รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.4)

วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
(Primary Medical Care Practicum)
รหัสวิชา 6074804
(ตอนเรี ยน A4)
สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลชุมชน

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
6074804 ปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องตน (Primary Medical Care Practicum)
1.2 จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 2 (0-8-0)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
√ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ √ กลุมวิชาวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน เจิมรอด / อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
อาจารยรวมฝกประสบการณภาคสนาม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
2. อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี
3. อาจารย ณัฐรพี ใจงาม
4. อาจารย รังสรรค มาระเพ็ญ
5. ครูพี่เลี้ยงประจําแหลงฝก (Preceptors) โรงพยาบาลบางกรวย
อาจารยรวมสอน
อาจารยแพทยและพยาบาลประจําแหลงฝก
1.5 ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 (จํานวน 41 คน)
1.6 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาไดฝกทักษะโดยคํานึงถึงหลักการ Patient Safety ดังนี้
1. รักษาโรคเบื้องตน โดยประเมินสุขภาพ ดวยการรวบรวมขอมูลจากการซักประวัติ การตรวจ
รางกาย วิเคราะหผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ วินิจฉัยแยกโรค รักษาพยาบาลโรคขั้นตน
ตามขอบเขตของกฎหมายและสงตอผูปวยไปในเครือขายของระบบบริการสุขภาพตามความ เหมาะสม
2. ปฏิบัติหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องตนในหองฉุกเฉินตามบทบาทของพยาบาลตามที่กฎหมาย
กําหนด ไดแก การเย็บแผล การสังเกตการผาฝ ถอดเล็บ เปนตน
3. บันทึกรายงานการตรวจรักษาและการปฏิบัติหัตถการตางๆ
4. ประกอบวิชาชีพโดยยึดหลักของกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของ
พยาบาล รวมทั้งสามารถระบุแนวทางเพื่อปองกันและแกไขปญหาการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม
2.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตนและหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องตน
ในหนวยผูปวยนอกและหองฉุกเฉิน ตามขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมของสภาวิชาชีพ ที่ควบคุมอยูใน
ปจจุบัน
ทักษะประสบการณที่นักศึกษาไดรับ
การฝกประสบการณแผนกผูปวยนอก
การประเมินภาวะสุขภาพผูปวยนอกทั่วไปดวยการสังเกต การซักประวัติ การตรวจรางกายตามระบบ
การสื่ อสารข อมู ล ระหว า งบุ คคล (ผู ปว ย ญาติ บุคลากรสหสาขาวิช าชีพ) การประสานงาน การแยก
ประเภทผูปวยตามความรุนแรง การพยาบาลขั้นตน การใชยารักษาโรคตามความจําเปนในขอบเขตวิชาชีพ
การบันทึกขอมูล และการรายงาน
การฝกประสบการณแผนกผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
การประเมินภาวะสุขภาพผูปวยในภาวะฉุกเฉิน (จากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย) การรวมทีมใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยในภาวะฉุกเฉิน การใชยารักษาโรคตามความจําเปนในขอบเขตวิชาชีพ การชวยฟน
คืนชีพ การเก็บสิ่งสงตรวจ การทําหัตถการเบื้องตน การเตรียมผูปวยเพื่อการทําหัตถการและการสงตอ
การใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําหัตถการ การชวยแพทยในการทําหัตถการ การบันทึกขอมูลและ
การรายงาน
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
• 4.1.2 สามารถ แยกแยะความ
ถูกตอง ความดีและความชั่วได
• 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และ ผลการกระทําของตนเอง
• 4.1.4 มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัย
• 4.1.5 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย และตระหนักใน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
• 4.1.6 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้ง
ในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
• 4.1.7 ปกปองสิทธิของผูใชบริการ
โดยใหขอมูลที่ถูกตองและเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจ ไมเปดเผย
ความลับ เปนตัวแทน ในการสื่อความ
ตองการ และไมละเมิดสิทธิของ
ผูใชบริการ
• 4.1.8. มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ
สังคมอยางตอเนื่อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1.ประเมิ น พฤติ ก รรมด า น
1. มอบหมายใหนักศึกษา ขึ้น
คุณธรรม และจริยธรรมของ
ปฏิบัติงานตรงตอ มีระเบียบวินัย
รับผิดชอบสงชิ้นงานตามเงื่อนไข ที่ นักศึกษา ขณะมีปฏิสัมพันธ
กับผูปวยและผูรวมงานโดย
กําหนด
อาจารยนิเทศและพยาบาล
2. ฝกรับผิดชอบ ตรวจรักษาโรค
เบื้องตน ทําหัตถการทางศัลยกรรม พี่เลี้ยงในแหลงฝก
2. ประเมินกระบวนการกลุม
เบื้องตน ในแผนกผูปวยฉุกเฉิน
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และ ผูปวยนอกโดยผูสอนปฏิบัติ
โดยนักศึกษาประเมินตนเอง
พฤติกรรมจริยธรรม เปน
เพื่ อ น และอาจารย นิ เ ทศ
แบบอยาง และใหนักศึกษาสังเกต
ประเมิน
พฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากร
3. ความรับผิดชอบในการ
พยาบาลที่แหลงฝก สิ่งไหนดีให
เรียนรู สงชิ้นงาน ตามที่
นํามาเปนแบบอยางในการพัฒนา
รับมอบหมาย
พฤติกรรม จริยธรรมของตนเอง
3. สอดแทรกประเด็นขอกําหนด
ทางกฎหมาย คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประชุมปรึกษา
กอนและหลังปฏิบัติงาน (pre post conference) รวมทั้งการชี้
ประเด็นเมื่อเกิดประเด็นปญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรม
อภิปราย แสวงหาวิธีปองกันแกไข
อยางเปนระบบ
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ผลการเรียนรู
4.2 ความรู

วิธีการสอน

1. มอบหมายนักศึกษาฝกดูแลผูปวย
• 4.2.1 มีความรู ความเขาใจ ใน
ศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและสุขภาพ ฝก ตรวจประเมินสุขภาพ วางแผน
รั ก ษ า โ ร ค เ บื้ อ ง ต น ก า ร ใ ห
• 4.2.2 มีความรู ความเขาใจใน
คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ผู ป ว ยเพื่ อ การ
ศาสตรทางการพยาบาลและการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
ผดุงครรภ
ใหเหมาะสมกับโรค โดย นักศึกษา
• 4.2.3 มีความรูและความเขาใจใน
ต อ งทบทวนความรู ด ว ยตนเอง
กระบวน การพยาบาล
ตามที่ไดศึกษามา และเรียนรูจาก
การสั ง เกต และฝ ก ทั ก ษะภายใต
กระบวนการวิจัย และการบริหาร
การสอน การนิ เ ทศของอาจารย
จัดการองคกร
นิเทศ แพทย และพยาบาลพี่เลี้ยง
ในแหลงฝก แลว บูร ณาการสูก าร
ปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพของการ
แสดงความคิดเห็น การตอบ
คําถามการตั้งคําถาม
ระหวางการปฏิบัติงาน
2. สาระความรูที่ใชในการฝก
ใหบริการ ขณะมีปฏิสัมพันธ
กับผูรับบริการ
3. รายงานการซักประวัติ
ตรวจรางกาย รายงาน
กรณีศึกษาและการนําเสนอ
รายงานรายบุคคล รายงาน
กลุมและอภิปรายกลุม
4. Post test หลังสิ้นสุดการ
ฝกปฏิบัติงานดวยขอสอบ
MCQ
5. ประเมินความรูระหวางการ
ฝกโดยพยาบาลพี่เลี้ยงใน
แหลงฝก
6. ประเมินความรูนักศึกษา
ดวยการสอบตรวจรางกาย
ผูปวยโดยอาจารยนิเทศ
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ผลการเรียนรู
4.3 ทักษะทางปญญา
• 4.3.1 สามารถวิเคราะหตนเอง
รูจุดออน จุดแข็งของตนเอง เพื่อ
นําไปสูการเรียนรูและพัฒนา
• 4.3.2 สามารถวิเคราะหและเชื่อมโยง
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และเชื่อถือได
• 4.3.3 สามารถคิดอยางเปนระบบ
มีวิจารณญาณโดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจ และการแกปญหาในชีวิต
ประจําวันและปญหาเชิงวิชาชีพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ฝ ก สมรรถนะที่ จํ า เป น ในห อ ง
ปฏิบัติ การใหเกิดความรูและทักษะ
กอนออกฝกภาคปฏิบัติ
2. ฝกดูแลผูปวย โดย
2. 1 ป ร ะ เ มิ น สุ ข ภ า พ ต ร ว จ
วินิจฉัย วิเคราะหผลการตรวจทาง
หองทดลอง วางแผนการรักษาโรค
เบื้องตน ใหคําปรึกษา แนะนําผูปวย
เพื่ อ การปรั บพฤติ ก รรมกั บโรคและ
การสงตอตามระบบ
2.2 ฝกการใหคําปรึกษาแนะนํา
ผูปวยเพื่อการปรับพฤติกรรมกับโรค
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู โ ดยการ
สื บ ค น ข อมู ล / รั บ การสอน แนะนํา
จากแพทยและพยาบาลเวชปฏิบัติ /
อาจารย วิ เ คราะห ป ระเมิ น ผู ป ว ย
อย า งเป น องค ร วม ทั้ ง ร า งกาย จิ ต
สังคมและปญญา และใหคําปรึกษา
แนะนํา โดยใหครอบครัวมีสวนรวม
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส ง ต อ ผู ป ว ย อ ย า ง
เหมาะสม
2.3 ฝ ก ทํ า รายงานกรณี ศึ ก ษา
การตรวจ รั กษาพยาบาล อย า งเปน
ระบบ เป น รายงานรายกลุ ม และ
รายบุ ค คล โดยอาศั ย บั น ทึ กรายงาน
การตรวจ การสืบคนขอมูลประกอบ
และวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ได และ
สามารถอางอิงไดอยางถูกตอง ตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
2.4 ฝ ก ประเมิ น คั ด กรองผู ป วย
และทํ า หั ต ถการทางศั ล ยกรรม
เบื้องตน รวมทั้งการเตรียมผูปวยเพื่อ
การสงตอ

1. ประเมินผลการฝก
ปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
กอนออกฝกจริงรวมทั้ง
ความมั่นใจกอนออกฝก
2. ประเมินขณะใหการ
รักษาพยาบาลแก ผูมา
รับบริการ
3. ประเมินจากการสอบ
ตรวจรางกาย
4. ประเมินรายงานการ
ตรวจรักษาโรคเบื้องตน
5. ประเมินจากกรณีศึกษา
และการนําเสนอ
6. ประเมินจากความ
คิดเห็นของผูเกี่ยวของ
7. ประเมินความรูจากการ
สอบ Post test
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ผลการเรียนรู
4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
• 4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพในระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน ผูใชบริการ และทีมสุขภาพ

วิธีการสอน

1. ปฐมนิเทศวิชาและฝกสมรรถนะ
ที่จําเปนในหองปฏิบัติการกอน
ขึ้นฝก
2. ปฐมนิเทศ ณ แหลงฝกแนะนํา
• 4.4.2 สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ใหรูจักบุคลากรในแหลงฝก
บุคลากรในทีมสุขภาพในการ
3. สรางระบบการติดตอ
ใหบริการที่มีคุณภาพและเกิด
ประสานงาน ระหวางอาจารย
ความปลอดภัยตอผูใชบริการ
ผูสอน อาจารยพี่เลี้ยง และ
• 4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําในการ
นักศึกษากับหนวยงานที่เปน
บริหารจัดการและการตัดสินใจในการ
แหลงฝก
ปฏิบัติวิชาชีพ

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมขณะ
มีปฏิสัมพันธของนักศึกษา
กับผูรับบริการ และ
ครอบครัว เพื่อน บุคลากร
ในทีมสุขภาพ ผูสอน
2. ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานและการปรับตัว
ในสถานการณและ
สิ่งแวดลอมของการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางจากที่
คุนเคย
3. ประเมินพฤติกรรม ความ
ตรงตอเวลา ความรับ
ผิดชอบตนเองและกลุม
4. รับฟงความคิดเห็นของผู
ที่เกี่ยวของ
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ผลการเรียนรู
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ:

วิธีการสอน

• 4.5.1 สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขและ 1. ฝกดูแลผูปวย โดยตรวจประเมิน
วางแผนการรักษาโรคเบื้องตนและ
ใชสถิติไดอยางเหมาะสมในการ
การทําหัตถการทางศัลยกรรม
ปฏิบัติงานและปฏิบัติวิชาชีพ
เบื้องตน ซึ่งตองใชการคํานวณยา
• 4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ตามน้ําหนักตัวผูปวย โดยเฉพาะ
ขาวสารที่มีคุณภาพ เพื่อการสื่อสาร
ผูปวยเด็ก
และถายทอดไปยังบุคคลและกลุมคนได 2. ฝกการใหคําปรึกษาและแนะนํา
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ผูปวยเพื่อการปรับพฤติกรรม
สถานการณ
เกี่ยวกับโรค ซึ่งตองใชการ แสดง
พฤติกรรมเพื่อสื่อสารใหเกิด
• 4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร การใช
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

วิธีประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรม
สื่อสารในการ ประชุมกอน
และหลังการฝกปฏิบัติงาน
2. ประเมินพฤติกรรม
สื่อสารในขณะที่ตรวจ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องตน
และการทําหัตถการทาง
ศัลยกรรมเบื้องตน
3. ประเมินพฤติกรรมการ
สื่อสารขณะฝกบทบาท
สัมพันธภาพที่ดีกับผูรับบริการและ ของพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการให
ในหนวย OPD และ ER
คําปรึกษาและการแนะนําทางดาน
4. ประเมินผลการสื่อสาร
สุขภาพแกผูรับบริการ
ขณะนําเสนอรายงาน
3. ฝกใหปฏิบัติตามบทบาทพยาบาล
5. ประเมินความถูกตอง
วิชาชีพในหอผูปวย OPD และ ER
ของการคํานวณ ตัวเลข
ซึ่งตองใชทักษะการสื่อสาร เปน
เชนขนาดยา ดัชนีมวลกาย
สวนประกอบ
ฯลฯ
4. ฝกการเขียนรายงานการตรวจ
6. ประเมินจากการเขียน
รักษาโรคเบื้องตน
5. สืบคน ขอมูลทางวิชาการเพื่อใช รายงานรายบุคคลและ
ในการปฏิบัติงาน ประกอบการทํา รายงานกลุม
7. รับฟงความคิดเห็นจาก
รายงาน กรณีศึกษา
ผูที่เกี่ยวของ
6. สอน แนะนําความรู อภิปราย
ความรู ในระหวางทํากิจกรรมการ
สอนดวยการ Pre – post
conference, Nursing care
conference
7. สรางระบบการติดตอประสานงาน
ระหวางอาจารยผูสอน อาจารยพี่
เลี้ยง นักศึกษา และหนวยงาน
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ผลการเรียนรู
4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

วิธีการสอน

•4.6.1 ปฎิบัติกิจกรรมการพยาบาลเพื่อ 1. ใหนักศึกษาฝก ตรวจประเมิน
ตอบสนองความต อ งการการดู แ ลใน สุขภาพ วิเคราะหผลการตรวจ
กิจวัตรประจําวันที่เกิ ดจากข อจํา กั ด ใน ทางหองปฏิบัติการ วินิจฉัยแยก
โรค วางแผนรักษา โรคเบื้องตน
การดูแลตนเองและความตองการที่เกิด
ใหคําปรึกษาแนะนําผูปวยเพื่อ
จากการเจ็บปวย และกระบวนการรักษา
การปรับพฤติกรรมกับโรค การ
โดยใช ก ระบวนการพยาบาลภายใต
ฟนฟูสภาพ การสงเสริมสุขภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และการปองกันโรค การเตรียม
• 4.6.2 ปฏิ บั ติกิจ กรรมการพยาบาลใน ผูปวยเพื่อสงตอ อยางต่ํา 10
ระยะเฉียบพลันวิกฤต เรื้อรัง ตลอดจน ราย รวมทั้งการบันทึกรายงาน
ระยะสุดทายของชีวิต โดยใช เทคโนโลยี ผลการตรวจ การรักษา การให
ทางการแพทย บนพื้ น ฐานของความรู คําปรึกษาแนะนําผูปวย และ
เลือก 1 ราย ทํารายงาน
และ หลักฐานเชิงประจักษ
• 4.6.3 ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและ กรณีศึกษาเพื่อนําเสนอในกลุม
และ กลุม เลือกกรณีศึกษา 1
การผดุงครรภอยางเปนองครวมในระดับ
ราย เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน
บุ ค คลทุ ก ช ว งวั ย ครอบครั ว กลุ ม คน
2. ฝกทําหัตถการทางศัลยกรรม
และชุ มชน เพื่ อการสร า งเสริ มสุ ข ภาพ
เบื้องตน ดวยการ Scrub แผล
การป อ งกั น โรคและการบาดเจ็ บ การ และการเย็บแผลอยางนอย 2
รั ก ษาโรคเบื้ อ งต น การบํ า บั ด ทางการ ราย และการผาฝ ถอดเล็บและ
พยาบาลและการฟ น ฟู ส ภาพภายใต หัตถการอื่น ๆ รวมกันอยาง
กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นอย 2 ราย
3. สอน แนะนํา ความรูและทักษะ
เพื่อการพัฒนานักศึกษา
รายบุคคลและรายกลุมผาน
กิจกรรมการ Pre - Post
Conference, Nursing care
Conference และกิจกรรมการ
รายงาน และอภิปรายกรณีศึกษา

วิธีประเมินผล
1. ประเมินผลการตรวจ
รักษาพยาบาลโรค
เบื้องตนและการบันทึก
รายงานในแบบฟอรมที่
กําหนดตามเกณฑการ
ประเมินผล
2.ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
หั ต ถการทางศั ล ยกรรม
เบื้ อ งต น ในห อ งฉุ ก เฉิน
ตามแบบ Checklist
3. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลตาม
บทบาทพยาบาลประจํา
หอผู ป ว ยนอก (OPD)
และห อ งฉุ ก เฉิ น (ER)
โดยใชแบบ Checklist
4. รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูที่เกี่ยวของ
5. การ Post test
6. ประเมินผลจากการ
สอบตรวจรางกายและ
บันทึกผลการตรวจ
รางกายผูปวย
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หมายเหตุ
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน ประกอบดวยการรวบรวมขอมูล
จากอาการ อาการแสดง การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ มาใชในการคัดกรอง ผูปวย
วินิจฉัยแยกโรค และรักษาพยาบาลขั้นตน ตลอดจนสงตอผูปวย แลบันทึกผลการปฏิบัติในผูปวยที่มีปญหา
สุขภาพ ดังตอไปนี้
1. กลุมอาการในระบบทางเดินหายใจประกอบดวยโรค ไขหวัด ไขหวัดใหญ หัด อีสุกอีใส คางทูม
กลองเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบ หวัดภูมิแพ หืด ไซนัสอักเสบ เยื่อจมูกอักเสบ เลือดกําเดาไหล
2. กลุมอาการในระบบทางเดินอาหาร ประกอบดวยโรค ทองเดิน อาหารเปนพิษ อหิวาตกโรค บิด
3. กลุมอาการในระบบประสาท ประกอบดวยโรค พิษสุนัขบา ลมชัก ไมเกรน ปวดศีรษะจาก
ความเครียดเวียนศีรษะ เปนลม หมดสติ
4. กลุมอาการในระบบไหลเวียนโลหิต ประกอบดวย หลอดเลือดขอดที่ขา ความดันโลหิตต่ําทายืน
ความดันโลหิตสูง หัวใจวาย โลหิตจาง
5. กลุมอาการในระบบกระดูกและกลามเนื้อ ประกอบดวยโรคปวดกลามเนื้อหลัง รากประสาทถูกกด
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน ขอเคล็ด ขอแพลง เสนเอ็นอักเสบ เสนประสาทมือถูกพังผืดรัดแนน
6. กลุมอาการในระบบตอมไรทอ ประกอบดวย โรค เบาหวาน ไขมันในเลือดต่ํา คอพอกธรรมดา
คอพอกเปนพิษ ตอมไทรอยดอักเสบ
7. กลุมอาการในระบบทางเดินปสสาวะ ประกอบดวย โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ
หนวยไตอักเสบเฉียบพลัน นิ่วที่ไต ทอไตและกระเพาะปสสาวะ
8. กลุมอาการในระบบสืบพันธุเพศชายและเพศหญิง เพศชาย ประกอบดวย ตอมลูกหมากโต
ตอมลูกหมากอักเสบ หนังหุมปลายองคชาตตีบ เพศหญิง ประกอบดว ชองคลอดอักเสบ
ชองคลอด อักเสบจากเชื้อรา ชองคลอดอักเสบจากเชื้อทริโคโมแนส
9. กลุมอาการในระบบปกคลุมรางกาย ประกอบดวย โรค เริม งูสวัด หูด กลาก เกลื้อน
เชื้อราแคนดิดา ฝ แผลพุพอง แผลอักเสบ หิด เหา ลมพิษ ผื่นแพสัมผัสหนัง
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน ตามขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุ งครรภ โดยใช กระบวนการประเมิน สุ ขภาพ การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยโรค และใหการรักษาเบื้องตนที่เหมาะสมอาทิเชนการใหยา การใหสารน้ํา
ทางหลอดเลือดดํา การทําหัตถการเบื้องตน หรือสงตอเพื่อการรักษาที่เกินขอบเขตวิชาชีพ
Practical skill for providing primary medical care under the legal and ethical
provision of professional nurses. Assessment process using health history, physical
examination, and laboratory tests for diagnosis. Giving appropriate treatment; medication,
intravenous infusion, basic surgical procedure etc. Refering when found that the patient
condition over the professional nurses responsibility.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
2.1 กิจกรรมที่หองตรวจผูปวยนอก
2.1.1 ฝกตรวจรางกายและรักษาโรคกับอาจารยผูสอนประจําแหลงฝกพรอมทั้งแนบใบบันทึก
การตรวจรางกาย (แบบฟอรมที่กําหนด) และรายงานผลการตรวจตอแพทย / พยาบาลพี่เลี้ยง / อาจารยผู
นิเทศประจําแหลงฝก 10 ราย หลังจากตรวจเสร็จ ใหเขียนรายงานการตรวจลงในแบบฟอรม Health
Assessment and Physical examination 1 หรือ 2 (ตองเลือก 2 จาก 10 ราย เพื่อเขียน Exam2)
2.1.2 จากจํานวนผูปวยที่ฝกตรวจรางกายและรักษาโรคกับอาจารยผูสอนประจําแหลงฝก 10
รายนั้น ใหเลือกผูปวยเพื่อสอบซักประวัติ ตรวจรางกาย วางแผนการรักษา 1 ราย และลงบันทึกอยางละเอียด
ในแบบบันทึก Health Assessment and Physical examination 2 พรอมแนบใบประเมิน Health
Assessment and Physical Examination 2 สงอาจารยประจํากลุมตรวจ
2.1.3 ทํารายงานกรณีศึกษา 1 ราย (จาก case ที่สอบ) ตามแบบฟอรมที่กําหนด และนําเสนอผล
การศึกษากับอาจารยประจําแหลงฝกเพื่อใหคะแนน (รายงานรายบุคคล)
2.1.4 ทั้งกลุมเลือกกรณีผูปวย 1 ราย เพื่อทํากรณีศึกษาโดยละเอียด (เปนงานกลุม) นําเสนอที่
คณะพยาบาลศาสตร
2.1.5 ฝกปฏิบตั ิงานตามบทบาทพยาบาลประจําหองตรวจและหอผูปวยนอก
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกผูปวยในหองฉุกเฉินที่เปน case non trauma เพื่อฝกตรวจรางกาย
และรักษาโรคเบื้องตนได และควรเลือกผูปวยที่รับไว admit ในหอผูปวยไดเปน case study เพื่อตามตรวจ
โดยละเอียด
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2.2 หองฉุกเฉิน
2.2.1 งานหัตถการบําบัด
1) การประเมินบาดแผล การทําความสะอาดบาดแผล การเตรียมเครื่องมือเย็บแผล
ไมนอยกวา 2 ราย
2) สังเกต หรือฝก การผาฝ การถอดเล็บ หรือ หัตถการอื่นๆ รวมกันไมนอยกวา 2 ราย
ลงประสบการณ ในแบบบันทึกประสบการณ
3) เย็บแผลไมนอยกวา 1 ราย ลงบันทึกในใบบันทึกบาดแผล นักศึกษาตองผานการปฏิบัติ
ไมต่ํากวา 1 ราย จึงถือวาผานวิชา
2.2.2 การประเมินและชวยเหลือผูปวยภาวะฉุกเฉิน เชน
1) การประเมินและชวยเหลือผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ
2) การประเมินและชวยเหลือผูปวยที่มีภาวะช็อค
3) การประเมินและชวยเหลือผูปวยที่มีภาวะหายใจลําบาก
4) การประเมินและชวยเหลือผูที่ไดรับสารพิษและสัตวกัด
5) การประเมินและชวยเหลือผูปวยปวดทองที่มีขอบงชี้ฉุกเฉินทางศัลยกรรม
6) การประเมินและชวยเหลือผูที่ไดรับอุบัติเหตุ
2.2.3 การสงตอผูปวย
หากมีการการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล ใหนักศึกษาเตรียมผูปวยและอุปกรณที่จําเปน
ใหพรอมรวมทั้งประสานขอมูลการสงตอผูปวยใหเรียบรอย เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษายังไม
อนุญาตใหนักศึกษาไปสงตอผูปวยกับรถพยาบาล
2.2.4 ฝกปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลประจําหองฉุกเฉิน
หมายเหตุ
1. หากมีการจัดหนวยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาล ไปชวยทําการตรวจรักษา ณ หนวยงานสงเสริม
สุขภาพ หรือ ศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) และแหลงฝกเห็นสมควร ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยนิเทศในการ
อนุญาตใหนักศึกษาออกไปกับหนวยของโรงพยาบาล
2. การลงนามรับรองประสบการณ นักศึกษาควรนําแบบบันทึกประสบการณใหกับพยาบาลพี่เลี้ยง
หรืออาจารยนิเทศ ลงนามหลังเสร็จงาน กอนลงเวร หรือไมเกินวันรุงขึ้น หามสะสมบันทึกรายงานและเร ง
นํามาสงในวันสุดทายกอนการฝกเสร็จสิ้นเพราะอาจารยนิเทศ หรือพยาบาลพี่เลี้ยง จะทวนสอบไมทัน ไม
อนุญาตใหนักศึกษานําสมุดประสบการณมาใหผูรับผิดชอบลงนามยอนหลังเกินกวาเวลาที่กําหนด
ระบบการสอนของอาจารยประจําแหลงฝก / พยาบาลพี่เลี้ยง
1. การประชุมกอนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre and Post conference)
2. การประชุมอภิปรายผูปวยเฉพาะรายที่นาสนใจ (Case conference)
3. การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (Nursing care conference)
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4. การสอนขางโตะตรวจที่ ER หรือ OPD และรวมทําหัตถการกับนักศึกษา (ในสวนที่แหลงฝกเปดโอกาส
และอาจารยมีทักษะเฉพาะนั้น ๆ)
5. การติดตามแพทย Round ward เพื่อสอน (หากมีโอกาสปฏิบัติได)
6. การสอนตรวจขางเตียงผูปวย ในหอผูปวย (Bedside Teaching)
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู

1
การตรวจรักษาโรค
เบื้องตนผูปวยนอก
10 ราย

2
เย็บแผล 2 ราย

3
รายงานกรณีศึกษา
(เดี่ยว และกลุม)

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
4.1.8,4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.6.1, 4.6.2,
และ 4.6.3
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
4.1.8,4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.6.1, 4.6.2,
และ 4.6.3
4.1.2, 4.1.3, 4.1.5,
4.1.8, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
และ 4.5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สังเกตทักษะการตรวจรางกาย
การตอบขอซักถาม คุณภาพ
ของการบันทึกขอมูล การ
รายงาน การวินิจฉัยแยกโรค
การรักษาโรคเบื้องตนและการ
พยาบาล

1-6

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
30%

ปฏิบัตกิ ับผูปวยจริง

1-6

S/U

คุณภาพรายงาน

4-6

5% (เดี่ยว)
10% (กลุม)
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กิจกรรมที่

4
นําเสนอกรณีศึกษา
(เดี่ยวและกลุม)

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

4.1.2, 4.1.3, 4.1.5,
คุณภาพการนําเสนอ
4.1.8, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
และ 4.5.3
5
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
สอบกับผูปวยจริง
สอบตรวจรางกาย 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
ผูปวย 1 ราย
4.1.8,4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.6.1, 4.6.2,
และ 4.6.3
6
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
สอบดวยขอสอบ MEQ
Post test
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
4.1.8,4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.6.1, 4.6.2,
และ 4.6.3
7
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, พยาบาลพี่เลี้ยงแหลงฝกและ
ทักษะการเรียนรู 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, อาจารยนิเทศประจําแหลงฝก
ทั้ ง 6 ด า น ใ น 4.1.8,4.2.1, 4.2.2, ประเมินโดยใชแบบประเมิน
ภาพรวม
4.2.3, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.6.1, 4.6.2,
และ 4.6.3

สัปดาหที่
ประเมิน
4-6

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
5% , 5%

4-6

5%

6

10 %

6

25 %
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

8
4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, นักศึกษาประเมินตนเองและ
กระบวนการกลุม 4.4.1, 4.4.2, และ เพือ่ นในกลุมโดยใชแบบ
4.4.3
ประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-6

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
5%

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
งานที่มอบหมาย
การติดตาม
4.1 การเตรียมความพรอมดาน ประเมินผลการฝกทักษะรายบุคคล และใหฝกปฏิบัติจนผานเกณฑ
การเย็บแผล และการชวยฟนคืน
ชีพ การใชเครื่อง AED และการ
ใชเครื่อง EKG
4.2 ประเมินความรูเรื่อง Patient (Pre – test)
safety
4.3 การฝกปฏิบัติการตรวจรักษา ติดตามควบคุมและประเมินนักศึกษาในการฝกปฏิบัติ, Pre and Post
โรคเบื้องตนผูปวย
conference, Case Conference, Reflection, การสอบตรวจรางกาย,
สอบประมวลความรูหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน แนะนําบุคลากรของแหลงฝก กฎระเบียบ ระบบงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหลงฝก
5.2 ใหคําแนะนําในขณะที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงานและรวมสอนขณะนักศึกษาทําหัตถการทางศัลยกรรม
พื้นฐาน
5.3 รวมกิจกรรมของนักศึกษา ไดแก การมีสวนรวมในการมอบหมายงานและผูมารับบริการให
นักศึกษาดูแล
5.4 ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศ
6.1 ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ ของสถาบันวาดวยการฝกปฏิบัติงาน
6.2 เตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยการทบทวนความรูและทักษะการทําหัตถการที่จําเปน
6.3 สอน แนะนํา ประเมินผล และใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา
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6.4 ประสานงานกับแหลงฝก เกี่ยวกับความตองการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปญหาจากการฝก
ปฏิบัติงาน ปญหาของนักศึกษา ฯลฯ มอบหมายงานและจัดผูมารับบริการใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
ตามจุดมุงหมายของรายวิชา
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 ปฐมนิเทศรายวิชากอนฝกปฏิบัติงาน และประสานงานกับแหลงฝกเพื่อจัดเตรียมหอผูปวย
ในการฝกประสบการณวิชาชีพ
7.2 เตรียมความพรอมดานสมรรถนะในหองฝกปฏิบัติการกอนฝก
7.3 เตรียมดานความปลอดภัย ที่พัก การเดินทาง ความเปนอยู และการปรับตัวกับการฝกงาน
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 คอมพิวเตอรและ internet สําหรับสืบคน
8.2 หองสมุดและหนังสือทางดานวิชาการ
8.3 บุคลากรที่เขาใจประโยชนของเปนแหลงฝกงานของนักศึกษาพยาบาล มีจิตใจเอื้อเฟอ เมตตา
เล็งเห็นถึงคุณคาของการรวมสรางบุคลากรผูรวมวิชาชีพหรือในสายงานเดียวกัน

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
เลื อกโรงพยาบาลชุ มชนเป น สถานที่ฝกเนื่องจากมีบ ริบ ทตาง ๆ ที่พยาบาลวิช าชีพและพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไปไดปฏิบัติงานการตรวจรักษาโรคเบื้องตน การทําหัตถการทางดานศัลยกรรมเบื้องตน และการ
ช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยที่ มี อ าการฉุ ก เฉิ น อย า งแท จ ริ ง ทํ า ให เ อื้ อ ต อ การเป น แหล ง ฝ ก ที่ เ หมาะสม ครอบคลุ ม
วัตถุประสงคของวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
ระบบการเตรียมผูเรียน
2.1 ปฐมนิเทศรายวิชา
2.2 ปฐมนิเทศการฝกประสบการณที่หนวยบริการแหลงฝก
2.3 ประเมินความพรอมและทบทวนทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมกอนฝก
ไดแก การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา การทํา CPR การ Scrub แผล การเย็บแผล การตัดไหม
การพนยา การใสสาย NG tube เพื่อสวนลางกระเพาะอาหาร การใสสายสวนปสสาวะ การทําแผล
และใส Drain การตรวจรางกาย หลักการวินิจฉัยแยกโรค ความรูเกี่ยวกับเรื่องยาและการพยาบาล
เมื่อตองใหยา
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2.4 เตรียมอุปกรณสําหรับฝกเย็บแผล เตรียมหุนและอุปกรณ CPR เตรียมสถานการณจําลองสําหรับ
นักศึกษาฝกปฏิบัติกอนออกฝกงานจริง
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
จั ดประชุ มชี้ แจงรายละเอี ย ดของรายวิช ากอนที่จ ะมีการฝ กภาคปฏิบัติร วมทั้งชี้ แจงหน าที่ ค วาม
รับผิดชอบของอาจารยนิเทศในการดูแลการฝกของนักศึกษา และมีแผนสงอาจารยใหมไปฟนฟูประสบการณ
(Faculty practice) ที่แหลงฝกกอนปฏิบตั ิงาน สวนอาจารยเกากอนเริ่มฝกภาคปฏิบัติ และหลังฝกภาคปฏิบัติ
เสร็จสิ้น มีการทบทวนประเด็นความรูสําคัญ และฝกปฏิบัติกับหุนจําลองดวยตนเอง
4. การเตรียมพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ชี้แจงใหพยาบาลในแหลงฝกซึ่งมีหนาที่ดูแลการฝกของนักศึกษา เขาใจถึงวัตถุประสงคและขอบเขต
การฝกของนักศึกษา รวมทั้งทักษะตามขอกําหนดที่จะตองไดประสบการณ และการประเมินผลตามเกณฑ
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนรายบุคคลและการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
5.1.1 การจัดกลุมนักศึกษาสําหรับการฝกปฏิบัติ
1) จัดกลุมนักศึกษา โดยพิจารณา คะแนนเฉลี่ย( GPA) ในชั้นปที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ให
ในแตละกลุมมีผูที่ไดคะแนนหลายระดับคละกัน
2) จัดใหนักศึกษาที่มีระดับคะแนนตางกันเปนคูหู (Buddy) กัน เพื่อให
“เพื่อนชวยเพื่อน” ตั้งแตขั้นเตรียมความพรอมไปจนตลอดระยะเวลาการฝกปฏิบัติ
3) จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศตลอดการ
ฝกงาน
5.1.2 ทบทวนความรูและทักษะที่สําคัญในการฝกปฏิบัติ โดยจัดใหมีการทบทวน กอนออกฝก
5.1.3 การปฐมนิเทศรายวิชาและการแจกคูมือการฝก ลวงหนา
5.1.4 การปฐมนิเทศแหลงฝกและแนะนําบุคลากรในแหลงฝก
5.2 การติดตามปญหา และการชวยเหลือ
5.2.1 ประสานงานกับพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานที่ฝกอยางตอเนื่อง
5.2.2 ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคในการฝกงานและ
แนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ นักศึกษา พยาบาลพี่เลี้ยง
5.3 ป องกั น ความเสี่ ย งเรื่ องความปลอดภั ย ในการเดิน ทางไปฝกปฏิบัติงาน และการไปปฏิบัติงานไม
ทันเวลา โดยทําความตกลงและวางมาตรการรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ นักศึกษาและแผนกยานพาหนะ
ของมหาวิ ทยาลั ย และมี แนวทางปฏิ บัติห ากมี อุบัติ การณเ กิด ขึ้น สว นดานความปลอดภั ย ในระหว า งฝ ก
ปฏิบัติงานที่แหลงฝก มีการเตรียมความรูเรื่อง Patient Safety และฝกซอมทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการ
ทําหัตถการดวยสถานการณจําลองและหุนจําลองใหมีความชํานาญกอนออกไปฝกปฏิบัติงานที่แหลงฝก และ
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หากมี อุบั ติการณ เ กิ ดขึ้ น ระหว า งฝ กปฏิบัติ ก็ดําเนิน ตามแนวทางปฏิบัติของแหลงฝก และอาจารยนิเทศ
รายงานอุบัติการณ และติดตามผลการแกไขตามมาตรการของคณะ

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมินผล
นักศึกษาตองไดคะแนนในแตละกิจกรรม ไมนอยกวา 60 % จึงถือวาผานเกณฑ การประเมินผล
โดยมีหนวยน้ําหนักดังนี้
การประเมิน

น้ําหนักคะแนน

1.การฝกทักษะทางการพยาบาล
1.1 การประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 6 ดานใน
ภาพรวมในการฝกที่ OPD และ ER

25 %

1.2 การสอบตรวจผูปวย 1 ราย

5%

2. รายงาน
2.1 รายงานการศึกษาผูปวยดวยการซักประวัติ
ตรวจรางกาย การรักษาโรคเบื้องตน และ
บันทึกรายงานผูปวย 10 ราย
2.2 กรณีศึกษา และการนําเสนอรายงาน

30 %

5 % (เลมรายงาน) และ 5 % (การนําเสนอ)

(งานเดี่ยว)
2. รายงาน (ตอ)
2.3 กรณีศึกษา และการนําเสนอรายงาน

10 % (เลมรายงาน) และ 5 % (การนําเสนอ)

(งานกลุม)
3. กระบวนการกลุม

5%

4. Post test

10 %
รวม

100 %
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การประเมิน
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและ/หรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนน
ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ํากวา 49
หมายเหตุ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 ประเมินผลการตรวจ รักษาโรคเบื้องตน และการลงบันทึกตามแบบประเมิน
2.2 ประเมินผลรายงานกรณีศกึ ษา (รายบุคคล, รายกลุม และการเสนอรายงาน)
ตามแบบประเมิน
2.3 ประเมินผลการหัตถการการ Scrub แผล การเย็บแผล และหัตถการอื่น ๆ ตาม
แบบประเมิน
2.4 ประเมินผลการปฏิบัติทักษะของพยาบาลใน OPD และ ER ตามแบบประเมิน
2.5 ประเมินกระบวนการกลุมของนักศึกษา (นักศึกษาประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน ประเมิน
โดยอาจารยนิเทศ (เปนการเสริมแรงใหนักศึกษาใหความรวมมือ เสียสละชวยเหลืองานกลุม)
2.6 ทดสอบหลังการฝกภาคปฏิบัติ โดยใชแบบทดสอบ MCQ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
รวมประเมินการทําหัตถการเฉพาะของนักศึกษา ใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นในผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
ประเมิ น ผลประสบการณ ภาคสนามของนักศึกษาตามขอกําหนด รว มฟงการนําเสนอรายงาน
รายบุคคล อภิปราย เฉพาะกลุมของตัวเอง) และรายกลุมในชั้นเรียน รวมกับอาจารยประจําแหลงฝกทานอื่น
ใหคะแนนการนําเสนอ และออกขอสอบ post test
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5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หากมีความเห็นที่แตกตางกันของผลการประเมินใหทีมอาจารยนิเทศรวมปรึกษาหารือกัน เพื่อหา
ขอสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา : ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลในระบบออนไลนและการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 พยาบาลพี่เลี้ยง : ประเมินนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝกภาคปฏิบัติตามแบบประเมินของคณะ และ
ใหขอมูลสะทอนกลับนักศึกษาเปนรายบุคคลและในภาพรวม
1.3 อาจารย นิเ ทศ : ทวนสอบการเรีย นรูของนักศึกษา ช ว งก อนและระหวางฝกภาคปฏิบัติ และ
ประเมินนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝกภาคปฏิบัติตามแบบประเมิน ของคณะ รวมทั้งใหขอมูลสะทอนกลั บ
นักศึกษาเปนรายบุคคล
1.4 ผูรับบริการ (ผูปวยและญาติ) : ประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นการใหบริการโดยการสอบถาม
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 การสัมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุ ดปการศึ กษา ระหวางอาจารยกับนักศึกษา และกั บ
บุคลากรแหลงฝก นําผลจากการสัมมนามาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
2.2 ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.6) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน จากขอมูลที่ไดในขอ 1.1-1.4 และขอ 2.1 นําผลที่ไดมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4)
สําหรับปการศึกษาตอไป
3. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
3.1 มีการสุมตรวจชิ้นงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยทานอื่นในสาขาที่ไมใชผูใหคะแนน
3.2 อาจารยในสาขาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับขอสอบ และ
ชิ้นงาน
3.3 ทวนสอบการกรอกผลคะแนนการสอบ คะแนนรายงานและคะแนนชิ้นงานตาง ๆ
3.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการ ทวนสอบตามแนวปฏิบัติที่
คณะกําหนด
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โรงพยาบาลบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

02-571-7899
02-571-7900
Fax 02-920-1006
02- 444 - 6032 -3

โรงพยาบาลพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลสามพราน (วัดไรขิง)
จังหวัดนครปฐม

034-388-957
(OPD ตอ 1104)
ER 034-388-911,
095-252-5597

email – address
petch_ j1@hotmail.com
Orranuch2004@yahoo.com
lemonaui@yahoo.com
rangson125366@hotmail.com
คุณสุพตั รา จันทรมั่นโคน (คุณไก)
คุณสุทตั ตา มะวรคนอง (คุณนุย)

รายชื่อฝายบริหาร
ผอ.รพ.นพ.ชูศักดิ์ วรงคชยกุล
หัวหนากลุมงานการพยาบาลและพยาบาลผูประสานงาน
คุณปรารถนา เชื้อสําราญรัตน
ผอ.รพ.นพ.วิชัย รัตนภัณฑพาณิชย
หัวหนากลุมงานการพยาบาล คุณสกุล ทองเปลว
พยาบาลผูประสานงานคุณกรรณิกา อังศุละโยธิน
ผอ.รพ.นพ.ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์
หัวหนากลุมงานการพยาบาลและพยาบาลผูประสานงาน
คุณกิตติยา สาริสตุ
ผอ.รพ.นพ.อนุชิต จางไววิทย
หัวหนากลุมงานการพยาบาล คุณสุมลรัตน พงษขวัญ
พยาบาลผูประสานงาน คุณนิตยา ถนอมศักดิ์ศรี
ผอ.รพ.นพ.สุนทร เสรีเชษฐพงศ
หัวหนากลุมงานการพยาบาล คุณสายัณ อยูสงค
พยาบาลผูประสานงาน คุณเกื้อกูล วัฒนานุกูล
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คําแนะนําสําหรับนักศึกษา
ระเบียบปฎิบัติของนักศึกษาในการขึ้นฝกปฏิบัติงาน
1. การฝกปฏิบัติงานใหถือตามระเบียบของหนวยงานที่ฝก
2. อาจารยหรือพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหลงฝกจัด Rotation ของนักศึกษาเขาหองตรวจ OPD และ ER
3. การ Pre-conference และ Post-conference รวมทั้ง Case conference ใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยประจําหนวยฝกแตละโรงพยาบาลชุมชน
4. นักศึกษาหากปวยหรือมีกิจธุระ ไมสามารถมาขึ้นฝกปฏิบัติงานได นักศึกษาตองขึ้นใชเวรฝกทุกครั้งใน
วันหยุดโดยรับผิดชอบนัดหมายกับทางแหลงฝกและตองเดินทางไปเอง
5. รถสงนักศึกษาไปแหลงฝกจะออกจากคณะพยาบาลศาสตรเวลา 7.00 น. นักศึกษาตองรับผิดชอบขึ้นรถ
ใหทันเวลาและจะรับกลับเวลา 16.00 น (ทั้งนี้อาจมีการปรับเวลาใหเหมาะสมขึ้นตามดุลยพินิจของ
อาจารยนิเทศ) ไมอนุญาตใหนักศึกษาเดินทางไปเองนอกจากมีเหตุอันไดแจงกับอาจารยนิเทศแลว
6. การลา
นักศึกษาตองมีเวลาฝกภาคปฏิบัติครบตามชั่วโมงการฝกภาคปฏิบัติที่ทางคณะพยาบาลศาสตรจัด
ใหยกเวนถามีเหตุจําเปนใหเปนไปตามระเบียบของคณะพยาบาลศาสตรและใหดําเนินการดังนี้
6.1 ลาปวย ใหแจงการลาทางโทรศัพทกับอาจารยนิเทศ และสงใบลาทันทีที่กลับมาเรียน
ตามปกติเพื่อเสนอการลาตามขั้นตอน ตามระเบียบการลาของคณะ การแนบใบรับรอง
แพทยอยูในดุลยพินิจของอาจารยนิเทศ
6.2 ลากิจ ใหแจงอาจารยประจําแหลงฝกทราบและตองแจงลวงหนาเพื่อนําเสนอขออนุมัติ
ผูมีหนาที่รับผิดชอบตามระเบียบการลาของคณะ
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ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน(Primary Medical Care Practicum)
ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ชั้นปที่ 4 (ตอนเรียน A4) ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 13 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562)
เดือน/ สัปดาห/ วันที่

ปฐมนิเทศที่แหลงฝกและเริ่มฝกปฏิบัติงาน

รุงเรือง
สรอยสังวาลย
แสงบุญ
วรพุทธ
โพนชัด
รัมยประโคน
ปานภูมิ
คําศรี

ปฐมนิเทศวิชา และ เตรียมความพรอมกอนฝกที่คณะ

นายสหรัฐ
นางสาวสุดารัตน
นางสาวกาญจนาพร
นางสาวหงษสุดา
นางสาวอัญชลี
นางสาวจิราภรณ
นางสาวพรชนก
นางสาวปยพร

14

19

20

21

3
26

27

4
28

2

3

กันยายน 2562
6

5
4

9

10

11

16

17

ฝกปฏิบัติ วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
โรงพยาบาลบางใหญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน เจิมรอด

ฝกปฏิบัติ วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
โรงพยาบาลบางกรวย
ครูพี่เลี้ยงแหลงฝก / (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน เจิมรอด)

18

สัปดาหสอบกลางภาคนอก
ตาราง
23 - 27 ก.ย. 2562

สัปดาหสอบกลางภาคนอกตาราง

1
13

นางสาวธัญรัตน ปนเมนท
นางสาวสุทธญาณ กลิ่นหอม
นางสาวปนัดดา โพโสภา
นางสาวศศิธร
สีลาเกตุ
นางสาวณัฐชยา แปนสดใส
นางสาวพรทิพย จันทะบุรม
นางสาวเพ็ญสุดา ยุบลพริ้ง
นางสาวทรรศนีย จิตศศิวิมล

สิงหาคม 2562
2

นําเสนอรายงาน กลุม ที่คณะ + Post test และประเมินรายวิชา

ชื่อ-สกุล
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ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน(Primary Medical Care Practicum)
ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ชั้นปที่ 4 (ตอนเรียน A4) ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 13 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562)
เดือน/ สัปดาห/ วันที่

ปฐมนิเทศที่แหลงฝกและเริ่มฝกปฏิบัติงาน

ปฐมนิเทศวิชา และ เตรียมความพรอมกอนฝกที่คณะ

นายพีรพัฒน
เชาวลิต
นางสาวณัฐกมล ศรีอุบล
นางสาวลลิตา
พจนฉิมพลี
นางสาวสุภัทรตรา เพียแกนแกว
นางสาวอารัญจนา ศรีไสยเพชร
นางสาวพรพรรณ ธรมีฤทธิ์
นางสาวจิดาภา
ทองพาศน
นางสาวชมภูนุท
เกิดผล

14

19

20

21

3
26

27

4
28

2

3

กันยายน 2562
6

5
4

9

10

11

16

ฝกปฏิบัติ วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
โรงพยาบาลบางบัวทอง
อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี

ฝกปฏิบัติ วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
อาจารย ณัฐรพี ใจงาม

17

18

สัปดาหสอบกลางภาคนอกตาราง
23 - 27 ก.ย. 2562

สัปดาหสอบกลางภาคนอกตาราง

1
13

นางสาวจริยา
มาภิรมย
นางสาวรัญชนา สีดา
นางสาวกัญญาวีร ทรัพยเจริญ
นางสาวสุภาภรณ โกมุท
นางสาวศิวณี
แดงตอมยุทธ
นางสาวนิลตา อินผัด
นางสาวแสงอรุณ ขาวทอง
นางสาวรังศิณี จันทเมธี

สิงหาคม 2562
2

นําเสนอรายงาน กลุม ทีค่ ณะ + Post test และประเมินรายวิชา

ชื่อ-สกุล
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ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน(Primary Medical Care Practicum)
ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ชั้นปที่ 4 (ตอนเรียน A4) ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 13 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562)
เดือน/ สัปดาห/ วันที่

ปฐมนิเทศที่แหลงฝกและเริ่มฝกปฏิบัติงาน

ปฐมนิเทศวิชา และ เตรียมความพรอมกอนฝกที่คณะ

14

19

20

21

3
26

27

4
28

2

3

กันยายน 2562
6

5
4

9

10

11

16

ฝกปฏิบัติ วิชา 6074804 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
โรงพยาบาลสามพราน
อาจารย รังสรรค มาระเพ็ญ

17

18

สัปดาหสอบกลางภาคนอกตาราง
23 - 27 ก.ย. 2562

สัปดาหสอบกลางภาคนอกตาราง

1
13

นางสาวยลนภา ใหมเอี่ยม
นางสาวนราภรณ แสงทอง
นางสาวศิริลักษณ จันทรอินทร
นางสาวอรัญญาพร สุหา
นางสาวมาลินี พุฒดํา
นางสาวศศิกานต พอใจ
นางสาววัลลยา ชมเชย
นางสาวสุภาษิณี ลิ้มอิสรานุรักษ
นางสาวศิวพร
เจริญแสน

สิงหาคม 2562
2

นําเสนอรายงาน กลุม ที่คณะ + Post test และประเมินรายวิชา

ชื่อ-สกุล

