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กระบวนวิชา   พย.สอ (564) 727  
ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายขุัน้สงู 

 
จ านวนหน่วยกติ   3(0-6-3) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  พย.สอ.564 (564725) และเรียนพร้อมกบั พย.สอ.564 (564726) 
 
ประธานวิชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ค าผลศิริ 
ผู้ร่วมสอน             รองศาสตราจารย์ ดร.ลนิจง โปธิบาล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศขุะ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สคุ าวงั 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอทุยั 
   
ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา   

ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายขุัน้สงูด้านการสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกนัโรค การจดัการกบัภาวะเสีย่ง  
การดแูลรักษาและลดความพิการ ในผู้สงูอายทุี่มีสขุภาพดี ผู้สงูอายทุี่มีภาวะเสีย่ง และเจ็บป่วยรวมทัง้ครอบครัว โดยการ
ประยกุต์มโนทศัน์  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป    

เพื่อให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการฝึกให้การพยาบาลผู้สงูอายทุัง้ที่มีสขุภาพดี มีภาวะเสีย่งและเจ็บป่วย  
และให้การดแูลครอบครัวโดยประยกุต์แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ    เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอนแล้ว นกัศกึษาจะมีความสามารถดงันี ้

1. ให้เหตผุลและตดัสนิเชิงจริยธรรมในการวางแผนและจดัการปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรมในการดแูล
ผู้สงูอายทุี่มีสขุภาพดี ผู้สงูอายทุีม่ีภาวะเสีย่ง และเจ็บป่วยรวมทัง้ครอบครัว ได้ 

2. ประยกุต์ความรู้และมโนทศัน์ทางการพยาบาลผู้สงูอายมุาใช้ในการประเมิน วางแผน และให้การดแูล 
ผู้สงูอายทุี่มีสขุภาพดี ผู้สงูอายทุีม่ีภาวะเสีย่ง และเจ็บป่วยรวมทัง้ครอบครัว แบบองค์รวมได้ 

3. วิเคราะห์สถานการณ์สขุภาพและวิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้สงูอายุ
ได้ 

4. บริหารจดัการและประสานงานกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง และแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อยา่ง
เหมาะสม 

5. รับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุม่ได้อยา่งตอ่เนื่อง 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลูและเลอืกใช้ข้อมลูที่เหมาะสมในการน ามาประยกุต์ใช้ในการ

ดแูลผู้สงูอายทุี่มีสขุภาพดี ผู้สงูอายทุี่มีภาวะเสีย่ง และเจ็บป่วยรวมทัง้ครอบครัว ได้ 
7. น าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิในรูปแบบที่นา่สนใจและเข้าใจง่ายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 
เนือ้หากระบวนวิชา             จ านวนชั่วโมง 
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1. การปฐมนเิทศก่อนการฝึกปฏิบตัิ       10 
2. ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุีม่ีสขุภาพดีและมีภาวะเสีย่ง     50  
3. ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุีม่ีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนั     50 
4. ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุีม่ีภาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง       50 

 
 

เนือ้หากระบวนวิชา             จ านวนชั่วโมง 
 

5. การศกึษาดงูาน:          20 
  -   การดแูลผู้สงูอายโุรคหลอดเลอืดสมองในระยะ acute  1 แหง่       
- การฟืน้ฟสูขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน   1 แหง่          
- สถานบริบาลผู้สงูอายรุะยะยาว     1 แหง่      

       รวม                       180  

          

วิธีการจดัการเรียนการสอน 

 
1. การปฐมนเิทศ แนะน ากระบวนวชิา 
2. การฝึกปฏิบตั ิ

2.1 ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุี่มีสขุภาพดีและมีภาวะเสีย่งใน ต.ทาปลาดกุ อ.แมท่า จ.ล าพนู 
2.2. ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุี่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนัในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
2.3. ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุี่มีภาวะเจ็บป่วยเรือ้รังในชมุชน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

3. การศกึษาดงูาน 
3.1 ศกึษาดงูานด้านการฟืน้ฟสูภาพผู้สงูอายใุนชมุชน  ต.ทาปลาดกุ อ.แมท่า จ.ล าพนู 
3.2 ศกึษาดงูาน ศกึษาดงูานการฟืน้ฟสูภาพผู้สงูอายใุนชมุชน (วดัห้วยเก๋ียง อ.สนัทราย จ.เชียงใหม)่ 
3.3 ศกึษาดงูานการดแูลผู้สงูอายโุรคหลอดเลอืดสมองในระยะ acute ณ stroke unit โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดประสบการณ์การเรียนรู้ในการฝึกปฏิบตัิกระบวนวิชา 564727    

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
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---------------------------------- 
เวลา ฝึกปฏิบตัิ          วันพฤหัสบดี และ ศุกร์  เวลา 09.00-15.00 น 
            
1. การปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน 

 
สัปดาห์ที่ 1 วัน เดือน ปี หัวข้อ ผู้สอน 

 วันพฤหัสบดทีี่ 8 มค 58 
  09.00-16.00 น. 
อ.แมท่า จ. ล าพนู 

-ศกึษาดงูานด้านการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน       
(รพ.สต.ทาปลาดกุ ต.ทาปลาดกุ อ.แมท่า จ.ล าพนู) 

รศ.ดร. ดวงฤด ี

  16.00-17.00  น. 
ห้องประชมุกลุม่วชิาการ
พยาบาลอายรุศาสตร์ 

- ปฐมนิเทศ ชีแ้จงการจดัการเรียนการสอนภาพรวมของ
กระบวนวชิา 
 

ผศ.ดร. ทศพร 

วันศุกร์ที่ 9 มค 57 
  09.00-12.00  น. 
 

- ศกึษาดงูานการฟืน้ฟสูภาพผู้สงูอายใุนชมุชน 
(วดัห้วยเก๋ียง อ.สนัทราย จ.เชียงใหม)่ 

คณาจารย์ 

  13.00-15.00  น. 
 

- ศกึษาดงูานการดแูลผู้สงูอายโุรคหลอดเลอืดสมองในระยะ 
เฉียบพลนั 
(Stroke unit  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)่ 

ผศ.ดร. ทศพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน   
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สัปดาห์ที่ 1 วัน เดือน ปี แผนการเรียน อาจารย์นิเทศ 

Wk.1 8 มกราคม 2558 
 8.00-12.00 น 

ศกึษาสถานการณ์การสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน ทาปลาดกุ คณุกมล ยะค าแจ้ 
คณาจารย์ 

13.00-16.00 น วิเคราะห์สถานการณ์การสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุร่วมกบัเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. / ผู้น าชมุชน / ผู้สงูอาย ุ หมู ่5 ต.ทาปลาดกุ 

คณุกมล ยะค าแจ้ 
คณาจารย์ 

Wk.2 
 
 

15 มกราคม 2558 
8.00-16.00 น 

ประเมินภาวะสขุภาพผู้สงูอาย ุ ผู้สงูอาย ุ หมู ่5 ต.ทาปลาดกุ  
โดยใช้เคร่ืองมือ CGA และ Active aging  
ปรเมินความต้องการของผู้สงูอาย ุ

คณาจารย์ 

16 มกราคม 2558 วิเคราะห์ปัญหาเสีย่งและวางแผนจดัท าโครงการ  

Wk.3 
 

22 มกราคม 2558 หยุดวันรับปริญญา  

23 มกราคม 2558 
8.00-16.00 น 

น าเสนอโครงการผา่นระบบ Online conference หรือไปท่ีรพ.สต 
ในกรณีที่ Internet ไมด่ี 
ปรับปรุงโครงการ 

คณาจารย์ 

Wk.4 
 

29 มกราคม 2558 
8.00-16.00 น 

 
จดัเตรียมอปุกรณ์ สือ่ หรือนวตักรรมส าหรับการสร้างเสริมสขุภาพ 
และคูม่ือส าหรับการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

คณาจารย์ 

30 มกราคม 2558 
8.00-16.00 น 

Wk.5 
 

5 กมุภาพนัธ์ 2558 
8.00-16.00 น 

จดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพตามแผนท่ีวางไว้ 
ณ  หมู ่5 ต.ทาปลาดกุ 

คณาจารย์ 

6 กมุภาพนัธ์ 2558 
8.00-16.00 น 

วิเคราะห์จดุดี จดุออ่น ร่วมกบั รพสต.  คณาจารย์ 

Wk.6 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
8.00-16.00 น 

ประเมินผล คณาจารย์ 

13 กมุภาพนัธ์ 2558 
10.00-14.00 น 

น าเสนอผลการจดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ( เป็น
ภาษาองักฤษ หรือท า power point เป็นภาษาองักฤษ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจบ็ป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
(CCU, ward อายุรกรรมชาย, ward อายุรกรรมหญิง, ward เคมีบ าบัด) 
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4. การฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังใน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

ระยะ ว ด ป. กิจกรรม 
1. วางแผน   
 

19 กพ 58 
8.00 – 16.00 น 

- ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบตัิในโรงพยาบาล 
- ประเมินปัญหาผู้สงูอายใุน setting  โดยใช้ CGA  คนละ 5  ราย  

20 กพ 58 
8.00 – 16.00 น  

- สรุปและวิเคราะห์ปัญหาผู้สงูอายทุี่พบจากการประเมินในข้อ 1. เลือก 
ปัญหาที่สนใจศึกษามา 1 ปัญหา พร้อมทัง้วางแผนท าโครงการพัฒนา 

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือให้การดูแลผู้สงูอายุหรือผู้ดูแลในครอบครัว 
ตามปัญหาที่เลือกกลุม่ละ 1 โครงการ (ศลัยกรรม 1 โครงการ, อายรุกรรม  
1 โครงการ) 

2.  ปฏิบตัิ  
 

26 กพ 58 - น าเสนอแผนนวตักรรมอยา่งละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ ward และอาจารย์
นิเทศ 
- พฒันานวตักรรมตามแผน   

27 กพ 58 
5-6 มีค 58 
12-13 มีค 58 
19 มีค 58 

 
 

- น านวัตกรรมไปใช้กบัผู้ ป่วยสงูอายอุยา่งน้อยกลุม่ละ 5 รายและ
ประเมินผลลพัธ์ 
- ดูแลผู้ป่วยสูงอายุเฉพาะราย 3 ราย ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1)   รับผู้ ป่วยสงูอายทุี่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลนั  
ฉกุเฉินหรือวิกฤตในหอผู้ ป่วยที่ขึน้ฝึก สปัดาห์ละ 1 ราย และประเมินสภาพ
ผู้ ป่วยโดย ใช้ CGA เพื่อค้นหาปัญหา  

2) ก าหนดแผนการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้หลกัฐาน 
เชิงประจกัษ์หรือแนวปฏิบตัิทางคลินิก (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม 
  3)   น าเสนอแนวปฏิบตัติอ่หวัหน้าหอผู้ ป่วย หรือหวัหน้าทีม
และทีมการพยาบาลตามความเหมาะสม  
  4)   ปฏิบตัิการพยาบาลตามแผน 
  6)   ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาลตามแผน 
  7)   ร่วม conference กบัอาจารย์นิเทศทกุสปัดาห์ เก่ียวกบั 
case ที่ให้การดแูล  และเลอืกปัญหาด้านจริยธรรมที่พบในการดแูล
ผู้สงูอายมุา 1 ปัญหาพร้อมทัง้วเิคราะห์สาเหตแุละแนวทางการปอ้งกนัหรือ
การแก้ไขปัญหา (วนัเวลาและสถานท่ีอาจปรับตามความเหมาะสมของแต่
ละกลุม่) 
  8)   เลอืกสรุปรายงานกรณีศกึษา 1  

3.ประเมินผล 20 มีค 58 
8.00-16.00 น. 

- น าเสนอผลการใช้นวัตกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ward และอาจารย์นิเทศ 
- สรุปผลการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลร่วมกับ preceptor และอาจารย์
นิเทศ 
- เรียบเรียงรายงาน 
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 ระยะ กิจกรรม 

26-27 มคี 58 
 

2-3 เมย 58 
9-10 เมย 58 
16-17 เมย 58 
23-24 เมย 58 

1. วางแผน 
 
2.  ปฏิบัต ิ
 
 
3.  ประเมินผล 

1. ประเมินผู้สงูอาย ุ
2. วางแผน การดแูลผู้สงูอายโุรคเรือ้รังกลุม่เปา้หมายที่บ้าน 
3.ให้การดแูลผู้ ป่วยสงูอายแุละครอบครัวโรคเรือ้รังกลุ่มเป้าหมายที่บ้าน 
โดยก าหนดให้ดแูลผู้สงูอายทุี่บ้านอยา่งน้อย ...3.... ราย 
4.ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล 
5.อภิปรายกรณีศกึษา ทกุสปัดาห์ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบตัิ 
6.น าเสนอกรณีศกึษา ในสปัดาห์สดุท้ายของการฝึกปฏิบตัิ 
7.เรียบเรียงรายงาน 

 
หมายเหตุ: ดแูลผู้ ป่วยอยา่งน้อย 3 โรค ได้แก่ hypertension, DN, CVA, CKD, heart disease, osteoarthritis, cancer, BPH,  
              หรือ COPD
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แผนการฝึกปฏิบตัิ  

 8 มค 58 
ถึง 

9 มค 58 

15-16 มค 58 
22-23 มค 58 
29-30 มค 58 
5-6 กพ 58 
12-13 กพ 58 

19-20 กพ 58 
26-27 กพ 58 
5-6 มีค 58 
12-13 มีค 58 
19-20 มีค 58 

26-27 มีค 58 
2-3 เมย 58 
9-10 เมย 58 
16-17 เมย 58 
23-24 เมย 58 

30 เมย –  

1 พค 57 หมายเหตุ 
ชื่อ-สกุล 
นักศึกษา 

 Wk 1 Wk 2-6 Wk 7-11 Wk 12-16 Wk 17 

1. กรรณิการ์ ศรีสมทรง 
ปฐ

มนิ
เท
ศแ

ลศ
ึกษ

าด
ูงา
น 

รพ.สต.ทาปลาดุก  
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

 
 

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
รพ.สต.หนองหอย 

ต.หนองหอย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

ปร
ะเ
มิน

ผล
กร

ะบ
วน

วิช
า 

วนัหยดุ: 
22 มค 58 วนัรับปริญญา 2.คมกริช สทุธศรี 

3.จริยา นพเคราะห์ 
4.ฉัตรทิพย์ แสงสร้อย 
5.พนิดา ชยัวงั 
6.ลลิตา สีรักสา 
7.วิชชารินี บญุสนอง 
8.ศิโรรัตน์ สิมทราช 
9. สารภี ศรีโสภณ 
10.แสงเทียน ค ารินทร์ 

อาจารย์นิเทศ 

รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศขุะ ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ (med) ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอทุยั  

ผศ.ดร.กนกพร สคุ าวงั รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์ 
(surg) 

รศ.ดร.ลนิจง โปธิบาล 
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สื่อการสอน  
 

1. คูม่ือการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายขุัน้สงู 
2. อปุกรณ์ส าหรับการประเมินปัญหาและปัจจยัเสีย่งทางด้านสขุภาพ 
3. วิดิทศัน์ 
4. ฯลฯ 
  

การประเมินผล 

1. การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุีม่ีสขุภาพดีและมีภาวะเสีย่ง  50 คะแนน  33.33 % 
2. การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุีม่ีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนั  50 คะแนน 33.33 % 
3. การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สงูอายทุีม่ีภาวะเจ็บป่วยเรือ้รังในชมุชน  50 คะแนน 33.33 % 
    

       รวม  150 คะแนน 100 %  
 
เกณฑ์การให้คะแนน      
   
  A คะแนน  ตัง้แต ่ 80.00  คะแนนขึน้ไป 
  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  ต ่ากวา่ 50.00 คะแนน 
 
ต าราหลกั 
 
สมจิต หนเุจริญกลุ, วลัลา ตนัตโยทยั รวมพร, คงก าเนิด และ จอม สวุรรณโณ. (2543). การส่งเสริมสขุภาพ: แนวคิด ทฤษฎี 

และการปฏิบติัการพยาบาล. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 

อรฉตัร โตษยานนท์. (2544). การส่งเสริมสขุภาพและฟ้ืนฟผููสู้งอายโุรคข้อเข่าเสือ่ม. กรุงเทพฯ :  ส านกังานคณะ   กรรมการ
วิจยัแหง่ชาติ. 

Burke, M. M. (2000). Primary care of the older adult: a multidisciplinary approach. St. Louis:  
 Mosby. 
Keller, C. (2000). Health promotion for the elderly. Thousand Oaks: Sage.  
Laverack, G. (2004). Health promotion practice: power and empowerment. Thousand Oaks:  
 Sage.  

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
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Pender, N.J., Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A. (2006). Health promotion in nursing practice. New  
 Jersey, Upper Saddle River. 
 
 
 
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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แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้สงูอายุ 

 
Part 1:  ข้อมูลส่วนบุคคล 

วนั เดือน ปี ท่ีตรวจ.............................…………………………………………………………................................... 
ช่ือ-สกลุ ………………………............................อาย…ุ……….......................ปี     เพศ       ชาย         หญิง   
ศาสนา...............................................................................การศกึษาสงูสดุ.......................................................... 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี....................หมู.่.................ถนน....................................ต าบล………………………….................... 
อ าเภอ.................................................จงัหวดั  เชียงใหม ่ หมายเลขโทรศพัท์..................................................… 
 

Part 2:   การประเมินภาวะทางสังคม (Social Assessment) 
 

2.1   สถานภาพ                                 โสด     คู่       หม้าย    หย่า 
2.2   สมาชิกในครอบครวั.................................................……………...คน 
2.3   ความรบัผิดชอบในครอบครวั........................................................ 
2.4  สมัพนัธภาพในครอบครวั            ดี           ปานกลาง      ไม่ดี 
2.5  การช่วยเหลือจากครอบครวั....(ระบ ุชนิด) ....................................................................………................. 
2.6  บทบาททางสงัคม       

1........................................................2...............................................…................... 
2.7  ความเพียงพอของรายได.้           พอ        ไม่พอ  รายได้ครอบครัว ต่อเดอืน

..............................…........... 
2.8  แหล่งของสวสัดิการ ค่ารกัษาพยาบาล...................................................................................................... 

 

Part 3:   ข้อมูลเกี่ยวกับโรค (Medical assessment) และการใช้ยา 
การวินจิฉยัโรค............................................................................... 
โรคประจ าตวั 1)………………………………................2)……………………………................ 
3).................................................................. 
อาการส าคญัที่เป็นปัญหาในปัจจบุนั ........................................................................................................ 
ประวตัิของโรคในอดตี......................................................................................................................................... 
ประวตัิการใช้ยา 

ประเภทยา หรือ ชื่อยา ขนาด เวลา 
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Part 4:  การประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional assessment)        
                1.  น า้หนกั…………………………สว่นสงู…………………………………………………… 
                     ค่า  BMI…………………........…   ปกติ       ต ่ากว่ามาตรฐาน       เกินมาตรฐาน 

       2. เส้นรอบเอว...........................................ซม. 
                3. ความอยากอาหาร..............…...  ปกติ        ปานกลาง         น้อยมาก 

 
Part 5: ผลการตรวจร่างกาย 
Temp:...........................P.........................RR:……………..BP………………..…….O2 sat…………………… 
General................................................................................................................................................................. 
Skin:.................................................................................................................................................................... 
Lymph:................................................................................................................................................................ 
 
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: 
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Part 6:  การประเมินการท าหน้าที่ของร่างกาย (Assessment of functioning)   

       6.1   Basic activities of daily living (ADL)   
              เกณฑ์   I = independent (2)  ;  A = assistance required (1)  ;  D=dependent  (0) 

                1)     การอาบน า้     I  A  D    2) การแตง่ตวั   I  A  D      3)     การเข้าห้องส้วม   I  A  D   

               4)     รับประทานอาหาร  I  A  D     5) การเดิน    I  A  D  6)      การขบัถา่ย       I  A  D     
       รวมคะแนน.........................(0-4 = น้อย, 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) ซือ้ของ        I A D         2) ท าอาหาร        I A D       3) ท าความสะอาดบ้าน     I A D     
             4)    ใช้โทรศพัท์  I A D         5) ขึน้รถ             I A D      6)  รับประทานยา          I A D     

             7)    การบริหารเงิน         I A D 

                   รวมคะแนน.......................... (0-4 = น้อย, 5-8 =ปานกลาง, 9-14 = มาก) 
        6.3 Activity/exercise status 

1) การเคลือ่นไหวร่างกาย (ระบชุนิด)...................................เวลาเฉลีย่ตอ่วนั..................................... 
2) การออกก าลงักาย.....   ไม่        ออกก าลังบ้าง.    ออกสม ่าเสมอ..ช่วงเวลาที่ออก…. 
3) การนอนหลบั……  หลับยาก       หลบัดี…เฉลีย่หลบัวนัละ.....................................ชัว่โมง 

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

1) การนัง่.................................................... 3) ความสามารถในการเคลือ่นย้าย.............................. 
2) ความมัน่คงของการเดิน........................ 4) ความสามารถในการหมนุตวั........................................ 

6.5 Urinary incontinence (ถ้ามีปัญหา ประเมินตอ่ด้วยแบบประเมินในหน้า 17) 
      ทา่นเคยมีปัสสาวะเลด็ออกมาโดยไมต่ัง้ใจหรือไม ่

 ไมม่ี       
 มี    ปัญหา  ระบ ุ..................................................................................................................       

    Part 7: การประเมินภาวะสุขภาพจติ (Psychological Assessment) 

1.1 Cognitive test  ใช้ แบบประเมิน TMSE (Thai Mini-mental status examination ) ดหูน้า 15 
Score (ระบคุะแนนรวม)…………………………………………………………………......................... 

1.2 Mood test ใช้ แบบประเมิน PHQ9 ดหูน้า 15 

      Score (ระบคุะแนนรวม) ……………………………………………………………………………….. 

สรุปปัญหาที่พบ 

1…………………………………….2………………………………3........................................... 

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

 (1) วนันี ้วนัอะไรของสปัดาห์(จนัทร์ องัคาร พธุ ฯลฯ) 

 (1) วนันี ้วนัท่ีเทา่ไร 

 (1)  เดือนนี ้เดือนอะไร 

 (1) ขณะนีเ้ป็นชว่ง(ตอน) ไหนของวนั(เช้า เที่ยง บา่ย เย็น) 

  (1) ท่ีนี่ท่ีไหน (บริเวณที่ตรวจ) 

 (1) คนท่ีเห็นในภาพนีม้ีอาชีพอะไร 
Registration (3 คะแนน) 

ผู้ทดสอบบอกช่ือของ 3 อยา่ง โดยพดูหา่งกนั  ครัง้ละ 1 วินาที(ต้นไม้ รถยนต์ มือ) เพยีงครัง้เดียวแล้วจึงให้ผู้ถกู
ทดสอบบอให้ครบ  ตามที่ผู้ทดสอบในครัง้แรกให้ 1 คะแนน  ในแตล่ะค าตอบทีต่อบถกู 
Attention ( 5 คะแนน) 
 ให้บอกวนัอาทิตย์ -วนัเสาร์ ย้อนหลงัให้ครบสปัดาห์(ให้ตอบซ า้ได้ 1 ครัง้) 

 (1) ศกุร์ 

 (1) พฤหสับด ี

 (1) พธุ 

 (1) องัคาร 

 (1) จนัทร์ 
Calculation (3 คะแนน) 

 ให้ค านวณ 100 ลบ 7 ไปเร่ือย ๆ 3 ครัง้(ให้ 1 คะแนน ให้แตล่ะครัง้ที่ตอบถกูใช้เวลาคิดในแตล่ะชว่งค าตอบไมเ่กิน 1 
นาที ถ้าผู้ถกูทดสอบไมต่อบค าถามที่ 1 ให้ตัง้เลข 93-7 ลองท าในการค านวณครัง้ตอ่ไป 

Language (10 คะแนน) 

 (1) ผู้ทดสอบชีไ้ปท่ีนาฬิกาข้อมือ  แล้วถามผู้ถกูทดสอบวา่โดยทัว่ไป”เราเรียกสิง่นีว้า่อะไร” (นาฬิกา) 

 (1) ผู้ทดสอบชีไ้ปท่ีเสือ้ของตนเองแล้วถามผู้ถกูทดสอบวา่โดยทัว่ไป “ เราเรียกสิง่นีว้า่อะไร” (เสือ้,ผ้า) 

 (1) ผู้ทดสอบบอกผู้ถกูทดสอบวา่ จงฟังประโยคตอ่ไปนีใ้ห้ดี  แล้วจ าไว้ จากนัน้ให้พดูตาม “ยายพาหลานไปซือ้ขนมที่
ตลาด”  

 จงท าตามค าสัง่ตอ่ไปนี(้มี 3 ขัน้ตอนค าสัง่) ให้ผู้ทดสอบพดูตอ่กนัไปให้ครบประโยคทัง้ 3 ขัน้ตอนให้คะแนนขัน้ตอน
ละ 1 คะแนน 

o (1) หยิบกระดาษด้วยมือขวา 
o (1) พบักระดาษเป็นคร่ึงแผน่ 
o (1) แล้วสง่กระดาษให้ผู้ตรวจ 

 (1) ให้ผู้ถกูทดสอบอา่นแล้วท าตาม  “ หลบัตา “ 

 (2) จงวาดภาพตอ่ไปนีใ้ห้เหมือนตวัอยา่งมากที่สดุ เทา่ที่ทา่นจะสามารถท าได้ 

 (1) กล้วยกบัส้มเหมือนกนัคือเป็นผลไม้  แมวกบัสนุขัเหมือกันคอื......(เป็นสตัว์, เป็นสิง่มชีีวติ) 
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Recall (3 คะแนน) 

 สิง่ของ 3 อยา่งที่บอกให้จ าเมื่อสกัครู่มีอะไรบ้าง 
o (1) ต้นไม้ 
o (1) รถยนต์ 
o (1) มือ 

 
การแปลผล ถ้าได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ  23  คะแนน  แปลผลว่าสติปัญญาการรับรู้ผิดปกติหรือสมองเส่ือม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 
แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม  (PHQ9) 

 
ในช่วง 2 สปัดาห์ที่ผา่นมารวมทัง้วนันี ้ทา่นมีอาการเหลา่นีบ้อ่ยแคไ่หน 

(ให้ท าเคร่ืองหมาย  √     ในช่องที่ตรงกบัความรู้สกึของทา่น) 
 ไมม่ีเลย 

 
(0) 

มีบางวนั 
(1-7วนั) 
(1) 

เป็นบอ่ย 
(>7วนั) 
(2) 

เป็นทกุวนั 
 

(3) 
1.เบื่อ ไมส่นใจอยากท าอะไร     
2. ไมส่บายใจ ซมึเศร้า ท้อแท้     
3. หลบัยาก หรือหลบัๆ ตื่นๆ หรือหลบัมากไป     
4. เหนื่อยงา่ย หรือไมค่อ่ยมีแรง     
5. เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป     
6. รู้สกึไมด่ีกบัตวัเอง คิดวา่ตนเองล้มเหลว 
หรือท าให้ตวัเองหรือครอบครัวผิดหวงั 

    

7. สมาธิไมด่เีวลาท าอะไร เช่น ดโูทรทศัน์ 
 ฟังวิทย ุหรือท างานท่ีต้องใช้ความตัง้ใจ 

    

8. พดูช้า ท าอะไรช้าลงจนคนอื่นสงัเกตเห็นได้หรือ
กระสบักระสา่ยไมส่ามารถอยูน่ิ่งได้เหมือนท่ีเคยเป็น 

    

9. คิดท าร้ายตนเอง หรือคิดวา่ถ้าตายไปคงจะดี     
 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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แบบประเมินภาวะกลัน้ปัสสาวะไม่อยู่ 

 
ค าชีแ้จง :  ใช้ถามเฉพาะผู้สงูอายทุี่ให้ประวตัิวา่มีอาการกลัน้ปัสสาวะไมอ่ยูใ่นระยะ 6 เดือนที่ผา่นมา และไมม่ีอาการท่ีแสดง
ถึงภาวะติดเชือ้ในทางเดินปัสสาวะ (เช่น มีไข้ หนาวสัน่ เจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ เป็นต้น) 
1. ทา่นเร่ิมมีอาการกลัน้ปัสสาวะไมอ่ยูม่านานแคไ่หน 

(1)  ไมเ่กิน 6 เดือน   (2) มากกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน 
(3)  1 – 5 ปี   (4) 5 ปีขึน้ไป 

2. ทา่นมีอาการของการกลัน้ปัสสาวะไมอ่ยูด่งัตอ่ไปนีห้รือไม่ (ตอบได้หลายข้อ) 
2.1 ปัสสาวะเลด็ 

2.1.1 ปัสสาวะเลด็พร้อมกบัการไอ จาม หวัเราะหรืออกแรง (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.1.2 ปัสสาวะเลด็ออกมาจ านวนน้อย (เป็นหยด, พุง่ออกมา) (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.1.3 ปัสสาวะเลด็โดยควบคมุไมไ่ด้   (0) ไมม่ี  (1) ม ี

2.2 ปัสสาวะราด/กลัน้ปัสสาวะไมท่นั 
2.2.1 เมื่อมีอาการปวดปัสสาวะต้องรีบเร่งเข้าส้วมทนัที (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.2.2 ปัสสาวะราดก่อนถึงห้องน า้    (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.23 ปัสสาวะราดแบบควบคมุไมไ่ด้   (0) ไมม่ี  (1) ม ี

2.3 กลัน้ปัสสาวะไมอ่ยูเ่พราะปัสสาวะล้น 
2.3.1 ก่อนถ่ายปัสสาวะต้องรอนานกวา่จะออก  (0) ไมม่ี  (1) ม ี
23.2 ปัสสาวะไมพุ่ง่/ปัสสาวะหลายขยกัหลายที หรือ  (0) ไมม่ี  (1) ม ี
         ต้องเบง่หลายครัง้กวา่จะเสร็จ 
2.3.3 ปัสสาวะเสร็จแล้วมีหยดออกมาอกี   (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.3.4 ปัสสาวะเสร็จช้ากวา่ปกติหรือใช้เวลานาน  (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.3.5 ปัสสาวะไมส่ดุรู้สกึค้างในกระเพาะปัสสาวะ  (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.3.6 ปัสสาวะบอ่ยแตจ่ านวนน้อยหรือปัสสาวะเป็นหยด ๆ (0) ไมม่ี  (1) ม ี
         เวลาเปลีย่นทา่ทางหรือเปลีย่นอิริยาบท 

2.4 ปัสสาวะรดเคร่ืองนุง่หม่เพราะมีขดีจ ากดัของร่างกาย 
2.4.1 มีข้อจ ากดัของการเคลือ่นไหว   (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.4.2 ไมม่ีห้องส้วมหรือหาห้องส้วมไมไ่ด้ขณะปวดปัสสาวะ (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.4.3 ถกูจ ากดัให้อยูก่บัท่ี    (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.4.4 ได้รับยาที่มีผลตอ่การควบคมุการขบัถ่ายปัสสาวะ เช่น (0) ไมม่ี  (1) ม ี
          ยากลอ่มประสาท  ยานอนหลบั  ยากดประสาทสว่นกลาง 
2.4.5 มีภาวะซมึเศร้า สบัสน ความจ าเสือ่ม   (0) ไมม่ี  (1) ม ี
2.4.6 มีความเจ็บปวดเกิดแก่ร่างกายสว่นใดสว่นหนึง่จนไม่ (0) ไมม่ี  (1) ม ี
          ไมอ่ยากเคลือ่นไหว 
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3. ปริมาณปัสสาวะทีก่ลัน้ไมอ่ยู ่

(1) เลก็น้อย (ไมก่ี่หยดหรือไมเ่กินคร่ึงช้อนโต๊ะ) 
(2) ปานกลาง (ชุ่มกางเกงในหรือคร่ึง – 2 ช้อนโต๊ะ) 
(3) มาก (เปียกทะลถุึงผ้านุง่ชัน้นอกหรือมากกวา่ 2 ช้อนโต๊ะ) 

4. ความบอ่ยของการกลัน้ปัสสาวะไมอ่ยู ่
(1) เลก็น้อย/เดือนละครัง้หรือน้อยกวา่นี ้
(2) ปานกลาง/หลาย ๆ วนัครัง้หรือเดอืนละ ครัง้ขึน้ไป 
(3) มาก/เกือบทกุวนัหรือวนัละตัง้แต ่1 ครัง้ขึน้ไป 

5. ส าหรับผู้สงูอายรุายนีม้ีความรุนแรงของภาวะกลัน้ปัสสาวะไมอ่ยู่อยูใ่นระดบั…………………………… 
 
เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของภาวะกลัน้ปัสสาวะไมอ่ยู ่ พิจารณาจากข้อ 3 และข้อ 4 ดงันี ้
 รุนแรงมาก หมายถึง ปริมาณปัสสาวะทีก่ลัน้ไมอ่ยูม่ากระดบัเปียกทะลถุึง 

ผ้านุง่ชัน้นอกและ/หรือเกิดอาการบอ่ยมาก 
 รุนแรงปานกลาง  หมายถึง ปริมาณปัสสาวะมากระดบัชุม่กางเกงในและ/หรือ 

เกิดอาการบอ่ยปานกลาง 
 รุนแรงน้อย หมายถึง ปริมาณปัสสาวะทีก่ลัน้ไมอ่ยูไ่มก่ี่หยดและเกิด 

อาการบอ่ยเลก็น้อย 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ( รายงานกลุ่ม)  
โครงการ  “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ”  

 
1.  ชื่อโครงการ     การสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ……………………………………… 
 
2.  เจ้าของโครงการ 1 )   บณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุ 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2) ............................................................................... 
3) ……….....................................................................  

 
3.  ผู้ด าเนินงาน                    

1)    นกัศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุ ปีที่ 1  ( ระบช่ืุอ นศ.)  
2)    …………………………………………………………………………. 
3)    …………………………………………………….............................        
              

4. หลักการและเหตุผล  
 

5. วัตถุประสงค์   
 

6. วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
1.  เจ้าหน้าที่ในหนว่ย.................................................................. .คน 
2.   ผู้สงูอายใุนชมุชน................................................................ คน 
3.   ประชาชน และผู้สนใจ........................................................... คน 

     8. การด าเนินงาน 
 1. ระยะเตรียมงาน  ( ระบ ุช่วงเวลา )  
 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         
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10. การประเมินผลลัพธ์ 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12. งบประมาณ  (ประมาณการ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (1) 
 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นางสาว........................) 
นกัศกึษาพยาบาล ป.โท ปีที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (5)  
 
ลงช่ือ............................................................................ 

(นาย..................................) 
 (ประธานชมรมผู้สงูอาย.ุ................................. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (2) 
 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นาง........................................... ) 
หวัหน้างาน.................................... 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงช่ือ......................................................................                      

( รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศขุะ) 
ลงช่ือ......................................................................                      

( ผศ.ดร.กนกพร สคุ าวงั) 
 

บณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ( รายงานกลุ่ม)   
โครงการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน  

 
1.  ชื่อโครงการ     นวตักรรมการดแูลผู้สงูอายทุี่มีภาวะ................ : ……………………………. 
 
2.  เจ้าของโครงการ 1 )   บณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุ 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2) ............................................................................... 
3) ………………………………………………………… 

 
3.  ผู้ด าเนินงาน                    

1)    นกัศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุ ปีที่ 1  ( ระบช่ืุอ นศ.)  
2)    …พยาบาลพี่เลีย้ง (ระบช่ืุอ)…………………………………………………. 
3)    …หวัหน้าหอผู้ ป่วย (ระบช่ืุอ)……………………………….............................        
              

4. หลักการและเหตุผล ………………………… 
 
5. วัตถุประสงค์  ………………………………. 
 
6. วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการ …………………………………… 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สงูอายทุี่มีภาวะ...............................จ านวน............................. .คน 
8. การด าเนินงาน 
 1. ระยะเตรียมงาน  ( ระบ ุช่วงเวลา และกิจกรรมที่ท า)  
 2. ระยะด าเนินงาน (ระบ ุช่วงเวลา และกิจกรรมที่ท า)  
 3.ระยะติดตามและประเมินผล  ( ระบ ุช่วงเวลา และกิจกรรมที่ท า)   
 
9 . การประเมินผลลัพธ์ ………………………… 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ………………………………….. 
 

11. งบประมาณ  (ประมาณการ)…………………………….. 
 

12. บทเรียนที่ได้รับ ……………………………………. 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ (1) 
 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นางสาว........................) 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นางสาว........................) 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นางสาว........................) 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นางสาว........................) 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นางสาว........................) 
 

 
นกัศกึษาพยาบาล ป.โทสาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุปีที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (2) 
 
ลงช่ือ............................................................................ 

( นาง........................................... ) 
หวัหน้าหอผู้ ป่วย.................................... 

ลงช่ือ............................................................................ 
( นางสาว........................) 

พยาบาลพีเ่ลีย้ง 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงช่ือ......................................................................                      

( ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ)  
 

หรือ 
ลงช่ือ......................................................................                      

( รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์) 
 

บณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงูอาย ุ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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แบบฟอร์ม การสรุปรายงานปัญหาและแผนการดูแลผู้สูงอายุเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาล (รายงานเดี่ยว) 

 
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย.........................................................................อายุ....................................HN……………………………………  
 

ปัญหาที่สนใจและข้อมูล
สนับสนุน 

กลไกการเกดิและสาเหตุของปัญหา/อาการ แผนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ดแูลในครอบครัวตาม
แนวคดิหรือทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง/แนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

(best practice)/แนวปฏิบัตทิางคลินิก (clinical 
practice guideline)  

การประเมินผลและผลลัพธ์ที่
เกิดขึน้ 

เกณฑ์การ
ประเมินผล  

 

ผลลพัธ์ (ที่เกิด
กบัผู้ ป่วยจริง
หลงัให้การ
ดแูล) 

ตวัอย่างปัญหา acute ในผูสู้งอาย ุ
Dypsnea 
 

อธิบายกลไกการเกิดปัญหาอยา่งละเอียด 
 

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

...................................................... 
(ระบเุอกสารอ้างอิงของแนวปฏิบตัิที่น ามาใช้) 

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

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

Pain     
Acute confusion     
Depression      
Sepsis/Septicemia/septic      
Immobilization     
อื่นๆ     

 
อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................. 

References (เขียนตามรูปแบบ APA) 
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กระบวนวิชา 564727 : ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขัน้สงู 
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบตักิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง (สว่นท่ี 1) 

 
 

 
ชื่อ – สกุล นักศึกษา....................................................................................... รหัส ............................. 
 

ทักษะด้านต่างๆ น า้หนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ   
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมตอ่ไปนี ้
- การให้เหตผุลและตดัสนิเชิงจริยธรรมในการวาง

แผนการดแูลผู้สงูอาย ุ(ถ้าม)ี 
- การอภิปรายสถานการณ์ปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรม

ในการฝึกปฏิบตั ิ 
* (ต้องท าอยา่งน้อย 1 ครัง้) 

- ให้การดแูลผู้สงูอายโุดยค านงึถงึจรรยาบรรณวชิาชีพ 

- เป็นแบบอยา่งที่ดใีนการปฏิบตักิารดแูลผู้สงูอาย ุ
- ดแูลผู้สงูอายอุยา่งมีคณุภาพและเทา่เทยีมกนั 
- การจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึงหลกัการ 

ความคิดและความรู้สึกของตนเองและผลกระทบต่อ
ผู้อื่น  
 

 
10 

      
 

ด้านความรู้ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมตอ่ไปนี ้
- การประเมินปัญหาสขุภาพของผู้สงูอายแุบบองค์รวม 

รวมทัง้ครอบครัว 
- การวางแผนและให้การดแูลผู้สงูอายโุดยการประยกุต์

มโนทศัน์  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
- การเลอืกใช้หรือผลตินวตักรรมเหมาะสมในการดแูล

ผู้สงูอาย ุ

- ปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้สงูอายเุกิดอนัตรายหรืออยูใ่นภาวะเสีย่ง
ไมว่า่จะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรือสงัคม 

- ความรู้และทกัษะในการพฒันาโครงการดแูลผู้สงูอายุ
ในชมุชน 

 
15 
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ทักษะด้านต่างๆ 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ 
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมตอ่ไปนี ้
- การบริหารจดัการและประสานงานกบัทกุฝ่ายที่

เก่ียวข้อง 
- การแก้ไขสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

- ความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุม่อยา่ง
ตอ่เนื่อง 

- การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลที่เก่ียวข้องทัง้
ผู้ ร่วมงานและผู้สงูอาย ุ

5       

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทค
โนโลยี่สารสนเทศ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมตอ่ไปนี ้
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู 
- การคดักรองข้อมลูและเลอืกใช้ข้อมลูที่เหมาะสมในการ

น ามาประยกุต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ 
- การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิในรูปแบบท่ีนา่สนใจและ

เข้าใจง่ายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5       

รวม 50       
 
วิธีคดิคะแนนฝึกปฏิบตั:ิ คะแนนรวม/5 = …………………./5 =……………………..คะแนน (คะแนนเต็ม 50) 

 
 

ความคดิเห็น 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผู้ประเมิน................................................ 
วนั เดือน ปี......................... 
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กระบวนวิชา 564727 : ฝึกปฏบิัติการพยาบาลผู้สูงอายุขัน้สงู 
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบตักิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน (สว่นท่ี 2) 

 
 

 
ชื่อ – สกุล นักศึกษา....................................................................................... รหัส ............................. 
 
 

ทกัษะด้านต่างๆ 
น า้หนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การให้เหตผุลและตดัสนิเชิงจริยธรรมในการวางแผนการดแูล

ผู้สงูอาย ุ(ถ้าม)ี 
- การอภิปรายสถานการณ์ปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรมในการ

ฝึกปฏิบตัิ * (ต้องท าอยา่งน้อย 1 ครัง้) 
- ให้การดแูลผู้สงูอายโุดยค านงึถงึจรรยาบรรณวชิาชีพ 

- เป็นแบบอยา่งที่ดใีนการปฏิบตักิารดแูลผู้สงูอาย ุ
- ดแูลผู้สงูอายอุยา่งมีคณุภาพและเทา่เทยีมกนั 
- การจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึงหลักการ 

ความคิดและความรู้สกึของตนเองและผลกระทบตอ่ผู้อื่น  

 
10 

      
 

ด้านความรู้ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การประเมินปัญหาสขุภาพของผู้สงูอายแุบบองค์รวมรวมทัง้

ครอบครัว 
- การวางแผนและให้การดแูลผู้สงูอายโุดยการประยกุต์มโน

ทศัน์  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
- การเลอืกใช้หรือผลตินวตักรรมเหมาะสมในการดแูลผู้สงูอาย ุ

- ปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้สงูอายเุกิดอนัตรายหรืออยูใ่นภาวะเสีย่งไมว่า่
จะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรือสงัคม 

 
15 

      

ทักษะทางปัญญา 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- วิเคราะห์สถานการณ์สขุภาพและวิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวข้อง

เพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้สงูอาย ุ

- ความคิดริเร่ิมในการวางแผนพฒันานวตักรรม หรือแผนการ
ดแูลผู้สงูอายใุนโรงพยาบาล 

15       
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ทักษะด้านต่างๆ 
น า้หนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การบริหารจดัการและประสานงานกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
- การแก้ไขสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

- ความรับผิดชอบในงานของตนเองและ/หรืองานกลุม่อยา่ง
ตอ่เนื่อง 

- การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลที่เก่ียวข้องทัง้ผู้ ร่วมงาน
และผู้สงูอาย ุ

5       

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี่
สารสนเทศ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู 
- การคดักรองข้อมลูและเลอืกใช้ข้อมลูที่เหมาะสมในการ

น ามาประยกุต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ 
- การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิในรูปแบบท่ีนา่สนใจและ

เข้าใจง่ายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5       

รวม 50       
 

วิธีคดิคะแนน: คะแนนรวม/5 = …………………./5 =……………………..คะแนน (คะแนนเต็ม 50) 
 
ความคดิเห็น 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผู้ประเมิน................................................ 
วนั เดือน ปี.......................... 
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กระบวนวิชา 564727 : ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขัน้สงู 

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบตักิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเจ็บป่วยเรือ้รังในชุมชน (สว่นท่ี 3) 
 

 

ชื่อ – สกุล นักศึกษา....................................................................................... รหสั ............................. 

ทักษะด้านต่างๆ น า้หนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การให้เหตผุลและตดัสนิเชิงจริยธรรมในการวางแผนการดแูล

ผู้สงูอาย ุ(ถ้าม)ี 
- การอภิปรายสถานการณ์ปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรมใน

การฝึกปฏิบตั ิ     * (ต้องท าอยา่งน้อย 1 ครัง้) 
- ให้การดแูลผู้สงูอายโุดยค านงึถงึจรรยาบรรณวชิาชีพ 

- เป็นแบบอยา่งที่ดใีนการปฏิบตักิารดแูลผู้สงูอาย ุ
- ดแูลผู้สงูอายอุยา่งมีคณุภาพและเทา่เทยีมกนั 
- การจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งโดยค านึงถึงหลักการ 

ความคิดและความรู้สกึของตนเองและผลกระทบตอ่ผู้อื่น  

 
10 

      
 

ด้านความรู้ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การประเมินปัญหาสขุภาพของผู้สงูอายแุบบองค์รวมรวมทัง้

ครอบครัว 
- การวางแผนและให้การดแูลผู้สงูอายโุดยการประยกุต์มโน

ทศัน์  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
- การเลอืกใช้หรือผลตินวตักรรมเหมาะสมในการดแูลผู้สงูอาย ุ

- ปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้สงูอายเุกิดอนัตรายหรืออยูใ่นภาวะเสีย่งไมว่า่
จะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรือสงัคม 

- ความรู้และทกัษะในการพฒันาโครงการดแูลผู้สงูอายใุน
ชมุชน 

 
15 

      

ทักษะทางปัญญา 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- วิเคราะห์สถานการณ์สขุภาพและวิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวข้อง

เพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้สงูอาย ุ

- ความคิดริเร่ิมในการวางแผนพฒันาโครงการหรือแผนการ
ดแูลผู้สงูอายใุนสถานบริการสขุภาพหรือในชมุชน 

15       
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ทักษะด้านต่างๆ 
น า้หนัก
คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การบริหารจดัการและประสานงานกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
- การแก้ไขสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

- ความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง 
- การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลที่เก่ียวข้องทัง้ผู้ ร่วมงาน

และผู้สงูอาย ุ

5       

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี่
สารสนเทศ 
ประเมินจากพฤติกรรม/กิจกรรมต่อไปนี ้
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู 
- การคดักรองข้อมลูและเลอืกใช้ข้อมลูที่เหมาะสมในการ

น ามาประยกุต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ 
- การน าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิในรูปแบบท่ีนา่สนใจและ

เข้าใจง่ายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5       

รวม 50       

 

วิธีคดิคะแนน: คะแนนรวม/5 = …………………./5 =……………………..คะแนน (คะแนนเต็ม 50) 
 
 
ความคดิเห็น 
..............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ผู้ประเมิน................................................ 
วนั เดือน ปี.......................... 

 
 


