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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผังการออกข้อสอบ กระบวนวชิา  564726 

หัวข้อเน้ือหา*  จ านวน

ข้อ**  

ระดับการวัด (จ านวนข้อ**) 

รู-้จ า เข้าใจ น าไปใช/้การแก้ปัญหา

ทางการพยาบาล 

1) โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง 3   20 คะแนน 

2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคเบาหวาน 4   20 คะแนน 

3) โรคหลอดเลือดสมองและโรคพารค์ินสัน 

      3.1 โรคหลอดเลือดสมอง 

      3.2 โรคพาร์คนิสัน 
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10 คะแนน 

5 คะแนน 

4) โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม 10  10 10 คะแนน 

5) ปัญหาและความต้องการและการพยาบาล

ผูสู้งอายุและครอบครัวในระยะสุดท้ายของชีวิต 

  10 10 คะแนน 

- ค้นคว้าตาม ใบงาน

แล้วน าเสนอเป็นภาษา 

อังกฤษและสรุปส่ง 

รวม     

ร้อยละ     

หมายเหตุ  *  หัวข้อเนื้อหาต้องตรงกับหัวข้อเนื้อหาที่ปรากฏในประมวลรายวิชาและตารางสอน และ

สามารถใส่หัวขอ้เนือ้หาย่อยภายใต้หัวข้อเนื้อหาใหญ่ได้ 

** จ านวนคะแนน กรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัย 

ผังการออกข้อสอบฉบับนีไ้ด้รับการจัดท า/ปรับปรุงวันที่ …………………….................................. 

รายนามผู้จัดท า/ปรับปรุงผังการออกข้อสอบ 

 1)............................................................................... ประธานวิชา 

 2).............................................................................. ผูส้อน 

 3) .............................................................................. ผูส้อน 

 4) .............................................................................. ผูส้อน 
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ข้อสอบ เรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง 

1. กรณศึีกษา ผูป้่วยหญิงอายุ  ปป 70อาศัยอยู่กับลูกสาวลูกเขย มีหลานสาว 1 คน อายุ 10 ปป ชอบ

รับประทานอาหารที่มไีขมันสูงและรสเค็มจัด ได้รับการวินจิฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันใน

เลือดสูงและความดันโลหิตสูง ไปรับการรักษาอย่างตอ่เนื่องโดยได้รับยา มารับประทานที่บ้าน 4 

ชนิดคอื Atenolol ,HCTZ , warfarin และ Simvastatin  

BP = 150/95 mmHg, PR = 80/min, RR = 24/min 

EKG ปกติ, INR ปกติ 

Lipid profile พบว่า LDL, total cholesterol และ triglyceride ปกติ แต่ HDL ต่ า 

           พยาบาลแนะน าให้ผูสู้งอายุรายนี้รับประทานอาหาร DASH และให้ออกก าลังกายเป็นประจ า 

จากข้อมูลข้างต้นของผู้สูงอายุรายนี้ จงตอบค าถามข้อ 1-3 

วัตถุประสงค์ ข้อสอบ 

1.วิเคราะห์การตอบสนองต่อการเจ็บป่วยใน

ผูสู้งอายุที่มีความผดิปกติของหลอดเลือดหัวใจ 

และผู้สูงอายุที่มคีวามดันโลหิตสูงได้ 
ไม่ม ี

2. วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการด้าน

สุขภาพในผูสู้งอายุที่มคีวามผดิปกติของหลอด

เลือดหัวใจและผูสู้งอายุที่มีความดันโลหติสูงได้ 

1. ให้ท่านวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการของ

ผูสู้งอายุรายนี้มา 2 อย่างพร้อมข้อมูลและ

ค าอธิบายประกอบ (2 คะแนน) 

3. ก าหนดกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ

ที่มคีวามผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและ

ผูสู้งอายุที่มคีวามดันโลหิตสูงโดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ได้ 

2. ท่านจะวางแผนใหก้ารดูแลผูสู้งอายุรายนีใ้น

เรื่องการรับประทานอาหาร DASH การออกก าลัง

กาย (อธิบายตามหลักการของ ACSM) และการ

รับประทานยาของผู้สูงอายุรายนี้อย่างไรบ้าง (12 

คะแนน) 
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4. ประเมินผลลัพธ์การพยาบาลผูสู้งอายุที่มี

ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและผูสู้งอายุ

ที่มคีวามดันโลหิตสูงได้ 

3. หากท่านต้องการทราบผลลัพธ์ของการดูแลใน

เรื่องอาหาร  การออกก าลังกายและ การใชย้า ใน

ผูสู้งอายุรายนี้ ท่านจะประเมินอะไรบ้างและ

ประเมินอย่างไร (6 คะแนน) 

ข้อสอบ เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรือ้รังและโรคเบาหวาน 

กรณศึีกษา  ผูสู้งอายุชาย อายุ 70 ปป เป็นโรคเบาหวาน ระดับ FBG = 120 mg% และไม่มี 

ภาวะแทรกซ้อนใดๆ ได้ยาลดน้ าตาลในเลือดมารับประทานที่บ้าน มาปรึกษาท่านว่าต้องการเข้าร่วมออก

ก าลังกายแบบฟ้อนเจิงกับชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ท่านจะให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุรายนี้อย่างไร จงอธิบาย

ตามหลักการของ FITT (4 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ ข้อสอบ 

1.วิเคราะห์การตอบสนองต่อการเจ็บป่วยใน

ผูสู้งอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ

โรคเบาหวานได้ 

 

2. วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการด้าน

สุขภาพในผูสู้งอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

และโรคเบาหวานได้ 

 

1. ผูสู้งอายุชาย อายุ 65 ปป เป็นโรคปอดอุดกั้น

เรือ้รัง มีประวัติสูบบุหรี่มาตั้งแต่วัยรุ่น และมี

ปัญหา dyspnea บ่อยๆ เวลาออกก าลังกาย จง

อธิบายกลไกการเกิดปัญหา dyspnea ใน

ผูสู้งอายุรายนี้มาให้เข้าใจ (8 คะแนน) 

2. จงยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการคุมระดับ

น้ าตาลในเลือดไม่ได้ในผู้สูงอายุมา 1 อย่าง

พร้อมทั้งวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาดังกล่าว 

(4 คะแนน) 

3. ก าหนดกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ

ทีเ่ป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคเบาหวานโดย

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 

 

3. ผูสู้งอายุชาย อายุ 70 ปป เป็นโรคเบาหวาน 

ระดับ FBG = 120 mg% และไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนใดๆ ได้ยาลดน้ าตาลในเลือด

มารับประทานที่บ้าน มาปรึกษาท่านว่า

ต้องการเข้าร่วมออกก าลังกายแบบฟ้อนเจงิกับ
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ชมรมผูสู้งอายุในชุมชน ท่านจะให้ค าแนะน าแก่

ผูสู้งอายุรายนีอ้ย่างไร จงอธิบายตามหลักการ

ของ FITT (8 คะแนน) 

4. ประเมินผลลัพธ์การพยาบาลผูสู้งอายุที่เป็น

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคเบาหวานได้ 

 

ข้อสอบ เรื่อง โรคสมองเสื่อมและ Alzheimer 

วัตถุประสงค์ ข้อสอบ 

1. วิเคราะหก์ารตอบสนอง

ต่อการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ

ทีเ่ป็นโรคสมองเสื่อมและ 

Alzheimer ได ้

 

 

2. วิเคราะห์ปัญหาและ

ความตอ้งการด้านสุขภาพ

ในผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคสมอง

เสื่อมและ Alzheimer ได ้

 

1 . ผูสู้งอายุรายใดต่อไปนีท้ี่ควรญาตจิะพาไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องสมองเสื่อม  

ก   .นาย ก .สวมกางเกงซ้อน 2 ตัวทุกวัน  

ข   .นาย ข .จะหงุดหงดิเวลาหาของไม  ่เจอ 

ค   .นาย ค .เดินพลัดหลงกับลูกในศูนย์การค้า  

ง   .นาย ง .เอาของเก็บผดิที่ บ่อยและแต่งตัวเองไม่ได้ 

5. ค าถามใดที่ควรใชใ้นการประเมินการตัดสินใจของผู้สูงอายุสมองเสื่อม   

ก. “ตอนอยู่ที่บ้านท าอะไรบ้าง”  

ข. “ทราบหรอืไม่ว่าที่นี่คือที่ไหน” 

ค. “ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบัน” 

ง. “ถ้าออกนอกบ้านและล็อคกุญแจแล้วลมืกุญแจไว้ในบ้านจะท าอย่างไร” 

3. ก าหนดกิจกรรมการ

พยาบาลที่สอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการ

ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่

เป็นโรคสมองเสื่อมและ 

2. หญิงชราอายุ 82 ปปได้รับการวินจิฉัยว่าเป็น Alzheimer’s dementia มา 5 ปป ท่าน

พบว่าก าลังเดินออกจาก ward และบอกว่าจะไปตามหาแม่ การพยาบาลข้อใด

เหมาะสมที่สุดส าหรับผูสู้งอายุรายนี้  

ก   .พาผูป้่วย  ไปที่โต๊ะใน ward แล้วสอนให้ท าดอกไม้ประดิษฐ์  

ข   .บอกผู้สูงอายุว่าแม่ ของผูสู้งอายุก าลังมาเพื่อให้ผูสู้งอายุสบายใจ  
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Alzheimer โดยใช้หลักฐาน

เชงิประจักษ์ได้ 

 

ค   .หยุดงานที่ก าลังท า อยู่กับผูป้่วยและหาสาเหตุของอาการสับสน  

ง   .ใช้เทคนิค Reality orientation เพื่อให้สติปัญญาการรับรู้ของผู้สูงอายุเป็น

ปกติ 

3. ถ้าท่านต้องแนะน าให้ผู้ดูแลท าการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุที่มภีาวะสมองเสื่อมรูจ้ัก

ตนเองและสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง (reality orientation) ท่านควรจัดกิจกรรมใน
ข้อใด  

ก. ฝึกให้อาบน ้าในเวลาเดิม 
ข. จัดให้ฟังวิทยุและดูโทรทัศน์ให้เป็นเวลา 
ค. ฝึกให้ท้ากิจวัตรประจ้าวันและงานบ้านด้วยตนเอง 
ง .แขวนรูปและป้ายชื่อลูกหลานไว้ในห้องให้ผู้สูงอายุดูทุกวัน  

4. ผูสู้งอายุสมองเสื่อมรายหนึ่งมักหนีออกจากบ้านแล้วหลงทางกลับบ้านไม่ถูก 

ท่านควรแนะน าผูดู้แลอย่างไร  

ก. ท าสัญลักษณ์ที่ประตูบ้านใหชั้ดเจนด้วยสีสดใส 

ข. จัดบรรยากาศภายในบ้านเงียบสงบ  ไม่ให้มีคนพลุกพล่าน 

ค. ติดกลอนที่ประตูบ้านเพิ่มในต าแหน่งที่ผู้สูงอายุเปิดเองไม่ได้ 

ง. จัดเฟอร์นเิจอร์ภายในบ้านให้มนี้อยชิ้นและไม่เปลี่ยนที่บ่อย ๆ 

6. ขณะฝกึปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่านพบผูป้่วยสูงอายุรายหนึ่ง  เป็นโรคอัลไซ

เมอร์ก าลังเอะอะโวยวายว่าผู้ป่วยข้างเตียงมาขโมยเสื้อผา้กับเงินของตนเองไป  

ท่านปฏิบัติอย่างไร  

ก. ย้ายผู้ป่วยรายนี้ไปหอ้งแยก 

ข. ให้ญาตเิข้ามาดูแลอยู่เป็นเพื่อนอย่างใกล้ชิด 

ค. บอกผู้ป่วยว่าทุกคนในนีไ้ม่มีใครมเีงินเพราะไม่ใช่สทิธิของผู้ป่วย 

ง. พาผู้ป่วยออกจากห้องสักครู่และชวนพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน 

7. บุตรสาวผูสู้งอายุรายหนึ่งบ่นว่ามารดาชอบฟ้องคนที่มาเยี่ยมว่าบุตรสาวไม่ใหก้ินข้าว ตนเองรูส้ึกอายเพราะปกติดูแลให้

มารดารับประทานอาหารทุกมือ้ ค าแนะน าบุตรสาวผูสู้งอายุรายนี้ ค าแนะน าใด ไม่เหมาะสม 

ก.  บอกผู้สูงอายุทุกครั้งเมื่อถึงเวลาอาหารและคอยย้ าบ่อยๆ 

ข.  เปลี่ยนต าแหน่งที่รับประทานอาหารเพื่อกระตุ้นความจ า 
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ค.  จัดอาหารให้รับประทานตรงเวลาทุกมือ้ในทุกวัน 

ง. ใช้อุปกรณ์ใส่อาหารชุดเดิมทุกมือ้ 

8. การพยาบาลข้อใดเหมาะสมที่สุดในการดูแลผูสู้งอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้าน

พฤติกรรม 

ก. จัดให้อยู่ในห้องที่กว้างและไม่มสีิ่งกระตุ้น    

ข. จัดให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายกับผูป้่วยอื่น 

ค. ใช้รูปหรอืสัญลักษณ์ช่วยใหเ้กิดความเข้าใจในกิจกรรมที่ท า 

ง. ให้ผู้ป่วยท ากิจกรรมด้วยตนเองและชีแ้นะเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้อง  

9  . ท่านเป็นพยาบาลในสถานบริบาลผูสู้งอายุ และพบว่ามีผู้สูงอายุสมองเสื่อมส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมนอนหลับกลางคนื และชอบ

เดินไปมารบกวนผูสู้งอายุรายอื่น ท่านจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร 

ก.  ให้ยานอนหลับแบบอ่อนก่อนนอน 

ข   .จัดให้ออกก าลั งกายก่อนนอนเพื่อให้เหนื่อย 

ค   .จัดตารางเวลาเข้านอนให้เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุที่มปีัญหา  

ง.  จัดกิจกรรมให้ผูสู้งอายุเข้าร่วมช่วงกลางวันเพื่อป้องกันการงบี 

 

10. ผูสู้งอายุชายสมองเสื่อมรายหนึ่งรอ้งโวยวายและบอกท่านว่ามีผูห้ญิงแก่เดิน

เข้ามาจะท าร้าย พร้อมทั้งชี้มอืไปที่ประตู ท่านจะบอกผู้สูงอายุรายนี้วา่อย่างไร

     

ก. “ผูห้ญิงคนนัน้สวมชุดสีอะไรคะ” 

ข. “คุณลุงนอนพักเถอะค่ะ เขาไม่ท าอะไรคุณลุงหรอกค่ะ” 

ค. “ผูห้ญิงที่ไหนคะ คุณลุงตาฝาดหรอืเปล่า ไม่เห็นมเีลย” 

ง. “ไม่ใช่ผู้หญิงแก่หรอกค่ะ เป็นเงาของพยาบาลที่เดินผา่นหนา้ประตู 

ไปเมื่อสักครู่” 

4. ประเมินผลลัพธ์การ

พยาบาลผูสู้งอายุที่เป็นโรค

หลอดเลือดสมองและโรค

พารค์ินสันได้ 
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ข้อสอบ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองและโรคพาร์คนิสัน 

วัตถุประสงค์ ข้อสอบ 

1. วิเคราะหก์ารตอบสนอง

ต่อการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ

ทีเ่ป็นโรคหลอดเลือดสมอง

และโรคพาร์คนิสันได้ 

 

Stroke:  

1. Stroke fast tract คืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร )2 คะแนน ( 

2. ผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันรายหนึ่ง มีประวัติเป็นความดัน

โลหติสูง แรกรับ BP = 160/100 มม ปรอท แตแ่พทย์ไม่ให้ยาลดความดัน

โลหติ ท่านคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด )1 คะแนน ( 

 

2. วิเคราะห์ปัญหาและ

ความตอ้งการด้านสุขภาพ

ในผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคหลอด

เลือดสมองและโรคพาร์คนิ

สันได ้

 

Parkinson:  

1. อาการใดต่อไปนีท้ี่ไม่พบในผู้สูงอายุที่เป็นโรค Parkinson 

ก. Postural instability 

ข. Decrease facial expression  

ค. Steppage gait with poor arm swing 

ง. Continuous pill-rolling motion of the thumb and forefinger 

3. ก าหนดกิจกรรมการ

พยาบาลที่สอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการ

ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่

เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

และโรคพาร์คนิสันโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 

 

Stroke: 

3 . ผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะ acute ที่เสีย่งต่อการเกิดความดันใน

สมองสูง ควรจัดท่านอนอย่างไร )1 คะแนน  . (เพราะอะไร )1 คะแนน( 

4 . ผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มคีวามตงึตัวของกล้ามเนือ้ระดับ 2 ควรใหอ้อก

ก าลังกายแบบใด )1 คะแนน ( 

5 . ผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มปีัญหากลืนล าบาก ควรจัดท่าขณะ

รับประทานอาหารอย่างไร      )1 คะแนน(. 

6 . ขณะที่ นศ .สัมภาษณ์ผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองรายหนึ่ง พบว่าผู้ป่วยพูดช้าคิด

นานและพูดไม่คอ่ยต่อเนื่อง แสดงว่าผูป้่วยรายนี้มีปัญหาการสื่อสาร ) aphasia) ชนิด

ใด )1 คะแนน ( 

นศ .จะวางแผนใหก้ารพยาบาลเพื่อช่วยเรื่องการสื่อสารของผู้ป่วยอย่างไร 

)2 คะแนน ( 

Parkinson:  
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1. นาย ป เป็นโรค Parkinson มา 2 ปป ขณะเดินจะมีอาการเกร็งของขาและบางครั้ง

 จะทรงตัวไม่ได้การพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มข้อใดไม่เหมาะสมส าหรับ 

นาย ป 

ก  .ให้ใชม้อืแตะและดันต  ัวผู้ป่วยเบาๆเมื่อจะเริ่มเดิน 

ข  .หากก้าวขาไม่ออกใหย้กนิว้เท้าขณะก้าวไปข้างหน้า  

ค  .ให้สวมรองเท้าพื้นยางเพราะจะท าให้ไม่ลื่นหกล้ม  

ง  .ขณะยืนหรือหมุนตัวใหแ้ยกเท้าหา่งกันประมาณ 1 ฟุต  

2. ผูสู้งอายุที่เป็นโรค Parkinson ที่ได้รับยา Levodopa ไม่ควรแนะน ารับประทาน

อาหารที่มีโปรตีนสูงเพราะเหตุผลใด 

ก. โปรตนีท าให้ฤทธิ์ของยาลดลง 

ข. โปรตนีไปเพิ่มการเผาผลาญยา 

ค. โปรตนีไปลดการแตกตัวของยา 

ง. โปรตนีไปลดการดูดซึมของยา 

 

จงอธิบายเหตุผลในการให้ยา anticholinergic ในผู้สูงอายุที่เป็นโรค Parkinson มาให้

เข้าใจ      )2 คะแนน( 

4. ประเมินผลลัพธ์การ

พยาบาลผูสู้งอายุที่เป็นโรค

หลอดเลือดสมองและโรค

พารค์ินสันได้ 

 

 


