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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative care)
รหัสวิชา 6004201

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 3 ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6004201 กำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

2. จานวนหน่วยกิต
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3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชำเลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ธีระชล สำตสิน/อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ/
อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธำ
อำจำรย์ธีระชล สำตสิน
อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน
อำจำรย์จตุรดำ จริยำรัตนกูล
อำจำรย์อิสรำ โยริยะ
วิทยากรภายนอก รองศำสตรำจำรย์ฟำริดำ อิบรำฮิม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เยำวรัตน์ มัชฌิม
อำจำรย์ญำดำรัตน์ บำลจ่ำย
อำจำรย์พรวรินทร์ นุตรำวงศ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภำคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 30 เมษำยน 256
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ แนวคิ ด และบทบำทในกำรดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
ประคับประคอง โดยให้ควำมสำคัญกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก เพื่อเปิดโอกำสให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ เพื่อให้กำรรักษำครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญำณ และมีควำมต่อเนื่องในกำรประมวลผลโดยใช้กระบวนกำรพยำบำลอย่ำงสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้
ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดีแม้ว่ำจะมีเวลำในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงจำกัด และคงศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ เป็ น วิ ช ำเลื อ กเสรี ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำที่ ต้ อ งกำรเพิ่ ม ประสบกำรณ์ ในกำรดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ระยะท้ำย
2.2 ให้เนื้อหำทันสมัยและสอดคล้องกับสภำพสังคมปัจจุบันและอนำคต
2.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายของรายวิชา
แนวคิด หลักกำร กำรดูแลแบบประคับประคอง กำรยอมรับกระบวนกำรธรรมชำติของชีวิต
วิถีกำรดำเนิ น ชีวิต บริบ ทของสภำวะจิต ทักษะกำรสื่ อสำร กำรสร้ำงสั มพัน ธภำพกับผู้ ป่ วย ญำติ
กำรให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรดูแล กำรส่งเสริมกำรใช้ชีวิตแบบปกติ และกำรประยุกต์ใช้ในกำร
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย โดยยึดหลักควำมเชื่อ ศำสนำ สิทธิผู้ป่วย และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชั่วโมง

สอนเสริม
-

การฝึกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นศ.เป็นรายบุคคล
กำรปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ หรือผ่ำนระบบอิเล็กทอนิกส์
ได้แก่ E-mail ตำมที่นักศึกษำต้องกำรโดยกำรนัดหมำยล่วงหน้ำ
E-mail
Theerachol.satsin@gmail.com
โทรศัพท์ 094-2626453
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒ นำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุ ด
รำยวิชำนี้ นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
• 4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ศำสนำและจริยธรรมในกำรดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
• 4.1.2 สำมำรถควบคุมตนเอง
แยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี
และควำมชั่วได้
• 4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิศ์ รี
ของควำมเป็นมนุษย์ และ
ตระหนักในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรมของผู้ป่วยที่ดูแล
ประคับประคอง
• 4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อกำร
กระทำของตนเอง
• 4.1.5 มีควำมซื่อสัตย์และมีวินยั
• 4.1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพ และ
สำมำรถจัดกำรกับปัญหำจริยธรรม
ในกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
• 4.1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริกำร ได้รับรู้และเข้ำใจสิทธิ
ของตนเอง

4.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
• 4.2.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในสำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็น
พื้นฐำนของชีวิต ได้แก่ องค์รวม
กำรสื่อสำร กำรแพทย์ทำงเลือก
หลักปรัชญำ ศำสนำ กฎหมำย
จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
• 4.2.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
สำระสำคัญของกระบวนกำร
พยำบำล และกระบวนกำร

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยำยประกอบสถำนกำรณ์ ในกำรดูแล 1. ประเมิน จำกพฤติก รรมในกำร
ผู้ป่วยประคับประคองแบบปัจเจกบุคคล เข้ำเรียนและควำมตั้งใจเรียน
ในมิติของศำสนำ พุทธ คริสต์ อิสลำม
2.ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
2. ฝึกให้นักศึกษำตระหนักรู้ในตนเอง โดยใช้
กระบวนกำรคิด จำกกำรตอบ
กระบวนกำรคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรญำณ กั บ
คำถำมและแสดงควำมคิดเห็น
สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของ 3. รำยงำนและกำรน ำเสนอกำร
ผู้ป่วยที่ดูแลประคับประคอง
วิเครำะห์ประเด็นจริยธรรมและ
3. มอบหมำยรำยงำนกลุ่ ม วิ เครำะห์ แ ละ กฎหมำย และกำรส่ ง งำนที่
นำเสนอ ประเด็นปัญหำทำงด้ำนกฎหมำย ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตที่
และจริยธรรม จำก Scenario
ให้ แ ละตรงเวลำ (expected
4. มอบหมำยรำยงำนกลุ่ ม วิ เครำะห์ แ ละ behavior)
นำเสนอ ประเด็ น ปั ญ หำทำงด้ ำนในกำร
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบประคั บ ประคอง ต่ ำ ง
ศำสนำ ได้แก่ ศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์
ศำสนำอิสลำม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1.บรรยำยร่วมกับกำรแบ่งกลุ่มร่วมอภิปรำย 1. ข้อสอบ MCQ และกำรแสดง
บทบำทของพยำบำลในกำรดู แ ลผู้ ป่ ว ย ควำมคิดเห็นในกำรอภิปรำย
แบบประคั บ ประคองและกำรพยำบำล 2.ประเมินจำกรำยงำนตำมใบ
ทำงเลือกจำกสถำนกำรณ์
ประเมินรำยงำนและจำกกำร
2. มอบหมำยกรณีศึกษำ ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย บันทึกกำรสนทนำ
1 รำย โดยวำงแผนให้กำรพยำบำลผู้ป่วย
ประคับประคองตำมกระบวนกำรพยำบำล
สืบค้นจำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ และหลักฐำน
เชิงประจักษ์ โดยบันทึกกำรสนทนำ
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

แก้ปัญหำในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
• 4.2.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในสำระสำคัญของศำสตร์และศิลป์
กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
• 4.2.5 มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสำรสนเทศ
ทำงกำรพยำบำล

4.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้

• 4.3.1 เข้ำใจตนเอง รู้จุดอ่อน จุด 1. สำธิตกำรใช้กำรพยำบำลทำงเลือกและให้ 1. กำรใช้ พ ยำบำลทำงเลื อ กได้
แข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่กำร
นักศึกษำสำธิตย้อนกลับ
ถูกต้ อ งและตอบกำรแก้ ปั ญ หำ
พัฒนำตนเอง
2 . ม อ บ ห ม ำย ร ำ ย งำน ก ลุ่ ม ให้ ส รุ ป อย่ำงมีเหตุผล
• 4.3.2 สำมำรถสืบค้นและวิเครำะห์ ประสบกำรณ์ ที่ ไ ด้ แ ละสะท้ อ นคิ ด จำก 2. ป ระเมิ นกระบ วนกำรกลุ่ ม
ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
กำรศึ ก ษำดู งำน รพ. มหำวชิ รำลงกรณ์ ควำมรับผิดชอบตนเอง จำกกำร
• 4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและ
ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ประเมินตนเอง ครู และเพื่อน
หลักฐำนไปใช้ในกำรอ้ำงอิง และ
3. มอบหมำยงำนเดี่ยว โดยสรุปกำรสะท้อน 3. ประเมิ น จำกกำรสรุ ป สิ่ งที่ ไ ด้
แก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ
คิดจำกกำรได้ชมภำพยนตร์เกี่ยวกับกำร เรียนรู้ ทัศนคติหรือข้อคิด และ
• 4.3.4 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำง
ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ำย
วิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หำโดยใช้ เ หตุ ผ ล
เป็นระบบ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำง
ประกอบในรำยงำนกำรศึกษำดู
วิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
งำน และจำกภำพยนตร์ โดยมี
ประสบกำรณ์เป็นฐำน
ก ำ ร อ้ ำ ง อิ ง แ ล ะ เชื่ อ ม โย ง
• 4.3.6 สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำง
หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เป็นระบบและสร้ำงสรรค์

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
• 4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
1. มอบหมำยให้ดูแลผู้ป่วย 1 รำย รพ.
สัมพันธภำพกับผู้รับบริกำร
มหำวชิรำลงกรณ์ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
• 4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
(เดี่ยว) ในกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำร
บทบำทผู้นำและสมำชิกทีม
สื่อสำร
• 4.4.4 รับผิดชอบในบทบำทของกำร 2. กำรนำเสนอรำยงำนและอภิปรำยกลุ่ม
เป็นนักศึกษำ กำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง
และทำงำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จ
ทันตำมกำหนดเวลำ

วิธีการประเมินผล
1. ผลกำรรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย
แบบองค์รวม
2. ประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับกำร
ซักประวัติและกำรดูแลผู้ป่วย
3.ประเมินจำกรำยงำนกำรศึกษำ
ผู้ป่วยเฉพำะรำย ควำมสมบูรณ์
ของงำนที่ได้รับมอบหมำย
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
• 4.5.3 สื่อสำรภำษำไทยได้อย่ำงมี
1. มอบหมำยให้ใช้บทควำมทำงกำร
ประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง
พยำบำลทั้งจำก Internet ทั้งภำษำไทย
กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรนำเสนอ และภำษำอังกฤษ ได้แก่ CINAHL,
รวมทั้งสำมำรถอ่ำนวำรสำร และ
Science Direct หรือฐำนข้อมูลอืน่ ๆข้อง
ตำรำภำษำอังกฤษอย่ำงเข้ำใจ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวน
• 4.5.4 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดุสิต มำเป็นข้อมูลสนับสนุนในกำรใช้
พื้นฐำนที่จำเป็น
ทักษะทำงกำรพยำบำลดูแลผู้ป่วยระยะ
• 4.5.5 เลือกและใช้รูปแบบกำร
สุดท้ำยตำมควำมแตกต่ำงของแต่ละ
นำเสนอสำรสนเทศ ตลอดจนใช้
ศำสนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
2. นำเสนอรำยงำนด้วยเทคโนโลยีที่
สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสม กำรใช้ศัพท์เทคนิคทำงวิชำชีพที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ถูกต้อง

วิธีการประเมินผล
1. กำรจัดทำรำยงำนกำรดูแล
ผู้ป่วยเฉพำะรำย
2. กำรนำเสนอรำยงำนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและใช้
ศัพท์เทคนิคถูกต้อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

จานวนชั่วโมง
หัวข้อเรื่อง
ทฤษฎี ทดลอง

1

วันพฤหัสบดี
14 มิ.ย. 61
13-17 น.

2

วันศุกร์
15 มิ.ย. 61
9-12 น.

หน่วยที่ 1 แนวคิดการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของกำร
ดูแลผูป้ ่วยแบบ
ประคับประคอง
1.2 หลักกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
1.3 บทบำทของพยำบำลในกำร
ดูแลผูป้ ่วยแบบ
ประคับประคอง
1.4กำรพยำบำลทำงเลือก
(Complementary Nursing)
ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เช่น ศิลปะ
บำบัด หัวเรำะบำบัด ดนตรี
บำบัด โยคะ
หน่วยที่ 2 การประเมินแบบ
องค์รวมและการสื่อสาร
(Holistic Assessment and
communication)
2.1กำรประเมิน แบบ Holistic
care
2.2กำรประเมินกำรดูแลก่อน
สิ้นลมหำยใจ
2.3 กำรสูญเสียและควำม
โศกเศร้ำ
(Loss & Grief)
2.4 กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยที่ดูแล
แบบประคับประคอง
(Communication to
palliative care)
2.5กำรสื่อสำรกับผู้ป่วยวิกฤติ
และครอบครัวในผู้ป่วยวิกฤติ

2

3

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

- บรรยำยและอภิปรำยกลุ่มโดย อ.ญำดำรัตน์
ใช้ PowerPoint และเอกสำร บำลจ่ำย
ประกอบกำรสอนประกอบ
-นำผลกำรวิจัยเรื่อง กำรตำยดี
มุมมองจำกผูส้ ูงอำยุไทยพุทธมำ
ใช้ประกอบในกำรอภิปรำยกลุ่ม
-ให้นักศึกษำได้ทดลองกำรใช้กำร
พยำบำลทำงเลือก
(Complementary Nursing)
ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เช่น ศิลปะ
บำบัด หัวเรำะบำบัด ดนตรี
บำบัด โยคะ
- กำรสำธิตและกำรสำธิต
ย้อนกลับ
- บรรยำยร่วมกับอภิปรำยกลุ่ม
โดยใช้ PowerPoint และ
เอกสำรประกอบกำรสอน
ประกอบ

ผศ.ดร.
เยำวรัตน์
มัชฌิม
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สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

จานวนชั่วโมง
หัวข้อเรื่อง
ทฤษฎี ทดลอง

3

4

5

วันพฤหัสบดี
21 มิ.ย. 61
13-16 น.

หน่วยที่ 3 การดูแลและการ
ควบคุมอาการในระยะท้าย
(symptom control)
3.1 กำรดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้ำย
ทำงกำยที่สำคัญ ได้แก่
Dyspnea Delirium
Nutrition Pain Fatigue
3.2 กำรดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้ำย
ด้ำนอืน่ ๆแบบองค์รวม

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

2

1

- บรรยำยร่วมกับอภิปรำย โดยใช้ อ. ธีระชล
PowerPoint และเอกสำร
สำตสิน
ประกอบกำรสอนประกอบ
- กำรสำธิตและกำรสำธิต
ย้อนกลับในกำรประเมินอำกำร
ของผู้ป่วยระยะสุดท้ำย โดยใช้
แบบประเมิน PPS

วันพฤหัสบดี หน่วยที่ 4 การดูแลผู้ป่วย
28 มิ.ย.61 ระยะท้ายของชีวิต (End of
13-16 น.
life care)
4.1 กำรดูแลแบบองค์รวมใน
ระยะสุดท้ำยของชีวิต

2

1

- บรรยำยร่วมกับอภิปรำย
- กำรสำธิตและกำรสำธิต
ย้อนกลับ

วันศุกร์
29 มิ.ย.61
9-12 น.

4.2 การดูแลในภาวะใกล้ตาย
และหลังความตาย

2

1

วันพฤหัสบดี หน่วยที่ 5 การดูแลด้านจิตใจ
5 ก.ค. 61
และจิตวิญญาณ (Mental
13-16 น.
and spiritual care)
5.1 มุมมองของศำสนำพุทธใน
กำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
5.2 มุมมองของศำสนำคริสต์ใน
กำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
5.3 มุมมองของศำสนำอิสลำม
ดูแลผูป้ ่วยแบบ
ประคับประคอง

1

2

-บรรยำยร่วมกับอภิปรำย
-มอบหมำยงำน ให้นักศึกษำดู
ภำพยนตร์ เรื่อง
Departures และสรุปควำมรู้
และสะท้อนคิดจำกกำรได้ชม
ภำพยนต์
-กำรบรรยำย
-อภิปรำย/นักศึกษำร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น
-อภิปรำยกรณีศึกษำ และ
วิเครำะห์ประเด็นปัญหำ ในกำร
ดูแลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง
ศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์
ศำสนำอิสลำม

อ.พรวรินทร์
นุตรำวงศ์

อ.ชญำนิศ
ชอบอรุณ
สิทธิ

รศ.ฟำริดำ
อิบรำฮิม
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สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

จานวนชั่วโมง
หัวข้อเรื่อง
ทฤษฎี ทดลอง

6

วัน
หน่วยที่ 6 ประเด็นทางด้าน
พฤหัสบดี12 กฏหมายและจริยธรรมในการ
ก.ค. 61
ดูแลแบบประคับประคอง
13-17 น.

7

วันพฤหัสบดี
2 ส.ค. 61
14.-16 น.

นาเสนอประเด็นทางด้าน
กฎหมายและจริยธรรมในการ
ดูแลแบบประคับประคอง

วันพฤหัสบดี
2 ส.ค. 61

สอบปลายภาค
(13.00-14.00น.)

3

1

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

-บรรยำย
-scenario
-อภิปรำย/นักศึกษำร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น
-ใบงำน เขียน วิเครำะห์ นำเสนอ
อภิปรำยประเด็นทำงด้ำน
กฏหมำยและจริยธรรมในกำร
ดูแลแบบประคับประคองจำก
โจทย์ scenario

ผู้สอน

ผศ. ดร.
มนสภรณ์
วิทูรเมธำ
-อำจำรย์
ประจำ
กลุ่ม
ผศ. ดร.
มนสภรณ์
วิทูรเมธำ
อ.ธีระชล
สำตสิน
อ.ชญำนิศ
ชอบอรุณ
สิทธิ
อาจารย์
ประจา
กลุ่ม
ผศ. ดร.
มนสภรณ์
วิทูรเมธำ
อ.ธีระชล
สำตสิน
อ.ชญำนิศ
ชอบอรุณ
สิทธิ
อ.ธีระชล
สำตสิน/
อ.ชญำนิศ
ชอบอรุณ
สิทธิ

หมำยเหตุ : ฝึกภำคทดลอง 3 วัน (21 ชั่วโมง) ได้แก่ วันที่ 13, 21-22 กรกฎำคม 2561
-วันที่ 13 กรกฎำคม 2561 ฝึกกำรใช้ทักษะในกำรสื่อสำรและกำรประเมิน ณ คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
อำจำรย์ธีระชล สำตสิน/ อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ/อำจำรย์ จตุรดำ จริยำรัตนกูล
-วันที่ 19-20 กรกฎำคม 2561 ศึกษำดูงำน ณ รพ. มหำวชิรำลงกรณ์ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
อำจำรย์ ธี ร ะชล สำตสิ น / อำจำรย์ ช ญำนิ ศ ชอบอรุ ณ สิ ท ธิ / อำจำรย์ พั ช ริ น ทร์ พรมสอน/
อำจำรย์ อิสรำ โยริยะ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การ
ผลการเรียนรู้
ประเมิน
ที่คาดหวัง
1
4.1.1, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
สอบ
- สอบปลำยภำค

2

4.1.1,4.1.2
4.1.4, 4.1.5

ระเบียบวินยั ในกำรเรียน
- กำรเข้ำชั้นเรียน
- กำรส่งงำนตรงเวลำ
- กำรแต่งกำย
- พฤติกรรมกำรใช้ห้องเรียน

3

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
4.2.1, 4.2.2 ,4.2.3
4.31, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.1, 4.4.2,4.4.3
4.5.2, 4.5.3

รายงานเดี่ยว
- รำยงำนกำรสรุปควำมรู้และสะท้อนคิดจำก
กำรได้ชมภำพยนตร์

4

4.1.6, 4.1.8, 4.6.1,
4.6.2, 4.6.3, 4.6.4

รายงานกลุ่ม
- รำยงำนวิเครำะห์ประเด็นกฎหมำยและ
จริยธรรม
- รำยงำนกรณีศึกษำ และวิเครำะห์ประเด็น
ปัญหำ ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ศำสนำพุทธ ศำสนำ
คริสต์ อิสลำม
- กระบวนกำรกลุม่
- นำเสนอรำยงำน
รายงานเดี่ยว
- กำรฝึกทดลอง
- กรณีศึกษำ
รายงานกลุ่ม
- สรุปควำมรู้และสะท้อนคิดจำก
ประสบกำรณ์กำร ศึกษำดูงำน รพ. มหำ
วชิรำลงกรณ์ธญ
ั บุรี จ.ปทุมธำนี

สัปดาห์ที่
กาหนด

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

7

35%

ตลอดเทอม

5%

5%

5%
5%

5%
5%
20 %
10 %
5%
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การประเมินผล
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ำกว่ำ 50

3. แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน
3.1 คณะผู้สอนติดตำมผลกำรเรียนและหำแนวทำงในกำรแก้ไขร่วมกัน
3.2 ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรียนรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
3.3 มีกำรเฉลยแนวคิดของข้อสอบหลังกำรสอบเพื่อให้นักศึกษำรับรู้จุดบกพร่องของตนเอง
3.4 สอนและสอบซ่อมเสริมในรำยสอบได้คะแนนต่ำกว่ำ ร้อยละ60
3.5 กำกับ ดูแลและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงต่อเนื่องและให้
คำปรึกษำ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย และคณะ. (2551). การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์รักษำสัมพันธ์.
ทัศนี ย์ ทองประทีป . (2552). พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย. กรุงเทพฯ: วิทยำลั ย
พยำบำลเกื้อกำรุณย์.
ศิริพันธุ์ สำสัตย์. (2551). การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล. กรุงเทพฯ
: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
จินต์จุฑำ รอดพำล และคณะ. (2550). กำรตำยดี: มุมมองของผู้สูงอำยุไทยพุทธ. กรุงเทพมหำนคร.
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 16(6): 924-933.
นุชนำถ ศรีสุวรรณ์, เยำวรัตน์ มัชฌิม และกิตติกร นิลมำนัต. (2557). สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ
ในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยระยะสุดท้ำยและครอบครัว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วำรสำรพยำบำล
สงขลานครินทร์, 34(3), 109-124.
สมจิต หนุเจริญกุล (บรรณำธิกำร). การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุง).
กรุงเทพฯ: วี. เจ. พริ้นติ้ง.
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. (2553). การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย. โครงกำรสวัสดิกำร
วิชำกำรสถำบันพระบรมรำชชนก นนทบุรี: บริษัท ธนำเพรส จำกัด.
วรำภรณ์ คงสุวรรณ. (2558). กำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ำยของชีวิตที่ ใช้เทคโนโลยี. สงขลำ:
ชำนเมืองกำรพิมพ์.
วรำภรณ์ คงสุวรรณ และชุลีพร พรหมพำหกุล. (2556). การดูแลในการพยาบาลบุคคลระยะสุดท้าย:
Caring in nursing persons at the end of life. สงขลำ: บริษัทจอยปริ้นท์จำกัด.
Eliopoulos & Charlotte. (2014). Gerontological Nursing. (9th ed). Philadephia: Wolter
Kluer/ Lippincott Williums & Wilkins.
Ferrell, R.B. & Nessa, C. (2006). Textbook of palliative nursing. (2nd ed). New York :
Oxford University Press, Inc.
Kübler-Ross, Elisabeth, & Kessler, David. (2 0 1 4 ). On grief and grieving: Finding the
meaning of grief through the five stages of loss: Simon and Schuster.
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรประเมิ น กำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนของอำจำรย์เป็ น รำยบุ คคลโดยนั ก ศึก ษำในระบบ
ออนไลน์ และกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจำกกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
2.2 กำรสังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน และ คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
2.3 กำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 กำรวิพำกษ์กำรออกแบบรำยวิชำ และประมวลกำรสอนโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิชำ กรรมกำรวิพำกษ์ข้อสอบ กรรมกำรทวนสอบผล
กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะ ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์โดย
นักศึกษำและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์
3.2 นำผลกำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์และ นักศึกษำวันที่ 29
มีนำคม 2561 ในเรื่องกำรฝึกปฏิบัติสถำนที่จริงได้ดูแลและฝึกกำรสื่ อสำรกับผู้ป่วย กำรชมภำพยนตร์
ทำให้มีแลกเปลี่ยนควำมคิด ได้บรรยำยถึงควำมรู้สึก และกำรให้บุคคลภำยนอกที่มีประสบกำรณ์ตรง
มำสอนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตรงทำให้รู้สึกได้จริง มำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำร
เรียนกำรสอนครั้งนี้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำ นำเสนอผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ แก่หัวหน้ำสำขำวิชำ คณะกรรมกำรทวนสอบ
มำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ประธำนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต และคณบดี เพื่อพิจำรณำ
ตำมลำดับ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียน
กำรสอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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ตารางวิเคราะห์ หลักสูตร(Test Blueprint)
ประกอบการออกข้ อสอบวิชาการดูแลแบบประคับประคอง ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2560

สังเครำะห์

2
3

3
5

4
5

3
5

10
15

2

3

4

3

10

2
2

3
3

3
4

4
3

10
10

1

1

2

2

5

3

5

5

5

15

15

23

27

25

75

รวม

นำไปใช้

วิเครำะห์

เข้ำใจ

1.แนวคิดกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
2.กำรประเมินแบบองค์รวมและกำรสื่อสำร
3.กำรดูแลและกำรควบคุมอำกำรในระยะท้ำย
(symptom control)
4.กำรดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยในระยะท้ำยของชีวิต
5.กำรดูแลในภำวะใกล้ตำยและหลังควำมตำย
6.กำรดูแลด้ำนจิตใจและจิตวิญญำณ
มุมมองของศำสนำพุทธ คริสต์ อิสลำม
7.ประเด็นทำงด้ำนกฎหมำยและจริยธรรมในกำร
ดูแลแบบประคับประคอง
ประเมินผลการสอบปลายภาค (รวม)

จำนวน
ช.ม.
รู้/จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

ระดับควำมรู้และจำนวนข้อสอบ
Summative
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แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
ฉบับสวนดอก
(Palliative Performance Scale for Adult Suandok {PPS Adult Suandok})
ระดับ
PPS

การเคลื่อนไหว

การปฏิบัติกิจกรรมและ
การดาเนินโรค

การทากิจวัตร
ประจาวัน

100% เคลื่อนไหวปกติ ทำกิจกรรมและทำงำนได้ตำมปกติ
ไม่มีอำกำรของโรค

ทำได้เอง

การ
ระดับ
รับประทาน ความรู้สึก
อาหาร
ปกติ
รู้สึกตัวดี

90%

เคลื่อนไหวปกติ ทำกิจกรรมและทำงำนได้ตำมปกติ
มีอำกำรของโรคบำงอำกำร

ทำได้เอง

ปกติ

80%

เคลื่อนไหวปกติ ต้องออกแรงอย่ำงมำกในกำรทำ
กิจกรรมตำมปกติ
มีอำกำรของโรคบำงอำกำร

ทำได้เอง

ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดี

70%

เคลื่อนไหวได้
ลดลง

60%

เคลื่อนไหวได้
ลดลง

50%

นั่งหรือนอนเป็น ไม่สำมำรถทำงำนได้
ส่วนใหญ่
มีอำกำรของโรคมำกขึ้น

ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือมำกขึ้น

40%

นอนอยู่บนเตียง ไม่สำมำรถทำกิจกรรมเกือบทั้งหมด
เป็นส่วนใหญ่ มีอำกำรของโรคมำกขึ้น

ต้องกำรควำม
ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดีหรือ
ช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่
ง่วงซึม+/สับสน

30%

นอนอยู่บนเตียง ไม่สำมำรถทำกิจกรรมใดๆ
ตลอดเวลำ
มีอำกำรของโรคมำกขึ้น

ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือทั้งหมด

20%

นอนอยู่บนเตียง ไม่สำมำรถทำกิจกรรมใดๆ
ตลอดเวลำ
มีอำกำรของโรคมำกขึ้น

ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือทั้งหมด

10%

นอนอยู่บนเตียง ไม่สำมำรถทำกิจกรรมใดๆ
ตลอดเวลำ
มีอำกำรของโรคมำกขึ้น

ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือทั้งหมด

รู้สึกตัวดี

ไม่สำมำรถทำกิจกรรมหรืองำนได้
ทำได้เอง
ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดี
ตำมปกติและมีอำกำรของโรคอย่ำง
มำก
ไม่สำมำรถทำงำนอดิเรกหรืองำนบ้ำน ต้องกำรควำม
ปกติหรือลดลง รูส้ ึกตัวดีหรือ
มีอำกำรของโรคอย่ำงมำก
ช่วยเหลือเป็นบำงครั้ง/
สับสน
บำงเรื่อง
ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดีหรือ
สับสน

ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดีหรือ
ง่วงซึม+/สับสน
จิบน้ำได้
รู้สึกตัวดีหรือ
เล็กน้อย
ง่วงซึม+/สับสน
รับประทำน ง่วงซึมหรือไม่
ไม่ได้
รู้สึกตัว+/_
สับสน
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ระดับ
PPS

การเคลื่อนไหว

0%

เสียชีวิต

การปฏิบัติกิจกรรมและ
การดาเนินโรค

การทากิจวัตร
ประจาวัน

-

-

การ
รับประทาน
อาหาร
-

อ้ า งอิ ง หมำยเหตุ เครื่ อ งหมำย +/- หมำยถึ ง อำจมี หรื อ ไม่ มี อ ำกำร แปลจำก Palliative
Performance Scale version 2 ข อ ง Victoria Hospice Society, ป ร ะ เท ศ แ ค น ำด ำ โด ย
คณะกรรมกำร Palliative care ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13
พฤษภำคม พ.ศ. 2551 "Copyright Victoria Hospice Society" PPS Adult Suandok ใช้สำหรับ
ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ 3 กลุม่ ดังนี้
1.กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2.กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดและมีอำกำรเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ (serious illness)
3.กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (end of life)

ระดับ
ความรู้สึก
-
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การดูแล Palliative care ตาม PPS

PPS 70-100
1.ทวนควำมรู้เรื่องโรค
2.ประเมินอำกำรรบกวน
3.ประเมินอำกำรปวด
4.ประเมิน 2Q
5.กำรใช้ยำ
6.ป้องกันอำกำรแทรกซ้อน
7.สนับสนุนให้กำลังใจ
8.กำรนัด F/U

PPS 40-60
1.ทวนควำมรู้เรื่องโรค
2.ประเมินอำกำรรบกวน
3.ประเมินอำกำรปวด
4.ประเมิน 2Q
5.กำรใช้ยำ
6.สิ่งแวดล้อม
7.ป้องกันอำกำรแทรกซ้อน
8.สนับสนุนให้กำลังใจ
9.สนับสนุนอุปกรณ์อุปกรณ์
10.กำรนัด F/U

PPS <30
1.ประเมินระยะสุดท้ำย
2.ให้กำลังใจ
3.กำรดูแลเมื่อเกิดกำรสูญเสีย
4.ควำมเชื่อ วัฒนธรรม
พิธีกรรม
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แบบประเมินผลรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี (Case Study)
วิชาการดูแลแบบประคับประคอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………….
สถำนที่ฝึกปฏิบัติ…………………………………………ระหว่ำงวันที่………………………………………………………
กำรวินิจฉัยโรค……………………………………………………………………………………………………………………….
4
3
2
รายการประเมิน
1. กำรรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุมกำย จิตสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิญญำณ (4)
…..
….
….
2. กำรวิเครำะห์และให้เหตุผลเชิงคลินิกถูกต้อง (20)
2.1 พยำธิสภำพชัดเจนสอดคล้องกับภำวะผู้ป่วย
….
….. …..
2.2 อำกำรและอำกำรแสดงและกำรให้เหตุผลเชิงคลินิก
…..
….. …..
2.3 กำรประเมินโดยใช้ PPS Adult Suandok (12)
….
….. …..
3. วำงแผนกำรพยำบำลครอบคลุมและสอดคล้อง (60)
3.1 ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลถูกต้อง มีข้อมูลสนับสนุนครบถ้วนและ
…... …... …..
สอดคล้อง (8)
3.2 ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลครอบคลุมองค์รวม (8)
…... …... …..
3.3 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหำและครบถ้วน (8)
…... …... …..
3.4 เกณฑ์กำรประเมินผลครบถ้วนและชัดเจน (8)
…... …... …..
3.5 กิจกรรมกำรบำบัดรักษำทำงกำรพยำบำลครอบคลุมและถูกต้อง
…... …... …..
(โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์) (16)
3.6 เหตุผลของกิจกรรมกำรพยำบำลถูกต้องตำมหลักกำร
…... …... …..
ประคับประคอง (8)
4. สรุปกรณีศึกษำกระชับชัดเจน (4)
…... …... …..
5. ข้อเสนอแนะและคำแนะนำถูกต้องชัดเจน (4)
…... …... …..
6. รำยงำนเรียบร้อยสะอำด (4)
…... …... …..
7. บรรณำนุกรมถูกต้องตำมแบบแผน APA (4)
…... …... …..
8. ส่งงำนตรงเวลำ (4)
…... …... …..
รวมความถี่
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( คิดเป็น 10% ) คะแนนที่ได้รวม……………คะแนน คิดเป็น……….%
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………….........................................................……
…………………………………………………………………......................................................................................
ผู้ประเมิน………..................................................................................... วันที่ ………………………
*ศึกษาดูงาน ณ รพ. มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

1
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
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แบบฟอร์มการสะท้อนคิด (รายกลุ่ม)
(Reflection Form)
วิชาการดูแลแบบประคับประคอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ฝึกปฏิบัติ..................................................
ชื่อ-สกุลนักศึกษา
1…………………………………………………………….รหัสนักศึกษา.........................................................
2.…………………………………………………………….รหัสนักศึกษา.......................................................
3. ……………………………………………………………รหัสนักศึกษา.......................................................
4.…………………………………………………………….รหัสนักศึกษา........................................................
5.…………………………………………………………….รหัสนักศึกษา........................................................
6.…………………………………………………………….รหัสนักศึกษา..........................................................
หอผู้ป่วย...........................................................................................
1.นักศึกษำปฏิบัติบทบำทกำรพยำบำลโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์อะไรบ้ำงอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษำเรียนรู้อะไรบ้ำงจำกกำรฝึกปฏิบัติในสัปดำห์นี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักศึกษำรู้สึกอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรขึ้นฝึกปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.นักศึกษำคิดว่ำตนเองปฏิบัติได้ดีในเรื่องใด และควรมีกำรพัฒนำในเรื่องใดบำง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*ศึกษาดูงาน ณ รพ. มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี (Case Study) (รายเดี่ยว)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชาการดูแลแบบประคับประคอง
ชื่อ-สกุลนักศึกษา .......................................................................................................................
หอผู้ป่วย………………………………………………………………………………………………………………………….
*ศึกษาดูงาน ณ รพ. มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย.................................. เพศ....................... . อายุ.................สถานภาพ................
เชื้อชาติ............................... ศาสนา การศึกษา...................................................................... .
การประเมินสภาพแวดล้อม (Envirolment assessment) ที่โรงพยาบาล, บ้านที่อยู่อาศัย,
ชุมชนและแหล่งประโยชน์ ...................................................................................................... ..
................................................................................................................................................................
.
สิทธิการรักษา .............................................................................................................................
วันที่เข้ารับการรักษา ........................................................................................................................
วันที่นักศึกษารับดูแล ..........................................................................................................................
ประวัติการผ่าตัด .............................................................................................................................
ประวัติแพ้ยา/อาหาร/สารเคมี : ...........................................................................................................
การวินิจฉัยแรกรับ .............................................................................................................................
การวินิจฉัยครั้งสุดท้าย .........................................................................................................................
*ที่มาข้องข้อมูล .....................................................................................................................
2. อาการสาคัญนาส่ง (Chief complaint : C.C.) :
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
3. ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน (Pressent Illness: P.I.) :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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4. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past History : P.H.) :
.................................................................................................................... ..............................
............................................................................................................................. .....................
5. ประวัติสุขภาพครอบครัว (Family History : F.H.) :
..................................................................................................................................................
6. แผนผังครอบครัว
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7. พฤติกรรมสุขภาพและความเชื่อด้านสุขภาพ
แบบแผน
แบบแผนที่ 1 แบบแผนการรับรู้และการ
ดูแลสุขภาพ
แบบแผนที่ 2 แบบแผนโภชนาการและการ
เผาผลาญ
แบบแผนที่ 3. แบบแผนการขับถ่าย
แบบแผนที่ 4. กิจกรรมและการออกกาลัง
กาย
แบบแผนที่ 5. แบบแผนการนอนหลับ
และพักผ่อน
แบบแผนที่ 6. แบบแผนด้านสติปัญญา
การรับรู้
แบบแผนที่ 7. แบบแผนการรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเองและอัตมโนทัศน์
แบบแผนที่ 8. แบบแผนการมีบทบาทและ
สัมพันธภาพ
แบบแผนที่ 9. แบบแผนเพศและการเจริญ
พันธุ์ การพัฒนาการตามเพศและการเจริญ
พันธุ์
แบบแผนที่ 10. แบบแผนการเผชิญปัญหา
และความทนต่อภาวะเครียด
แบบแผนที่ 11. แบบแผนค่านิยมและความ
เชื่อ

ปัญหา

8. แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รั บการดูแลแบบประคับประคอง ฉบับสวนดอก (Palliative
Performance Scale for Adult Suandok{PPS Adult Suandok}) โด ย ค ณ ะ ก รร ม ก า ร
Palliative care ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................... …………………………………
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9. พยาธิสภาพ/การดาเนินการของโรค
ทฤษฎี

ผู้ป่วย

10. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ข้อที่ 1……………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลสนับสนุน.................................................................................................
วัตถุประสงค์......................................................................................................
เกณฑ์การประเมินผล.........................................................................................
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุการณ์พยาบาล.....................................................
ประเมินผลการพยาบาล....................................................................................
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ข้อที่ 2…………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลสนับสนุน..............................................................................................
วัตถุประสงค์..................................................................................................
เกณฑ์การประเมินผล......................................................................................
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุการณ์พยาบาล................................................ .
ประเมินผลการพยาบาล...............................................................................
ข้อที่ 3…………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลสนับสนุน..............................................................................................
วัตถุประสงค์..................................................................................................
เกณฑ์การประเมินผล.....................................................................................
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุการณ์พยาบาล.................................................
ประเมินผลการพยาบาล................................................................................
11. สรุปกรณีศึกษา
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
12. เอกสารอ้างอิง (APA)
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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แบบประเมินรายงานกลุ่ม
รหัสวิชา 6023102 รายวิชาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
…………………………………………………………………..
กลุ่มที…่ .รหัส-รำยชื่อนักศึกษำ
1…………………………………..2……………………………3…………………………………4……………………………….
5…………………………………..6…………………………..7………………………………….8……………………………….
9………………………………….. 10………………………11......................................12……………………………..
อำจำรย์ประจำกลุ่ม..............................................................................................................................
หัวข้อประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

รายงาน
1. เนื้อหำ กำรวิเครำะห์ข้อมูลถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์มคี วำมสอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3. สำมำรถใช้หลักกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในกำรแก้ปัญหำ
4. แนวทำงกำรแก้ปัญหำชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้โดยใช้ลักฐำนเชิงประจักษ์
5. บรรณำนุกรมถูกต้องตำมแบบแผน APA
6. ส่งงำนตรงเวลำ
รวม (30 คะแนน)
คิดเป็นคะแนน (5%)

ควำมคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ลงนำมผู้ประเมิน…………………………………
วันที่………/………/…………
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แบบการประเมินผลการนาเสนองาน
รหัสวิชา 6023102 รายวิชาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กลุ่มที…่ .รหัส-รำยชื่อนักศึกษำ เรื่อง....................................................................................
1…………………………………..2……………………………3…………………………………4……………………………….
5…………………………………..6…………………………..7………………………………….8……………………………….
9………………………………….. 10………………………11......................................12……………………………..
อำจำรย์ประจำกลุ่ม..............................................................................................................................
ที่
1

2

3

4

รำยกำรประเมิน
เนื้อหา (4 คะแนน)
1. เนื้อหำครบถ้วนสมบูรณ์
2. เนื้อหำถูกต้อง
3. เนื้อหำต่อเนื่อง
4. มีกำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
กระบวนการทางาน (2คะแนน)
1. มีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ
2. กำรปฏิบัตติ ำมแผน
3. ติดตำมประเมินผล
4. กำรปรับปรุงพัฒนำงำน
การนาเสนอ (2 คะแนน )
1. กำรใช้สำนวนภำษำดีถูกต้อง
2. กำรสะกดคำและไวยำกรณ์ถูกต้อง
3. รูปแบบน่ำสนใจ
4. ควำมสวยงำม
คุณธรรม (2 คะแนน )
1. ตรงต่อเวลำ
2. ซื่อสัตย์
3. ควำมกระตือรือร้น
4. ควำมมีน้ำใจ
รวม
เฉลี่ย

รวม

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

: มีครบทุกข้อ
: มี 3 ข้อ ขำด 1 ข้อ
: มี 2 ข้อ ขำด 2 ข้อ
: มี 1 ข้อ ขำด 3 ข้อ

คะแนน 2: มีครบทุกข้อ
คะแนน 1 : มี ไม่ครบ 4 ข้อ
คะแนน 0 : ไม่ปรำกฏกระบวน กำรทำงำนที่ชัดเจน
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขำด 1 ข้อ
คะแนน 1 : มี 2 ข้อ ขำด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 : มี 1 ข้อขำด 3 ข้อ
คะแนน 2 : มีครบทุกข้อ
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขำด 1 ข้อ
คะแนน1 : มี 2 ข้อ ขำด 2 ข้อ
คะแนน 0.5 :มี 1 ข้อ ขำด 3 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คิดเป็นคะแนน (5%)

ควำมคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ลงนำมผู้ประเมิน…………………………………
วันที่………/………/…………
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รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3
รายวิชาการพยาบาลแบบประคับประคอง
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กลุ่มที่ 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสนักศึกษา
5711056990051
5811056990005
5811056990010
5811056990025
5811056990051
5811056990057
5811056990065
5811056990079
5811056990096
5811056990100
5811056990106
5811056990111
5811056990120

นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

ชื่อ-สกุล
ภัทรวรรณ
ธนำภรณ์
นัทชลิดำ
ณัฐเรวดี
กรชนก
วัชรี
ดำลิกำ
สุภัสสร
แพรพลอย
วรรณทิพย์
นพวรรณ
อรอนงค์
กนกวรรณ

วรรณภพ
บุญเพิ่ม
อรรคบุตร
สูตรประจันทร์
ธรรมใจ
จิตอำรี
กันยำ
วงค์หนัก
สันดี
มูลสำร
รังวิเศษ
เดชกัลยำ
บัวผัด
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กลุ่มที่ 2
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสนักศึกษา
5811056990001
5811056990007
5811056990018
5811056990043
5811056990053
5811056990061
5811056990067
5811056990091
5811056990097
5811056990102
5811056990109
5811056990113
5811056990122

ชื่อ-สกุล
นำงสำว
นำงสำว
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำย
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

นิจจำรีย์
ณัฏฐณิชำ
ณัฐพล
เจนจิรำ
ศศิชำ
ตมิสำ
อรรถพล
ชัยวิศิษฏ์
กนกวรรณ
เกษรำ
เจนจิรำ
อัฐจิมำ
พัชรินทร์

อ่อนทรัพย์
จุ้ยสกูล
คำหวำน
ชะนะพล
ชมภูพื้น
คล้ำยมี
ป้อมไธสง
ไชยขันธุ์
คำเหมือง
รำชสีหำ
ชำวงษ์
สูนำนนท์
สุพรรนิช

กลุ่มที่ 3
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสนักศึกษา
5811056990002
5811056990008
5811056990023
5811056990048
5811056990056
5811056990062
5811056990074
5811056990093
5811056990099
5811056990104
5811056990110
5811056990119

ชื่อ-สกุล
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

กำญจนำ
สุภำภรณ์
ปฏิญญำ
กนกกำญจน์
นิศำชล
น้ำเพชร
บุญฑริกำ
ณัฐธิชำ
อมรรัตน์
กัญญำณัฐ
ณัฐชำ
นิตยำ

เสนอกลำง
แก้วอุดร
สีมำคำม
เพ็ชรไม้
ยินดี
แสวงดิลก
กล่อมเบี้ย
หำญเชิงชัย
จันทะคำม
ทองทำ
คำแก้ว
พันธ์สำย

1

อาจารย์ประจากลุ่ม
กลุ่มที่

ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

ฝึกการใช้ทักษะในการสื่อสารและการ
ประเมิน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

กลุ่มที่ 1

อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ

กลุ่มที่ 2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

อำจำรย์ธีระชล สำตสิน

ศึกษาดูงาน ณ รพ. มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี รายงานเดี่ยว/รายงานกลุ่ม
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ

อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ

อำจำรย์จตุรดำ จริยำรัตนกูล

อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน/ อำจำรย์ อิสรำ โยริยะ

อำจำรย์ธีระชล สำตสิน

อำจำรย์ธีระชล สำตสิน

ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธำ
กลุ่มที่ 3

ลาดับ
1
2
3

อำจำรย์ธีระชล สำตสิน

ชื่อ-สกุล อาจารย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มนสภรณ์
วิทรู เมธำ
อำจำรย์ชญำนิศ ชอบอรุณสิทธิ
อำจำรย์ธีระชล สำตสิน

เบอร์โทร

E-mail

ลาดับ

ชื่อ-สกุล อาจารย์

เบอร์โทร

E-mail

0993240311

manasapornv@gmail.com

4

อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน

0830185611

phacharin.pro@gmail.com

0863727978
0942626453

nsshaya3@gmail.com
theerachol.satsin@gmail.com

5
6

อำจำรย์จตุรดำ จริยำรัตนกูล
อำจำรย์ อิสรำ โยริยะ

0818835873
0810326342

jjaturada@yahoo.com
chirra_noom@hotmail.com

