด้วย เพราะเมื่อได้ฝึกปฏิบัติตามทักษะภายใต้การก ากับดูแล
ของอาจารย์ประจ ากลุ่ม/อาจารย์นิเทศประจ าโรงพยาบาล ให้น าสมุดประสบการณ์ให้อาจารย์นิเทศเซ็นภายในวันที่ฝึกปฏิบัติ 
หรือวันอ่ืนๆ โดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์นิเทศ 
 : การพยาบาลผู้ป่วย  

- นักศึกษาต้องขึ้นรับ case ในวันที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ เพ่ือศึกษาผู้ป่วย วางแผนการพยาบาล และเตรียมพร้อมใน
การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย 

- ประเมินอาการ ตรวจร่างกาย รวบรวมข้อมูล เพ่ือค้นหาปัญหาของผู้รับบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
- ร่วมฟังรายงานผู้รับบริการจากหัวหน้าเวรดึก 
- Pre-conference ก่อนปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลความสะอาดผู้ป่วยทั่วไปและ Unit ให้เรียบร้อย 
- ดูแลติดตามท า Treatment ตามแผนการรักษาของแพทย์และให้การพยาบาลผู้ป่วยตามอาการให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
- พักรับประทานอาหารคนละ ๑ ชั่วโมง ตามท่ีอาจารย์นิเทศมอบหมาย 
- ประเมินอาการซ้ า พร้อม nursing round ร่วมกับอาจารย์นิเทศ 
- รายงาน / ประสานงาน ทีมการพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตาม

แผนการรักษา และการพยาบาล 
- Post - Conference  หลังปฏิบัติงาน 
- Post –test ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย  

ด้านประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับ 
- การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
- การหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
- การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง (CAPD) การดูแลผู้ป่วย CKD 
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- การท า EKG ๑๒ Lead 
- การประเมิน Hemodynamic monitoring เช่น CVP 
- การดูแลผู้ป่วย on Central line 
- การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)  
- Stroke Fast Track  
- Shock 
- การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบาย 
- การบริหารยาที่มีความเสี่ยง (High Alert Drug) 
- การแปลผล Arterial Blood Gas 
- การดูแลผู้ป่วย DKA , HHNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง หมายเหตุ 

๑. Mind Mapping 
 

เวลา ๗.๓๐ ในวันที่๒ ของการขึ้นฝึก
ปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ 

 

-เชื่อมทฤษฎี กับ Case ที่ได้รับดูแล 
-ปรับแก้ไขตามอาจารย์ประจ ากลุ่ม
โดยมีก าหนดส่งตามความเหมาะสม
ที่อาจารย์มอบหมาย (ให้แนบ
เอกสารเดิมที่อาจารย์ให้
ข้อเสนอแนะด้วย) 
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๒. แผนการพยาบาล Nursing Care Plan 
ผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายจ านวน ๑ราย 
ประกอบด้วย 
-รายการยา การพยาบาลยา และข้อบ่งชี้ใน
การใช้ยา 
-รายละเอียดlab 
-แผนการพยาบาลครอบคลุมปัญหาที่พบใน
ผู้ป่วย 

เวลา๗.๓๐ในวันที่๒ ของการขึ้นฝึก
ปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ 

 

-ปรับแก้ไขตามอาจารย์ประจ ากลุ่ม
แนะน าแล้วส่งอีกครั้งตามอาจารย์
ก าหนด (ให้แนบเอกสารเดิมที่
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะด้วย) 

๓. จัดท า case study  มอบหมายให้คนละ 1 
ราย โดยให้ท าในกลุ่มแรกท่ีขึ้นฝึก 

ส่งในสัปดาห์ถัดไปเมื่อขึ้นฝึกในกลุ่ม
ที่ 2 หรือตามก าหนดโดยอาจารย์
ประจ ากลุ่ม  

- ประเมินภาวะสุขภาพตามแบบ
แผนการประเมิน  
- case studyจัดท าเล่มรายงาน 1 
เล่ม  

 
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

 ๔.๑ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลและสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพ่ือน าไป
พัฒนาตนเอง 

๔.๒ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่ม เซ็นชื่อก ากับบันทึกประสบการณ์การท า nursing procedure ให้ทุกครั้งที่ผลการฝึก
ประสบการณ์เป็นที่พอใจและติดตามสมุดบันทึกประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับตามรายวิชาที่
ก าหนด 

๔.๓ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มตรวจแบบประเมินการเขียนแผนการพยาบาลและการท า Concept Mapping พร้อม
ทั้งสะท้อนกลับ เพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 

๔.๔ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มให้นักศึกษาประเมินผลการฝึกปฏิบัติและอาจารย์สะท้อนกลับผลการประเมินทุก
สัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

๔.๕ ส าหรับการสอนสุขศึกษา อาจารย์นิเทศประเมินตามแบบประเมินผนวกไปตามการจัดการวางแผนการพยาบาลที่
นักศึกษาได้วางแผนไว้และใช้แบบประเมิน College of Nursing and Health. Undergraduate Clinical Evaluation 
Tool 

๔.๖ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มประเมินผลความสามารถในการฝึกปฏิบัติโดยบันทึกไว้ใน SSRU College of Nursing 
and Health. Undergraduate Clinical Evaluation Tool มีการสะท้อนกลับ ทั้ง Summative และ Formative เพ่ือให้
นักศึกษาทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 
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๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
ไม่มี 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
๖.๑ ประสานงานกับแหล่งฝึกเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ประสบการณ์ท่ีนักศึกษาควรจะได้รับ  
๖.๒ ปฐมนิเทศรายวิชากฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยให้นักศึกษาทราบ 
๖.๓ มอบหมายงานและผู้รับบริการให้นักศึกษาดูแลและรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 

๖.๔ ตรวจ Concept Mapping และNursing Care Plan ของนักศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบ
ข้อบกพร่อง และน าไปแก้ไข 

๖.๕ จัดให้มีการสอนในคลินิก (Clinical teaching) และ Bedside teaching การทบทวนความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านการพยาบาลพ้ืนฐาน 

     ๖.๖ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
         ๖.๗ เซ็นชื่อก ากับบันทึกประสบการณ์การท า nursing procedure ให้ทุกครั้งที่ผลการฝึกประสบการณ์เป็นที่พอใจ 
** (ในกรณีประสบการณ์ใดไม่ครบ และ/หรือไม่มีในระหว่างการฝึกปฏิบัติ ให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยจัด Clinical teaching 
เพ่ิมเติมแก่นักศึกษาก่อนเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย) 
          ๖.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา (SSRU College 
of Nursing and Health Clinical Evaluation Tools) 
 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๗.๑ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหาแหล่งฝึก และประสานงาน 
๗.๒ ให้คู่มือฝึกปฏิบัติงาน 
๗.๓ ปฐมนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
๗.๔ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 

๘. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ 
๘.๑ มีห้องสมุดส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๘.๒ มีห้องประชุมส าหรับนักศึกษาประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
๘.๓ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล การแพทย์ในหอผู้ป่วย 
๘.๔ อุปกรณ์ทางการแพทย์/การพยาบาลส าหรับฝึกทักษะที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องการ 
๘.๕ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการจ าลองเพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะเฉพาะเพ่ิมเติมแก้ไขข้อบกพร่อง 
๘.๖ ประสานงาน/ส ารวจความปลอดภัยในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การก าหนดสถานที่ฝึกปฎิบัติการพยาบาล 

เลือกแหล่งฝึกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน)และมีความพร้อมในด้านของผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

โดยมีแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ๓ แห่ง ดังนี้  
๑.๑ โรงพยาบาลกลาง 
๑.๒ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
๑.๓ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๒. การเตรียมนักศึกษา 
๒.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.๔ 
๒.๒ จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์สอนประจ ากลุ่มปฏิบัติ เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องข้อมูลทั่วไปของ 

หอผู้ป่วย หัตถการที่พบบ่อยบนหอผู้ป่วย รูปแบบการให้บริการงานพยาบาลหอผู้ป่วยแต่ละโรงพยาบาล ประสบการณ์ท่ี
นักศึกษาจ าเป็นจะต้องได้รับ หนังสือที่ควรเตรียมอ่านและน าไปค้นคว้า 

๒.๓ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยการทบทวนความรู้ โดยทบทวนความรู้ที ่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และให้นักศึกษาท า  Mapping โรคเป็นสมุดพกติดตัวส าหรับขึ้นฝึก
ปฏิบัติ 
 
 
 
๓. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน 
การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศ พร้อมคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึกอย่างน้อย ๒สัปดาห์ 
 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกปฎิบัติการพยาบาล 

ไม่มี 
 
๕. การจัดการความเสี่ยง 

๕.๑ ประสานงานกับอาจารย์นิเทศในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒ จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
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๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการฝึกและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง
อาจารย์นิเทศและนักศึกษา 

๕.๔ อาจารย์ให้ค าแนะน าและสอนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 
๑: ๘ 

๕.๕ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการพยาบาลเมื่อได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์นิเทศ หรือ
พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยเท่านั้น 

๕.๖ นักศึกษาจะต้องด าเนินการฉีดวัคซีน เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หัดเยอรมัน คอตีบ ไอกรน เป็นต้น การเอ็กซ์เรย์
ปอด การตรวจร่างกายให้ครบตามมาตรฐานการข้ึนฝึกปฏิบัติตามที่โรงพยาบาลก าหนด  

๕.๗ นักศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบตามก าหนด  
๕.๘ นักศึกษาต้องตรวจโควิด (ATK) ภายในระยะเวลา 24 –72 ชั่วโมงก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติตามก าหนดของโรงพยาบาล

ที่ข้ึนฝึก 
๕.๙  ในขณะที่ข้ึนฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย หากมีกรณีเสี่ยงต่อการติดโควิด/ติดโควิด/เกิดอุบัติการณ์โดยมีผู้ป่วยติดโค

วิดจะต้องปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติของโรงพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ เช่น การกักตัว การได้รับยาตามแผนการรักษา ซึ่ง
ภายหลังการกักตัวแล้วนักศึกษาจะต้องฝึกชดเชยตามความเหมาะสมให้ครบตามจ านวนชั่วโมงของการขึ้นฝึกหรือได้รับ
มอบหมายงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้ศึกษาเป็นกรณีและต้องมีการสอบหรือ conference กับอาจารย์ประจ ากลุ่ม ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสม  

๕.๑๐ ในขณะที่ข้ึนฝึกปฏิบัติหากนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุ เช่น เข็มต า จะต้องรายงานอาจารย์ประจ ากลุ่มและหัวหน้า
หอผู้ป่วยและด าเนินการตามขั้นตอนของหน่วย Infection Control ( หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล) 
อย่างเคร่งครัด  
 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
๑.๑ การประเมินผล Clinical Evaluation tool ๑๐ competencies  คิดเป็น ๑๐๐% โดยมีหัวข้อดังนี้ 

๑) Demonstrates professional behaviors Performance Criteria: Professional behaviors 
๒) Assessment: Collects and Analyzes comprehensive client data 
๓) Nursing Diagnosis 
๔) Plans appropriate client care 
๕) Provides safe client-centered care : Implementations of nursing care 
๖) Engages in systemic and ongoing evaluation of the plan of care 
๗) Applies knowledge relevant to client care 
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๘) Communicates effectively 
๙ )  Uses technique-learning process when providing individualized client/family/group 

education 
๑๐) Exhibitions caring to facilitate physical, mental and spiritual health 

โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมิน Professional Health Behaviorsไม่ต่ ากว่า คะแนน 3 (75% of the items) จึง
จะได้รับการประเมินผลการเรียนการสอนในวิชานี้ 

 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๒.๑ ประเมินผลความสามารถในการฝึกปฏิบัติทั้ง ๑๐ คุณลักษณะ พฤติกรรม และผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ

นักศึกษาโดยมีการสะท้อนกลับทั้งในรูปแบบ summative และ formative เป็นระยะเพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่องและ
น าไปแก้ไขก่อนที่จะได้รับการประเมินเพ่ือตัดสินคะแนน 

๒.๒ ประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแผนการพยาบาลที่ได้รับการตรวจและให้น ากลับไป
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศ 

๒.๓ เกณฑ์การประเมินผล 
นักศึกษาที่จะสามารถผ่านวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ ต้องได้คะแนนการฝึกปฏิบัติที่ 

Minimum Score 2 เทียบเท่ากับเกรด C ดังตาราง 
 
 
 
 

ตารางคะแนนของรายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 
คะแนน เกรด 

≥3.5 A 

3.25 – 3.49 A- 
3.00 – 3.24 B+ 
2.75 – 2.99 B 
2.50 – 2.74 B- 
2.25 – 2.49 C+ 
2.00 – 2.24 C 
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1.75 - 1.99 C- 

≤1.74 D+ 

 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 

ไม่มี 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
รวบรวมผลการประเมิน และพิจารณาผลการประเมินร่วมกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง  เพ่ือตัดเกรดและ

น าเสนอผลการประเมินต่อคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศ กลุ่มสาขาวิชา และคณะกรรมการพิจารณาการตัดเกรดตามล าดับ เพ่ือ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินอาจารย์นิเทศกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัด

ประชุมหารือกันโดยการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพ่ือหาข้อสรุป 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

๑.๑ นักศึกษา 
๑.๑.๑ ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามที่รายวิชาก าหนด 
๑.๑.๒ ประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ความพร้อมของสถานที่ฝึกและความร่วมมือของ

บุคลากรในแหล่งฝึก 
๑.๑.๓ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รายวิชา  
๑.๑.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ภาคปฏิบัติ 
๑.๑.๕ ประเมินเกณฑ์การประเมินผลแบบประเมินและวิธีการประเมิน 
๑.๑.๖ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติและความต้องการเพ่ิมเติม 

๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
  ไม่มี 

๑.๓ อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา 
๑.๓.๒ ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ 
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๑.๓.๓ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความพร้อมของสถานที่ฝึกความร่วมมือของบุคลากรในแหล่งฝึกจ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการคุณภาพการดูแลที่
นักศึกษาได้รับจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

๑.๓.๔ ประเมินการท าหน้าที่ของตนเองอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
๑.๓.๕ ประเมินเกณฑ์การประเมินผลแบบประเมินและวิธีการประเมิน 

๑.๔ อ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
ติดตามและประเมินผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

๒.๑ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่การ
ประชุมกลุ่มวิชาเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมของกลุ่มวิชา 

๒.๒ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหัวหน้ากลุ่มวิชารวบรวมผลการประเมินน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานเพ่ือหา
แนวทางพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ คณาจารย์ภายในกลุ่มวิชาน าแนวทางการพัฒนามาปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา ในปี
การศึกษาต่อไป 

๒.๔ ก่อนเปิดสอนในปีการศึกษาต่อไป กลุ่มวิชาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.๔) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๘ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑.  คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (๒๕๕๗). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒). 
นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันบรมราชชนก 

๒.  คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (๒๕๕๗). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑๐). 
นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันบรมราชชนก 

๓.  คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก (๒๕๕๗). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม ๔. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.) 
นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันบรมราชชนก   

๔.  ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร ค าผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์. (๒๕๖๑).  
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม ๑. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๕.  อรวรรณ แผนคง. (๒๕๕๗). การพยาบาลผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ ๔). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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Mind mapping 

 
 
 
 
 

ผู้ป่วย 

นิยามโรค  

อาการและอาการแสดง(ตาม
ทฤษฎี) 
-นศ high light ที่พบในเคส 
-กรณีมีอาการเจ็บป่วยในโรคร่วม 
ให้ระบุด้วย 
 
 

พยาธิสภาพ (ตามทฤษฎี) 
นศ high light ที่พบในเคส 

CC: ……………………………………… 
PI:  …………………………………….. 

สาเหตุ 
นศ high light ที่พบในเคส 

 

แผนการรักษา ระบุตามค าสั่งการรักษาของ
แพทย์ 

-นศ ระบุในช่วงเวลา 
ที่ผู้ป่วยได้รับในช่วงที่นักศึกษาดูแล 
-ยาที่ผู้ป่วยได้รับ ให้ระบุถึงข้อบ่งชี้ที่ผู้ป่วย
จ าเป็นได้รับในแต่ละตัวด้วย 
 

Lab + specific investigate 
-นศ ระบุวันที่ และผล 
- ระบุค่า lab ที่ผิดปกติในช่วงที่ต้องให้
การดูแลผู้ป่วย 

 
 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
-แต่ละข้อระบ ุSD, OD ที่ส าคัญ และ
การพยาบาลที่ส าคัญ 
 
 

หมายเหตุ: กรณีผู้ป่วยมีหลายโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับโรคที่มา ให้เขียนเชื่อมโรคร่วมด้วย  
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การวางแผนการพยาบาล  (NURSING CARE PLAN) 
ชื่อผู้ป่วย................................................................HN................................AN............................Age.............. Ward........................... เลขทีห่้อง/เตียง……………… 
Dx………………………………..................................วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล.........................................วันที่รับไว้ในความดูแล...... ............................................................. 
ข้อการวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)   .......................................................................................................................................................... 
 

Assessment 
(subjective data,  objective 
data) 

Goals/ 
Expected Outcomes 

Interventions Rationale Evaluation 
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ใบจ่ายงานส าหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน หอผู้ป่วย     โรงพยาบาล    
สัปดาห์ที่ ...... วันที่ ..     ถึง    . อาจารย์นิเทศ ..      

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา เตียง ชื่อ-สกุลผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค/การผ่าตัด งานที่มอบหมายพิเศษ 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
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ใบเซ็นชื่อปฏิบัติงาน วิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน หอผู้ป่วย  .....................โรงพยาบาล   …….. 
 

 

 
 
 

ล าดับที ่ ช่ือ- สกุล วันท่ี........................ วันท่ี........................ วันท่ี......................... 

เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

ล าดับที ่ ช่ือ- สกุล วันท่ี........................ วันท่ี........................ วันท่ี......................... 

เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ เวลามา เวลากลับ 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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แบบฟอร์มการสะท้อน (Reflection) การฝึกปฏิบัติ 
 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 
นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ประเมิน นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ประเมิน 

สิ่งที่ท าได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ท าได้ดี สิ่งที่ท าได้ดี สิ่งที่ท าได้ดี 

โอกาสพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสพัฒนา โอกาสพัฒนา โอกาสพัฒนา 
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คู่มือ 

การท ารายงานกรณีศึกษาฉบบัสมบูรณ ์
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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบฟอร์มการประเมินประวัติสุขภาพของผู้รับบริการ 
(Client’s Health History Assessment) 

โรงพยาบาล............................................................... 
ชื่อนักศึกษา.....................................นามสกุล.............................................รหัสประจ าตัว.......................... 
 
1. Client Data 
ผู้ป่วย.....................................................................................................................................อายุ.............ป ี
HN……………………......……A.N…………….....…..........…หอผู้ป่วย..................................................................... 
เชื้อชาติ...................สัญชาติ.........................ศาสนา....................................สถานภาพ............................. 
ระดับการศึกษา......................อาชีพ.............................รายได้........................สิทธิการรักษา.................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................. 
ภูมิล าเนาเดิม........................................................................................................ .................................. 
การวินิจฉัยโรค .................................................................. ..................................................................... 
การผ่าตัด.....................................................................................................วันทื่ .................................... 
วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล........................................................................................................................... 
วันที่นักศึกษารวบรวมข้อมูล / ดูแล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาการส าคัญท่ีมาโรงพยาบาล (Chief complaints) 
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2. Physical and Development of the Client 

2.1ประวติัการเจ็บป่วยปัจจุบนั(Present Illnessand Therapies) 

            

            

            

            

             

2.2ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต (Past Illness and Therapies) 

Diabetes Asthma COPD Heart DiseaseHigh BP Cancer Kidney Disease 

SeizuresHepatitis Glaucoma Other medical and surgical history   

            

            

            

             

2.3ประวติัการเจ็บป่วยในครอบครวั(Family Health History) 

Diabetes      Asthma      

COPD      Heart Disease     

High BP      Cancer       

Kidney Disease     Seizures      

Other            

2.4แผนภูมิครอบครวั (Family Tree) 

 

หมายเหตุ 

 

                     =   เพศชาย                          =   ผูห้ญิง 

 

=   เพศชายเสียชีวิต=  ผูห้ญิงเสียชีวิต     =   ผูร้บับริการ 

 

 

3.การประเมินสภาพผูป่้วยทัว่ไป(General Appearance)      

 

แรกรบัไวใ้นความดูแลของนักศึกษาวนัท่ี...................................................  เวลา ……………………………….. 

General  Appearance : ……………………………………………………………………………………………... 
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.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Initial vital signs   T……...
๐
C  Tympanic  Oral  Axillaries  Rectal 

 P…..…......bpm  RR………...... /min 

 BP: RA……..........mmHg 

  LA…..............mmHg 

Height: .....……………cm   Weight: stated………...........Kg. actual…………......Kg 

 

4. การประเมินภาวะสุขภาพ (Client’s Health History Assessment) 

Lying  Standing Sitting   
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4.1 การรบัรูสุ้ขภาพและการดแูลสุขภาพ (Perception of Health Status) 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลจากการสงัเกต (Objective Data) 

1. การรบัรูสุ้ขภาพก่อนการเจ็บป่วยครั้งน้ีเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

ขณะน้ีสุขภาพของคุณเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

2. การดูแลสุขภาพ 

ตามปกติคุณดูแลสุขภาพตนเองอยา่งไร 

………………………….……………………………………………………………………….………………...........

........................................………………………….…………………………………………………… 

เมื่อเจ็บป่วยคุณดูแลสุขภาพตนเองอยา่งไร 

....................................……………………………………………………………………….….........

........................................................................………………………………………… 

3.  Risk Factors and Drug Allergies 

ยาท่ีใชป้ระจ าและเหตุผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

สูบบุหร่ี (จ านวน/วนั) ………………………………………………………………………………..  

ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(จ านวน/วนั)……………………………………………  

ส่ิงเสพติดอื่นๆ ……………....……….............................................................. 

การรบัประทานอาหารสุๆดิบๆ ……………………........................................ 

Allergies 

No Known Allergies    

Food       

Medication      

Latex (rubber)     

Other        

Anesthesia Reaction    

Transfusion Reaction     

อาการ        

1. สภาพร่างกายและจิตใจโดยทัว่ไป 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

2.การปฏิบติัตนตามแผนการรกัษาพยาบาลขณะอยูใ่น

โรงพยาบาล 

…………………………………………..……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………….……………………………………………………

………………….……………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………...................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

3. พฤติกรรมของญาติในการดูแลผูป่้วย 

…………………………………………..……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………….……………………………………………………

………………….……………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………...................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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4.2โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลจากการสงัเกต (Objective Data) 

1. บริโภคนิสยั 

ตามปกติรบัประทานอาหารวนัละ ……............…มื้ อ 

ตรงเวลาหรือไม่ ……………………………............. 

ปริมาณ ……………………………………….......... 

ด่ืมน ้าและเคร่ืองด่ืมวนัละ ………...........…...แกว้ 

อาหารท่ีรบัประทานเป็นประจ า 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

อาหารท่ีไม่รบัประทานและเหตุผล 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2. ขณะน้ีคุณมีปัญหาเกี่ยวกบัการรบัประทานอาหารหรือไม่ อยา่งไร 

(เช่น เคี้ ยวล าบาก กลืนล าบาก คล่ืนไส ้อาเจียน เบ่ืออาหาร) 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................ 

การแกไ้ข 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

3. การเปล่ียนแปลงของน ้าหนักตวัในระยะ 1 ปี 

(เพิ่มขึ้ น/ลดลง ……………………….…….กิโลกรมั) 

 

 

1. การไดร้บัสารอาหาร (ระบุชนิดอาหารเฉพาะโรคและปริมาณ) 

ทางปาก ……………………………………........................................................ 

ทางอื่นๆ (เช่น ทางสายกระเพาะอาหาร ทางหลอดเลือดด า) 

.......................................................................................................

2. ปริมาณสารน ้าท่ีไดร้บัใน 24ชม (ชนิด IV, rate ) 

..................................................................................................... 

3. การตรวจร่างกาย(Review of Systems (Patient assessment 
Form) 
น ้าหนัก ……..…….….กก. ส่วนสูง ……………..…ซม. 

BMI…………………………..Kg/m
2 

ผิวหนัง ……………………..…………….......................................................... 

ผม …………………………...……………........................................................... 

เล็บ ……………………………………………......................................................... 

เปลือกตา ………………………………………..................................................... 

ตาด า (สี ลกัษณะ)......................................................................... 

ตาขาว (สี ลกัษณะ)....................................................................... 

ช่องปาก …………………….…………….......................................................... 

ฟัน ………………………….……………............................................................. 

คอ ………………………………..……………........................................................ 

ทอนซิล ………………………..……………........................................................ 

ธยัรอยด…์…………………….……………........................................................ 

Gag reflex ………………………………………………............................................ 

ต่อมน ้าเหลือง ……………………………….................................................... 

ทอ้ง (ดู ฟัง เคาะ คล า) 

……….……………................................................................................... 

....................................................................................................... 

4. การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการท่ีเกี่ยวขอ้ง (เช่น CBC, 

Electrolyte, Blood sugar, Albumin, Liver fuctiontest ,etc) 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................... 
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4.3  การขบัถา่ย (Elimination) 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1. การถ่ายปัสสาวะขณะอยูโ่รงพยาบาล 

กลางวนั …………....... ครั้ง กลางคืน.......………ครั้ง 

ลกัษณะปัสสาวะ 

…………………….......................................................................................... 

อาการผิดปกติ 

…………………………....................................................................................... 

ในกรณีท่ีไม่ไดถ่้ายปัสสาวะดว้ยตนเองให ้(ระบุวิธี) 

............................................................................................................. 

2 การถ่ายอุจจาระ 

- ขณะอยูท่ี่บา้น 

ความถ่ี

............................................................................................................. 

ลกัษณะอจุจาระ 

............................................................................................................. 

อาการผิดปกติและการแกไ้ข

............................................................................................................. 

- ขณะอยูโ่รงพยาบาล 

วิถีทาง 

............................................................................................................. 

ความถ่ี 

............................................................................................................. 

ลกัษณะอจุจาระ  

.......................................................................................................... 

อาการผิดปกติ และการแกไ้ข 

............................................................................................................. 

3 ตามปกติมีเหง่ือออกมากหรือไม่ 

………………............................................................................................... 

………………............................................................................................... 

………………............................................................................................... 

………………............................................................................................... 

………………............................................................................................... 

………………............................................................................................... 

………………............................................................................................... 

จ านวนปัสสาวะใน 24 ชม. 

……………........................................................………………………………………. 

ลกัษณะปัสสาวะ 

……………………………........................................................………………………… 

จ านวนและลกัษณะอุจจาระ 

…………………………..………………………………………………………………………………………... 

จ านวนและลกัษณะอาเจียน 

…………………………........................................................………….…....................  

จ านวนและลกัษณะของสารเหลวท่ีออกทางท่อระบาย (ระบุชนิด

ของท่อระบาย) 

.......................................................................................................

.......................................................................................................  

มีเหง่ือออกมาก

หรือไม่..........................……........................................................……

….………… 

การตรวจร่างกาย 

การตรวจบริเวณทอ้ง (ประเมิน bladder full และ impacted 

feces) 

....................................................................................................... 

ริดสีดวงทวาร

...................................................................................................... 

การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการท่ีเกี่ยวขอ้ง (เช่น U/A, Urine C/S, 

Stool exam, BUN, Cr, etc,)  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

การตรวจพิเศษท่ีเกี่ยวขอ้ง (เช่น Plain KUB, IVP, Proctoscopy, 

etc) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 



  

หน้า | ๕๑ 
รหัสวิชา NSG ๓๓๐๔ รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

4.4 กิจวตัรประจ  าวนั และการออกก าลงักาย (Ability to Complete Activities of Daily Living (ADL’S) 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1. ตามปกติคุณออกก าลงักายเป็นประจ า หรือไม่ อยา่งไร(ระบุ

ประเภทและความถ่ี) 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการปฏบิติักิจวตัร

ประจ าวนั 

-ตามปกติ 

ท าไดด้ว้ยตวัเอง................................................................................... 

............................................................................................................ 

พึ่งพาคนอื่น........................................................................................ 

............................................................................................................. 

ท าไม่ได.้............................................................................................... 

........................................................................................................... 

-ในขณะเจ็บป่วย 

ท าไดด้ว้ยตวัเอง................................................................................... 

............................................................................................................ 

พึ่งพาคนอื่น........................................................................................ 

............................................................................................................. 

ท าไม่ได.้............................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

1. การออกก าลงักายขณะอยูโ่รงพยาบาล 

...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

2. ความสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏบิติักิจวตัรประจ าวนั 

การท าความสะอาดปากและฟัน.......................……………………………… 

การอาบน ้า ......................................…………………………………………………. 

การแต่งตวั ............................……………..........……………………………………. 

การรบัประทานอาหาร ...................................…………………………………. 

การขบัถ่าย .................................................................................. 

3. การตรวจร่างกาย 

- อตัราการหายใจ ..........ครั้ง/นาที 

จงัหวะ.......................................................................................... 

เสียงการหายใจ.............................................................................. 

- อตัราการเตน้ของชีพจร.......... ครั้ง/นาที  

จงัหวะ.....…………………………………………………………………............................... 

ความแรง ...................................................................................... 

- อตัราการเตน้ของหวัใจ ........... ครั้ง/นาที  

จงัหวะ………………………………………………………………………………………………………… 

เสียงการเตน้ของหวัใจ ................................................................... 

- ความดนัโลหิต 

ขา้งซา้ย............……….............mmHg 

ขา้งขวา............……….............mmHg 

Capillary filling time …………………………………...sec 

ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ........................................................... 

การเคล่ือนไหวของขอ้ต่าง ๆ ..........................…………………………………… 

4. การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการท่ีเกี่ยวขอ้ง (เช่น sputum exam, 

Sputum C/S, Cardiac Enzyme, etc) 

.......................................................................................................

......................................... ........................................................... 

5. การตรวจพิเศษท่ีเกี่ยวขอ้ง (เช่น CXR, EKG, EST, etc) 

.......................................................................................................

...................................................................................................... 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 
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4.5 กิจกรรมนนัทนาการและการพกัผ่อน (Recreational and Activities) 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1 การนอนหลบั 

- ตามปกตินอนหลบักลางวนัวนัละ......................... ชม. 

กลางคืนวนัละ...................... ชม. 

กิจกรรมท่ีปฏบิติัเป็นประจ าก่อนนอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ปัญหาเกี่ยวกบัการนอนหลบั 

 ..…………................................................................................................ 

การแกไ้ข  

...............................………….................................................................... 

- ขณะอยูโ่รงพยาบาลนอนหลบักลางวนัวนัละ.............ชม. 

กลางคืนวนัละ ........ชม. 

นอนเพียงพอหรือไม่.........………........................... 

ปัญหาเกี่ยวกบัการนอนหลบั 

 

............................................................................................................. 

การแกไ้ข  

............................................................................................................ 

2. การพกัผ่อนหยอ่นใจและงานอดิเรกท่ีมกัปฏบิติั (ระบุความถ่ี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1 อาการท่ีแสดงถึงการนอนหลบัพกัผ่อนไม่เพียงพอ (เช่น 

อ่อนเพลีย หน้าตาอิดโรย ขอบตาคลา้ หาวนอนบ่อย หงุดหงิด 

ฯลฯ) . 

.......................................................................................................

...................................................................................................... 

.......................................................................................................  

2. พฤติกรรมการนอนท่ีสงัเกตพบ. 

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................  

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
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4.6 สตปัิญญาและการรบัรู ้(Intelligent Development) 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1. คุณมีความผิดปกติเกี่ยวกบัการรบัรูเ้ช่นการมองเห็นการไดย้นิการ

รบัรสการสมัผสัหรือไม่อยา่งไร (ระบุอาการสาเหตุและการแกไ้ข) 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........................................................................................................ 

2  คุณรูสึ้กไม่สุขสบายในเร่ืองใด (เหน็บชา รอ้น หนาว ปวด) 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

3. การประเมินความจ าระยะสั้นและระยะยาว (ในผูสู้งอายุ). 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

 

การตรวจร่างกาย 

1. ระดบัความรูสึ้กตวัและการบัรูว้นัเวลาสถานท่ีบุคคล 

....................................................................................................... 

……………………..…................................................................................. 

2. Neurological signs score E ……….V ………. M ……… 

3. การมองเห็น 

....................................................................................................... 

4. การไดย้นิ 

....................................................................................................... 

5. ลกัษณะการพดูโตต้อบและความจ า

.....................................................................................................  

6. ลกัษณะสีหนา้และการแสดงออกถึงความไม่สุขสบาย 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. อาการแสดงทางระบบประสาท (ตรวจเฉพาะผูป่้วยท่ีมีปัญหา

ทางระบบประสาท) 

- การตรวจ reflex(ระบุช่ือวธีิการตรวจ / และผล) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 -การรบัรูก้ารสมัผสั 

........................……...........................................................................  

- การตรวจ CN 1-12  

CN1 การดมกล่ิน 

……………….......................................................................................... 

CN 2 การมองเห็น VA, ลานสายตา VF 

………...............................................................................................  

CN 3, 4, 6 pupils, การกลอกตา 

………………………….………………………………………………………….............................. 

CN 5 pinprick sensation, jaw movement 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

CN 7 การแสดงสีหนา้/ การรบัรส 

…………..………………………………………………………………………………........................ 

CN 8 การไดย้นิ 

…………………………………………………………...................................................... 

CN 9, 10 ต าแหน่งของล้ินไก่ /gag reflex 

…………………..……………………………………………………........................................ 

 

CN 11 กลา้มเน้ือในการยกไหล่เอี้ ยวคอ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.6 สตปัิญญาและการรบัรู ้(Intelligent Development) 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

CN 12 ต าแหน่ง /การเคล่ือนไหวของล้ิน 

………………...…………………………………………………………………………………………………. 

- อาการแสดงอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพยาธิสภาพของผูใ้ชบ้ริการ 

(Flapping tremor, stiff neck, Barbinski’s Signs, etc.) 

……………………………………………………………………………………................................ 

7) การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการท่ีเกี่ยวขอ้ง (CSF) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………….……………………………………… 

8) การตรวจพิเศษท่ีเกี่ยวขอ้ง (EEG, CT,etc) 

……………………….………………………………………...........………………………………………….. 

………………………………………………………………………….…………………………………………… 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................……………………………………………………………………….. 
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4.7 ความรบัรูต้นเองและอตัมโนทศัน(์Self Concept) 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1. ความรูสึ้กต่อตนเอง 

- คุณรูสึ้กต่อรปูร่างหน้าตาตนเองอยา่งไร 

ก่อนการเจบ็ป่วย 

...................…………………........................................................................

......................................................................................................... 

ขณะเจ็บป่วย 

..................................…......................................................................

......................................................................................................... 

- คุณรูสึ้กเกี่ยวกบัความสามารถของตนเองอยา่งไร 

ก่อนการเจบ็ป่วย

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

ขณะเจ็บป่วย 

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

- คุณคิดว่าตนเองมีความหมายและความส าคญัต่อผูอ้ื่นหรือไม่

อยา่งไร 

ก่อนการเจบ็ป่วย

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

ขณะเจ็บป่วย 

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

2.คุณคิดว่าตนเองเป็นคนมีอุปนิสยัอยา่งไร

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

1. พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนใจและความรูสึ้กต่อรูปร่างหนา้

ตนของตนเอง 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................  

2. พฤติกรรมการแสดงออกและความรูสึ้กทางอารมณ์ (การสบตา

ช่วงความสนใจการพดูน ้าเสียงสีหน้ากิริยาท่าทาง) 

 ..................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
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4.8 บทบาทและสมัพนัธภาพ (Members of Household and Marital Problems) Family Structure and Support 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1. บทบาทและสมัพนัธภาพในครอบครวั 

จ านวนสมาชิกในครอบครวั................ คน 

ประกอบดว้ยใครบา้ง.................……................................................. 

...................................................................................................... 

บทบาทและความรบัผิดชอบต่อครอบครวั 

.......................................................................................................... 

ขณะท่ีไม่สบายอยูน้ี่ใครรบัผิดชอบงานในบา้นแทน

......................................................................................................... 

บุคคลท่ีช่วยเหลือขณะเจ็บป่วยครั้งน้ี

........................................................................................................ 

ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัเป็นอยา่งไร

........................................................................................................  

ขณะเจ็บป่วยมีใครมาเยีย่มบา้ง

......................................................................................................... 

ความรูสึ้กของสมาชิกในครอบครวัต่อการเจ็บป่วยครั้งน้ี

........................................................................................................ 

2. สงัคม(Social Relationships) 

บทบาทและความรบัผิดชอบในงาน/อาชีพ/การศึกษา

.......................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน/เพื่อนเป็นอยา่งไร

.......................................................................................................... 

คุณมีบทบาทหรือมส่ีวนร่วมในกจิกรรมอืน่ๆของสงัคมอยา่งไร

......................................................................................................... 

3. ความเจ็บป่วยครั้งน้ีมีผลต่อครอบครวั/การงาน/การศึกษา

หรือไม่อยา่งไร 

…….………………………………………………………………………...............................…….… 

…….………………………………………………………………………...............................…….… 

4. การเจ็บป่วยครั้งน้ีมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของตนเอง/ครอบครวั 

หรือไม่ อยา่งไร 

…….………………………………………………………………………...............................…….… 

…….………………………………………………………………………...............................…….… 

1. สมัพนัธภาพของผูใ้ชบ้ริการกบัครอบครวั/เพื่อน /ผูร่้วมงาน 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.............................................................…….…………………………………………

……………………………...............................…….………………………………………………… 

2. สมัพนัธภาพของผูใ้ชบ้ริการกบับุคลากรในทีมสุขภาพ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.............................................................…….…………………………………………

…………………………….......................…….………………………………………………………… 

3  การเยีย่มของคนในครอบครวั (ความถ่ี) 

..................................................................................................... 

.................................................................................................... 

4  ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อสมัพนัธภาพ 

...................................................................................................... 

.................................................................................................... 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
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4.9 Coping Mechanisms (การปรบัตวั และการเผชิญกบัความเครียด) 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1. ขณะน้ีคุณรูสึ้กไม่สบายใจหรือกงัวลหรือกลวัหรือไม่ 

.……….................................................................................................. 

ถา้มีเร่ืองอะไร 

......………...................................................………....................................

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. วิธีการหรือส่ิงท่ีใชใ้นการผ่อนคลายความเครียดความไมส่บาย

ใจความกงัวลหรือความกลวั 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

3. บุคคลท่ีคุณไวว้างใจสามารถใหค้ าปรึกษาและความช่วยเหลือ

เมื่อมีความเครียดหรือไม่สบายใจคือใคร 

................................……………………………………………………………………………………… 

………………………...............................…………...............................…….………… 

 

1. การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง (สีหน้าหมกมุ่นครุ่นคิดซึม

เหม่อลอยรอ้งไห ้

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2  ปฏกิิริยาของร่างกายเมื่อเกิดความเครียด 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.  

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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4.10 คณุค่าและความเช่ือ (Beliefs and Meaning)  
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1. ความเช่ือดา้นสุขภาพและความเจ็บป่วย (ศาสนา/อาหาร/การ

ปฏบิติัตน) 

....................................................………………………....……….......................

.......................................................................................................... 

2. ส่ิงท่ีมีค่าหรือมีความส าคญัในชีวิตของคุณคืออะไร 

..........................................................................................................

....................................................................................................... 

3. ส่ิงท่ีคุณยดึเป็นท่ีพึ่งทางใจทั้งในขณะปกติและเจ็บป่วยคืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………...  

………………………………………....……….......................................................... 

4. ขณะอยูโ่รงพยาบาลคุณตอ้งการปฏบิติัตามความเช่ือหรือไม่ 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ปฏบิติัไดห้รือไม่ 

.......................................................................................................... 

เพราะเหตุใด 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

1. การน าส่ิงท่ีนับถือบชูามาโรงพยาบาล (หอ้ยพระใส่เคร่ืองราง

ของขลงัฯลฯ) .............................................................................. 

......................................................................................................

2. การปฏบิติักิจกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์ (สวดมนต,์ 

อธิษฐาน, ละหมาด, รดน้ามนต)์.................................................. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  
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4.11 การรบัรูเ้ก่ียวกบัแบบแผนทางเพศของตนเอง  (Sexuality) 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

1 ขณะเจ็บป่วยคุณมีปัญหาทางเพศสมัพนัธห์รือไม่ อยา่งไร 

......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

คุณมีการป้องกนัโรคทางเพศสมัพนัธห์รือไม่ อยา่งไร 

..........................................................................................................

.........................................................................................................

2. พฒันาการตามเพศและการเจริญพนัธุ ์

มีประจ าเดือนครั้งแรกอายุ ....................ปี 

ระยะหา่งของการมีประจ าเดือน..................วนั 

ปริมาณของประจ าเดือน (ผา้อนามยัก่ีผืน/วนั) 

.......................................................................................................... 

อาการผิดปกติขณะมีประจ าเดือน

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

หมดประจ าเดือนเมื่ออายุ................. ปี 

อาการผิดปกติภายหลงัหมดประจ าเดือน

.........................................................................................................

3 คุณมีความผิดปกติของอวยัวะเพศหรือไม่ อยา่งไร 

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

4 วิธีการคุมก าเนิดท่ีใช ้

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

1 การตรวจร่างกาย 

ลกัษณะทางเพศ (ชาย : ลูกกระเดือก หนวด ขนตาม ร่างกาย 

หญิง : เตา้นม สะโพก ฯลฯ) 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

ลกัษณะของอวยัวะสืบพนัธุภ์ายนอก

..................................................................................................... 

....................................................................................................... 

ส่ิงท่ีขบัออกทางอวยัวะสืบพนัธุภ์ายนอก (สี จ านวน 

ลกัษณะ)……………………………………………………………………………………………………… 

……………….......................................................................................... 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกเหมาะสมกบัเพศหรือไม่ (สงัเกต

อากปักิริยา ท่าทาง การแต่งกาย ค าพดูและปฏสิมัพนัธก์บับุคคล

เพศเดียวกนัและต่างเพศ) ................................................ 

.......................................................................................................

..................................................................................................... 

2 การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการท่ีเกี่ยวขอ้ง(pap smear, sex 

hormone, etc.) 

………………………................................................................................... 

.......................................................................................................

...................................................................................................... 

3 การตรวจพิเศษท่ีเกี่ยวขอ้ง (mammogram, Per vagina, etc.) 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................  

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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4.12. ปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Risk Factors) 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์(Subjective Data) ขอ้มูลการการสงัเกต (Objective Data) 

- สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัเป็นอยา่งไร

......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ลกัษณะบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นอยา่งไร (มีราวจบั/แสงสว่างเพียงพอ/

ใกลแ้หล่งชุมชน/ชุมชนแออดั) 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

 

สรุปขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 
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5.  ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารอื่นๆ 

Laboratory test Normal value ว/ด/ป 

............................. 

ว/ด/ป 

............................. 

ว/ด/ป 

............................. 
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6.  แผนการรกัษาของแพทย ์  

ว/ด/ป Order for one day Order for continue 
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7. Medication  

ชนิดของยา กลไกการออกฤทธ์ิ/ขอ้บ่งใช/้ขอ้ควรระวงั การพยาบาล 
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8. การเปรียบเทียบกรณีศึกษากับพยาธิสภาพของโรค (ท าเป็นตารางเปรียบเทียบ หรือ mind map ก็ได้) ประกอบด้วย  

 ความหมาย 

 สาเหตุ 

 อาการและอาการแสดง 

 การวินิจฉัยและการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ 

 

9. Problem Lists สรุปประเด็นปัญหาของผู้ใช้บริการ (เรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหา 

 1............................................................................................................................ ............................ 
 2.................................................................................................... .................................................... 
 3............................................................................................................................ ............................ 
 4.............................................. .......................................................................................................... 
 5........................................................................................................................ ................................ 
 
10. Nursind Diagnosis Lists (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
  
 1............................................................................................................................ ............................ 
 2............................................................................................................................ ............................ 
 3.................................................................................................... .................................................... 
 4............................................................................................................................ ............................ 
 5........................................................................................................................ ................................ 
 
11. แผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  
12.สรุปการศึกษาผู้ป่วยและข้อเสนอแนะ (ระบุgeneral appearance แรกรับ ปัญหาการพยาบาลระหว่างดูแล ปัญหาการ
พยาบาลที่ยังคงอยู่หลังสิ้นสุดการดูแลเพ่ือส่งต่อการดูแล และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดูแล) 
 
13.เอกสารอ้างอิง  (เขียนถูกต้องตามหลักการ) 
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