รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.4)

วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 2
(Adult and Elderly Nursing Practicum 2)
รหัสวิชา 6043106
(ตอนเรียน B4)

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1. ปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
6043106 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 (Adult and Elderly Nursing Practicum 2
1.2 จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
4 (0-12.-0) ฝึกปฏิบัติงำน 45 ชั่วโมงต่อหน่วยกิต (180 ชั่วโมง)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชำเฉพำะ  กลุ่มวิชำวิชำชีพ ภำคปฏิบัติ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ร่วมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อำจำรย์เรณู ขวัญยืน
อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อำจำรย์ ดร. ฐิตำพร เขียนวงษ์
อำจำรย์ พัชรินทร์ พรมสอน
อำจำรย์ธีระชล สำตสิน
อำจำรย์ฉวีวรรณ สระสงค์

1.5 ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปีที่ 3 (จำนวน 24 คน)
1.6 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ที่เจ็ บป่วยในระยะฉุกเฉินวิกฤต ทั้งด้ำน
อำยุรกรรมและศัลยกรรม โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล หลักฐำนเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์ ให้ผู้ป่วยปลอดภัย ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของกำรดูแลสุขภำพ บนพื้นฐำนของควำมเคำรพใน
ควำมเป็นปัจเจก จริยธรรมและขอบเขตกำรปฏิบัติวิชำชีพ
2.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
2.2.1 เพื่อให้สำระกำรเรียนรู้ทันสมัยและสอดคล้องกับสมรรถนะกำรสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชำชีพของสภำกำรพยำบำล
2.2.2 เพื่อปรับกระบวนรำยวิชำ ให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำ (TQF)
ระดับปริญญำตรี
2.2.3 เพื่อให้นักศึกษำใช้ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ และ
ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และสูงอำยุ 2 บนพื้นฐำนควำมรู้เชิงประจักษ์และใช้ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
2.2.4 เพื่อให้นักศึกษำพยำบำลได้ประสบกำรณ์จำกสถำนกำรณ์ที่ เป็นจริงในกำรปฏิบัติกำร
พยำบำลให้กับผู้ป่วยที่มีควำมหลำกหลำย ได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรเรียน
เกิดควำมมั่นใจ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข แหล่งฝึกหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้สนับสนุนให้มีกำรกำร
เรียนรู้ทำงคลินิกของนักศึกษำ เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น
ทักษะประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ
กำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วย
หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ /ห้องบาบัดพิเศษศัลยกรรม
1. กำรพยำบำลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด: Heart failure, Deep vein thrombosis
2. กำรพยำบำลผู้ป่วยระบบทำงเดินหำยใจล้มเหลว
3. กำรพยำบำลผู้ป่วย Septic shock Pulmonary artery wedge pressure
4. กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ใส่ Arterial line* , Thoracocentesis , Intercostal drainage (ICD) *
5. พยำบำลผู้ป่วยล้ำงไต
ห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
1. กำรพยำบำลผู้ป่วยก่อน ขณะ และหลังผ่ำตัด
2. กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับยำระงับควำมรู้สึก
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท
1. กำรประเมินผู้ป่วยทำงระบบประสำท *
2. กำรพยำบำลผู้ป่วยก่อนผ่ำตัด
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กำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วย
3. กำรพยำบำลผู้ป่วยหลังผ่ำตัด Craniotomy, Craniectomy, Ventriculostomy*, IICP*,
Burr hole
4. กำรพยำบำลผู้ป่วยก่อน-หลัง ทำ หัตถกำรและกำรตรวจพิเศษ เช่น LP , CT
หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1. กำรประเมิน คัดกรอง ผู้ป่วย*
2. กำรซักประวัติ AMPLE , MIVT
3. กำรพยำบำลผู้ป่วยฉุกเฉินตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพโรงพยำบำล ได้แก่ Fast tract *
4. กำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ได้แก่ กำรช่วยฟื้นคืนชีพ กำรให้ยำและสำรน้ำ กำรให้Vaccine
5.กำรเคลื่อนย้ำย ติดตำมส่งต่อผู้ป่วย
หมายเหตุ * clinical teaching
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้ นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
 4.1.1มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักศำสนำแ
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
 4.1.2 สำมำรถแยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี
ควำมชั่วได้
 4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผลกำร
ปฏิบัติงำน
 4.1.4 มีควำมกตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์และมีวินยั
 4.1.5เ คำรพในคุณค่ำและศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์ และตระหนักในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม
4.1.6 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นในกำรดำรงตน
และกำรปฏิบัติงำน
 4.1.7 ปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริกำร โดยให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ ไม่
เปิดเผยควำมลับ เป็นต้วแทนในกำรสื่อควำม
ต้องกำร และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริกำร
4.1.8 มีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง วิชำชีพ และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง

-ปฐมนิเทศรำยวิชำและ ระเบียบ วินัย -จำกกำรสังเกตและกำรแสดงออก
คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติก่อนขึ้น
ทำงพฤติกรรมของนักศึกษำ
ปฏิบัติงำน
ตำมแบบฟอร์มประเมินผลกำร
- กำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
ปฏิบัติกำรพยำบำล
มอบหมำยงำน เช่น กำรประชุม
-พฤติกรรมกำรขึ้นฝึกงำน และส่ง
ก่อนและหลังกำรปฏิบตั ิงำน (pre-post
งำนที่ได้รับมอบหมำยตำม
conference) ทุกวัน กำรตรวจ
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลำ
เยี่ยมทำงกำรพยำบำล (nursing
(expected behavior)
round) สัปดำห์ละ 1 ครั้ง กำร
- ผลจำกกำรประเมินนักศึกษำโดย
ประชุมปรึกษำปัญหำทำงกำร
อำจำรย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก ตำม
พยำบำล (nursing care
แบบตำมแบบฟอร์มประเมินผล
conference)
กำรปฏิบัติกำรพยำบำล
- สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
-กำรแสดงควำมคิดเห็น และ
และจรรณยำบรรณวิชำชีพแก่
เสนอแนะวิธีกำรแก้ไขต่อ
นักศึกษำในขณะฝึกปฏิบัติงำน
ประเด็นจริยธรรมในขณะฝึก
-อภิปรำยประเด็นปัญหำเกีย่ วกับ
ปฏิบัติงำน ดูแลผู้ป่วยตำมสิทธิ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำ
ละศักดิศ์ รีของควำมเป็นมนุษย์
บรรณวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน
-ฝึกให้นักศึกษำตระหนักรู้ในตนเอง
โดยใช้กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวจิ ำร
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

ญำณ ในกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พยำบำลผู้ป่วยและสิทธิผปู้ ่วยมำ
วิเครำะห์
4.2 ความรู้
 4.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในศำสตร์ทำงกำร
พยำบำลและผดุงครรภ์
 4.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร กำร
พยำบำล กระบวนกำรวิจัยและกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

- มอบหมำยให้นักศึกษำทำMind map -ทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำร
ควำมรู้ในกำรพยำบำลผู้ใหญ่และ
ปฏิบัติงำน
ผู้สูงอำยุที่กำลังเผชิญปัญหำภำวะ
- ผลจำกกำรทำ Mind map
เจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ก่อนขึ้น -ประเมินคุณภำพของ
ฝึกปฏิบัติงำน
กระบวนกำรคิด กำรแสดง
- ให้นักศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้ เพื่อใช้ใน
ควำมคิดเห็น กำรตอบคำถำม
กำรประเมิน วำงแผน ปฏิบตั ิและ
และรำยงำนกรณีศกึ ษำ
ประเมินผลทำงกำรพยำบำล โดยใช้
ควำมรู้กำรพยำบำลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ 2 และศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นพื้นฐำน
-มีกำรสอนClinical teaching ใน
ประเด็นที่กำหนด

4.3 ทักษะทางปัญญา
 4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลจำก -มอบหมำยกำรวำงแผนกำรพยำบำล -สังเกตจำกกำรให้กำรพยำบำลแก่
ผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤติ รวมทั้ง
ผู้ใช้บริกำรโดยสำมำรถใช้
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยและเชื่อถือได้
วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำสุขภำพ
อุปกรณ์ เครื่องมือในขณะ
 4.3.3 สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ มีวิจำรณญำณ
และเหตุผลของกำรให้กำรพยำบำล ปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง
โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
-วิเครำะห์ปญ
ั หำ อุปสรรคในกำร
-ประเมินจำกรำยงำน เกีย่ วกับกำร
นำไปสู่กำรตัดสินใจ และกำรแก้ปญ
ั หำใน
ปฏิบัติกำรพยำบำล ผลลัพธ์และ
ประเมินปัญหำ กำรตัดสินทำง
ชีวิตประจำวัน และปัญหำเชิงวิชำชีพ
กำรปรับปรุงกำรพยำบำล
คลินิกและเหตุผล กำรวินิจฉัย
ปัญหำทำงกำรพยำบำลและกำร
แก้ไขในกำรปฏิบตั ิพยำบำล
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
 4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพในระหว่ำง -ปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะนำให้รู้จกั
บุคลำกรในแหล่งฝึก
ผู้เรียน และกับผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ
 4.4.4 สำมำรถปฏิบตั ิงำนร่วมกับบุคลำกรในทีม -มอบหมำยให้นักศึกษำดูแลผูป้ ่วยแบบ
Primary care
สุขภำพในกำรให้บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพและเกิด
--ให้นักศึกษำทำกำรสะท้อนย้อนคิด
ควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้บริกำร
และประเมินแหล่งฝึก
-มีแนวคิดหลักในกำรใช้C 3 THER ใน
กำรวำงแผนกำรให้กำรพยำบำล

-ประเมินพฤติกรรมขณะมี
ปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษำกับ
ผู้ใช้บริกำร เพื่อน บุคลำกรในทีม
สุขภำพและผูส้ อน
-ประเมินพฤติกรรมกำรทำงำน
เป็นทีม กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและกำรยอมรับจำก
เพื่อนร่วมงำน
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์ เชิงตัวเลข และใช้สถิติ
อย่ำงเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน และปฏิบตั ิ
วิชำชีพ เช่น กำรคำนวณขนำด ปริมำตรของยำ
ทั้งชนิดรับประทำน ทำงหลอดเลือดดำ กำรใช้
เครื่องควบคุมกำรไหลของสำรน้ำและยำอัตโนมัติ
 4.5.2 สำมำรถแปลงและแปลข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรที่สำมำรถ เพื่อกำรสื่อสำรและถ่ำยทอด
ไปยังบุคคลและกลุ่มคน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
 4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำร
เรียนรู้และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
 4.6.1 ปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำล เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรดูแลในกิจวัตร
ประจำวัน ที่เกิดจำกข้อจำกัดในกำรดูแลตนเอง
และควำมต้องกำรที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วย และ
กระบวนกำรรักษำ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล
ภำยใต้จรรยำบรรณวิชำชีพ
 4.6.2 ปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ตลอดจนระยะสุดท้ำย
ของชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ บน
พื้นฐำนของควำมรู้และหลักฐำนเชิงประจักษ์
 4.6.3 ปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำล อย่ำงเป็น
องค์รวมในระดับบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว
กลุ่มคนและชุมชน เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

ผู้ป่วย โดยปฏิบัติงำนในฐำนะเป็น
สมำชิกทีมพยำบำล
-ซักประวัตริ วบรวมข้อมูลและวำง
แผนกำรพยำบำล 1 ฉบับ/ สัปดำห์
และหรือMind map ในกำรวำง
แผนกำรพยำบำลตำมที่กำหนด

- จำกรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วย
เฉพำะรำย ควำมสมบูรณ์ของงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
-บันทึกประสบกำรณ์กำรฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำม

-มอบหมำยนักศึกษำดูแลผู้ป่วยเป็นรำย -จำกกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำล
กรณี โดยต้องศึกษำและวำง
กำรดูแลผู้ปว่ ย สำมำรถผสมยำ
แผนกำรพยำบำลมำก่อนขึ้น
ตำมอัตรำส่วนที่ถูกต้อง/
ปฏิบัติงำน
คำนวณระยะเวลำที่ให้ยำ
-มอบหมำยกำรบริหำรยำควำมเสีย่ งสูง -พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำร
-มอบหมำยกำรส่งต่อกำรดูแลให้
ใช้เครื่องควบคุมกำรไหลของ
พยำบำลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
สำรน้ำและยำอัตโนมัติในกำร
-อภิปรำยกรณีศึกษำ
บริหำรยำที่มีควำมเสี่ยงสูงได้
ถูกต้องในผู้ป่วยที่รับผิดชอบ
-จำกคุณภำพกำรของรำยงำน
กำรส่งเวรกำรดูแลผูป้ ่วยกับ
พยำบำลเจ้ำของคนไข้
-จำกกำรนำเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยี และใช้สำรสนเทศ
ทำงกำรพยำบำล
-จำกกำรมีส่วนร่วมในกำร
อภิปรำยกำรดูแลผู้ป่วยที่
รับผิดชอบ
-กำรสอนข้ำงเตียง กำรสำธิตใน
สถำนกำรณ์จริง กำรฝึกหัดและกำร
ปฏิบัติภำยใต้คำแนะนำของผู้สอน
ตลอดจนกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็นอิสระ
-กำรประชุมก่อนและหลังกำร
ปฏิบัติงำน กำรตรวจเยี่ยมทำงกำร
พยำบำล กำรประชุมปรึกษำทำง
กำรพยำบำล
-กำรมอบหมำยกรณี ศึกษำและกำรให้
ควำมรู้
1.ในขณะปฏิบัติงำน ER กำหนดให้
นักศึกษำแต่ละกลุ่ม ศึกษำผู้ป่วย 1
รำย

-คุณภำพจำกรำยงำน/ กำร
ติดตำมผู้ป่วยที่ศึกษำ
-จำกกำรเลือกเรื่อง/ วิธีที่จะสอน
ผู้ป่วยก่อนกลับบ้ำน
-จำกผลกำรสะท้อนคิดของ
นักศึกษำ
-ภำพรวมจำกผลกำรประเมิน
แหล่งฝึก
- ประเมินทักษะทำงคลินิกด้วย
Objective Structured
Clinical Examination
(OSCE)
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วิธีการสอน

กำรป้องกันโรคและกำรบำดเจ็บ กำรรักษำโรค
เบื้องต้น กำรบำบัดทำงกำรพยำบำล และกำร
ฟื้นฟูสภำพภำยใต้กฏหมำยและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ

2. ในขณะปฏิบัติที่ห้องผ่ำตัดและ
ห้องพักฟื้นให้ติดตำมกำรดูแลผู้ป่วย
1 รำยพร้อมสะท้อนย้อนคิด
3. กลุ่มนำเสนอ case conference
3 นักศึกษำทุกกลุ่มประเมินแหล่งฝึก

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ที่มีปัญหำสุขภำพหรือเจ็บป่วย ทั้งในระยะฉุกเฉิน
วิกฤต ในแผนกฉุกเฉินและหอผู้ป่ว ยวิกฤต ทั้งด้ำนอำยุ รกรรมและศัลยกรรม โดยใช้กระบวนกำร
พยำบำล หลั กฐำนเชิงประจั กษ์ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ มุ่งเน้นควำมปลอดภัยของผู้ ป่ว ย
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของกำรดูแลสุขภำพ บนพื้นฐำนของควำมเคำรพในควำมเป็นปัจเจก จริยธรรม
และขอบเขตกำรปฏิบัติวิชำชีพ
Practicum on the provision of holistic nursing care for adults and older persons
with health problems or illnesses in emergency and critical conditions admitted in
emergency department and medical and surgical intensive care unit ; using nursing
process, empirical evidence and current medical technology, focusing on patient
safety, covering four dimensions of caring, regarding to individuality, professional
ethics and scope of professional practice.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
2.1 เรี ย นรู้ ทำควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย วัฒ นธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในกำร
ทำงำนของแหล่งฝึก
2.2 เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ กำรเตรียมควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะที่สำคัญ
ในกำรให้กำรพยำบำล
2.3 เรียนและฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลรวม 8 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 วัน วันละ 8 ชม.และ
Refresh 2 วัน รวม 23 วัน จำนวน 184 ชม.
2.4 นำควำมรู้ทำงทฤษฎี และวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง มำเป็นพื้นฐำนในกำรประยุกต์ เพื่อฝึก
ปฏิบัติงำน
2.5 ปรึกษำอำจำรย์ผู้ประสำนวิชำในกำรฝึกปฏิบัติงำนและหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกัน
2.6 ศึกษำเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มและทำงำนเป็นทีม ภำยใต้กำรให้คำปรึกษำของ
อำจำรย์ประจำกลุ่ม/ อ.แหล่งฝึก
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2.7 ประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและแหล่งฝึก ตำมแบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำคปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1

4.1.3, 4.1.7, 4.1.8
4.2.2, 4.2.3

ทำบันทึกย่อกำรพยำบำลใน
หัวข้อที่รับมอบหมำย

2

4.1.3, 4.1.7, 4.1.8
4.2.2, 4.2.3
4.3.2
4.4.1
4.5.2, 4.5.3

รำยงำนเดี่ยว เลือกกรณีศึกษำ ขณะฝึกปฏิบัติใน
ที่น่ำสนใจ 1 รำย
Rotation แรก

3

4.1.3, 4.1.7, 4.1.8
4.2.2, 4.2.3
4.3.2
4.4.1
4.5.2, 4.5.3

รำยงำนกลุ่ม 1 ฉบับ
1. ER ให้นักศึกษำแต่ละกลุ่ม
ศึกษำผู้ป่วย 1 รำย

5

2 กำรนำเสนองำนกลุ่ม
3. กำรติดตำมผู้ป่วย 1 รำย
และกำรสะท้อนคิด
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, Pre – Post conference
4.1.5, 4.1.7., 4.1.8
Nursing round
4.2.2, 4.2.3
ประเมินผลกำรปฏิบัติกำร
4.3.2, 4.3.3
พยำบำล
4.4.1, 4.4.2
ซักประวัติรวบรวมข้อมูล และ
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
วำงแผนกำรพยำบำล โดยใช้
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3
Mind map ในกำรวำง
แผนกำรพยำบำลตำมที่กำหนด
4.1.4,4.1.5,4.1.7
สอบประเมินผล
4.2.3,4.2.6
4.3.1,4.3.4,4.3.6
4.4.4.

วันแรกที่ฝึก

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
2%
5%

ขณะปฏิบัติใน
หน่วยเวชศำสตร์
ฉุกเฉิน

5%

Conference
ฝึกOR

5%
3%

ทุกวัน
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
ขณะฝึกปฏิบัติแต่
ละหอผู้ป่วย
1 ฉบับ/ สัปดำห์

ก่อนและหลังกำร
ฝึกปฏิบัติงำนและ
OSCE

70%

10%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

4.5.1,4.5.2 ,4.5.5
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
งานที่มอบหมาย
การติดตาม
4.1 ทำบันทึกย่อกำรพยำบำลใน - จำกกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมรู้ที่ได้
หัวข้อที่รับมอบหมำย
เตรียมมำล่วงหน้ำ
4.2 Pre – Post conference
- สังเกตกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นทุกวันก่อนและหลัง
Nursing round
ให้กำรพยำบำล
4.3 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำร - บันทึกกำรวำงแผนปฏิบัติกำรพยำบำล
พยำบำล (Nursing care plan) - กำรปฏิบัติกำรพยำบำลตำมแผนกำรพยำบำลและตำม
สถำนกำรณ์
- บันทึกประสบกำรณ์ปฏิบัติกำรพยำบำล (กรณีที่ยังขำด
ประสบกำรณ์)
4.4 รำยงำนเดี่ยว
- บันทึกกำรพยำบำล โดยใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรดูแล
อย่ำงองค์รวม วิเครำะห์ ประสบกำรณ์ที่นักศึกษำได้รับ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี พร้อมข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
4.5 รำยงำนกลุ่ม
- กำรทำงำนเป็นทีมในกำรดูแลผู้ป่วย และกำรนำกำรประกัน
คุณภำพมำใช้ เพื่อให้กำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงมีคุณภำพ
4.6 สอบก่อนและหลังฝึก
-คะแนนสอบก่อนขึ้นปฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำน
- คะแนนสอบหลังฝึกปฏิบัติงำนและกำรประเมินทักษะทำง
คลินิกด้วย Objective Structured Clinical Examination
(OSCE)
4.7 กำรสะท้อนคิด
- ผลจำกกำรเรียนรู้และฝึกในห้องผ่ำตัด
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 แนะนำนักศึกษำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงำน
5.2 แนะนำสถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยงำน ที่สำมำรถนำมำใช้เพื่อกำรฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำม
5.3 แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทำงำนร่วมกัน
5.4 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ประเมินกำรทำงำนของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
รำยงำนผลต่ออำจำรย์ที่รับผิดชอบรำยวิชำ
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5.5 ประสำนงำน ประชุมกับอำจำรย์นิเทศ อำจำรย์ที่รับผิดชอบรำยวิชำ เพื่อให้ควำมเห็นใน
กำรปรับปรุงกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
6.1 ประสำนและร่วมวำงแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมกับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
6.2 สังเกตกำรณ์ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ
6.3 เตรียมเนื้อหำกำรสอน Clinical teaching
6.4 สอน แนะนำหรือให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำให้มีทักษะในกำรทำงำนในองค์กร
6.5 ประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม
เนื้อหาการสอบประเมินก่อน/หลังการฝึกประสบการณ์บนหอผู้ป่วย (Evaluation
test)
กำรพยำบำลผู้ป่วยระบบทำงเดินหำยใจล้มเหลว กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ใส่ท่อทำงเดิน
หำยใจ / ที่ใช้เครื่องช่วยหำยใจ Mode ต่างๆ
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ เจำะโพรงเยื่อหุ้มปอด (Thoracocentesis ), ใส่ท่อระบำย
ช่องปอด. (Intercostal drainage , ICD)
พยำบำลผู้ป่วยระบบทำงเดินปัสสำวะ :กำรพยำบำลผู้ป่วยล้ำงไต (ทำงช่องท้อง
Peritoneal Dialysis และ กำรฟอกเลือด Hemodialysis)
กำรพยำบำลผู้ป่วยภำวะช็อค
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ใส่ Arterial line, c-line
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด กำรพยำบำล
Heart failure, Deep vein thrombosis
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ
กำรพยำบำลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตในระบบต่ำงๆ : กำรประเมิน กำรคัดกรอง Fast
tract
กำรพยำบำลที่ได้รับบำดเจ็บในระบบต่ำงๆ กำรทำแผล กำรฉีดวัคซีน
กำรพยำบำลช่วยฟื้นคืนชีพและกำรแปลผลคลื่นไฟฟ้ำ
กำรพยำบำลผู้ป่วยก่อน ขณะ และหลังผ่ำตัด
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับยำระงับควำมรู้สึก
กำรตรวจและบันทึก Neurological signs
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะควำมดันในกะโหลกศีรษะสูง ( Increased Intracranial
Pressure, IICP)
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีท่อระบำยน้ำไขสันหลังออกจำกโพรงสมอง
(Ventriculostomy)

70 ข้อ
15 ข้อ

15 ข้อ

15 ข้อ

10 ข้อ
15 ข้อ

6.6 สอบทำน/ ปรับปรุงแผนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมเป็นระยะๆ
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
7.1 กำรเตรียมตัว ด้ำนควำมรู้ก่อนขึ้นปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วยในวันที่ 15-16 ตุลำคม 2562
โดยมอบหมำยให้นักศึกษำทำ Short note กำรพยำบำลผู้ป่วยตำมที่กำหนดไว้ ส่งวันที่ 15 ตุลำคม
2562เวลำ 9.00 น. (โดยทุกคนต้องส่งงำนกับอำจำรย์นิเทศกลุ่มแรก)
7.2 แบ่งนักศึกษำ 24 คน ออกกลุ่มๆ ละ 8 คน โดยจัดให้ทุกกลุ่ม มีนักศึกษำที่มีผลกำรเรียน
จำกคะแนน GPA ในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ดีมำกถึงคะแนนต่ำ) นักศึกษำเลือกผู้นำกลุ่มและ
รองด้วยตนเอง เพื่อช่วยเหลือกันในทีม
7.3 แจ้งอำจำรย์แหล่งฝึกประจำหอผู้ป่วย เตรียมอำจำรย์นิเทศรำยวิชำ
7.4 เตรียมช่องทำงและอำจำรย์นิเทศ รับแจ้งเหตุด่วนต้องกำรควำมช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์
E-mail
7.5 จัดทำคู่มือกำรฝึกกำรปฏิบัติงำน พร้อมตำรำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
7.6 ประสำนพำหนะรับส่ง เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
โดยมอบหมำยนักศึกษำดูแลประจำรถแต่ละคันประสำนกับรุ่นน้อง (จำกผลกำรประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนพบว่ำ ปัญหำจำนวนรถน้อยไม่เพียงพอต่อนักศึกษำและมีกำรใช้รถจำกรุ่นน้องทำให้
ระบบรถเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม)
7.7 เตรียมกำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วย
7.8 เตรียมกำหนดกำรปฐมนิเทศรำยวิชำ กลุ่มที่ 1 และ 2 วันที่ 5 สิงหำคม 2562 เวลำ
8.00-9.00 น. (จำนวน 1. ชม.)
7.9 กลุ่มที่ 1 และ 2 ทบทวนเครื่องมือผ่ำตัดและกำรปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตัด ในวันที่ 5
สิงหำคม 2562 เวลำ 9.00-12.00น. (จำนวน 3 ชม.)
7.10 เตรียม Refresh ในวันที่ 15 ตุลำคม 2562 เวลำ 13.30-16.30 น. กิจกรรมพยำบำล
เรื่อง กำรล้ำงมือ, กำรใส่ถุงมือ, Gown ในห้องผ่ำตัดและกำรทำแผล กำรให้สำรน้ำทำงหลอดเลือดดำ
กำรเก็บสิ่งตัวอย่ำงส่งตรวจ ทักษะที่สำคัญในกำรให้กำรพยำบำลผู้ป่วยตำมหอผู้ป่วยต่ำงๆ
7.11 สอบ Pre-posttest 70 ข้อ ในวันที่ 16 ตุลำคม 2562 เวลำ 8.00-9.30 น. (จำนวน
1.30 ชม.)
7.12 พบอำจำรย์นิเทศประจำแหล่งฝึก (ER, MCCU, NSICU) วันที่ 16 ตุลำคม 2562 เวลำ
10.-12.00 น.
7.13 วันที่ 16 ตุลำคม 2562 เวลำ 13.00-15.00 นักศึกษำ Round ward เพื่อรู้จักสถำนที่
และบริบทของแหล่งฝึก
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ ที่จดั ประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 ห้อง Conference พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
8.2 ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล หุ่น
8.3 ที่พัก
8.4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
8.5 สถำนที่ทำงำน หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตำมควำมจำเป็น
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อำจำรย์ ผู้รับผิดชอบวิชำคัดเลือกแหล่งฝึกที่ยินดีรับนักศึกษำฝึ ก โดยพิจำรณำจำก ควำม
เข้ำใจ สนับสนุน มีควำมปลอดภัย สะดวก และสภำพแวดล้อมที่ดี มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมในกำร
ฝึก เพื่อแก้ปัญหำตำมโจทย์ สำมำรถจัดอำจำรย์ประจำแหล่งฝึกช่วยดูแลนักศึกษำ มีโจทย์ยำกง่ำย
เหมำะสม กับศักยภำพของนักศึกษำในระยะเวลำที่กำหนด ยินดีเต็มใจรับนักศึกษำ ปรึกษำในทีมกำร
พยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ก่อนนำเสนอฝ่ำยวิชำกำร และคณบดีตำมลำดับ
ฝึกที่คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ณ ห้องบำบัดพิเศษ
ศัลยกรรม ICU ศัลยกรรมประสำทและสมอง หน่วยเวชศำสตร์ฉุกเฉิน(ER) และห้องผ่ำตัด (OR)
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 จัดเตรียมให้นักศึกษำแต่ละคนฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 3 หอ หอผู้ป่วยละ 2-3 สัปดำห์
โดยเวรเช้ำปฏิบัติงำน 7.00-16.00 น.
2.2 กำหนดระยะเวลำที่ฝึกปฏิบัติงำน กลุ่มที่ 2 (จำนวน 24คน) 8 สัปดำห์ วันที่ 15 ตุลำคม
-9 ธันวำม 2562
2.3 ปฐมนิเทศรำยวิชำชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คำดหวัง พร้อมแจกคู่มือปฏิบัติกำรผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ 2
2.4 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ E-mail เพื่อกำรติดต่อประสำนงำน
2.5 พบอำจำรย์นิเทศประจำแหล่งฝึก ตำมกำรฝึกประสบกำรณ์ของนักศึกษำพยำบำล มสด.
2.6 Pre- test 70 ข้อ
2.7 Refresh กิจกรรมพยำบำลที่สำคัญและทักษะกำรพยำบำลมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลง
ตารางทบทวนความรู้และทักษะก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ
วันเดือน พ.ศ.
เวลา
กลุ่ม/ ทีม
15 ต.ค. 62

8.00-9.00 น.
9.00- 12.00 น.
13.00-16.00 น.
(13.00-14.30น,
14.30-16.00น.)

กลุ่มที่ 2
ทั้ง 2 ทีม

รายละเอียด / อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ปฐมนิเทศรำยวิชำ / อำจำรย์เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
เรื่องกำรพยำบำลและเครื่องมือที่สำคัญในกำรฝึก
ปฏิบัติงำนที่ห้องผ่ำตัด/ อำจำรย์ฉวีวรรณ สระสงค์
Refresh
ทีม 1 กิจกรรมพยำบำล เรื่อง กำรล้ำงมือ, กำรใส่ถุงมือ,
Gown ในห้องผ่ำตัด โดยอำจำรย์ ดร. เพลินตำ พิพัฒน์
สมบัติ และอำจำรย์ธีระชล สำตสิน
ทีม 2 กิจกรรมพยำบำล กำรทำแผล กำรให้สำรน้ำทำง
หลอดเลือดดำ กำรเก็บสิ่งตัวอย่ำงส่งตรวจ กำรคำนวณยำ
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วันเดือน พ.ศ.

16 ต.ค. 62

เวลา

8.00-9.15 น.
9.30-12.00 น.
13.00-16.00

กลุ่ม/ ทีม

รายละเอียด / อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กำรให้สำรน้ำทำงหลอดเลือดดำ กำรดูดเสมหะและHigh
alert drug and safety โดยอำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน และอำจำรย์เรณู ขวัญยืน
Pre- test 70 ข้อ / อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ /
อำจำรย์ธีระชล สำตสิน
พบอำจำรย์นิเทศประจำแหล่งฝึก (ER, ICU ศัลยกรรม
ประสำทและสมอง และICU)
นักศึกษำ Round ward เพื่อรู้จักสถำนที่และบริบทของ
แหล่งฝึก

2.8 แนะนำแหล่งฝึกงำน แนะนำทีมบริหำรโรงพยำบำล หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล และ
หัวหน้ำหอผู้ป่วยที่ฝึกปฏิบัติงำน ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงำน
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
3.1 ประสำนงำนอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก พร้อมขอชื่อ ตำแหน่ง
3.2 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม ในโครงกำร “พัฒนำหลักสูตร
จำกผลกำรประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder)” ในวันที่ 25 มีนำคม 2562 นักศึกษำ
ประเมินว่ำ
1) อยำกเพิ่มกำรขึ้นวอร์ด OR มำกกว่ำ 3 วัน
2) กำรเดินทำง เนื่องจำกรถตู้ขับด้วยควำมเร็ว ทำให้เสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำยบนท้อง
ถนน
ผลกำรประเมินกำรฝึ กประสบกำรณ์ภำคสนำม เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกในหอผู้ ป่วย/สถำน
บริกำร โดยให้พยำบำลประจำหอผู้ป่วย สถำนบริกำรมีส่วนร่วม ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 พี่เลี้ยง
แหล่งฝึกประเมินว่ำ
1) พบว่ ำ นั ก ศึ ก ษำยั ง มี ค วำมบกพร่ อ งในด้ ำ นควำมรู้ เ รื่ อ งโรคและกำรพยำบำล
ภำษำอังกฤษ เช่น กำรเรียกชื่อยำ โรคหรือชื่อหัตถกำรต่ำงๆ แต่มีควำมตั้งใจและขึ้นฝึกตำมเวลำ
2) สถำนที่ในกำรฝึกปฏิบัติมีควำมเหมำะสม และได้จัดประสบกำรณ์ฝึกปฏิบัติที่มีควำม
หลำกหลำยเพื่อให้นักศึกษำเก็บประสบกำรณ์ได้ครบตำมข้อกำหนดของแต่ละรำยวิชำ รวมทั้งควำม
หลำกหลำยของผู้ป่วยในเรื่องของโรคที่พบได้บ่อยบนหอผู้ป่วยด้วย
3)
เพิ่มเติมกำรเตรียมควำมพร้ อมของนักศึกษำก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติเรื่องแนวปฏิบัติ
ทำงกำรพยบำลที่มีควำมเฉพำะเจำะจงของแต่ล ะหอผู้ ป่ว ยที่มีควำมหลำกหลำย ซึ่งป้องกันไม่ให้
นักศึกษำเกิดควำมสั บสน เพรำะแต่ล ะหอผู้ป่วยอำจมีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกควำมเสี่ยงและ
อุบัติกำรณ์ณื ควำมซับซ้อนของผู้ป่วย และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติใหม่ๆขึ้นเพื่อให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน
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3.3 ให้คู่มือกำรฝึกภำคปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และสูงอำยุ 2
3.4 อำจำรย์ประจำหอผู้ป่วยจะต้องขึ้นปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วยที่นิเทศล่วงหน้ำ ในวันที่ 30-31
กรกฏำคม 2562 เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
- ไม่มี
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อประเมินควำมเสี่ยง ที่จะเกิดกับนักศึกษำ
และเกิดควำมเสียหำยต่อแหล่งฝึก เช่น กำรโดนเข็มฉีดยำผู้ป่วย กำรใช้เครื่องมือแตกหัก กำรให้ยำผิด
คน
5.2 จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรฝึกปฏิบัติงำน เช่น จำกเครื่องมือ อุปกรณ์ เข็มฉีดยำ โดยกำร
ปฐมนิเทศ แนะนำกำรใช้และเก็บที่ปลอดภัย
5.3 เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ประสำนกำรจัดรถรับส่งนักศึกษำตำมวัน เวลำที่
นักศึกษำขึ้นปฏิบัติงำน พร้อมทั้งให้หัวหน้ำทีมและรองแต่ละกลุ่มตรวจสอบเพื่อนในทีมที่ขึ้นปฏิบัติ
5.4 จัดอำจำรย์ทดแทนในกรณีที่ป่วย /ลำ
5.5 จัดกำรฝึกปฏิบัติงำนเสริมเมื่อมีเวลำฝึกไม่ครบตำมที่หลักสูตรกำหนด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
การวัดผล ตลอดภำคเรียนมีคะแนนเต็ม 100 % แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
1.1 กำรปฏิบัติกำรพยำบำลบนหอผู้ป่วย (แบบประเมิน)
บันทึกย่อกำรพยำบำลในหัวข้อที่รับมอบหมำย
1.2 รำยงำน
กำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะรำยรำยงำนเดี่ยว 1 ฉบับ (แบบประเมิน)
รำยงำนกลุ่ม 1 ฉบับ
ในขณะปฏิบัติงำน ER ให้นักศึกษำแต่ละกลุ่ม ศึกษำผู้ป่วย 1 รำย
นำเสนอ conference งำนกลุ่ม
1.3 สอบประเมินก่อน/หลังกำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วยด้วย OSCE
รำยงำนและกำรสะท้อนคิด OR

70 %
2%
5%
5%
5%
10 %
3%
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การประเมิน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90 – 100
B+
85 – 89
B
75 – 84
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ำกว่ำ 50
หมายเหตุ
1. นักศึกษำต้องฝึกภำคปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 180 ชั่วโมง
2. นักศึกษำต้องทำรำยงำนทุกฉบับ นำเสนอ และสอบลงกอง (ถ้ำขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ถือ
ว่ำไม่ผ่ำน)
3. ระดับคะแนนที่ได้ต้อง ไม่ต่ำกว่ำ C จึงถือว่ำสอบผ่ำน
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ไม่มี
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
4.1 ร่วมออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กับอำจำรย์ในสำขำวิชำเดียวกัน หรือคณะ
อำจำรย์ที่ร่วมสอนในกำรศึกษำลักษณะวิชำ วัตถุประสงค์วิชำ ในหลักสูตร และ หัวข้อเนื้อหำใน
ประมวลรำยวิชำ และข้อมูลจำกกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4.2 ร่วมประเมินตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน (Course
design checklist Doc.)
4.3 ประเมินผลกำรปฏิบัติของนักศึกษำตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติของนักศึกษำ แบบ
ประเมินผลรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะกรณี (Case Study) แบบประเมินกำรทำงำนเป็นทีม และ
แบบประเมินกำรสอน
4.4 ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้สอน นักศึกษำ และอำจำรย์ประจำชั้น เพื่ออำนวยกำรให้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมแผนที่ออกแบบไว้
4.5 จั ด ให้ มีก ำรประเมินผลเมื่อสิ้ นสุ ดกำรฝึ ก ภำคปฏิ บัติ และร่ว มกับอำจำรย์ ผู้ นิเทศ
ตรวจสอบว่ำนักศึกษำแต่ละคนได้รับทักษะครบตำมจุดประสงค์หรือไม่
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4.6 แจ้งกำรขำดเรียนของนักศึกษำปฏิบัติ รวมทั้งรำยงำนกำรแก้ไข ต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
รำยวิชำ เพื่อจัดกำรฝึกชดเชย พร้อมเสนอคณบดี ผ่ำนฝ่ำยวิชำกำรก่อนสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน
4.7 ส่งข้อสอบและร่วมวิเครำะห์ข้อสอบ พิจำรณำร่วมกันในคณะอำจำรย์ผู้สอน และ/หรือ
ปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำสำขำวิชำ หรือ อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ในสำขำนั้น
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
5.1 ปรึกษำหำรือระหว่ำงอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบประสบกำรณ์ภำคสนำมและ/หรือ หัวหน้ำ
สำขำวิชำ เพื่อกำรตัดสินเกรดเบื้องต้น
5.2 นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อกำรทบทวนกำรประเมินผล และเกรด
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนนำเสนอคณบดีเพื่อขอควำมเห็นชอบ
ตำมลำดับ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษำ
1.1.1 แบบประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
1.1.2 กำรประเมินจำกโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนรวมเพื่อประสำนงำน
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ ปีงบประมำณ 2561
แบบประเมินแหล่งฝึก
1.1.3 กำรประเมินตนเองและเพื่อนผ่ำนกิจกรรมกลุ่ม (Group process) และกำรทำ
รำยงำนกลุ่ม
1.1.4 กำรสะท้อนย้อนคิดของตนเอง จำกกำรเรียนกำรสอน
1.2 พยำบำลพี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำร
1.2.1 เข้ำร่วมสัมมนำโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนรวมเพื่อประสำนงำน
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 เพื่อ
เปิดโอกำสให้ผู้แทนจำกแหล่งฝึกได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและกำรจัดกำรศึกษำภำคปฏิบัติของ
คณะพยำบำลศำสตร์
1.3 อำจำรย์ที่ดูแลกิจกรรมภำคสนำม
1.3.1 รวบรวมปัญหำและข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำในโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนรวมเพื่อประสำนงำนและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ
มำร่วมกันพิจำรณำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำ โดยอำจำรย์และผู้บริหำร
1.3.2 มีกำรแจ้งผลกำรฝึกปฏิบัติและนิเทศนักศึกษำเป็นรำยบุคคลก่อนลงจำกหอผู้ป่วย
ในแต่ละหอผู้ป่วย เพื่อนำไปปรับปรุงในหอผู้ป่วยต่อไป
1.3.3 ประเมินตนเอง และรับกำรประเมินจำกผู้นิเทศกำรสอน
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1.4 อื่นๆ
ไม่มี
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรสอนรำยวิชำ
กรรมกำรวิพำกษ์ข้อสอบ กรรมกำรทวนสอบผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะ
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์ จัดให้มีพี่
เลี้ยงอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน และรับผิดชอบในกำรจัดโครงกำร เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพ
ของอำจำรย์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
2.2 มีกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนรวมเพื่อประสำนงำนและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกับแหล่งฝึกและอำจำรย์พิเศษ โดยให้นักศึกษำทุกชั้นปีประชุมกลุ่ม เพื่อส่งเสริม
กำรฝึกปฏิบัติของนักศึกษำ เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำพยำบำลมีประสิทธิภำพนั้น โดย
เชื่อมโยงแหล่งฝึกในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ขณะที่นักศึกษำฝึกปฏิบัติงำน กำรสั มมนำกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์ของนักศึกษำพยำบำลเป็นวิธีกำรหนึ่งที่ช่วยในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ทำให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในกำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยกำรนำผลจำกกำรประเมินมำ
ปรับปรุง
2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ กำรจัดแบ่งสำยกำรฝึกปฏิบัติให้
นักศึกษำได้ศึกษำผู้ป่วยโดยเน้น ระดับกำรดูแล และควำมรุนแรงของโรคใกล้เคียงกัน กำรปรับกำรให้
คะแนนด้ำนทักษะกำรปฏิบัติกำรพยำบำลเพื่อให้สำมำรถวัดสมรรถนะของนักศึกษำด้ำนปฏิบัติกำร
พยำบำลได้ชัดมำกขึ้น
2.4 จำกผลกำรทวนสอบได้พัฒนำกำรประเมินทักษะทำงคลินิกด้วย Objective Structured
Clinical Examination (OSCE)
3. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
3.1 กำรทบทวนว่ำได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผล ตำมที่ได้ออกแบบไว้ใน
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 หรือไม่
3.2 พิจำรณำผลกำรวิเครำะห์ ข้อสอบ และคะแนนที่นักศึกษำได้ รับจำกกำรประเมินตำมที่
กำหนดในแผนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำนั้นๆ
3.3 กำรสุ่มตรวจชิ้นงำนหลักที่มอบหมำยให้ นักศึกษำในวิชำนั้น และกำรให้คะแนนจำนวน
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของชิ้นงำนทั้งหมด หรือตำมควำมเหมำะสมของลักษณะชิ้นงำน
3.4 กำรทวนสอบว่ำนักศึกษำทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น มีผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำน TQF ตำมที่ระบุในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรีย นรู้จำก
หลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ของวิชำนั้น
3.5 พิจำรณำว่ำระดับผลกำรเรียน (Grade) ที่นักศึกษำได้รับมีควำมเหมำะสมหรือไม่
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3.6 คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผล และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรโดยใช้
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษำในวิชำภำคทฤษฏี (Form
13) และวิชำภำคปฏิบัติ (Form 14)
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การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ
ก่อนที่นักศึกษำจะขึ้นฝึกปฏิบัติงำนบนหอผู้ป่วย นักศึกษำจะได้รับกำรปฐมนิเทศ ตำม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำเข้ำพบนักศึกษำชั้นปีที่ 3
กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 15 ตุลำคม 2562 เวลำ 08.00 น.
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำแจกคู่มือวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 พร้อมทั้ง
สมุดบันทึกประสบกำรณ์ให้กับนักศึกษำทุกคน
3. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำอธิบำยชี้แจงข้อมูลและรำยละเอียดตำมคู่มือและสมุดบันทึก
ประสบกำรณ์พร้อมตอบข้อซักถำมในเรื่องต่อไปนี้
3.1 ประมวลรำยวิชำ
3.2 ตำรำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
3.3. อำจำรย์ประจำหอผู้ป่วย/สถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน/กำรแต่งกำยและกำรเดินทำง
3.4 กำรเก็บและกำรบันทึกสมุดประสบกำรณ์
3.5 จำนวนกำรทำรำยงำน มีสรุปย่อ รำยงำนเดี่ยว 1 ฉบับ รำยงำนกลุ่มๆ ละ 1 ฉบับและ
สะท้อนย้อนคิดเมื่อฝึก OR
3.6 กำรประเมินผลกำรเรียนพร้อมทั้งแบบประเมินต่ำงๆ
3.7 กำรสอบประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วย
4. ก่อนที่นักศึกษำจะขึ้นฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละหอผู้ป่วยนั้น นักศึกษำจะต้องไปพบอำจำรย์ประจำ
หอผู้ป่วยนั้นๆ เพื่อรับกำรปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
4.1 สถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนและลักษณะงำนในหอผู้ป่วยนั้นๆ
4.2 กำรมอบหมำยงำน
4.3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินและกำรวำงแผนกำรพยำบำล
4.4 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ

20

ระเบียบปฏิบัติในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
1. การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
เวรเช้ำ ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงำนบนหอผู้ป่วยก่อนเวลำรับเวรก่อน 07.30 น. เพื่อประเมินผู้ป่วย
อีกครั้งและเตรียมพร้อมในกำรรับเวร นักศึกษำจะอยู่ในควำมดูแลของอำจำรย์ประจำหอผู้ป่วย
2. การลงจากหอผู้ป่วย
2.1 นั กศึกษำจะลงจำกหอผู้ป่ว ยได้เมื่อปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จ และส่ งเวรกับ
พยำบำลหัวหน้ำทีมหรือพยำบำลหัวหน้ำเวรเรียบร้อยแล้วตำมเวลำที่ฝึกปฏิบัติ และต้องแจ้งกับ
อำจำรย์ประจำหอผู้ป่วยก่อนทุกครั้ง
2.2 ในกรณีที่นักศึกษำมีควำมจำเป็นเร่งด่วนต้องลงจำกหอผู้ป่วยก่อนเวลำต้องแจ้งอำจำรย์
ประจำหอผู้ป่วยและจะลงจำกหอผู้ป่วยได้เมื่อได้รับอนุญำตแล้วเท่ำนั้น
2.3 กำรลงรั บ ประทำนอำหำร(เวรเช้ำ) นักศึกษำจะพักรับประทำนอำหำรได้รอบละ 1
ชั่วโมง จะต้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยไปรับประทำนอำหำรครั้งละ 1 กลุ่ม ไม่อนุญำตให้นักศึกษำลง
ไปรับประทำนอำหำรทั้งหมดในครำวเดียวและก่อนลงไปรับประทำนอำหำรจะต้องฝำก case ไว้กับ
เพื่อนที่ไม่ได้ลงไปรับประทำนอำหำร
2.4 เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อและส่งเสริมสุขภำพ ห้ำมนักศึกษำนำอำหำร ขนมและอื่นๆ
รับประทำนบนหอผู้ป่วย (ที่มีผู้ป่วยพักอยู่) นอกจำกห้องพักที่จัดเตรียมไว้ให้
2.5 เพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัย นักศึกษำที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงำน ต้องพักใน
หอพักของมหำวิทยำลัย และเดินทำงมำโรงพยำบำลโดยรถยนต์ที่คณะพยำบำลศำสตร์จัดให้เท่ำนั้น
(ต้องขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร เมื่อต้องกำรเดินทำงด้วยตนเองในกรณีที่จำเป็น)
3. การลาป่วยและลากิจ
ให้ถือปฏิบัติตำมคู่มือกำรลำของคณะพยำบำลศำสตร์
4. การฝึกปฏิบัติชดเชย
4.1 กำรลำทุกชนิดต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงำนชดเชย ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยที่ต้องพักรักษำตัวใน
โรงพยำบำลให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำรประจำคณะ
4.2 กรณีที่นักศึกษำมำปฏิบัติงำนสำย 2 ครั้ง (สำยกว่ำ 7.15 น.) ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติชดเชย 1
วัน
4.3 กำรหยุดโดยไม่แจ้งอำจำรย์นิเทศ/ อำจำรย์ที่รับผิดชอบทรำบต้องขึ้นฝึกปฏิบัติชดเชย
2 วัน
4.4 กำรฝึกปฏิบัติชดเชยนักศึกษำต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเอง
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5. การแต่งกาย ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะพยำบำลศำสตร์
5.1 ใส่ชุดขำว (นักศึกษำพยำบำล) ในหอผู้ป่วย ER, ห้องบำบัดพิเศษศัลยกรรม, และICU
ศัลยกรรมประสำทและสมอง
5.2 เตรียมรองเท้ำแตะคนละคู่ และเตรียมชุด ไว้เปลี่ยนเมื่อขึ้นปฏิบัติงำนที่ OR
6. การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ห้ำมใช้เครื่องมือสื่อสำรขณะปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำล เนื่องจำกอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
บำงชนิดที่สัญญำณโทรศัพท์อำจจะรบกวนกำรทำงำนของอุปกรณ์ดังกล่ำว
7. กรณีนักศึกษาเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Malpractice)
ต้องแจ้งอำจำรย์ประจำหอผู้ป่วย/ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำให้ทรำบทันที และต้องส่ง
รำยงำนภำยใน 24 ชั่วโมง

22

แนวทางการทารายงาน
การทารายงานนักศึกษาทุกคนต้องส่งรายงานทุกฉบับ ตามวันเวลาที่กาหนด
1. รำยงำนเดี่ยว 1 ฉบับ ในหอผู้ป่วยแรกที่มีอำจำรย์ประจำ (ส่งอาจารย์ ที่มีเครื่องหมาย * ในตารางขึ้น
ปฏิบัติงาน)
1.1 ทำรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะกรณี ตำมแบบรำยงำน (ให้นักศึกษำค้นข้อมูลจำก
ฐำนขัอมูล e- journal ของมหำวิทยำลัย)
1.2. กำหนดส่งรำยงำน ทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ที่เสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน
2. รำยงำนกลุ่ม 1 ฉบับ
ให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มศึกษำผู้ป่วยที่ฉุกเฉินวิกฤต 1 รำย ต้องศึกษำแนวปฏิบัติพยำบำลกำร
พยำบำลฉุกเฉินที่สำคัญ ในหอผู้ป่วยนั้นเป็นอย่ำงไร อธิบำยถึงกำรดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมำย ว่ำเป็น
อย่ำงไร รูปเล่ม ลักษณะรำยงำนตำมข้อกำหนดของรำยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ กำหนดส่งรำยงำน ทุก
วันศุกร์ของสัปดำห์ที่เสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน
3. ทำ Care plan โดยกำรประเมิน วำงแผนกำรและให้กำรพยำบำล สัปดำห์ละ 1 ฉบับ
4. กำรสอบหลังฝึกปฏิบัติงำนและกำรนำเสนอ
4.1 สอบหลังฝึกปฏิบัติงำน วันที่ 4 ธันวำคม 2562 เวลำ 8-9.00 น. # นำเสนอ Case
conference เวลำ 9.00–16.00 น. กลุ่มละไม่เกิน 30 นำที (6 กลุ่ม)
4.2 สอบ OSCE วันที่ 9 ธันวำคม 2562
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คาแนะนาในการทารายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี (Case Study)
ในกำรทำรำยงำนกำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะรำย ต้องมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
1. ปกนอก ระบุชื่อโรคและ/ หรือวิธีกำรทำกำรผ่ำตัด นำเสนออำจำรย์ประจำหอผู้ป่วย... (ระบุชื่อ
อำจำรย์ประจำหอผู้ป่วย) โดย...(ระบุชื่อนักศึกษำ) รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำ...
ภำคกำรศึกษำ....ปีกำรศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ทั้งปกนอกและ
ปกใน
2. ปกใน
3. คำนำ แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญและควำมน่ำสนใจที่ศึกษำผู้ป่วยเฉพำะรำย โดยบอก
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำครั้งนี้
4. สำรบัญ
5. เนื้อหำ ได้แก่
5.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วย โดยระบุชื่อ (ไม่ต้องระบุนำมสกุล) เพศ อำยุ สถำนภำพ
สมรส เชื้อชำติ สัญชำติ กำรวินิจฉัยโรคและกำรผ่ำตัด (ระบุทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) ฯลฯ
5.2 ประวัติผู้ ใช้บ ริ กำร ได้แก่ อำกำรสำคัญ ประวัติเจ็บป่ว ยปัจจุบัน และประวัติ
เจ็บป่วยอดีต
5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริกำรตำมแบบแผนสุขภำพ 11 แบบแผน
5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรตรวจพิเศษต่ำงๆ ให้ระบุกำร
ตรวจของผู้ใช้บริกำร ค่ำปกติของผลกำรตรวจแต่ละค่ำ กำรแปลค่ำ และกำรแปลผลว่ำอำจเกิดหรือ
เกิดภำวะใดกับผู้ใช้บริกำรหรือมีสำเหตุมำจำกภำวะใด
5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรรักษำของแพทย์ รวมทั้งยำที่ได้รับ พร้อมทั้งระบุชื่อยำ
(Trade name) ชื่อทั่วไปของยำ (Generic name) กำรออกฤทธิ์ ผลข้ำงเคียงของยำและกำรพยำบำล
5.6 พยำธิสรี ร ภำพของโรค โดยนักศึกษำต้องเปรียบเทียบพยำธิส ภำพของโรคตำม
ทฤษฎีกับผู้ป่วยที่นักศึกษำรับไว้ในควำมดูแล
5.7 สรุปอำกำรและอำกำรแสดงของผู้ป่วยก่อนและขณะรับไว้ในความดูแล
5.8 วำงแผนกำรพยำบำลของผู้ป่วย ให้เขียนแผนกำรพยำบำลตำมแบบฟอร์มกำรวำง
แผนกำรพยำบำล โดยระบุข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล (เรียงตำมลำดับควำมสำคัญของปัญหำ) ข้อมูล
สนับสนุน (ระบุข้อมูลอัตนัยหรือปรนัย) วัตถุประสงค์กำรพยำบำล เกณฑ์กำรประเมินผล กิจกรรมกำร
พยำบำลพร้อมทั้งเหตุผล รวมทั้งกำรประเมินผลกำรพยำบำล
5.9 สรุปกรณีศึกษำ โดยสรุปตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติผู้ป่วย กำรวินิจฉัยโรค
กำรรักษำที่ได้รับอำกำรและอำกำรแสดงภำยหลังได้รับกำรรักษำพยำบำลแล้วและปัญหำทำงกำร
พยำบำลของผู้ป่วยขณะอยู่ในควำมดูแลพร้อมทั้งระบุว่ำปัญ หำนั้นๆ ยังคงอยู่หรือไม่ และสรุปอำกำร
และอำกำรแสดงก่อนสิ้นสุดกำรดูแล
6. ข้อเสนอแนะ เป็นข้อคิดเห็นและแนวทำงกำรพยำบำลที่ได้ จำกกำรศึกษำผู้ป่วยเฉพำะรำย รำยนี้
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรดูแลผู้ใช้บริกำรในโอกำสต่อไป
7. บรรณำนุกรม (ตำมแบบ)
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รายงานห้องผ่าตัด
1. เลือกศึกษำผู้ป่วยที่ได้ทำผ่ำตัดในห้องที่คุณเข้ำไปสังเกต/ ฝึกงำน จำนวน 1 รำย.ในช่วงระยะ
ที่ฝึก
2. ผู้ป่วยที่ศึกษำต้องไม่ซ้ำกัน
3. โดยประกอบดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้
4. กำรส่งรำยงำนวันศุกร์เช้ำ
หัวข้อที่ 1
ชือ............................................ นำมสกุล................................................รหัส.................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.......................ห้องผ่ำตัดที่........................................................
หัวข้อที่ 2
ชื่อผู้ป่วย……………………………………………………………………………..HN…………………….AN……………
ทำผ่ำตัด...(อธิบำยขนิดกำรผ่ำตัดอย่ำงละเอียด ตำแหน่งหรือบริเวณที่ผ่ำตัด กำรดมยำใช้แบบใด
ระยะเวลำในกำรผ่ำตัด ผลกำรผ่ำตัด )
หัวข้อที่ 3
กำรฝึกห้องผ่ำตัดครั้งได้พัฒนำทักษะท่ำนในเรื่องใด เพรำะเหตุใด
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แบบประเมินสรุปย่อ
วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ชื่อ............................................................................นำมสกุล.................................................................
ลำดับ

รำยละเอียด

คะแนน
5

1

รำยละเอียดของเนื้อหำครบถ้วนตำมระบุในรำยวิชำ

2

สรุปย่อประเด็นเนื้อหำ และกำรปฏิบัติทำงกำรพยำบำลที่
สำคัญได้ชัดเจน

3

สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4

รูปแบบกำรเขียนเป็นระบบ อ่ำนง่ำย

5

ส่งงำนตรงเวลำ

4

3

2

1

สรุปคะแนน 25 คิดเป็น 2%

ใบประเมินสะท้อนคิดOR
ชื่อ..........................................................นำมสกุล...........................................................................
คะแนนกำรให้สะท้อนคิด
หัวข้อ
เนื้อหำ
1.
ข้อมูล: รำยละเอียดผู้ป่วย ชนิดกำรผ่ำตัด โดยระบุ
ตำแหน่ง กำรดูแลขณะผ่ำตัดและหลังผ่ำตัด
2.
ได้รับกำรพัฒนำทักษะในเรื่องใด เพรำะเหตุใด
3.
วิเครำะห์ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลในห้อง
ผ่ำตัด: ควำมรู้สึก อุปสรรค/กำรสนับสนุน
4.
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแผนพัฒนำตนเอง
สรุปคะแนน 20 คิด เป็น 1

คะแนนเต็ม
8

คะแนนที่ได้

4
4
4
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
ชื่อนักศึกษำ.................................................................. รหัสประจำตัว..........................หอผู้ป่วย.........................
กำรให้คะแนน
กิจกรรมที่ประเมิน
หมำยเหตุ
5 4 3 2 1
1. ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล
1.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 กำรระบุข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล
1.3 กำรกำหนดวัตถุประสงค์
1.4 กำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
1.5 กำรกำหนดกิจกรรมพยำบำล
1.6 กำรปะเมินผลกำรพยำบำล
2. ความสามารถในการปฏิบัติกจิ กรรมการพยาบาล
2.1 ทักษะกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำล
2.2 ประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั ิกิจกรรมกำรพยำบำล
2.3 เทคนิคกำรป้องกันกำรติดเชื้อและกำรแพร่
กระจำยเชื้อโรค
2.4 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิพยำบำล*
2.5 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
2.6 กำรร่วมอภิปรำยทีม
3. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
3.1 สัมพันธภำพกับผูร้ ับบริกำร
3.2 สัมพันธภำพกับทีมกำรพยำบำล
3.3 สัมพันธภำพกับสหสำขำวิชำชีพ/ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1 กำรเคำรพสิทธิผู้ป่วย*
4.2 บุคลิกภำพเชิงวิชำชีพ*
4.3 ควำมซื่อสัตย์ มีวินยั รับผิดชอบ*
4.4 พฤติกรรมกำรให้บริกำร*
5. การพัฒนาตนเอง
รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 100)
หมำยเหตุ ข้อ 2.4,4.1,4.2,4.3,4.4 ต้องได้รับกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3 จึงมีสิทธิได้รับกำรประเมินผลรำยวิชำ
ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิม่ เติม
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
อำจำรย์ผู้ประเมิน... ................/................../...............
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินผลรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี (Case Study)
วิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………
สถำนที่ฝึกปฏิบตั …ิ ………………………………………ระหว่ำงวันที…่ ………………………………………
กำรวินิจฉัยโรค……………………………………………………………………………………………………
4
รายการประเมิน
1. กำรรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุมกำย จิตสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิญญำณ (4)
…..
2. กำรวิเครำะห์และให้เหตุผลเชิงคลินิกถูกต้อง (20)
2.1 พยำธิสภำพชัดเจนสอดคล้องกับภำวะผู้ป่วย
….
2.2 อำกำรและอำกำรแสดงและกำรให้เหตุผลเชิงคลินิก
…..
2.3 สิ่งตรวจพบ (กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรตรวจพิเศษ)
….
2.4 กำรรักษำ
….
2.5 ภำวะแทรกซ้อน
….
3. วำงแผนกำรพยำบำลครอบคลุมและสอดคล้อง (56)
3.1 ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลถูกต้อง มีข้อมูลสนับสนุนครบถ้วนและสอดคล้อง
…...
3.2 ข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลครอบคลุมองค์รวม
…...
3.3 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหำและครบถ้วน
…...
3.4 เกณฑ์กำรประเมินผลครบถ้วนและชัดเจน
…...
3.5 กิจกรรมกำรบำบัดรักษำทำงกำรพยำบำลครอบคลุมและถูกต้อง
…...
3.6 เหตุผลของกิจกรรมกำรพยำบำลถูกต้องตำมหลักกำรวิทยำศำสตร์
…...
3.7 ประเมินผลกำรพยำบำลชัดเจนและต่อเนื่องสอดคล้องกับเกณฑ์
…...
4. สรุปกรณีศึกษำกระชับชัดเจน (4)
…...
5. ข้อเสนอแนะและคำแนะนำถูกต้องชัดเจน (4)
…...
6. รำยงำนเรียบร้อยสะอำด (4)
…...
7. บรรณำนุกรมถูกต้องตำมแบบแผน (4)
…...
8. ส่งงำนตรงเวลำ (4)
…...
รวมความถี่
คะแนนที่ได้

3

2

1

….

….

….

…..
…..
…..
…..
….

…..
…..
…..
…..
…..

….
….
….
….
….

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

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

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( คิดเป็น 5% )
คะแนนที่ได้รวม…………….…คะแนน คิดเป็น……….%
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………......................................................
.......……………………………………………………………………………........................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ผูป้ ระเมิน……….................... .................................................................. วันที่ .......................................................
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินผลการนาเสนอการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี (Case Conference)
วิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
กลุ่มที่ .............
หอผู้ป่วย................................................ โรงพยำบำล..........................................
รำยชื่อผู้นำเสนอ
1.........................................................................
2...............................................................................
3.........................................................................
4...............................................................................
5.........................................................................
6................................................................................
7.........................................................................
8................................................................................
กำรวินิจฉัยโรค…………………………………………………………อำจำรย์ประจำหอผู้ป่วย............................
หัวข้อประเมิน
5

คะแนน
4
3
2

1

1. กำรเตรียมตัวในกำรนำเสนอ
2. บอกวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำได้ชัดเจนและเหมำะสม
3. นำเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและพยำธิสภำพของโรคได้ชัดเจน ถูกต้อง
และครอบคลุม
4. เปรียบเทียบพยำธิสภำพของผูป้ ่วยกับทฤษฎี
4. นำเสนอข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำลและข้อมูลสนับสนุนถูกต้องและ
ครอบคลุม (10)
5. นำเสนอวัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหำ
6. เกณฑ์กำรประเมินครบถ้วนและชัดเจน (10)
7. นำเสนอกิจกรรมกำรพยำบำลถูกต้อง ครอบคลุม (10)
8. เหตุผลของกิจกรรมกำรพยำบำลถูกต้อง (10)
9. ประเมินผลกำรพยำบำลชัดเจน (10)
10. สรุปกรณีศึกษำ ข้อเสนอแนะและคำแนะนำถูกต้องชัดเจน
11. วิธีกำรนำเสนอเหมำะสมและน่ำสนใจ
12. ตอบคำถำมและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้เหมำะสม
13. ควบคุมเวลำในกำรนำเสนอได้เหมำะสม
14. กำรมีส่วนร่วมของกลุม่ ผู้นำเสนอ
รวมความถี่
คะแนนรวม
คะแนนเต็ม 100 คะแนนคิดเป็น 5% คะแนนที่ได้……………. คิดเป็น…….. …………….%
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ผูป้ ระเมิน……………………………………................................วันที่ ………………………………………
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ..... ……………….. ถึงวันที่ .................................สถานที่ฝึกภาคปฏิบัต…ิ ………………
ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

พฤติกรรมอำจำรย์

ระดับควำมเหมำะสม
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย

น้อยที่สุด

การจัดการเรียนการสอน
คู่มือวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำนมีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
กำรปฐมนิเทศ เกี่ยวกับหอผู้ป่วยหรือสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนมีควำม
ชัดเจน
ศึกษำปัญหำกำรพยำบำลของผูป้ ่วยที่จะมอบหมำยให้นักศึกษำ
รับผิดชอบดูแล
งำนที่ได้รับมอบหมำยช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ตรงตำมวัตถุประสงค์
มอบหมำยงำนให้นักศึกษำรับผิดชอบล่วงหน้ำเพื่อให้ได้มีเวลำศึกษำ
ทบทวนควำมรู้
จัดประสบกำรณ์หลักที่จำเป็นให้นกั ศึกษำทุกคน
แจ้งหัวข้อกำรเรียนรู้และมอบหมำยให้นักศึกษำค้นคว้ำล่วงหน้ำ
มีกำรประชุมปรึกษำก่อนและหลังฝึกปฏิบัติ (Pre – Post
conference)
ผสมผสำนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรพยำบำลมำใช้สอน
อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำเอื้ออำนวยต่อกำรฝึก
ปฏิบัติงำน
มีควำมรู้และทักษะกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลในหอผู้ป่วย
แสดงบทบำทของกำรเป็นพยำบำลที่ดี
เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น
กระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรทำงำนตำมหน้ำที่
อธิบำยปัญหำ ข้อโต้แย้งและสรุปได้อย่ำงมีเหตุผล
ให้โอกำสและอิสระในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ชี้แนะให้นักศึกษำมองเห็นปัญหำต่ำงๆในกำรให้กำรพยำบำล
กำรสอนในคลินิก (clinical teaching) มีกำรบูรณำกำรเนื้อหำและ
วิธีกำรสอนน่ำสนใจ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะสอน
กระตุ้นให้นักศึกษำเกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
สนับสนุนให้กำลังใจนักศึกษำในกำรฝึกปฏิบัติงำน
มีกำรติดตำมชี้แนะข้อบกพร่องในกำรฝึกปฏิบัติงำน
อุทิศเวลำให้กับกำรเรียนกำรสอน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูร้ ่วมงำนและผูร้ ับบริกำร
บุคลิกภำพทั่วไปเป็นแบบอย่ำงที่ดแี ก่นักศึกษำ
มีเหตุผล รับฟังควำมคิดเห็นของนักศึกษำ
30

ข้อ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

พฤติกรรมอำจำรย์

ระดับควำมเหมำะสม
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย

น้อยที่สุด

วำงตัวได้เหมำะสมกับที่เป็นอำจำรย์
มีควำมเมตตำ มีคุณธรรมและจริยธรรม
สำธิตกำรพยำบำลให้ดูเป็นตัวอย่ำงเมื่อนักศึกษำมีปัญหำหรือไม่มั่นใจ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและดูแลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำสม่ำเสมอ
ใจเย็น สุขุม รอบคอบในกำรนิเทศกำรฝึกปฏิบัติงำน
ตรวจสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจของนักศึกษำในเรื่องที่สอนเมื่อสิ้นสุด
กำรสอน
เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรประเมินตนเองและเพื่อน
สถานที่ฝึกงานและบุคลากร
บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรฝึกปฏิบัติงำน
บุคลำกรแสดงบทบำทของกำรเป็นพยำบำลที่ดี
สถำนที่ฝึกปฏิบตั ิงำนมีควำมเหมำะสม
กำรเดินทำงไปสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนมีควำมสะดวกสบำย
ควำมพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้
คาชี้แจง โปรดอ่ำนข้อควำมแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมำย / ลงในช่องที่คิดว่ำตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด
ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ด้ำนบุคลำกร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................
ด้ำนระบบงำน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือเครื่องใช้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ด้ำนอื่นๆ
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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รายชื่ออาจารย์ประจาหอผู้ป่วยและแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2562
ลาดับ
รายชื่อ
หอผู้ป่วย
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
1 อำจำรย์ดร. เพลินตำ
MCCU (วชิรพยำบำล) 080-9749888 Polenta_add@yahoo.com
พิพัฒน์สมบัติ
เพชรรัตน์ 4C
081-2553363
2 อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร ICUศัลยกรรมประสำท 094-5586580 landawati@yahoo.com
และสมอง(รพ.รำชวิถี)
3 อำจำรย์ดร.ฐิตำพร เขียนวงษ์
NSICU(วชิรพยำบำล) 095-4619225 Thitaporn.Keinwong@uon.ed
u.au
4 อำจำรย์เรณู ขวัญยืน
ER (รพ.สมเด็จ
089-1411086 1234ranukwan@gmail.com
พระปิ่นเกล้ำ
5 อำจำรย์ธีระชล สำตสิน
ER วชิรพยำบำล
062-4508763 Teerachol.sartsin@mail.com
6

อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน

SICU (รพ.สมเด็จ
พระปิ่นเกล้ำ)

0830185611 Pacharin_pr@hotmail.com

อาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
น.ส.ณฐภัทร ดีเลิศพิพัฒน์กุล
นำงสำวพีรญำ จำรุภุมริน
นำงฉวีวรรณ สระสงค์
นำงสำวจันทนำ จินำวงศ์
นำงสำวเทียนมณี เขียวโมรำ
นำงสำวกฤษณำ สกุลรัง
นำงจริยำ สุขกลิ่น
นำงสุภำพร แสนสิงค์
นำวำโทหญิงศิรินทร สมใจ
นำวำตรีอดุลย์ แก่นจันทร์
นำงสำวธนุช พุทธวรำงค์
นำงสำววันดี เพชรติ่ง
นำวำโทหญิงอรุณี ลออวิไล
นำวำตรีหญิงสุนันทำ แก้วคำ

Ward
เพชรรัตน์ 4C
OR
NICU (วชิรพยำบำล)

โทรศัพท์
086-5772447
02-2443513
081-7531915
02-2443350-1

ER (วชิรพยำบำล)

02-2443207

ER (รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ)

02-4752677

ICUศัลยกรรมประสำทและ
สมอง (รพ.รำชวิถี)
ห้องบำบัดพิเศษศัลยกรรม
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ

02-3548108 ต่อ
3348,3349
02-4752775

33

ภาคผนวก

34

ชื่อ - สกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม -9 ธันวาคม 2562
สัปดาห์ที่ / วันที่ / เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
1
2
3
4
5
6

15

นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

มนัสนันท์ ติณท์ธนำดุล 6011056990043
อภิษฎำ พัฒนะแสง
6011056990031
สุภัชชำ กำฬหว้ำ
6011056990006
สำยธำร ทองจันทร์
6011056990036
ทิพย์สุดำ พลเสนำ
6011056990015
ปัณฑิตำ ชำยดี
6011056990027
เกวลิน อมแย้ม
6011056990041
กิตติยำภรณ์ พิพิธกุล 6011056990048

นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

พัชรี กวงแหวน
มำรตี แจ่มสุวรรณ
เอมวิกำ ศรีจันทร์
จุฑำรัตน์ พิมพ์ภำพ
นันทเนตร ยำวสันเทียะ
ปิญำนัฐ ศรีโฉม
วิภำ ดำหนองเป็ด
ธัญชนก ติดต่อ

6011056990023
6011056990046
6011056990018
6011056990033
6011056990012
6011056990021
6011056990008
6011056990045

16

21

22

23

Refresh

OR

Refresh

#โรงพยำบำล
สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ
ER
อำจำรย์เรณู
ขวัญยืน

28 29

30

4

5

6

*#โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ
ICU
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน

OR

โรงพยำบำล
สมเด็จพระปิ่น
เกล้ำ
ER
อำจำรย์เรณู
ขวัญยืน

11

12

13

18

19

ธันวาคม
8

7

20 25

26

27

2

3

4

9

9

โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ
ER
อำจำรย์เรณู ขวัญยืน

โรงพยำบำลรำชวิถี
ICU ศัลยกรรมประสำท
และสมอง
อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร

สอบลง
กอง
confer
ence

*โรงพยำบำลรำชวิถี
ICU ศัลยกรรมประสำท
และสมอง
อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร

โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่น
เกล้ำ ICU
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน

สอบลง
กอง
confer
ence

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม -9 ธันวาคม 2562
ชื่อ - สกุล

ตุลาคม
2

1
15

นำงสำว ฑิตยำ มณีฉำย
6011056990050
นำงสำว ลักษณ์นำรำ โสภณพิกลุ ชัย 6011056990010
นำงสำว จตุพร ฟั่นสำย
6011056990028
นำงสำว อนันตญำ ไชยชนะ
6011056990005
นำงสำว สุภัทรำ ชมภูโกฐ
6011056990001
นำงสำว มัยมูนำ กันทะวงค์
6011056990038
นำย ชิณกรณ์ เข็มอ่อน
6011056990051
นำงสำว ไอลดำย์ วินทะสมบัติ 6011056990052

16

Refresh

21

22

23

สัปดาห์ที่ / วันที่ / เดือน
พฤศจิกายน
4
5
6

3
28 29

30

*#โรงพยำบำลรำชวิถี
ICU ศัลยกรรมประสำทและสมอง
อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร

4

5

OR

6

11

12

13

18

19

ธันวาคม
8

7
20 25

โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ ICU
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน

26

27

2

3

โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่น
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สอบหลังฝึกปฏิบัติ วันพุธ ที่ 4 ธันวำคม 2562 (เวลำ 8.00 – 9.00 น.) Case conference (เวลำ 9.00–16.00) วันที่ 9 ธันวำคม 2562 สอบ OSCE

*case study รำยงำนเดี่ยว

# รำยงำนกลุ่ม

หมำยเหตุ ขึ้นวัน จันทร์ อังคำรและพุธ
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