
  

 

 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม   
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา   417383 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย                            
Emergency and Disaster Nursing Practicum   

2. จ านวนหน่วยกิต  2 หน่วยกิต 2 (0-8-0) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประเภทของรายวิชา  ในหมวดวิชาชีพ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล รหัสประจ าตัว 9085 

Email: poopitukkul@webmail.npru.ac.thโทรศัพท์ 092-8725-964 
  อาจารย์เรียม นมรักษ์ รหัสประจ าตัว 9058  
     Email: riam@webmail.npru.ac.th          โทรศัพท์ 081-8485-477 
    4.2 อาจารย์ท่ีดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล Email: poopitukkul@webmail.npru.ac.th  
 อาจารย์พรทิพย์  จอกกระจาย Email: porntipjokk@webmail.npru.ac.th  
 อาจารย์เรียม  นมรักษ์  Email: riam@webmail.npru.ac.th  
    อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ Email: serennia_re@ npru.ac.th 

 
5. หมู่เรียน 55/56 
6.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3/2557 
7. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 

 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี  และ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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  หมวดที่ 2 การด าเนินการที่แตกต่างจากกแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 1. การเตรียมนักศึกษา  
     1 มีการจัดสถานการณ์ฉุกเฉินจ าลองจ านวน 4 
สถานการณ์ ให้นักศึกษาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ส่งตัวแทนจับ
สถานการณ์ท่ีก าหนดไว้  โดยแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือแสดง
กระบวนการและขั้นตอนในการช่วยเหลือตามระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
     2 มีการสอบ OSCE เกี่ยวกับทักษะต่างพบบ่อยในการ
ฝึกปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ได้แก่ การรับแจ้งสั่งการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ การท าแผล 
การเย็บแผล การเคลื่อนย้าย 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
    1. ควรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยมีการ
สอบปฏิบัติการจ าลอง ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/กลุ่ม ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์  
    2. มีการทบทวนความรู้ที่จะต้องใช้จริงใช้บ่อยอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/กลุ่ม ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์ 
    3. ควรมีการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/กลุ่ม 1 สัปดาห์ก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

2. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยน์ิเทศ 
    1.ควรมีการประชุมร่วมกันท าความเข้าใจจัดสอบ
ปฏิบัติการจ าลอง ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ก่อนมีการฝึก
ปฏิบัติจริง  
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
  1. อยากได้อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะ
ด้านการพยาบาลฉุกเฉินเพ่ิมเติม 

3. การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยง  (Field supervisors)  จาก
สถานประกอบการ   
    1 มีการประสานงานชี้แจ้งให้แหล่งฝึกทราบ
วัตถุประสงค์การรายวิชา แจกและอธิบายคู่มือการฝึก
ปฏิบัติงานแก่พ่ีเลี้ยงในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพ่ือท าความ
เข้าใจร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          
1. มีการวางแผนร่วมกับหอผู้ป่วยเพื่อท าความเข้าใจใน
การเก็บประสบการณ์ต่างๆ เพ่ิมเติม  

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
           มีแหล่งฝึก รวม 3 แห่ง คือ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี  และ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 

4.1  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่
มอบหมายให้นักศึกษา 
1. หมวด 4   ข้อที่ 4.2.4 ปฏิบัติการการพยาบาลในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินการพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ เช่น การรับ
ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ การส่งต่อผู้ป่วย อย่างน้อย 2 ราย 
- นักศึกษาได้ประสบการณ์ตามที่ระบุไว้ (ปี 2556 ได้ไม่
ครบ) 

1. อาจารย์นิเทศร่วมกับแหล่งฝึกจัดซ้อมการปฏิบัติงาน 
ณ จุดเกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาอย่างน้อย
กลุ่มละ  1 ครั้ง 
2.อาจารย์นิเทศควรท าความเข้าใจกับการนิเทศ
นักศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน
อย่างครบถ้วนเพื่อไม่เกิดความแตกต่างระหว่างงานที่
นักศึกษาได้รับ 
3. ปรับปรุงเอกสารต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนเพื่อ
ความสะดวกในการท ารายงาน 



  

 

 

4.2  การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
สนับสนุนนักศึกษา 
- ทางแหล่งฝึกได้จัดและปรับที่พักนักศึกษาที่สะดวก สบาย
มากขึ้น มีการประสานงานกับแหล่งฝึกขอเข้าไปท าความ
สะอาดและจัดก่อนเข้าฝึก 
 

  

4.3  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ   
   - มีการคงแหล่งฝึก จ านวน 3 แห่ง คือแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี แผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จังหวัด
สุพรรณบุรี   และ แผนกอุบัติ เหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
หากนักศึกษามีจ านวนมากขึ้น ควรเพิ่มแหล่งฝึก 
 

1. ติดตามประเมินประสบการณ์ของนักศึกษาที่ข้ึนฝึก
ปฏิบัติว่าได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 

หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วัตถุประสงค์รายวิชาที่ตอบสนองต่อมาตรฐานกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 6 ด้าน  ดังนี้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้หลัก   

 1.1 มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  และผลการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
เจ็บป่วยฉุกเฉิน (1) 

1.2 เสียสละและมีจิต
อาสา (2) 

1.3 ซื่อสัตย์และมี

 

 

1. ก าหนดให้นักศึกษา
ขึ้นฝึกปฏิบัติก่อนเวลา 
รับ-ส่งเวร ปกติของ
แผนก 15 นาที เพื่อ
ตรวจเช็คความพร้อมใช้
ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกัน

 

 

1. สังเกต  และ
ประเมิน
พฤติกรรมของ
นักศึกษาตาม
แบบประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงาน  
และการส่งงาน
ตามก าหนดเวลา

  

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนักศึกษาไม่พัก
หอพักตามที่
ก าหนดโดยไม่แจ้ง
อาจารย์นิเทศ 
ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
และความสัมพันธ์
กับเพ่ือนไม่ดี 
จ านวน 2 คน 
ทางคณะตั้ง



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

ระเบียบวินัย (3)   

1.4 ให้การพยาบาลโดย
ค านึงถึงจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตามขอบเขตของการ (4) 

1.5 ให้การพยาบาล
ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วย
ความเคารพในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์  และ
สิทธิผู้ป่วย (5) 

1.6 ควบคุมตนเองให้มี
สติในการปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างเหมาะสม 
และมีพฤติกรรมที่ดี(6) 

1.7 ปฏิบัติการพยาบาล
อย่างเหมาะสมสามารถ
แยกแยะความถูกต้องและ
ความไม่ถูกต้องได้ (7) 

1.8 ปฏิบัติการพยาบาล
โดยเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กร 
(8) 

1.9 จัดการกับปัญหา
จริยธรรมในการด ารงชีพ 
และการปฏิบัติงานใน

รับผิดชอบจัดกิจกรรม 5 
ส ให้กับแผนกท่ีไปฝึก
อย่างต่อเนื่องจนถึง
ระยะเวลาที่สิ้นสุดขึ้นฝึก 

3. ให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
แหล่งฝึกอย่างเคร่งครัด 

 4. ผู้สอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษาในขณะฝึก
ปฏิบัติงานการพยาบาล
ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินแก่
ผู้ป่วย 

5. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการฝึกทักษะ
การปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
การประชุมปรึกษาก่อน
และหลังการปฏิบัติงาน  
(Pre-Post  
conference) การ
ประชุมเพ่ือแก้ปัญหา
ทางการพยาบาล 
(Nursing  care  
conference)   การ
เยี่ยมตรวจทางการ
พยาบาล (Nursing  
round) การอภิปราย

ที่มอบหมาย 

2. พยาบาลใน
แหล่งฝึกร่วมให้
ความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

ประเมินตนเอง 
เพ่ือนประเมิน  

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ
สอบวินัย
นักศึกษา ให้ขึ้น
ปฏิบัติงานเพิ่ม 3-
7 วัน เกรดที่ได้
จะไม่มากกว่า C 
และมีนักศึกษาไม่
ส่งงาน จ านวน 1 
คน ให้นักศึกษา 
ติด I ไว้ หลังส่ง
งานเกรดที่ได้จะ
ไม่มากกว่า C 



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

วิชาชีพการพยาบาล 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยผู้ป่วย
เจ็บป่วยฉุกเฉินได้เข้าใจใน
สิทธิของตนเองเพ่ือ
ปกป้องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด(9) 

1.10 แสดงบทบาท
พยาบาลฉุกเฉินที่
เหมาะสมและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้ป่วยทั้ง
ในการด ารงตนและการ
ปฏิบัติงาน (10) 

 

รายบุคคล (Individual  
conference)  

6.ให้นักศึกษา ส่ง
รายงานตามก าหนด  
การรักษาเวลาในการขึ้น
ฝึกปฏิบัติงาน   การ
รายงานการปฏิบัติงาน  

7. ปฏิบัติการพยาบาลผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยที่
สมควรได้รับ  โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
อย่างครอบคลุมทั้ง
คุณธรรม  และจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน  และ
การด ารงตน  

8. จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นเรื่องการ
อบรมฟ้ืนฟูวิชาการและ
การช่วยฟื้นคืนชีพ
ส าหรับอาสาสมัครกู้ชีพ 
และมีการทดสอบเป็น
ฐาน walk rally   



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

2. ความรู้ 

   2.1 ผลการเรียนรู้
หลัก   

   2.1.1 มีความรู้ความ
เข้าใจในประเมินสภาพ
ของผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 
(2) 

   2.1.2 มีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
แก้ไขภาวะฉุกเฉินใน
ระบบต่างๆได้ (2) 

   2.1.3  มีความรู้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลให้การ
บ าบัดรักษาเบื้องต้นเพ่ือ
ช่วยชีวิตผู้รับบริการ (2) 

 2.1.4 มีความรู้ในการ
ปฏิบัติการช่วยแพทย์และ
ทีมสุขภาพในการท า
หัตถการ(2) 

  2.1.5 มีความรู้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายและจริยธรรม
ด้านการบริการพยาบาล

 

1. มอบหมายให้
นักศึกษาฝึกประเมินดูแล
ให้การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน(non trauma) 
และเขียนรายงานการ
พยาบาลจ านวนอย่าง
น้อย 5 ราย(1รายต่อ 1
ฉบับ) 

2. มอบหมายให้
นักศึกษาฝึกประเมินดูแล
ให้การพยาบาล
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน   
(trauma)และเขียน
รายงานการพยาบาล 
จ านวนอย่างน้อย 5 ราย
(1รายต่อ 1ฉบับ) 

3. มอบหมายให้
นักศึกษาข้ึนฝึกประเมิน
และปฏิบัติการการ
พยาบาลในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินการ
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ 
เช่น การรับผู้ป่วย ณ จุด
เกิดเหตุ การส่งต่อผู้ป่วย
และเขียนรายงานการ
พยาบาล อย่างน้อย 2 

 

1. สังเกตและ
ประเมิน
พฤติกรรม การ
ตอบค าถาม  
ขณะปฏิบัติการ
พยาบาล 

2. ประเมิน
คุณภาพรายงาน
การประเมินดูแล
ให้การพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
(non trauma) 

3. ประเมิน
คุณภาพรายงาน
การประเมินดูแล
ให้การพยาบาล
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน   
(trauma) 

4. ประเมิน
คุณภาพรายงาน
การฝึกประเมิน
และปฏิบัติการ
การพยาบาลใน
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินการ

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติภัย
ได้ (7) 

  2.2 ผลการเรียนรู้รอง  

   2.2.1 ปฏิบัติการ
พยาบาลด้วยความศรัทธา
ในวิชาชีพ  โดยยึดมั่นใน
คุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
กฎหมาย  และสิทธิของ
ผู้ป่วย  (1)  

 2.2.2 สามารถเข้าใจ
และน างานวิจัยและงาน
นวัตกรรมในการดูแล
รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินมาใช้ได้ (5) 

2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการพยาบาลใน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินและสาธารณภัย(6)          

2.2.4 มีความรู้ในการ
ปฏิบัติการประสานงาน
และส่งต่อผู้รับบริการไป
ยังหน่วยงานอื่น(6)   

 

                                  

ราย(1รายต่อ 1ฉบับ) 

4. ปฏิบัติการการ
พยาบาลการช่วยฟื้นคืน
ชีพอย่างน้อย 1 ราย 

5. มอบหมายให้
นักศึกษาท ารายงาน
กรณีศึกษาผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน กลุม่ละ 1 ฉบับ 

6. อภิปรายเรื่อง
จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  กฎหมาย  และ
สิทธิของผู้ป่วย  ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของผู้
เจ็บป่วยแต่ละรายที่
นักศึกษาดูแล 

7. มอบหมายให้
นักศึกษา น าเสนอ
งานวิจัยและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องงานการ
พยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
และสาธารณภัย 

 

 

 

พยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุ เช่น การ
รับผู้ป่วย ณ จุด
เกิดเหตุ การส่ง
ต่อผู้ป่วย 

5. ประเมิน
คุณภาพรายงาน
การกรณีศึกษา
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

6. สังเกตและ
ประเมิน
พฤติกรรม การ
ตอบค าถาม ขณะ
ปฏิบัติการ
พยาบาลช่วยฟื้น
คืนชีพ 

7.สังเกตและ
ประเมิน
พฤติกรรม 
อภิปราย การ
ตอบค าถาม หลัง
การปฏิบัติการ
พยาบาลทุกราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.1 ผลการเรียนรู้
หลัก           

   3.1.1 ตระหนักรู้ใน
ศักยภาพและสิ่งที่เป็น
จุดอ่อนของตน ในการ
ดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเพ่ิมขึ้น (1) 

     3.1.2 สามารถสืบค้น
และวิเคราะห์สาเหตุ/
ปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยเกิด
ภาวะฉุกเฉินได้ (2) 

     3.1.3 สามารถน า
ข้อมูลการซักประวัติและ
ตรวจร่างกายไปใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อน าไปแก้ไข
ปัญหาของผู้เจ็บป่วยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (5) 

     3.1.4 วิเคราะห์
ปัญหาและบทบาทของ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างมี
ระบบ  โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพ  และหาแนว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มอบหมายให้
นักศึกษาวางแผนการ
พยาบาลผู้ป่วยเจ็บป่วย
ฉุกเฉินรวมทั้งวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาที่ส่งผล
ให้เกิดภาวะฉุกเฉินในผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉินที่
นักศึกษาดูแล  และ
เหตุผลของการให้การ
พยาบาล 

2. วิเคราะห์ปัญหา  
อุปสรรคในการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สังเกตการให้
การพยาบาลแก่ผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โดยใช้เครื่องมือ
ในขณะฝึก
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องเหมาะสม 



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทางแก้ไขภาวะฉุกเฉิน (5) 

    

 3.2 ผลการเรียนรู้รอง          

     3.2.1 น าข้อมูลการ
ซักประวัติและตรวจ
ร่างกายของผู้เจ็บป่วยมา
เปรียบเทียบ วิเคราะห์กับ
อาการและอาการแสดง
ทางทฤษฎี ประมวล
ความรู้มาวิเคราะห์
บทบาทของพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วย
ฉุกเฉินอย่างมีระบบ  โดย
ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ  
และหาแนวทางแก้ไข
ภาวะฉุกเฉิน (3) 

    3.2.2 สืบค้น
นวัตกรรมใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแล
แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยใน
ภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย 
(4) 

ปฏิบัติการพยาบาลของ
ตนเอง  ผลลัพธ์  และ
การปรับปรุงการ
พยาบาล โดยใช้
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. มอบหมายให้
นักศึกษาสร้างนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับการใช้
งานของแผนกท่ีขึ้นฝึก  
โดยให้มีการประสานงาน
รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลภายใน
และภายนอกทีมสุขภาพ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจาก
รายงานการศึกษา
ผู้ป่วยเฉพาะราย   
เกี่ยวกับการ
ประเมินปัญหา  
การตัดสินทาง
คลินิกและเหตุผล  
การวินิจฉัยปัญหา
การพยาบาล  
และการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
การน าเสนอในชั้น
เรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาผู้ป่วย
กรณีศึกษา โดยใช้
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ท่ี
เกี่ยวข้อง 



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    4.1 ผลการเรียนรู้
หลัก           

    4.1.1 มีความสามารถ
ในการปรับตัวเชิงวิชาชีพ  
และมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ  อาจารย์  
และบุคลากรในแผนก
ฉุกเฉินและEMS ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (1) 

    4.1.2 ปฏิบัติการ
พยาบาลด้วยเคารพและ
ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรม (4) 

    4.2 ผลการเรียนรู้
รอง          

   4.2.1 สามารถท างาน
เป็นทีมในบทบาทการ
พยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
กับ สหสาขาวิชาชีพทั้งใน
โรงพยาบาลและชุมชน(2) 

 

 

 

1. ปฐมนิเทศวิชา  แหล่ง
ฝึก  แนะน าให้รู้จัก
บุคลากรในแหล่งฝึก  
และกิจกรรมการ
พยาบาลที่ส าคัญก่อนขึ้น
ฝึกปฏิบัติ 

2. มอบหมายให้
นักศึกษาดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วยฉุกเฉินแบบ
เฉพาะราย  โดยใช้
หลักการประเมินสภาพ
ผู้ป่วยการตรวจร่างกาย 
การช่วยแพทย์ตรวจ
รักษา เพื่อใช้ในการ
วางแผนและการ
ปฏิบัติการการพยาบาล 
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่
สมาชิกทีมพยาบาล 

3. มอบหมายให้
นักศึกษาได้ออก
ปฏิบัติงานกับหน่วย
รถพยาบาลท าหน้าที่เป็น
ผู้น าในการประเมิน

 

 

 

1. ประเมิน
พฤติกรรมขณะมี
ปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษากับ
ผู้รับบริการ  
เพ่ือน  บุคลากร
ในทีมสุขภาพ  
และผู้สอน 

2. ประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน  ความ
ตรงต่อเวลา  และ
ความรับผิดชอบ 

3. ประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม
การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นและการ
ยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

4. คุณภาพของ

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

   4.2.2 เป็นผู้น าในการ
ดูแลรักษาพยาบาล ขณะ
ออกให้บริการ ณ จุดเกิด
เหตุ (3) 

  4.2.3 รับผิดชอบในการ
ค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งและสื่อต่างๆ ณ 
แหล่งฝึก เพ่ือพัฒนา
ตนเองได้   (5) 

 4.2.4 สามารถให้ความรู้
เรื่องภาวะฉุกเฉินแก่
ประชาชนร่วมกับแหล่งฝึก
และชุมชนใกล้เคียง (6) 

4.2.5 อภิปรายจุดแข็ง 
จุดเด่นของแหล่งฝึก ที่
สร้างให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์กร 

สภาพผู้ป่วยการตรวจ
ร่างกาย เพื่อใช้ในการ
วางแผนและการ
ปฏิบัติการการพยาบาล 
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่
สมาชิกทีมพยาบาล 

4. มอบหมายให้
นักศึกษาร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมให้สอดคล้อง
กับการใช้งานของแผนก
ที่ข้ึนฝึก  โดยให้มีการ
ประสานงานรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลภายในและ
ภายนอกทีมสุขภาพ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

5. มอบหมายให้
นักศึกษาร่วมกันท า
รายงานระบบการ
บริหารจัดการของแหล่ง
ฝึกแผนกที่ไปฝึกใน
สัปดาห์แรกและร่วมกัน
อภิปรายจุดแข็ง จุดเด่น
ของแหล่งฝึก ที่สร้างให้
เกิดความภาคภูมิใจใน
องค์กร 

รายงานการศึกษา
กรณีศึกษาผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เฉพาะรายความ
สมบูรณ์ของงานที่
ได้รับมอบหมาย 

5. ผลของการ
ด าเนินโครงการ
ให้ความรู้เรื่อง
ภาวะฉุกเฉินแก่
ประชาชนที่จัดท า  
และความพึง
พอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

     5.1 ผลการเรียนรู้
หลัก           

     5.1.1 รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลของ
โรงพยาบาลสืบค้นข้อมูล
ด้านสถิติการปฏิบัติการ
พยาบาลตามหลัก ฐานเชิง
ประจักษ์ เพ่ือน ามาใช้ใน
การปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์(1) 

   5.1.2 สามารถดูแล
และควบคุมการให้ยา สาร
น้ า แก่ผู้ป่วยในปริมาณที่มี
ความถูกต้องเหมาะสม
ตามแผนการรักษาของ
แพทย์กับผู้ป่วยแต่ละราย 
(2) 

     5.1.3 สามารถ
สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งค าพูด  
การฟัง  สีหน้า  ท่าทาง  
และการเขียน (3) 

 

 

1. มอบหมายให้
นักศึกษาดูแลเจ็บป่วย
ฉุกเฉินแบบเฉพาะราย  
โดยต้องศึกษาตรวจเช็ค
ความพร้อมของอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่างๆภายใน
ห้องฉุกเฉินและภายใน
รถพยาบาลก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานทุกๆครั้ง 

2. post-conference  
หลังปฏิบัติการพยาบาล 

3. มอบหมายให้
นักศึกษาดูแลเจ็บป่วย
ฉุกเฉินแบบเฉพาะราย  
โดยให้ร่วมอยู่ในทีม
สุขภาพ รับผิดชอบ
บทบาทการปฏิบัติการ
พยาบาล 

4. มอบหมายให้
นักศึกษาฝึกการ รับ-ส่ง
เวร ให้กับทีมสหสาขา
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง ในผู้
เจ็บป่วยที่รับผิดชอบ

 

 

1. ประเมินผล
การจัดท ารายงาน
การวางแผนการ
พยาบาลและการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รับมอบหมาย
บุคคล  การ
น าเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยี  
สารสนเทศ
ทางการพยาบาล 

2. การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย
และวิธีการ
อภิปราย 

3.ประเมินจาก
การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล 

/   



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

    5.2. ผลการเรียนรู้
รอง          

    5.2.1 เลือกใช้
ทรัพยากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
อย่างถูกต้องเหมาะสม ใน
การปฏิบัติการพยาบาล
ดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ 
(4) 

     5.2.3 ใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับบุคคลตาม
สถานการณ์และความ
เหมาะสม (5)   

ดูแล 

5. นักศึกษาต้องใช้ศัพท์
ทางการแพทย์ทั้งการพูด
และการเขียนที่ถูกต้อง
ในการสื่อสารกับทีม       
สหสาขาวิชาชีพ 

6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

     6.1 ผลการเรียนรู้
หลัก           

     6.1.1  สามารถใช้
ทักษะทางการปฏิบัติการ
พยาบาลฉุกเฉินอย่างเป็น
องค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
กระบวนการพยาบาล  

 

1. มอบหมายให้
นักศึกษาฝึกประเมินดูแล
ให้การพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน(non trauma) 
และเขียนรายงานการ
พยาบาลจ านวนอย่าง
น้อย 5 ราย(1รายต่อ 1
ฉบับ) 

2. มอบหมายให้
นักศึกษาฝึกประเมินดูแล
ให้การพยาบาล

 

1. ประเมินผล
การจัดท ารายงาน
การวางแผนการ
พยาบาลและการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รับมอบหมาย
บุคคล  การ
น าเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยี  
สารสนเทศ

/   



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

หลักฐานเชิงประจักษ์  
และการสื่อสารเชิงบ าบัด
ในการการพยาบาลผู้
เจ็บป่วย ครอบครัวและ
ชุมชน (1) 

     6.1.2 สามารถ
ประเมินสภาพ ตรวจ
ร่างกาย ปฏิบัติการ
พยาบาล  การบ าบัด  
บรรเทาอาการ ให้
ค าปรึกษา และการส่งต่อ
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ 
มาตรฐานตามแนว
ปฏิบัติงานแห่งฝึก 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย และ
ทุกภาวะฉุกเฉิน โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ (2) 

     6.1.3 สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลด้วย
ความศรัทธาในวิชาชีพ 
โดยยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และสิทธิผู้ป่วย 
(3) 

     6.1.4  สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลด้วย
ความเมตตา  กรุณา  เอื้อ

ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน   
(trauma)และเขียน
รายงานการพยาบาล 
จ านวนอย่างน้อย 5 ราย
(1รายต่อ 1ฉบับ) 

3. มอบหมายให้
นักศึกษาข้ึนฝึกประเมิน
และปฏิบัติการการ
พยาบาลในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินการ
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ 
เช่น การรับผู้ป่วย ณ จุด
เกิดเหตุ การส่งต่อผู้ป่วย
และเขียนรายงานการ
พยาบาล อย่างน้อย 2 
ราย(1รายต่อ 1ฉบับ) 

4. ปฏิบัติการการ
พยาบาลการช่วยฟื้นคืน
ชีพอย่างน้อย 1 ราย 

5. มอบหมายให้
นักศึกษาท ารายงาน
กรณีศึกษาผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน กลุ่มละ 1 ฉบับ 

6. post-conference  
หลังปฏิบัติการพยาบาล 
พร้อมร่วมกันอภิปรายถึง

ทางการพยาบาล 

2. การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย
และวิธีการ
อภิปราย post-
conference  
หลังปฏิบัติการ
พยาบาล  



  

 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน/กลยุทธ์การ
สอน 

วิธีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

มี ไม่มี 

อาทร มีจิตอาสา โดยยึด
มั่น 

ค านึงถึงปัจเจกบุคคล  
และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  และมีทักษะ
การบริหารจัดการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (4) 

     6.1.5 สามารถ
ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์
ของผู้ป่วยและผู้รับบริการ
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้เกิด
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขององค์กร โดยใช้
เทคโนโลยีพ้ืนฐานของ
แหล่งฝึก (5) 

    6.1.6 ปฏิบัติการ
พยาบาล ด้วยทักษะ
พ้ืนฐานเฉพาะทางการ
พยาบาลฉุกเฉินได้ถูกต้อง
เหมาะสม (6)  

ประเด็นคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และสิทธิผู้ป่วย 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

หมวดที่ 3 ผลการด าเนินการ 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                      49    คน 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                    49      คน 

3. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A 24 48.98 
B+ 16 32.65 
B 5 10.20 
C+ 1 2.04 
C   
 D+   
D   
F   
I 3 6.12 
ผ่าน (P, S) 46 93.88 
ไม่ผ่าน  (U)  3 6.12 

 

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้พบว่า 

1. ทักษะความรู้นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับสูงและปานกลางมีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 36.73โดยมีระดับ
คะแนนสูงสุด 9  คะแนน ต่ าสุด 6 คะแนน โดยการสอบลงกองเป็นข้อสอบอัตนัยจ านวนทั้งหมด 

2. ทักษะคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับสูงร้อยละ 93.88 มีนักศึกษาส่วนน้อยที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของแหล่งฝึก และรายวิชาคือไม่พักอยู่ในหอพักที่ก าหนดให้ขณะฝึกปฏิบัติงานจ านวน 2 คน และมี
นักศึกษาที่ไม่ส่งงาน จ านวน 1 คน ทางรายวิชาจึงให้ติด I ไว้ก่อน หลังทวนสอบมีมติว่า มีนักศึกษาไม่พักหอพัก
ตามที่ก าหนดโดยไม่แจ้งอาจารย์นิเทศ ส่งผลให้การปฏิบัติงานกลุ่มและความสัมพันธ์กับเพ่ือนไม่ดี จ านวน 2 คน 
ทางคณะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนักศึกษา ให้ขึ้นปฏิบัติงานเพ่ิม 3-7 วัน เกรดที่ได้จะไม่มากกว่า C และมี
นักศึกษาไม่ส่งงาน จ านวน 1 คน ให้นักศึกษา ติด I ไว้ หลังส่งงานเกรดที่ได้จะไม่มากกว่า C 

3. ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษามีระดับสูงร้อยละ 95.92 มีการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาดูงาน 
และมีการให้ท ารายงานวิเคราะห์หลังจากการดูงานการจัดการสาธารณภัย ท าให้นักศึกษามีทักษาทางปัญญาที่อยู่
ในระดับสูง 



  

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบนักศึกษามีระดับสูง ร้อยละ 71.43 นักศึกษาพยายามสร้างสัมพันธภาพกับอาจารย์นิเทศ พ่ี
พยาบาล และเพ่ือนในชั้นเรียนเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการท า
กิจกรรมการพยาบาลร่วมกับพยาบาลวิชาชีพจริง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษามีระดับสูง ร้อยละ 
79.59 เนื่องจากพัฒนาการใช้ปัญหาที่พบจากการฝึกปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไข 
โดยการสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานจากฐานข้อมูลตามหลักวิชาการด้วยตนเอง 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนักศึกษามีระดับปานกลาง ร้อยละ 53.06 โดยมีระดับคะแนนสูงสุด 
44  คะแนน ต่ าสุด 30 คะแนน 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ ระดับคะแนน ความถี่ (ร้อยละ) ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ 

 คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
รวม 

คะแนน
สูงสุด  

คะแนน
ปานกลาง  

คะแนน
ต่ า 

 

1. ทักษะคุณธรรม จริยธรรม  9 3 10 (46) 
93.88 

(0) 
0 

(3) 
6.12 

สูง 

2. ทักษะความรู ้ 9 6 10 (18) 
36.73 

(18) 
36.73 

(13) 
26.53 

สูง 

3. ทักษะทางปัญญา  9 7 10 (47) 
95.92 

(1) 
2.04 

(1) 
2.04 

สูง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ  

9 6 10 (35) 
71.43 

(12) 
24.49 

(2) 
4.08 

สูง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

9 7 10 (39) 
79.59 

(10) 
20.41 

(0) 
0 

สูง 

6. ด้านทักษะการปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ 

44 30 50 (17) 
34.69 

(26) 
53.06 

(6) 
12.24 

ปานกลาง 

4. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

1. แหล่งฝึกอยู่ต่างจังหวัดระบบการหาข้อมูลทางการศึกษาไม่สะดวก 
2. นักศึกษาไม่ได้เตรียมหนังสือไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมในช่วงฝึกปฏิบัติงาน 
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 

1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
1.1  สถาบัน        ไม่มี 
1.2  โรงพยาบาล  ไม่มี 
1.3  หอผู้ป่วย     ไม่มี 



  

 

 

 
2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เมื่อเพ่ิมแหล่งฝึกเป็น 3 แห่ง ท าให้นักศึกษาการออกได้ฝึกประสบการณ์ด้านการ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุได้มากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกทักษะการพยาบาลฉุกเฉินต่างๆได้ครบถ้วน 
ทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 
3. การเปลี่ยนแปลงท่ีจ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถ้ามี) 

3.1 จัดสถานการณ์จ าลองการเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ  การเกิดอุบัติเหตุหมู่ และภัยพิบัติให้กับ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน อย่างน้อยกลุ่มละ 1  ครั้งก่อนฝึก 1 
สัปดาห์ 

3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูแลผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้งาน
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 

 
หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการส ารวจ) 
    1.1   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 

โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลนครปฐม 
 มีความพร้อมในด้านเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน                    

มีอัธยาศัยดี กับผู้ป่วยและญาติ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษาได้  
มีจ านวนผู้ป่วยเข้ารับบริการจ านวนมาก มีความหลากหลายท าให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี  
อาจารย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านท าให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจมากข้ึน 

จุดอ่อน 
โรงพยาบาลมะการักษ์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลนครปฐม 
เน้นงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินเชิงรับ ท าให้การออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ น้อยกว่าการ

ตั้งรับในโรงพยาบาล  นักศึกษาได้ทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในแผนกฉุกเฉินจ านวนมาก แต่ได้
ทักษะการประเมินและดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุน้อย 
    1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

แหล่งฝึกทั้ง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลมะการักษ์เจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลนครปฐม
เป็นแหล่งฝึกที่ดี  มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีอัธยาศัยที่ดี 
มีความกระตือรือร้นในการช่วยดูแลนักศึกษา  

 
2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 
    2.1   ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 

 จุดแข็ง อาจารย์มีความพร้อมและสอนนักศึกษาดี 
 จุดอ่อน เก็บประสบการณ์การออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุได้น้อย  
 

    2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  



  

 

 

        แหล่งฝึกท้ังสองเป็นแหล่งฝึกท่ีดีมีความพร้อมในหลายๆด้าน เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 
 1. ด ำเนินกำรประสำนแหล่งฝึกโดยท ำแผนเสนอไปล่วงหน้ำเพื่อเตรียมควำมพร้อมของแหล่งฝึก 
2. จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงคู่มือนักศึกษำ แบบเก็บประสบกำรณ์ แบบประเมินต่ำงๆ กำรท ำ

รำยงำนและอ่ืนๆตำมข้อเสนอแนะเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของอำจำรย์ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
3. เสนอแผนกำรจัดสถำนกำรณ์จ ำลองกำรเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆให้นักศึกษำได้ฝึก อย่ำงน้อยกลุ่ม

ละ 1 ครั้ง ก่อนขึ้นฝึกงำนสัปดำห์ 1 สัปดำห์ 
4. จัดหำทรัพยำกรในกำรเตรียมควำมพร้อมกับนักศึกษำให้มีควำมพร้อมมำกกว่ำนี้ ได้แก่กำรฝึก

ใช้เฝือกคอแข็ง กำรฝึกใช้ Long spinal board กำรฝึกใช้ KED กำรใส่เฝือก กำรตรวจร่ำงกำยผู้ป่วย 
ตลอดจนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ และกำรจัดเวลำให้นักศึกษำได้ฝึกนอกเวลำในห้องปฏิบัติกำรที่ส่งเสริมให้
นักศึกษำได้ฝึก 
2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 
ประเด็นที่ระบุในครั้งที่ผ่านมา ส าหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากข้อ ๑.ยังไม่มี 

อธิบำยควำมส ำเร็จ ผลกระทบ ในกรณีไม่ส ำเร็จให้
ระบุเหตุผล 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ 

1. จัดประเมินความรู้และทักษะ
และจัดสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ
สาธาณภัย กลุ่มละ 1 ครั้งก่อนฝึก
ปฏิบัติงานจริง 1 สัปดาห์ 

ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปี
การศึกษา 2558 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/กรรมการ
จัดการศึกษา 

2. ประสานแหล่งฝึก เดือนมกราคม 2559 ประธานกลุ่มวิชา/รองฝ่ายจัด
การศึกษา 

3. จัดท าแผนการใช้รถและ
ประสานกับหน่วยยานพาหนะ 

เดือนมกราคม 2559 ผู้รับผิดชอบรายวิชา/กรรมการ
จัดการศึกษา 

4. พัฒนาคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติฯ
ประกอบด้วยจ านวนประสบการณ์ แบบ
ประเมิน และแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้
ประกอบการท ารายงาน 

เดือนมกราคม 2559 ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ประจ ากลุ่มวิชา/กรรมการจัดการ
ศึกษา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



  

 

 

 กำรฝึกประสบกำรณ์กำรพยำบำลฉุกเฉินและสำธำรณภัย ยังมีบำงสมรรถนะที่ได้รับจำกแหล่ง
ฝึกไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องจัดกำรฝึกสถำนกำรณ์จ ำลอง และกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินเป็นหลัก  

ในกำรฝึกปฏิบัติงำนที่ ER และ EMS มีควำมปริมำณงำนแตกต่ำงกัน อำจำรย์นิเทศสำมำรถปรับ
แบ่งเวลำมำช่วยเสริมในจุดและช่วงเวลำที่เหมำะสมกันได้ 

 

                ลงช่ือ  ..................................................  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
            (  อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล   ) กรกฎาคม     2558 
 
     ลงช่ือ  ..................................................  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
            (  อาจารย์เรียม นมรักษ์   )   กรกฎาคม     2558 
   
     ลงช่ือ  ..................................................  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
          (  ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ   )    กรกฎาคม     2558 
   
     ลงช่ือ  .................................................. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
          ( รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์)       กรกฎาคม     2558 


