คู่มือฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
(Primary Medical Care Practicum)
โรงพยาบาลมะการรักษ์ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รหัสวิชา 4174481 รายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คานา
การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น เป็นรายวิชาที่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จะได้นา
ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น คือ หลักการ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล การ
วินิ จ ฉัย แยกโรคและอาการที่ พบบ่ อย การรั กษาโรคเบื้องต้นทางอายุรกรรมและศัล ยกรรม การส่ งต่ อ
ผู้รับบริการตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสิทธิของผู้รับบริการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กาหนดให้นักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติทักษะ
การรักษาโรคเบื้องต้นด้านอายุรกรรมที่แผนก OPD ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และปฏิบัติงานการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นด้านศัลยกรรมที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือแผนกผู้ป่วยนอก
ด้านศัลยกรรม การสอนการรักษาโรคเบื้องต้น ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคและอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้นทางอายุรกรรม
และศัลยกรรม การส่งต่อผู้รับบริการ เป็นต้น โดยมีอาจารย์ผู้สอน และพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้สอนนิเทศให้
ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล นักศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการฝึกปฏิบั ติการพยาบาลได้
ดี เมื่อปฏิบัติตัวตามวิธีการศึกษาแบบผู้ใหญ่ (Adult Education) คือ กาหนดรูปแบบและแผนการเรียนรู้
ของตนเอง (Self–Directed Learning) รู้จักแสวงหาทรัพยากรที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ของตนเองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มบัณฑิต กลุ่มเพื่อน ตาราเอกสารต่างๆ ศึกษาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา และคู่มือ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติการพยาบาล และสามารถนาความรู้ทาง
ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ การจั ด การเรี ย นการสอนเป็น ไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ คณาจารย์ผู้ ส อนและรับผิ ดชอบ
รายวิชาฯ จึงจัดทาคู่มือฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ขึ้น โดยรวบรวมรายละเอียดของรายวิชาตารางการ
ฝึกปฏิบัติงาน รูป แบบบัน ทึกและแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน การทารายงานเฉพาะกรณี แบบ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ และแนวปฏิบั ติเมื่อได้รับ
อุบัติเหตุในขณะฝึกปฏิบัติงาน ในการนี้นักศึกษาต้องศึกษา ทาความเข้าใจคู่มือ และเสริมทักษะด้าน
ความคิด เพิ่มความพึงพอใจที่จะปฏิบัติการพยาบาล จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชารายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
1๔ ธันวาคม 2558
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รายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
Primary Medical Care Practicum
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต 2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาชีพ
4. ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษา
4.1 ผู้รับผิดชอบ
e-mail: malinee2014@outlook.co.th โทร 086-094-3357
อาจารย์มาลินี
จาเนียร
e-mail: too19@hotmail.com
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
โทร 093-965-1719
4.2 ผู้สอน
e-mail: too19@hotmail.com
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
โทร 093-965-1719
e-mail: malinee2014@outlook.co.th
อาจารย์มาลินี
จาเนียร
โทร 086-094-3357
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
e-mail: emwadeek@hotmail.com โทร 081-905-5443
อาจารย์วิไล
ตาปะสี
e-mail: wilaitapa@hotmail.com
โทร 080-900-9176
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
e-mail: hathaichanok@npru.ac.th โทร 09๒๙-๖๒๘๕๔๖
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคและอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้นทางอายุร
กรรมและศัลยกรรม การส่งต่อผู้รับบริการตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสิทธิ
ของผู้รับบริการ
๒. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานักศึกษาสามารถ
1. ให้การรักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการในภาวะฉุกเฉิน ภาวะเฉียบพลัน และภาวะเรื้อรังได้ โดยครอบคลุม
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล พร้อมการวินิจฉัยแยก
โรคและให้การรักษาตามขอบเขตของวิชาการพยาบาลได้
2. ให้การรักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการที่มีอาการที่พบบ่อยได้
3. ให้การรักษาโรคเบื้องต้นทางอายุรกรรมและศัลยกรรมตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
4. ตัดสินใจส่งต่อผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมตรงตามสิทธิของผู้รับบริการ
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(ผลการเรียนรู้รอง)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่
ต้องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการฝึกปฏิบัติและ
ผลการปฏิบัติงาน (1)
- เสียสละและมีจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึง
เจ้าหน้าที่ประจาหอผู้ป่วย
ญาติผู้ป่วย อาจารย์ (2)
- ซื่อสัตย์และมีวินัยในการ
ฝึกปฏิบัติ (3)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

1.2 วิธีการสอน
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบวินัย
คุณธรรมที่พึงปฏิบัติก่อนการฝึกงาน
- ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม
แก่นักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติงาน ใน
ระหว่างการปฏิบัติการพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการ การทากิจกรรมการเรียนรู้ที่
มอบหมายตามเงื่อนไขรายวิชาได้แก่การ
ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
(Pre and post conference) การตรวจ
เยี่ยมทางการพยาบาล (Nursing round)

1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกต และประเมิน
พฤติกรรมนักศึกษาตาม
แบบฟอร์มการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานโดย
ผู้สอน
- เพื่อนประเมินเพื่อน
ตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผล
- พยาบาลในแหล่งฝึก
ร่วมประเมินพฤติกรรม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
- ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพ (4)
- ให้การพยาบาลโดยเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริการ(5)
- ควบคุมตนเองได้ และ
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม (6)
- แยกแยะความถูกต้อง
และความไม่ถูกต้องได้ (7)
- เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของคณะและ
แหล่งฝึก (8)
- จัดการกับปัญหาจริยธรรม
ในการดารงชีพและการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการ
พยาบาล (9)
- เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
ทั้งในการดารงตนและการ
ปฏิบัติงาน (10)
2. ความรู้
(ผลการเรียนรู้หลัก)
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของ
ชีวิตที่ครอบคลุมทั้งมนุษย์
ศาสตร์ สังคมศาสตร์
กฎหมาย (1)
-มีความรู้ความเข้าใจใน

กลยุทธ์การสอน
การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล
(Nursing care conference) โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการดารงตน
-วิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมจาก
สถานการณ์จริง
-อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม และ
จริยธรรมแก่นักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติงาน
ในระหว่างการปฏิบัติการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น โดยมีการประชุมปรึกษาก่อนและ
หลังการปฏิบัติงาน (Pre and post
conference) การอภิปรายประเด็น
จริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้น และการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล
(Nursing care conference) โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการดารงตน

กลยุทธ์การประเมินผล
นักศึกษาตามแบบฟอร์ม
การประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงาน
-พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่ง
ฝึกร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมินผลการอภิปราย
ประเด็นจริยธรรม
-ประเมินวิเคราะห์
ประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมจาก
สถานการณ์จริง

2.2 วิธีการสอน
- จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้
1) มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น
ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล
การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคและอาการที่ พ บบ่ อ ย
การรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น ตามขอบเขตของ

2.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตปฏิบัติงาน
บนแผนก OPD , ER,
PCU ตามแบบประเมิน
- การประเมินคุณภาพ
ของการแสดงความ
คิดเห็น และการตอบ
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ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
ทางวิชาชีพ (2)
- มีความรู้ความเข้าใจใน
งานวิจัยและวิทยาการที่
ทันสมัย (5)
- มีความรู้เกี่ยวกับการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(6)
- มีความรู้ทางจริยศาสตร์
(7)

3. ทักษะทางปัญญา
(ผลการเรียนรู้หลัก)
3.1 ทักษะทางปัญญาที่
ต้องพัฒนา
- การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น

กลยุทธ์การสอน
กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2) มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การการท าหั ต การ
เบื้องต้น ได้แก่ การเย็บตกแต่งบาดแผลที่ไม่
สาหัส การผ่าฝีหรือเอาสิ่งแปลกปลอมออก
และการถอดเล็บ
3) มีความรู้เกี่ยวกับการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการ
รักษาที่เหมาะสม
- สถานพยาบาลที่ฝึกงานจัดอาจารย์พี่
เลี้ ย งให้ คาแนะนาเครื่องมือ อุ ปกรณ์ ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึง
แหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้ อมูล
เพื่อการทางานได้ด้วยตนเอง
- วางแผนการพยาบาลผู้ป่วย โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลทาง
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลก่อนและ
หลังฝึกปฏิบัติการพยาบาล
- มอบหมายงานและบอกวิธีการ
ประเมินผล ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่
กาหนด หรือตามความเหมาะสม
- สอนการปฏิบัติการพยาบาล
- มอบหมายให้ nursing care conference
- รายงานกรณีศึกษา (case study) และ
นาเสนอ รายกลุ่ม กลุ่มละ 2 ราย (นักศึกษา
กลุ่มละ 3-4 คน)

กลยุทธ์การประเมินผล
คาถาม
- รายงานการศึกษาและ
การนาเสนอผู้ป่วย
เฉพาะราย
- การประเมินความรู้
หลังฝึกปฏิบัติ
- รายงานการบันทึก
แผนการพยาบาลฉบับ
สมบูรณ์
-แบบประเมินการ
ประชุมก่อน และหลัง
การปฏิบัติการพยาบาล

3.2 วิธีการสอน
- Pre – post conference
- มอบหมายให้ดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะ
ฉุกเฉิน ภาวะเฉีย บพลั น และภาวะเรื้ อรั ง

3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตจากการให้การ
พยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
และจากบันทึกแผนการ
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ระบบ (1)
- การคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการ
พยาบาลโดยใช้ความรู้ (2)
- การประมวลความรู้
ข้อมูลจากสารสนเทศมา
เป็นข้อเสนอในการแก้ไข
สถานการณ์ (3)
- แก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (4)
- เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ (5)
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความสามารถในการ
รับผิดชอบ
(ผลการเรียนรู้รอง)
4.1 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความสามารถในการ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
-มีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับบุคคล กลุ่ม
คน สถาบันปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ (1)
-ทางานเป็นทีมในบทบาท
ผู้นาผู้ตามในระบบ
การศึกษาและระบบบริการ

กลยุทธ์การสอน
โดยเลือกเป็นกรณีศึกษากลุ่มละ ๑ รายใน
สัปดาห์แรกของการขึ้นแผนก OPD, ER,
PCU โดยทาการรับไว้นอนที่โรงพยาบาล
เพื่อให้นักศึกษาได้ติดตามเยี่ยมอาการได้
- มอบหมายให้วางแผนการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องและการส่งต่อกลับบ้าน
- มอบหมายให้ ท า nursing care
conference เปรียบเทียบกรณีศึกษากับ
หลักการการรักษาโรคเบื้องต้น
- วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการพยาบาลก่อน
และหลังการปฏิบัติการพยาบาลในแผนก
ต่างๆจากเพื่อน อาจารย์และพยาบาล

กลยุทธ์การประเมินผล
พยาบาล เกี่ยวกับการ
ประเมินปัญหา การ
ตัดสินทางคลินิก การ
วินิจฉัยปัญหา การระบุ
เหตุผลของการให้การ
พยาบาล ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติ
-แบบประเมินรายงาน
กรณีศึกษา
- แผนการพยาบาล และ
บันทึกทางการพยาบาล
- แบบประเมิน
พัฒนาการวิพากษ์วิจารณ์
ก่อนและหลังฝึกปฏิบัติ

4.2 วิธีการสอน
- การปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะนา ให้รู้จัก
บุคลากรในแหล่งฝึก
- การมอบหมายงาน/หน้าที่รับผิดชอบใน
การให้การพยาบาล โดยปฏิบตั ิงานเป็น
สมาชิกทีมพยาบาล
- อาจารย์เป็นตัวอย่างในด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับทีมสุขภาพ ผู้ป่วยและญาติ
- การทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ
และญาติบนหอผู้ป่วย
- การรับเวร-ส่งเวรกับบุคลากรของหอผู้ป่วย

4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกต และประเมิน
พฤติกรรมนักศึกษาตาม
แบบฟอร์มการสร้าง
สัมพันธภาพโดยผู้สอน
เพื่อนพยาบาลในแหล่งฝึก
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สุขภาพ (2)
-แสดงออกภาวะผู้นาใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า (3)
-มีความเคารพและยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและวัฒนธรรม (4)
- รับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง (5)
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ (6)
-มีความภาคภูมิใจใน
สถาบัน (7)
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ผลการเรียนรู้หลัก)
5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีฯที่ต้องพัฒนา
- ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลความหมาย
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (1)
- แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อ
การสื่อสารทั้งบุคคลและ
กลุ่มคนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย นา มาใช้ใน
การปฏิบัติการพยาบาลได้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

5.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาวินิจฉัยแยก
โรค การรักษาโรคเบื้องต้น ครอบคลุมการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัยแยก
โรคและอาการที่พบบ่อย การรักษาโรค
เบื้องต้นทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การ
ส่งต่อผู้รับบริการ เป็นต้น
-การมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และนาเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล การ
ตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล และจัดทา
รายงานที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ เช่น สถิติต่างๆ รายงานการวิจัยที่

5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมก่อน
และหลังการปฏิบัติการ
พยาบาล
- ตรวจรายงานบันทึก
แผนการพยาบาลฉบับ
สมบูรณ์ และรายงาน
กรณีศึกษา
- ประเมินพฤติกรรมใน
การเป็นผู้ร่วมการ
ประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาล
- ตรวจรายงาน
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อย่างเหมาะสม (2)
- สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดการ
ฟังแลการเขียน(3)
- ใช้เทคโนโลยีในการ
ค้นคว้าและนาเสนอ (4)
- ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์
(5)

6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
(ผลการเรียนรู้หลัก)
6.1 ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพที่ต้องพัฒนา
- ปฏิบัติทักษะทางการ
พยาบาลโดยใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง
ประจักษ์แก่บุคคล
ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม
(1)
- ให้คาปรึกษา แนะนาแก่
ผู้รับบริการและญาติได้ (2)
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วย

กลยุทธ์การสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ
- การเขียนแผนการพยาบาล การบันทึก
ทางการพยาบาล และการวิเคราะห์รายงาน
กรณีศึกษา
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาใช้บทความ
ภาษาอังกฤษเป็นบรรณานุกรมในการทา
รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะรายอย่าง
น้อยฉบับละ 1บทความ
-มอบหมายให้จัดทาสโมสรความรู้ในการนา
ผลงานวิจัยมาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้กับ
แผนกที่ฝึกปฏิบัติรวมถึงการทาแผนภาพ
ความคิดร่วมกับพี่เลี้ยงที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์การประเมินผล
กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะ
โดยมีการใช้บทความ
ภาษาอังกฤษเป็น
บรรณานุกรม
- สังเกตการและดูแล
ใกล้ชิดในเรื่องการรักษา
โรคเบื้องต้น ครอบคลุม
การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การแปล
ผล การวินิจฉัยแยกโรค
และอาการที่พบบ่อย
การรักษาโรคเบื้องต้น
ทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม การส่งต่อ
ผู้รับบริการ เป็นต้น

6.2 วิธีการสอน
- ปฏิบัติทักษะการรักษาโรคเบื้องต้นด้าน
อายุรกรรมที่แผนก OPD ในโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และศูนย์สุขภาพชุมชน
-ปฏิบัติงานการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นด้าน
ศัลยกรรมที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือ
แผนกผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรม
- การสอนการรักษาโรคเบื้องต้น ครอบคลุม
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัย
แยกโรคและอาการที่พบบ่อย การรักษาโรค

6.3 วิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
สั ง เกตการณ์
ปฏิบัติการพยาบาล
- การตรวจสอบการวาง
แผนการรักษาโรค
เบื้องต้น
- การตรวจสอบบันทึก
การให้การรักษาโรค
เบื้องต้นจากแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ความศรัทธาในวิชาชีพ ยึด
มั่นคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (3)
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วย
ความเอื้ออาทรให้บริการ
ด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์
(4)
- ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานใน
ระบบบริการสุขภาพ (5)
- มีทักษะพื้นฐานด้านรักษา
โรคเบื้องต้น (6)

กลยุทธ์การสอน
เบื้องต้นทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การ
ส่งต่อผู้รับบริการ เป็นต้น
- Pre-Post conference โดยมุ่งให้มีการนา
ความรู้มาอธิบายเกี่ยวกับการรักษาโรค
เบื้องต้นตามขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
-มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพื่อใช้
ในการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ภายใต้
ขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพพยาบาล
-สอนและสาธิตการทาหัตถการใน
สถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพฝึก
ปฏิบัติงาน
- มอบหมายให้ปฏิบัติการการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นภายใต้การนิเทศของอาจารย์
อาจารย์พี่เลี้ยง และ หรือแพทย์ในสถาน
บริการสุขภาพฝึกปฏิบัติงาน
- มอบหมายให้ทาหัตการเบื้องต้น ได้แก่
การเย็บตกแต่งบาดแผลที่ไม่สาหัส การผ่าฝี
หรือเอาสิ่งแปลกปลอมออก และการถอด
เล็บภายใต้การนิเทศของอาจารย์ อาจารย์พี่
เลี้ยง และ หรือแพทย์ในสถานบริการ
สุขภาพฝึกปฏิบัติงาน
- มอบหมายให้ติดตามผู้รับบริการเพื่อจัดทา
รายง านก รณี ศึ ก ษา ตั้ งแต่ การ สร้ า ง
สั ม พั นธภาพ การตรวจรั ก ษา การให้
คาแนะนา การติดตามผลการตรวจรักษา และ
การสิ้นสุดการรักษา
- มอบหมายงานให้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังอย่างน้อย ๒๐
กรณีเป็นรายบุคคล และเขียนแผนการ
10

กลยุทธ์การประเมินผล
- การปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพฝึก
ปฏิบัติงาน
- การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมปรึกษาก่อนและ
หลังการปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้น
รายงานการศึกษา
ผู้ป่วยเฉพาะราย
- ก า ร ส อ บ ป ร ะ เ มิ น
ความรู้หลังฝึกปฏิบัติ
- ประเมินจากข้อมูล
สะท้อนกลับและผลลัพธ์
จาก ทีมสุขภาพ
ผู้รับบริการและ
ครอบครัว และการสอบ
ปฏิบัติการพยาบาล
- ประเมินผลจาก
แผนการพยาบาล
รายงาน การนาเสนอ
และการประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล
- ประเมินจากการให้
ข้อมูลการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาล
- การตรวจสอบสมุด
บันทึกประสบการณ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
พยาบาล ๑๐ กรณีส่งอาจารย์นิเทศ
- ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลก่อนและ
หลังการพยาบาล
- ทารายงานกรณีศึกษา และนาเสนอเป็น
รายกลุ่ม

กลยุทธ์การประเมินผล

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค ในกลุ่มอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้นทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
การส่งต่อผู้รับบริการตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (pre and post conference)
- ทาการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรคตามกลุ่มอาการ ให้การรักษาโรคเบื้องต้นและ
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ
- ทาหัตการเบื้องต้นตามที่รายวิชากาหนด
- ศึกษากรณีที่สนใจ (case study) ทารายงาน และนาเสนอ เป็นรายกลุ่ม จานวน 1 ครั้ง

3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่มอบหมาย
กาหนดส่ง
1.ให้การรักษาโรคเบื้องต้นผู้รับบริการระยะ
1.ส่งแบบบันทึกรายงานการซักประวัติและตรวจ
ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยทาการซัก
ร่างกายหลังฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน
ประวัติ การตรวจร่างกาย ให้การรักษาโรค
เบื้องต้น และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพ อย่าง
น้อย ๑๕ case
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รายงานหรืองานที่มอบหมาย
2.จัดทาแบบบันทึกรายงานการรักษาโรคเบื้องต้น
ผู้รั บ บริ การระยะฉุกเฉิน เฉีย บพลั น และเรื้อรัง
โดยทาการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ให้การ
รั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น และค าแนะน าในการดู แ ล
สุขภาพ อย่างน้อย ๑๕ case
3.บันทึกการทาหัตถการเบื้องต้น จานวน 3 ราย
4.รายงานกลุ่มกรณีศึกษา 2-3 คน ต่อ 1 เรื่อง
5. ทาสโมสรความรู้ พร้อมค้นหาบทความ
ภาษาอังกฤษ นาความรู้มาประยุกต์เสนอแนะต่อ
พี่เลี้ยง ณ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
อภิปรายประเด็นการรักษาโรคเบื้องต้นและ
จริยธรรม คนละ ๒ ฉบับ

กาหนดส่ง
2.ส่งรายงานหลังฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน

3.ส่งรายงานหลังฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน
4.ส่งรายงานหลังฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน
5.ส่ ง บั น ทึ ก บทความภาษาอั ง กฤษพร้ อ มการ
อภิปรายประเด็นจริยธรรมหลั งนาเสนอสโมสร
ความรู้ (Journal club)จานวน 3 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- อาจารย์นิเทศตรวจแบบบันทึกการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การให้การรักษาโรคเบื้องต้น
และการให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งสะท้อนและอธิบายถึงเหตุผลให้นักศึกษาเข้าใจถึงประเด็นที่
ไม่ถูกต้องเพื่อนักศึกษานาไปแก้ไข รวบรวมเป็นรายงาน ส่งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน
1 วัน
- อาจารย์นิเทศตรวจรายงานการทาหัตถการเบื้องต้นพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบและ
เข้าใจถึงประเด็นที่ไม่ถูกต้องและควรแก้ไขรวบรวมเป็นรายงาน ส่งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก
ปฏิบัติงาน 1 วัน
- อาจารย์นิเทศร่วมฟังการนาเสนอกรณีศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อแนะนาปรับปรุง เพื่อนักศึกษา
นาไปแก้ไข รวบรวมเป็นรายงาน ส่งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน
- อาจารย์นิเทศร่วมฟังการอภิปรายประเด็นจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้น พร้อมให้
ข้อแนะนาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป นักศึกษาบันทึกประเด็นที่ได้จากการอภิปราย รวบรวม
เป็นรายงาน ส่งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 3 วัน
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ
- ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงาน
- ให้คาแนะนาในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่
12

การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาปัญหาด้านการรักษาโรคเบื้องต้นทั้งด้าน
อายุรกรรมและศัลยกรรม
- ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
- ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน
- สอน แนะนา ประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
- ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหา
จากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา การมอบหมายงานตามข้อกาหนดของรายวิชา
- กากับ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคน
- ร่วมประชุม ให้คาปรึกษา ชี้แนะในประชุมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน การประชุม
ปรึกษาปัญหาทางการรักษาโรคเบื้องต้น
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่รับผิดชอบ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน และประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
- เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
- ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม
- มีมุมความรู้สาหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- มีพื้นที่สาหรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน
- มีอินเทอร์เนต/สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เนตเพื่อค้นคว้าข้อมูล
- มีวารสาร/หนังสือ/งานวิจัยทางการแพทย์/การพยาบาล
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมี
ความพร้อมดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในกรณีไม่มีอาจารย์ประจานิเทศ
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- มีผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมเบื้องต้นสาหรับฝึกประสบการณ์ได้ครบในระยะเวลาที่
กาหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน ให้คาแนะนาด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย เพื่อ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์นิเทศ
อาจารย์ที่รับผิดชอบฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานบริการสุขภาพเพื่อขอชื่อ
ตาแหน่งของอาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
จะนามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุ
ด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4. การเตรียมอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
จัดประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทางาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
บริการสุขภาพที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกันโดย จัดปฐมนิเทศ
แนะนาการใช้อุปกรณ์ การป้องกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานบริการสุขภาพ เน้นจริยธรรม
การไม่เปิดเผยข้อมูลสถานบริการสุขภาพอันเป็นความลับ และกาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมินผล
การประเมิน
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

ทักษะทางด้าน
วิชาชีพ

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ในโรงพยาบาล
(แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกายวินิจฉัยแยกโรค)

ทักษะทางด้าน
วิชาชีพ

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ในศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบล
(แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกายวินิจฉัยแยกโรค)
ปฏิบัติการการทาหัตถการเบื้องต้นที่แผนกฉุกเฉิน หรือแผนก
ผู้ป่วยนอกด้านศัลยกรรม
(แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการเย็บตกแต่งบาดแผลที่ไม่สาหัส)
รายงานการศึกษาผูป้ ่วยเฉพาะราย
(แบบประเมินรายงานการศึกษากรณีศึกษา : Case study)
แบบประเมินการประชุมปรึกษากรณีศึกษา : Case
Conference)
สโมสรความรู้พร้อมอภิปรายบทความภาษาอังกฤษพร้อม
ประเด็นการรักษาโรคเบื้องต้นและจริยธรรมในการรักษาโรค
เบื้องต้น (แบบประเมินสโมสรความรู้ :Journal club)

ทักษะทางด้าน
วิชาชีพ
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพ
ทักษะทาง
ปัญญา
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพ
ทักษะทาง
ปัญญา
ทักษะทางด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
ทักษะทางด้าน
ความรู้
ทักษะทางด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

การประเมินความรู้ก่อน- หลังฝึกปฏิบัติ
(ข้อสอบความรู้ก่อน - หลังฝึกปฏิบัติ)
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณธรรม
จริยธรรม
(แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนโดยอาจารย์พี่เลี้ยง)
(แบบประเมินพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์
นิเทศ)
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สัปดาห์
ที่
กาหนด

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกวันที่
ฝึก
ปฏิบัติ
ทุกวันที่
ฝึก
ปฏิบัติ
ทุกวันที่
ฝึก
ปฏิบัติ
4

20%

10 %

3

5%

4

5%

๔

10%

20%

30

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมิน ผลการลงมือปฏิบั ติตามแบบบันทึกรายงานการซักประวัติและตรวจร่างกายตาม
แบบฟอร์มการประเมิน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุง
ตนเอง
- ประเมินรายงานกลุ่มกรณีศึกษาตามแบบฟอร์มการประเมิน โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการ
ตรวจและให้นากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศ ก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง
- ประเมินบั นทึกการตรวจรั กษาโรคเบื้องต้นและการทาหั ตถการตามแบบฟอร์มการประเมิน
นักศึกษาจะได้รับการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 1 วันและนารายงานส่ง
- ประเมินการอภิปรายประเด็นจริยธรรมตามแบบฟอร์มการประเมิน
- ทดสอบโดยใช้ข้อสอบสถานการณ์กรณีศึกษา ให้คะแนนตามเกณฑ์
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินผลร่วมกันโดยรวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรดและนาเสนอหัวหน้ากลุ่ม
วิชา และนาเสนอคณะกรรมการจัดการศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
อาจารย์ที่รับผิดชอบประสานงานกับแหล่งฝึก ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง มีการประชุมร่วมกันในการให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1.2 อาจารย์พี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ
อาจารย์พี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และประเมินผลการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอ
ความพร้ อ มของแหล่ ง ฝึ ก ความร่ ว มมื อ ของที ม สุ ข ภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ รั บ บริ ก ารใน
แบบฟอร์มการประเมิน
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1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ที่รับผิดชอบบันทึกการให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษาหลังให้คาปรึกษา
ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษา
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
อาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ของนักศึกษา จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากอาจารย์พี่เลี้ยง และจากอาจารย์นิเทศ
รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการจัดการศึกษาเพื่อทราบ
ประชุมหลักสูตร ร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นา
แสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ ภาคสนาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดใน
รายวิช า คะแนนการปฏิบัติการพยาบาล คะแนนการมีส่ วนร่ว มในการอภิปรายประเด็นจริยธรรมในการ
พยาบาล และคะแนนการประเมินความรู้ห ลังฝึกปฏิบัติ พร้อมกับ มคอ. 6 ตลอดจนเอกสารทุกชิ้นที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ เพื่อตรวจสอบ และนาผลการ
ทวนสอบมาปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อไป
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การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
ก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้ องทบทวนความรู้ เกี่ยวกับโรค พยาธิส รีรวิทยาของโรค การประเมิน การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน เรื้อรัง กระบวนการพยาบาลของโรค
รวมทัง้ ความรู้เรื่องเภสัชวิทยา ทั้ง OPD ER และ PCU
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฐมนิเทศรายวิชา พร้อมแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ในวันปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน ๑ สัปดาห์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอธิบายชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดตามคู่มือ และสมุดบันทึก
ประสบการณ์พร้อมตอบข้อซักถามในเรื่องต่อไปนี้
- รายละเอียดรายวิชา
- ตารางการฝึกปฏิบัติงาน
- อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย/ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/ การแต่งกายและการเดินทาง
- การเก็บและการบันทึกสมุดประสบการณ์
- การเขียนแผนการพยาบาลหรือแบบบันทึกการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลขณะ
ดูแลผู้เจ็บป่วย ณ OPD ER และ PCU
- การทารายงาน กรณีศึกษา 1 ฉบับ ต่อกลุ่ม
- การประเมินผลการเรียน พร้อมทั้งชี้แจงแบบประเมินชนิดต่างๆ
- การสอบประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์บนหอผู้ป่วย
4. นักศึกษาต้องศึกษาและปฏิบัติระเบียบการเข้าพักของแหล่งฝึก
5. การเตรียมนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติ
5.1 จัดให้นักศึกษาทุกคนสอบเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ ชั้น 4 ห้องฝึกปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย
๕.๕.๑ ทาแบบทดสอบความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติ pretest
๕.๑.๒ ทดสอบการปฏิ บั ติ ก ารทางคลิ นิ ก (OSCE) ในการรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น 5 แผนก คื อ
แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกสูติศาสตร์ แผนกกุมารเวชกรรม แผนกฉุกเฉิน โดยนักศึกษาสาธิต
ย้อนกลับในเรื่อง
๑. การซักประวัติประเมินสุขภาพ
๒.การตรวจร่างกาย
๓. การวินิจฉัยแยกโรค
๔.การทาหัตการในกรณีศึกษานั้นๆเช่น การเย็บแผล การถอดเล็บ การฝ่าฝี
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๕. บันทึกการรักษา การส่งต่อ คาแนะนา (ตามแบบบันทึกภาคผนวก)
โดยมีเวลาในการสอบปฏิบัติ ๒๐ นาที เป็นการทดสอบเสมือนการฝึกปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดกาหนดเวลาสอบดังนี้
กาหนดสอบ

กรณีศึกษาที่ ๑ กรณีศึกษาที่ ๒ กรณีศึกษาที่ ๓ กรณีศึกษาที่ ๔ กรณีศึกษาที่ ๕
แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกสูติศาสตร์ แผนกกุมารเวชกรรมแผนกฉุกเฉิน
การเย็บแผล
การถอดเล็บ
การฝ่าฝี

วันที่สอบ 14 ธค. ๕๘ 14 ธค. ๕๘ 14 ธค. ๕๘ 1๖ ธค. ๕๘ 1๖ ธค. ๕๘
10.00 – 10.20 1, 8
2,9
13,6
11,4
10,3
10.20 -10.40 2,9
1, 8
3,10
13,6
11,4
10.40 -11.00 3,10
14,7
1, 8
2,9
13,6
11.00 – 11.20 4,11
3,10
14,7
1, 8
2,9
11.20 -11.40 5,12
4,11
2,9
14,7
1, 8
11.40 -12.00 6,13
5,12
4,11
3,10
14,7
13.00 -13.20 7,14
6,13
5,12
4,11
3,10
13.20 -13.40 8,1
7,14
6,13
5,12
4,11
13.40 -14.00 9,2
8,1
7,14
6,13
5,12
14.00-14.20 10,3
9,2
8,1
7,14
6,13
14.20-14.40 11,4
10,3
9,2
8,1
7,14
14.40 -15.00 12,5
11,4
10,3
9,2
8,1
15.00 -15.20 13,6
13,6
11,4
10,3
9,2
15.20 – 15.40 14,7
สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
หมายเหตุ หมายเลขคือลาดับของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ๑ – ๗ กลุ่มที่ ๑ ๘- ๑๔ กลุ่มที่ ๒ ในระหว่างที่เพื่อนทา
การสอบทุกคนต้องอยู่ร่วมในกิจกรรม
๕.๑.๓ สอบการตรวจร่างกายโดยใช้หุ่นพร้อมรายงานผลการตรวจ
กาหนดสอบตรวจร่างกายกับหุ่น
หุ่นตัวที่ ๑
หุ่นตัวที่ ๒
อ.เอมวดี เกียรติศิริ

วันที่สอบ

1๕ ธค. ๕๘

ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

1๕ ธค. ๕๘

13.00 -13.20
13.20 -13.40
13.40 -14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40 -15.00
15.00 -15.20
15.20 – 15.40

8
9
10
11
12
13
14

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
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5.๒ กาหนดระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงาน
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษาจานวน ๗ คน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยที่ 1.3 จานวนกลุ่มละ 7
คน) ระยะเวลาฝึก 128 ชั่วโมง (จานวน 16 วัน ) วันที่ ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ ๕ –
๘ มกราคม ๒๕๕๙
 กลุ่มที่ ๒ นักศึกษาจานวน ๗ คน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยที่ 1.3 จานวนกลุ่มละ 7
คน) ระยะเวลาฝึก 128 ชั่วโมง (จานวน 16 วัน ) วันที่ ๑๑ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ทั้ง 2 กลุ่มขึ้นฝึกปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือวัน เสาร์- อาทิตย์ เวลา 7.30 น. – 16.30
น. หรือเวลา 17.00 – 21.00 น. หรือตามผลการวางแผนร่วมกันระหว่าง อาจารย์ประจากลุ่มกับแหล่งฝึก โดย
ให้จานวนชั่วโมงครบตามที่รายวิชากาหนด
5.๓ ชี้แจงรายละเอียดการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาแต่ละคนฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น กลุ่ม
ที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ฝึกในแผนกฉุกเฉิน แผนก OPD ส่วนแผนก PCU เป็นการศึกษาดูงานพร้อมบันทึกสิ่งที่ได้
เรียนรู้
 ฝึกประสบการณ์ให้การรักษาโรคเบื้องต้นผู้รับบริการระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง
(ทุกระบบ) โดยทาการซักประวัติ การตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษาโรค
เบื้องต้น และคาแนะนาในการดูแลสุขภาพ อย่างน้อย ๓๐ case (บันทึกลงในแบบฟอร์ม
หน้า ๒๒-๒๕)
 จัดทาแบบบันทึกรายงานการรักษาโรคเบื้องต้น ผู้รับบริการระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน และ
เรื้อรังโดยทาการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ให้การรักษาโรคเบื้องต้น และคาแนะนาใน
การดูแลสุขภาพ อย่างน้อย ๑๕ case
 ฝึกประสบการณ์การทาหัตถการเย็บแผล ผ่าฝี ถอดเล็บ จานวน ๑๐ ราย
 จัดทาแบบบันทึกการทาหัตถการเบื้องต้น จานวน ๕ ราย
 รายงานกลุ่มกรณีศึกษา 2-3 คน ต่อ 1 เรื่อง บันทึกการเยี่ยมกรณีศึกษาจานวน ๕ ครั้ง
 การศึกษาดูงานที่ PCU ให้สัมภาษณ์ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีมาตรฐานในการทางาน
อย่างไร โรคที่พบบ่อย ๕ โรคแรก หัตถการที่พบบ่อย จดชื่อยาที่ใช้ในการรักษา การเยี่ยม
บ้าน ระบบการส่งต่อมีการทางานอย่างไรบ้าง นวัตกรรมการบริการที่พบ ถ่ายรูปการศึกษา
ดูงาน โดยจัดทาใส่กระดาษรายงานส่งในสัปดาห์ที่ ๓
 ทาสโมสรความรู้ พร้อมค้นหาบทความภาษาอังกฤษ (เนื้อหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรคหรือ
การพยาบาลสาหรับแผนก OPD และ ER) นาความรู้มาประยุกต์เสนอแนะต่อพี่เลี้ยง ณ แหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อร่วมกันอภิปรายประเด็นการรักษาโรคเบื้องต้นและจริยธรรม หน่วยงานละ ๑
ฉบับรวม ๒ ฉบับ โดยจัดทาใส่ future board สรุปเป็นสาระดังนี้
o ชื่อวารสารปี ฉบับที่ หัวเรื่อง ผู้แต่ง
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o สาระหลักเรื่องการซักประวัติ การประเมิน การวินิจฉัยแยกโรค
o การพยาบาลที่วารสารเสนอแนะ เทียบกับสิ่งที่แผนกดาเนินการ
o การนาไปใช้ประโยชน์จากวารสารนี้
o คาศัพท์ที่ควรรู้
5.4 พบอาจารย์ประจาแหล่งฝึ กประจาโรงพยาบาล ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก ผู้อานวยการ รพสต. ที่นักศึกษาขึ้นปฏิบัติงาน เพื่อ
แนะนาแหล่งฝึกงาน แนะนาทีมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ฝึกปฏิบัติงานก่อนขึ้นปฏิบัติงาน
แก่นักศึกษา ณ โรงพยาบาลที่ฝึกงานในวันแรกของการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
5.5 post – test วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หลังการนาเสนอกรณีศึกษา

ระเบียบปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
1. การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
1.1 วันฝึกปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ณ โรงพยาบาล และ รพสต. (ตามตารางฝึกปฏิบัติ) ต้องขึ้น
ฝึกให้ครบ 128 ชั่วโมง
1.2 นักศึกษาต้องมาขึ้นรถรับ-ส่ง ตามเวลาที่กาหนด ดังนี้
- เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัย นักศึกษาต้องพักในหอพักของแหล่งฝึก และเดินทาง
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปและกลับโรงพยาบาล โดยรถยนต์ที่คณะพยาบาล
ศาสตร์จัดให้เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางด้วยตนเอง)
2. การลงจากหอผู้ป่วย
2.1 นักศึกษาจะลงจากหอผู้ป่วยได้ เมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ และส่งเวรกับพยาบาล
หัวหน้าทีมหรือพยาบาลหัวหน้าเวรเรียบร้อยแล้วตามเวลาที่ฝึกปฏิบัติ และต้องแจ้งกับอาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึกก่อนทุกครั้ง
2.2 ในกรณีที่นักศึกษามีความจาเป็นเร่งด่วนต้องลงจากหอผู้ป่วยก่อนเวลาต้องแจ้งอาจารย์ประจา
แหล่งฝึก และพยาบาลหัวหน้าเวร ทั้งนี้จะลงจากหอผู้ป่วยได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
2.3 การพักรับประทานอาหาร นักศึกษาจะพักรับประทานอาหารได้รอบละ 1 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ไปรับประทานอาหารครั้งละ 1 กลุ่ม (ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงไปรับประทานอาหารทั้งหมดในคราว
เดียว) และก่อนลงไปรับประทานอาหารจะต้องฝาก Case ไว้กับเพื่อนที่ไม่ได้ไปรับประทานอาหาร
3. การลาป่วยและลากิจ
การฝึกปฏิบัติงานในวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น เป็นการจัดการฝึกประสบการณ์ในการให้การ
พยาบาลตามความสาคัญที่นักศึกษาควรจะได้รับจากการเรียนวิชานี้ ซึ่งเวลาที่จัดให้นักศึกษาขึ้นฝึก นั้น เป็น
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ระยะเวลาที่จากัด นักศึกษาจึงไม่ควรขาด แต่ถ้ามีความจาเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆ ก็สามารถที่จะ
ลาป่วยและลากิจได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) การลาป่วย
1.1) นักศึกษาต้องแจ้งการลาป่วยกับอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยด้วยตนเอง และแจ้งหรือ
โทรศัพท์แจ้งอาจารย์ประจาแหล่งฝึกทันที
1.2) ส่งใบรับรองแพทย์พร้อมใบลาป่วยให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึกโดยเร็วเท่าที่เป็นไป
ได้
2) การลากิจ
2.1) แจ้งพร้อมส่งใบลาให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึก ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ในกรณีรีบด่วน ให้แจ้งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยทันทีที่ทราบและโทรศัพท์แจ้ง
อาจารย์
ประจาแหล่งฝึก โดยส่งใบลา ก่อนลากิจ
4. การฝึกปฏิบัติชดเชย
การลาทุกชนิดต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานชดเชย ตามจานวนวันที่ขาดการฝึกปฏิบัติงาน
5. การแต่งกาย
แต่งชุดฝึกปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในวันที่ขึ้นปฏิบัติงานจริง (ชุดชุมชนรองเท้าสีดา)
6. การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดที่มี
สัญญาณโทรศัพท์ อาจรบกวนการทางานของอุปกรณ์ดังกล่าว
7. กรณีนักศึกษาเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Malpractice)
ต้องแจ้งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบทันที และต้องส่งรายงานภายใน
24 ชั่วโมง
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แบบบันทึกการเก็บประสบการณ์การวินิจฉัยแยกโรค
ลาดับ

วัน
เวลา

สถานที่ สัญญาณชีพ
เก็บ
(OPD : T P R BP
ER)

ชื่อ – ผู้ป่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

23

ประเภทของระบบหรือ ลงชื่อ
อาการ อาการแสดง
พี่
ของผู้ป่วย ปัญหาที่พบ เลี้ยง

แบบบันทึกการเก็บประสบการณ์การวินิจฉัยแยกโรค (ต่อ)
ลาดับ

วัน
เวลา

สถานที่ สัญญาณชีพ
เก็บ
(OPD : T P R BP
ER)

ชื่อ – ผู้ป่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24

ประเภทของระบบหรือ ลงชื่อ
อาการ อาการแสดง
พี่
ของผู้ป่วย ปัญหาที่พบ เลี้ยง

แบบบันทึกการเก็บประสบการณ์การหัตถการเย็บแผล ถอดเล็บ ผ่าฝี
ลาดับ

วัน
เวลา

สถานที่ สัญญาณชีพ
เก็บ
(OPD : T P R BP
ER)

ชื่อ – ผู้ป่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

25

ประเภทของระบบหรือ ลงชื่อ
อาการ อาการแสดง
พี่
ของผู้ป่วย ปัญหาที่พบ เลี้ยง

แบบบันทึกการเยี่ยมกรณีศึกษา
ชื่อ – ผู้ป่วย ....................................................... H.N ……………………………………. WARD ……………………
ลาดับ
การ
เยี่ยม
1

วัน
เวลา

สัญญาณชีพ
ปัญหา
ที่พบ T P R BP

ผลการตรวจร่างกาย
ที่พบหรืออาการ
เปลี่ยนแปลง

2

26

กิจกรรมที่ทา

ลงชื่อ
พี่
เลี้ยง

ลาดับ
การ
เยี่ยม

วัน
เวลา

สัญญาณชีพ
ปัญหา
ที่พบ T P R BP

ผลการตรวจร่างกาย
ที่พบหรืออาการ
เปลี่ยนแปลง

3

4

5

27

กิจกรรมที่ทา

ลงชื่อ
พี่
เลี้ยง

แบบประเมินพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศ
รายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
ชื่อนักศึกษา……………….……………….สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน……………………..………นิเทศครั้งที…่ ……………......

บันทึกพฤติกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๑
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

บันทึกพฤติกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๒
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

บันทึกพฤติกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๓
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกพฤติกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๔
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

28

บันทึกพฤติกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๕
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่ออาจารย์นิเทศ.................................................
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา
(.....................................................)
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................…
วันที่ทราบผลการประเมิน..................................
วันที่ประเมิน.......................................

บันทึกความประทับใจ สิ่งที่ได้เรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แนวทางการจัดทารายงานการศึกษากรณีศึกษา
รายงานการศึกษากรณีศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. การซักประวัติ
๒. การตรวจร่างกาย
๓. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล
๔. การวินิจฉัยแยกโรคและอาการที่พบบ่อย
๕. การรักษาโรคเบื้องต้นทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
๖. พยาธิสภาพ
๗. การใช้ยา สรรพคุณยา
๘. ข้อวินิจฉัยการพยาบาล การพยาบาล ณ ระยะของการวินิจฉัย ระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ระยะ
๔๘ ชั่วโมง และระยะก่อนกลับบ้าน
๙. การส่งต่อผู้รับบริการ
๑๐. ประเด็น อภิ ป รายขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ และสิ ทธิของ
ผู้รับบริการ
กรณีศึกษา ควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรหากรณีศึกษาในสัปดาห์แรกของการฝึกงาน
2. เมื่อได้กรณีศึกษาให้นาไปปรึกษาพี่เลี้ยงประจาหอผู้ป่วยและแจ้งอ.ประจากลุ่มทราบทีนที และ
รายงานความก้าวหน้าการติดตามเยี่ยมของกรณีศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. วางแผนการเยี่ยมกรณีศึกษาอย่างน้อย ๕ ครั้ง
4. ภายในสัปดาห์แรกต้องส่งข้อมูลให้อาจารย์และพี่เลี้ยงเป็นระยะๆในการจัดทากรณีศึกษาข้อ ๑ – ๔
สัปดาห์ที่ ๒ ส่ง ๔ – ๑๐ พร้อมสไลด์การนาเสนอ ในสัปดาห์ที่ ๒
5. การนาเสนอต้องประสานงานจองห้องประชุม ประสานงานกับหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลพี่เลี้ยงและ
แพทย์ เพื่อเข้าร่วมในการนาเสนอกรณีศึกษา
6. จัดเตรียมอาหารว่าง เอกสารประกอบการนาเสนอกรณีศึกษา เตรียมวิดีโอของโรคที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาเสนอให้พร้อม
7. จัดทารายงานส่งภายในสัปดาห์ที่ ๓ ก่อนลงหอผู้ป่วย
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แหล่งฝึก โรงพยาบาลมะการักษ์ กลุ่มที่ 1.3 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ/อาจารย์ เอมวดี เกียรติศิริ
ลา
ดับ

21 ธันวาคม 2558 ถึง 8 มกราคม 2559
รหัสประจาตัว

ชื่อ-สกุล

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

อา

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31

1

2

4

5

6

7

8

9

10

สัปดาห์ที่ 1

3

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

นางสาวจารุ
1

554991105 วรรณ

2

554991113

3

554991114

4

554991119

5

554991120

6

554991143

7

554991152

นุชเจริญ
นางสาวธนิดา
กองมณี
นางสาวธัญชนก
วงษ์พาเหียณ
นางสาวบุปผา
คะพลวงษ์
นางสาวประภา
พร ปู่จันทร์
นางสาวสโรชา
จาปาทอง
นางสาว
โสมวรรณ มั่น
หลง

ช

ช

ช*

ช

ช*

ช*

ER* ER*

ER

ER* ER

PCU

ER

ช

ช

ช*

ช

ช*

ช*

ER* ER*

ER

ER* ER

PCU

ER

ช

ช

ช*

ช

ช*

ช*

ER* ER*

ER

ER* ER

PCU

ER

ER

ER*

ER

ER*

ER

ER*

ช

ช*

ช

ช*

ช*

PCU

ช

ER

ER*

ER

ER*

ER

ER*

ช

ช*

ช

ช*

ช*

PCU*

ช

ER

ER

ER*

ER

ER*

ER

ช

ช*

ช

ช*

ช*

PCU*

ช

ER

ER

ER*

ER

ER*

ER

ช

ช*

ช

ช*

ช*

PCU*

ช
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วันหยุด
ปีใหม่

หมายเหตุ

เข้า
ร่วม
พิธี
รับ
หมวก

เวลา 7.30-16.30
น.
ช = เวรเช้าที่
แผนก OPD
ER =ฝึกปฏิบัติงานที่
แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
ER*= BD ถึง ๒๐.๐๐
ช* = วันเสาร์ขึ้นเวร
ที่OPD
PCU = ศึกษาดูงานที่
ศูนย์สุขภาพชุมชน
รพ.มะการักษ์ วัน
พฤหัสสัปดาห์ที่ ๓
วันศุกร์สัปดาห์ที่ 3
นาเสนอกรณีศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ น.
๓ กรณีศึกษา

ลา
รหัสประจาตัว
ดับ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แหล่งฝึก โรงพยาบาลมะการักษ์ กลุ่มที่ 2.3 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ/อาจารย์ เอมวดี เกียรติศิริ
11 มกราคม 2559 ถึง 29 มกราคม 2559
ชื่อ-สกุล

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

26 27

28

29 30 31

สัปดาห์ที่ 1
1

554991104

2

554991123

3

554991130

4

554991135

5

554991145

6

554991148

7

554991131

นางสาวจันทิมา
พ่วงสงเคราะห์
นางสาวปิยะ
ภรณ์ อิน
ทองหลาง
นางสาวมนิศรา
เที่ยงแท้
นางสาววันธิชา
เจี้ยมดี
นางสาวอ
พิณญา เทศ
ทอง
นางสาวอุมาวดี
หาญณรงค์
นางสาวเมสิยา
ทองดอนอ่า

สัปดาห์ที่ 2

ส

อา

หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 3

ช

ช

ช*

ช

ช*

ช

ช

ช

ER

ER* ER*

ER*

ER

ER

PCU

ER

ช

ช

ช*

ช

ช*

ช

ช

ช

ER

ER* ER*

ER*

ER

ER

PCU

ER

ช

ช

ช*

ช

ช*

ช

ช

ช

ER

ER* ER*

ER*

ER

ER

PCU

ER

ER

ER

ER*

ER

ER*

ER*

ER

ช*

ช

ช

ช*

ช

ช

ช

PCU

ช

ER

ER

ER*

ER

ER*

ER*

ER

ช*

ช

ช

ช*

ช

ช

ช

PCU

ช

ER

ER*

ER

ER*

ER

ER

ER*

ช*

ช

ช

ช*

ช

ช

ช

PCU

ช

ER

ER*

ER

ER*

ER

ER

ER*

ช*

ช

ช

ช*

ช

ช

ช

PCU

ช

เวลา 7.30-16.30
น.
ช = เวรเช้าที่
แผนก OPD
ER =ฝึกปฏิบัติงานที่
แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
ER*= BD ถึง
๒๐.๐๐
ช* = วันเสาร์ขึ้น
เวร
ที่OPD
PCU = ศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน
รพ.มะการักษ์ วัน
พฤหัสสัปดาห์ที่ ๓
วันศุกร์สัปดาห์ที่ 3
นาเสนอกรณีศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ น.
๓ กรณีศึกษา
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