
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แผนการนิเทศกระบวนวิชา พย.สอ (564) 727 (ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง) 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

****************************** 

กระบวนวิชา  พย.สอ (564) 727 (ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง)                          จ านวน   3  หนว่ยกิต 

ผู้เรยีน   นักศึกษาบัณฑติศกึษาสาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุชั้นปีที่ 1                        จ านวน   10   คน          

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ (เรียนสัปดาห์ละ 2 วันคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) 

1. การปฐมนเิทศก่อนการฝกึปฏิบัติและศึกษาดูงาน  จ านวน 20 ช่ัวโมง (8-9 มกราคม 2558)       

2. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มสีุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง จ านวน 50 ช่ัวโมง (15 มค – 13 กพ 58)      

3. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จ านวน 50 ช่ัวโมง (19 กพ – 20 มคี 58)     

4. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง  จ านวน 50 ช่ัวโมง (26 มคี – 24 เมย 58) 

สถานที่ฝึกปฏิบัติ  

1. สถานที่ฝกึปฏิบัติ 

2.1 ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มสีุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แมท่า จ.ล าพูน 

2.2. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

2.3. ฝกึปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุที่มภีาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

2. สถานที่ศึกษาดูงาน 

3.1 ศกึษาดูงานด้านการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน  ต.ทาปลาดุก อ.แมท่า จ.ล าพูน 

3.2 ศกึษาดูงาน ศกึษาดูงานการฟื้นฟูสภาพผูสู้งอายุในชุมชน (ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการวัดห้วยเกีย๋ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) 

3.3 ศกึษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะ acute ณ stroke unit โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

อาจารย์นิเทศ  สัดส่วนอาจารย์ ต่อ นักศึกษา เท่ากับ 1 ต่อ 5 คน 
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รายชื่ออาจารย์นิเทศ ตามตารางนเิทศของอาจารย์ และตารางเวรของนักศึกษา ดังนี้ 

 
8 มค  

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 มคี 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 หมายเหต ุ

ชื่อ-สกุล 

นักศกึษา 

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

1. กรรณิการ ์ศรีสมทรง 

ปฐ
มน

ิเท
ศแ

ลศ
ึกษ

าด
ูงา
น 

รพ.สต.ทาปลาดุก  

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.

ล าพูน 

 

อาจารย์นเิทศ 

รศ. ดร.ดวงฤด ีลาศุขะ 

ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง 

รพ.มหาราชนครเชยีงใหม่ 

 

อาจารย์นเิทศ 

ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ (med) 

รศ.ดร.ภารด ีนานาศิลป์ 

(surg) 

รพ.สต.หนองหอย 

ต.หนองหอย อ.เมือง  

จ.เชียงใหม ่

 

อาจารย์นเิทศ 

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย 

รศ.ดร.ลนิจง โปธิบาล 

ปร
ะเ
มนิ

ผล
กร

ะบ
วน

วิช
า 

วันหยดุ: 

- 22 มค 58 วันรับ

ปริญญา 

-6 กพ 58 ประชุม

วชิาการ/งานคืนสู่เหยา้

ของคณะฯ 

2.คมกริช สุทธศรี 

3.จริยา นพเคราะห ์

4.ฉัตรทิพย ์แสงสร้อย 

5.พนิดา ชัยวัง 

6.ลลติา สีรักสา 

7.วชิชารนิ ีบุญสนอง 

8.ศิโรรัตน์ สิมทราช 

9. สารภี ศรีโสภณ 

10.แสงเทียน ค ารินทร์ 
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ผลการเรียนรู้ของนักศกึษาด้านทักษะพิสัย/ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ (ตามมคอ. 4) 

 เมื่อสิ้นสุดกระบวนวิชานี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้ 

1. สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชงิจริยธรรมในการวางแผนและจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลผูสู้งอายุที่มสีุขภาพดี ผูสู้งอายุที่มภีาวะ

เสี่ยง และเจ็บป่วยรวมทั้งครอบครัว ได้ 

2. สามารถประยุกต์ความรูแ้ละมโนทัศนท์างการพยาบาลผูสู้งอายุมาใช้ในการประเมิน วางแผน และให้การดูแลผูสู้งอายุที่มสีุขภาพดี ผูสู้งอายุที่มภีาวะเสี่ยง 

และเจ็บป่วยรวมทั้งครอบครัว แบบองค์รวมได้ 

3. สามารถวิเคราะหส์ถานการณ์สุขภาพและวิเคราะหค์วามรูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการดูแลผูสู้งอายุได้ 

4. สามารถบริหารจัดการและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5. สามารถรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุ่มได้อย่างตอ่เนื่อง 

6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูลและเลือกใช้ขอ้มูลที่เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใชใ้นการดูแลผู้สูงอายุที่มสีุขภาพดี ผูสู้งอายุที่มี

ภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วยรวมทั้งครอบครัว ได้ 

7. สามารถน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติในรูปแบบที่นา่สนใจและเขา้ใจงา่ยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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แผนการนิเทศภาคปฏิบัติกระบวนวิชา 564727 

จ านวนนักศกึษา 10 คน 

เวลา ฝึกปฏิบตัิ          วันพฤหัสบดี และ ศุกร์  เวลา 09.00-15.00 น            
1. การปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน 

 

สัปดาห์ที่  วัน เดือน ปี หัวข้อ ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 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 

(ศนูย์ฟืน้ฟผูู้พิการวดัห้วยเก๋ียง อ.สนัทราย จ.เชียงใหม)่ 

คณาจารย์ 

  13.00-15.00  น. 

 

- ศกึษาดงูานการดแูลผู้สงูอายโุรคหลอดเลอืดสมองในระยะ 

เฉียบพลนั 

(Stroke unit  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)่ 

ผศ.ดร. ทศพร 

 

สัปดาห์ที่ 2 วนัพธุที่ 14 มกราคม 2558 

10.00 – 12.00 น. 

ห้องประชมุกลุม่วชิาการ

พยาบาลอายรุศาสตร์ 

- บรรยายพเิศษ เร่ืองจริยธรรมในการดแูลผู้สงูอาย ุ ผศ.ศรีนวล  

วิวฒัน์คณุปูการ 
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2. แผนการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยงใน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพนู   
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  

ประเมินความต้องการของผู้สงูอาย ุ

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  และปรับปรุงโครงการ 
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 กุมภาพนัธ์ 2558 หยุดร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการของคณะฯ  

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) 
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3. การฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจบ็ป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

(CCU, ward อายุรกรรมชาย, ward อายุรกรรมหญิง, ward เคมีบ าบดั) 

สัปดาห์ที่  วัน เดือน ปี แผนการเรียน อาจารย์นิเทศ 

Wk 1
วางแผน   

 

19 กพ 58 

8.00 – 16.00 น 

- ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบตัิในโรงพยาบาล 

- ประเมินปัญหาผู้สงูอายใุน setting  โดยใช้ CGA  คนละ 5  ราย  

คณาจารย์ 

20 กพ 58 

8.00 – 16.00 น  
- สรุปและวิเคราะห์ปัญหาผู้สงูอายทุี่พบจากการประเมินในข้อ 1. เลอืก 

ปัญหาที่สนใจศึกษามา 1 ปัญหา พร้อมทัง้วางแผนท าโครงการพัฒนา 

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือให้การดแูลผู้สงูอายุหรือผู้ดแูลในครอบครัว 

ตามปัญหาที่เลอืกกลุม่ละ 1 โครงการ (ศลัยกรรม 1 โครงการ, อายรุกรรม  

1 โครงการ) 

คณาจารย์ 

Wk 2-4 

ปฏิบัต ิ

 

26 กพ 58 - น าเสนอแผนนวตักรรมอยา่งละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ ward และอาจารย์

นิเทศ 

- พฒันานวตักรรมตามแผน   

คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ 
ward 

27 กพ 58 

5-6 มคี 58 

12-13 มีค 58 

19 มีค 58 

 

 

- น านวัตกรรมไปใช้กบัผู้ ป่วยสงูอายอุยา่งน้อยกลุม่ละ 5 รายและ

ประเมินผลลพัธ์ 

- ดูแลผู้ป่วยสูงอายุเฉพาะราย 2-3 ราย ดงัตอ่ไปนี ้ 

  1)   รับผู้ ป่วยสงูอายทุี่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลนั  

ฉกุเฉินหรือวิกฤตในหอผู้ ป่วยที่ขึน้ฝึก สปัดาห์ละ 1 ราย และประเมิน

สภาพผู้ ป่วยโดย ใช้ CGA เพื่อค้นหาปัญหา  

2) ก าหนดแผนการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้หลกัฐาน 

เชิงประจกัษ์หรือแนวปฏิบตัิทางคลนิิก (ถ้าม)ี ตามความเหมาะสม 

  

คณาจารย์ 
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สัปดาห์ที่  วัน เดือน ปี แผนการเรียน อาจารย์นิเทศ 

    3)   น าเสนอแนวปฏิบตัติอ่หวัหน้าหอผู้ ป่วย หรือหวัหน้าทีม

และทีมการพยาบาลตามความเหมาะสม  

  4)   ปฏิบตัิการพยาบาลตามแผน 

  6)   ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาลตามแผน 

  7)   ร่วม conference กบัอาจารย์นิเทศทกุสปัดาห์ 

เก่ียวกบั case ที่ให้การดแูล  และเลือกปัญหาด้านจริยธรรมที่พบใน

การดูแลผู้สูงอายุมา 1 ปัญหาพร้อมทัง้วิเคราะห์สาเหตุและแนว

ทางการป้องกนัหรือการแก้ไขปัญหา (วนัเวลาและสถานท่ีอาจปรับ

ตามความเหมาะสมของแตล่ะกลุม่) 

  8)   เลอืกสรุปรายงานกรณีศกึษา 1 

 

Wk 5

ประเมินผล 
20 มีค 58 

8.00-16.00 น. 
- น าเสนอผลการใช้นวัตกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ward และอาจารย์นิเทศ 

- สรุปผลการฝึกปฏิบตัิในโรงพยาบาลร่วมกับ preceptor และอาจารย์

นิเทศ 

- เรียบเรียงรายงาน 

คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ 
ward 
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4. การฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังใน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

สัปดาห์ที่  วัน เดือน ปี แผนการเรียน อาจารย์นิเทศ 

Wk 1
วางแผน   

26-27 มีค 58 

 
1. ประเมินผู้สงูอาย ุ

2. วางแผน การดแูลผู้สงูอายโุรคเรือ้รังกลุม่เปา้หมาย
ที่บ้าน 

 

Wk 2-4 

ปฏิบัต ิ

 

2-3 เมย 58 

9-10 เมย 58 

16-17 เมย 58 

 

3.ให้การดูแลผู้ ป่วยสูงอายุและครอบครัวโรคเรือ้รัง
กลุ่มเป้าหมายที่บ้าน โดยก าหนดให้ดูแลผู้ สูงอายุที่
บ้านอยา่งน้อย ...3.... ราย 

4.ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล 

5.อภิปรายกรณีศึกษา ทุกสปัดาห์ตลอดระยะเวลา
การฝึกปฏิบตัิ และเลือกปัญหาด้านจริยธรรมที่พบ
ในการดูแลผู้สู งอายุมา 1 ปัญหาพร้อมทั ้ง
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันหรือการ
แก้ไขปัญหา 

 

Wk 5

ประเมินผล 
23-24 เมย 58 6.น าเสนอกรณีศึกษา ในสปัดาห์สดุท้ายของการฝึก

ปฏิบตัิ 
7.เรียบเรียงรายงาน 

 

 

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



 

แผนการนิเทศกระบวนวิชา 564727-หน้า 9 (จัดท าโดย ผศ. ดร. ทศพร ค าผลศิร)ิ 
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