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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.4)

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
(Maternal and Newborn Nursing
and Midwifery Practicum 2)
รหัสวิชา 6054804
(ตอนเรียน A4)

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/เขต

คณะพยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา

6054804 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรก และกำรผดุงครรภ์ 2
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2)
2. จานวนหน่วยกิจหรือจานวนชั่วโมง
3 (0-12-0)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ประเภทรายวิชา
ภำคปฏิบัติ กลุ่มวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อำจำรย์ นิรัตน์ชฎำ ไชยงำม
อำจำรย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนำนันท์
อาจารย์ผู้ร่วมสอนภาคปฏิบัติ อำจำรย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนำนันท์
อำจำรย์ลักขณำ ศรีบุญวงศ์
อำจำรย์อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
อำจำรย์ ดร.บุญส่ง สุประดิษฐ์
อำจำรย์ สุนิดำ ชูแสง
อำจำรย์ นิรัตน์ชฎำ ไชยงำม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requifisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requifisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์
ฝึกปฏิบัติห้องคลอดและหอผู้ป่วยหลังคลอด
โรงพยำบำลสิรินธร
ฝึกปฏิบัติห้องคลอด
โรงพยำบำลตำกสิน
ฝึกปฏิบัติหอผู้ป่วยหลังคลอด
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
ฝึกปฏิบัติห้องคลอด
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ฝึกปฏิบัติหอผู้ป่วยหลังคลอด
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 15 พฤศจิกำยน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลัง
คลอดที่มีควำมผิดปกติ มีภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อน และกำรใช้สูติศำสตร์หัตถกำรช่วยคลอด ทำรกแรก
เกิดที่มีควำมผิดปกติเล็กน้อย โดยนำกระบวนกำรพยำบำลมำใช้ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวม
และกำรมีส่วนรวมของครอบครัว ที่ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล
และกำรฟื้นฟูสภำพโดยคำนึงถึงจริยธรรมวิชำชีพและสิทธิของมำรดำ ทำรกและครอบครัว
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
2.1 เพื่อปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ส่งเสริมให้เกิด ทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ตำม
คุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปรับปรุงกำรเตรียมตนเองของนักศึกษำทั้งด้ำนควำมรู้มีกำรทดสอบก่อน
ขึ้นปฏิบัติ และเตรียมทักษะควำมรู้ทำงกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำรผดุงครรภ์ 2 ให้เหมำะกับ
สถำนกำรณ์จริง ใช้ทักษะกำรคิดเชิงตัวเลขมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงเป็นระบบ ใช้กระบวนกำรพยำบำลใน
กำรดูแลและเขียนรำยงำนกำรพยำบำล บนพื้นฐำนของข้อมูลปัญหำจริงของผู้ป่วย ดูแลแบบองค์รวม
ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสภำพ
2.2 เพื่อให้มีกำรฝึกปฏิบัติงำนดูแลผู้คลอด และมำรดำทำรกที่มีภำวะแทรกซ้อน โดยกำรบูรณำกำร
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ให้นักศึกษำบันทึกรำยงำนเรื่องยำเพื่อให้ส่งผลต่อกำรเรียนรู้มำกขึ้น
และบูรณำกำรหลักกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติกำรพยำบำล เตรียมนักศึกษำใน
เรื่ องจั ดกำรควำมปลอดภัย ด้ำนปั จจัยด้ำนมนุษย์กั บควำมปลอดภัย ของผู้ ป่ว ยและควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริกำรจำกหัตถกำรที่ลุกล้ำในผู้คลอด และมำรดำหลังคลอดในรำยที่ได้รับกำรผ่ำตัด
2.3 เพื่อปรับปรุงผลกำรให้คะแนนรำยวิชำจำกอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติให้มีควำมสอดคล้องในกำร
ประเมินโดยนำผลงำนวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “กำรศึกษำผลกำรให้คะแนนรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรกและกำรผดุงครรภ์ 2 ในอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติที่มีประสบกำรณ์กำรสอนแตกต่ำงกัน”ของเนตรรัชนี
กมลรัตนำนันท์ และนิรำมัย อุสำหะ (2557) มำใช้ในกำรประเมินผล และพัฒนำกำรสอบเพื่อใช้ประเมิน
ทักษะกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ ในกลุ่มที่มีภำวะแทรกซ้อน มีโรคร่วม และมำรดำทำรก
หลังคลอดภำยหลังกำรฝึกปฏิบัติงำนด้วย Objective Structured Clinical Examination (OSCE )
ทักษะการพยาบาลที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
ห้องคลอด
กำรพยำบำลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง หรือมีภำวะแทรกซ้อน
กำรพยำบำลผู้คลอดที่มีภำวะเสี่ยงหรือมีภำวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1 ถึง 4 ของกำรคลอด
กำรพยำบำลผู้คลอดที่ได้รับกำรทำสูติศำสตร์หัตถกำร
กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดทันทีที่เกิดจำกมำรดำมีภำวะเสี่ยงหรือได้รับสูติศำสตร์หัตถกำรหรือ
ทำรกมีควำมผิดปกติเล็กน้อย
หน่วยหลังคลอด
กำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดที่มีภำวะปกติ
กำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดที่มีควำมผิดปกติ ภำวะเสี่ยงหรือภำวะแทรกซ้อน
กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดปกติ และผิดปกติเล็กน้อย
กำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
3.1. คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ศำสนำ หลักจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
 3.1.2 สำมำรถควบคุมตนเอง
แยกแยะ ควำมถูกต้อง ควำมดี ควำม
ชั่วได้
 3.1.3 เคำรพในคุณค่ำและ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และ
ตระหนักในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม
 3.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และผลกำรปฏิบัติงำน
 3.1.5 มีควำมกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์ และมีวินัย
 3.1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพและ
สำมำรถจัดกำรกับปัญหำจริยธรรมใน
กำรดำรงชีพและกำรปฏิบัติงำน
 3.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่น
ทั้งกำรดำรงตน และกำรปฏิบัติงำน
 3.1.8ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริกำร
ได้รับรู้และเข้ำใจสิทธิของตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1)กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เกี่ยวกับหลัก
ศำสนำ จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ
2)อำจำรย์เป็นแบบอย่ำงต่อนักศึกษำ ใน
ด้ำนกำรตรงต่อเวลำ ควำมประณีต
พิถีพิถันในงำนที่ทำ กำรเคำรพในสิทธิของ
ผู้ใช้บริกำร และ กำรแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมำะสมทั้งใน กำรเรียนกำร
สอนในชั้นเรียน และกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้นักศึกษำเห็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
3)ฝึกให้นักศึกษำ ตระหนักรู้
ในตนเอง สร้ำงควำมกระจ่ำงในค่ำนิยม
ของตัวเองต่อกำรให้คุณค่ำต่ำงๆ ควำมถูก
ผิด ควำมดี ควำมงำม โดยใช้กระบวนกำร
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ด้วยกำรวิพำกษ์
กำรสะท้อนคิด
4)ฝึกกำรมีวินัยในกำรเรียนและกำรสอบ
เช่น กำรมอบหมำยงำน กำรส่งงำน
กำรขึ้นฝึกปฏิบัติงำน ฯลฯ
ให้กำรเสริมแรง โดยแสดงควำม
ชื่นชม และสะท้อนกลับทันทีที่ผู้เรียน
มีพฤติกรรมกำรแสดงออกเหมำะสม
5)จัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำ
นำพฤติกรรมจริยธรรม โดยเฉพำะ ควำม
กตัญญูไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ต่อ
ผู้ใช้บริกำร
6)จัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำ
ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล กับผู้ใช้บริกำร โดย
คำนึงถึงกำรปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริกำร
ภำยใต้กฎหมำย จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ

1)ประเมินจำกใบบันทึกกำรฝึก
ปฏิบัติกำรพยำบำลตำมเวลำ และ
ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำม
กำหนด
2)รำยงำน/ผลงำนของนักศึกษำ มี
กำรอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้องและตรง
ตำมควำมเป็นจริง ไม่คัดลอกงำน
ของผู้อื่น
3)กำรสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษำในขณะเรียน ฝึก
ปฏิบัติงำน กำรสอบ และ ในกำร
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
4)กำรอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
ของนักศึกษำจำกกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ หรือกรณีศึกษำ
5)กำรสะท้อนคิดของผู้เรียนในด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม กำรประเมิน
กำรเปลี่ยนแปลงตนเองของ
นักศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
6)จำกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของตนเอง ตำมกรอบ TQF ใน
รำยวิชำ
7)กำรสอบOSCE
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ผลการเรียนรู้
3.2 ความรู้
 3.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน
ชีวิต และทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ
 3.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์และศิลปะ
ทำงกำรพยำบำล
 3.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของกระบวนกำร
พยำบำลและกระบวนกำรแก้ปัญหำ
สุขภำพให้แก่มำรดำ ทำรกและกำร
ผดุงครรภ์ ที่เกิดภำวะผิดปกติ ภำวะ
เสี่ยงและภำวะแทรกซ้อน
 3.2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรวิจัยและกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร
 3.2.5 มีควำมรู้ในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและสำรสนเทศ
ทำงกำรพยำบำล
 3.2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก
3.3 ทักษะทางปัญญา
 3.3.1 เข้ำใจตนเอง รู้จุดอ่อนจุด
แข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่กำร
พัฒนำตนเอง
 3.3.2 สำมำรถสืบค้นและ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำยเกี่ยวกับมำรดำ ทำรก
และกำรผดุงครรภ์ ที่เกิดภำวะ
ผิดปกติ ภำวะเสี่ยงหรือ
ภำวะแทรกซ้อน
 3.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและ
หลักฐำนไปใช้ในกำรอ้ำงอิงและ
แก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ


วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1)กำรสำธิตและสำธิตย้อนกลับกำรดูแล
ผู้ใช้บริกำร
2)มอบหมำยเป็นรำยกลุ่ม ให้ค้นคว้ำ
สืบค้นควำมรู้สำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กำรฝึกปฏิบัติมำนำเสนอ ในกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนฝึก
3)จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำร
มอบหมำยให้ดูแลผู้ใช้บริกำรให้นักศึกษำ
ประเมินค้นหำปัญหำ สืบค้นข้อมูล และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4)กำรให้ศึกษำกรณีศึกษำรำยกลุ่ม สืบค้น
ควำมรู้ข้อมูล งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
นำเสนอกรณีศึกษำรำยกลุ่มตนเอง และ
วิเครำะห์กรณีศึกษำของกลุ่มเพื่อน
5)กำรประชุมก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำน
(pre-post conference) / สอนในคลินิก
6)มอบหมำยงำนจัดทำแผนกำรให้ควำมรู้
และสื่อกำรสอนแก่ผู้ใช้บริกำร โดยกำรให้
ศึกษำค้นคว้ำ และจัดบริกำรให้คำแนะนำ
สุขภำพแก่มำรดำหลังคลอด

1) กำรสอบด้วยข้อสอบ OSCE
2) จำกคุณภำพรำยงำน กำร
นำเสนอ และ กำรอภิปรำย
3) จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรฝึก
ปฏิบัติ ตรวจติดตำมผลงำน
ประเมินโดยใช้แบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล แบบ
ประเมินผลกำรสอนสุขศึกษำ และ
แบบประเมินกำรนำเสนอและ
รำยงำนกำรศึกษำรำยกลุ่ม

1) จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีกำรประชุม
ก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำน
(pre-post conference) / กำรสอนใน
คลินิก โดยเน้นให้นักศึกษำฝึกกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ โดยให้วิเครำะห์ และ
แก้ไขปัญหำ ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถำนกำรณ์ทั่วไปและสถำนกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภำพ
2) มอบหมำยให้สืบค้น และวิเครำะห์
ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ และนำมำใช้ในกำร
วิเครำะห์ และ แก้ปัญหำ กำรดูแล
ผู้ใช้บริกำร และในกำรฝึกปฏิบัติงำน

1) สังเกตจำกกำรแสดง
ควำมคิดเห็นในระหว่ำง กำร
อภิปรำย กำรประชุมปรึกษำก่อน
และ หลังกำรปฏิบัติงำน (Prepost conference)
2) สังเกตติดตำมพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล บันทึกแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
โดยอำจำรย์ผู้นิเทศในคลินิก
3) ผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำกำร
อ้ำงอิงอย่ำงเป็นระบบ กำร
วิเครำะห์วิจำรณ์ เปรียบเทียบ
กรณีศึกษำ กำรใช้กระบวนกำร
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ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
 3.3.4 สำมำรถคิดอย่ำงมี
3) กำรให้ศึกษำผู้ใช้บริกำรรำยกลุ่ม แล้ว
วิจำรณญำณ และคิด วิเครำะห์อย่ำง นำมำนำเสนอ อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นระบบโดยใช้องค์ควำมรู้ทำง
ในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
วิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
4) ฝึกกำรแก้ปัญหำสุขภำพในสถำนกำรณ์
ประสบกำรณ์เป็นฐำน
จริงที่เกิดกับผู้ใช้บริกำร ในคลินิก
 3.3.5 สำมำรถใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และกำรวิจัย มำใช้ใน
กำรแก้ปัญหำ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 3.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อผู้อื่นมี 1)ปฐมนิเทศวิชำ กิจกรรมพยำบำลที่
ทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ และ สำคัญก่อนขึ้นปฏิบัติงำนแนะนำวิธีกำร
กำรสื่อสำรทำงบวกกับผู้เรียน ผู้สอน สร้ำงสัมพันธภำพ
ผู้ใช้บริกำร และผู้ร่วมทีมสุขภำพ
2)ปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะนำให้รู้จัก
บุคลำกรในแหล่งฝึกและบุคลำกร
 3.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
3)มอบหมำยควำมรับผิดชอบดูแล
บทบำทผู้นำและผู้ตำมอย่ำงมี
ผู้ใช้บริกำรรำยเดี่ยวและจัดทำรำยงำนส่ง
ควำมสุข
ตำมกำหนด และร่วมในกำรพัฒนำตนเอง
 3.4.3 สำมำรถแสดงภำวะผู้นำใน ในกิจกรรม Pre-Post conference/ กำร
กำรตัดสินใจเฉพำะหน้ำและในกำร อภิปรำย / กำรนำเสนอ
ผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
4)มอบหมำยดูแลผู้ใช้บริกำรกรณีศึกษำ
ทำงบวก
รำยกลุ่ม / จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใน
 3.4.4 มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ ภำคปฏิบัติ ที่ส่งเสริมควำมรับผิดชอบ กำร
ได้รับมอบหมำย ต่อผลงำนที่เกิดขึ้น ทำงำนเป็นทีมและกำรแสดงออกของ
และมีกำรพัฒนำตนเอง วิชำชีพและ ภำวะผู้นำหลำกหลำยสถำนกำรณ์ทั้งใน
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง
คลินิก
5)มอบหมำยให้นักศึกษำออกแบบ และ
ดำเนินกำรดูแลผู้ใช้บริกำรร่วมกับทีมผู้
ให้บริกำรของหน่วยงำน
6) ให้กำรเสริมแรง เมื่อผู้เรียนแสดงควำม
รับผิดชอบ และ พฤติกรรมสื่อสำร
ทำงบวก
7) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้มีกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้ใช้บริกำร และผู้ร่วม
ทีมสุขภำพ

วิธีการประเมินผล
พยำบำลในกำรแก้ไขปัญหำ
4) สังเกตกระบวนกำร และ
ผลกำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์
จริงทั้งในคลินิก และในกำร
นำเสนอกำรศึกษำผู้ป่วยรำยกลุ่ม

1) ประเมินพฤติกรรมของกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
ผู้รับบริกำร และผู้ร่วมทีมสุขภำพ
2) ประเมินจำกแบบบันทึกกำร
เรียนรู้ และ กำรประเมินตนเอง
ของนักศึกษำ
3) กำรประเมินพฤติกรรมกำรฝึก
ภำคปฏิบัติ โดยอำจำรย์ผู้สอน
ภำคปฏิบัติ
4) จำกคุณภำพของงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ด้ำนกระบวนกำรและ
ผลลัพธ์
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วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้
1) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
1) คุณภำพของผลงำนที่มอบหมำย
หลักตรรกะคณิตศำสตร์ และสถิติ
นักศึกษำได้ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ
2) สังเกตพฤติกรรมกำรสื่อสำร
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตัวเลข สถิติ ตำมกำรปฏิบัติกำรพยำบำลที่ ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ จำกกำร
 3.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็น เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงทั้งใน
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ และเหมำะสม 2) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
คลินิกกลุ่มย่อย และห้องเรียน
ต่อกำรสื่อสำร และถ่ำยทอดแก่
ส่งเสริมให้นักศึกษำได้เลือกและใช้
บุคคล และกลุ่มคน รวมทั้งสำมำรถ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
แปลควำมหมำยข้อมูล ทั้งเชิง
หลำกหลำยรูปแบบและวิธีกำรจำก
ปริมำณ และคุณภำพ
สำรสนเทศ เช่น มอบหมำยงำนให้
 3.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
นักศึกษำค้นคว้ำจำกบทควำม/บทควำม
ภำษำอังกฤษทั้งกำรพูด กำรอ่ำน
วิจัยภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ โดยมีกำร
กำรเขียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงมีเหตุผลประกอบ
 3.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรม
ข้อมูลทำงสถิติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำก
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนที่จำเป็น
แหล่งที่อ้ำงอิงได้
 3.5.5.รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
3) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้
สำรสนเทศ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต นักศึกษำได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรเลือก
ในกำรสืบค้น
สำรสนเทศและฝึกทักษะกำรนำเสนอ
ข้อมูลและจัดกำรข้อมูล
ได้แก่กำรให้ควำมรู้คำแนะนำแก่
ผู้ใช้บริกำร ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
เหมำะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหำที่นำเสนอ
4) มอบหมำยกำรทำรำยงำนรำยบุคคล/
รำยกลุ่ม พร้อมนำเสนออย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
 3.6.1 สำมำรถปฏิบัติทักษะกำร
วิธีกำรกำรสอนเน้นที่ขั้นตอนกำรพัฒนำ 1) กำรประเมินทักษะกำรปฏิบัติใน
พยำบำล อย่ำงเป็นองค์รวมโดย
ทักษะของผู้เรียนตั้งแต่กำร
สถำนกำรณ์จริง
ประยุกต์ใช้ ศำสตร์ และศิลปะ
ให้สังเกต กำรฝึกหัด และกำรปฏิบัติ
2) กำรสังเกตกำรปฏิบัติกำร
ทำงกำรพยำบำล รวมทั้ง กำรใช้
ภำยใต้กำรแนะนำของผู้สอน จนถึงกำร
พยำบำลในสถำนบริกำรสุขภำพ
กระบวนกำรพยำบำล หลักฐำนเชิง ปฏิบัติอย่ำงเป็นอิสระภำยใต้สถำนกำรณ์ และชุมชน
ประจักษ์ และกำรสื่อสำรเชิงบำบัด จริง ทั้งนี้วิธีกำรสอนที่ใช้มีหลำกหลำย
ในกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และ
เช่น
กำรผดุงครรภ์ ในภำวะผิดปกติ ภำวะ 1) กำรสอนข้ำงเตียง
เสี่ยงและภำวะแทรกซ้อนได้
2)กำรสอนในคลินิก
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 3.6.2 สำมำรถปฏิบัติกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำร
รักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสุขภำพ
ในกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำร
ผดุงครรภ์ ที่เกิดภำวะผิดปกติ ภำวะ
เสี่ยงและภำวะแทรกซ้อนได้ถูกต้อง
 3.6.3 สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำล
มำรดำ ทำรกและกำรผดุงครรภ์ ที่
เกิดภำวะผิดปกติ ภำวะเสี่ยงและ
ภำวะแทรกซ้อน ด้วยควำมเมตตำ
กรุณำ และ เอื้ออำทร โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมำย และ
สิทธิของผู้ป่วย
 3.6.4 สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำล
โดยคำนึงถึงปัจเจกบุคคลและควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
O 3.6.5 แสดงภำวะผู้นำในกำร
ปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรทำง
คลินิก และในกำรทำงำนร่วมกับ
สหวิชำชีพ 

วิธีการสอน
3) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 4) กำร
ประชุมปรึกษำก่อนและหลังปฏิบัติงำน
5) กำรมอบหมำยให้ดูแลผู้ใช้บริกำร
รำยบุคคล
6) กำรมอบหมำยกรณีศึกษำ
7) กำรตรวจเยี่ยมทำงกำรพยำบำล
8) กำรให้ควำมรู้ทำงสุขภำพ
9) กำรอภิปรำย

วิธีการประเมินผล
3) กำรประเมินจำกข้อมูลสะท้อน
กลั บ (feedback) จำกผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
อำจำรย์ พยำบำลพี่เลี้ยง บุคลำกร
ในหอผู้ ป่ ว ย กำรประเมิ น ตนเอง
และ กลุ่มเพื่อนประเมิน
4) กำรสอบปฏิ บั ติ ก ำรในคลิ นิ ก /
OSCE

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลดูแลมำรดำ และทำรกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอดที่มี
ควำมผิด ปกติ มีภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อน ให้กำรพยำบำลมำรดำที่ได้รับกำรทำสูติศำสตร์หัตถกำร และ
ทำรกแรกเกิดที่มีภำวะผิดปกติเล็กน้อย โดยนำกระบวนกำรพยำบำลมำใช้ ให้กำรพยำบำลแบบองค์รวม
ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสภำพ โดยคำนึงถึงควำม
เป็นปัจเจกบุคคลและกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว บนพื้นฐำนของจรรยำบรรณวิชำชีพ และสิทธิของมำรดำ
และครอบครัว
Practice skills in providing nursing care for clients with abnormal, high risk or
complications during pregnancy, intrapartum, and postpartum; obstetrics operation,
abnormal newborn; utilizing nursing process and family participation in order to promote,
prevent, restore, and rehabilitate health regarding to professional code of ethics and clients’
rights
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2. กิจกรรมของนักศึกษา
2.1 เตรียมควำมพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติรำยวิชำ
2.1.1 เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ
2.1.2 กำรเตรียมควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะที่สำคัญในกำรให้กำรพยำบำล โดยกำรร่วมมือกัน
ของกลุ่มผู้เรียน ทบทวนควำมรู้สำระสำคัญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วย
2.1.3 ทำแบบทดสอบก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำน ประเมินตนเองให้ทรำบจุดแข็งและจุดด้อยของตนเอง
เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนำตนเองต่อในระหว่ำงฝึกปฏิบัติงำน
2.1.4 สรุปบันทึกประสบกำรณ์เรียนรู้ สำระสำคัญ ควำมรู้ ทักษะวิชำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและ
กำรผดุงครรภ์2 ลงสมุดโน้ต ส่งวันประเมินผลวิชำ
2.2 กิจกรรมระหว่ำงฝึกปฏิบัติงำน
2.2.1 เรียนรู้และทำควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย วัฒนธรรม กฎระเบียบ ขั้นตอนกำรทำงำนของ
แหล่งฝึก
2.2.2 ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลรวมทั้งสิ้น 9-10 สัปดำห์ วันจันทร์-พุธ สัปดำห์ละ 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง
กรณีมีควำมจำเป็นที่ไม่สำมำรถฝึกปฏิบัติในเวลำรำชกำร จัดให้ขึ้นฝึกในวันเสำร์ -อำทิตย์ รวม
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติให้ได้ตำมกำหนด
2.2.3 บันทึกหลักฐำนกำรขึ้นฝึกปฏิบัติงำน งำนที่ได้ฝึกปฏิบัติ และควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้
เพิ่มเติมในระหว่ำงฝึกปฏิบัติงำน
2.2.4 นำควำมรู้ทำงกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ และวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง มำใช้ใน
กำร ฝึกปฏิบัตกิ ำรพยำบำล
2.2.5 ให้กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก โดยบูรณกำรควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรให้
กำรพยำบำล และบูรณกำรหลักกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของผู้ป่วยมำใช้ป้องกันกำรเกิด
อุบัติกำรณ์กับผู้ป่วยจำกปัจจัยด้ำนมนุษย์ ดูแลควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วยจำกหัตถกำรที่ลุกล้ำในผู้คลอด และ มำรดำหลังคลอดที่มีภำวะแทรกซ้อนหรือได้รับ
กำรผ่ำตัดโดยใช้ checklist ช่วยในกำรปฏิบัติงำน
2.2.6 ปรึกษำอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติ ในกำรฝึกปฏิบัติงำนและให้กำรพยำบำลแก่มำรดำและทำรก
ตำมที่กำหนดในรำยวิชำ
2.2.7 ให้กำรดูแลผู้คลอด หรือมำรดำหลังคลอด โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มและทำงำนเป็นทีม โดย
เลือกกรณีศึกษำและให้กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก ที่มีภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อน หรือ ได้รับ
กำรทำสูติศำสตร์หัตถกำร ภำยใต้กำรให้คำปรึกษำของอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติประจำกลุ่ม
2.3 ประเมิ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนและแหล่ ง ฝึ ก ตำมแบบประเมิ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
ภำคปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรกและกำรผดุงครรภ์ 2
2.4 สอบประเมินทักษะควำมรู้ OSCE ภำยหลังกำรฝึกปฏิบัติงำน วันที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2562
2.5 ประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำในระบบ on line
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3. รายงาน งานหรือกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
การ
ประเมิน
1.

2.

3.

4.

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
3.1.1 - 3.1.8
3.2.1 – 3.2.6
3.3.1 - 3.3.5
3.4.1 – 3.4.4
3.5.1 - 3.5.5
3.6.1 - 3.6.4

3.1.1, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.7
3.2.1 – 3.2.5
3.3.1 - 3.3.5
3.4.1 – 3.4.4
3.5.1 - 3.5.5
3.6.1 - 3.6.3
3.2.3, 3.2.5
3.3.1 - 3.3.3
3.4.2
3.5.2, 3.5.4
3.1.3
3.2.1-3.2.4
3.3.4
3.6.1 – 3.6.3

รายงาน งานหรือกิจกรรมที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

ประชุมปรึกษำปัญหำทำงกำรพยำบำล / ทุกวัน / ทุก
Pre – Post conference /
สัปดำห์ ตำม
clinical teaching
แผนกำรสอนของ
อำจำรย์
ประเมินผลกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
ขณะฝึกปฏิบัติ แต่
ละหอผู้ป่วย
รำยงำนเดี่ยว รำยบุคคล
1-2 วัน หลังได้รับ
กำรวำงแผนกำรพยำบำล
มอบหมำยให้กำร
-nursing care plan LR
พยำบำล และส่ง
-nursing care plan PP
งำนทุกวันจนกว่ำ
จะสิ้นสุดกำรดูแล
กำรจัดทำแผนกำรสอนและสื่อกำรสอน 3 วัน ก่อนกำรให้
และกำรให้คำแนะนำด้ำนสุขภำพแก่
คำแนะนำ
มำรดำหลังคลอดที่มีภำวะแทรกซ้อน
(รำยงำนเดี่ยว) (5%)
รำยงำนกำรศึกษำเฉพำะกรณี
สัปดำห์ที่สิ้นสุดกำร
(รำยงำนกลุ่ม)
ดูแลในหอผู้ป่วย
แรกที่ขึ้น
ปฏิบัติงำน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
80%
( LR = 40% )
( PP = 40% )

8%

กำรนำเสนอสรุปควำมรู้สำระสำคัญใน
กำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำ

วันปฐมนิเทศ

2%

สอบประเมินผล OSCE

หลังกำรฝึก
ปฏิบัติงำน

10 %
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4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
งานที่มอบหมาย
-รายงานเดี่ยว
ห้องคลอด ( nursing care plan)
-ให้กำรพยำบำล และส่งแผนกำรพยำบำล อย่ำงน้อย 3 รำย
( ส่งแผนกำรพยำบำล complete case 1 รำย )
ประกอบด้วย
– กำรพยำบำลผู้คลอดที่มีภำวะเสี่ยงหรือภำวะแทรกซ้อน 1รำย
- กำรพยำบำลผู้คลอดและทำรกแรกเกิดที่มีภำวะเสี่ยง หรือ
ภำวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1 ถึง 4 ของกำรคลอด
1 รำย
-กำรพยำบำลผู้คลอดที่ได้รับกำรทำสูติศำสตร์หัตถกำรและทำรก
แรกเกิด
1 รำย
แผนกหลังคลอด ( nursing care plan )
- กำรพยำบำลหญิงหลังคลอดและทำรกปกติ
1 รำย
- กำรพยำบำลหญิงหลังคลอดที่มีภำวะแทรกซ้อนและทำรก
ต่อเนื่อง 2-3 วัน อย่ำงน้อย 2 รำย
-จัดสอนสุขศึกษำรำยบุคคลแก่มำรดำในระยะหลังคลอด ที่มี
ภำวะแทรกซ้อน 1 รำย
-รายงานกลุ่ม กลุ่มละ 1 ฉบับ เลือกกรณีศึกษำที่น่ำสนใจจำก
หน่วยที่นักศึกษำขึ้นฝึกเป็นหน่วยแรก
หน่วยห้องคลอด
มีกลุ่มย่อยจำนวน 3 กลุ่ม
หน่วยหลังคลอด

มีกลุ่มย่อยจำนวน 3 กลุ่ม

- งานกลุ่ม แบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่มย่อยให้สรุปสำระสำคัญ
ควำมรู้ และนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่
- สอบประเมินผล OSCE

การติดตาม
- ส่งรำยงำนขณะฝึกปฏิบัติงำนในแผนกำร
ฝึกปฏิบัติงำน
- ส่งรำยงำนแผนกำรพยำบำล (nursing
care plan) ฉบับสมบูรณ์ภำยหลังกำรให้
กำรพยำบำลไม่เกิน 2 วัน

- ส่งรำยงำนขณะฝึกปฏิบัติงำนในแผนกำร
ฝึกปฏิบัติงำน
- ส่งรำยงำนแผนกำรพยำบำล (nursing
care plan) ฉบับสมบูรณ์ภำยหลังกำรให้
กำรพยำบำลไม่เกิน 2 วัน
- ส่งแผนกำรสอน ล่วงหน้ำก่อนกำรสอน
จริงอย่ำงน้อย 3 วัน
- นำกรณีศึกษำมำเป็นประเด็นกำรศึกษำใน
nursing care conference
- ส่งรำยงำนกรณีศึกษำในสัปดำห์ที่ 2 หลัง
กำรพยำบำลและติดตำมแก้ไขตำม
คำแนะนำของอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติ
ประจำกลุ่ม
- นำเสนองำนสรุปสำระควำมรู้ ในวัน
ปฐมนิเทศ
- หลังฝึกปฏิบัติงำน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ
5.1 ประสำน และร่วมวำงแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมกับอำจำรย์ / แหล่งฝึก
5.2 ประเมินควำมรู้ของผู้เรียนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล
5.3 กำรสังเกตกำรณ์ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ
5.4 สอน แนะนำ สำธิต หรือให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำให้มีทักษะในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
5.5 ประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
5.6 ทวนสอบ /ตรวจติดตำม ปรับปรุงแผนกำรฝึกประสบกำรณ์เป็นระยะ
5.7 ติดตำม ประสำน ช่วยเหลือ เทื่อนักศึกษำประสบปัญหำ หรือเจ็บป่วย
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6. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
6.1 เตรียมอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติ
6.2 เตรียมช่องทำง และอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติ รับแจ้งเหตุด่วนต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ชื่ออำจำรย์
ช่องทำงติดต่อสื่อสำร
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
1. อำจำรย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนำนันท์ 084-7133711
anet_2511@hotmail.com
2. อำจำรย์อำรียำ เตชะไมตรีจิตต์
081-2984398
areeyashop228@gmail.com
3. อำจำรย์นิรัตน์ชฎำ ไชยงำม
080-0074507
Narada_kik@hotmail.com
6.3 แบ่ ง นั ก ศึกษำออกกลุ่ ม ๆละ 6-8 คน โดยจั ดให้ ทุ กกลุ่ ม มีนั กศึก ษำที่มีผ ลกำรเรีย น จำก
คะแนน GPA ในภำคกำรศึกษำ ที่ผ่ำนมำ (ตัง้ แต่ต่ำถึงคะแนนสูงสุด)
6.4 นักศึกษำเลือกผู้นำกลุ่มและรองหัวหน้ำกลุ่มด้วยตนเอง เพื่อช่วยเหลือ และประสำนงำนในทีม
และให้นักศึกษำได้รับโอกำสเป็นผู้นำทีมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
6.5 ให้นักศึกษำสรุป ย่อ สำระสำคัญจำกกำรเรียนภำคทฤษฎี วิชำกำรพยำบำลมำรดำทำรกและ
กำรผดุงครรภ์ 1, 2 ตำมหัวข้อที่กำหนดลงสมุดโน้ต และสรุปเพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้เรียนรู้เพิ่ม
ระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติ
6.6 นักศึกษำที่มีผลกำรทดสอบน้อยกว่ำร้อยละ 60 อำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติติดตำมดูแลกำร
พัฒนำปรับปรุงให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
7. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม / สถาน
ประกอบการ
7.1 ห้อง Conference / โสตทัศนูปกรณ์/ ที่ประชุมกลุ่มย่อย
7.2 หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตำมควำมจำเป็น
7.3 สถำนที่จอดรถรับ-ส่ง ขณะฝึกปฏิบัติงำน

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
ทีมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำคัดเลือกแหล่งฝึกที่ยินดีรับนักศึกษำฝึก โดยพิจำรณำจำก กำรมีควำม
ปลอดภั ย สะดวก และสภำพแวดล้ อ มที่ ดี มี อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี พร้ อมในกำรฝึ ก เพื่ อ แก้ปั ญ หำตำม
กรณีศึกษำ สำมำรถจั ดอำจำรย์ ป ระจ ำแหล่ งฝึ กช่ว ยดูแลนักศึกษำ มี กรณีศึกษำยำกง่ำยเหมำะสม กับ
ศักยภำพของนักศึกษำในระยะเวลำที่กำหนด ยินดีเต็มใจรับนักศึกษำ ปรึกษำในทีมกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรกและกำรผดุงครรภ์ ก่อนนำเสนอประธำนหลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติงำน มีดังนี้
สถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์
โรงพยำบำลตำกสิน
โรงพยำบำล สมุทรสำคร
โรงพยำบำลสิรินธร
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช

หน่วยห้องคลอด

หน่วยหลังคลอด

√

√
√

√
√
√
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2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 ปฐมนิเทศรำยวิชำแจ้งวัตถุประสงค์ สิ่งที่คำดหวัง พร้อมแจกคู่มือปฏิบัติกำรมำรดำทำรกและกำร
ผดุงครรภ์ 2 และบูรณกำรแนวคิดควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเรื่องปัจจัยด้ำนมนุษย์กับควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถกำรที่ลุกล้ำ และกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (2 ชั่วโมง)
2.2 กำรเตรียมตัว เตรียมด้ำนควำมรู้ก่อนขึ้นปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วย มอบหมำยให้นักศึกษำ ทบทวน
ควำมรู้ในเรื่องที่พบอุบัติกำรณ์ในห้องคลอดและหลังคลอดบ่อยตำมหัวข้อ จำกกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก
และกำรผดุงครรภ์ 2 ดังนี้
2.2.1 งำนเดี่ยวมอบหมำยให้นักศึกษำ บันทึกย่อและนำส่งอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติประจำกลุ่มก่อน
ขึ้นฝึกปฏิบัติ
2.2.2 งำนกลุ่ ม แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษำให้ ส รุ ป สำระส ำคั ญ ควำมรู้ และน ำเสนอต่ อ กลุ่ ม ใหญ่ ใ นวั น
ปฐมนิเทศ กลุ่มนักศึกษำร่วมกันทบทวนสำระควำมรู้ 9 กลุ่ม ดังนี้
หัวข้อที่
1.

เรื่อง
กำรประเมิน คัดกรอง และกำรพยำบำล หญิงตั้งครรภ์ทมี่ ี ภำวะเสี่ยง/ภำวะแทรกซ้อน ของสตรีที่รับไว้ใน
โรงพยำบำลแรกรับ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด
- ซีด ธำลัสซีเมีย เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ครรภ์แฝด
- Maternal Poor weight gain & Over weight gain
- Placenta previa Placenta Abruption Vasa Previa

2.

กำรประเมิน คัดกรอง และกำรพยำบำล หญิงตั้งครรภ์ทมี่ ี ภำวะเสี่ยง/ภำวะแทรกซ้อน ระยะคลอดและระยะ
หลังคลอด
- ภำวะน้ำเดินก่อนกำหนด
- Premature contraction และกำรดูแลกำรให้ยำอย่ำงสมเหตุผล
- กำรพยำบำลเพื่อเฝ้ำระวังภำวะสำยสะดือย้อยและกำรวำงแผนกำรดูแลหำกเกิดภำวะสำยสะดือย้อย
- กำรเฝ้ำระวังกำรเกิดภำวะAmniotic Embolism กรณีต่ำงๆและกำรพยำบำลฉุกเฉิน
- กำรดูแล และเฝ้ำระวังอำกำรไม่พงึ ประสงค์ ขณะได้รับ ยำยับยั้งกำรคลอด ระงับปวด
- กำรดูแลกำรได้รับยำ Magnesium Sulphase

3.

กำรประเมิน คัดกรอง และกำรพยำบำล หญิงตั้งครรภ์ทมี่ ีภำวะเสีย่ งในปัจจัยกำรคลอด
- วิธีกำรประเมินภำวะคลอดยำก และภำวะคลอดฉุกเฉิน (Precipitate)
- กำรประเมินน้ำหนักทำรกในครรภ์ กำรประเมินเชิงกรำน
- กำรประเมินควำมสำเร็จในกำรเร่งคลอด (Bishop Scoring ) Macrosomia
- กำรพยำบำลมำรดำทำรกกรณี BBA แยกเป็น กรณีตัดสำยสะดือแบบปลอดเชื้อและกรณีถูกตัดสำย
สะดือแบบไม่ปลอดเชื้อ
-กำรใช้กรำฟช่วยคลอด ( Partograph ) กำรรวมรวมข้อมูลเพื่อกำรวินิจฉัย กับกำรจัดกำรช่วยเหลือ / เลือก
วิธีกำรคลอด
-กำรช่วยแพทย์กรณี ทำสูติศำสตร์หัตถกำรต่ำงๆ ได้แก่
- Vacuum Extraction
- Forceps Extraction
- คลอดท่ำก้น
- กำรช่วยเหลือภำวะคลอดไหล่ยำก คลอดติดไหล่

4.
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หัวข้อที่
5.

เรื่อง
กำรพยำบำลมำรดำที่ได้รับกำรเร่งคลอด
- กรณี ให้ Oxytocin , เจำะถุงน้ำ, เหน็บยำเร่งคลอด
- กำรเฝ้ำระวังและแก้ไขภำวะมดลูกหดรัดตัวรุนแรงและภำวะมดลูกแตก
- กำรเตรียมCesarean Section กรณีวำงแผนล่วงหน้ำ (Elective) และกรณีเร่งด่วน (Emergency)

6.

กำรพยำบำลสตรีที่มีภำวะติดเชื้อและภำวะติดเชื้อทำงเพศสัมพันธ์ และทำรก ในระยะคลอดและกำรตรวจ
ติดตำมระยะหลังคลอดและควำมสำคัญของกำร Follow up
- ซิฟิลิสระยะต่ำงๆ
- หูดหงอนไก่
- เอดส์
- หนองใน
- Hepatitis B
- TB
- Herpes
- UTI, AGN

7.

บทบำทพยำบำลด้ำนกำรส่งเสริมกำรเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และกำรแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- กรณี คลอดทำงช่องคลอดกำรใช้ท่ำให้นมที่สอดคล้องกับระยะต่ำงๆของมำรดำหลังคลอด (Rooming
in, Taking in, Taking hold และLetting go)
- กรณี ผ่ำตัดคลอดทำงหน้ำท้อง กำรใช้ท่ำให้นมที่สอดคล้องกับระยะต่ำงๆของมำรดำหลังคลอด
(Rooming in, Taking in, Taking hold และLetting go)
- กำรประเมินกำรได้รับปริมำณน้ำนมเพียงพอและกำรดูแลกำรใช้ยำช่วยเหลือปัญหำแม่มีน้ำนมน้อย
- กรณี มำรดำหัวนมสั้น บอดบุม๋ หัวนมยำว หัวนมใหญ่
- กรณีมีปจั จัยทำงด้ำนเด็กที่มีปญ
ั หำ Tongue tie และปัญหำปำกแหว่ง เพดำนโหว่
- กำรพยำบำลปัญหำเต้ำนมและหัวนม กรณี หัวนมถลอก แตก และกำรงดนมแม่กรณีต่ำงๆได้แก่ได้รับ
ยำที่ส่งผลไม่พึงประสงค์ต่อทำรก มำรดำติดเชื้อเอดส์และทำรกตำยในครรภ์

8.

กำรพยำบำลมำรดำและทำรกหลังคลอด ประจำวัน
- กำรรับย้ำยมำรดำทำรกหลังคลอดปกติ และหลังผ่ำตัดคลอดทำงหน้ำท้อง
- กำรประเมินใช้หลักกำรและหรือเครื่องมือทำงกำรพยำบำล BUBBLE HE , 13 B
- กำรวำงแผนจำหน่ำยมำรดำหลังคลอด
- กำรประเมินสุขภำพทำรกและกำรประเมิน Ballard Score
- กำรดูแลทำรกแรกเกิดประจำวัน (เช่น Eye Care, Cord Care)
- และกำรให้ยำและวัคซีน
- กำรเฝ้ำระวังและกำรแก้ไขภำวะอุณหภูมิร่ำงกำยทำรกผิดปกติ เช่น Subtemperature
- กำรเฝ้ำระวังภำวะตัวเหลือง

9.

กำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดที่มภี ำวะแทรกซ้อน และกำรวำงแผนจำหน่ำยกลับบ้ำน
- ภำวะตกเลือดหลังคลอด
- กำรใช้หลักกำรและหรือเครื่องมือทำงกำรพยำบำล ได้แก่ 4T (Tone Tear Tissue Thrombin),
REEDA
- กำรพยำบำลมำรดำที่มีภำวะติดเชือ้ หลังคลอดจำกสำเหตุตำ่ งๆ เช่น Endometritis, Post
Chorioamnionitis, Wound infection
- Subinvolution
- กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดที่มภี ำวะเบี่ยงเบนทำงสุขภำพ เช่น Poor APGAR Score, MAS, NCPR
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2.3.2 ฝึ ก ทั ก ษะ แบ่ ง เป็ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม ห้ อ งคลอด และหน่ ว ยหลั ง คลอด แบ่ ง กำร
เตรียมกำรฝึกปฏิบัติ ตำมอำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติประจำแหล่งฝึก
2.4 ให้นักศึกษำแต่ละคนฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 2 หน่วย คือหน่วยห้องคลอด และหน่วยหลังคลอด
หน่วยละ 3-4 สัปดำห์ โดยเวรเช้ำปฏิบัติงำน 07.00-16.00 น. (วันละ 8 ชั่วโมง) และกำหนดระยะเวลำที่ฝึก
ปฏิบัติงำน กลุ่มตอนเรียนA4 (จำนวน 43 คน) 9-10 สัปดำห์ วันที่ 7 มกรำคม 2562 – 6 มีนำคม 2562
2.5 กำรเตรียมชุดแต่งกำย ห้องคลอด ชุดและหมวกสีชมพู เสื้อคลุม รองเท้ำแตะ สำหรับใช้ในห้องคลอด
ส่วนหน่วยหลังคลอดแต่งชุดฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสีขำวตำมระเบียบ และสะอำด เรียบร้อย
2.6 กำรเตรียมกำรเดินทำงไปแหล่งฝึก ในกำรโดยสำรรถไปแหล่งฝึกให้นักศึกษำรับผิดชอบตรงเวลำ
และรักษำมำรยำทในกำรพูดคุยขณะนั่งรถ
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ
3.1 ประชุมชี้แจง อธิบำยคู่มือกำรฝึกภำคปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำรผดุงครรภ์ 2
3.2 ทบทวนควำมรู้ แนวทำงกำรปฏิบัติที่สำคัญ/เปลี่ยนแปลงของแหล่งฝึก
3.3 สำรวจ ศึกษำสถำนที่ และวัฒนธรรมองค์กร ที่ฝึกปฏิบัติ
3.4 อธิบำยแนวทำงกำรประสำนงำน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่เกิดกับนักศึกษำ / อำจำรย์ พร้อมขอชื่อ เบอร์
โทรศัพท์ E-mail, Line
4. การจัดการความเสี่ยง
4.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อประเมินควำมเสี่ยง ที่จะเกิดกับนักศึกษำและเกิดควำม
เสียหำยต่อแหล่งฝึก เช่น กำรโดนเข็มฉีดยำผู้ป่วย กำรใช้เครื่องมือแตกหัก กำรให้ยำผิด
4.2 จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรฝึกปฏิบัติงำนต่อผู้รับบริกำร กำรดูแลผู้ป่วยให้นำหลักกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย ป้องกัน อุบัติกำรณ์ควำมผิดพลำดจำกสำเหตุด้ำนปัจจัยด้ำนมนุษย์กับควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและควำมปลอดภัยของผู้ป่วยจำกกำรได้รับกำรทำหัตถกำรที่ลุกล้ำ
4.3 เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ประสำนกำรจัดรถรับส่งนักศึกษำ ตำมวัน เวลำที่นักศึกษำขึ้น
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งให้หัวหน้ำทีม และรองแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบเพื่อนในทีมที่ขึ้นปฏิบัติ (นักศึกษำ
ทุกคนต้องพักในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น)
4.4 จัดอำจำรย์ทดแทน ในกรณีที่ป่วย / ลำ
4.5 จัดกำรฝึกปฏิบัติงำนเสริม เมื่อมีเวลำฝึกไม่ครบตำมข้อกำหนดของหลักสูตร

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
กำรวัดผล ตลอดภำคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. กำรวำงแผนกำรพยำบำลตำมกระบวนกำรพยำบำลและกำรปฏิบัติกำรพยำบำลบนหอผู้ป่วย
1.1 รำยงำนแผนกำรพยำบำล และกำรปฏิบัติกำรพยำบำลที่หน่วยห้องคลอด
1.2 รำยงำนแผนกำรพยำบำล และกำรปฏิบัติกำรพยำบำลที่หน่วยหลังคลอด
1.3 กำรจัดสอนสุขศึกษำรำยบุคคลแก่มำรดำหลังคลอด ที่มีภำวะแทรกซ้อน 1 รำย
3.กำรนำเสนอสรุปควำมรู้สำระสำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำ
4. กำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะกรณีรำยงำนกลุ่ม 1 ฉบับ (ประเมินกำรนำเสนอ 4% และฉบับรำยงำน
5. สอบประเมินOSCE หลังกำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วย

80 %
40 %
35 %
5%
2%
8%
10 %
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1. อำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติ ทำกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรฝึกภำคปฏิบัติ และตรวจสอบว่ำนักศึกษำ
แต่ละคนได้รับทักษะครบตำมจุดประสงค์หรือไม่
2. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม โดยกำหนดว่ำ
- นั กศึ กษำต้ องฝึ กภำคปฏิบั ติไ ม่น้ อยกว่ำ 180 ชั่ว โมง ในกรณี ที่นัก ศึก ษำที่ล ำป่ว ย ลำกิ จ ให้ แจ้ ง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำทรำบ เพื่อรวบรวมนักศึกษำขึ้นฝึกปฏิบัติงำนชดเชยให้ครบตำมที่กำหนด
- นักศึกษำต้องทำรำยงำน ทุกฉบับ นำเสนอ และสอบลงกอง (ถ้ำขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งถือว่ำไม่ผ่ำน)
3. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำรวบรวมคะแนนผลกำรปฏิบัติ และปรึกษำหำรือกับอำจำรย์นิเทศ และ/
หรือ หัวหน้ำสำขำวิชำ เพื่อกำรตัดสินเกรดเบื้องต้น
4. กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน

ช่วงคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

5. ระดับคะแนนที่ได้ต้อง ไม่ต่ำกว่ำ C จึงถือว่ำสอบผ่ำน
6. เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรทบทวนกำรประเมินผลและเกรด
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
3.1 ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษำ ตำมแบบประเมิ น ผล กำรปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษำ แบบ
ประเมินผลรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะกรณี (Case Study) แบบประเมินกำรทำงำนเป็นทีม และแบบ
ประเมินกำรสอน
3.2 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรฝึกภำคปฏิบัติ และร่วมกับอำจำรย์ผู้นิเทศ ตรวจสอบว่ำนักศึกษำแต่ละ
คน ได้รับทักษะ ครบตำมจุดประสงค์หรือไม่
4. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
4.1 ปรึกษำหำรือระหว่ำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ ประสบกำรณ์ภำคสนำม และ/หรือ หัวหน้ำสำขำวิชำ
เพื่อทบทวนกำรประเมินผล และกำรตัดสินเกรดเบื้องต้น
4.2 นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร เพื่อกำรทบทวนกำรประเมินผล และเกรด ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร นำเสนอคณบดีเพื่อขอควำมเห็นชอบตำมลำดับ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
1.1.1 แบบประเมินกำรสอน/ กำรฝึกปฏิบัติ
1.1.2 แบบประเมินอำจำรย์ผู้สอน
1.1.3 แบบประเมินแหล่งฝึก
1.1.4 กำรประเมินตนเองและเพื่อนผ่ำนกิจกรรมกลุ่ม (Group process) และกำรทำรำยงำนกลุ่ม
1.1.5 กำรสะท้อนคิดของตนเอง จำกกำรเรียนกำรสอน
1.1.6 สมุดบันทึกควำมรู้ ประสบกำรณ์
1.2 พยาบาลประจาแหล่งฝึก หรือผู้ประกอบการ
1.2.1 เพื่ อ เปิ ด โอกำสให้ ผู้ แ ทนจำกแหล่ ง ฝึ ก ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรวำงแผนและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ภำคปฏิบัติของคณะพยำบำลศำสตร์
1.2.2 หลังสิ้นสุดกำรฝึกปฏิบัติเข้ำร่วมประชุมสรุปกำรฝึกปฏิบัติงำน แสดงควำมคิดเห็นในกำรแก้ไข
ปัญหำ
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
1.3.1 รวบรวมปัญหำกำรฝึกปฏิบัติงำน ข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ อำจำรย์ผู้สอนภำคปฏิบัติ และ
แหล่งฝึก ในกำรฝึกภำคสนำม กำรพยำบำลมำรดำทำรก และกำรผดุงครรภ์2 ปีกำรศึกษำ 2560 ปรับปรุง
กำรฝึกให้มีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย กำรเรียนกำรสอนสอดแทรกบูรณกำรแนวคิดกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล เรื่องหลักกำร Patient safety ป้องกันกำรเกิดอุบัติกำรณ์ที่อำจเกิดกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริกำรในระหว่ำง
ฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำจำกปัจจัยด้ำนมนุษย์และควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถกำรที่ลุกล้ำ ติดตำม
ประเมินผลต่อเนื่องด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ที่ควรปรับปรุงทั้งทำงปริมำณผู้ป่วย ด้ำนแหล่งฝึก อำจำรย์
นิเทศ บุคลำกร ระหว่ำงฝึกและเมื่อสิ้นสุดกำรฝึกของนักศึกษำแต่ละกลุ่ม และเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำ
1.3.2
อำจำรย์ประจำกลุ่มแจ้งผลกำรประเมินเป็นรำยบุคคลก่อนลงจำกหอผู้ป่วย เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยถัดไป
1.3.3 ประเมินตนเอง รับกำรประเมินจำกผู้ร่วมสอนภำคปฏิบัติ นักศึกษำ
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 มี ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต ร เป็ น กรรมกำรพิ จ ำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิ ช ำ
กรรมกำรวิพำกษ์ข้อสอบ ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ และให้ข้อเสนอแนะ ประเมินผลกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์โดยนักศึกษำและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์ จัดให้มีพี่เลี้ยงอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรเรียนกำร
สอน และรับผิดชอบในกำรจัดโครงกำร เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพของอำจำรย์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
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2.3 มีกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนรวมเพื่อประสำนงำนและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ
โดยให้นักศึกษำทุกชั้นปีประชุมกลุ่ม กำรสัมมนำกำรฝึก
ประสบกำรณ์ เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ช่วยในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน ปรับปรุงกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ทำให้
เกิดสัมฤทธิ์ผลในกำรฝึกภำคปฏิบัติ
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
3.1 มีกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบประสบกำรณ์ภำคสนำม และ/หรือ หัวหน้ำ
สำขำวิชำเพื่อกำรตัดสินเกรดเบื้องต้น
3.2 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ ประสบกำรณ์ หลักฐำน ครบ ถูกต้องตำมกำร
ออกแบบ
3.3 นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อกำรทบทวนกำรประเมินผลและเกรด ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร นำเสนอคณบดีเพื่อขอควำมเห็นชอบตำมลำดับ

