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กระบวนวิชา   พย.สอ (564) 727  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎ูงอายุข้ันสูง 
 
จ านวนหน่วยกิต   3(0-6-3) 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  พย.สอ.564 (564725) และเรียนพร๎อมกับ พย.สอ.564 (564726) 
 
ประธานวิชา   อาจารย์ ดร.ทศพร ค าผลศริ ิ
ผู้ร่วมสอน             รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ 
    ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศิรริัตน์ ปานอุทัย 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สคุ าวัง 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป ์
    รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล 
       
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา   

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎ูงอายุข้ันสูงด๎านการสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง  
การดูแลรักษาและลดความพิการ ในผู๎สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี ผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยง และเจ็บปุวยรวมทั้งครอบครัว โดยการประยุกต์
มโนทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
 
วัตถุประสงคท์ั่วไป    

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการฝึกใหก๎ารพยาบาลผูส๎ูงอายุท้ังที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยงและเจ็บปุวย  
และให๎การดูแลครอบครัวโดยประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องได๎ตามความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ    เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนแล๎ว นักศึกษาจะมีความสามารถดังนี ้

1. ให๎เหตุผลและตดัสินเชิงจรยิธรรมในการวางแผนและจัดการปัญหาดา๎นคุณธรรมจริยธรรมในการดูแล 
ผู๎สูงอายทุีม่สีุขภาพดี ผู๎สูงอายุท่ีมภีาวะเสี่ยง และเจ็บปุวยรวมทั้งครอบครัว ได ๎

2. ประยุกตค์วามรู๎และมโนทัศน์ทางการพยาบาลผูส๎ูงอายุมาใช๎ในการประเมิน วางแผน และให๎การดูแล 
ผู๎สูงอายทุี่มสีุขภาพดี ผู๎สูงอายุท่ีมภีาวะเสี่ยง และเจ็บปุวยรวมทั้งครอบครัว แบบองค์รวมได ๎

3. วิเคราะหส์ถานการณส์ุขภาพและวิเคราะหค์วามรู๎ทีเ่กี่ยวข๎องเพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ในการดูแลผูส๎ูงอายไุด ๎
4. บริหารจดัการและประสานงานกบัทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง และแกไ๎ขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
5. รับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุํมได๎อยํางตํอเนื่อง 
6. ใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลและเลือกใช๎ข๎อมูลที่เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช๎ในการ 

ดูแลผูส๎ูงอายุที่มสีุขภาพดี ผู๎สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และเจ็บปุวยรวมทั้งครอบครัว ได ๎
7. น าเสนอผลการฝึกปฏบิัติในรูปแบบท่ีนําสนใจและเข๎าใจงํายโดยใช๎เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

 
 
เนื้อหากระบวนวิชา             จ านวนชั่วโมง 
 

1. การปฐมนิเทศกํอนการฝึกปฏิบัต ิ       10 
2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎ูงอายุท่ีมสีุขภาพดีและมภีาวะเสี่ยง     50  
3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎ูงอายุท่ีมภีาวะเจ็บปุวยเฉียบพลัน      50 
4. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎ูงอายุท่ีมภีาวะเจ็บปุวยเรื้อรัง       50 
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เนื้อหากระบวนวิชา             จ านวนชั่วโมง 
 

5. การศึกษาดูงาน:          20 
  -   การสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ    1 แหํง       
- การฟื้นฟูสุขภาพผู๎สูงอายุในชุมชน   1 แหํง             
- สถานบริบาลผูส๎ูงอายุระยะยาว    1 แหํง      

       รวม                       180  

          

วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 

1. การปฐมนิเทศ แนะน ากระบวนวิชาและทบทวนเรื่องตํอไปนี ้
1.1 การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric assessment) 
1.2 การน าแนวปฎิบตัิไปใช๎ในการสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอาย ุ
1.3 การวิเคราะหส์ถานการณ์การดูแลผู๎สูงอาย ุ
1.4 การเขียนโครงการดูแลผู๎สูงอาย ุ
1.5 การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง 

2. การฝึกปฏิบัต ิ
2.1 ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู๎สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ล าพูน 
2.2. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎ูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปุวยเฉยีบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ํ
2.3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎ูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังในชุมชน ต.แมํสา อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ 

3. การศึกษาดูงาน 
3.1 ศึกษาดูงานด๎านการสร๎างเสรมิสุขภาพผู๎สูงอายุในชุมชน ณ. รพสต.ทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ล าพูน 
3.2 ศึกษาดูงานด๎านการฟื้นฟูสภาพผู๎สงูอายุในชุมชน ณ.วัดห๎วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ 
3.3 ศึกษาดูงานสถานบริบาลผู๎สูงอายรุะยะยาว ณ โรงพยาบาลประสาท อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
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รายละเอียดประสบการณ์การเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 564727    

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
---------------------------------- 

เวลา ฝึกปฏิบัติ          วันพุธ และ ศุกร์  เวลา 08.00-12.00 น   
          วันพฤหัสบดี        เวลา 08.00-16.00 น 
 
1. การปฐมนิเทศ   
 
สัปดาห์ท่ี 1 วัน เดือน ป ี หัวข้อ ผู้สอน 

 
 

 
 

 
31 ตค 55 

ถึง 
2 พย 55 

 
 
 
 
 
 
 

วันพุธ 
ที่ 31 ตค. 2555 
เวลา  08.00-12.00  น. 
ห๎อง NT 409 

 
- ปฐมนิเทศ ช้ีแจงการจัดการเรียนการสอนภาพรวมของ
กระบวนวิชา 
- การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม 
(Comprehensive Geriatric assessment) 

 
อ.ดร.ทศพร  
 

วันพฤหัสบด ี
ที่ 1 พย. 2555 
เวลา  08.00-12.00 น. 
ห๎อง NT 409 

- การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผูส๎ูงอาย ุ
 

ผศ.ดร. ศิรริัตน์   
 

เวลา  13.00-16.00  น. 
ช้ัน 4 คณะเทคนิคารแพทย ์

- การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผูส๎ูงอายุท่ีมีปัญหาในระบบ
ทางเดินหายใจ 

ผศ.ดร.ดลรว ี
 

วันศุกร์ 
ที่ 2 พย. 2553 
เวลา  08.00-12.00  น. 
ห๎อง NT 409 

- การน าแนวปฎิบัตไิปใช๎ในการสรา๎งเสริมสุขภาพผู๎สูงอาย ุ
- การเขียนโครงการดูแลผูส๎ูงอายุโรคเรื้อรัง 

รศ.ดร. ดวงฤดี   
 
 

 
2. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีภาวะเสีย่งใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน  

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดใน action plan 

สัปดาห์ท่ี 2-5 ระยะ กิจกรรม 
7-9 พย 55 

 
 

1. วางแผน 1. วิเคราะหส์ถานการณ์การสร๎างเสรมิสุขภาพผู๎สูงอายรุํวมกับเจา๎หน๎าที่ 
รพ.สต. โดยครอบคลมุ 
2.1 ศึกษาปัญหาสุขภาพผูส๎ูงอายุในชุมชนจากฐานข๎อมูล รพ.สต 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพผู๎สูงอายุ ที่เลือกไว๎ รายบคุคล โดยใช๎ CGA  
2.3 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช๎กรอบ active aging 
2.4 ศึกษากิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพและจุดอํอน ของเจ๎าหน๎าท่ี  

รพสต. และผู๎เกี่ยวข๎องในชุมชน จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
2. วางแผนจัดกิจกกรมสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอายรุํวมกับ รพสต. 
3. เตรียมอุปกรณ์การสอน นวัตกรรม และคูํมือส าหรับการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมสุขภาพผู๎สูงอาย ุ
14-24 พย 2. ปฏิบัต ิ 4. ด าเนินการตามแผน โดยใช๎แนวคิด active aging และการมสีํวนรํวม 

29-30 พย 3. ประเมินผล 5. ติดตามเยี่ยมผูส๎ูงอายุรายบุคคล 
6. น าเสนอกรณีศึกษา ในสัปดาห์สุดท๎ายของการฝึกปฏิบัติ 
7. สรุปรายงานและจัดท าแฟูมสะสมงาน สํวนที่ 1 
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Action plan ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุข้ันสูง  
 พย.สอ (564)727 เฉพาะ Health promotion 

7 - 30 พฤศจิกายน 2555 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม สถานที ่
7 พฤศจิกายน 

2555 
เวลา 08.00-16.00 น   

วางแผนวิเคราะห์สถานการณ ์
และจัดท ากจิกรรม 

1. แนวค าถามส าหรับ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
stakeholder 

2. แบบประเมิน CGA  (เติมที่
จ าเป็น) 

3. แบบประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 

4. กระเป๋าส าหรับตรวจ
รํางกาย 

คณะพยาบาลศาสตร ์
(Living library) 

8 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-16.00 น 

08.00-12.00 น 

1.เข๎าพบ ผอ. รพ.สต. เพื่อช้ีแจงแผนงาน  
2. เข๎าพ้ืนท่ีที่เลือกไว๎ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของผู๎สงูอายุจาก 
stake holder โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  
12.00-16.00 น 
3. ประเมินภาวะสุขภาพผูส๎ูงอายุ 2 ราย  
( อายุมากกวํา 75 ปี)  โดยใช๎ CGA  และ
แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  

1.  กระเป๋าส าหรับตรวจราํงกาย 
2.  แบบประเมินตาํง ๆ ท่ีปรับแลว๎ 

ทาปลาดุก 

9 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-12.00 น 

1.วิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหาสุขภาพและ
ปัจจัยจากข๎อมลูที่ได ๎
2. รํางโครงการจัดกิจกรรมสร๎างเสริม
สุขภาพผูส๎ูงอายุในพ้ืนท่ีที่เลือกไว ๎
3.  ทุกคนสรุปปัญหาสุขภาพผู๎สูงอายุ 2 ราย 
4.  วางแผนให๎การดูแล ปูองกัน สงํเสริมและ
เยี่ยมบ๎านแกผํู๎สูงอายุท่ีเลือกไว ๎
5. วางแผนเกี่ยวกับอุปกรณ์ สื่อท่ีจะใช๎
ประกอบการท ากิจกรรมสรา๎งเสรมิlสุขภาพ 

 คณะพยาบาลศาสตร ์
(Living library) 

14 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-12.00 น 

 
หยุดฝึกปฏิบัติ เพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 

15 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-16.00 น 

1. จัดหาสื่อหรือจัดเตรยีมอุปกรณ์
ตําง ๆ  ไว ้

เช่น วิดิโอ โปสเตอร์ CPGs  

 คณะพยาบาลศาสตร ์
(Living library) 

16 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-12.00 น 

2. จัดหาสื่อหรือจัดเตรยีมอุปกรณ์
ตําง ๆ  ไว ้

เช่น วิดิโอ โปสเตอร์ CPGs 

 คณะพยาบาลศาสตร ์
(Living library) 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม สถานที ่
21 พฤศจิกายน 

2555 
เวลา 08.00-16.00 น 

 

เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 2 ราย  
เพื่อประเมินผลลัพท์ และให๎ค าปรกึษา 
เพิ่มเตมิ 

กระเป๋าส าหรับตรวจรํางกาย 
สื่อ  อุปกรณ์ตําง ๆ   

ทาปลาดุก 

22 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-16.00 น 

 
 
 

หยุดฝึกปฏิบัติ เพ่ือเข้าร่วมงานวิถีวิจัย ท่ีหอประชุม มช. 23 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-12.00 น 
28 พฤศจิกายน 

2555 
เวลา 08.00-16.00 น 

 

จัดกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพแกํผูส๎ูงอายุ
โดยรํวมกับ อสม. ในพื้นที่ 1 ครั้ง 
(ท้ังนี้ข้ึนอยูํกับกิจกรรมโครงการทีก่ าหนดไว๎) 
 
 

ขึ้นอยูํกับกิจกรรม 
 

ทาปลาดุก 

29 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-12.00 น 

 
สรุปงาน และท า port Folio 

คณะพยาบาลศาสตร ์
(Living library 
หรือ NT 409) 

30 พฤศจิกายน 
2555 

เวลา 08.00-12.00 น 

 
น าเสนอผลงาน 

 

 
หมายเหตุ  อาจารย์นิเทศ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ   ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง 
             Social media : https://www.facebook.com/groups/475476812492557/ 
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3. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
(stroke unit, CCU, ………………………………..) 
 

สัปดาห์ท่ี 6-9 ระยะ กิจกรรม 

5-7 ธค 55 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. วางแผน  
 
 
 
 
 
 
 

  

1.  ประเมินปัญหาผู๎สูงอายุใน setting  โดยใช๎ CGA  5 -10  ราย  
2. สรุปและวิเคราะห์ปัญหาผู๎สูงอายุ (geriatric syndromes)  ในกลุํมที่
ประเมินไว๎ และเรียงล าดับปัญหาตามความส าคัญ 
3.   เลือกปัญหาที่พบในผู๎สูงอายุมาศึกษามา 1 ปัญหา พร๎อมทั้งวาง
แผนการดูแล (ครอบคลุมการสอนและการวางแผนจ าหนําย) โดยประยุกต์
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) หรือ 
แนวปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice guideline) มาใช๎ในการวาง
แผนการดูแลผู๎สูงอายุและผู๎ดูแลในครอบครัว 
5. เตรียมเอกสาร คูํมือ อุปกรณ์การสอน/การดูแล ผู๎ปุวย/ผู๎ดูแล 

12-21 ธค 55 2. ปฏิบัต ิ 6. เลือกผู๎สูงอายุท่ีมีปัญหาดังกลําว 1-2 ราย มาเพื่อให๎การดูแล 
7. น าเสนอปัญหา(geriatric syndromes) และแผนการดูแลให๎แกํ
เจ๎าหน๎าท่ี  ward  
8. ให๎การพยาบาลผู๎ปุวยเฉพาะรายอยํางน๎อย 2 ราย ตามแผนการดูแลที่
วางไว๎ และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล 

26-28 ธค 55 3. ประเมินผล 8. อภิปรายกรณีศึกษา ทุกสัปดาหต์ลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 
9. น าเสนอกรณีศึกษา ในสัปดาห์สุดท๎ายของการฝึกปฏิบัติ 
10. เรียบเรียงรายงานและจัดท าแฟูมสะสมงาน สํวนท่ี 2 

หมายเหตุ: ห้อง conference ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี  NT 409 
 

4. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังใน ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

 
 

สัปดาห์ท่ี 10-13 ระยะ กิจกรรม 
2-4 มค 56 

 
 

1. วางแผน 1. เลือกกลุมํผู๎ปุวยสูงอายุโรคเรื้อรัง  
2. วิเคราะหส์ถานการณ์การดูแลผูส๎ูงอายุกลุํมเปาูหมาย 
3. วางแผนการดูแลผูส๎ูงอายุโรคเรื้อรงักลุํมเปูาหมายที่บ๎าน 

9–18 มค 56 
 

2. ปฏิบัต ิ 4. ให๎การดูแลผู๎ปุวยสูงอายุและครอบครัวโรคเรื้อรังกลุํมเปูาหมายที่บ๎าน 
โดยก าหนดให๎ดูแลผูส๎ูงอายุท่ีบ๎านอยํางน๎อย 3-5 ราย 

5. ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
23-25 มค 56 

 
3. ประเมินผล 6. อภิปรายกรณีศึกษา ทุกสปัดาหต์ลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 

7. น าเสนอกรณีศึกษา ในสัปดาห์สดุท๎ายของการฝึกปฏิบตัิ 
8. เรียบเรียงรายงานและจดัท าแฟูมสะสมงาน สํวนท่ี 3 

วันสุดท้ายของการฝึกในแต่ละกลุ่ม  ให้ทุกกลุ่มสรุปผลการฝึกปฏบิัติร่วมกับอาจารย์นิเทศ ครอบคลุมทักษะที่ได๎รับในด๎านตํอไปนี ้
1. ด๎านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัต ิ
2. ด๎านความรู ๎
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ด๎านความสมัพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด๎านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี่สารสนเทศ 
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5. การศึกษาดูงาน 

วัน เวลา สถานที ่ อ.นิเทศ 
พุธที่ 2 มค 55 1. ศึกษาดูงานด๎านการฟื้นฟสูภาพผู๎สงูอายุในชุมชน 

ณ.วัดห๎วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม ํ
ผศ.ดร.ศิรริัตน ์

พฤหัสบดีท่ี  
3 มค 55 

2. ศึกษาดูงานสถานบริบาลผู๎สูงอายรุะยะยาว  
ณ โรงพยาบาลประสาท อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 

ผศ.ดร.ศิรริัตน ์
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แผนการฝึกปฏิบัติ  
 

 31 ตค. 
ถึง 

2 พย 55 
7-30 พย 55 5-28 ธค 55 2-25 มค 56 

หมายเหตุ 
 

ชื่อ-สกลุ 
นกัศึกษา 

 
Wk  1 Wk  2 Wk  3 Wk  4 Wk  5 Wk  6 Wk  7 Wk  8 Wk  9 Wk  

10 
Wk  
11 

Wk  
12 

Wk  
13 

1. 1. จารวี คณิตาภิลักษณ ์
ปฐ

มน
ิเท
ศ 

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

2. เฟือ่งเฉลิม ศรปะละ  

3.  ลัชช ีชัชวรัตน์  

6. วนนิันท์ หลักเมอืง  

7. สินีนาถ อติชาต ิ  

8. สุพรรณษา กลิ่นกลอ่ม  

9. อรพนิ มโนรส  

10. เอกพล ริยะกาศ  

อาจารย์นิเทศ             
อ.ดร.ทศพร ค าผลศริ ิ      หยุดพุธที่ 5 ธค 

วันเฉลิมฯ 
     

รศ.ดร.ภารดี นานาศลิป ์          
รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ หยุดพุธที่ 14 พย  

ประชุม JBI 
         

ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง          
ผศ.ดร.ศิรริัตน์ ปานอุทัย           
รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล          
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สื่อการสอน  
 

1. คูํมือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูส๎งูอายุขั้นสูง 
2. อุปกรณ์ส าหรับการประเมินปญัหาและปัจจยัเสี่ยงทางด๎านสุขภาพ 
3. วิดิทัศน์ 
4. ฯลฯ 
  

การประเมินผล 
1. การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู๎สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง  30 % 
2. การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปุวยเฉยีบพลัน  30 % 
3. การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังในชุมชน  30 % 
4. รายงานกรณีศึกษาและแฟูมสะสมงาน    10 % 

       รวม  100 %  
 
เกณฑ์การให้คะแนน      
   
  A คะแนน  ตั้งแต ํ 80.00  คะแนนข้ึนไป 
  B+ คะแนน  75.00-79.99 คะแนน 
  B คะแนน  70.00-74.99 คะแนน 
  C+ คะแนน  65.00-69.99 คะแนน 
  C คะแนน  60.00-64.99 คะแนน 
  D+ คะแนน  55.00-59.99 คะแนน 
  D คะแนน  50.00-54.99 คะแนน 
  F คะแนน  ต่ ากวํา 50.00 คะแนน 
 
 
ต าราหลัก 
 
สมจิต หนุเจริญกลุ, วัลลา ตันตโยทัย รวมพร คงก าเนิด และ จอม สุวรรณโณ. (2543).  การส่งเสรมิสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และ

การปฎิบัติการพยาบาล. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ.์ 
อรฉัตร โตษยานนท.์ (2544). การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายโุรคข้อเข่าเสื่อม. กรุงเทพฯ :  ส านกังานคณะ   กรรมการวิจัย

แหํงชาติ. 
Burke, M. M. (2000). Primary care of the older adult : a multidisciplinary approach. St. Louis:  
 Mosby. 
Keller, C. ( 2000). Health promotion for the elderly. Thounsand Oaks : Sage.  
Laverack, G.(2004). Health promotion practice : power and empowerment . Thounsand Oaks:  
 Sage.  
Pender, NJ., Murdaugh, CL. & Parsons, MA. (2006). Health promotion in nursing practice. New  
 Jersey, Upper Saddle River. 
 
 
 

http://search.lib.cmu.ac.th/search/t%7b673%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b744%7d%7b679%7d%7b736%7d%7b714%7d%7b707%7d%7b724%7d%7b705%7d%7b714%7d%7b728%7d%7b674%7d%7b704%7d%7b722%7d%7b702%7d/t|a1d2c3cae8a7cae0c3d4c1cad8a2c0d2be/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=t|a1d2c3cae8a7cae0c3d4c1cad8a2c0d2be+b9e1c7a4d4b4+b7c4c9aed5&1%2C1%2C/indexsort=-
http://search.lib.cmu.ac.th/search/t%7b673%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b744%7d%7b679%7d%7b736%7d%7b714%7d%7b707%7d%7b724%7d%7b705%7d%7b714%7d%7b728%7d%7b674%7d%7b704%7d%7b722%7d%7b702%7d/t|a1d2c3cae8a7cae0c3d4c1cad8a2c0d2be/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=t|a1d2c3cae8a7cae0c3d4c1cad8a2c0d2be+b9e1c7a4d4b4+b7c4c9aed5&1%2C1%2C/indexsort=-
http://search.lib.cmu.ac.th/search/a%7b717%7d%7b707%7d%7b681%7d%7b721%7d%7b693%7d%7b707%7d+%7b738%7d%7b693%7d%7b713%7d/a|cdc3a9d1b5c3+b5e2c9c2d2b9b9b7ec/-2,-1,0,B/browse
http://search.lib.cmu.ac.th/search/aBurke%2C+Mary+M./aburke+mary+m/-2,-1,0,B/browse
http://search.lib.cmu.ac.th/search/aKeller%2C+Colleen/akeller+colleen/-2,-1,0,B/browse
http://search.lib.cmu.ac.th/search/aLaverack%2C+Glenn/alaverack+glenn/-2,-1,0,B/browse


 9 

Internet Resources  
 

1. Cochrane  library   
        http://www3.interscience.wiley.com/cgi- bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0 
2. Recommended Clinical Practice Guideline  
       http://www.gacguidelines.ca/ 
3. Clinical Practice Guideline  
       http://www.albertadoctors.org/bcm/ama/ama- 
       website.nsf/AllDoc/3EA50DCC10AAD9F187256E1A0067025A?OpenDocument 

      4.    Best Practice Guideline  
              http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=861&SiteNodeID=270 

5.   JBI  Best  Practice Information , Australia  
www.joannabriggs.edu.au 

      6.   National Health &  Medical Research Council , Australia  
              http://www.nhmrc.gov.au/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-%20bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www.gacguidelines.ca/
http://www.albertadoctors.org/bcm/ama/ama-
http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=861&SiteNodeID=270
http://www.joannabriggs.edu.au/
http://www.nhmrc.gov.au/
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ภาคผนวก 
Forms & Required Reading 
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แบบประเมินภาวะสขุภาพผู้สูงอายุ 

 
Part 1 :  ข้อมลูส่วนบุคคล 

วัน เดือน ปี ท่ีตรวจ.............................…………………………………………………………................................... 
ช่ือ-สกุล ………………………............................อาย…ุ……….......................ปี     เพศ       ชาย         หญิง   

ศาสนา...............................................................................การศึกษาสูงสุด.......................................................... 

ที่อยูํ บ๎านเลขที.่...................หมูํ..................ถนน....................................ต าบล………………………….................... 

อ าเภอ.................................................จังหวัด  เชียงใหมํ  หมายเลขโทรศัพท์..................................................… 

 

Part 2 :   การประเมินภาวะทางสังคม  ( Social Assessment ) 
 

2.1   สถานภาพ                                 โสด     คู่      หม้าย    หย่า 
2.2   สมาชิกในครอบครัว.................................................……………...คน 
2.3   ความรับผดิชอบในครอบครัว........................................................ 
2.4  สัมพันธภาพในครอบครัว            ดี           ปานกลาง      ไม่ด ี
2.5  การช่วยเหลือจากครอบครัว....(ระบุ ชนิด) ....................................................................………................. 
2.6  บทบาททางสังคม       1........................................................2...............................................…................... 
2.7  ความเพียงพอของรายได.้           พอ        ไม่พอ  รายได้ครอบครัว ต่อเดือน..............................…........... 
2.8  แหล่งของสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล...................................................................................................... 

 

Part 3 :   ข้อมลูเกี่ยวกับโรค (Medical assessment) และการใช้ยา 
โรคประจ าตัว 1)………………………………................2)……………………………................ (ถ๎าผู๎ปุวย admit ให๎เติมการวินิจฉยัโรค) 
อาการส าคญัที่เป็นปัญหาในปัจจุบนั ........................................................................................................ 
ประวัติของโรคในอดีต.........................................................................................................................................ประวัติการใช๎ยา 
ประเภทยา หรือ ชื่อยา ขนาด เวลา 
   
   
 
Part 4:  การประเมินภาวะโภชนาการ  ( Nutritional assessment)        
                1.  น้ าหนัก…………………………สํวนสูง…………………………………………………… 
                     ค่า  BMI…………………........…   ปกติ       ต่ ากว่ามาตรฐาน       เกินมาตรฐาน 
       2. เส้นรอบเอว...........................................ซม. 
                3. ความอยากอาหาร..............…...  ปกติ        ปานกลาง         น้อยมาก 
 
Part 5: ผลการตรวจร่างกาย 
Temp:...........................P.........................RR:……………..BP………………..…….O2 sat…………………… 
General................................................................................................................................................................. 
Skin:.................................................................................................................................................................... 
Lymph:................................................................................................................................................................ 
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HEENT 
Head :  Eyes: Ears: Nose Mouth/Throat 
 
 
 
 

    

CHEST 
Thorax Lungs Heart: 
 
 
 

 
 

 

 
EKG ***………………………………………………………………………………………………………… 
ABDOMEN……………………………………………………………………………………………………. 
G.U……………………………………………………………………………………………………………… 
MUSCULOSKELETAL……………………………………………………………………………………… 
RENAL………………………………………………………………………………………………………….. 
NEUROLOGICAL 
 
Mental  Motor: Sensory Coordination Reflexes Cranial nerves: 
 
 

    
 

 

 
Part 6:  การประเมินการท าหน้าท่ีของร่างกาย  (Assessment of functioning)   

       6.1   Basic activities of daily living  (ADL)   
              เกณฑ์   I = independent (2)  ;  A = assistance required (1)  ;  D=dependent  (0) 
                1)     การอาบน้ า     I  A  D    2) การแตํงตัว   I  A  D      3)     การเข๎าห๎องส๎วม   I  A  D   
               4)     รับประทานอาหาร  I  A  D     5) การเดิน    I  A  D  6)      การขับถําย       I  A  D     

       รวมคะแนน.........................(0-4 = น๎อย, 5-8 =ปานกลาง, 9-12 = มาก) 
           6.2  Instrumental activities of daily living  (IADL)  (Lawton MP, Brody EM, 1999)  
                    เกณฑ์  I = independent (2)  ;  A = assistance required (1)  ;  D=dependent  (0) 

1) ซื้อของ        I A D         2) ท าอาหาร        I A D       3) ท าความสะอาดบ๎าน     I A D     
             4)    ใช๎โทรศัพท ์ I A D         5) ขึ้นรถ             I A D      6)  รับประทานยา          I A D     
             7)    การบริหารเงิน         I A D 
                   รวมคะแนน.......................... (0-4 = น๎อย, 5-8 =ปานกลาง, 9-14 = มาก) 
        6.3  Activity/exercise status 

1) การเคลื่อนไหวราํงกาย (ระบุชนิด)...................................เวลาเฉลีย่ตอํวัน..................................... 
2) การออกก าลังกาย.....   ไม่        ออกก าลังบ้าง.    ออกสม่ าเสมอ..ชํวงเวลาที่ออก…. 
3) การนอนหลับ……  หลับยาก       หลับด…ีเฉลี่ยหลับวันละ.....................................ชั่วโมง 

6.4   Gait and balance  ( Fuller,2000 ) 
                   ใช๎  Get up and go test   เวลา .......................นาที  ( > 30 second  Impaired mobility  ) 

1) การนั่ง.................................................... 2) ความสามารถในการเคลือ่นย๎าย.............................. 
2) ความมั่นคงของการเดิน........................4) ความสามารถในการหมุนตัว........................................ 
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6.5 Urinary incontinence   
 ไมํม ี      
 มี    ปัญหา  ระบุ ..................................................................................................................       

    Part 7 : การประเมินภาวะสขุภาพจิต  (Psychological Assessment ) 
7.1 Cognitive test  ใช้ แบบประเมิน TMSE (Thai Mini-mental status examination )  

Score (ระบุคะแนนรวม)…………………………………………………………………......................... 

7.2 Mood test ใช้ แบบประเมิน PHQ9 (PHQ9)   

      Score (ระบุคะแนนรวม) ……………………………………………………………………………….. 

   Part 8 : การประเมินสิ่งแวดล้อมที่บ้าน  ( Environmental Assessment ) 
8.1 แสงสวําง..................................................................................................................................…. 
8.2 บันได.......................................................................................................................................…. 
8.3 พื้นบ๎าน......................................................................................................................................... 
8.4 พื้นห๎องน้ า.............................................................................................................................…... 
8.5 การถํายเทอากาศ.......................................................................................................................…. 
8.6 โทรศัพท์ภายในบ๎าน ....................................................................................................................... 
8.7 อื่น ๆ ........................................................................................................................................…. 

   Part 9: การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (แบบประเมิน ให้เลือกใช้เองตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยฝึก)  
พฤติกรรมสุขภาพท่ีควรปรับ (ระบดุ๎าน) 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
แผนที่บ๎าน  
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สรุปปัญหาที่พบและแผนการรักษาพยาบาล 
 

ปัญหา แผนการรักษา การพยาบาล 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 

...........................................................................................................................................................ผู้ประเมิน 
.........................................................................................................................................วัน เดือน ปีท่ีประเมิน 
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แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย ( Thai Mental State Examination ,TMSE ) 
 
Orientation (6คะแนน) 

 (1) วันน้ี วันอะไรของสัปดาห์(จันทร์ อังคาร พุธ ฯลฯ) 
 (1) วันน้ี วันท่ีเทําไร 
 (1)  เดือนนี้ เดือนอะไร 
 (1) ขณะนี้เป็นชํวง(ตอน) ไหนของวัน(เช๎า เที่ยง บําย เย็น) 
  (1) ที่น่ีที่ไหน (บริเวณที่ตรวจ) 
 (1) คนท่ีเห็นในภาพนี้มีอาชีพอะไร 

Registration (3 คะแนน) 
ผู๎ทดสอบบอกช่ือของ 3 อยําง โดยพูดหํางกัน  ครั้งละ 1 วินาที(ต๎นไม๎ รถยนต์ มือ) เพียงครั้งเดยีวแลว๎จึงให๎ผู๎ถูกทดสอบ

บอให๎ครบ  ตามที่ผู๎ทดสอบในครั้งแรกให๎ 1 คะแนน  ในแตํละค าตอบท่ีตอบถูก 
Attention ( 5 คะแนน) 
 ให๎บอกวันอาทิตย์ -วันเสาร์ ย๎อนหลังให๎ครบสัปดาห์(ให๎ตอบซ้ าได๎ 1 ครั้ง) 
 (1) ศุกร ์
 (1) พฤหัสบดี 
 (1) พุธ 
 (1) อังคาร 
 (1) จันทร์ 

Calculation (3 คะแนน) 
 ให๎ค านวณ 100 ลบ 7 ไปเรื่อย ๆ 3 ครั้ง(ให๎ 1 คะแนน ให๎แตํละครั้งที่ตอบถูกใช๎เวลาคิดในแตลํะชํวงค าตอบไมเํกิน 1 

นาที ถ๎าผู๎ถูกทดสอบไมํตอบค าถามที่ 1 ให๎ตั้งเลข 93-7 ลองท าในการค านวณครั้งตํอไป 
Language (10 คะแนน) 
 (1) ผู๎ทดสอบช้ีไปท่ีนาฬิกาข๎อมือ  แล๎วถามผู๎ถูกทดสอบวําโดยทั่วไป”เราเรยีกสิ่งนี้วําอะไร” (นาฬิกา) 
 (1) ผู๎ทดสอบช้ีไปท่ีเสื้อของตนเองแล๎วถามผู๎ถูกทดสอบวําโดยทั่วไป “ เราเรยีกสิ่งนี้วําอะไร” (เสื้อ,ผ๎า) 
 (1) ผู๎ทดสอบบอกผู๎ถูกทดสอบวํา จงฟังประโยคตํอไปนี้ให๎ดี  แล๎วจ าไว๎ จากนั้นให๎พูดตาม “ยายพาหลานไปซื้อขนมท่ี

ตลาด”  
 จงท าตามค าสั่งตํอไปนี้(มี 3 ข้ันตอนค าสั่ง) ให๎ผู๎ทดสอบพดูตํอกันไปให๎ครบประโยคทั้ง 3 ข้ันตอนให๎คะแนนขั้นตอนละ 1 

คะแนน 
o (1) หยิบกระดาษด๎วยมือขวา 
o (1) พับกระดาษเป็นครึ่งแผํน 
o (1) แล๎วสํงกระดาษใหผ๎ู๎ตรวจ 

 (1) ให๎ผู๎ถูกทดสอบอํานแล๎วท าตาม  “ หลับตา “ 
 (2) จงวาดภาพตํอไปนี้ให๎เหมือนตวัอยํางมากท่ีสุด เทําท่ีทํานจะสามารถท าได๎ 
 (1) กล๎วยกับส๎มเหมือนกันคือเป็นผลไม๎  แมวกับสุนัขเหมือกันคือ......(เป็นสัตว์, เป็นสิ่งมีชีวิต) 

Recall (3 คะแนน) 
 สิ่งของ 3 อยํางท่ีบอกให๎จ าเมื่อสักครูํมีอะไรบ๎าง 

o (1) ต๎นไม๎ 
o (1) รถยนต์ 
o (1) มือ 

 
การแปลผล ถ้าไดต้่ ากว่าหรือเท่ากบั  23  คะแนน  แปลผลว่าสตปิัญญาการรับรู้ผิดปกติหรือสมองเสื่อม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
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แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม  (PHQ9) 
 

ช่ือ – สกุล....................................................อายุ............ปี H.N. ………………………วันท่ี.............................. 
การวินิจฉัยโรค................................................................................................................................................ 
 

ในชํวง 2 สัปดาห์ที่ผํานมารวมทั้งวันน้ี ทํานมีอาการเหลํานี้บํอยแคไํหน 
(ให๎ท าเครื่องหมาย  √     ในชํองที่ตรงกับความรูส๎ึกของทําน) 

 ไมํมเีลย 
 

(0) 

มีบางวัน 
(1-7วัน) 

(1) 

เป็นบํอย 
(>7วัน) 

(2) 

เป็นทุกวัน 
 

(3) 
1.เบื่อ ไมํสนใจอยากท าอะไร     
2. ไมํสบายใจ ซึมเศร๎า ท๎อแท๎     
3. หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรอืหลับมากไป     
4. เหนื่อยงําย หรือไมคํํอยมีแรง     
5. เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป     
6. รู๎สึกไมดํีกับตัวเอง คิดวําตนเองล๎มเหลว 
หรือท าให๎ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง 

    

7. สมาธิไมดํีเวลาท าอะไร เชํน ดูโทรทัศน์ 
 ฟังวิทยุ หรือท างานท่ีต๎องใช๎ความตั้งใจ 

    

8. พูดช๎า ท าอะไรช๎าลงจนคนอ่ืนสงัเกตเห็นได๎หรือกระสับกระสําย
ไมํสามารถอยูํนิ่งได๎เหมือนท่ีเคยเปน็ 

    

9. คิดท าร๎ายตนเอง หรือคิดวําถ๎าตายไปคงจะด ี     
 คะแนนรวม             …………….     คะแนน 

 
ตารางแปลผลการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) 

คะแนนรวม การแปลผล 
< 7 คะแนน  ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า 

7- 12 คะแนน   มีอาการของโรคซึมเศร้า  ระดับน้อย 
13 – 18 คะแนน   มีอาการของโรคซึมเศร้า  ระดับปานกลาง 

≥ 19 คะแนน   มีอาการของโรคซึมเศร้ามีอาการของโรคซึมเศร้า     ระดับรุนแรง 
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แบบฟอร์การเขียนโครงการ ( รายงานกลุ่ม)  
โครงการ  “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ”  

 
1.  ชื่อโครงการ     การสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ……………………………………… 
 
2.  เจ้าของโครงการ 1 )   บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู๎สูงอายุ  

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
2) ............................................................................... 
3) ……….....................................................................  

 
3.  ผู้ด าเนินงาน                    

1)    นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการพยาบาลผู๎สูงอายุ  ปีท่ี 1  ( ระบุช่ือ นศ.)  
2)    …………………………………………………………………………. 
3)    …………………………………………………….............................        
              

4. หลักการและเหตุผล  
 

5. วัตถุประสงค์   
 

6. วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
1.  เจ๎าหน๎าท่ีในหนํวย.................................................................. .คน 
2.   ผู๎สูงอายุในชุมชน................................................................ คน 
3.   ประชาชน และผู๎สนใจ........................................................... คน 

     8. การด าเนินงาน 
 1. ระยะเตรียมงาน  ( ระบุ ชํวงเวลา )  
 2. ระยะด าเนินงาน  
 3.ระยะติดตามและประเมินผล 
   
      9 .แผนการด าเนินงาน 

 
ระยะการด าเนินงาน วันที่.... วันที่.... วันที่.... วันที่.... วันที่.... วันที่.... วันที่.... 

1.ระยะเตรียมงาน         
2.ระยะด าเนินงาน         
3.ระยะติดตามและด าเนินผล         
 

10. การประเมินผลลัพธ์ 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12. งบประมาณ  (ประมาณการ) 
13. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร (1) 
 
ลงชื่อ............................................................................ 

( นางสาว........................) 
นักศึกษาพยาบาล ป.โท ปีท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร (5)  
 
ลงชื่อ............................................................................ 

(นาย..................................) 
 (ประธานชมรมผู้สูงอายุ.................................. 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร (2) 
 
ลงชื่อ............................................................................ 

( นาง........................................... ) 
หัวหน้างาน.................................... 

ที่ปรึกษำโครงกำร 
 
ลงชื่อ......................................................................                      

( รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ) 
ลงชื่อ......................................................................                      

( ผศ.ดร.กนกพร สุค าวงั) 
 

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตัวอย่าง การสรุปรายงานกรณีศึกษา (case study) 

 
ชื่อ-สกลุผู้ป่วย.........................................................................อายุ....................................HN……………………………………  
 

ปัญหาและข้อมูลสนับสนุน กลไกการเกิดและสาเหตุของปัญหา/อาการ วัตถุประสงค์ในการพยาบาลและการพยาบาล
ที่ให้ตามหลักฐานเชิงประจักษ ์

เกณฑ์การประเมินผลและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น 

ตัวอย่าง 
1. Dypsnea 
- RR=30 /min 
- PE: crepitation at RLL 
        ฯลฯ 

- เกิดจาก....... (อธิบายกลไกการเกิดปัญหาของผู้ป่วยรายนี้
อยํางละเอียด) 
 

วัตถุประสงค์ที่ 1….............. 
การพยาบาล....................................................... 
...................................................... 
(พร๎อมทั้งระบุเอกสารอ๎างอิงของแนวปฏิบัติที่
น ามาใช๎) 

เกณฑ์การ
ประเมินผล (ที่
วางแผนไว๎) 
..................... 
.................... 

ผลลัพธ์ (ทีเ่กิด
กับผู๎ปุวยจริง
หลังให๎การ
พยาบาล) 
..................... 
..................... 

2. Urinary incontinence  
 

   

3 Acute confusion 
 

    

4. Depression  
 

    

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา............................................................................. 

References (เขียนตามรูปแบบ APA) 
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ตัวอย่างแผนการสอน   

เร่ือง.............................................................................................................. 
วันที่...............เวลา........................................................... 

ผู้ฟัง (ประเภท / จ านวน)..................................................................... 
 

วัตถุประสงค ์ เนื้อหา วิธีการสอน / อุปกรณ์ การประเมินผล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา............................................................................. 

หมายเหตุ: ผู้ฟังไม่ก าหนดประเภทและจ านวน อาจจะเปน็ผู้ป่วย หรือญาติ ก็ได้ 
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กระบวนวิชา 564727 : ฝึกปฏิบติัการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมภีาวะเสี่ยง (สํวนท่ี 1) 

 
 

 
ชื่อ – สกุล นกัศึกษา....................................................................................... รหัส ............................. 
 
 

ทักษะด้านต่างๆ 
น้ าหนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ 

- การให๎เหตผุลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการวางแผนการ
ดูแลผูส๎ูงอาย ุ(ถ๎ามี) 

- การอภิปรายสถานการณ์ปญัหาด๎านคุณธรรมจริยธรรมใน
การฝึกปฏิบัต ิ(ถ๎ามี) 

- ให๎การดูแลผูส๎ูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- เป็นแบบอยํางท่ีดีในการปฏิบตัิการดูแลผู๎สูงอาย ุ
- ดูแลผูส๎ูงอายุอยํางมีคณุภาพและเทําเทียมกัน 
- การจัดการปัญหาและข๎อโต๎แย๎งโดยค านึงถึงหลักการ 

ความคิดและความรู๎สึกของตนเองและผลกระทบตํอผู๎อื่น  

 
5 

      
 

ด้านความรู้ 
- การประเมินปญัหาสุขภาพของผู๎สงูอายุแบบองค์รวมรวมทั้ง

ครอบครัว 
- การวางแผนและให๎การดูแลผู๎สูงอายุโดยการประยุกตม์โน

ทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง  
- การเลือกใช๎หรือผลตินวัตกรรมเหมาะสมในการดูแล

ผู๎สูงอาย ุ
- ปูองกันไมํให๎ผู๎สูงอายเุกิดอันตรายหรืออยูํในภาวะเสี่ยงไมํวํา

จะเป็นด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณห์รือสังคม 
- ความรู๎และทักษะในการพัฒนาโครงการดูแลผูส๎ูงอายุใน

ชุมชน 

 
8 

      

ทักษะทางปัญญา 
- วิเคราะหส์ถานการณส์ุขภาพและวิเคราะหค์วามรู๎ที่

เกี่ยวข๎องเพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ในการดูแลผูส๎ูงอายุ 
- ความคิดรเิริม่ในการวางแผนพัฒนาโครงการหรือแผนการ

ดูแลผูส๎ูงอายุในสถานบริการสุขภาพหรือในชุมชน 

6       

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- การบริหารจัดการและประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 
- การแก๎ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
- ความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุมํอยําง

ตํอเนื่อง 
- การสร๎างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎รํวมงาน

และผูส๎ูงอาย ุ

5       



 9 

ทักษะด้านต่างๆ 
น้ าหนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี่
สารสนเทศ 

- การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมลู 
- การคัดกรองข๎อมลูและเลือกใช๎ข๎อมูลที่เหมาะสมในการ

น ามาประยุกต์ใช๎ในการฝึกปฏิบัต ิ
- การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติในรปูแบบท่ีนําสนใจและเข๎าใจ

งํายโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

6       

รวม 30       
 

วิธีคิดคะแนนฝึกปฏิบัต:ิ คะแนนรวม/5 = …………………./5 =……………………..คะแนน (คะแนนเต็ม 30) 
 
 
 

แบบประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง 
 
 

 น้ าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
เนื้อหา 7   
รูปแบบ 1   

การอ้างอิง (ตาม APA) 2   
รวม 10   

 
ความคิดเห็น 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ผู๎ประเมิน................................................ 
วัน เดือน ปี.......................... 
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กระบวนวิชา 564727 : ฝึกปฏิบติัการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน (สํวนท่ี 2) 

 
 

 
ชื่อ – สกุล นกัศึกษา....................................................................................... รหัส ............................. 
 
 

ทักษะด้านต่างๆ 
น้ าหนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ 

- การให๎เหตผุลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการวางแผนการ
ดูแลผูส๎ูงอาย ุ(ถ๎ามี) 

- การอภิปรายสถานการณ์ปญัหาด๎านคุณธรรมจริยธรรมใน
การฝึกปฏิบัต ิ(ถ๎ามี) 

- ให๎การดูแลผูส๎ูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- เป็นแบบอยํางท่ีดีในการปฏิบตัิการดูแลผู๎สูงอาย ุ
- ดูแลผูส๎ูงอายุอยํางมีคณุภาพและเทําเทียมกัน 
- การจัดการปัญหาและข๎อโต๎แย๎งโดยค านึงถึงหลักการ 

ความคิดและความรู๎สึกของตนเองและผลกระทบตํอผู๎อื่น  

 
5 

      
 

ด้านความรู้ 
- การประเมินปญัหาสุขภาพของผู๎สงูอายุแบบองค์รวมรวมทั้ง

ครอบครัว 
- การวางแผนและให๎การดูแลผู๎สูงอายุโดยการประยุกตม์โน

ทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง  
- การเลือกใช๎หรือผลตินวัตกรรมเหมาะสมในการดูแล

ผู๎สูงอาย ุ
- ปูองกันไมํให๎ผู๎สูงอายเุกิดอันตรายหรืออยูํในภาวะเสี่ยงไมํวํา

จะเป็นด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณห์รือสังคม 
- ความรู๎และทักษะในการพัฒนาโครงการดูแลผูส๎ูงอายุใน

ชุมชน 

 
8 

      

ทักษะทางปัญญา 
- วิเคราะหส์ถานการณส์ุขภาพและวิเคราะห์ความรู๎ที่

เกี่ยวข๎องเพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ในการดูแลผูส๎ูงอายุ 
- ความคิดรเิริม่ในการวางแผนพัฒนาโครงการหรือแผนการ

ดูแลผูส๎ูงอายุในสถานบริการสุขภาพหรือในชุมชน 

6       

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- การบริหารจัดการและประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 
- การแก๎ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
- ความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุมํอยําง

ตํอเนื่อง 
- การสร๎างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎รํวมงาน

และผูส๎ูงอาย ุ

5       



 11 

ทักษะด้านต่างๆ 
น้ าหนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี่
สารสนเทศ 

- การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมลู 
- การคัดกรองข๎อมลูและเลือกใช๎ข๎อมูลที่เหมาะสมในการ

น ามาประยุกต์ใช๎ในการฝึกปฏิบัต ิ
- การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติในรปูแบบท่ีนําสนใจและเข๎าใจ

งํายโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

6       

รวม 30       
 

วิธีคิดคะแนน: คะแนนรวม/5 = …………………./5 =……………………..คะแนน (คะแนนเต็ม 30) 
 
 
 

แบบประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง 
 
 

 น้ าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
เนื้อหา 7   
รูปแบบ 1   

การอ้างอิง (ตาม APA) 2   
รวม 10   

 
ความคิดเห็น 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ผู๎ประเมิน................................................ 
วัน เดือน ปี.......................... 
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กระบวนวิชา 564727 : ฝึกปฏิบติัการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังในชุมชน (สํวนท่ี 3) 

 
 

 
ชื่อ – สกุล นกัศึกษา....................................................................................... รหัส ............................. 
 

ทักษะด้านต่างๆ 
น้ าหนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ 

- การให๎เหตผุลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการวางแผนการ
ดูแลผูส๎ูงอาย ุ(ถ๎ามี) 

- การอภิปรายสถานการณ์ปญัหาด๎านคุณธรรมจริยธรรมใน
การฝึกปฏิบัต ิ(ถ๎ามี) 

- ให๎การดูแลผูส๎ูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- เป็นแบบอยํางท่ีดีในการปฏิบตัิการดูแลผู๎สูงอาย ุ
- ดูแลผูส๎ูงอายุอยํางมีคณุภาพและเทําเทียมกัน 
- การจัดการปัญหาและข๎อโต๎แย๎งโดยค านึงถึงหลักการ 

ความคิดและความรู๎สึกของตนเองและผลกระทบตํอผู๎อื่น  

 
5 

      
 

ด้านความรู้ 
- การประเมินปญัหาสุขภาพของผู๎สงูอายุแบบองค์รวมรวมทั้ง

ครอบครัว 
- การวางแผนและให๎การดูแลผู๎สูงอายุโดยการประยุกตม์โน

ทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง  
- การเลือกใช๎หรือผลตินวัตกรรมเหมาะสมในการดูแล

ผู๎สูงอาย ุ
- ปูองกันไมํให๎ผู๎สูงอายเุกิดอันตรายหรืออยูํในภาวะเสี่ยงไมํวํา

จะเป็นด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณห์รือสังคม 
- ความรู๎และทักษะในการพัฒนาโครงการดูแลผูส๎ูงอายุใน

ชุมชน 

 
8 

      

ทักษะทางปัญญา 
- วิเคราะหส์ถานการณส์ุขภาพและวิเคราะห์ความรู๎ที่

เกี่ยวข๎องเพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ในการดูแลผูส๎ูงอายุ 
- ความคิดรเิริม่ในการวางแผนพัฒนาโครงการหรือแผนการ

ดูแลผูส๎ูงอายุในสถานบริการสุขภาพหรือในชุมชน 

6       

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- การบริหารจัดการและประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 
- การแก๎ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
- ความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุมํอยําง

ตํอเนื่อง 
- การสร๎างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎รํวมงาน

และผูส๎ูงอาย ุ

5       
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ทักษะด้านต่างๆ 
น้ าหนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี่
สารสนเทศ 

- การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมลู 
- การคัดกรองข๎อมลูและเลือกใช๎ข๎อมูลที่เหมาะสมในการ

น ามาประยุกต์ใช๎ในการฝึกปฏิบัต ิ
- การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติในรปูแบบท่ีนําสนใจและเข๎าใจ

งํายโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

6       

รวม 30       
 

วิธีคิดคะแนน: คะแนนรวม/5 = …………………./5 =……………………..คะแนน (คะแนนเต็ม 30) 
 
 
 

แบบประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง 
 
 

 น้ าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
เนื้อหา 7   
รูปแบบ 1   

การอ้างอิง (ตาม APA) 2   
รวม 10   

 
ความคิดเห็น 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ผู๎ประเมิน................................................ 
วัน เดือน ปี.......................... 
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กระบวนวิชา 564727 : ฝึกปฏิบติัการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 
แบบฟอร์การให้คะแนนรายงานกรณีศึกษาและแฟ้มสะสมงาน 

 
 

ชื่อ – สกุล นกัศึกษา....................................................................................... รหัส ............................. 
 

 คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้  

- รายงานการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพ
ดีและมีภาวะเสี่ยง 

10       

- รายงานการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
เจ็บป่วยเฉียบพลัน 

10       

- รายงานการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพ
ดีและมีภาวะเสี่ยง 

10       

คะแนนรวม 30       
 

วิธีคิดคะแนนรายงาน: คะแนนรวม/3 = …………………./3 =……………………..คะแนน (คะแนนเต็ม 10) 
 

 
 
ความคิดเห็น 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ผู๎ประเมิน................................................ 
วัน เดือน ปี........................ 

 
 
 
 
 


