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หมวดวชิาเฉพาะ  
 

  2.    กลุม่วชิาชพีพยาบาล 
  แนวคดิพืน้ฐาน ทฤษฎแีละกระบวนการ

พยาบาล 
  การประเมนิสุขภาพ 
  หลกัการและเทคนิคการพยาบาล 
  ปฏบิตัหิลกัการและเทคนิคการพยาบาล 
  การสอนและการให้คาํปรกึษาทางสุขภาพ 
  แนวโน้มและพฒันาการของวชิาชพีการ

พยาบาล 
  การสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการ

เจ็บป่วย 
  ปฏบิตักิารสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนั

การเจ็บป่วย 
  การพยาบาลครอบครวั และชุมชน 1 
  ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวั และชุมชน 1 
  การพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 
  ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวั และชุมชน 2 
  การพยาบาลบุคคลทีม่ปีัญหาสุขภาพ 1 
  ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 

1 
  การพยาบาลบุคคลทีม่ปีัญหาสุขภาพ 2 
  ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 

2 
  การพยาบาลบุคคลทีม่ปีัญหาสุขภาพ 3 
  ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 

3 
  การพยาบาลบุคคลทีม่ปีัญหาทางจติ 
  ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ 
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  การพยาบาลมารดา  ทารก และการผดุง
ครรภ ์ 1 

  ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ ์1 

  การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
2 

  ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ ์ 2 

  การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น 
  ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น  
  การบรหิารการพยาบาล 
  ปฏบิตักิารบรหิารการพยาบาล 
  การวจิยัทางการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

วา่ง 
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แนวคดิพืน้ฐาน ทฤษฎแีละกระบวนการพยาบาล 
(Basic Concepts,  Nursing Theories and Nursing Process) 

 
รหสัวชิา พย. 1201 
หน่วยกติ    2 (2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัภาวะสุขภาพ  การเจ็บป่วย สิทธิ
ผู้ป่วย  การพยาบาล การดูแลแบบองคร์วม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ ทฤษฎีพืน้ฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัการพยาบาล  
ทฤษฎทีางการพยาบาล  กระบวนการพยาบาลและการนําไปใช้  
โดยการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิมคีวามสามารถในการคดิอยา่งมรีะบบ 
โดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย ์  ยึดหลกัจริยธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน   
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สมรรถนะรายวชิา 
 ใช้ทฤษฎทีางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาลในการ
ประเมนิภาวะสุขภาพ  วเิคราะหข์้อมูล  ระบุปัญหาสุขภาพและ
วางแผนการพย าบาลแบบองค์ร วมด้ วยความ เอื้ออาทร มี
ความสามารถในการคดิอยา่งมรีะบบ โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์  
ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธ ิมนุษยชน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้     

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายและวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎทีางการพยาบาล 

และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพยาบาลได ้
2. อธบิายแนวคดิ และขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลได ้
3. อธบิายการใช้ทฤษฎทีางการพยาบาล ทฤษฎอีืน่ที่

เกีย่วขอ้ง และกระบวนการพยาบาลในการดแูลดว้ยความ
เอือ้อาทรกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน อยา่งครอบคลุม
ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ สังคม และจติวญิญาณ 
โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชนได ้

4. ตระหนกัถงึความสําคญัของปจัเจกบุคคลในการดแูลแบบ
องคร์วม 

5. เขยีนแผนการพยาบาลแบบองคร์วมโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล บนพืน้ฐานของ แนวคดิ ทฤษฎทีางการ
พยาบาล 

สาระการเรยีนรู ้
บทที ่1   แนวคดิสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพยาบาล 

                 1.1  ภาวะสุขภาพกบัการเจ็บป่วย (Health and  
Illness) 
    1.1.1 ภาวะสุขภาพ 
                            1.1.2 การเจ็บป่วยและปฏกิริยิาตอบสนองเมือ่
เจ็บป่วย 
   1.1.3 ความตอ่เน่ืองของสุขภาพและความเจ็บป่วย  
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     1.2  ความหมายของการพยาบาล (Definition of 
nursing) จรยิธรรมและ  
           จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาล 

                    1.3  การดแูลแบบองคร์วม (Holistic Care) 
  1.3.1  ความหมาย  ความสําคญั และแนวคดิ

ของการดแูลแบบองคร์วม 
1.3.2  แนวคดิเกีย่วกบัผู้ใช้บรกิาร ความเป็น
ปจัเจกบุคคล ความเชือ่    
         ทศันคต ิ และหลกัสิทธมินุษยชน 

 1.3.3  การเสรมิสร้างทศันคตทิีด่ขีองพยาบาลใน
การดแูลแบบองคร์วม 

บทที ่ 2  กระบวนการพยาบาล (Nursing Process ) 
     2.1 ความหมาย ความสําคญัและแนวคดิ ของ

กระบวนการพยาบาล 
     2.2 ขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล 

  2.2.1 การประเมนิ (Assessment)    
 2.2.2 การวนิิจฉัย (Diagnosis)  
 2.2.3 การวางแผน (Planning)   
 2.2.4 การปฏบิตักิารพยาบาล (Implementation)                       
 2.2.5 การประเมนิผล (Evaluation) 

  2.3 ลกัษณะเชงิวทิยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตรข์อง
กระบวนการพยาบาล 

  2.4 การบนัทกึ และการรายงาน   
บทที ่ 3 แนวคดิ ทฤษฎทีางการพยาบาล และการนําไปใช้ 

(Concepts  Nursing  
                    Theories and Application) 

3.1 แนวคดิการดแูลของไนตงิเกล (Nitingale’s 
Concept) 

3.2 ทฤษฎกีารดแูลดว้ยความเอือ้อาทรของวทัสัน  
(Watson' s Theory) 



 

 130 

3.3 ทฤษฎกีารพยาบาลของไลนินเจอร ์ (Leininger ' s 
Theory) 

3.4 ทฤษฎกีารดแูลตนเอง (Orem Self  Care Theory 
)  

3.5 ทฤษฎกีารปรบัตวัของรอย (Roy Adaptation 
Model) 

3.6 ทฤษฎรีะบบของนิวแมน (Neuman 's System 
Model)  

3.7 แบบแผนสุขภาพของกอรด์อน (Functional  
Health Pattern  Gordon) 

3.8 ปฏกิริยิาการตอบสนองของมนุษย ์ (Human’s 
Response) 
 
 
 
 
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิสําคญั
ทีเ่กีย่ว- ข้อง
กบัการ
พยาบาล 

วเิคราะหแ์นวคดิสําคญัเกีย่วกบั
การพยาบาลเป็นรายกลุม่และ
นําเสนอ 

1.พฤตกิรรมการมี
ส่วนรว่ม 
2.รายงานกลุม่ 

กระบวนการ
พยาบาล 

1. ศึกษาค้นคว้าและสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอดนําเสนอราย
กลุม่เกีย่วกบักระบวนการ
พยาบาล 
2. สาธติ/สาธติย้อนกลบัการ
ประเมนิสภาพและการลงบนัทกึ
ผลการประเมนิตามเครือ่งมอืการ
ประเมนิ  

1.การแสดงความ
คดิเห็น 
2.พฤตกิรรมการมี
ส่วนรว่ม 
3.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
4.การทดสอบ 
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3. ใช้กระบวนการพยาบาลใน
การประเมนิปญัหาสุขภาพโดย
ใช้กรณตีวัอยา่ง วเิคราะห์
ข้อมูล  กาํหนดปัญหา 
พร้อมข้อมูลสนบัสนุน 
จดัลาํดบัความสําคญัของปญัหา 
เขยีนแผน 
การพยาบาลโดยใช้กรณี
ตวัอยา่ง 

แนวคดิ 
ทฤษฎทีางการ
พยาบาล และ
การ
ประยุกตใ์ช้ 
(Concepts  
Nursing 
Theories and 
Application) 
 

1. ศึกษาค้นคว้าและสรุปเป็น
แผนผงัความคดิรวบยอดเป็น
รายกลุม่เกีย่วกบัแนวคดิ 
ทฤษฎทีางการพยาบาลแตล่ะ
ทฤษฎ ี
2. รวบรวมสาระความรู้เกีย่วกบั
ทฤษฎกีารพยาบาลจากแหลง่
ความรู้ทีห่ลากหลาย 
3.วเิคราะหส์ถานการณจ์าํลอง
ดว้ยการให้เลอืกใช้แนวคดิ
ทฤษฎตีา่งๆโดยทาํความเข้าใจ
เกีย่วกบัสาระความรู้ของทฤษฎี
การพยาบาล และวเิคราะห์
เชือ่มโยงประเด็น / ปญัหาของ
สถานการณก์บัความรู้ทีไ่ดจ้าก
การสืบค้นข้อมูล 
4.นําเสนอผลงานในรูปแบบ
ตา่งๆ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.พฤตกิรรมการมี
ส่วนรว่ม 
3.การทดสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด 
2. โรงพยาบาล   
3. ชุมชน    

ส่ือการเรยีนการสอน 
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1. วดิทิศัน ์ / CAI. / CD  ROM / Web  Based  Learning / 
ส่ือบุคคล 

2. อุปกรณ ์  เครือ่งมอื  เครือ่งใช้ 
3. สถานการณต์า่งๆ /กรณศึีกษา 
4. ชุดการเรยีนการสอน 
5. แบบประเมนิสุขภาพตามแนวคดิทฤษฎทีีนํ่ามาใช้ 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
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การประเมนิสุขภาพ    

(Health Assessment) 
 
รหสัวชิา พย.1202 
หน่วยกติ    2 (1-2-3) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคดิ หลกัการและวธิกีารประเมนิสุขภาพแบบองค์
รวมทุกช่วงวัยของชีวิต ด้วยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  
ประเมนิสภาพจติใจ  สังคม และจติวญิญาณ การบนัทกึผลการ
ประเมนิ  การแปลผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารและการตรวจ
พิ เ ศ ษ  เ พื่ อ วินิ จ ฉั ย  โ ด ย ก า ร เ รีย น รู้ ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง  มี
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ความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ  เรยีนรู้ด้วยตนเอง ด้วย
การฝึกทดลองในห้องปฏบิตักิาร และสืบเสาะหาความรู้  โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์   ยึ ด ห ลั ก จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ            
หลกัสิทธมินุษยชน 
สมรรถนะรายวชิา 

ประเมนิสุขภาพแบบองคร์วมของบุคคลใน วยัเด็ก วยัรุน่  
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุดว้ยความเอือ้อาทร โดยคาํนึงถงึความ
เป็นมนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิ หลกัการและวธิกีารประเมนิสุขภาพแบบ

อ ง ค์ ร ว ม ใ น  วั ย เ ด็ ก   
วยัรุน่  วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุ 

2. ประเมนิสุขภาพบุคคลแบบองคร์วม โดยการซักประวตั ิ  
ตรวจร่างกาย  ประเมินสภาพจิต  สังคมและจิต
วิญญาณของบุคคลทุกช่วงวยั โดยคํานึงถึงความเป็น
มนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน  

3. แปลผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารและการตรวจพเิศษได ้
4. บนัทกึผลการประเมนิสุขภาพได ้
5. ตระหนกัถงึความสําคญัของการบูรณาการของแนวคดิองค์

รวมกบัการประเมนิสุขภาพ 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1  แนวคดิและหลกัการประเมนิสุขภาพแบบองคร์วม 

1.1 ความหมาย แนวคดิของการประเมนิสุขภาพ 
1.2 การประเมนิสุขภาพภายใต้กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ี
1.3 การประเมนิสุขภาพตามการรบัรู้ของผู้รบับรกิาร 
1.4 หลกัการประเมนิสุขภาพของวยัเด็ก  วยัรุน่  

วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
บทที ่ 2  การประเมนิสุขภาพ 

2.1 การซกัประวตั ิ



 

 135 

2.2 การตรวจรา่งกาย 
2.3 การประเมนิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ 
2.4 การประเมนิสภาพจติ สังคม และจติวญิญาณ 
2.5 การบนัทกึผลการประเมนิสุขภาพ 

บทที ่  3  การแปลผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารและการ
ตรวจพเิศษ 

3.1 ปสัสาวะ   
3.2 อุจจาระ 
3.3 ส่ิงคดัหลัง่  
3.4 ส่ิงขบัหลัง่  
3.5 การส่องกลอ้ง 
3.6 การตรวจดว้ยรงัสี 
3.7 การเจาะและดูด 
3.8 การตรวจดว้ยคลืน่ไฟฟ้า 
3.9 การตรวจดว้ยคลืน่เสียง 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิ หลกัการ 
วธิกีารประเมนิ
สุขภาพแบบองค์
รวม 

ศึกษาจากการฟังบรรยาย
แบบมส่ีวนรว่มและรว่มกนั
สร้างแผนผงัความคดิรวบ
ยอด 

การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

การประเมนิ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาค้นคว้าและสรุปเป็น
แผนผงัความคดินําเสนอราย
กลุม่เกีย่วกบัการประเมนิ
ภาวะสุขภาพ 
2.สาธติ และสาธติย้อนกลบั 
การประเมนิสภาพรา่งกาย 
จติใจ สังคมและจติวญิญาณ 
ในบุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ อยา่ง
เอือ้อาทร พร้อมลงบนัทกึ 
3. ฝึกการประเมนิสุขภาพ
จากกรณตีวัอยา่งวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุ 

1.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
2.ทกัษะการสาธติ
ย้อนกลบัและการลง
บนัทกึ 
3.ผลงานการ
ประเมนิสุขภาพและ
การลงบนัทกึ 
4.การทดสอบ 
 
 

การแปลผลการ
ตรวจทาง
ห้องปฏบิตักิาร
และการตรวจ
พเิศษ 

 

1.วเิคราะหผ์ลการตรวจจาก
กรณตีวัอยา่ง 
2.อภปิรายและสรุปประเด็น
สําคญัการตรวจทาง
ห้องปฏบิตักิารและการตรวจ
พเิศษ 

1.รายงานการ
วเิคราะห ์
2.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
3.การทดสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด 
2. โรงพยาบาล   ห้องชณัสูตร 
3. ชุมชน    

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณ ์ / ส่ือบุคคล 
2. วดิทิศัน ์ / CAI. / CD  ROM / เอกสาร / ตาํรา 
3. หุ่น อุปกรณ ์  เครือ่งมอื  เครือ่งใช้ 
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4. ชุดการเรยีนการสอน 
5. แบบบนัทกึผลการตรวจรา่งกาย สภาพจติ สังคม และ

จติวญิญาณ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
ฟารดิา อบิราฮิม, บรรณาธกิาร. (2539). ปฏบิตักิารประเมนิภาวะ

สุขภาพอนามยั .กรุงเทพฯ :โรงพมิพส์ามเจรญิพานิชย.์ 
วสันต ์  ศิลปสุวรรณ และพมิพพ์รรณ  ศิลปสุวรรณ.(2542) 

การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ : 
ทฤษฎีและการปฏิบตัิ .พมิพค์รั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :            
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล. 

สุชาต ิ  โสมประยูร  บรรณาธกิาร. (2542). สุขภาพเพือ่ชวีติ. 
พมิพค์รัง้ที ่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

สุรยี ์  ธรรมกิบวร  เรยีบเรยีง. (2540) .การบนัทึกทางการ
พยาบาล. พมิพค์รัง้ที ่ 2. นนทบุร ี : โครงการสวสัดกิาร 
สถาบนัพระบรมราชชนก. 

Fischbach, Frances. (1999). A Manual of Laboratory & 
Diagnostic Tests. 6th ed. 

 Philadelphia : Lippincott.  
Naidoo, Jennie , and Wills, Jane. (1998) .Practicing Health 

Promotion . London : Bailliere Tindall. 
 
 

หลกัการและเทคนิคการพยาบาล     
(Principles and Techniques in Nursing)         

 
รหสัวชิา พย. 1203 
หน่วยกติ     3 (2-2-5) 
คาํอธบิายรายวชิา  
 ศึกษาหลกัการและเทคนิคการปฏบิตักิารพยาบาลแบบองคร์วม 
ในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและ
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เบีย่งเบน บนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความเอือ้อาทร โดยการ
เรยีนรู้ตามสภาพจรงิ และการฝึกทดลองในห้องปฏบิตักิาร โดย
คํานึงถึงความเป็นมนุษย์  ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน  มคีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ 
สมรรถนะรายวชิา 
 ปฏิบตัิการพยาบาลได้ถูกต้องตามหลกัการและเทคนิคด้วย
ความเอือ้อาทร โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธมินุษยชน  มคีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายหลกัการและเทคนิคการปฏบิตักิารพยาบาลชนิดตา่ง 

ๆ ได ้
2. ระบุแนวทางการดแูลบนพืน้ฐานทฤษฎกีารดแูลดว้ยความ

เอือ้อาทรทีส่อดคล้องกบัเทคนิคการปฏบิตักิารพยาบาลได ้
3. ปฏบิตักิารพยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีารดแูลดว้ยความเอือ้

อาทรในห้องปฏบิตักิารโดยยดึหลกัจรยิธรรม และหลกั
สิทธมินุษยชนได ้

4. ตระหนกัถงึความสําคญัในการปฏบิตักิารพยาบาลแบบองค์
รวมตามหลกัการและเทคนิคการพยาบาลทีถ่กูต้อง 

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่  1 หลกัการและเทคนิคปฏบิตักิารพยาบาลดา้น
ความสุขสบาย 

1.1 สุขวทิยาส่วนบุคคลทกุวยั (Personal  Hygiene) 
1.2 ทาํเตยีง และส่ิงแวดลอ้ม (Unit  Care ) 
1.3 การนวด (Massage) 
1.4 การบาํบดัดว้ยความร้อน ความเย็น (Hot - Cold 

therapy)    
  บทที ่ 2  หลกัการและเทคนิคปฏบิตัเิกีย่วกบัการควบคุมการ
แพรก่ระจายเชือ้ 
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  2.1 การทาํลายเชือ้และการทาํให้ปราศจากเชือ้ 
(Disinfection and Sterilization) 

2.2 เทคนิคปลอดเชือ้ (Aseptic Technique) 
  2.3 เทคนิคการทาํให้ปราศจากเชือ้ (Sterile 
Technique) 

2.4 เทคนิคการแยก  (Isolation Technique) 
2.5 การควบคุมการแพรก่ระจายเชือ้ตามหลกัสากล 

(Universal Precaution) 
บทที ่ 3  หลกัการและเทคนิคการเก็บส่ิงส่งตรวจและการ

เตรยีมตรวจ 
3.1 การเก็บส่ิงส่งตรวจ( Specimen) 
      3.1.1 เลอืด  
      3.1.2 ปสัสาวะ 
      3.1.3  อุจจาระ 
 3.1.4  เสมหะ 
 3.1.5 สารคดัหลัง่ 
 3.1.6 ส่ิงส่งตรวจพเิศษ 
3.2  การเตรยีมตรวจ 

               3.2.1การเตรยีมตรวจดา้นรา่งกายและจติใจ 
      3.2.2การเตรยีมอุปกรณ ์และเครือ่งมอื 
      3.2.3 การจดัทา่ผู้ป่วย 

บทที ่4 หลกัการและเทคนิคการวดัสัญญาณชพี 
 4.1  อุณหภูมริา่งกาย 
 4.2  การหายใจ 
 4.3  ชพีจร 

                     4.4  ความดนัโลหติ 
บทที ่ 5 หลกัการและเทคนิคการให้อาหาร  ยา  สารน้ํา  

สารละลาย  เลอืด และ    ส่วนประกอบของ
เลอืด 

  5.1 การให้อาหารและน้ําทางปาก     
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5.2 การให้อาหารและน้ําทางสายยาง 
5.3 การให้ยาทางปาก ทางผวิหนงั และเยือ่บุตา่ง ๆ 

เหน็บ สวน อมใตล้ิน้   พน่ 
  5.3.1 ยาหยอดตา หู จมกู 

  5.3.2 ยาฉีดเขา้ชัน้ผวิหนงั ใตผ้วิหนงั และ 
กลา้มเนือ้   

  5.3.3 การให้ยา สารน้ํา สารละลาย  เลอืด  
ส่วนประกอบของเลอืด  

  5.3.4 ทางหลอดเลอืดดาํ  
บทที ่ 6 หลกัการและเทคนิคการดแูลการขบัถา่ยและการ

บนัทกึปรมิาณน้ําเขา้ -น้ําออก 
        6.1  การขบัถา่ยปัสสาวะ 

6.2  การขบัถา่ยอุจจาระ 
6.3  การสวนปสัสาวะ 
6.4  การสวนอุจจาระ 

      6.5  การสวนเพือ่ระบายแก๊ส 
6.6 การบนัทกึปรมิาณน้ํา เข้า – ออก จากรา่งกาย 

บทที ่ 7  หลกัการและเทคนิคการลา้ง และ การสวนลา้ง
  

7.1  การลา้งตา 
7.2  การลา้งหู 
7.3  การสวนลา้งกระเพาะอาหาร  ลาํไส้  
7.4  การสวนลา้งกระเพาะปสัสาวะ 
7.5  การสวนลา้งช่องคลอด 

  บทที ่ 8  หลกัการและเทคนิคการทาํแผล  พนัผ้า และการ
ดแูลทอ่ระบาย 

 8.1  การทาํแผลแห้ง   แผลเปียก 
 8.2  การสวนลา้งแผล 
 8.3  การดแูลทอ่ระบาย 

            8.4 การพนัผ้าชนิดตา่ง ๆ 
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บทที ่ 9  หลกัการและเทคนิคการจดัทา่   การเคลือ่นไหว
และการฟ้ืนฟรูา่งกาย 

9.1 บรหิารรา่งกาย ข้อ และกลา้มเนือ้    
9.2 การจดัทา่  การพลกิตวั 
9.3 การผูกยดึ    
9.4 การเคลือ่นยา้ย  การยก  การพยุง  

  9.5 การดแูลผู้ป่วยใส่ Traction และเฝือก   
 9.6 การใช้กายอุปกรณ ์

บทที ่ 10  หลกัการและเทคนิคการดแูลทางเดนิหายใจ 
10.1  การบรหิารการหายใจ     
10.2  การไออยา่งถกูวธิ ี    
10.3   การจดัทา่และการเคาะปอด 
10.4  การให้ออกซเิจนและการดแูล ผู้ไดร้บัออกซเิจน 
10.5 การดดูเสมหะ 

บทที ่11  หลกัการและเทคนิคการดแูลผู้ป่วยกอ่นและหลงั
ผา่ตดั 

11.1 การเตรยีมดา้นรา่งกาย  จติใจ  สังคม  
และจติวญิญาณ   
   11.2 การเตรยีมเอกสารอุปกรณก์อ่นผา่ตดั    

11.3 การเตรยีมรบัผู้ป่วยหลงัผา่ตดั 
11.4 การดแูลผู้ป่วยหลงัผา่ตดั 
 
 

  บทที ่ 12  หลกัการและเทคนิคการรบัการจาํหน่ายและการส่ง
ตอ่ผู้ป่วย  การบนัทกึ อาการ                            

 12.1  ขัน้ตอนการรบัใหม ่    
 12.2 ขัน้ตอนการส่งตอ่   

  12.3 ขัน้ตอนการจาํหน่าย 
                   12.4 การบนัทกึอาการ 

บทที ่  13  หลกัการและเทคนิคการดแูลผู้ป่วยเมือ่เสียชวีติ 
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13.1  หลกัการของศาสนา และ ประเพณ ี               
   13.2  หลกัการดแูลผู้ป่วยทีเ่สียชวีติ  ดว้ยโรคไม่
ตดิตอ่ / โรคตดิตอ่   

13.3  การแตง่ศพ   
   13.4  หลกัการปฏบิตัทิางกฎหมาย และระเบยีบ
ปฏบิตัขิองโรงพยาบาล 
  13.5   การเก็บศพ   
 13.6  ใบมรณะบตัร 
 13.7   การจาํหน่ายศพ 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
หลกัการและ
เทคนิค
ปฏบิตักิาร
พยาบาลใน
การดแูลบคุคล
แบบองคร์วม  

 

1.ศึกษาสถานการณ์
จาํลอง  
2.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
3.สาธติ -  สาธติ
ย้อนกลบั 
4.นิทรรศการ 
5.อภปิราย 

1.หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. ทกัษะการฝึกปฏบิตั ิ
3. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิคปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการ
ควบคุมการ
แพรก่ระจาย
เชือ้  
 

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
2.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
3.อภปิราย 
5.สาธติ – สาธติ
ย้อนกลบั 
6. ฝึกปฏบิตักิาร
พยาบาล ดว้ยตนเอง 

1. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. ประเมนิโดยใช้วธิ ี
OSCE(Sterile 
Technique) 
3.การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น อาจารย ์
4.การทดสอบ 
 

หลกัการและ
เทคนิคการเก็บ
ส่ิงส่งตรวจและ
การเตรยีม

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
2.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
3.อภปิราย 

1.การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น อาจารย ์
2.หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3.การทดสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
ตรวจ 
 

4.สาธติ – สาธติ
ย้อนกลบั 
5.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 
 

หลกัการและ
เทคนิคการวดั
สัญญาณชพี 

     

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
2.อภปิราย  
3.สาธติ – สาธติ
ย้อนกลบั 
4.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
5.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 

1. ประเมนิโดยใช้วธิี
OSCE 
   (Vital signs) 
2. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น  
   อาจารย ์
3. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
4. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิค 
การให้อาหาร 
ยา 
สารน้ํา  
สารละลาย  
เลอืด และ
ส่วนประกอบ
ของเลอืด     

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
2.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
3.อภปิราย 
4.สาธติ – สาธติ
ย้อนกลบั 
5.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 

1. ประเมนิโดยใช้วธิี
OSCE(การให้อาหารยา
และน้ําทางสายยางและ
การให้ยาทางปาก) 
2. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น อาจารย ์
3. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
4. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิค 
การดแูลการ
ขบัถา่ยและ
การบนัทกึ
ปรมิาณ 
น้ําเข้า - ออก      

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
2.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
4.อภปิราย 
5.สาธติ – สาธติ
ย้อนกลบั 
6.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 

1. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น อาจารย ์
2. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3. การทดสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
หลกัการและ
เทคนิคการลา้ง
และการสวน
ลา้ง     

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
2.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
4.อภปิราย 
5.สาธติ – สาธติ
ย้อนกลบั 
6.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 

1. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น  
อาจารย ์
2. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิคการทาํ
แผล พนัผ้า
และการดแูล
ทอ่ระบาย 

 

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
2.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
3.อภปิราย 
4.สาธติ– สาธติย้อนกลบั 
5.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 

1. ประเมนิโดยใช้วธิี
OSCE (การทาํ 
  แผล) 
2. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น  
  อาจารย ์
3. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
4. การทดสอบ 
 
 
 
 

หลกัการและ
เทคนิคการจดั
ทา่   
การเคลือ่นไหว
และการฟ้ืนฟู
รา่งกาย 
 

1.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
2.กรณศึีกษา  
3.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 
4.สาธติ - สาธติ
ย้อนกลบั 
5.อภปิราย 

1. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น อาจารย ์
2. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิคการดแูล

1.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 

1. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น อาจารย ์
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
ทางเดนิหายใจ 

                 
     

2.กรณศึีกษา  
3.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 
4.สาธติ - สาธติ
ย้อนกลบั 
5.อภปิราย 

2. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิคการดแูล
ผู้ป่วยกอ่นและ
หลงัผา่ตดั 

      

1.ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
2.กรณศึีกษา  
3.ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
ดว้ยตนเอง 
4.อภปิราย  

1. การมส่ีวนรว่มโดย 
ตนเอง เพือ่น อาจารย ์
2. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิคการรบั
การจาํหน่าย
และการส่งตอ่
ผู้ป่วย  การ
บนัทกึอาการ 

1.ศึกษาดว้ยตนเอง 
2.บทบาทสมมต ิ
3.อภปิราย 

1. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. พฤตกิรรมการมส่ีวน
รว่ม 
3. การทดสอบ 

หลกัการและ
เทคนิคการ
ดแูลผู้ป่วยเมือ่
เสียชวีติ                             

1.กรณศึีกษา 
2.อภปิราย 

1. การมส่ีวนรว่ม 
2. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3. การทดสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด / อนิเทอรเ์น็ต  
2. โรงพยาบาล    
3. ห้องปฏบิตักิารทางการพยาบาล 
4. ชุมชน   

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ส่ือบุคคล 
2. โรงพยาบาล เช่น หอผู้ป่วย  Supply  ระบบบาํบดัน้ํา

เสีย เป็นตน้ 
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3. ชุมชน เช่น การกาํจดัขยะ ตลาดสด  การทาํ
น้ําประปา ร้านอาหาร เป็นตน้ 

4. ห้องสมุดตา่งๆ 
5. วดิทิศัน ์ /CD - ROM / CAI./ ตาํรา / เอกสาร 
6. นกัศึกษาพยาบาล  หุ่น / อุปกรณ ์  เครือ่งมอื  
เครือ่งใช้  
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ปฏบิตัหิลกัการและเทคนิคการพยาบาล  
(Principles and Techniques in Nursing Practicum)           

 
รหสัวชิา พย.1204 
หน่วยกติ    2(0-8-0) 
คาํอธบิายรายวชิา  
 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลและการดูแลบุคคลทุกช่วงวยัของชวีติที่
มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนในสถานการณ์จริง โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  บน
พืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความเอือ้อาทร โดยคาํนึงถงึความเป็น
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มนุษย ์  และความปลอดภยัของผู้รบับรกิารภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย  และจรรยาบรรณวชิาชพี  ยดึหลกัจรยิธรรม  และหลกั
สิทธิมนุษยชน  มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบับุคคล 
ครอบครวั กลุม่คน  และชุมชนไดอ้ยา่งมปีระสิทฺธภิาพ  
สมรรถนะรายวชิา 
 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาลด้วยความ
เอือ้อาทรแกบุ่คคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ โดย
คํานึงถึงความเป็นมนุษย์  ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน  มีความสามารถในการติดต่อ ส่ือสารกับบุคคล 
ครอบครวั กลุม่คนและชุมชนไดอ้ยา่งมปีระสิทฺธภิาพ  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
1. ประยุกตแ์นวคิด  หลกัการและทฤษฎีการพยาบาลใน

การปฏบิตักิารพยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความ
เอือ้อาทร  โดยคํานึงถึงสิทธคุิณค่า ศักดิศ์รีของความ
เป็นมนุษยข์องบุคคล ครอบครวั และชุมชนทัง้ในสภาวะ
สุขภาพปกตแิละเบีย่งเบนได ้

2.  ปฏิบตัิหลกัการและเทคนิคการพยาบาลแก่บุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ  

    ดงัตอ่ไปนีไ้ด ้
2.1 ความสุขสบาย และความปลอดภยั  
2.2 การควบคุมการแพรก่ระจายเชือ้   
2.3 การเก็บส่ิงส่งตรวจและการเตรยีมตรวจ  
2.4 การวดัสัญญาณชพี    
2.5 การให้อาหาร  ยา  สารน้ํา  สารละลาย  

เลอืดและส่วนประกอบของเลอืด    
2.6 การขบัถา่ยและการบนัทกึปรมิาณน้ําเขา้ - ออก    
2.7 การลา้ง และ การสวนลา้ง   
2.8 การทาํแผล  พนัผ้า และการดแูลทอ่ระบาย   
2.9 การจดัทา่  การเคลือ่นไหว และการฟ้ืนฟรูา่งกาย   
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2.10 การดแูลทางเดนิหายใจ   
2.11 การดแูลผู้ป่วยกอ่นและหลงัผา่ตดั   
2.12 การรบัใหม ่  การจาํหน่ายและการส่งตอ่ผู้ป่วย 
2.13 การดแูลผู้ป่วยเมือ่เสียชวีติ 

3. ตระหนกัถงึความสําคญัของการปฏบิตักิารพยาบาลแบบ
องคร์วมตามหลกัการและ  
    เทคนิคการพยาบาลทีถ่กูต้อง 

สาระการเรยีนรู ้
 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลแบบองคร์วมดว้ยความเอือ้อาทรตอ่
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุ ทีม่ภีาวะสุขภาพ
ปกตแิละเบีย่งเบน  
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ฝึกปฏบิตักิาร
พยาบาลแบบองค์
รวมแกบ่คุคลทุกวยั
ทีม่ภีาวะสุขภาพ
ปกตแิละเบีย่งเบน
วยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุ 

1.ฝึกทกัษะการปฏบิตักิาร
พยาบาลในสถานการณ์
จรงิ  
2.ใช้กระบวนการพยาบาล
ในการดแูลผู้ป่วยแบบองค์
รวม 
3.ประชุมปรกึษาทางการ
พยาบาล 
4.ศึกษาจากกรณตีวัอยา่ง 
5.ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
6.อภปิราย 

1.ทกัษะทางการ
พยาบาลโดย
ตนเอง เพือ่น 
และอาจารย ์
2.แผนการ
พยาบาลและการ
ปฏบิตักิารพยาบาล 
3.การทดสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. หอผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
2. ชุมชน 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
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การสอนและการให้คาํปรกึษาทางสุขภาพ 
(Teaching and Counseling in Health) 

 
รหสัวชิา    พย.1205  
หน่วยกติ   2(1-2-3) 
คาํอธบิายรายวชิา  
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ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎกีารสอนทางสุขภาพ หลกัการและ 
เทคนิคกระบวนการสอนทางสุขภาพ ประยุกตใ์ช้กบัการให้บรกิาร
สุขภาพ วเิคราะห ์ และเลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยีต่างๆ ในการ
สอนทางสุขภาพ ฝึกการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในเชิง
สังคมและเชิงวชิาชีพเพื่อการบําบดั และการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพ ในสถานการณจ์ําลองหรือสถานการณ์จรงิ ด้วยความ
เอื้ออาทร ยอมรับและเข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคล ใช้
ภาษาไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สมรรถนะรายวชิา 

สอนและให้คําปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น 
วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุ ครอบครวั กลุ่มคนและชุมชนโดยใช้
เทคนิค ส่ือและเทคโนโลยตีา่งๆ เพือ่การมภีาวะสุขภาพทีด่ ี ด้วย
การยอมรบัและเข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคล ใช้ภาษาไทยที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีได้อยา่งเหมาะสมและสร้างสัมพนัธภาพระหวา่ง
บุคคลในเชงิสังคมและเชงิวชิาชพีเพือ่การบาํบดัได ้  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิ  หลกัการ ทฤษฎ ี  กระบวนการ และ

เทคนิคของการสอน และการให้คาํปรกึษาทางสุขภาพได ้
2. ตระหนกัถงึความสําคญัของความเป็นปจัเจกบุคคลในการ

สอนและการให้การปรกึษาทางสุขภาพ 
3. ประยุกตใ์ช้ทฤษฎเีกีย่วกบัการสอน และการให้คาํปรกึษา

ทางสุขภาพได ้
4. แสดงเทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพเพือ่การปรกึษาทาง

สุขภาพได้ 
5. เลอืกเทคนิค ส่ือและเทคโนโลยตีา่งๆ มาใช้ในการสอน 

และการให้การปรกึษาทางสุขภาพได ้
6. วางแผน  ดาํเนินการสอน และให้การปรกึษาทีส่่งเสรมิ 

สนบัสนุนศักยภาพในการดแูลสุขภาพแกบุ่คคล  วยัเด็ก  



 

 153 

วยัรุน่  วยัผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ   ครอบครวั  กลุม่คน  
และชุมชนได ้

สาระการเรยีนรู ้
บทที ่  1  แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎกีารสอนทางสุขภาพ 

1.1 ความสําคญัของการสอนทางสุขภาพแก่
ผูใ้ช้บรกิาร 

1.2 องคป์ระกอบของการสอนทางสุขภาพ 
1.3 แนวคดิ  หลกัการ ทฤษฎใีนการสอนทาง

สุขภาพและการประยุกตใ์ช้ 
บทที ่  2  กระบวนการสอนทางสุขภาพ 

2.1 ความหมายการสอนทางสุขภาพ 
2.2 การประเมนิความต้องการและกาํหนดวตัถุประสงค์

เชงิพฤตกิรรม 
2.3 วธิกีารสอนทางสุขภาพแกบุ่คคลทกุวยั  

ครอบครวั กลุม่คนและชุมชน   
2.4 การเขยีนแผนการสอนทางสุขภาพ 
2.5 ส่ือและเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการสอนทางสุขภาพ                                   
2.6 การประเมนิผลการสอนทางสุขภาพ 

บทที ่ 3  การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
 3.1  ความสําคญั  ความหมาย   และแนวคดิ

ทฤษฎ ี
  3.2  หลกัการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 

       3.3  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่ง
บุคคล 

3.4  ชนิดของสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
       3.4.1 สัมพนัธภาพทางสังคม 

                           3.4.2 สัมพนัธภาพเชงิวชิาชพี 
3.5 เทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลวยัเด็ก 

วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่และ 
      วยัผู้สูงอายุ ครอบครวั กลุม่คนและ
ชุมชน 

บทที ่  4  การสร้างสัมพนัธภาพเชงิวชิาชพี 
4.1 ความสําคญั  ความหมาย  และแนวคดิทฤษฎ ี
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4.2 ขัน้ตอนและเทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพเชงิ
วชิาชพีเพือ่การบาํบดั 
บทที ่  5  การให้การปรกึษาทางสุขภาพ 

5.1 ความหมาย  ความสําคญั แนวคดิและทฤษฎี
ของการให้การปรกึษา 

5.2 องคป์ระกอบของการให้การปรกึษาทางสุขภาพ 
5.3 เทคนิคการให้การปรกึษา 
5.4 กระบวนการของการให้การปรกึษารายบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละ   
     วยัผู้สงูอายุ และรายกลุม่ 

 การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิ 
หลกัการ 
ทฤษฎกีารสอน
ทางสุขภาพ
และ
กระบวนการ
สอนทาง
สุขภาพ 

1.ศึกษาดว้ยตนเอง  
2.อภปิราย  
3.ฝึกประเมนิความ
ต้องการการเรยีนรูข้อง
ผู้ใช้บรกิารกลุม่ตา่งๆ 
4.ฝึกเขยีนแผนการสอน  
การเลอืกเทคนิค ส่ือและ
เทคโนโลยกีารสอน 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การแสดงความ
คดิเห็นและการให้
ข้อมูลป้อนกลบักบั
เพือ่น 
3.รายงานการ
วเิคราะหค์วาม
ต้องการการเรยีนรู้
ของผู้ใช้บรกิาร 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

 5.ฝึกสอนทางสุขภาพวธิี
ตา่งๆ ตลอดจนรว่ม
อภปิรายและให้ข้อมูล
ป้อนกลบัตอ่พฤตกิรรม
การสอนของตนเองและ
เพือ่น 
 

4.แผนการสอนทาง
สุขภาพและการ
เลอืกใช้เทคนิคการ
สอน ส่ือ และ
เทคโนโลยกีารสอน 
5.ทกัษะการสอนทาง
สุขภาพของตนเอง
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และเพือ่น 
6.การทดสอบ 

การสร้าง
สัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล 
 
 
 

1.ศึกษาและอภปิรายกลุม่
ยอ่ย  
2.ฝึกสร้างสัมพนัธภาพใน
ชัน้เรยีนตามสถานการณ์
ทีก่าํหนด 
3.ฝึกวเิคราะหต์นเองและ
การยอมรบัข้อมูลป้อนกลบั 

1.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
2.ประเมนิพฤตกิรรม
การสร้าง
สัมพนัธภาพระหวา่ง
บคุคล 
3.การทดสอบ 

การให้การ
ปรกึษาทาง
สุขภาพ 

1.ฝึกประเมนิความต้องการ
การปรกึษาของบคุคลใน
วยัเด็ก วนัรุน่ วยัผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ ของ
ครอบครวั กลุม่คนและ
ชุมชน 
2.ฝึกทกัษะการใช้เทคนิค
และการบนัทกึผลการให้
การปรกึษา 
 

1.ผลการวเิคราะห์
ความต้องการการ
ปรกึษาของบคุคลทุก
วยั ครอบครวั 
กลุม่คนและชุมชน 
2.ประเมนิพฤตกิรรม
การปรกึษาและการ
บนัทกึผล 
3.การทดสอบ 

แหลง่เรยีนรู ้
ห้องสมุด 
เพือ่น  ครู 
อนิเทอรเ์น็ต 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. วดิทิศัน ์ / วทิยุ – เทป / คอมพวิเตอร ์
2. ส่ือบุคคล 
3. กรณศึีกษา 
4. เอกสารอา่นประกอบ/เอกสารประกอบการสอน 
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แนวโน้มและพฒันาการของวชิาชพีการพยาบาล 
(Trends and Development of Nursing Profession)  
 

รหสัวชิา พ. 1306 
หน่วยกติ 2(2–0–4) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งในและ
ต่างประเทศ  คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องค์กร
วชิาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพฒันาการและการพฒันา
วิชาชีพการพยาบาล  ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการ
พยาบาล  รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  โดย
กระบวนการค้นคว้า สืบเสาะความรู้ และการสัมมนา เพือ่การ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเ น่ืองได้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของสังคมและสามารถบรหิารจดัการทมีงาน 
สมรรถนะรายวชิา 
 คดิ ตดัสินใจแกป้ัญหาและพฒันาตนเอง   และวชิาชพีอยา่ง
ตอ่เน่ืองไดส้อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสังคม และสามารถ
บรหิารจดัการทมีงาน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
1. บอกพฒันาการของวชิาชพีการพยาบาลได ้
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2. อธบิายคุณลกัษณะของวชิาชพีพยาบาลได ้
3.  ตระหนกัถงึคุณคา่ของวชิาชพีการพยาบาล 
4. อธบิายบทบาทและหน้าทีข่ององคก์รวชิาชพีการพยาบาล

ได ้
5. วเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่พฒันาการวชิาชพีการ

พยาบาลได้ 
6. วเิคราะหป์ระเด็น  ปญัหา  และแนวโน้มวชิาชพีการ

พยาบาลทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสังคมได้ 
7. วเิคราะหแ์ละอภปิรายแนวทางการพฒันาวชิาชพีการ

พยาบาลได้ 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 พฒันาการของวชิาชพีการพยาบาล 

1.1 พฒันาการของวชิาชพีการพยาบาลใน
ตา่งประเทศ  

1.2 พฒันาการของวชิาชพีการพยาบาลในประเทศ
ไทย  

บทที ่ 2 คุณลกัษณะของวชิาชพีการพยาบาล 
2.1 เอกลกัษณข์องวชิาชพี 
2.2 เอกสิทธิแ์ห่งวชิาชพี  
2.3 พลงัอาํนาจของวชิาชพี 
2.4 คุณคา่ของวชิาชพี 
2.5 บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพยาบาล 

บทที ่ 3  องคก์รวชิาชพีการพยาบาล 
  3.1 องคก์รวชิาชพีการพยาบาลในประเทศ 

3.2 องคก์รวชิาชพีการพยาบาลระหวา่งประเทศ 
3.3 ความสัมพนัธร์ะหวา่งองคก์รวชิาชพีการพยาบาล

และองคก์รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.4 ความสัมพนัธร์ะหวา่งสมาชกิกบัองคก์รวชิาชพี 

บทที ่ 4 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่พฒันาการและแนวโน้มวชิาชพีการ
พยาบาล 
 4.1 การบรกิารพยาบาล 
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 4.2 การศึกษาพยาบาล 
4.3 การบรหิารการพยาบาล 
4.4 การวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 

บทที ่ 5 การพฒันาวชิาชพีการพยาบาล 
5.1 ความสําคญัของการพฒันาองคค์วามรู้ทางวชิาชพี 
5.2 วธิกีารพฒันาองคค์วามรู้ทางวชิาชพี 
5.3 บนัไดความกา้วหน้าทางวชิาชพี   

การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
พฒันาการของ
วชิาชพีการ
พยาบาล 

ศึกษาค้นคว้าการ
พฒันาการของวชิาชพีการ
พยาบาลทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

หลกัฐานการเรยีนรู้ 

คุณลกัษณะของ
วชิาชพีการ
พยาบาล 
 

ศึกษาคุณลกัษณะของ
วชิาชพีการพยาบาล และ
บทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของพยาบาล
ดว้ยวธิกีารสัมมนา 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่มและ
แสดงความคดิเห็น
โดยตนเอง เพือ่น 
อาจารย ์

องคก์รวชิาชพี
การพยาบาล 
 

1.ศึกษาปรชัญา และการ
ดาํเนินงาน ในองคก์ร
วชิาชพี โดยการศึกษาดู
งานสภาการพยาบาล /
สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย/สมาคม
พยาบาลในภาคตา่งๆ 
หรอืศึกษาจาก เอกสาร 
เว็บไซด ์
2.อภปิราย 

1.รายงานการศึกษา
ดงูาน 
2. การมส่ีวนรว่มและ
แสดงความคดิเห็น
โดยตนเอง เพือ่น 
อาจารย ์
 

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่
พฒันาการ และ

วเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลตอ่
การพฒันาการวชิาชพีการ

หลกัฐานการเรยีนรู้ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แนวโน้ม 
วชิาชพีการ
พยาบาล 

พยาบาลและแนวโน้ม 
วชิาชพีการพยาบาลโดย
การสัมมนา 

 

การพฒันา 
วชิาชพีการ
พยาบาล 

อภปิรายแนวทางการ
พฒันาวชิาชพีและบนัได
ความก้าวหน้าทางวชิาชพี 

การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด 
2. อนิเทอรเ์น็ต 
3. องคก์รวชิาชพี 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ตาํรา เอกสาร 
2. บุคคลทีม่คีวามรู้และประสบการณใ์นวชิาชพี และทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. เว็บไซด ์ วดิทิศัน ์  ภาพยนตร ์
4. พพิธิภณัฑท์างการพยาบาล 
5. สถานทีต่า่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี เช่น สภาการพยาบาล 

เป็นตน้ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
จนิตนา ยนูิพนัธ ์และ อรพรรณลอืบุญธวชัชยั.(2540). กรณศึีกษา

เพือ่สร้างเสรมิคุณธรรม จรรยาแห่งวชิาชพีการพยาบาล.
กรุงเทพฯ:โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

นนัทนา น้ําฝน. (2538). เอกลกัษณข์องพยาบาลวชิาชพี. 
กรุงเทพ:เหมการพมิพ.์ 

ผกา เศรษฐจนัทร.์ (2542). ประวตักิารพยาบาลในประเทศไทย. 
กรุงเทพ: องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศึก. 

พกิุลทพิย ์ หงษเ์หริ และปราณ ี จาตเิกตุ, บรรณาธกิาร.(2539). 
กฎหมายวชิาชพีการพยาบาล.พมิพค์รัง้ที ่ 3.กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการพฒันาตาํราสาขาพยาบาลศาสตร ์ คณะ
พยาบาลศาสตร ์  มหาวทิยาลยัมหดิล. 
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การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการเจ็บป่วย 
(Heath Promotion and Illness Prevention) 

  
รหสัวชิา  พย. 1207 
หน่วยกติ 3 (3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎกีารสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนั
การเจ็บป่วยแบบองคร์วม            สุขภาวะและ
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัการ
เจ็บป่วยแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต  โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความเอือ้อาทร คํานึงถึง
ความเป็นมนุษย ์ ยึดหลกัจริยธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน  คิด
อย่างเป็นระบบ ผสมผสาน           ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ทรพัยากรและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  มุ่งเสรมิสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเอง 
สมรรถนะรายวชิา 
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 สร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วยของบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ  เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคล
ในการดูแลตนเอง โดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลัก
จรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. วเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลตอ่สุขภาพของบุคคลในวยัเด็ก 

วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่ และวยัผู้สงูอายุได ้
2. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎกีารสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนั

การเจ็บป่วยแบบองคร์วม 
แกบุ่คคลในวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุได ้

3. อธบิายวธิกีารสร้างเสรมิสุขภาพ  และป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลในวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่ และวยัผู้สงูอายุ
ในภาวะปกตไิด ้

4. แสดงความคดิอยา่งเป็นระบบในการเลอืกใช้ทรพัยากร  
เทคโนโลย ี  ผสมผสานภมูปิัญญาท้องถิน่เพือ่การสร้าง
เสรมิสุขภาพ  และป้องกนัการเจ็บป่วยของบุคคลวยัเด็ก          
วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่ และวยัผู้สงูอายุในภาวะปกตไิด ้ โดย
คาํนึงถงึปจัเจกบุคคล  และบรบิทของชุมชน 

5. ใช้กระบวนการพยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีารดแูลดว้ย
ความเอือ้อาทรในการวางแผนสร้างเสรมิสุขภาพ  และ
ป้องกนัการเจ็บป่วยของบุคคลในวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่
และวยัผู้สงูอายุ  ในภาวะปกตไิด้ โดยยดึหลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธมินุษยชน 

6.   สร้างเสรมิศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเองได ้
7.   ตระหนกัถงึคุณคา่ของการสร้างเสรมิสุขภาพ  และป้องกนั

การเจ็บป่วยของตนเอง  
     และบุคคลแบบองคร์วม 
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สาระการเรยีนรู ้
      บทที ่ 1 สถานการณแ์ละการดาํเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพ

และป้องกนัการเจ็บป่วย 
1.1 ทศิทางและการดาํเนินงานการสร้างเสรมิสุขภาพ
และการป้องกนัการ  
      เจ็บป่วย  ของประเทศไทย ในกระแสการ
เปลีย่นแปลงของสังคมโลก  
1.2 ความสําคญั และความแตกตา่งของการสร้างเสรมิ
สุขภาพและการป้องกนั 
      การเจ็บป่วย 

  บทที ่ 2  สุขภาวะและปจัจยัทีม่ผีลตอ่สุขภาพ 
2.1 สุขภาวะของบุคคลแบบองคร์วมในแตล่ะช่วงวยั  
2.2 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ภาวะสุขภาพบุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ 

วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ   
 2.2.1 พนัธุกรรม   
 2.2.2 ความรู้ คา่นิยม ความเชือ่ ทศันคตแิละ
พฤตกิรรมอนามยับุคคล   
 2.2.3 สภาพทางเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม การ
ปกครองและส่ิงแวดลอ้ม  

 2.2.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี และวฒันธรรม   
 2.2.5 วถิกีารดาํเนินชวีติของบุคคล  ทรพัยากร 
เทคโนโลย ี ภมูปิัญญาท้องถิน่ 
 2.2.6 โครงสร้างประชากร  
 2.2.7 ระบบสุขภาพ  

       บทที ่ 3 แนวคดิและทฤษฎกีารสร้างเสรมิสุขภาพและการ
ป้องกนัการเจ็บป่วยแบบองคร์วม 

3.1  Theories in Behavior change 
3.2  A Preventive Model : The Health Belief 

Model 
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3.3  Mixed Models and Theories of Health 
Promotion and Prevention :     

      Tran theoretical Model , Health Promotion 
Model  

3.4  การสร้างเสรมิพลงัอาํนาจของบุคคลในการดแูล
ตนเอง 

 บทที ่ 4 การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลวยัเด็กแบบองคร์วม 

4.1 การเจรญิเตบิโตและการส่งเสรมิพฒันาการตามวยั 
4.2 การคดักรอง (Screening) ปญัหาสุขภาพทีพ่บ

บอ่ยในวยัเด็ก 
4.3 การส่งเสรมิและป้องกนัปญัหาภาวะโภชนาการใน

เด็ก  
4.4 การสร้างเสรมิภมูคุิ้มกนัโรคตามวยัและการให้

คาํแนะนํา 
4.5 การใช้กระบวนการพยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีาร

ดแูลดว้ยความเอือ้อาทร 
     ในการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วย

ของบุคคลแบบองคร์วม         
     ในวยัเด็ก โดยยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ

มนุษยชน 
 

 บทที ่ 5 การสร้างเสรมิสุขภาพ  และการป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลวยัรุน่แบบองคร์วม 

5.1 สถานการณ ์ ปญัหาสุขภาพทีพ่บบอ่ยในวยัรุน่ 
เช่น การใช้บุหรี ่ สารเสพตดิ   
     อุบตัเิหตุ ปญัหาเพศสัมพนัธ ์ การตัง้ครรภไ์มพ่งึ
ประสงค ์ การตัง้ครรภใ์น 
     วยัรุน่  และปัญหาสุขภาพจติฯ   
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5.2 การคดักรอง (Screening) ปญัหาสุขภาพทีพ่บ
บอ่ยในวยัรุน่ 
5.3 การใช้กระบวนการพยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีาร
ดแูลดว้ยความเอือ้อาทร  
      ในการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลแบบองคร์วม  
      ในวยัรุน่ โดยยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

บทที ่ 6 การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลวยัผู้ใหญ ่                     

          แบบองคร์วม 
6.1  สถานการณ ์ ปญัหาสุขภาพทีพ่บบอ่ยในวยัผู้ใหญ ่
เช่น  โรคจากวถิชีวีติ    
      (Lifestyle) ปญัหาจากการทาํงาน การเผชญิ
ปญัหาและการปรบัตวั   
      สุขภาพวยัทอง ฯ 
6.2  การคดักรอง (Screening) ปญัหาสุขภาพทีพ่บ
บอ่ย เช่น โรคความดนั 
      โลหติสงู โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง ฯ 
6.3  การใช้กระบวนการพยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีาร
ดแูลดว้ยความเอือ้อาทร  
      ใน การสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลแบบองคร์วม 
      ในวยัผู้ใหญ ่ โดยยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

บทที ่ 7 การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลวยัผู้สงูอายุ  
                    แบบองคร์วม 

7.1 มโนทศันเ์กีย่วกบัผู้สงูอายุ  ความหมายและ
ประเภทของผู้สงูอายุ (Active    
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      Aging / Frail) 
7.2  พ.ร.บ.ผู้สงูอายุ พ.ศ.2546   นโยบาย และแผน
ผู้สงูอายุแห่งชาต ิ  
7.3  ระบบบรกิารสุขภาพและสังคมสําหรบัผู้สงูอายุใน
ประเทศไทย 
7.4  ทฤษฎคีวามสูงอายุเชงิชวีภาพ : Cross linkage 
theory, Free radical   
      theory,Wear and tear theory,Genetic program 
and error theory 
7.5  ทฤษฎคีวามสูงอายุเชงิจติสังคม : 
Disengagement theory , Activity  
      theory,Continuity theory 
7.6  การคดักรอง (Screening) ปญัหาสุขภาพทีพ่บ
บอ่ยในวยัสงูอายุ 
7.7  การใช้กระบวนการพยาบาลบนพืน้ฐานทฤษฎกีาร
ดแูลดว้ยความเอือ้อาทร  
      ในการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วย
ของบุคคลแบบองคร์วม 
      ในวยัผู้สงูอายุ โดยยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
 

 บทที ่ 8 การใช้แหลง่ประโยชนใ์นชุมชน เทคโนโลย ี
ภมูปิญัญาท้องถิน่และสุขภาพ   
                    ทางเลอืกในการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัการ
เจ็บป่วยของบุคคลทกุช่วงวยั  

8.1 การสร้างเสรมิสุขภาพโดยใช้แหลง่ประโยชนใ์น
ชุมชน  เทคโนโลย ี และ 

      ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
  8.2 สุขภาพทางเลอืกกบัการสร้างเสรมิสุขภาพและการ
ป้องกนัการเจ็บป่วย 
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  8.3 อาหารทอ้งถิน่กบัการสร้างเสรมิสุขภาพ 
  8.4 ประชาสังคมและภาคดีา้นสุขภาพ  
 บทที ่ 9 สถานบรกิารดา้นการสร้างเสรมิสุขภาพและการ
ป้องกนัการเจ็บป่วย 
  9.1 สถานบรกิารดา้นการสร้างเสรมิสุขภาพและการ
ป้องกนัการเจ็บป่วยทัง้ภาครฐั 
                          และภาคเอกชน 
  9.2 บทบาทของพยาบาลในสถานบรกิารสุขภาพเพือ่
การสร้างเสรมิสุขภาพ                             
                          และการป้องกนัการเจ็บป่วย 
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แนวคดิ ทฤษฎกีาร
สร้างเสรมิสุขภาพ
และการป้องกนัการ
เจ็บป่วยแบบองคร์วม 

1.บรรยายแบบมส่ีวน
รว่ม 
2. สรุปแนวคดิ ทฤษฎี
การสร้างเสรมิสุขภาพ
และการป้องกนัการ
เจ็บป่วยแบบองคร์วม
เป็นผงัความคดิ 

การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 

สุขภาวะของบคุคล  ระดมสมองเกีย่วกบั 
สุขภาพ และ 
สุขภาวะของบคุคลทุก
ช่วงวยั  

1.การมส่ีวนรว่มใน
การระดมสมองและ
การวเิคราะห ์
2. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่
ภาวะสุขภาพบคุคล
วยัเด็ก วยัรุน่             
วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุ  

อภปิรายกลุม่ในการ
ประเมนิสุขภาพและ
วเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีล 
ตอ่สุขภาวะ 

การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 

การสร้างเสรมิ 1.ศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบั 1. หลกัฐานการ
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

สุขภาพและป้องกนั
การเจ็บป่วย             
แบบองคร์วม ใน
วยัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุ 

หลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน ดา้น
สุขภาพและการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 
2.อภปิรายรว่มกนัและ
สรุปเป็นผงัความคดิ
รวบยอด 
3.บรรยายแบบมส่ีวน
รว่ม 
4.ออกแบบกจิกรรมเพือ่
สร้างเสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัการเจ็บป่วย 

เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
3.ประเมนิโครงการ
ในประเด็นความคดิ
สร้างสรรคแ์ละการ
นําไปใช้ไดจ้รงิ 
4.การทดสอบ 

การใช้แหลง่
ประโยชนใ์น
ชุมชน 
เทคโนโลย ี                        
ภูมปิญัญาท้องถิน่
ในการสร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกนั
การเจ็บป่วย 

1. วเิคราะหคุ์ณคา่และ
นําเสนอ               
ภูมปิญัญาท้องถิน่เพือ่
ใช้ในการสร้างเสรมิ
สุขภาพ 
2. คดิอยา่งเป็นระบบ 
ในการผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ แหลง่
ประโยชนใ์นชุมชน 
เทคโนโลย ี เพือ่การ
สร้างเสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัการเจ็บป่วย 
3.อภปิรายและสรุปเป็น
ผงัความคดิรวบยอด 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
3. ผลงานนวตกรรม
เพือ่การสร้างเสรมิ
สุขภาพ 
4.การทดสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

การใช้
กระบวนการ
พยาบาลบน
พืน้ฐานทฤษฎกีาร
ดแูลดว้ยความเอือ้
อาทรในการสร้าง
เสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัการ
เจ็บป่วยของบุคคล 
โดยคาํนึงถงึหลกั
จรยิธรรม และ
หลกัสิทธมินุษยชน 

1.กรณศึีกษา 
2. ศึกษาดงูานการสร้าง
เสรมิสุขภาพและป้องกนั
การเจ็บป่วยตลอดจน
การใช้ทรพัยากร 
เทคโนโลย ี ภูมปิญัญา
ท้องถิน่ในการสร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัการ
เจ็บป่วย 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
3.การทดสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1.   บุคคลแตล่ะช่วงวยั : วยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่ และวยั
ผู้สงูอายุ   
2. อนิเทอรเ์น็ต  เวบไซดสํ์านกังานกองทนุสนบัสนุนการ

สร้างเสรมิสุขภาพ (สสส) (www.thaihealth.or.th) และ
อืน่ๆ  

3. แหลง่เรยีนรู้ในชุมชน 
4. สถานบรกิารดา้นการสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการ

เจ็บป่วยทัง้ภาครฐัและเอกชน  
ส่ือการเรยีนการสอน 

1. ตาํรา / วารสาร / หนงัสืออา่นประกอบ 
2. ชุมชน/สถานการณจ์รงิ 
3. วดิทิศัน ์ / สารคด ี /สไลด ์ / คอมพวิเตอร ์
4. ผู้รู้ในชุมชน/ปราชญช์าวบา้น 

 
 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 

http://www.thaihealth.or.th/
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ปฏบิตักิารสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการเจ็บป่วย 
(Heath Promotion and Illness Prevention Practicum) 

 
รหสัวชิา พย. 1208 
หน่วยกติ 2(0-8-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ฝึกประเมินภาวะสุขภาพและแบบแผนการดําเนินชีวิตของ
บุคคลทุกช่วงวยัของชีวิต วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของ
บุคคลในวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพ
ปกติ  ใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัการเจ็บป่วยแบบองคร์วมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วย
ความเอือ้อาทร โดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธมินุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยใีนชุมชน
ทีเ่หมาะสมผสมผสาน ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  มุง่เสรมิสร้างศักยภาพ
ของบุคคลในการดแูลตนเอง 
สมรรถนะรายวชิา 
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 ประเมนิภาวะสุขภาพและแบบแผนการดาํเนินชวีติ สร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วย ของบุคคลวยัเด็ก  วยัรุ่น  วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ   เลอืกใช้ทรพัยากร   เทคโนโลยใีน
ชุมชนที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   สอนและให้
คาํปรกึษาทางสุขภาพ  เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเอง  โดยคํานึงถงึความเป็นมนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานีน้กัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพและแบบแผนการดาํเนินชวีติของ

บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุได ้
2. วเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลตอ่สุขภาพของบุคคลในภาวะปกตใิน

วยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุได ้
3. กรณศึีกษาการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัปญัหาสุขภาพ

แบบองคร์วมของบุคคลในภาวะปกตใินวยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุ   ดว้ยความเอือ้อาทร ยดึหลกั
จรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 

4. เลอืกใช้แหลง่ประโยชนใ์นชุมชน  เทคโนโลยี
ผสมผสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการสร้างเสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัปญัหาสุขภาพของบุคคลในภาวะปกตใินวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุได้ 

5. เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคล ในการดแูลสุขภาพ และ
พึง่พาตนเองได ้

6.   ตระหนกัถงึคุณคา่ของการสร้างเสรมิสุขภาพ และป้องกนั
การเจ็บป่วยของตนเองและ 

      บุคคลแบบองคร์วม 
 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
การประเมนิ
สุขภาพและแบบ

 1. ศึกษาวถิชีวีติของบคุคล
ในสถานการณจ์รงิเกีย่วกบั 

1.รายงาน
การศึกษา วถิี
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แผนการดาํเนิน
ชวีติของบคุคลวยั
เด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุ    

    1.1 ภาวะสุขภาพ 
    1.2 ปจัจยัทีส่่งผลกระทบ
ตอ่ภาวะสุขภาพ     
    1.3 ประเมนิความ
ต้องการการสร้างเสรมิ
สุขภาพและการป้องกนัการ
เจ็บป่วยของบุคคล 
 

ชวีติของบคุคล 
2.ทดสอบความรู้ 
กอ่น-หลงัการฝึก 
ปฏบิตังิาน 
 

การสร้างเสรมิ
สุขภาพ และการ
ป้องกนัการ
เจ็บป่วยดว้ย
ความเอือ้อาทร 
โดยคาํนึงหลกั
จรยิธรรม  
หลกัสิทธิ
มนุษยชนและ
เลอืกใช้แหลง่
ประโยชน ์ และ 
เทคโนโลยใีน
ชุมชน 
ผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ใน
เพือ่สร้างเสรมิ
ศักยภาพของ
บคุคล ในการ
ดแูลตนเอง 

1.ฝึกปฏบิตักิารสร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัการ
เจ็บป่วยในวยัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
ใน 

คลนิิกสุขภาพเด็กด ี
สถานเลีย้งเด็กวยักอ่น
เรยีน 
คลนิิกวยัทอง 
คลนิิกผู้สูงอายุ 
สถานสงเคราะหเ์ด็กและ
ผู้สูงอายุ 
สถานพนิิจคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
โรงเรยีน 
และสถานทีอ่ืน่ๆ  

2.การให้วคัซนีในเด็ก  
3.กรณศึีกษาการสร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัการ
เจ็บป่วยโดยเลอืกใช้แหลง่
ประโยชน ์  เทคโนโลยใีน

1. ประเมนิ
พฤตกิรรมใน
การฝึก
ปฏบิตักิารสร้าง
เสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัการ
เจ็บป่วย 
2.ประเมนิ
กรณศึีกษา  
3.ทดสอบความรู้
กอ่น-หลงัการฝึก
ปฏบิตังิาน 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ชุมชน ผสมผสานภูมปิญัญา
ท้องถิน่ และการดแูล
สุขภาพทางเลอืกอยา่ง
เหมาะสม 
4.ดาํเนินงานตามแผน/จดั
กจิกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ
และการป้องกนัการเจ็บป่วย
ตามช่วงวยั 
5.ประเมนิผลการดาํเนินงาน 

 
แหลง่การเรยีนรู ้

1. ชุมชนชนบท  ชุมชนเมอืง ชุมชนแออดั 
2. คลนิิกสุขภาพวยัตา่ง ๆ  เช่น คลนิิกสุขภาพเด็กด ี  

คลนิิกสุขภาพวยัทอง  คลนิิก สุขภาพผู้สงูอายุ เป็นตน้ 
3. สถานบรกิารสุขภาพระดบัปฐมภมู/ิสถานีอนามยั 
4. องคก์รสร้างเสรมิสุขภาพในชุมชน 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. วดิทิศัน ์
2. คอมพวิเตอร ์
3. วสัดุอุปกรณเ์ครือ่งใช้ในการฝึกปฏบิตั ิ

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
กองสุขศึกษา. (2541). คูม่อืการดาํเนินงานสร้างเสรมิพฤตกิรรม

สุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาตใินโรงเรยีนประถมศึกษา
สําหรบัคร.ู  นนทบุร ี : โรงพมิพก์องสุขศึกษา. 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่. (2539). รายงาน
การประชุมเรือ่งพยาบาลกบัการพฒันาระบบสาธารณสุข:
วสัิยทศัน ์ 2000. ขอนแกน่ :โรงพมิพม์หาวทิยาลยั 
ขอนแกน่. 
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การพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 
(Family and Community Nursing I ) 

 

รหสัวชิา พย.1209 
หน่วยกติ 3(3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพยาบาลครอบครวัและ
ชุมชนแบบองคร์วมบนพืน้ฐานการดแูลดว้ยความเอือ้อาทร ปัจจยัที่
มผีลต่อภาวะสุขภาพครอบครวั กลุ่มคนและชุมชน การประเมนิ
ภาวะสุขภาพครอบครวั กลุม่คนและชุมชน การสร้างเสรมิสุขภาพ  
และป้องกนัปัญหาสุขภาพครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดย
วธิกีารทางระบาดวทิยารว่มกบัทมีสุขภาพและองคก์รชุมชน  การ
เสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครวัและชุมชนในการดูแลตนเอง
โดยเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี  และผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มุ่งให้ครอบครวั กลุ่มคนและชุมชนพึ่งตนเองได้ โดย
กระบวนการศึกษาค้นคว้า คดิอยา่งมรีะบบและสามารถทาํงานเป็น
ทีม เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิน่ โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน  
สมรรถนะรายวชิา 

ประยุกตท์ฤษฎีและหลกัการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
ในการวเิคราะหภ์าวะสุขภาพของครอบครวั กลุ่มคนและชุมชน 
วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน  
การป้องกนัปัญหาสุขภาพโดยใช้วธิกีารทางระบาดวทิยา  การ
เยีย่มบา้นและการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยคาํนึงถงึ
ความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรม และหลกัสิทธมินุษยชน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
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1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการพยาบาลครอบครวั
และชุมชนโดยผสมผสานแนวคดิและทฤษฎกีารดแูลอยา่ง
เอือ้อาทรได้ 

2. วเิคราะหป์จัจยัและภาวะสุขภาพครอบครวั กลุม่คนและ
ชุมชนได ้

3. อธบิายวธิกีารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัปญัหาสุขภาพ
ของครอบครวั   
แตล่ะระยะได ้

4. อธบิายวธิกีารเยีย่มบา้นได ้
5. อธบิายวธิกีารป้องกนัปญัหาสุขภาพชุมชนดว้ยวธิกีารทาง

ระบาดวทิยาได้ 
6. ระบุวธิกีารสร้างครอบครวัและการวางแผนครอบครวัที่

เหมาะสมได้ 
7. อธบิายวธิกีารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัปญัหาสุขภาพ

แกก่ลุม่คนและชุมชนได ้
8. อธบิายวธิกีารสร้างเสรมิการมส่ีวนรว่มของครอบครวั 

กลุม่คนและชุมชนในการดแูลตนเองได ้
9. เลอืกใช้ทรพัยากร  เทคโนโลยแีละผสมผสานภูมปิัญญา

ทอ้งถิน่  โดยยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน   
10. ตระหนักถึงความสําคญัของการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของครอบครวั  และชุมชนในการดแูลตนเอง 
สาระการเรยีนรู ้ 

บทที ่ 1 แนวคดิ และทฤษฎ ี เกีย่วกบัครอบครวัและ
ชุมชน 

1.1  ครอบครวั 
1.1.1 แนวคดิ  และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั 
1.1.2 โครงสร้าง  และหน้าทีข่องครอบครวั 
1.1.3 พฒันาการครอบครวั 
1.1.4  ครอบครวัอบอุน่และครอบครวัสุขภาพด ี
           ลกัษณะของครอบครวัอบอุน่ 
           ลกัษณะของครอบครวัสุขภาพด ี



 

 179 

1.2  ชุมชน 
 1.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัชุมชน 

                         ลกัษณะของชุมชน 
                          องคป์ระกอบของชุมชน 

 1.2.2  ลกัษณะของชุมชนสุขภาพด ี
 1.2.3  ลกัษณะของชุมชนเขม้แข็ง 

แนวคดิและหลกัการความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การมส่ีวนรว่มในการดแูลสุขภาพชุมชน 
  1.3 ความสัมพนัธร์ะหวา่งสุขภาวะของบุคคล 
ครอบครวั กลุม่คนและชุมชน  
บทที ่ 2 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่สุขภาพครอบครวัและชุมชน 

  2.1 ปจัจยัภายใน 
2.1.1 ปจัจยัดา้นรา่งกายและ พนัธุกรรม

(Physical)   
2.1.2 ดา้นจติใจ (Mental fitness) ทศันคต ิ ความ

เชือ่ คา่นิยมและด้าน 
พฤตกิรรมสุขภาพ การจดัการกบัความเครยีด 
(Stress management)  

2.1.3 ดา้นความรู้ การเรยีนรู้และสตปิญัญา  
2.1.4 ดา้นสังคม บทบาทหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ 

(Self responsibility) และสัมพนัธภาพของ
สมาชกิในครอบครวัและชุมชน ของครอบครวั 
กลุม่บุคคลและชุมชน วถิกีารดาํเนินชวีติของ
สมาชกิในครอบครวั กลุม่คนและชุมชน 

2.2 ปจัจยัภายนอก 
 สภาพเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม การปกครอง 

ส่ิงแวดลอ้ม ทรพัยากร เทคโนโลย ี และภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
โครงสร้างประชาการและระบบสุขภาพ 

บทที ่ 3 การพยาบาลครอบครวัและชุมชนแบบองคร์วมโดย
คาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึ 
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     หลกัจรยิธรรม และหลกัสิทธมินุษยชน  
3.1 แนวคดิและหลกัการพยาบาลครอบครวั 
     3.1.1  แนวคดิและหลกัการพยาบาลครอบครวัแบบ
องคร์วม 
     3.1.2  บทบาทหน้าทีข่องพยาบาลในการดแูล
ครอบครวัโดยยดึหลกัจรยิธรรม  
      และสิทธมินุษยชน 

        3.2 การส่งเสรมิพนัธกจิของครอบครวัแตล่ะระยะ 
    3.2.1  พนัธกจิของครอบครวัทัง้ 8 ระยะ 
    3.2.2  การเตรยีมและการสร้างครอบครวั 

    การเตรยีมความพร้อมกอ่นสมรส 
        การวางแผนการมบีุตรการวางแผน
ครอบครวั 
        การคุมกาํเนิดชนิดตา่ง ๆ 
        เทคโนโลยสีมยัใหมด่า้นการเจรญิพนัธุ ์

 3.3 การส่งเสรมิให้ครอบครวัดแูลตนเองดา้นการสร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัปญัหา    

     สุขภาพครอบครวัโดยใช้กระบวนการพยาบาล
และเทคนิคการเยีย่มบา้น 
บทที ่ 4 การสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัปญัหาสุขภาพ

ครอบครวั กลุม่คนและชุมชน   
           โดยวธิกีารทางระบาดวทิยา 

 4.1 แนวคดิและหลกัการทางระบาดวทิยา 
  4.2 ธรรมชาตขิองการเกดิโรคและการควบคุมโรค/

ปญัหาสุขภาพ 
  4.3 การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 
  4.4 การสอบสวนโรค/ปญัหาสุขภาพ 

บทที ่ 5 การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัปญัหาสุขภาพ
กลุม่คนและชุมชน 
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 5.1 การสร้างเสรมิสุขภาพในเด็กวยัเรยีนและโรงเรยีน
ส่งเสรมิสุขภาพ/อนามยัโรงเรยีน 
  5.2 การสร้างเสรมิสุขภาพในกลุม่คนทาํงาน/อาชวีอนา
มยั 
 5.3 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 5.4 การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสุขภาพ 
 5.5 การส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มของชุมชนในการดแูล
ตนเอง 
 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิ ทฤษฎี
และหลกัการ
พยาบาล
ครอบครวัและ
ชุมชนแบบองค์
รวมโดยคาํนึงถงึ
หลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

ศึกษาค้นคว้าและอภปิราย
กลุม่เพือ่เรยีนรู้รว่มกนั
เกีย่วกบัภาวะสุขภาพของ
ครอบครวัและชุมชน  
บทบาทหน้าทีข่องพยาบาล
ในการดแูล   ครอบครวัและ
ชุมชน 
 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่
สุขภาพ
ครอบครวั กลุม่
คนและชุมชน 

1.ศึกษาค้นคว้าและโดยการ
นําเสนอเป็นรายกลุม่ 
บทบาทสมมต ิ  การ
อภปิราย 
2.สรุปสาระสําคญั เกีย่วกบั
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่สุขภาพ
ครอบครวัและชุมชนโดยใช้
ผงัความคดิรวบยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2..พฤตกิรรมการ
นําเสนอและการมี
ส่วนรว่ม 
3.การทดสอบ 

การสร้างเสรมิ
สุขภาพและ

1.ศึกษาเรยีนรู้จาก
สถานการณจ์าํลอง 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ป้องกนัปญัหา
สุขภาพดว้ย
วธิกีารทาง
ระบาดวทิยา 

2.วเิคราะห ์  วนิิจฉัย 
วางแผนและจดักจิกรรม
สร้างเสรมิ ป้องกนัและ
ฟ้ืนฟูสภาพโดยใช้วธิกีาร
ทางระบาดวทิยา 

 

การสร้างและ
วางแผน
ครอบครวัและ
การ  เยีย่ม
บา้น  

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ  
2.สาธติและสาธติย้อนกลบั
กระบวนการเยีย่มบ้าน 
3.อภปิราย 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.ประเมนิตนเอง
ตามแบบประเมนิ
การเยีย่มบา้นจาก
สาธติย้อนกลบั 
3.การมส่ีวนรว่ม
ในการอภปิราย 

การสร้างเสรมิ
สุขภาพและการ
ป้องกนัปญัหา
สุขภาพกลุม่คน
และชุมชน 

1.ศึกษาดงูานอาชวีอนามยั
และการคุ้มครองผู้บรโิภค 
2.แลกเปลีย่นเรยีนรู้โดยการ
อภปิรายรว่มกนั 
3.สรุปสาระสําคญัของการ
สร้างเสรมิสุขภาพและการ
ป้องกนัปญัหาสุขภาพกลุม่
คนและชุมชน 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.ประเมนิการ
เรยีนรู้ของ    
ตนเองจาก
การศึกษาดงูาน 
3. การมส่ีวนรว่ม
ในการอภปิราย 

การสร้างเสรมิ
ความ       
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.ศึกษาดงูานชุมชนเข้มแข็ง 
2.อภปิรายในประเด็นปจัจยั
ทีเ่อือ้ตอ่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม
ในการอภปิราย 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด 
2. ชุมชน    
3. โรงเรยีน 
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4. สถานประกอบการ 
ส่ือการเรยีนการสอน 

1. สถานการณจ์รงิ/จาํลอง 
2. ตาํรา/เอกสาร 
3. วดิทิศัน/์คอมพวิเตอรช่์วยสอน 
4.   กระเป๋าเยีย่มบา้น 
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ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 
(Family and Community Nursing Practicum I ) 

 

รหสัวชิา พย.1310 
หน่วยกติ 2(0-8-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ฝึกปฏบิตัิการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
สร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพครอบครวัและชุมชน
แบบองคร์วมบนพืน้ฐานของทฤษฎีการดูแลอย่างเอือ้อาทร การ
วางแผนครอบครัว   ดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกนัปัญหาสุขภาพในโรงเรียน สถานประกอบการและชุมชน  
โดยใช้วธิกีารทางระบาดวทิยารว่มกบัทมีสุขภาพและองคก์รชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครวัและชุมชนโดยเลือกใช้
ทรพัยากร เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ให้
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลัก
จรยิธรรม และหลกัสิทธมินุษยชน 
สมรรถนะรายวชิา 

ปฏบิตักิารใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสรมิสุขภาพ 
ป้องกนัปัญหาและฟ้ืนฟูสภาพ ครอบครวัและชุมชนแบบองคร์วม
บนพืน้ฐานของทฤษฎกีารดูแลอยา่งเอือ้อาทร การป้องกนัโรคโดย
ใช้วิธีการทางระบาดวิทยา  การเยี่ยมบ้าน การวางแผน
ครอบครวั และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรม และหลกั
สิทธมินุษยชน  สามารถบรหิารจดัการทมีงาน  และใช้ผลวจิยัใน
การฝึกปฏบิตัไิด ้  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพครอบครวัและชุมชนได ้
2. วเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะสุขภาพครอบครวัและ

ชุมชนได ้
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3. วางแผนและจดักจิกรรมสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนั
ปญัหาสุขภาพให้แก ่ ครอบครวัและชุมชนโดยมุง่เน้นการ
เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการดแูลตนเองได ้

4. ให้บรกิารวางแผนครอบครวัได ้
5. เยีย่มบา้นเพือ่การสร้างเสรมิสุขภาพ  และป้องกนัปญัหา

สุขภาพของครอบครวัได ้
6. ให้การปรกึษาดา้นสุขภาพแกค่รอบครวัและชุมชน   

ในการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพได ้
7. ใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนั

ปญัหาสุขภาพ ครอบครวั            และชุมชนได ้ โดยคาํนึงถงึ
ความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัหลกัจรยิธรรม และหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

8.   ให้บรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัปญัหาสุขภาพใน
โรงเรยีน สถานประกอบการและชุมชน ดว้ยวธิกีารทาง
ระบาดวทิยารว่มกบัทมีสุขภาพ   และหน่วยงานที ่               
เกีย่วขอ้งได ้

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล    
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
ฝึกปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้
กระบวนการ
พยาบาลในการ
สร้างเสรมิสุขภาพ
และป้องกนัปญัหา
สุขภาพครอบครวั
และชุมชนแบบองค์
รวมบนพืน้ฐานของ
ทฤษฎกีารดแูล
อยา่งเอือ้อาทร 

ฝึกประเมนิและ
วเิคราะหภ์าวะสุขภาพ
ครอบครวัและชุมชน
โดยใช้สถานการณจ์รงิ
รวมทัง้วางแผน 
ดาํเนินการสร้างเสรมิ
สุขภาพและป้องกนั
ปญัหาสุขภาพ
ครอบครวัและชุมชน
และประเมนิผล 

รายงานการวเิคราะห์
ภาวะสุขภาพ
ครอบครวัและชุมชน 

การสร้างครอบครวั   1. ฝึกให้คาํปรกึษากอ่น 1.พฤตกิรรมการให้
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การวางแผน
ครอบครวัและการ
เยีย่มบา้น 

สมรสการวางแผน
ครอบครวั  
2. ฝึกปฏบิตักิารเยีย่ม
บา้น 

คาํปรกึษา 
2.รายงานการให้
คาํปรกึษา 
3.ทกัษะการเยีย่ม
บา้น 
4. รายงานการเยีย่ม
บา้น 

ฝึกปฏบิตักิารสร้าง
เสรมิ 
สุขภาพและป้องกนั
โรคใน 
ชุมชนโ รงเรยีน 
และสถาน
ประกอบการโดย
วธิกีารทางระบาด
วทิยา  

ฝึกอนามยัโรงเรยีน 
และ 
อาชวีอนามยั 

1.ทกัษะปฏบิตักิาร
สร้างเสรมิ 
สุขภาพและป้องกนัโรค
ใน 
ชุมชน โรงเรยีน 
และสถานประกอบการ 
2.รายงาน 

ฝึกปฏบิตักิารสร้าง
เสรมิความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

1. ฝึกการสร้าง
เครอืขา่ยชุมชน การ
ดงึชุมชนเข้ามามส่ีวน
รว่ม 
2. ฝึกการเสรมิสร้าง
ความยดึเหน่ียวของ
ครอบครวั 

1.รายงานการศึกษา 
2.ทกัษะการฝึกปฏบิตั ิ

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ชุมชน  โรงเรยีน โรงงาน  สถานประกอบการณ ์
2. หน่วยวางแผนครอบครวัในโรงพยาบาลชุมชน/

โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลศนูย ์
ส่ือการเรยีนการสอน 

1. บุคคล 
2. วดิทิศัน/์คอมพวิเตอรช่์วยสอน 
3. ขอ้มลูชุมชน 
4. อุปกรณ ์ เครือ่งใช้ในการฝึกภาคปฏบิตั ิ
5. กระเป๋าเยีย่มบา้น 
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การพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 
(Family and Community Nursing II) 

 

รหสัวชิา พย.1411 

หน่วยกติ 3 (3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาแนวคิดและหลกัการพยาบาลครอบครวัและชุมชนที่มี
ภาวะเส่ียง มปีัญหาสุขภาพและมภีาวะวกิฤต ิ แบบองคร์วม การ
ให้บรกิารสุขภาพทีบ่้าน การให้คาํปรกึษาและเวชปฏบิตัคิรอบครวั 
วิ เ ค ร า ะ ห์แ ล ะ วินิ จ ฉั ย ปัญ ห า สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น ร ะ ดับ ท้ อ ง ถิ่ น 
ระดบัประเทศ  เพือ่แก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนแบบองคร์วมบน
พื้นฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทร และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า บรหิารจดัการทีมงาน  
เลอืกใช้ทรพัยากร นวตักรรมเทคโนโลย ี และภูมปิัญญาท้องถิน่  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  และชุมชนด้วย
กระบวนการเสรมิสร้างพลงัอาํนาจชุมชน โดยคํานึงถงึความเป็น
มนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและ        หลกัสิทธมินุษยชน 
สมรรถนะรายวชิา 

ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพครอบครวั
และชุมชนแบบองคร์วมบนพืน้ฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอือ้อาทร 
และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยคํานึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึ
หลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน   เลือกใช้ทรัพยากร 
นวตักรรม เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่
เพือ่การเสรมิสร้างความเขม้แข็งของครอบครวัและชุมชน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิ หลกัการพยาบาลครอบครวัและชุมชนทีม่ี

ภาวะเส่ียง มปีญัหาสุขภาพ และภาวะวกิฤตได ้
2. วเิคราะหแ์ละวนิิจฉัยภาวะเส่ียง ภาวะทีม่ปีญัหาสุขภาพ 

และภาวะวกิฤตของครอบครวัและชุมชนได ้
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3. ใช้กระบวนการพยาบาลในการดแูลสุขภาพครอบครวั 
และชุมชนทีม่ภีาวะเส่ียง มปีญัหาสุขภาพ และมภีาวะ
วกิฤตให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดโ้ดยคาํนึงถงึ             
หลกัจรยิธรรม หลกัสิทธมินุษยชน และปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ดว้ยความเอือ้อาทร 

4. ระบุปญัหาสุขภาพชุมชนระดบัท้องถิน่ และระดบัประเทศ
ได ้   

5. ใช้กระบวนการเสรมิสร้างพลงัอาํนาจในการเสรมิสร้าง
ความเขม้แข็งของครอบครวั  ชุมชนได ้  

6. เขยีนแผนงานโครงการแกป้ญัหาสุขภาพครอบครวัและ
ชุมชนได ้

7. เลอืกใช้ทรพัยากร และเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  
ผสมผสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
ครอบครวัและชุมชนได ้  

สาระการเรยีนรู้  
 บทที ่ 1 แนวคดิและหลกัการพยาบาลครอบครวัและชุมชน
ทีม่ปีญัหาสุขภาพ 
  1.1 การประเมนิปัญหาสุขภาพครอบครวัและชุมชน 
  1.2 แนวทางการพยาบาลครอบครวัและชุมชนแบบองค์
รวม 
  1.3 การพฒันาสุขภาพครอบครวัและชุมชนโดยใช้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

บทที ่ 2 ปญัหาสุขภาพครอบครวัทีพ่บบอ่ยและแนวทางแกไ้ข 
2.1 ปญัหาตามโครงสร้างครอบครวั 
2.2 ปญัหาตามหน้าทีค่รอบครวั 

 2.3 ครอบครวัในภาวะวกิฤต   
 บทที ่ 3 ครอบครวัทีม่ภีาวะเส่ียง 

3.1 ครอบครวัแตกแยก 
 3.2 ครอบครวัพอ่แมอ่ายุน้อย 
 3.3 ครอบครวัมบีุตรยาก 
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3.4  ครอบครวัทีส่มาชกิเจ็บป่วย 
 บทที ่ 4 การให้การบรกิารสุขภาพทีบ่้านและเวชปฏบิตัิ
ครอบครวั 

4.1 หลกัการให้บรกิารสุขภาพทีบ่้าน 
4.2 วธิกีารให้บรกิารสุขภาพทีบ่า้น 
4.3 การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บรกิาร
สุขภาพทีบ่า้น 
4.4 บทบาทพยาบาลในงานเวชปฏบิตัคิรอบครวั 

บทที ่ 5 ปญัหาสุขภาพชุมชนของประเทศไทย 
5.1 สถานการณแ์ละแนวโน้มของปจัจยัตา่ง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัสุขภาพชุมชน 
5.2 สถานะสุขภาพและปญัหาสุขภาพระดบัประเทศและ

ระดบัทอ้งถิน่ 
 บทที ่ 6 การเสรมิสร้างความเขม้แข็งของครอบครวัและ
ชุมชน 
  6.1 กลวธิกีารเสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
  6.2 การเลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยแีละผสมผสาน
ภมูปิญัญาท้องถิน่ในการ   
                         แกไ้ขปญัหาสุขภาพ 

บทที ่ 7 การวนิิจฉัยปญัหาสุขภาพชุมชน 
7.1 การศึกษาสภาพชุมชนแบบองคร์วม 
7.2 การประเมนิภาวะสุขภาพชุมชน 

  7.3 ขอ้บง่ชีล้กัษณะชุมชนทีม่ปีญัหาสุขภาพ 
7.4 การลาํดบัความสําคญัของปญัหาสุขภาพชุมชน 
7.5 การวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา 

 บทที ่ 8 การแกไ้ขปญัหาสุขภาพชุมชน 
8.1 การวางแผนงาน 
8.2 การเขยีนโครงการ 
8.3 การจดักจิกรรมแกป้ญัหาชุมชน 
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8.4 การแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้หลกัการ
พฒันาชุมชน 

  8.5 การประเมนิแผนงาน/โครงการ 
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แนวคดิและ
หลกัการ
พยาบาล
ครอบครวัและ
ชุมชนทีม่ภีาวะ
เส่ียงและปญัหา
สุขภาพทีพ่บ
บอ่ย แบบองค์
รวม  

 

1. ศึกษาค้นคว้าและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกบั
ปญัหาสุขภาพครอบครวัทีม่ี
ภาวะเส่ียงและปญัหาสุขภาพ
ทีพ่บบอ่ย  
2. วเิคราะหป์ญัหาสุขภาพที่
พบบอ่ยและ วางแผนแก้ไข
ปญัหาครอบครวัแบบองคร์วม 
บนพืน้ฐานทฤษฎกีารดแูล
อยา่ง           เอือ้อาทร โดย
คาํนึงถงึหลกัจรยิธรรมและ 
หลกัสิทธมินุษยชนจาก
สถานการณจ์รงิ 
3. สรุปแนวคดิและหลกัการ
พยาบาลครอบครวัแบบองค์
รวม ดว้ยความเอือ้อาทร 
โดยคาํนึงถงึหลกัจรยิธรรม 
และหลกัสิทธมินุษยชน 

1. ประเมนิจาก 
  - รายงาน

การศึกษาปญัหา 
สุขภาพ
ครอบครวั 

  - การวเิคราะห์
ปญัหา 
  - การอภปิรายและ
การสรุป 
2. การมส่ีวนรว่ม 
3. การทดสอบ 

การให้การ
บรกิารสุขภาพ
ทีบ่า้นและ         
เวชปฏบิตัิ
ครอบครวั 

1.ศึกษาค้นคว้าระบบการดแูล
สุขภาพทีบ่า้นและเวชปฏบิตัิ
ครอบครวั 
2. อภปิราย 
3. สรุปแนวคดิและหลกัการการ
ให้บรกิารสุขภาพทีบ่า้นและเวช
ปฏบิตัคิรอบครวั 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 

ปญัหาสุขภาพ
ชุมชนระดบั

1. ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
2. นําเสนอและอภปิรายรว่มกนั 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ทอ้งถิน่และ
ระดบัประเทศ 

2.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 

การแกไ้ขปญัหา
สุขภาพของ
ชุมชนแบบองค์
รวมบนพืน้ฐาน
ทฤษฎกีารดแูล
อยา่งเอือ้อาทร 
โดยคาํนึงถงึ
หลกัจรยิธรรม 
หลกัสิทธิ
มนุษยชน และ
เลอืกใช้
ทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม การ
ผสมผสานภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 

1. ศึกษาปญัหาสุขภาพ
ชุมชนแบบองคร์วมใน
สถานการณจ์รงิ 
2. วนิจิฉัยปญัหาสุขภาพ
ชุมชนในโรงเรยีน โรงงาน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3. วางแผนแก้ไขปัญหาและ
ประเมนิปญัหาสุขภาพชุมชน
แบบองคร์วมโดยเลอืกใช้
ทรพัยากรและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม การผสมผสานภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 
4. สรุป อภปิรายการใช้
กระบวนการพยาบาลในการ
แกป้ญัหาสุขภาพชุมชนแบบ
องคร์วม 

1. รายงานการศึกษา
และวนิจิฉัยปญัหา
สุขภาพชุมชน 
2.  ประเมนิแผนงาน/
โครงการ/ ในประเด็น
กจิกรรม การแกไ้ข
ปญัหาสุขภาพชุมชน 
 
3. การมส่ีวนรว่ม
ในการ   
    อภปิราย 
4. การทดสอบ 
 

การเสรมิสร้าง
ความเขม้แข็ง
ของครอบครวั
และชุมชน 

1. ศึกษาค้นคว้า กลวธิี
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ครอบครวัและชุมชนจาก
รายงาน  
การวจิยั โครงการหรอืเวป
ไซดต์า่งๆ  
2. ทศันศึกษาชุมชนเขม้แข็ง 
3. วเิคราะหแ์นวทางการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนโดยผงัความคดิรวบ
ยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
กลวธิกีาร
เสรมิสร้างความ
เขม้แข็งของ
ครอบครวัและ
ชุมชน 
2. การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 
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แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด 
2. ครอบครวั 
3. ชุมชน 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณจ์รงิ ชุมชน  / กรณศึีกษา 
2. ตวัอยา่งโครงการ 
3. ตาํรา/เอกสาร วดิทิศัน/์สารคด ี คอมพวิเตอรช่์วยสอน 
4.ขอ้มลูชุมชน 
5.กระเป๋าเยีย่มบา้น 
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ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 
(Family and Community Nursing Practicum II) 

 

รหสัวชิา พย.1412 
หน่วยกติ 2(0-8-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์
รวมบนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความเอือ้อาทร ในการวนิิจฉัย  
และแก้ไขปัญหาสุขภาพครอบครวั และชุมชนทีม่ภีาวะเส่ียงและมี
ปัญหาสุขภาพทีพ่บบ่อย  การให้การดูแลสุขภาพทีบ่้าน แก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้วธิีการทางระบาดวทิยา ทรพัยากร 
นวตักรรม เทคโนโลย ี และภูมปิัญญาท้องถิน่  ประสานงานกบั
องคก์รชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครวั  และชุมชนให้สามารถพึง่ตนเองได้  โดย
คํานึงถึงความเป็นมนุษย์  ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน 
สมรรถนะรายวชิา 

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
วนิิจฉัยและแก้ไขปัญหาสุขภาพครอบครวัและชุมชนทีม่ภีาวะเส่ียง
และมีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยแบบองคร์วมบนพืน้ฐานของทฤษฎี
การดูแลด้วยความเอือ้อาทร แก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้
วิธีการทางระบาดวิทยา  เลือกใช้ทรัพยากร  นวัตกรรม 
เทคโนโลย ี และภูมปิัญญาท้องถิน่ในการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ในการดแูลตนเองของครอบครวัและชุมชน โดยคาํนึงถงึความเป็น
มนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและ         หลกัสิทธมินุษยชน  
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และสามารถบรหิารจดัการทมีงาน  จดัทํารายงานทางวชิาการ
และนําเสนอ ตลอดจนเป็นแบบอยา่งดา้นสุขภาพ 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิปญัหาสุขภาพครอบครวั และให้การดแูลสุขภาพ

ครอบครวัทีม่ภีาวะเส่ียงและมปีญัหาสุขภาพทีพ่บบอ่ยและ
ให้การดแูลสุขภาพทีบ่า้นได ้

2. วนิิจฉัยชุมชนได้ 
3. วางแผนงานและดาํเนินการแกไ้ขปญัหาสุขภาพชุมชนได ้
4. สนบัสนุนและช่วยเหลอืให้ชุมชนสามารถจดักจิกรรมแกไ้ข

ปญัหาสุขภาพดว้ยตนเอง 
5. ประสานงานกบัทมีสุขภาพ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

การดาํเนินงานในชุมชนได ้
6. เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  และผสมผสาน

ภมูปิญัญาท้องถิน่ในการเสรมิสร้างความสามารถในการ
ดแูลตนเองของครอบครวัและชุมชนได ้

7. นําเสนอความคดิเห็นและผลงานตอ่สาธารณชนได ้
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้
กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์
รวมบนพืน้ฐาน
ทฤษฎกีารดแูล
ดว้ยความเอือ้
อาทรในการแก้ไข
ปญัหาครอบครวั
และชุมชนทีม่ี
ภาวะเส่ียงและมี

ฝึกใช้กระบวนการ
พยาบาลในการแก้ปญัหา
สุขภาพ ครอบครวัและ
ชุมชนทีม่ภีาวะเส่ียงและมี
ปญัหาสุขภาพทีพ่บบอ่ย 
ในสถานการณจ์รงิและ
การดแูลสุขภาพทีบ่า้น 
เกีย่วกบั 
1. การประเมนิปญัหา
สุขภาพ 
   ครอบครวัและชุมชน 

ทกัษะการปฏบิตังิาน
ในชุมชนของ
นกัศึกษาเกีย่วกบั 
1. การประเมนิปญัหา
สุขภาพของครอบครวั
และชุมชน 
2. การวเิคราะห์
ปญัหาสุขภาพของ
ครอบครวัและชุมชน 
3. การตดิตามและ
ประเมนิผลการดแูล
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ปญัหาสุขภาพที่
พบบอ่ย และการ
ดแูลสุขภาพทีบ่า้น 

2. การวเิคราะหป์ญัหา
สุขภาพ   
   ครอบครวัและชุมชน 
3. การวนิิจฉัย และ
แก้ไขปญัหาสุขภาพ
ครอบครวัและชุมชน 

สุขภาพครอบครวั
และชุมชน 

ปฏบิตักิารแก้ไข
ปญัหาสุขภาพ
ชุมชนโดยใช้วธิ ี
การทางระบาด
วทิยา ประยุกต์
ภูมปิญัญาท้องถิน่
ประสาน งานกบั
องคก์รชุมชนและ
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

ฝึกวนิิจฉัยชุมชนจาก
สถานการณจ์รงิ และทาํ
แผนงาน/โครงการแก้ไข
ปญัหาสุขภาพชุมชนโดย
เลอืกใช้ทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
และผสมผสานภูมปิัญญา
ท้องถิน่ในการเสรมิสร้าง
ความสามารถในการดแูล
ตนเองของครอบครวั 

รายงานการวนิิจฉัย
ชุมชนและแผนงาน/
โครงการ 

การเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครวั 
และชุมชนให้
สามารถพึง่ตนเอง
ได ้   

1. ศึกษาค้นคว้า กลวธิี
เสรมิสร้างความเข็มแข็ง
ของครอบครวัและชุมชน
จากรายงานการวจิยั 
โครงการหรอืเวบไซด์
ตา่งๆ 
2. ทศันศึกษาชุมชนเข็ม
แข็ง 
3. ฝึกจดัทาํเครอืขา่ย
และการให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการดแูล
สุขภาพตนเอง 
ครอบครวัและชุมชน 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการจดัทาํ
เครอืขา่ยและทกัษะ
การให้ประชาชนมี
ส่วนรว่ม 

แหลง่การเรยีนรู ้
1.  ครอบครวั   ชุมชน 
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2.  สถานบรกิารสุขภาพระดบัปฐมภมู ิ
 
 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณจ์รงิ ชุมชน  / กรณศึีกษา 
2. ตาํรา/เอกสาร วดิทิศัน/์สารคด ี คอมพวิเตอรช่์วยสอน 
3. ขอ้มลูชุมชน 
4. กระเป๋าเยีย่มบา้น 
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การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ  1 
(Nursing Care of Persons with Health Problems I) 

 
รหสัวชิา พย. 1213 
หน่วยกติ 3(3-0-6) 
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คาํอธบิายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบน

พืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความ  เอือ้อาทรแก่บุคคลทุกช่วงวยั
ของชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ ความผิดปกติของการ
รบัประทานอาหารและน้ํา  การขบัถ่ายอุจจาระ  การขบัถ่าย
ปัสสาวะ    ผวิหนัง  กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะ
เฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงั ใช้กระบวนการพยาบาลในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์  ยึดหลัก
จริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เลือกใช้ทรพัยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเอง  
สมรรถนะรายวชิา 
 สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยั         ผู้ใหญ่  และวยั
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเกี่ยวกบัการรับประทานอาหารและน้ํา 
การขบัถา่ยอุจจาระ การขบัถา่ยปัสสาวะ ผวิหนงั กระดูก  ข้อ
และกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต และเรื้อรงั ด้วย
ความเข้าใจความเป็นมนุษย ์  ยึดหลกัจรยิธรรม และหลกัสิทธิ
มนุษยชน ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น เลอืกใช้ทรพัยากรและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการ
ดูแลตนเอง  บนพืน้ฐานการพยาบาลแบบองคร์วมและทฤษฎกีาร
ดแูลดว้ยความเอือ้อาทร  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. วิเคราะห์กลไกการเกิดปัญหาสุขภาพของบุคคลวยัเด็ก 

วยัรุ่น วยัผู้ใหญแ่ละวยั            ผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกติ
เกี่ยวกบัการรบัประทานอาหารและน้ํา  การขบัถ่าย
อุจจาระ  การขบัถา่ยปัสสาวะ  ผวิหนงั  กระดูก   ข้อและ
กลา้มเนือ้ ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงัได ้

2.  เชื่อมโยงแนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวาม
ผิดปกตเิกี่ยวกบัการรบัประทานอาหารและน้ํา  การ
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ขบัถา่ยอุจจาระ การขบัถา่ยปัสสาวะ  ผวิหนงั  กระดูก  
ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤต และ
เรือ้รงัได ้

3. ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพทีม่คีวาม
ผิดปกตเิกี่ยวกบัการรบัประทานอาหารและน้ํา  การ
ขบัถ่ายอุจจาระ  การขบัถ่ายปัสสาวะ    ผวิหนัง   
กระดูก   ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต 
และเรือ้รงั ของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยั
ผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจความเป็นมนุษย์  ยึดหลัก
จรยิธรรม และหลกัสิทธมินุษยชน 

4. เลือกทรัพยากร เทคโนโลยี และสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิน่มาใช้ในการพยาบาลบุคคล วยัเด็ก วยัรุน่  วยั
ผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความ
ผดิปกตขิองการรบัประทานอาหาร  และน้ํา การขบัถา่ย
อุจจาระ  การขบัถา่ยปัสสาวะ   ผวิหนงั  กระดูก  ข้อ  และ
กล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงั โดย
มุง่เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเองได ้

สาระการเรยีนรู้ 
 บทที ่ 1  ปญัหาสุขภาพ และการดแูลตนเองเมือ่เจ็บป่วย 
                   1.1  แนวคดิความเจ็บป่วยและความรุนแรงของความ

เจ็บป่วยทกุระดบั 
                1.2  การดูแลบุคคลเมือ่เจ็บป่วย  และการสนับสนุน

เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคล   
                         ในการดแูลตนเองเมือ่เจ็บป่วย 
 1.3  แหลง่และทางเลอืกในการดแูลสุขภาพเมือ่เจ็บป่วย 

บทที ่ 2 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพแก่บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น        ว ัย
ผู้ใหญ่   และวัยผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของการ
รบัประทานอาหารและน้ําทัง้ในระยะเฉียบพลนั   วกิฤต   
และเรือ้รงั  
2.1  ปญัหาการดดูและเคีย้ว 
2.2  ปญัหาการกลนื 
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2.3  ปัญหาการยอ่ย  การดูดซึม  และการเผาผลาญ
สารอาหาร 
2.4  ปญัหาทพุโภชนาการ 

บทที ่ 3 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพแกบุ่คคลวยัเด็ก วยัรุน่   วยัผู้ใหญ ่ และวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามผดิปกตขิองการขบัถา่ยอุจจาระทัง้ในระยะ  เฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั 

3.1  ปญัหาในการบบีตวัของลาํไส้ 
3.2  ปญัหาการอุดกัน้ทางเดนิอุจจาระ  

บทที ่4 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพแก่บุคคลวัยเด็ก  วัยรุ่น  วัย         
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวามผดิปกตขิองการขบัถา่ย
ปสัสาวะทัง้ในระยะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 
4.1  ปญัหาการกรองน้ําปสัสาวะ 
4.2  ปญัหาการอุดกัน้ทางเดนิปสัสาวะ 
4.3  ปญัหาการควบคุมการขบัถา่ยปสัสาวะ 

บทที ่5 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพแก่บุคคลวัยเด็ก  วัยรุ่น  วัย          
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวามผดิปกตขิองผวิหนงัทัง้ใน
ระยะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 
5.1 เนือ้เยือ่ และผวิหนงัถกูทาํลาย  
5.2 ปฏกิริยิาของผวิหนงัตอ่ส่ิงระคายเคอืง 

  5.3 การตดิเชือ้ของผวิหนงั 
บทที่ 6 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหา

สุ ข ภ า พ แ ก่ บุ ค ค ล วั ย เ ด็ ก  วั ย รุ่ น  วั ย         
ผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติของกระดูก 
ข้อ และกล้ามเนื้อทัง้ในระยะเฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั 

  6.1 ปญัหาการเคลือ่นไหว 
  6.2 ปญัหาความผดิปกตขิองกลา้มเนือ้หน้าทอ้ง 
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การจดัการเรยีนรู้   การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
1.ปญัหาสุขภาพ และการ
ดแูลตนเองเมือ่เจ็บป่วย 

1. บรรยายแบบมี
ส่วนรว่ม 
2.อภปิรายและสรุป
เป็นผงัความคดิรวบ
ยอด 
3.เรยีนรู้ตามสภาพ
จรงิ(Authentic  
Learning) 
4. ฝึกการใช้
กระบวนการ 
พยาบาลในการ
วเิคราะหก์รณีศึกษา 
 

1.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
2. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ เช่น สรุป
ความคดิรวบยอด
รายบท 
3. ผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีแ่สดง
ถงึความเข้า
ใจความเป็นมนุษย ์  
ยดึหลกัจรยิธรรม 
และหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
ผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ 
เลอืกใช้ทรพัยากร
และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
4. พฤตกิรรมการมี
ส่วน 
รว่มในกจิกรรมซึง่
ครอบคลมุ  
ในประเด็น        
    4.1 การทาํงาน

2.การพยาบาลแบบองคร์วม
ในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
แกบ่คุคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่ี
ความผดิปกตขิองการ
รบัประทานอาหารและน้ํา 
ทัง้ในระยะเฉียบพลนั   
วกิฤต   และเรือ้รงั 
3.การพยาบาลแบบองคร์วม
ในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
แกบ่คุคลวยัเด็ก  วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญ ่และวยัผู้สูงอายุ ทีม่ี
ความผดิปกตขิองการขบัถา่ย
อุจจาระทัง้ในระยะเฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั 
4.การพยาบาลแบบองคร์วม
ในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
แกบ่คุคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่ี
ความผดิปกตขิองการ
ขบัถา่ยปสัสาวะทัง้ในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

5.การพยาบาลแบบองคร์วม
ในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
แกบ่คุคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่ี
ความผดิปกตขิองผวิหนงัทัง้
ในระยะเฉียบพลนั วกิฤต 
และเรือ้รงั 

 รว่มกบัผู้อืน่     
    4.2 การตรงตอ่
เวลา 
    4.3 ความ
รบัผดิชอบ                   
    4.4 ความ
ซือ่สัตย ์
 
5. ประเมนิกระบวน 
การกลุ่มและการ
ทาํงานเป็นทมี 
6. การสอบ 

6.การพยาบาลแบบองคร์วม
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
แกบุ่คคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยั
ผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุ ทีม่ี
ความผดิปกตขิองกระดูก ข้อ 
และกล้ามเนื้อทั้งในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 

 

 
แหลง่การเรยีนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. หอผู้ป่วย 
3. อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้ง 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ตาํรา/หนงัสืออา่นประกอบ 
2. สถานการณจ์รงิ/กรณศึีกษา 
3. วดิทิศัน/์สารคด/ีสไลด ์
4. คอมพวิเตอรช่์วยสอน/ชุดการสอน  

เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
คณาจารยก์ลุม่ผู้นิเทศการพยาบาลเด็ก.(2542). การพยาบาลผู้ป่วย

เด็ก. กรุงเทพ ฯ : โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
รุจา  ภูไ่พบลูย.์ (บรรณาธกิาร) (2541). แนวทางการวาง

แผนการพยาบาลเด็ก.   กรุงเทพ ฯ :  
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ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีัญหาสุขภาพ  1 
(Nursing Care of Persons with Health Problems  Practicum 

I ) 
 
รหสัวชิา พย.1214 
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หน่วยกติ 3(0-12-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ฝึกปฏบิตัิการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพแบบองคร์วม     บนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วย
ความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกบั ความผิดปกติของการรบัประทานอาหารและน้ํา การ
ขบัถา่ยอุจจาระ  การขบัถา่ยปัสสาวะ    ผวิหนงั  กระดูก 
ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั โดย
คาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน
เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผสมผสาน    ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ มุง่เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเอง 
สมรรถนะรายวชิา 
 ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
แบบองค์รวมบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์  และความเข้า
ใจความเป็นมนุษย์ในการดูแลสุขภาพบุคคลวัยเด็ก  วัยรุ่น             
วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกบัความผิดปกติ
ของการรบัประทานอาหารและน้ํา การขบัถ่ายอุจจาระ  การ
ขบัถา่ยปัสสาวะ    ผวิหนงั  กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ใน
ภาวะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั ยดึหลกัจรยิธรรม   และหลกั
สิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุ่งเสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลใน
การดแูลตนเอง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้  นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่

และวยัผู้สูงอายุที่ความผิดปกติเกี่ยวกบัการรับประทาน
อาหารและน้ํา การขบัถา่ยอุจจาระ   การขบัถา่ยปัสสาวะ    
ผวิหนงั  กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั ไดด้ว้ยความเขา้ใจความเป็นมนุษย ์ยดึ
หลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 
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2. เชื่อมโยงแนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวาม
ผิดปกตเิกี่ยวกบัการรบัประทานอาหารและน้ํา  การ
ขบัถา่ยอุจจาระ การขบัถา่ยปัสสาวะ  ผวิหนัง กระดูก  
ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤต และ
เรือ้รงัไดส้อดคลอ้งกบัสภาพการณจ์รงิ 

3. ระบุปัญหาและออกแบบการพยาบาลบนพืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละความเข้าใจมนุษยใ์นการดูแลบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่  วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบั
การรบัประทานอาหารและน้ํา การขบัถา่ยอุจจาระ  การ
ขบัถ่ายปัสสาวะ  ผวิหนัง  กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ 
ในภาวะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงัได ้

4. เลอืกใช้ทรพัยากร  เทคโนโลยี ภูมปิัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการดูแลบุคคลวยัเด็ก  วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยั
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่มีความผิดปกติเกี่ยวกบัการ
รบัประทานอาหารและน้ํา  การขบัถา่ยอุจจาระ  การ
ขบัถ่ายปัสสาวะ  ผวิหนัง  กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ 
ในภาวะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั ได ้

5.   จดักจิกรรมและเสรมิสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง
อยา่งตอ่เน่ืองของบุคคลวยัเด็ก     
     วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบั
การรบัประทานอาหารและ 
     น้ํา  การขบัถา่ยอุจจาระ  การขบัถา่ยปัสสาวะ  
ผวิหนงั  กระดกู ขอ้และกลา้มเนือ้ ใน 
     ภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต  และเรือ้รงัได ้           

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
ฝึกปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้

1.ฝึกประเมนิภาวะ
สุขภาพของบคุคลวยั

1.ทดสอบกอ่นและ
หลงัการฝึกปฏบิตั ิ
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กระบวนการพยาบาล
ในการดแูลสุขภาพ
แบบองคร์วม บน
พืน้ฐานทฤษฎกีาร
ดแูลดว้ยความเอือ้
อาทรแกบ่คุคลทุกช่วง
วยัของชวีติทีม่ปีญัหา
สุขภาพเกีย่วกบัความ
ผดิปกตขิองการ
รบัประทาน อาหาร 
และน้ําการขบัถา่ย
ปสัสาวะ การขบัถา่ย
อุจจาระ  
ผวิหนงั กระดกู ข้อ
และกลา้มเน้ือ ใน
ภาวะเฉียบพลนั 
วกิฤต และ เรือ้รงั 
โดยคาํนึงถงึความ
เป็นมนุษย ์ยดึหลกั
จรยิธรรม   และหลกั
สิทธมินุษยชนเลอืกใช้
ทรพัยากร เทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมผสมผสาน 
ภูมปิญัญาท้องถิน่  
มุง่เสรมิสร้างศักยภาพ
ของบคุคลในการดแูล
ตนเอง 
 

เด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ
ทีค่วามผดิปกติ
เกีย่วกบัการ
รบัประทานอาหาร
และน้ํา การขบัถา่ย
ปสัสาวะ การขบัถา่ย
อุจจาระ ผวิหนงั  
กระดกู ข้อและ
กลา้มเน้ือ ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต 
และเรือ้รงั ไดด้ว้ย
ความเข้าใจความเป็น
มนุษย ์ยดึหลกั
จรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน  
2. ออกแบบการ
พยาบาลบนพืน้ฐาน
ของหลกัวทิยาศาสตร์
และความเข้าใจ
มนุษยใ์นการดแูล
บคุคลวยัเด็ก วยัรุน่  
วยัผู้ใหญ ่ และวยั
ผู้สูงอายุทีม่คีวาม
ผดิปกตเิกีย่วกบัการ
รบัประทานอาหาร
และน้ํา การขบัถา่ย
อุจจาระ  การขบัถา่ย
ปสัสาวะ ผวิหนงั  
กระดกู ข้อและ
กลา้มเน้ือ ในภาวะ

2.ประเมนิการเขยีน
แผนการพยาบาล/
ผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีแ่สดงถงึ
การพยาบาลบน
พืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละ
ความเข้าใจมนุษย ์ยดึ
หลกัจรยิธรรม และ
หลกัสิทธมินุษยชน 
ผสมผสานภูมปิญัญา
ท้องถิน่ เลอืกใช้
ทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
3. ประเมนิการ
ปฏบิตักิารพยาบาลให้
ครอบคลมุการดแูล
ดว้ยความเข้าใจความ
เป็นมนุษยย์ดึหลกั
จรยิธรรม และหลกั
สิทธมินุษยชน 
ผสมผสานภูมปิญัญา
ท้องถิน่ เลอืกใช้
ทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
และสมรรถนะ
รายวชิา 
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เฉียบพลนั วกิฤต 
และเรือ้รงั 
 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

 
 

3. เขยีนแผนการ
พยาบาลและให้การ
พยาบาลบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละ
วยัผู้สูงอายุทีม่คีวาม
ผดิปกตขิองการ
รบัประทานอาหาร
และน้ํา การขบัถา่ย
อุจจาระ  การขบัถา่ย
ปสัสาวะ    ผวิหนงั  
กระดกู  ข้อและ
กลา้มเน้ือ ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต 
และเรือ้รงั   
4. จดักจิกรรมสร้าง
เสรมิสุขภาพและการ
ป้องกนัในกลุม่ผู้ป่วย
ในหอผู้ป่วยและรว่ม
อภปิรายกจิกรรมเมือ่
กลบัไปอยูบ่า้นเพือ่
สร้างเสรมิศักยภาพ
ในการดแูลตนเอง
ของบคุคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละ
ผู้สูงอายุทีม่ปีญัหา
สุขภาพเกีย่วกบัความ
ผดิปกตขิองการ
รบัประทานอาหาร
และน้ํา การขบัถา่ย
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ปสัสาวะ  การ
ขบัถา่ยอุจจาระ  
ผวิหนงั  กระดกู 
ข้อและกลา้มเน้ือ ใน
ภาวะเฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั 
โดยเลอืกใช้
ทรพัยากร 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
ผสมผสานภูมปิญัญา
ท้องถิน่ 
5.  ศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะกรณี 
6. ประเมนิผลการ
พยาบาล 
ระหวา่งให้การ
พยาบาลและส้ินสุด
การพยาบาล 

แหลง่การเรยีนรู้ 
1.  ศนูยสุ์ขภาพชุมชน 
2.  โรงพยาบาลชุมชน   
3.  หอผู้ป่วยอายุรกรรม  ศัลยกรรม  เด็ก  

โรงพยาบาลทัว่ไป / โรงพยาบาลศนูย ์
4.  อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ส่ือการเรยีนการสอน 
 สถานการณจ์รงิในแหลง่การเรยีนรู้ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
คณาจารยก์ลุม่ผู้นิเทศการพยาบาลเด็ก.(2542). การพยาบาลผู้ป่วย

เด็ก. กรุงเทพ ฯ : โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
รุจา  ภูไ่พบลูย.์ (บรรณาธกิาร) (2541). แนวทางการวาง

แผนการพยาบาลเด็ก.   กรุงเทพ ฯ :  
 นินิบรรณาการ. 
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การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 
(Nursing Care of Persons with Health Problems II) 

 
รหสัวชิา พย.1315 
หน่วยกติ 3(3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบน
พืน้ฐานทฤษฎกีารดแูลดว้ยความ   เอือ้อาทรแกบุ่คคลทุกช่วงวยั
ของชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับ
สัมผสั ภูมคุิ้มกนั  เซลลเ์จรญิเตบิโตผดิปกต ิ    ฮอรโ์มน   อวยัวะ
สืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์   ปัญหาทีเ่กดิจากโรคตดิต่อและโรค
เขตร้อน   ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต  และเรือ้รงั  ใช้
กระบวนการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลัก
จรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชนเลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคคลในการดแูลตนเอง  
สมรรถนะรายวชิา 

สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุที่มีความ
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ผดิปกตเิกีย่วกบัอวยัวะรบัสัมผสั ภูมคุิ้มกนั  เซลลเ์จรญิเตบิโต
ผดิปกต ิ   ฮอรโ์มน   อวยัวะสืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์   ปัญหาที่
เกดิจากโรคตดิตอ่และโรคเขตร้อน   ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต  
และเรือ้รงั  ด้วยความเข้าใจความเป็นมนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรม 
และ หลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคคลในการดูแลตนเองบนพืน้ฐานการพยาบาลแบบองคร์วม
และทฤษฎกีารดแูลดว้ยความเอือ้อาทร 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้   นกัศึกษาสามารถ 
1. วิเคราะห์กลไกการเกิดปัญหาสุขภาพของบุคคลวัยเด็ก 

วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบั
อวยัวะรบัสัมผสั ภูมคุิ้มกนั เซลลเ์จริญเตบิโตผดิปกต ิ  
ฮอรโ์มน  อวยัวะสืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์  ปัญหาทีเ่กดิ
จากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน  ในภาวะเฉียบพลัน  
วกิฤต  และเรือ้รงัได ้

2. เชือ่มโยงแนวคดิ  และหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุ ทีม่คีวาม
ผดิปกตเิกีย่วกบัอวยัวะรบัสัมผสั ภมูคุิ้มกนัเซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ  ฮอรโ์มน  อวยัวะสืบพนัธุแ์ละเพศ
สัมพนัธุ ์   ปญัหาทีเ่กดิจากโรคตดิตอ่และโรคเขตร้อน  
ในภาวะเฉียบพลนั   วกิฤต  และเรือ้รงัได ้

3. ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพบุคคลวยั
เด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่ และ      วยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวาม
ผดิปกตเิกี่ยวกบัอวยัวะรบัสัมผสั ภูมคุิ้มกนั  เซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ    ฮอรโ์มน   อวยัวะสืบพนัธุแ์ละเพศ
สัมพนัธุ ์   ปัญหาทีเ่กดิจากโรคตดิต่อและโรคเขตร้อน   
ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงั ด้วยความเข้า
ใจความเป็นมนุษย ์  ยึดหลกัจริยธรรม และหลกัสิทธิ
มนุษยชนได ้

4. เลือกทรัพยากร เทคโนโลยี และสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิน่มาใช้ในการพยาบาลบุคคล วยัเด็ก วยัรุน่  วยั
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ผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบัอวยัวะรบั
สัมผสั ภูมคุิ้มกนั  เซลลเ์จรญิเตบิโตผดิปกต ิ    ฮอรโ์มน   
อวัยวะสืบพันธุ ์และเพศสัมพันธุ ์   ปัญหาที่เกิดจาก
โรคตดิตอ่และโรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต 
และเรือ้รงั โดยมุง่เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเองได ้

สาระการเรยีนรู้ 
บทที ่ 1 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

สําหรบับุคคลวยัเด็ก    วยัรุ่น  วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตขิองอวยัวะรบัสัมผสัทัง้ในระยะ 
เฉียบพลนั  วกิฤต  และเรือ้รงั  

  1.1  ความผดิปกตขิองการมองเห็น 
1.2  ความผดิปกตขิองการไดย้นิและการทรงตวั 

  1.3  ความผดิปกตขิองการรบัรส 
  1.4  ความผดิปกตขิองการรบักลิน่  
  1.5  ความผดิปกตขิองการรบัสัมผสั 

บทที่ 2 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก     ว ัยรุ่น วัยผู้ใหญ่
และวยัผู้สงูอายุทีม่คีวามผดิปกตขิองภูมคุิ้มกนัทัง้ในระยะ  
 เฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 
  2.1  ภมูคุิ้มกนับกพรอ่ง 
  2.2  การแพภ้มูตินเอง 
  2.3  ภมูไิวเกนิ 

บทที่ 3 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุน่  วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สู งอายุที่มีเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติทั้งในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 
3.1  เนือ้งอกไมร่้ายแรง 

 3.2  เนือ้งอกร้ายแรง 
บทที่ 4 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหา

สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยั
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ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนทั้งในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 

  4.1  การเจรญิเตบิโตผดิปกต ิ
4.2 การเผาผลาญผดิปกต ิ

บทที่ 5 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยั
ผู้สู งอายุที่มีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ ์และ
เพศสัมพนัธท์ัง้ในระยะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 

  5.1  ความผดิปกตเิกีย่วกบัอวยัวะสืบพนัธ ์
5.2  การตดิเชือ้ทางเพศสัมพนัธ ์
5.3  ปญัหาสุขภาพเกีย่วกบัอวยัวะสืบพนัธุข์องสตร ี
5.4  ปญัหาเกีย่วกบัความหลากหลายของเพศสภาพ 

บทที่ 6 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหา
สุ ข ภ า พ สํ า ห รั บ บุ ค ค ล วั ย เ ด็ ก  วั ย รุ่ น  
วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตขิองปัญหาที่
เกดิจากโรคตดิตอ่และโรคเขตร้อนทัง้ในระยะเฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั 
6.1 ปัญหาสุขภาพทีเ่กดิจากโรคตดิตอ่และโรคทีเ่กดิขึน้
ใหม(่Re-emerging         
     disease) 
6.2 ปญัหาสุขภาพทีเ่กดิจากโรคเขตร้อน 

การจดัการเรยีนรู้   การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนรู้ 
ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล 

1. การพยาบาลแบบองคร์วม
ในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
สําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุน่  
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่ี
ความผดิปกตขิองอวยัวะรบั
สัมผสัทัง้ในระยะ เฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั  

1. บรรยายแบบมี
ส่วนรว่ม 
2. อภปิรายและ
ส รุ ป เ ป็ น ผั ง
ความคดิรวบยอด 
3. เรียนรู้ตาม
ส ภ า พ จ ริ ง

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ เช่น สรุป
ความคดิรวบยอดราย
บท 
2. ผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีแ่สดงถงึ
ความเข้าใจความเป็น
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มโนทศันห์ลกั กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรยีนรู้ 

ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล 

2. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่  วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตขิอง
ภูมคุ้ิมกนัทัง้ในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั 

(Authentic  
Learning) 
4. ฝึกการใช้
กระบวนการ 
พ ย า บ า ล ใ น
วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น
กรณศึีกษา 
5. มอบหมายให้ 
ค้นคว้าและสืบค้น
จ า ก ตํ า ร า 
ว า ร ส า ร
ตา่งประเทศ 
 

มนุษย ์  ยดึหลกั
จรยิธรรม และหลกั
สิทธมินุษยชน 
ผสมผสานภูมปิญัญา
ท้องถิน่ เลอืกใช้
ทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
3. พฤตกิรรมการมี
ส่วนรว่ม 

  ในกจิกรรมซึง่
ครอบคลมุในประเด็น 
    3.1 การทาํงาน
รว่มกบัผู้อืน่     
    3.2 การตรงตอ่
เวลา 
    3.3 ความ
รบัผดิชอบ 
    3.4 ความซือ่สัตย ์
 4. ประเมนิ
กระบวนการกลุม่ 
และการทาํงานเป็น
ทมี 
5. การสอบ 
 

3. การพยาบาลแบบองคร์วม
ในการแก้ไขปญัหาสุขภาพ
สําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุน่  
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่ี
เซลลเ์จรญิเตบิโตผดิปกตทิัง้
ในระยะเฉียบพลนั วกิฤต 
และเรือ้รงั 
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มโนทศันห์ลกั กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรยีนรู้ 

ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล 

5. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่  
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่ี
ความผดิปกตขิองอวยัวะ
สืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์
ทัง้ในระยะเฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั 

  

6. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่  
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่ี
ความผดิปกตขิองปญัหาที่
เกดิจากโรคตดิตอ่และโรค
เขตร้อนทัง้ในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั 
แหลง่การเรยีนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. หอผู้ป่วย 
3. อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้ง 
4.  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณจ์รงิ/กรณศึีกษา 
2. ตาํรา/เอกสาร/วดิทิศัน ์
3.  คอมพวิเตอรช่์วยสอน / ชุดการสอน 

เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
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รหสัวชิา พย.1316 
หน่วยกติ 3 (0-12-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 

 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม 
บนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความเอือ้อาทรแก่บุคคลทุกช่วงวยั
ของชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับ
สัมผัส ภูมิคุ้มกัน  เซลลเ์จริญเติบโตผิดปกติ   ฮอร์โมน   
อวยัวะสืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์   ปัญหาทีเ่กดิจากโรคตดิตอ่และ
โรคเขตร้อน   ในระยะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั โดย
คาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 
เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลย ี ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุง่
เสรมิสร้างศักยภาพในการดแูลตนเองของบุคคล  
สมรรถนะรายวชิา 
 ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไข
ปัญหาในการดูแลแบบ            องคร์วมบนพืน้ฐานบนพืน้ฐานของ
หลกัวทิยาศาสตรแ์ละความเข้าใจมนุษยใ์นการดูแลสุขภาพบุคคล
วยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่ปีัญหาสุขภาพเกีย่วกบั
ความผิดปกติของของอวัยวะรับ สัมผัส  ภูมิคุ้ มกัน  เซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ ฮอรโ์มน  อวยัวะสืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์   
ปัญหาที่ เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน   ในภาวะ
เฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงั ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผสมผสาน
ภูมปิัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเอง  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่

และวยัผู้สูงอายุที่ความผิดปกติของของอวยัวะรับสัมผัส 
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ภูมคุิ้มกนั เซลลเ์จรญิเตบิโตผดิปกต ิ ฮอรโ์มน  อวยัวะ
สืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์   ปัญหาที่เกดิจากโรคตดิต่อ
และโรคเขตร้อน   ในภาวะเฉียบพลนั วิกฤต และ
เรื้อรงั ได้ด้วยความเข้าใจความเป็นมนุษย  ์ ยึดหลกั
จรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 

2. เชื่อมโยงแนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวาม
ผิดปกติของของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ ฮอรโ์มน  อวยัวะสืบพนัธุแ์ละเพศ
สัมพนัธุ ์   ปัญหาทีเ่กดิจากโรคตดิต่อและโรคเขตร้อน   
ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงัได้สอดคล้องกบั
สภาพการณจ์รงิ 

3. ระบุปัญหาและออกแบบการพยาบาลบนพืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละความเข้าใจมนุษยใ์นการดูแลบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่  วยัผู้ใหญ ่  และวยัผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตขิองของ  
อวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลลเ์จริญเติบโตผิดปกต ิ
ฮอรโ์มน  อวยัวะสืบพนัธุ ์ และเพศสัมพนัธุ ์   ปัญหาที่
เกดิจากโรคตดิตอ่และโรคเขตร้อน   ในภาวะเฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงัได ้

4. เลอืกใช้ทรพัยากร  เทคโนโลยี ภูมปิัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการดูแลบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่ และวยั
ผู้สูงอายุทีม่ปีัญหาสุขภาพทีม่ีความผิดปกตขิองอวยัวะรบั
สัมผสั ภูมคุิ้มกนั เซลลเ์จริญเตบิโตผิดปกติ ฮอรโ์มน  
อวัยวะสืบพันธุ ์และเพศสัมพันธุ ์   ปัญหาที่เกิดจาก
โรคติดต่อและโรคเขตร้อน   ในภาวะเฉียบพลัน 
วกิฤต และเรือ้รงัได ้

5. จดักจิกรรมและเสรมิสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่ และวยั
ผู้ สู งอา ยุที่มีความผิดปกติของของอวัยวะรับ สัมผัส 
ภูมคุิ้มกนั เซลลเ์จรญิเตบิโตผดิปกต ิ ฮอรโ์มน  อวยัวะ
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สืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์  ปัญหาทีเ่กดิจากโรคตดิตอ่และ
โรคเขตร้อน  ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต  และเรือ้รงัได ้

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดแูล
สุขภาพแบบองคร์วมบน
พืน้ฐานทฤษฎกีารดแูล
ดว้ยความเอือ้อาทรแก่
บุคคลทุกช่วงวยัของ
ชวีติทีม่ปีญัหาสุขภาพ
เกีย่วกบัความผดิปกติ
ของอวยัวะรบัสัมผสั 
ภูมคุิ้มกนั  เซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ
ฮอรโ์มน   อวยัวะ
สืบพนัธุแ์ละเพศสัมพนัธุ ์   
ปญัหาทีเ่กดิจาก
โรคตดิตอ่และโรคเขต
ร้อน   ในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต 
และเรือ้รงั โดยคาํนึงถงึ
ความเป็นมนุษย ์ ยดึ
หลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน เลอืกใช้
ทรพัยากร เทคโนโลย ี
ผสมผสานภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ มุง่เสรมิสรา้ง
ศักยภาพในการดแูล
ตนเองของบุคคล 

1.ฝึกประเมนิภาวะ
สุขภาพของบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุทีค่วามผดิปกติ
ของอวยัวะรบัสัมผสั 
ภูมคุิ้มกนั เซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ  
ฮอรโ์มน  อวยัวะสืบพนัธุ ์
และเพศสัมพนัธุ ์   
ปญัหาทีเ่กดิจาก
โรคตดิตอ่และโรคเขต
ร้อน  ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั ไดด้ว้ยความเขา้
ใจความเป็นมนุษย ์ยดึ
หลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน  
2. ออกแบบการพยาบาล
บนพืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละความ
เขา้ใจมนุษยใ์นการดแูล
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่  วยั
ผู้ใหญ ่ และวยัผู้สูงอายุที่
มคีวามผดิปกตขิอง
อวยัวะรบัสัมผสั 
ภูมคุิ้มกนั  เซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ   
ฮอรโ์มน   อวยัวะสืบพนัธุ ์
และเพศสัมพนัธุ ์   
ปญัหาทีเ่กดิจาก

1. ทดสอบกอ่นและ
หลงัการฝึกปฏบิตั ิ
2.ประเมนิการเขยีน
แผนการพยาบาล/
ผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีแ่สดงถงึ
การพยาบาลบน
พืน้ฐานของ 
หลกัวทิยาศาสตร์
และความ 
เขา้ใจมนุษย ์ยดึ
หลกัจรยิธรรม และ
หลกัสิทธมินุษยชน 
ผสมผสานภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ เลอืกใช้
ทรพัยากรและ 
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
3. ประเมนิการ
ปฏบิตักิารพยาบาล
ให้ครอบคลุมการ
ดแูลดว้ยความเขา้
ใจความเป็นมนุษย ์  
ยดึหลกัจรยิธรรม 
และหลกัสิทธิ
มนุษยชนผสมผสาน
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
เลอืกใช้ทรพัยากร
และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและ
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โรคตดิตอ่และโรคเขต
ร้อน  ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั 

สมรรถนะรายวชิา  

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล 

 3. เขยีนแผนการ
พยาบาลและให้การ
พยาบาลบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละ
ผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกติ
ของอวยัวะรบัสัมผสั 
ภูมคุิ้มกนั  เซลล์
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิ   
ฮอรโ์มน   อวยัวะสืบพนัธุ ์
และเพศสัมพนัธุ ์   
ปญัหาทีเ่กดิจาก
โรคตดิตอ่และโรคเขต
ร้อน  ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั   
4. จดักจิกรรมสร้างเสรมิ
สุขภาพแลการป้องกนัใน
กลุม่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
และรว่มอภปิรายกจิกรรม
เมือ่กลบัไปอยูบ่า้นเพือ่
สร้างเสรมิศักยภาพใน
การดแูลตนเองของบุคคล
วยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุทีม่ี
ปญัหาสุขภาพเกีย่วกบั
ความผดิปกตขิองอวยัวะ
รบัสัมผสั ภูมคุิ้มกนั  
เซลลเ์จรญิเตบิโตผดิปกต ิ   

ทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและ
สมรรถนะรายวชิา  
4.ประเมนิทกัษะการ
พยาบาลเฉพาะ 
5. ประเมนิการมส่ีวน
รว่มในการแสดง
ความคดิเห็นขณะ
ประชุมปรกึษา
ทางการพยาบาล 
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ฮอรโ์มน   อวยัวะสืบพนัธุ ์
และเพศสัมพนัธุ ์   
ปญัหาทีเ่กดิจาก
โรคตดิตอ่และโรคเขต
ร้อน  ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั โดยเลอืกใช้
ทรพัยากร เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผสมผสานภูม ิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 
5. ศึกษาผู้ป่วยเฉพาะ
กรณ ี
6. ประเมนิผลการ
พยาบาลระหวา่งให้การ
พยาบาลและส้ินสุดการ
พยาบาล 

แหลง่การเรยีนรู้ 
 1.  ศนูยสุ์ขภาพชุมชน 
 2.  โรงพยาบาลชุมชน   
 3. หอผู้ป่วยอายุรกรรม  ศัลยกรรม  เด็ก  โรงพยาบาล

ทัว่ไป / โรงพยาบาลศนูย ์
 4.  อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ส่ือการเรยีนการสอน 

สถานการณจ์รงิในแหลง่การเรยีนรู้ 
 

เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
คณาจารยก์ลุม่ผู้นิเทศการพยาบาลเด็ก.(2542). การพยาบาลผู้ป่วย

เด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์
  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
รุจา  ภูไ่พบลูย.์ (บรรณาธกิาร) (2541). แนวทางการวาง

แผนการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพฯ :  
         นินิบรรณาการ. 



 

 231 

จนัทนา  อโณทยานนท.์ (2541).  การประเมนิภาวะสุขภาพ
รา่งกายในวยัผู้สงูอายุ.  กรุงเทพฯ:  บุญศิรกิารพมิพ.์ 

ช่อลดา  พนัธุเสนา. (2541).  ตาํราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ ่
2.   สงขลา :  ชานเมอืงการพมิพ.์ 

ชยัรตัน ์ นิรนัรตัน.์ (2543). ตาํราการนอนกรนและกลุม่อาการหยุด
หายใจหลงัการอุดกัน้. กรุงเทพ ฯ : พ ี บ ี ฟลอเรน บุ๊
คเซนเตอร.์ 

ดวงมณ ี   เลาหประสิทธพิร. (2543).  Pediatric  Critical 
Care. กรุงเทพ ฯ : พ ี  เอ ลฟิวิง่. 

ถนอมขวญั  ทวบีรูณ.์(2542).  การดแูลตนเองในวยัทอง.  
กรุงเทพ ฯ : ไพศาลศิลปการพมิพ.์ 

นนัทา เล็กสวสัดิ.์(2541).การปฏบิตักิารพยาบาลในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรม. เชยีงใหม ่ :  มหาวทิยาลยั 

 เชยีงใหม.่ 
บรรลุ  ศิรพิานิช. (2541).  การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพสําหรบั

วยัผู้สงูอายุ. กรุงเทพฯ สํานกั 
 พมิพห์มอชาวบา้น. 
บุษบา  จนิดาวจิกัษณ.์ (2540).  ปญัหาสุขภาพสตรแีละวยัทอง. 

กรุงเทพ ฯ : นิวไทยมติรการพมิพ.์ 
ประเวศ วะสี.(2543). สุขภาพในฐานะอุดมการณข์องมนุษย.์  

กรุงเทพ ฯ : สถาบนัวจิยัระบบ 
 สาธารณสุข. 
ประสาท  เหลา่ถาวร   กฤษฎา  ดวงอุไร และวชิยั 

ประยรูววิฒัน.์ (2543).  อายุรศาสตรใ์นเวช-ปฏบิตั ิ 1. 
กรุงเทพ ฯ : เรือ่แกว้การพมิพ.์ 

ประเสรฐิ  ธนกจิจารุ. (2540). ตาํราโภชนบาํบดัและไต. กรุงเทพ 
ฯ :  ชวนพมิพ.์ 

ไพบลูย ์  สุทธวิรรณ. บรรณาธกิาร.(2535). กุมารศัลยศาสตร.์ 
กรุงเทพ ฯ : เรอืนแกว้การพมิพ.์ 

พนูทรพัย ์  โสภาพนัธ.์ (2543). การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ปีญัหาใน
การขบัถา่ยปัสสาวะ. เชยีงใหม ่ : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 



 

 232 

เยาวลกัษณ ์  อนุรกัษ.์ (2543). กระบวนการสุขศึกษากบัการ
พฒันาพฤตกิรรมสุขภาพกา้วสู่ ยุค  2000.  กรุงเทพ ฯ 
: ซกิมา่ ดไีซด ์ กราฟฟิก. 

วไิล  ราตรสีวสัดิแ์ละสุนทร  ฮ้อเผา่พนัธ.์ (2540). ปญัหา
ทารกแรกเกดิ.พมิพค์รัง้ที ่ 5.  กรุงเทพ ฯ : บรษิทัดไีชร์
จาํกดั. 

เสนอ   อนิทรสุ์ขศร.ี(2543).  ผู้สงูวยั.  กรุงเทพ ฯ : พมิพ์
ทอง. 

สุทธชิยั จติะพนัธกุ์ล. (2542). หลกัสําคญัของเวชศาสตรว์ยั
ผู้สงูอายุ: Principles of  Geriatric  Medicine. กรุงเทพ ฯ 
: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. (2541). การ
พยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ. เลม่ 1-4  กรุงเทพ ฯ : 
ยุทธรนิทรก์ารพมิพ.์ 

Ball, Jane Bindler, Ruth.(1995). Pediatric  Nursing : Caring 
of Children..  Washington : Appleton Lange.  

Behrman E.R.,  Vaughan C.V. (1993).  Nelson  Textbook of 
Pediatric. 12 th ed. 

 Philadelphia: W.B. Saunders  Company. 
Foster, Roxie L. Romness,  Hunsberger, Mable Metzyer 

and Andeson, Jo Joyce Tacke  H. (1989). Family 
Centered Nursing Care of Children.  Philadelphia, 
London, 

 Toronto : W.B. Saunders  Company. 
Wong, Donna L. (1995).  Whaley & Wong's : Nursing Care 

of Infant and Children. 5th ed.   Louis, Beltimore, 
Boston : Mosby. 

 
 
 
 
 



 

 233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ  3 
(Nursing Care of Persons with Health Problems III ) 

 
รหสัวชิา พย.1317 
หน่วยกติ 3 (3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบน
พืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความ  เอือ้อาทรแก่บุคคลทุกช่วงวยั
ของชีวิต  ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกบัความผิดปกติของ การ
หายใจ เลอืด  และส่วนประกอบของเลอืด  การไหลเวยีนเลอืด  
และน้ําเหลือง  สมองและไขสันหลงั และภาวะล้มเหลวหลาย
ระบบในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤต และเรื้อรังใช้กระบวนการ
พยาบาลโดยคํานึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลย ี และผลการวจิยัที่
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เหมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคคลในการดแูลตนเอง 
สมรรถนะรายวชิา 

สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัย         ผู้ใหญ่และวัย
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของ  การหายใจ ซีด  และ
ส่วนประกอบของเลอืด  การไหลเวยีนเลอืด  และน้ําเหลอืง  
สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบในภาวะ
เฉียบพลนั  วกิฤต  และเรือ้รงั  ด้วยความเข้าใจความเป็นมนุษย ์
ยึดหลกัจริยธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุง่เสรมิสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเองบนพืน้ฐานการพยาบาลแบบ
องคร์วมและทฤษฎกีารดแูลดว้ยความเอือ้อาทร   
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. วิเคราะห์กลไกการเกิดปัญหาสุขภาพของบุคคลวัยเด็ก 

วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของ 
การหายใจ เลอืด  และส่วนประกอบของเลอืด  การ
ไหลเวยีนเลอืด  และน้ําเหลอืง  สมองและไขสันหลงั 
และภาวะล้มเหลวหลายระบบในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต 
และเรือ้รงัได ้

2. เชื่อมโยงแนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวาม
ผดิปกตขิอง การหายใจ เลอืด  และส่วนประกอบของ
เลอืด  การไหลเวยีนเลอืด  และน้ําเหลอืง สมองและ
ไขสันหลัง  และภาวะล้ม เหลวหลายระบบในภาวะ
เฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงัได ้

3. ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพบุคคลวยั
เด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่ และ      วยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวาม
ผดิปกตขิอง การหายใจ เลอืด  และส่วนประกอบของ
เลอืด  การไหลเวยีนเลอืด  และน้ําเหลอืง  สมองและ
ไขสันหลงั และภาวะล้มเหลวหลายระบบ ในภาวะ
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เฉียบพลนั  วกิฤต และเรือ้รงั ด้วยความเข้าใจความ
เป็นมนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชนได ้

4. เลือกทรัพยากร เทคโนโลยี และสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิน่มาใช้ในการพยาบาลบุคคล วยัเด็ก วยัรุน่  วยั
ผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความ
ผดิปกตขิอง การหายใจ เลอืด  และส่วนประกอบของ
เลอืด  การไหลเวยีนเลอืด  และน้ําเหลอืง  สมองและ
ไขสันหลงั และภาวะล้มเหลวหลายระบบ ในภาวะ
เฉียบพลนั  วิกฤต และเรื้อรัง โดยมุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเองได ้

สาระการเรยีนรู้ 
บทที ่ 1 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา

สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยั
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของการหายใจในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤตและเรือ้รงั  
1.1 ปญัหาการระบายอากาศ (Ventilation) 
1.2 ปญัหาการกาํซาบ (Perfusion) 
1.3 ปญัหาการซมึซาบ (Defusion) 

บทที ่ 2 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยั
ผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกตขิองเลอืดและส่วนประกอบของ
เลอืดในภาวะเฉียบพลนั วกิฤตและเรือ้รงั  
2.1 ปญัหาการสร้างเม็ดเลอืดและองคป์ระกอบของเลอืด 
2.2 เม็ดเลอืดถกูทาํลาย 

บทที ่ 3 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยั
ผู้สู งอายุที่มีความผิดปกติการไหลเวียนเลือดและ
น้ําเหลอืงในภาวะเฉียบพลนั วกิฤตและเรือ้รงั  
3.1 ปญัหาการสบูฉีดโลหติ 
3.2 ปญัหาของหลอดเลอืด 
3.3 ความผิดปกติของน้ําเหลืองและการไหลเวียน

น้ําเหลอืง 
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บทที ่ 4 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก  วยัรุน่   วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของสมองและไขสันหลงัใน
ภาวะเฉียบพลนั วกิฤตและเรือ้รงั  
4.1 ความไมรู่้สึกตวั 
4.2 การควบคุมการเคลือ่นไหวผดิปกต ิ
4.3 ความดนัในช่องสมองผดิปกต ิ
4.4 ความบกพรอ่งของสตปิญัญา 
4.5 กลา้มเนือ้ออ่นแรง 

 บทที ่ 5  การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยัเด็ก      วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สงูอายุทีม่ภีาวะลม้เหลวหลายระบบ  
                      (Multi-system failure) 
    5.1 Multiple  organ  dysfunction  syndromes 
    5.2 Shock 

 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
1. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยั
เด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ่
และวยั      ผู้สูงอายุทีม่ี
ความผดิปกตขิองเลอืด
และส่วนประกอบของ
เลอืดในภาวะเฉียบพลนั 
วกิฤตและเรือ้รงั 

1. บรรยายแบบมี
ส่วนรว่ม 
2. อภปิรายและสรุป
เป็นผงั 
    ความคดิรวบยอด 
3. เรยีนรู้ตามสภาพ
จรงิ 
    (Authentic  
Learning) 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ เช่น สรุป
ความคดิรวบยอด
รายบท 
2. ผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีแ่สดง
ถงึความเข้า
ใจความเป็นมนุษย ์  
ยดึหลกัจรยิธรรม 
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3. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยั
เด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ่
และวยัผู้สูงอายุทีม่คีวาม
ผดิปกตกิารไหลเวยีน
เลอืดและน้ําเหลอืงใน
ภาวะเฉียบพลนั วกิฤต
และเรือ้รงั 

4. ฝึกการใช้
กระบวนการ 
    พยาบาลใน
วเิคราะหใ์น    
    กรณศึีกษา 
5. มอบหมายให้
ค้นคว้าและ 
    สืบค้นจากตาํรา 
วารสาร    
    ตา่งประเทศ 
 

และหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
ผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ 
เลอืกใช้ทรพัยากร
และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
3. พฤตกิรรมการมี
ส่วนรว่ม 

  ในกจิกรรมซึง่
ครอบคลมุใน
ประเด็น 
    3.1 การทาํงาน
รว่มกบั 
         ผู้อืน่     
    3.2 การตรงตอ่
เวลา 
    3.3 ความ
รบัผดิชอบ 
    3.4 ความ
ซือ่สัตย ์
4. ประเมนิ
กระบวนการกลุม่ 
    และการทาํงาน
เป็นทมี 
5. การสอบ 
 

4. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยั
เด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ่
และวยัผู้สูงอายุทีม่คีวาม
ผดิปกตขิองสมองและไข
สันหลงัในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤตและ
เรือ้รงั 
5. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบับุคคลวยั
เด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ่
และวยัผู้สูงอายุทีม่คีวาม
ผดิปกตขิองสมองและไข
สันหลงัในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤตและ
เรือ้รงั  
 
 
 
แหลง่การเรยีนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. หอผู้ป่วย 
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 3. อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส่ือการเรยีนการสอน 

1. สถานการณจ์รงิ/ กรณศึีกษา 
2. ตาํรา/เอกสาร 
3. วดิทิศัน ์
4. คอมพวิเตอรช่์วยสอน 
5. ชุดการสอน 
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ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีัญหาสุขภาพ  3 
(Nursing  Care of   Persons  with  Health  Problems  

Practicum III) 
 

รหสัวชิา พย.1318 
หน่วยกติ 3(0-12-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม 
บนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความเอือ้อาทรแก่บุคคลทุกช่วงวยั
ของชีวติทีม่ปีัญหาสุขภาพ เกีย่วกบัความผดิปกตขิองการหายใจ 
เลอืด และส่วนประกอบของเลอืด การไหลเวยีนเลอืดและน้ําเหลอืง 
สมองและไขสันหลงั  และภาวะล้มเหลวหลายระบบ  ทัง้ในระยะ
เฉียบพลนั วกิฤต  และเรือ้รงั โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกั
จรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลย ี 
ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแล
ตนเองของบุคคล 
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สมรรถนะรายวชิา 
 ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
แบบองคร์วมบนพืน้ฐานของหลกัวทิยาศาสตรแ์ละความเข้าใจความ
เป็นมนุษยใ์นการดูแลสุขภาพบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และ
วยัผู้สูงอายุทีม่ปีัญหาสุขภาพเกีย่วกบัความผดิปกตขิองการหายใจ 
เลือด และส่วนประกอบของเลือด การไหลเวียนเลือดและ
น้ําเหลอืง สมองและไขสันหลงั  และภาวะล้มเหลวหลายระบบ  
ในภาวะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุ่งเสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลใน
การดแูลตนเอง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น ผู้ใหญ่

และวยัผู้สูงอายุทีม่ีความผดิปกตขิองการหายใจ เลอืด 
และส่วนประกอบของเลือด การไหลเวียนเลือดและ
น้ําเหลือง สมองและไขสันหลงั  และภาวะล้มเหลว
หลายระบบ  ในภาวะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั 
ไดด้ว้ยความเขา้ใจความเป็นมนุษย ์ยดึหลกัจรยิธรรมและ
หลกัสิทธมินุษยชน 

2. เชื่อมโยงแนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่
บุคคลวยัเด็ก  วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุ ที่มี
ความผดิปกตขิองการหายใจ  เลอืด  และส่วนประกอบ
ของเลอืด  การไหลเวยีนเลอืดและน้ําเหลอืง สมองและ
ไขสันหลงั  และภาวะล้มเหลวหลายระบบ  ในภาวะ
เฉียบพลัน  วิกฤต และเรื้อรังได้สอดคล้องกับ
สภาพการณจ์รงิ 

3. ระบุปัญหา และออกแบบการพยาบาลบนพืน้ฐานของ
หลกัวทิยาศาสตรแ์ละความเขา้ใจมนุษยใ์นการดูแลบุคคล
วยัเด็ก  วยัรุ่น   วยัผู้ใหญ ่   และผู้สูงอายุทีม่คีวาม
ผิดปกตขิองการหายใจ เลือด และส่วนประกอบของ
เลอืด การไหลเวยีนเลอืดและน้ําเหลือง สมองและไข
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สันหลงั  และภาวะล้มเหลวหลายระบบ  ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงัได ้

4. เลอืกใช้ทรพัยากร  เทคโนโลย ี ภูมปิัญญาท้องถิน่มา
ใช้ในการดูแลบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของการหายใจ เลือด และ
ส่วนประกอบ ของเลอืด การไหลเวยีนเลอืดและน้ําเหลอืง 
สมองและไขสันหลงั  และภาวะลม้เหลวหลายระบบได ้

5. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง
อย่างตอ่เน่ืองของบุคคลทีม่คีวามผดิปกตขิองการหายใจ 
เลอืด และส่วนประกอบของเลอืด การไหลเวยีนเลอืด
และน้ําเหลือง สมองและไขสันหลงัและภาวะล้มเหลว
หลายระบบ ในภาวะเฉียบพลนั  วกิฤต  และเรือ้รงัได ้

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
ปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการ
แก้ไขปญัหาในการ
ดแูลแบบองคร์วมบน
พืน้ฐานบนพืน้ฐาน
ของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละ
ความเข้าใจมนุษย์
ในการดแูลสุขภาพ
บคุคลวยัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุทีม่ปีญัหา
สุขภาพเกีย่วกบั
ความผดิปกตขิอง
การหายใจ เลอืด 
และส่วนประกอบ

1. เขยีนแผนการ
พยาบาลและให้การ
พยาบาลบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุทีม่คีวามผดิปกติ
ของการรบัประทาน
อาหารและน้ํา การ
ขบัถา่ยอุจจาระ  การ
ขบัถา่ยปสัสาวะ ผวิหนงั  
กระดกู   ข้อและ
กลา้มเน้ือ ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต และ
เรือ้รงั   
2. จดักจิกรรมสร้างเสรมิ
สุขภาพและการป้องกนัใน
กลุม่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
และรว่มอภปิรายกจิกรรม  

1. ทดสอบกอ่น
และหลงัการฝึก
ปฏบิตั ิ
2.  ประเมนิการ
เขยีนแผน     การ
พยาบาล/ผลงานที่
ไดร้บัมอบหมายที่
แสดงถงึ         
การพยาบาลบน
พืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละ
เข้าใจความเป็น
มนุษย ์ 
ยดึหลกัจรยิธรรม  
และหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
ผสมผสาน   ภูมิ
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ของเลอืด การ
ไหลเวยีนเลอืดและ
น้ําเหลอืง สมองและ
ไขสันหลงั  และ
ภาวะลม้เหลวหลาย
ระบบ  ในภาวะ
เฉียบพลนั วกิฤต 
และเรือ้รงั ยดึหลกั
จรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน 
เลอืกใช้ทรพัยากร 
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผสมผสาน
ภูมปิญัญาท้องถิน่ 
มุง่เสรมิสร้าง
ศักยภาพของบคุคล
ในการดแูลตนเอง   

เมือ่กลบัไปอยูบ่า้นเพือ่
สร้างเสรมิศักยภาพใน
การดแูลตนเองของบคุคล
วยัเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ  ที่
มปีญัหาสุขภาพเกีย่วกบั
ความผดิปกตขิองการ
หายใจ เลอืด และ
ส่วนประกอบของเลอืด 
การไหลเวยีนเลอืดและ
น้ําเหลอืง สมองและไข
สันหลงั  และภาวะ
ลม้เหลวหลายระบบ  
ในภาวะเฉียบพลนั 
วกิฤต และเรือ้รงั โดย
เลอืกใช้ทรพัยากร 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
ผสมผสานภูมปิญัญา
ท้องถิน่ 
3. ศึกษาผู้ป่วยเฉพาะ
กรณ ี
4. ประเมนิผลการ
พยาบาลระหวา่งให้การ
พยาบาลและส้ินสุดการ
พยาบาล 

ปญัญาท้องถิน่ 
เลอืกใช้ทรพัยากร
และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
3. ประเมนิการ
ปฏบิตักิาร
พยาบาลให้
ครอบคลมุการดแูล
ดว้ยความเข้า
ใจความเป็นมนุษย ์  
ยดึหลกัจรยิธรรม 
และหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
ผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ 
เลอืกใช้ทรพัยากร
และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและ
สมรรถนะรายวชิา 
4.  ประเมนิทกัษะ
การพยาบาลเฉพาะ 
5. ประเมนิการมี
ส่วนรว่มในการ
แสดงความคดิเห็น
ขณะประชุม
ปรกึษาทางการ
พยาบาล 

แหลง่การเรยีนรู้ 
1.  ศนูยสุ์ขภาพชุมชน 
2.  โรงพยาบาลชุมชน   
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3. หอผู้ ป่วยอายุรกรรม  ศัลยกรรม  เ ด็ก  
โรงพยาบาลทัว่ไป / โรงพยาบาลศนูย ์

4.  อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ส่ือการเรยีนการสอน 
 สถานการณจ์รงิในแหลง่การเรยีนรู้ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
คณาจารยก์ลุม่ผู้นิเทศการพยาบาลเด็ก.(2542). การพยาบาลผู้ป่วย
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กรุงเทพ ฯ : สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข. 

ประสาท  เหลา่ถาวร   กฤษฎา  ดวงอุไร และวชิยั 
ประยรูววิฒัน.์ (2543).  อายุรศาสตรใ์นเวช-ปฏบิตั ิ 1. 
กรุงเทพ ฯ :  เรือ่แกว้การพมิพ.์ 
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การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ 
(Nursing Care of Persons with Mental Health Problems) 

 
รหสัวชิา พย.1319 

หน่วยกติ 2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคดิ  และหลกัการ การพยาบาลแบบองคร์วมบน
พืน้ฐานทฤษฎกีารดูแล ด้วยความเอือ้อาทร แกบุ่คคลทุกช่วงวยัของ
ชวีติ ทีม่ภีาวะเส่ียง และมปีัญหาทางจติ ด้านความคดิ การรบัรู้ 
ความจํา สติปัญญา  ความสนใจ สมาธิ การเคลื่อนไหว 
อารมณ ์ พฤตกิรรมและมปีัญหาการใช้สารเสพตดิและการทารุณ
กรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการบาํบดัรกัษา การฟ้ืนฟู
สภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม  การสร้างสัมพนัธภาพเพื่อการ
บาํบดั โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ หลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลย ี  ผสมผสานภูมปิัญญา
ทอ้งถิน่ มุง่เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเอง  
สมรรถนะรายวชิา 

สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาภาวะ
เส่ียงและปัญหาทางจติของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญแ่ละวยั
ผู้สูงอายุ ด้านความคดิ การรบัรู้ ความจํา สตปิัญญา  ความ
สนใจ สมาธ ิ การเคลือ่นไหว อารมณ ์ พฤตกิรรมและมปีัญหา
การใช้สารเสพตดิและการทารุณกรรมด้วยความเข้าใจความมนุษย ์
ยึดหลกัจริยธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุง่เสรมิสร้าง
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ศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเองบนพืน้ฐานการพยาบาลแบบ
องคร์วมและทฤษฎกีารดแูลดว้ยความเอือ้อาทร 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายหลกัการ แนวคดิและทฤษฎทีางจติเวชและทฤษฎทีี่

เกีย่วขอ้งในการดแูลผู้ทีม่ภีาวะเส่ียง และมปีญัหาทางจติ 
2. วเิคราะหก์ลไกการเกดิปัญหาทางจติของเด็ก วยัรุ่น วยั

ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุ ได ้
3. ประเมนิภาวะสุขภาพ และความรุนแรงของปัญหาทางจติ

ของเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทีม่ปีัญหาทาง
จติได ้

4. ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาทางจิตแบบองค์
รวมของเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ ด้วย
ความเข้าใจความเป็นมนุษย ์ ยึดหลกัจริยธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน 

5. อธบิายหลกัการและวธิกีารบาํบดัรกัษาบุคคลทีม่ปีัญหาทาง
จติได ้

6. อธบิายหลกัการฟ้ืนฟสูภาพบุคคลทีม่ปีัญหาทางจติได ้
7. อธบิายหลกัการและวเิคราะหก์ระบวนการสร้างสัมพนัธภาพ

เพือ่การบาํบดัทางจติได ้
8. เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่มาใช้ในการดแูลตนเองของเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ่
และวยัผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางจิตได้ทั้งในระดบับุคคล 
ครอบครวัและชุมชน 

สาระการเรยีนรู้ 
 บทที ่ 1  แนวคดิ หลกัการและทฤษฎกีารพยาบาลจติเวช 

1.1 แนวคดิ หลกัการและทฤษฎกีารพยาบาลจติเวช 
1.2 คุณลกัษณะและบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

พยาบาลจติเวช และ         ทมีจติเวช  
1.3 แนวโน้มสุขภาพจติและการพยาบาลจติเวช 
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 บทที ่ 2   การดูแลบุคคล ครอบครวั และชุมชน เมื่อมี
ภาวะเส่ียงและปญัหาทางจติ 
  2.1 การดแูลเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ เมือ่
มภีาวะเส่ียงและปัญหาทางจติ 

2.2 การดแูลตนเองในบุคคลทีม่ภีาวะเส่ียง และมปีัญหา
ทางจติ 

  2.3 การมส่ีวนร่วมทางครอบครวั และชุมชน ในการ
ดแูลบุคคลทีม่ภีาวะเส่ียงและ 
                         ปญัหาทางจติ 

บทที ่ 3 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามผดิปกตขิองความคดิ และการรบัรู้ 

  3.1 Autistic disorders 
3.2 Delusion Disorders 
3.3 Thought & Perception Disorder 
3.4 Schizophrenia 

บทที ่ 4  การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่
 และผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติของความจํา และ
สตปิญัญา 

  4.1 Mental Retardation 
4.2 Dementia 
4.3 Delirium 

บทที ่5 การพยาบาลแบบองคร์วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
สําหรบัเด็ก วยัรุ่น  วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่คีวาม
ผดิปกตขิองความสนใจ สมาธ ิ  
และการเคลือ่นไหว 

  5.1 Attention Deficit 
  5.2 Hyperactivity  and Hypo activity 
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บทที ่ 6  การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่  

          วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุ ทีม่อีารมณผ์ดิปกต ิ
  6.1 Loss & Grief  
  6.2 Emotional Crisis  

 6.3 Depressive & Suicide 
 6.4 Bipolar Disorders 

  6.5 Mania 
  6.6 Anxiety Disorders 
  6.7 PTSD 
  6.8 Psychosomatic Disorders 

บทที ่ 7  การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามผดิปกตขิองพฤตกิรรม และการปรบัตวั 

 7.1 Enuresis 
 7.2 Eating Disorders 
 7.3 Violence 
 7.4 Role Confusion and Conduct Disorders 
 7.5 Adjustment Disorders 

7.6 Withdrawal Behavior 
 7.7 Sexual Deviation 
 7.8 Obsessive Compulsive Disorders 
บทที ่ 8 การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหา

สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่            
         วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่ปีัญหาการใช้สารเสพตดิ 

และการทารุณกรรม 
  8.1  Substance Abuse and Dependence 
  8.2  Substance and Induce Psychotic 

8.3  Abuse and Neglect  
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บทที ่ 9 บทบาทพยาบาลในการดูแล รักษาและฟ้ืนฟู
ส ภ า พ เ ด็ ก  วั ย รุ่ น  วั ย ผู้ ใ ห ญ่ แ ล ะ               
วยัผู้สงูอายุ ทีม่ปีญัหาทางจติ 

  9.1 ประเภทการบาํบดัรกัษาทางจติเวช 
  9.2 การบําบดัรกัษาด้านร่างกาย (Symptomatic 
Therapy) 
 9.2.1 จติเภสัชบาํบดั 
 9.2.2 การรกัษาดว้ยไฟฟ้า (ECT) 
 9.2.3 การผูกยึด (Restrain) และการจํากดั
พฤตกิรรม (Setting Limit) 
  9.3 การบาํบดัรกัษาทางจติใจ (Psycho Therapy) 
   9.4 การจัดส่ิงแวดล้อมเพื่อการบําบัด (Milieu 
Therapy) 

9.5 พฤตกิรรมบาํบดั  
9.6 การบาํบดัเชงิการรู้คดิ (CBT) 
9.7 การสร้างสัมพนัธภาพเพือ่การบาํบดั 

        9.7.1 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของการสร้าง
สัมพนัธภาพเพือ่การบาํบดั 
       9.7.2 กระบวนการสร้างสัมพนัธภาพเพือ่การบาํบดั 
       9.7.3 เทคนิคการส่ือสารเพือ่การบาํบดั 
  9.8 การฟ้ืนฟสูภาพผู้ทีม่ปีญัหาทางจติ 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล 

1. แนวคดิ หลกัการและ
ทฤษฎกีารพยาบาลจติเวช 

1. บรรยายอยา่งมี
ส่วนรว่ม 

1.  การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล 

2. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามผดิปกตขิอง
ความคดิ และการรบัรู้ 

2.อภปิรายรว่มกนั
เพือ่แลกเปลีย่น
ความรู้  
ประสบการณ์
เกีย่วกบัประเด็นที่
ศึกษา 
3. เรยีนรู้จากสภาพ
จรงิ 
4. มอบหมายให้
ค้นคว้าและ 
สืบค้นจากตาํรา  
วารสารตา่งประเทศ 
5.ใช้กระบวนการ
พยาบาลในการวาง
แผนการพยาบาล
กรณศึีกษา 

ความคดิเห็น 
2. หลกัฐานการ
เรยีนรู้  
ไดแ้ก ่  ผลงานที่
ไดร้บั  
มอบหมาย /การ
สรุปรวบยอดราย
บท 
3.  พฤตกิรรมการ
มส่ีวน 
รว่มในกจิกรรมซึง่
ครอบคลมุใน
ประเด็น ไดแ้ก ่
    3.1 การทาํงาน

รว่มกบั 
         ผู้อืน่        
    3.2 การตรงตอ่

เวลา    
    3.3 ความ

รบัผดิชอบ 
    3.4 ความ

ซือ่สัตย ์
4. ประเมนิ
กระบวนการกลุม่
และการทาํงาน 
เป็นทมี 

3. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามผดิปกตขิอง
ความจาํ และสตปิัญญา  
4. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามผดิปกตขิองความ
สนใจ สมาธ ิ และการ
เคลือ่นไหว 
5. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่อีารมณผ์ดิปกต ิ
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมนิผล 

6. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามผดิปกตขิอง
พฤตกิรรม และการ
ปรบัตวั 

5.  การสอบ 
 

7. การพยาบาลแบบองค์
รวมในการแกไ้ขปัญหา
สุขภาพสําหรบัเด็ก วยัรุน่ 
วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ 
ทีม่ปีญัหาการใช้สารเสพ
ตดิ และการทารุณกรรม 

  

8. บทบาทพยาบาลในการ
ดแูล รกัษาและฟ้ืนฟู
สภาพเด็ก วยัรุน่ วยั
ผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุ ทีม่ี
ปญัหาทางจติ 

  

แหลง่การเรยีนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2. หอผู้ป่วย 
3. อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้ง 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณจ์รงิ/ กรณศึีกษา 
2. ตาํรา/เอกสาร/วดิทิศัน ์
3. คอมพวิเตอรช่์วยสอน/ชุดการสอน 

เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
เกษม  ตนัตพิลาชวีะ  และคณะ. (2539). ตาํราจติเวชศาสตร ์

เลม่ 1-2. กรุงเทพ : โรงพมิพอ์งคก์ารทหารผา่นศึก. 
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คาํอธบิายรายวชิา 
 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
ดแูลสุขภาพแบบองคร์วม         บนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความ
เอือ้อาทร  แกบุ่คคลทุกช่วงวยัของชวีติ ทีม่ภีาวะเส่ียง  และมปีัญหา
ทางจิต ด้านความคิด การรับรู้ ความจํา สติปัญญา ความ
สนใจ สมาธ ิ  การเคลือ่นไหว อารมณ ์ พฤตกิรรม และมปีัญหา
การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม โดยคํานึงถึงความเป็น
มนุษย ์  ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน   ฝึกทกัษะ
การสร้างสัมพนัธภาพกบัผู้ป่วยและญาต ิ   จดักจิกรรมเพือ่การ
บําบดัและฟ้ืนฟูสภาพ  สอนและให้คําปรึกษาทางจิตแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลย ี  
ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแล
ตนเองของบุคคล และการมส่ีวนรว่มของครอบครวัและชุมชน  
สมรรถนะรายวชิา 
 ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลความเป็น
มนุษยใ์นการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานบนพื้นฐานของหลัก
วทิยาศาสตรแ์ละความเข้าใจมนุษยใ์นการดูแลสุขภาพบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่และวยัผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียงและมีปัญหาทางจิต  
ด้านความคิด  การรับรู้   ความจํา สติปัญญา ความสนใจ 
สมาธ ิ การเคลือ่นไหว อารมณ ์ พฤตกิรรม และมปีัญหาการใช้
สารเสพตดิและการทารุณกรรม ยึดหลกัจริยธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผสมผสาน
ภูมปิัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเอง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพของบุคคลวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่

และวยัผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียงและมีปัญหาทางจิต ด้าน
ความคิด การรบัรู้ ความจํา สตปิัญญา ความสนใจ 
สมาธ ิ การเคลือ่นไหว อารมณ ์ พฤตกิรรม และมปีัญหา
การใช้สารเสพตดิและการทารุณกรรมได้ด้วยความเข้า
ใจความเป็นมนุษย  ์ ยึดหลกัจริยธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
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2. เชื่อมโยงแนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่
บุคคลวยัเด็ก วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สูงอายุ ทีม่ภีาวะ
เ ส่ียงและมีปัญหาทางจิต  ด้านความคิด  การรับรู้ 
คว า ม จํ า  ส ติปัญ ญ า  ค วา ม ส น ใ จ  ส ม า ธิ  ก า ร
เคลือ่นไหว อารมณ ์ พฤตกิรรม และมปีัญหาการใช้สาร
เสพตดิและการทารุณกรรม ได้สอดคล้องกบัสภาพการณ์
จรงิ 

3. ระบุปัญหา และออกแบบการพยาบาลบนพืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละความเข้าใจมนุษยใ์นการดูแลบุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่  วยัผู้ใหญ ่ และวยัผู้สูงอายุทีม่ภีาวะเส่ียงและมปีัญหา
ทางจิต ด้านความคิด การรับรู้ ความจํา สติปัญญา 
ความสนใจ สมาธ ิ การเคลือ่นไหว อารมณ ์ พฤตกิรรม 
และมปีญัหาการใช้สารเสพตดิและการทารุณกรรมได ้

4. เลอืกใช้ทรพัยากร  เทคโนโลย ี ภูมปิัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการดูแลผู้ที่มีภาวะเส่ียงและมีปัญหาทางจิต ด้าน
ความคิด การรบัรู้ ความจํา สตปิัญญา ความสนใจ 
สมาธ ิ การเคลือ่นไหว อารมณ ์ พฤตกิรรม และมปีัญหา
การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรมแก่บุคคลวยัเด็ก 
วยัรุน่ วยัผู้ใหญ ่และวยัผู้สงูอายุได ้

5. สร้างสัมพนัธภาพเพือ่การบาํบดักบับุคคลทีม่ปีัญหาทางจติ
ได ้

6. สอนและให้คาํปรกึษาแกบุ่คคล  ครอบครวั และชุมชนที่
มภีาวะเส่ียงและมปีญัหาทางจติได ้  

7. จดักจิกรรมเพือ่การบาํบดั และฟ้ืนฟูสภาพบุคคลทุกช่วงวยั 
มปีญัหาทางจติได ้

8. เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของครอบครวัและชุมชนในการ
ดแูลบุคคลทกุช่วงวยั ทีม่ภีาวะเส่ียง และมปีญัหาทางจติได ้

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและการประเมนิ 

1.ปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้
กระบวนการ
พยาบาลแบบ

1. ฝึกใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองคร์วมบน
พืน้ฐานทฤษฎกีารดแูลดว้ย
ความเอือ้อาทรในการ

ผู้สอน/ผู้เรยีน/พีเ่ลีย้งใน
แหลง่ฝึกรว่มกนั 
1. ประเมนิการ
ปฏบิตักิารพยาบาล
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและการประเมนิ 
องคร์วมบน
พืน้ฐานทฤษฎี
การดแูลดว้ย
ความเอือ้อาทร 
แกบ่คุคลทุกช่วง
วยัทีม่ภีาวะเส่ียง  
ปญัหาทางจติ 
โดยเลอืกใช้
ทรพัยากร และ
เทคโนโลย ี  
ผสมผสาน ภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ 

แก้ปญัหาสุขภาพของบคุคล
ทุกช่วงวยั 
ทีม่ภีาวะเส่ียง/ปญัหาทางจติ 
ในสถานการณจ์รงิ ให้
ครอบคลมุประเด็นตอ่ไปน้ี 
 1.1  การประเมนิปญัหา
สุขภาพ 
  1.2  การวเิคราะหป์ญัหา 
  1.3  การวางแผนแก้ไข
ปญัหาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพของบคุคลทุกช่วง
วยั โดยเลอืกใช้ทรพัยากร 
เทคโนโลย ีและผลการวจิยั
ทัง้ในและตา่งประเทศที่
เหมาะสม  ผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ 
   1.4  ปฏบิตักิารพยาบาล
แบบองคร์วมดว้ยความเอือ้
อาทรโดยคาํนึงถงึหลกัสิทธิ
มนุษยชนและหลกัจรยิธรรม 
   1.5  ประเมนิผลกจิกรรมตาม
กระบวน 
การพยาบาล 
2. ศึกษาเฉพาะกรณ ี  
และนําเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบตา่ง ๆ 

บคุคลทุกช่วงวยั  
ทีม่ภีาวะเส่ียง หรอื
ปญัหาทางจติ 
2. แฟ้มสะสมงาน/
สัญญาการเรยีน 
3. ประเมนิคุณลกัษณะ
พยาบาลสุขภาพจติและ
จติเวชและพฤตกิรรม 
การปฏบิตักิารพยาบาล 
ในประเด็น 
    3.1 ความรบัผดิชอบ 
    3.2 ความซือ่สัตย ์
    3.3 การตรงตอ่เวลา 
    3.4 ความคดิรเิริม่
สร้างสรรค ์
    3.5 การส่ือสาร 
มนุษยสัมพนัธ ์
    3.6  ภาวะผู้นํา 
    3.7 การตดัสินใจ 
การแก้ไข ปญัหา  
    3.8 การควบคุม
อารมณ ์  
    3.9 การเป็นทีพ่ึง่ทาง
อารมณข์องผู้อืน่  
 
 
 
4. ประเมนิการนําเสนอ
ผลงาน 
5.การมส่ีวนรว่มและการ
แสดงความคดิเห็นขณะ
ประชุมปรกึษาทางการ
พยาบาล 

2. ฝึกสร้าง 1. สร้างสัมพนัธภาพเพือ่การ ประเมนิบนัทกึการ
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและการประเมนิ 
สัมพนัธภาพเพือ่
การบาํบดั 

บาํบดั (แบบ 1: 1 
Relationship) ระหวา่ง
พยาบาลกบั ผู้ป่วย 
2. บนัทกึและวเิคราะหก์าร
สร้างสัมพนัธภาพเพือ่การ
บาํบดั 

สนทนาเพือ่การบาํบดั  
 

3. ฝึกจดั
กจิกรรมเพือ่การ
บาํบดัและฟ้ืนฟู
สภาพผู้ป่วย 

1. ประเมนิลกัษณะ
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาและ
วางแผนจดักจิกรรมเพือ่การ
บาํบดัและฟ้ืนฟูสภาพให้
เหมาะสมโดยผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่  เลอืกใช้
ทรพัยากร เทคโนโลยแีละ
ผลการวจิยัทัง้ในและ
ตา่งประเทศทีเ่หมาะสมกบั
สภาพการณ ์

1.แผนและบนัทกึการจดั
กจิกรรม 
2.การจดักจิกรรม 

4.  ฝึกสอนและ
ให้คาํปรกึษา
ทางดา้น
สุขภาพจติ/จติ
เวชแกผู้่ป่วย 
และญาต ิ

1. ประเมนิความต้องการ
ของผู้ป่วยและญาตเิกีย่วกบั
การดแูลตนเอง  หรอืการ
มส่ีวนรว่มของญาตใินการ
ดแูลผู้ป่วย 
2. วางแผนการสอน ให้
คาํปรกึษาแกผู้่ป่วย และ
ญาตเิพือ่เสรมิสร้าง
ศักยภาพในการดแูลตนเอง
ของบคุคล ครอบครวั และ
ชุมชน  
3. สอนและให้คาํปรกึษา
ตามแผนทีว่างไว้ให้
เหมาะสมโดยผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่  เลอืกใช้
ทรพัยากร เทคโนโลย ีและ

1.  รายงาน/แผนงาน/
โครงการการสอน ให้
คาํปรกึษา 
2.  แฟ้มสะสมงาน/
สัญญาการเรยีน 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและการประเมนิ 
การผลวจิยัทัง้ในและ
ตา่งประเทศทีเ่หมาะสมกบั
สภาพการณข์องบคุคล 
ครอบครวั และชุมชน 

แหลง่การเรยีนรู้ 
1. ศนูยสุ์ขภาพชุมชน 
2. โรงพยาบาลจติเวช  แผนกจติเวช    หอผู้ป่วยจติ

เวช   โรงพยาบาลทัว่ไป 
3. ชุมชน 
 

ส่ือการเรยีนการสอน 
 สถานการณจ์รงิในแหลง่การเรยีนรู้ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
เกษม  ตนัตพิลาชวีะ  และคณะ. (2539). ตาํราจติเวชศาสตร ์

เลม่ 1-2. กรุงเทพ : โรงพมิพ ์
  องคก์ารทหารผา่นศึก. 
ไพรตัน ์  พฤกษชาตคุิณากร.(2538).  ตาํราจติเวชศาสตร ์ เลม่ 

1 .  เชยีงใหม ่ :  ธนกจิการพมิพ ์
ไพรตัน ์  พฤกษชาตคุิณากร.(2538).  ตาํราจติเวชศาสตร ์ เลม่ 

2 .  เชยีงใหม ่ :  ธนกจิการพมิพ ์
ไพรตัน ์  พฤกษชาตคุิณากร.(2538).  ตาํราจติเวชศาสตร ์ เลม่ 

3 .  เชยีงใหม ่ :  ธนกจิการพมิพ ์
ไพรตัน ์  พฤกษชาตคุิณากร.(2538).  ตาํราจติเวชศาสตร ์ เลม่ 

4 .  เชยีงใหม ่ :  ธนกจิการพมิพ ์
ณรงค ์ สุภทัรพนัธ.์ (2543). โรคอารมณซ์ึมเศร้า.  กรุงเทพ: 

หน้าตา่งโลกกวา้ง. 
ดวงใจ   กสานตกิุล. (2543). โรคซึมเศร้ารกัษาหายได้. 

กรุงเทพ : นําอกัษรการพมิพ.์ 
ปราโมทย ์   เชาวศิลป์. (2542). กลุม่จติบาํบดัสําหรบัคนไข้ใน.  

กรุงเทพ : สมาคมจติแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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สุรชาต ิ  พหลภาคย.์ (2542). ความผิดปกติทางอารมณ์.   
กรุงเทพ : ศิรภิณัฑ.์ 

กวี   สุวรรณกิจ .(2541).โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น .  
กรุงเทพ : เมดคิลัมเีดยี. 

ฉววีรรณ  สัตยธรรม. บรรณาธกิาร. (2538).   สุขภาพจติและ
การพยาบาลจติเวช.  กรุงเทพ :  
โรงพมิพอ์งคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 
(Maternal and New born Nursing and Midwifery I) 

 
รหสัวชิา พย. 1321 
หน่วยกติ 3(3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบน
พืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความ  เอือ้อาทรสําหรบัมารดาและ
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ทารก การตั้งครรภ ์ และพฒันาการของทารกในครรภ ์ การ
คลอดและระยะหลังคลอด  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ   
การประเมนิภาวะสุขภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัปัญหา
สุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว  โดยใ ช้
กระบวนการพยาบาลดูแลมารดาและทารก ในระยะตั้งครรภ ์  
ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด  โดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย ์  
ยึดหลกัจริยธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชน ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มุ่ง
เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเอง 
สมรรถนะรายวชิา  

สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลด้วยความเอือ้
อาทรสําหรบัมารดาและทารก การตัง้ครรภ ์ และพฒันาการของ
ทารกในครรภ ์ การคลอดและระยะหลงัคลอด  ปัจจยัทีส่่งผลตอ่
ภาวะสุขภาพ  การประเมนิภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกนัปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมส่ีวนร่วมของครอบครวั 
สร้างเสรมิสัมพนัธภาพระหวา่งมารดาทารกและครอบครวั โดยใช้
กระบวนการพยาบาลดูแลมารดาและทารก ในระยะตั้งครรภ ์  
ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด  ด้วยความเข้าใจความเป็นมนุษย ์
ยึดหลกัจริยธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุง่เสรมิสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเองบนพืน้ฐานการพยาบาลแบบ
องคร์วมและทฤษฎกีารดแูลดว้ยความเอือ้อาทร 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายแนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมแก่

มารดาและทารกในระยะตัง้ครรภ ์  ระยะคลอด และระยะ
หลงัคลอดได ้

2.  ระบุปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารกใน
ระยะตัง้ครรภ ์  ระยะคลอด และระยะหลงัคลอดได ้
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3.  ประเมนิภาวะสุขภาพของมารดาและทารกในระยะตัง้ครรภ ์
ระยะคลอดและหลงัคลอดด้วยความเข้าใจมนุษย ์ ยดึหลกั
จรยิธรรม และหลกัสิทธมินุษยชน 

4. ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพของมารดาและ
ทารกในระยะตัง้ครรภ ์  ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด
ปกตไิด ้

5. อธบิายองคป์ระกอบ กลไกและกระบวนการคลอดปกตไิด ้
6.   อธบิายวธิกีารทาํคลอดและการช่วยเหลอืการคลอดปกติ

ได ้
7.   สร้างเสรมิสัมพนัธภาพระหวา่งมารดา ทารก และ

ครอบครวัได ้
8.   เสรมิสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของมารดาและ

สนบัสนุนการมส่ีวนรว่มของ 
     ครอบครวัได ้
9.  ใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลมารดา 

ทารกในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอดและหลงัคลอดด้วย
ความเข้าใจมนุษย ์ ยึดหลักจริยธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 

10. เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี  ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพมารดา ทารกในระยะ
ตัง้ครรภ ์ ระยะคลอดและหลงัคลอดได ้

สาระการเรยีนรู้  
 บทที ่ 1 แนวคิด และหลักการการพยาบาลมารดาและ
ทารกแบบองคร์วม 

1.1 แนวคิด  หลกัการการดูแลมารดาและทารกใน
ระยะตัง้ครรภ ์  ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 

  1.2   มาตรฐานการผดุงครรภข์ององคก์ารอนามยัโลก 
บทที ่ 2  ปจัจยัทีส่่งผลตอ่ภาวะสุขภาพของมารดาทารกใน

ระยะตัง้ครรภ ์  ระยะคลอด    และระยะหลงัคลอด
ปกต ิ

  2.1  ปจัจยัส่วนบุคคลของมารดา 
  2.2  ความเชือ่  คา่นิยม และพฤตกิรรมของมารดา 



 

 262 

  2.3  ส่ิงแวดลอ้ม 
บทที ่  3 การตัง้ครรภ ์
 3.1  พฒันาการทารกในครรภ ์
 3.2  การเกดิรกและพฒันาการของรก 

3.3 การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา จติสังคมและจติ
วญิญาณของมารดาในระยะ 
ตัง้ครรภ ์

 3.4  บทบาทหน้าทีก่ารปรบัตวัของมารดา และ
ครอบครวัในระยะตัง้ครรภ ์
          บทที ่  4 การประเมนิภาวะสุขภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ
และการป้องกนัปญัหาสุขภาพของ 
                   มารดาและทารกในระยะตัง้ครรภป์กต ิ  

 4.1  การซกัประวตั ิ
 4.2  การตรวจรา่งกายและการตรวจครรภ ์
 4.3  การตดิตามผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 
 4.4  การวนิิจฉัยการตัง้ครรภ ์ การคดักรองภาวะเส่ียง  

และการส่งตอ่ 
4.5  การส่งเสรมิสุขภาพด้านรา่งกาย  จติใจ  อารมณ ์  
สังคมและจติวญิญาณของ 

  มารดาในรยะตัง้ครรภ ์
 4.6  การกระตุน้พฒันาการทารกในครรภ ์
 4.7  การส่งเสรมิสัมพนัธภาพระหวา่งบดิามารดาทารก

ในครรภแ์ละครอบครวั 
 4.8  การป้องกนัปัญหาสุขภาพของมารดาและทารกใน

ครรภ ์
 4.9  การดแูลมารดาทีม่ภีาวะไมสุ่ขสบาย 

4.10 การนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใช้ในการดแูลสุขภาพ
มารดาและทารก  
บทที ่ 5 องคป์ระกอบ กลไกและการคลอดปกต ิ

5.1  ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการคลอด 
5.2  องคป์ระกอบของการคลอด 
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         5.3  การเปลีย่นแปลงของมารดาและทารกในระยะ
คลอดทางดา้นรา่งกาย  จติใจ 

                      อารมณ ์  สังคมและจติวญิญาณ 
  5.4  ทฤษฎกีารเจ็บครรภ ์
  5.5  กลไกการคลอดปกต ิ
  5.6  สรรีวทิยาของการคลอดรก 
           บทที6่ การประเมนิภาวะสุขภาพ การดแูลและช่วยเหลอื

มารดาและทารกในระยะคลอดปกต ิ  
  6.1  การตรวจรา่งกายและการตรวจครรภใ์นระยะคลอด 
  6.2  การประเมนิสภาพทารกในครรภใ์นระยะคลอด 
  6.3  การประเมนิความกา้วหน้าของการคลอด 
  6.4  การเตรยีมดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่การคลอด 

 6.5  การดแูลมารดาในระยะคลอดปกต ิ
  6.6  การทาํคลอดและช่วยเหลอืการคลอดปกต ิ

 6.7  การทาํคลอดรก 
               6.8  การประเมนิภาวะสุขภาพทารกแรกเกดิทนัท ี

          6.9  การตดัและซ่อมแซมฝีเย็บ 
  6.10 การส่งเสรมิสัมพนัธภาพระหวา่งบดิา มารดา 
ทารกและสมาชกิในครอบครวั 

บทที ่ 7 การประเมนิภาวะสุขภาพ การสร้างเสรมิสุขภาพ
และการดแูลภาวะสุขภาพของมารดาหลงัคลอดปกต ิ  
7.1 การเปลีย่นแปลงทางสรวีทิยา จติ สังคมและจติ

วญิญาณของมารดาหลงัคลอด 
   7.2  การประเมนิภาวะสุขภาพของมารดาหลงัคลอด 

7.3  การพยาบาลมารดาหลงัคลอด 
   7.4  การส่งเสรมิสุขภาพด้านร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ ์ สังคมและจติวญิญาณ 
  7.5  การส่งเสรมิสัมพนัธภาพระหว่างบดิา มารดา 
ทารกและครอบครวั 
  7.6  การป้องกนัปญัหาสุขภาพมารดาหลงัคลอด 
 บทที ่ 8 การประเมนิภาวะสุขภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ  และ

การป้องกนัปญัหาสุขภาพ  
                   ของทารกแรกเกดิปกต ิ
  8.1  ลกัษณะทารกแรกเกดิ 
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  8.2  การประเมนิภาวะสุขภาพของทารกแรกเกดิ 
8.3  การพยาบาลทารกแรกเกดิปกต ิ

  8.4 การให้ภูมคุิ้มกนั และการป้องกนัปัญหาสุขภาพแก่
ทารกแรกเกดิ 
 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
1.แนวคดิ 
และหลกัการ
พยาบาล 
มารดา และ
ทารกแบบองค์
รวม 

1. ศึกษาค้นคว้าจากแหลง่การ
เรยีนรู้/สถานการณจ์รงิ ใน
ประเด็น แนวคดิ  หลกัการการ
ดแูลมารดาและทารกในระยะ
ตัง้ครรภ ์  ระยะคลอด และ
ระยะหลงัคลอด เปรยีบเทยีบกบั  
มาตรฐานการผดงุ 

1.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
2. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ เช่น สรุป
ความคดิรวบยอด
รายบท 

 ครรภข์ององคก์ารอนามยัโลก 
และการนําภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใช้
ในการดแูลสุขภาพมารดาและ
ทารก 
2.อภปิรายกลุม่ยอ่ย แลกเปลีย่น
เรยีนรู้ในกลุม่ และสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด 

3. ผลงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีแ่สดง
ถงึความเขา้
ใจความเป็น
มนุษยย์ดึหลกั
จรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน
ผสมผสาน 

2.ปจัจยัทีส่่งผล
ตอ่ภาวะ
สุขภาพของ
มารดาและ
ทารกในระยะ
ตัง้ครรภ ์
ระยะคลอด 
และระยะหลงั
คลอดปกต ิ

1. ศึกษาค้นคว้าจากแหลง่การ
เรยีนรู้/สถานการณจ์รงิ ใน
ประเด็น ปจัจยัทีส่่งผลตอ่ภาวะ
สุขภาพของมารดาและทารกใน
ระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลงัคลอดปกต ิ
2.อภปิรายกลุม่ยอ่ย แลกเปลีย่น
เรยีนรู้ในกลุม่ และสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด 

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
เลอืกใช้ทรพัยากร
และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
4. พฤตกิรรมการ
มส่ีวน 
รว่มในกจิกรรมซึง่ 
ครอบคลุมใน
ประเด็น        
    4.1 การทาํงาน
รว่มกบั          
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ผู้อืน่     
    4.2 การตรงตอ่
เวลา 
    4.3 ความ
รบัผดิชอบ                   
    4.4 ความ
ซือ่สัตย ์

  5. ประเมนิ
กระบวน 
การกลุม่และการ
ทาํงานเป็นทมี 
6. การสอบ 

3.การตัง้ครรภ ์ ศึกษาค้นคว้าจากแหลง่การเรยีนรู้/
สถานการณจ์รงิ และสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด  

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การสอบ 

4.การประเมนิ
ภาวะสุขภาพ 
การส่งเสรมิ
สุขภาพและ
การป้องกนั
ปญัหาสุขภาพ
ของมารดาและ
ทารกในระยะ
ตัง้ครรภป์กต ิ  

1.วเิคราะหข์อ้มูลจากสถานการณ์
ตวัอยา่งและนําเสนอเป็นรายกลุม่ 
2.อภปิรายการเรยีนรู้รว่มกนั
ระหวา่งผู้เรยีนและ           
ผู้สอน 
3. บรรยายอยา่งมส่ีวนรว่ม 
4.ศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิเกีย่วกบันว
ตกรรม/เทคนคิ 
ใหมข่องการส่งเสรมิสุขภาพใน
หญงิตัง้ครรภ ์
5.นําเสนอผลการศึกษาและ
อภปิรายรว่มกนั 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
3.การนําเสนอ 
4 .การสอบ 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 
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5.องคป์ระกอบ 
กลไกและการ
คลอดปกต ิ
 
 
 
7.การประเมนิ
ภาวะสุขภาพ 
การสร้างเสรมิ
สุขภาพและ
การดแูลภาวะ
สุขภาพของ
มารดาหลงั
คลอดปกต ิ  
  

1. บรรยายอยา่งมส่ีวนรว่ม 
2.ศึกษาค้นคว้าจากส่ือเกีย่วกบักลไก
การคลอด  
สรรีวทิยาการคลอดรก  
3.ศึกษาจากสถานการณจ์รงิ 
4.อภปิรายรว่มกนัและสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด 
1.วเิคราะหข์อ้มูลจากสถานการณ์
ตวัอยา่ง พร้อมทัง้ฝึกประเมนิ
ภาวะสุขภาพของมารดาและการ
ดแูลหลงัคลอดปกตติลอดจนการ
สร้างเสรมิสัมพนัธภาพความเป็น
ครอบครวั 
2.เปรยีบเทยีบในแตล่ะ
สถานการณต์วัอยา่ง และการ
ป้องกนัการเกดิปญัหาสุขภาพ
มารดาหลงัคลอด 
3. ค้นคว้าและสืบค้นตาํรา  
วารสารตา่งประเทศ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
3.การสอบ 
 
1.รายงานการ
วเิคราะห ์
2.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
3. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
4. การสอบ 

8.การประเมนิ
การส่งเสรมิ
สุขภาพและ
การป้องกนั
ปญัหาสุขภาพ
ของทารกแรก
เกดิปกต ิ

1. บรรยายอยา่งมส่ีวนรว่ม 
2.วเิคราะหส์ถานการณต์วัอยา่ง
เพือ่ฝึกประเมนิภาวะสุขภาพทารก
แรกเกดิและการให้การพยาบาล 
3.ศึกษา ลกัษณะทารกแรกเกดิ 
ประเมนิภาวะสุขภาพทารกแรกเกดิ 
การให้การพยาบาล และการให้
ภูมคุิ้มกนัโรคจากสถานการณจ์รงิ  
4.อภปิรายการเรยีนรู้รว่มกนัและ
สรุปประเด็นสําคญั 

1.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
2.ประเมนิจาก
รายงานวเิคราะห ์
3.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
4.การสอบ 

แหลง่การเรยีนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2. หอผู้ป่วย 
3. อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้ง 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณจ์รงิ/ กรณศึีกษา 
2. ตาํรา/เอกสาร/วดิทิศัน ์
3. คอมพวิเตอรช่์วยสอน/ชุดการสอน 
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ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I) 
 
รหสัวชิา พย. 1322 
หน่วยกติ 4(0-16-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 

 ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
แบบองคร์วมบนพืน้ฐานบนพืน้ฐานของหลกัวทิยาศาสตรแ์ละความ
เขา้ใจความเป็นมนุษยใ์นดูแลด้วยความเอือ้อาทรสําหรบัมารดาและ
ทารก การตั้งครรภ ์ และพฒันาการของทารกในครรภ ์ การ
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คลอดและระยะหลงัคลอด  ปัจจยัทีส่่งผลตอ่ภาวะสุขภาพ  การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัปัญหา
สุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริม
สัมพนัธภาพระหวา่งมารดาทารกและครอบครวั ยดึหลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธมินุษยชน   เลอืกใช้ทรพัยากร   เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุ่งเสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลใน
การดแูลตนเอง  
สมรรถนะรายวชิา  
 ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
แบบองคร์วมบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์และความเข้าใจ
มนุษยสํ์าหรบัมารดาและทารก การตัง้ครรภ ์ และพฒันาการของ
ทารกในครรภ ์ การคลอดและระยะหลงัคลอด  ปัจจยัทีส่่งผลตอ่
ภาวะสุขภาพ   การประเมนิภาวะสุขภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ 
การป้องกนัปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมส่ีวนร่วมของครอบครวั 
สร้างเสรมิสัมพนัธภาพระหวา่งมารดาทารกและครอบครวั ยดึหลกั
จรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมผสมผสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ มุง่เสรมิสร้างศักยภาพของ
บุคคลในการดแูลตนเอง  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้  นกัศึกษาสามารถ 
1. วเิคราะหป์ัจจยัทีม่ผีลตอ่ภาวะสุขภาพของมารดาและทารก

ในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอดได ้
2. เชือ่มโยงแนวคดิและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมสําหรบั

มารดาและทารก การตัง้ครรภ ์ และพฒันาการของทารก
ในครรภ ์ การคลอดและระยะหลงัคลอด  ปัจจยัทีส่่งผลตอ่
ภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกนัปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมส่ีวน
ร่วมของครอบครวั สร้างเสรมิสัมพนัธภาพระหวา่งมารดา
ทารกและครอบครวั ไดส้อดคลอ้งกบัสภาพการณจ์รงิ 

3. ประเมนิภาวะสุขภาพของมารดาและทารกในระยะตัง้ครรภ ์   
ระยะคลอดและระยะหลงัคลอดด้วยความเข้าใจความเป็น
มนุษย ์ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 
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4. จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัปัญหาสุขภาพแก่
มารดา และทารกในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลงัคลอดปกตไิด ้

5. ทาํคลอดปกต ิ ตดัและซ่อมแซมฝีเย็บได ้
6. ระบุปัญหา และออกแบบการพยาบาลบนพืน้ฐานของหลกั

วิทยาศาสตร์และความเข้าใจมนุษย์ในการดูแลใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาและทารก การ
ตัง้ครรภ ์ และพฒันาการของทารกในครรภ ์ การคลอด
และระยะหลงัคลอด  ปัจจยัทีส่่งผลตอ่ภาวะสุขภาพ การ
ประเมนิภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั
ปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 

7.  เลือกใช้ทรพัยากร   เทคโนโลยี   ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมในการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัปัญหา
สุขภาพมารดาและทารกในระยะตัง้ครรภ ์   ระยะคลอด 
และระยะหลงัคลอดปกตไิด ้   

8. สร้างเสรมิสัมพนัธภาพระหวา่ง บดิา มารดา ทารกและ
ครอบครวัในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด และระยะหลงั
คลอดได ้

9. เสรมิสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของมารดาในระยะ
ตัง้ครรภ ์   ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด  รวมทัง้
สนบัสนุนการมส่ีวนรว่มของครอบครวัได ้

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
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1.ปฏบิตักิารพยาบาลโดย
ใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดแูลแบบองคร์วมบน
พืน้ฐานบนพืน้ฐานของ
หลกัวทิยาศาสตรแ์ละความ
เข้าใจมนุษยใ์นดแูลดว้ย
ความเอือ้อาทรสําหรบั
มารดาและทารก การ
ตัง้ครรภ ์ และพฒันา 
การของทารกในครรภ ์
การคลอดและระยะหลงั
คลอด ปจัจยัทีส่่งผลตอ่
ภาวะสุขภาพ   การ
ประเมนิภาวะสุขภาพ การ
ส่งเสรมิสุขภาพ การ
ป้องกนัปญัหาสุขภาพ 
สนบัสนุนการมส่ีวนรว่ม
ของครอบครวั สร้างเสรมิ
สัมพนัธภาพระหวา่งมารดา
ทารกและ ครอบครวั ยดึ
หลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชน เลอืกใช้
ทรพัยากร  เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่   

ฝึกปฏบิตัใินหน่วยฝาก
ครรภ ์
1. ประเมนิภาวะสุขภาพ
ของมารดาและทารกใน
ระยะตัง้ครรภ ์
 1.1 การตรวจรา่งกาย 
 1.2 การตรวจครรภ ์
 1.3 การตดิตามผล
การตรวจทาง 
ห้องปฏบิตักิาร  
2. วเิคราะหป์ญัหา
สุขภาพ และปจัจยัทีม่ี
ผลตอ่ภาวะสุขภาพของ
มารดาและทารก  
3. จดักจิกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัปญัหา
สุขภาพแกม่ารดาและ
ทารก โดยเลอืกใช้
ทรพัยากร   
เทคโนโลย ี  และภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ทีเ่หมาะสม 
  4. สร้างเสรมิ
สัมพนัธภาพระหวา่ง
มารดา ทารกและ
ครอบครวั    

ผู้สอน ผู้เรยีน/แหลง่
ฝึกรว่มกนัประเมนิจาก 
1. การปฏบิตักิจิกรรม
การประเมนิ/การ
วเิคราะหป์ญัหา
สุขภาพ มารดา และ
ทารกในระยะตัง้ครรภ ์
2. พฤตกิรรมการสรา้ง
สัมพนัธภาพ/ความเอือ้
อาทร ตอ่ผู้รบับรกิาร 
3. กจิกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพทีป่ระยุกตใ์ช้
ภูมปิญัญาท้องถิน่ 
4.กจิกรรมการสร้าง
เสรมิสัมพนัธภาพ
ระหวา่งมารดา และ
ครอบครวั 
5. การปฏบิตังิานโดย
ครอบคลมุ ความ
รบัผดิชอบ เคารพ
สิทธขิองผู้รบับรกิาร
และผู้อืน่ 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
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2. มุ่งเสรมิสร้างศักยภาพ
ของบคุคล 
ในการดแูลตนเอง 

5. มอบหมายให้ผู้เรยีน
บนัทึกส่ิงที่ได้เรียนรู้จาก
การปฏบิตังิานในรูปแบบ
แฟ้มสะสมงาน 
 
ฝึกปฏบิตัใินห้องคลอด 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพ
ของมารดา และทารก
ในระยะคลอด 

1.1 การตรวจรา่งกาย
และการ   
     ตรวจครรภใ์นระยะ
คลอด 
1.2 การประเมนิสภาพ
ทารก 
1.3 การตดิตาม
ความก้าวหน้า 
     ของการคลอด 

2.  วเิคราะห ์ และ
วางแผนการพยาบาล
มารดา และทารกใน
ระยะคลอดในผู้ป่วยที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 3. ปฏบิตักิารพยาบาล
มารดา และทารกใน
ระยะคลอด 
  3.1 การทาํคลอดปกต ิ
  3.2 การตดัและ
ซ่อมแซมฝีเย็บ  
  3.3 การทาํคลอดรก 
     3.4 จดักจิกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพ และ
ป้องกนัปญัหาสุขภาพ

6. ประเมนิจากแฟ้ม
สะสมงานของผู้เรยีน 
 
 
1.   การปฏบิตัิ
กจิกรรมการประเมนิ/
การวเิคราะหป์ญัหา
สุขภาพ/การวางแผน
การพยาบาล มารดา 
และทารกในระยะ
คลอด/ทกัษะการทาํ
คลอด 
2.   การสังเกต
พฤตกิรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพ/ ความ
เอือ้อาทร/การเคารพ
ในสิทธขิอง
ผู้รบับรกิาร 
และผู้อืน่ 
3.  ประเมนิจาก
กจิกรรมการส่งเสรมิ
สัมพนัธภาพระหวา่ง
มารดา ทารก และ
ครอบครวั /การ
เสรมิสร้างศักยภาพ
การดแูลตนเองโดย
ใช้ภูมปิญัญาท้องถิน่
ทีเ่หมาะสม 
4.   แบบประเมนิการ
ปฏบิตังิานโดย
ครอบคลมุความรู้ 
เจตคต ิ และทกัษะ 
การปฏบิตังิาน 
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มารดา และทารก  
    3.5 จดักจิกรรม
ส่งเสรมิสัมพนัธภาพ
ระหวา่งมารดา และ
ทารก 
    3 . 6  บัน ทึ ก ส่ิ ง ที่ ไ ด้
เ รี ย น รู้ ใ น ห น่ ว ย ห ลัง
คลอดในรูปแบบของแฟ้ม
สะสมงาน 
4. เลือกใช้ทรพัยากร  
เทคโนโลยีในการดูแล
มารดา  ทารก 

5.   การพฒันาการ
เรยีนรู้จากแฟ้มสะสม
งาน 
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 ฝึกปฏบิตัใินห้องคลอด 
และหน่วยหลงัคลอด 
1.  ประเมนิภาวะสุขภาพ
มารดาในระยะ 2 
ชัว่โมงหลงัคลอด 
2.  ประเมนิ ภาวะ
สุขภาพ ทารกแรกเกดิ 
ทนัทแีละ 2 ชัว่โมงแรก
เกดิ 
3.  วนิิจฉัยและวาง
แผนการพยาบาลมารดา 
และทารกในระยะ 2 
ชัว่โมงหลงัคลอด และ
ระยะหลงัคลอด 
4.  ปฏบิตักิารพยาบาล
มารดา และทารกใน
ระยะ 2 ชัว่โมงหลงั
คลอด และระยะหลงั
คลอด 
5.  จดักจิกรรมส่งเสรมิ
สัมพนัธภาพมารดา 
ทารก และครอบครวั 
6.  จดักจิกรรมในการ
เสรมิสร้าง ศักยภาพใน
การดแูลตนเองและ   
ครอบครวัโดยคาํนึงถงึ
ทรพัยากร   
เทคโนโลย ี  และภมูิ
ปญัญาท้องถิน่ 
7.  ฝึกประสบการณก์าร
ทาํงานเป็นทมี ในการ
ดแูลมารดา และทารก

1.  ประเมนิการ
ปฏบิตักิจิกรรมการ
ประเมนิ/การ
วเิคราะหป์ญัหา 
การวางแผนการ
พยาบาล มารดา 
และทารกในระยะ 
2 ชัว่โมง หลงั
คลอดและระยะหลงั
คลอด 
2.  ประเมนิการ
ปฏบิตังิาน โดย
ครอบคลุม ความรู้ 
เจตคต ิ และทกัษะ
การปฏบิตังิาน 
3. ประเมนิการ
ทาํงานเป็นทมี 
4.  การพฒันาการ
เรยีนรู้จากแฟ้ม
สะสมงาน 
5.  ประเมนิ
พฤตกิรรมการ
ปฏบิตังิาน ใน
ประเด็นตอ่ไปนี้ 
    5.1  การตรงตอ่
เวลา 
    5.2  ความ
รบัผดิชอบ                   
    5.3  ความ
ซือ่สัตย ์
    5.4  การส่ือสาร 
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หลงัคลอดปกต ิ การ
ดแูลมารดา และทารก
หลงัคลอดปกต ิ
8.  บนัทกึส่ิงทีไ่ดเ้รยีนรู้
ในหน่วยหลงัคลอดเก็บ
เป็นแฟ้มสะสมงาน 

แหลง่การเรยีนรู้ 
1.  ศนูยสุ์ขภาพชุมชน 
2.  โรงพยาบาลชุมชน   
3.  ห อ ผู้ ป่ ว ย อ า ยุ ร ก ร ร ม   ศั ล ย ก ร ร ม   เ ด็ ก  

โรงพยาบาลทัว่ไป / โรงพยาบาลศนูย ์
4.  อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณจ์รงิ/ กรณศึีกษา 
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2.   ตาํรา/เอกสาร/วดิทิศัน ์
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การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 

(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II ) 
 

รหสัวชิา        พย.1423 
หน่วยกติ       3(3-0-6)  
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบน
พืน้ฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความ  เอือ้อาทรสําหรบัของมารดา
และทารกที่มีภาวะเส่ียง และปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ์  
ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด การประเมินและการคดักรองภาวะ
เส่ียงและส่งต่อ การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพ การเตรียมและ
ช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทําสูติศาสตร์
หัตถการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การส่งเสริม
สัมพนัธภาพระหวา่งมารดา ทารกและครอบครวั ใช้กระบวนการ
พยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย ์  
ยึดหลกัจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ผสมผสาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มุ่ง
เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเอง 
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สมรรถนะรายวชิา    
สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาและทารก

ทีม่ภีาวะเส่ียง และมปีัญหาสุขภาพในระยะตัง้ครรภ ์  ระยะคลอด 
และระยะหลงัคลอด การประเมนิและการคดักรองภาวะเส่ียงและส่ง
ต่อ การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพ การเตรียมและช่วยเหลือใน
การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทําสูติศาสตร์หัตถการ 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครวั การส่งเสริมสัมพนัธภาพ
ระหวา่งมารดา ทารกและครอบครวั ด้วยความเข้าใจความเป็น
มนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน  เลือกใช้
ทรพัยากร  เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น                   
มุง่เสรมิสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเองบนพืน้ฐานการ
พยาบาลแบบองคร์วมและทฤษฎกีารดแูลดว้ยความเอือ้อาทร 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิด หลกัการการพยาบาลแบบองคร์วมบน

พืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความเอือ้อาทรสําหรบัมารดา
และทารกทีม่ภีาวะเส่ียง และมปีญัหาสุขภาพได ้

2. ประเมนิและวเิคราะหป์ัญหาสุขภาพ  คดักรองภาวะเส่ียง 
และส่งต่อมารดา ทารกในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด 
และระยะหลงัคลอดได ้

3. บอกขัน้ตอนการเตรียมและช่วยเหลอืมารดา ทารกทีร่บั
การตรวจดว้ยเครือ่งมอืพเิศษได ้

4. อธบิายวธิกีารช่วยเหลอืการทาํสูตศิาสตรห์ตัถการได ้
5. ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาและทารกที่มี

ปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด และระยะ
หลงัคลอด  ด้วยความเข้าใจมนุษย ์ ยึดหลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธมินุษยชนบนพืน้ฐานทฤษฎกีารดูแลด้วยความ
เอือ้อาทร 

6. เสรมิสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของมารดาทีม่ภีาวะ
เส่ียงและปัญหาสุขภาพในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอดและ
ระยะหลงัคลอดได้  รวมทัง้สนับสนุนการมส่ีวนร่วมของ
ครอบครวั 
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7. ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา ทารกและ
ครอบครวัในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด และระยะหลงั
คลอด ทีม่ภีาวะเส่ียงและมปีญัหาสุขภาพได ้

8. เลอืกใช้ทรพัยากร   เทคโนโลย ี   และภูมปิัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของมารดาทารก ในระยะ
ตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด ทีม่ภีาวะเส่ียง 
และมปีญัหาสุขภาพได ้

สาระการเรยีนรู้ 
 บทที ่ 1 แนวคดิ หลกัการพยาบาลแบบองคร์วมบนพืน้ฐาน
ของทฤษฎกีารดแูลดว้ย     ความเอือ้อาทร สําหรบั
มารดาและทารกทีม่ภีาวะเส่ียง และปญัหาสุขภาพใน   
ระยะตัง้ครรภ ์  ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด  

1.1 แนวคิด หลักการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เส่ียง และปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ์ ระยะ
คลอด และระยะหลงัคลอด 

1.2 ภูมปิัญญาท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลมารดาและ
ทารกทีม่ภีาวะเส่ียงและ/หรอืปญัหาสุขภาพ 

บทที ่2  การประเมนิ การคดักรอง และการส่งตอ่มารดา และ
ทารกในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 
ทีม่ภีาวะเส่ียงและปัญหาสุขภาพ 

  2.1  วธิกีารและเกณฑก์ารประเมนิ 
  2.2  การวนิิจฉัย การคดักรอง และการส่งตอ่ 

บทที ่ 3 การเตรยีมและการช่วยเหลอืมารดา และทารกที่
ไดร้บัการตรวจดว้ยเครือ่งมอืพเิศษ 

3.1 Biochemical assessment 
3.2 Biophysical assessment 
3.3 Electronic fetal monitoring 

บทที ่ 4 การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดา และ
ทารกทีม่ภีาวะเส่ียง และปัญหาสุขภาพเน่ืองจากการ
ตัง้ครรภใ์นระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด และ 

 ระยะหลงัคลอด 

4.1  ความผดิปกตขิองการตัง้ครรภ ์
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 4.1.1  อาการแพท้อ้งอยา่งรุนแรง 
 4.1.2  ครรภแ์ฝด 
 4.1.3  ทารกตายในครรภ ์
 4.1.4  ภาวะความดนัโลหติสงู 
 4.1.5  การเจ็บครรภค์ลอดกอ่นกาํหนด 
 4.1.6  ภาวะถุงน้ําครํา่แตกกอ่นกาํหนด 
 4.1.7  ครรภเ์กนิกาํหนด 
 4.1.8  ความผดิปกตขิองน้ําครํา่ 
 4.1.9  ภาวะทารกเจรญิเตบิโตช้าในครรภ ์
 4.1.10 การตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเส่ียง เช่น มารดา
วยัรุน่ มารดาอายุมาก การ 

         ตัง้ครรภท์ีไ่ม่พึงประสงค ์ การ
กระทาํรุนแรงตอ่หญงิตัง้ครรภ ์  

มารดาทีต่ดิสารเสพตดิ ฯลฯ 
4.2  มารดาทีม่เีลอืดออกในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด  

และระยะหลงัคลอด 
 4.2.1  เลอืดออกในครึง่แรกของการตัง้ครรภ ์
 4.2.2. เลอืดออกในครึง่หลงัของการตัง้ครรภ ์

4.2.3  การตกเลอืดหลงัคลอด 
4.3  ภาวะฉุกเฉินทางสูตศิาสตร ์ เช่น มดลูกแตก 

มดลกูปลิน้ ภาวะน้ําครํา่อุดตนั 
หลอดเลอืดในปอด สายสะดอืย้อย รกค้าง Fetal 

distress การคลอดเฉียบพลนั     
ฯลฯ 

 บทที ่ 5   การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
มารดา และทารกทีม่ปีญัหาสุขภาพ   ร่ ว ม กั บ ก า ร
ตัง้ครรภ ์ ในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 

5.1  ความผดิปกตขิองการไหลเวยีนเลอืด 
5.2  ความผดิปกตขิองเลอืดและองคป์ระกอบของเลอืด 
5.3  ความผดิปกตขิองฮอรโ์มน 
5.4  ความผดิปกตขิองการหายใจ 
5.5  ความผดิปกตขิองทางเดนิปสัสาวะ 
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5.6  โรคตดิเชือ้รว่มกบัการตัง้ครรภ ์  

บทที ่ 6 การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดา
และทารกทีม่คีวามผดิปกตขิอง  ปจัจยัการคลอด 

6.1  การคลอดยาก/การคลอดยาวนาน 
        6.1.1  กาํลงัการคลอดผดิปกต ิ

       6.1.2  ช่องทางคลอดผดิปกต ิ
       6.1.3  ลกัษณะทารกและรกผดิปกต ิ
       6.1.4  ความผดิปกตทิางดา้นจติใจ 
 6.2  อืน่ๆ  
บทที ่ 7 การช่วยเหลอืในการทาํสตูศิาสตรห์ตัถการ 
 7.1  Forceps  Extraction 
 7.2  Vacuum  Extraction 
 7.3  Ceasarian  Section 
 7.4  Breech   Extraction 
 7.5  Induction  of  labour 
 7.6  Version 
บทที ่ 8 การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาทีม่ี

ปญัหาสุขภาพในระยะ 
 หลงัคลอด 
 8.1  การตดิเชือ้หลงัคลอด 
 8.2  เตา้นมอกัเสบ เตา้นมเป็นฝี 
 8.3  การคัง่ของเลอืดทีแ่ผลฝีเย็บ (Hematoma)  

8.4  ภาวะมดลกูไมเ่ขา้อู ่
8.5  ภาวะผดิปกตทิางดา้นจติใจหลงัคลอด 

บทที ่ 9 การพยาบาลแบบองค์รวมในทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะเส่ียงและปัญหาสุขภาพ  

9.1 การบาดเจ็บจากการคลอด 
9.2 ทารกน้ําหนกัตวัผดิปกต ิ, ความผดิปกตเิกีย่วกบัอายุ

ครรภ ์
9.3 ทารกแรกเกดิตดิเชือ้ 

 9.4 ทารกแรกเกดิจากมารดาตดิสารเสพตดิ 
 9.5 Birth  Asphyxia  

9.6 Maconium  aspiration syndrome 
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การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิและหลกัการ
เ กี่ ย ว กับ ก า ร ดู แ ล
มารดา และทารกที่
มีภาวะเส่ียง และมี
ปญัหาสุขภาพ 
 

1.ศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบั
แนวคดิและหลกัการการดแูล
มารดา และทารกทีม่ภีาวะ
เส่ียง และมปีญัหาสุขภาพ
โดยเน้นสาระภูมปิัญญา
ท้องถิน่ วฒันธรรม 
คา่นิยม ของครอบครวั 
และชุมชน 

1.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
2. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ เช่น 
สรุปความคดิ
รวบยอดรายบท 

การเตรียมและการ
ช่ ว ย เ ห ลือ ม า ร ด า 
แ ละท า ร ก ที่ ได้ ร ับ
ก า ร ต ร ว จ ด้ ว ย
เครือ่งมอืพเิศษ 

1. ศึกษาจากวิดิทัศน์/
สภาพการณจ์รงิ 
2.อ ภิ ป ร า ย ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก
การศึกษา 

3. ผลงานที่
ไดร้บัมอบหมาย
ทีแ่สดงถงึความ
เข้าใจความเป็น
มนุษย ์  ยดึ
หลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
ผสมผสาน 
ภูมปิญัญา
ท้องถิน่  
เลอืกใช้
ทรพัยากรและ
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 
 

การประเมินการคัด
กรอง และการส่ง
ต่ อ ม า ร ด า  แ ล ะ
ท า ร ก ใ น ร ะ ย ะ
ตั้ ง ค ร ร ภ์  ร ะ ย ะ
คลอด  และร ะย ะ
หลงัคลอด ทีม่ภีาวะ
เ ส่ี ย ง แ ล ะ ปั ญ ห า
สุขภาพ 

1.วิเคราะห์จากสถานการณ์
ตวัอยา่ง และฝึกการประเมนิ
ก า ร คัด ก ร อ ง  แ ล ะ ก า ร
ตดัสินใจส่งตอ่ 
2.อภิปราย แลกเปลีย่นการ
เรียนรู้ระหว่าง ผู้สอนและ
ผู้เรยีน 
3.สรุปสาระสําคญั 

   
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
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การใช้กระบวนการ
พยาบาล ในการ
ดแูลมารดา และ
ทารกทีม่ปีญัหา
สุขภาพเน่ืองจาก
การตัง้ครรภ ์ ใน
ระยะตัง้ครรภ ์ ระยะ
คลอด และระยะ
หลงัคลอด 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดแูล
มารดา และทารกที่
มปีญัหาสุขภาพ
รว่มกบัการตัง้ครรภ์
ในระยะตัง้ครรภ ์
ระยะคลอด และ
ระยะหลงัคลอด 

1.วเิคราะหจ์ากสถานการณ์
ตวัอยา่งทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบั
มารดา และทารกทีม่ปีญัหา
สุขภาพเน่ืองจากการ
ตัง้ครรภ ์
2.ศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิ 
จากตาํรา   
วารสารตา่งประเทศ 
3.วางแผนการใช้
กระบวนการพยาบาล ใน
การดแูลมารดา จาก
สถานการณต์วัอยา่งและ
นําเสนอแลกเปลีย่นการ
เรยีนรู้ 
4.สรุปเป็นผงัความคดิรวบ
ยอดเป็นรายบุคคล 
5.สรุปเปรยีบเทยีบในแตล่ะ
สถานการณ ์  
  ตวัอยา่ง 
 
1.ศึกษาจากตาํราเกีย่วกบั
การใช้กระบวนการพยาบาล
ในการดแูลมารดา และ
ทารกทีม่ปีญัหาสุขภาพ
รว่มกบัการตัง้ครรภ ์ และทาํ
แบบทดสอบ เพือ่ประเมนิ
การเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 
2.อภปิราย 
3.ตรวจและแก้ไขคาํตอบใน
แบบทดสอบของตนเองหรอื
ของเพือ่น 
4.สรุปสาระสําคญัทีไ่ดร้ว่มกนั 
 
 
 
 
 
 
 

4. พฤตกิรรมการ
มส่ีวน 
รว่มในกจิกรรม
ซึง่ครอบคลมุใน
ประเด็น        
    4.1 การ
ทาํงานรว่มกบั
ผู้อืน่     
    4.2 การตรง
ตอ่เวลา 
    4.3 ความ
รบัผดิชอบ                   
    4.4 ความ
ซือ่สัตย ์
5. ประเมนิ
กระบวน 
การกลุม่และการ
ทาํงานเป็นทมี 
6. การสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแล
มารดา และทารกที่
มีความผิดปกติของ
ปจัจยัการคลอด 

 
 
 
 
 
 
การช่วยเหลือการทํา
สูตศิาตร ์
หตัถการ 

 
 
 
 
 
 
การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแล
ม า ร ด า ที่ มี ปั ญ ห า
สุขภาพในระยะหลงั
คลอด 

1.ผู้เรยีนเลา่ประสบการณท์ี่
เคยพบในการฝึกปฏบิตัใิน
วชิาพย.1322 เกีย่วกบัความ
ผดิปกตขิองปจัจยัการคลอด 
2.ศึกษาเพิม่เตมิในปญัหา
เกีย่วกบั กาํลงัการคลอด
ผดิปกต/ิช่องทางคลอด
ผดิปกต/ิทารกและรกผดิปกต ิ
จากการบรรยาย /ตาํรา/
เอกสารการวจิยั 
3.อภปิรายรว่มกนัและสรุป
ประเด็นสําคญั ในการ
ประเมนิสภาพความผดิปกติ
ของปจัจยัการคลอด 

1. ศึกษาการทําสูติศาสตร์
หัตถการและบทบาทของ
พยาบาลในการช่วยทําสูติ
ศาสตรห์ัตถการจากวิดทิศัน์
และหรือศึกษาสถานการณ์
จรงิ 
2 .  ป ร ะ ชุ ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ
พยาบาลในการช่วยทําสูติ
ศ า ส ต ร์ หั ต ถ ก า ร ใ น
สถานการณต์า่งๆ 
3. สรุปรว่มกนั 

1. ศึกษาค้นคว้าปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อยและหรือ
อาการแทรกซ้อนที่พึงระวัง
ในมารดาระยะหลังคลอด 
และสรุปเป็นผงัความคดิรวบ
ยอด 
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2. นําเสนอและแลกเปลีย่นการ
เรยีนรู้รว่มกนั 

 
 
 
  
การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแล
ท า ร ก แ ร ก เ กิด ที่ มี
ภาวะเส่ียงและปญัหา
สุ ข ภ า พ ใ น ภ า ว ะ
เฉียบพลัน วิกฤต
และเรือ้รงั 

3. สื บ ค้ น คํ า ต อ บ ที่ ยั ง ไ ม่
กระจา่งชดั 
สมบรูณเ์พิม่เตมิ 
4.ปรับผังความคิดรวบยอด
ให้สมบรูณแ์ละ5. สรุปรว่มกนั 

1. บรรยายอยา่งมส่ีวนรว่ม
และอภปิรายรว่มกนั 
2. วเิคราะหส์ถานการณ์
ตวัอยา่งในลกัษณะผงั
ความคดิรวบยอด 
3. เขยีนแผนการให้การ
พยาบาลตามผงัความคดิรวบ
ยอด 
3. สรุปการให้การพยาบาล
รว่มกนั 

 

 
แหลง่การเรยีนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. หอผู้ป่วย 
 3. อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ส่ือการเรยีนการสอน 
  1. สถานการณจ์รงิ/ กรณศึีกษา 
  2. ตาํรา/เอกสาร/วดิทิศัน ์

 3. คอมพวิเตอรช่์วยสอน/ชุดการสอน 
เอกสาร/หนงัสือทีต่้องอา่นเพิม่เตมิ 
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ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์ 2 

(Maternal and Nursing and Midwifery  Practicum  II  ) 
 
รหสัวชิา พย 1424 
หน่วยกติ   2(0-8-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไข
ปัญหาในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานบนพื้นฐานของหลัก
วิทยาศาสตร์และความเข้าใจมนุษยใ์นการดูแลสุขภาพสําหรับ
มารดาและทารกทีม่ภีาวะเส่ียงและมปีัญหาสุขภาพในระยะตัง้ครรภ ์
ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด ประเมนิ  คดักรองภาวะเส่ียงและ
ส่งตอ่  ดูแลให้การช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูสภาพ ช่วยเหลอืส่งเสรมิ
สัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว เตรียมและ
ช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทําสูติศาสตร์
หัตถการ   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครวั ยึดหลกั
จรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมผสมผสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ มุง่เสรมิสร้างศักยภาพของ
บุคคลในการดแูลตนเอง  
สมรรถนะรายวชิา   
 ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
แบบองคร์วมบนพืน้ฐานหลกัวทิยาศาสตรแ์ละความเข้าใจความเป็น
มนุษย ์สําหรบัมารดาและทารกทีม่ภีาวะเส่ียงและมปีัญหาสุขภาพใน
ระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด ประเมนิ  คดั
กรองภาวะเส่ียงและส่งตอ่  ดูแลให้การช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูสภาพ 
ช่วยเหลือส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครวั 
เตรยีมและช่วยเหลอืในการตรวจด้วยเครือ่งมอืพเิศษ และการทาํสูติ
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ศาสตรห์ตัถการ   สนบัสนุนการมส่ีวนร่วมของครอบครวัยดึหลกั
จริย ธ ร ร ม   แ ล ะ ห ลัก สิ ท ธิม นุ ษ ย ช น  เ ลือ ก ใ ช้ ท รัพ ย า ก ร  
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิน่ มุ่งเสรมิสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดแูลตนเอง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมินและ คัดกรองภาวะเส่ียง  ของมารดา และ

ทารกที่มีภาวะเส่ียงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ์
คลอด  และหลงัคลอดและส่งต่อด้วยความเข้าใจความ
เป็นมนุษย ์ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 

2. เชือ่มโยงแนวคดิและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมในการ
ดูแลสุขภาพสําหรบัมารดาและทารกที่มีภาวะเส่ียงและมี
ปัญหาสุขภาพในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอดและระยะหลงั
คลอด ประเมนิ  คดักรองภาวะเส่ียงและส่งต่อ  ดูแล
ให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพ ช่วยเหลือส่งเสริม
สัมพนัธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครวั เตรียม
และช่วยเหลอืในการตรวจด้วยเครือ่งมอืพเิศษและการทํา
สูตศิาสตรห์ตัถการ  สนบัสนุนการมส่ีวนรว่มของครอบครวั
ไดส้อดคลอ้งกบัสภาพการณจ์รงิ 

3. ดูแลช่วยเหลอืมารดาและทารกทีม่ภีาวะเส่ียง  และมปีัญหา
สุขภาพในระยะตัง้ครรภ ์ ระยะคลอด และหลงัคลอดด้วย
ความเขา้ใจความเป็นมนุษย ์ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

4. เตรียม และช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ  
และการทาํสูตศิาสตรห์ตัถการในมารดาและทารกทีม่ภีาวะ
เส่ียงและมปีญัหาสุขภาพ 

5. ระบุปัญหา และออกแบบการพยาบาลบนพืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตร ์ และความเข้าใจมนุษยใ์นการดูแลมารดา 
และทารกทีม่ภีาวะเส่ียงและมปีัญหาสุขภาพได ้
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6. เลอืกใช้ทรพัยากร  เทคโนโลย ี และภูมปิัญญาท้องถิน่
ในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเส่ียงและมีปัญหา
สุขภาพได ้

7. เสรมิสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของมารดาทีม่ภีาวะ
เส่ียง  และมีปัญหาสุขภาพ และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของครอบครวั 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

ปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการ
แก้ไขปญัหาในการ
ดแูลแบบองคร์วม
บนพืน้ฐานบน
พืน้ฐานของหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละ
ความเข้าใจมนุษย์
ในการดแูลสุขภาพ
สําหรบัมารดาและ
ทารกทีม่ภีาวะเส่ียง
และมปีญัหาสุขภาพ
ในระยะตัง้ครรภ ์
ระยะคลอดและ
ระยะหลงัคลอด 
ประเมนิ  คดั
กรองภาวะเส่ียงและ
ส่งตอ่   ดแูลให้
การช่วยเหลอืและ
ฟ้ืนฟูสภาพ 
ช่วยเหลอืส่งเสรมิ  
สัมพนัธภาพ
ระหวา่งมารดา
ทารกและครอบครวั

ฝึกปฏบิตัใินหน่วยฝาก
ครรภ ์ เกีย่วกบั 
1.  การประเมนิภาวะ
สุขภาพของมารดา 
และทารกในระยะ
ตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเส่ียง 
และปญัหาสุขภาพจาก
สถานการณจ์รงิ 
2. การวเิคราะหป์ญัหา
สุขภาพ   และการ
แก้ไขปญัหาสุขภาพ   
3. การวางแผนการ
พยาบาล มารดาทีม่ี
ปญัหาสุขภาพโดย
ประยุกตใ์ช้ทรพัยากร
เทคโนโลย ีผลการวจิยั  
และผสมผสานภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ที่
เหมาะสมในการแก้ไข
ปญัหา สุขภาพ 
และทารกทีม่ปีัญหา
สุขภาพ และภาวะ
เส่ียงในการตรวจดว้ย
เครือ่งมอืพเิศษ 

ประเมนิการฝึกปฏบิตัิ
จาก 
1. แผนการพยาบาล
แบบองคร์วม 
2. การปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยครอบคลมุ 
ความรู้ เจตคต ิ และ
ทกัษะ การปฏบิตัิ
พยาบาลตามแผนการ
พยาบาล 
3. พฤตกิรรม การดแูล
ผู้รบับรกิาร/ความเอือ้
อาทร การเคารพสิทธิ
ของผู้รบับรกิารและ
ผู้อืน่ 
4. พฤตกิรรมการเลอืก
และประยุกตใ์ช้
เทคโนโลย ี และ
ผสมผสานภูมปิญัญา
ท้องถิน่ในการแก้ไข
ปญัหา 
5. พฤตกิรรมการ
ทาํงานอยา่งอสิระ 
6.ทกัษะการเตรยีมและ
ช่วยเหลอืการตรวจ
ดว้ยเครือ่งมอืพเิศษ 
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เตรยีมและ
ช่วยเหลอืในการ
ตรวจดว้ยเครือ่งมอื
พเิศษและการทาํสูติ
ศาสตรห์ตัถการ 

มดนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิ 
 5. การจดักจิกรรมใน

การเสรมิสร้าง ศักยภาพ
ในการดแูลตนเองของ
มารดาและครอบครวั 
6. การทาํงานอยา่งอสิระ 
7.บนัทกึส่ิงทีไ่ดเ้รยีนรู้
จากการปฏบิตังิานใน
รปูแบบแฟ้มสะสมงาน 

7.การพฒันาทกัษะ
การใช้กระบวนการ
พยาบาลและพฒันา
คุณลกัษณะดว้ยแฟ้ม
สะสมงาน 
8.ประเมนิพฤตกิรรม
การปฏบิตังิาน  ใน
ประเด็นตอ่ไปน้ี 
   8.1 การตรงตอ่
เวลา 
   8.2 ความ
รบัผดิชอบ                   
   8.3 ความซือ่สัตย ์
   8.4 การส่ือสาร 
   8.5การ
ตดัสินใจแกไ้ข
ปญัหา 

สนบัสนุนการมส่ีวน
รว่มของครอบครวั 
ยดึหลกัจรยิธรรม
และหลกัสิทธิ
มนุษยชน เลอืกใช้
ทรพัยากร 
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผสมผสาน
ภูมปิญัญาท้องถิน่ 
มุง่เสรมิสร้าง

ฝึกปฏบิตัใินห้องคลอด 
1. การประเมนิภาวะ
สุขภาพของมารดา และ
ทารกในระยะคลอด และ 
2 ชม. หลงัคลอด ทีม่ภีาวะ
เส่ียงและปญัหาสุขภาพ 
2. การวเิคราะหป์ญัหา
สุขภาพและตดัสินใจ
แก้ไขปญัหาสุขภาพ 
3. การเตรยีมและ

ประเมนิการฝึกปฏบิตัิ
จาก 
1. แผนการพยาบาล
แบบองคร์วม 
2. การปฏบิตักิาร
พยาบาลโดย
ครอบคลมุ ความรู้ 
เจตคต ิ และทกัษะ 
การปฏบิตัพิยาบาล
ตามแผนการพยาบาล 
3. พฤตกิรรม การ
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ศักยภาพของบคุคล
ในการดแูลตนเอง 

ช่วยเหลอืมารดาและ
ทารกทีไ่ดร้บัการตรวจ
ดว้ยเครือ่งมอืพเิศษและ
ทาํสูตศิาสตรห์ตัถการ 
ในระยะคลอด และ 2 
ชม.หลงัคลอด 
4. การปฏบิตักิารพยาบาล
มารดาและทารกทีม่ี
ปญัหาสุขภาพ/ภาวะเส่ียง
ในระยะคลอด และ 2 
ชม.หลงัคลอด 
5. การจดักจิกรรมส่งเสรมิ
สัมพนัธภาพระหวา่ง
มารดา และทารก/สร้าง
เสรมิศักยภาพในการดแูล
ตนเองของมารดา และ
ครอบครวั 
6. การทาํงานเป็นทมี 
7. บนัทกึส่ิงทีไ่ดเ้รยีนรู้
จากการปฏบิตังิานในห้อง
คลอดทุกเก็บเป็นแฟ้ม
สะสมงาน 

ดแูลผู้รบับรกิารดว้ย
ความเอือ้อาทรการ
เคารพสิทธขิอง
ผู้รบับรกิารและผู้อืน่ 
4. พฤตกิรรมการ
ทาํงานเป็นทมี 
5. ทกัษะการเตรยีม
และช่วยเหลอืการ
ตรวจดว้ยเครือ่งมอื
พเิศษ 
6. การพฒันาทกัษะ
การใช้กระบวนการ
พยาบาลและพฒันา
คุณลกัษณะดว้ยแฟ้ม
สะสมงาน 
7.ประเมนิพฤตกิรรม
การปฏบิตังิานใน
ประเด็นตอ่ไปน้ี 
    7.1 การตรงตอ่
เวลา 
    7.2 ความ
รบัผดิชอบ                   
    7.3 ความซือ่สัตย ์
    7.4 การส่ือสาร     
    7.5การตดัสินใจ
แก้ไขปญัหา 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและการ
ประเมนิผล 
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 ฝึกปฏบิตัใินหน่วยหลงั
คลอด 
1. การประเมนิภาวะสุขภาพ
มารดา และทารกทีม่ปีญัหา
สุขภาพ/ภาวะแทรกซ้อน/
ไดร้บัการทาํสูตศิาสตร์
หตัถการในระยะหลงัคลอด 
ตลอดจนการวนิิจฉัยและ
วางแผนการพยาบาล 
มารดาและทารกทีม่ปีญัหา
สุขภาพ/ภาวะแทรกซ้อน/
ไดร้บัการทาํสูตศิาสต ์
หตัถการ 
2. ปฏบิตักิารพยาบาล
มารดา และทารกทีม่ปีญัหา
สุขภาพ/ภาวะแทรกซ้อน/
ไดร้บัการทาํสูตศิาสตร์
หตัถการโดยตดัสินใจ
เลอืกใช้ทรพัยากร  
เทคโนโลย ีภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสม 
3. จดักจิกรรมส่งเสรมิ 
สัมพนัธภาพ และสร้างเสรมิ
ศักยภาพในการดแูลตนเอง
ของมารดาและครอบครวั 
4. ฝึกประสบการณก์าร
ทาํงานเป็นทมีในการดแูล
มารดาทีม่ปีญัหาสุขภาพ/
ภาวะเส่ียงในหน่วยหลงั
คลอด 
5.  บนัทกึส่ิงทีไ่ดเ้รยีนรู้จาก
การปฏบิตังิานในห้องหลงั

ประเมนิการฝึกปฏบิตัิ
จาก 

1. แผนการพยาบาล  
2. พฤตกิรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพ/ความเอือ้
อาทร/การเคารพสิทธิ
ของผู้รบับรกิาร และ
ผู้อืน่ 
3. การปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยครอบคลุม 
ความรู้ เจตคต ิ และ
ทกัษะ การปฏบิตัิ
พยาบาลตามแผนการ
พยาบาล 
4. พฤตกิรรม การดแูล
ผู้รบับรกิาร/ความเอือ้
อาทรการเคารพสิทธิ
ของ 
ผู้รบับรกิารและผู้อืน่ 
5. พฤตกิรรมการ
ทาํงานเป็นทมี 
6. กจิกรรมกลุม่/การ
ทาํงานเป็นทมี/การ
เสรมิสร้าง การดแูล
ตนเองของมารดา และ
ครอบครวั 
7. การพฒันาทกัษะ
การใช้กระบวนการ
พยาบาลและพฒันา
คุณลกัษณะดว้ยแฟ้ม
สะสมงาน 
8. ประเมนิพฤตกิรรม
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คลอดทกุเก็บเป็นแฟ้มสะสม
งาน 

การปฏบิตังิาน  ใน
ประเด็นตอ่ไปนี้ 
    8.1 การตรงตอ่เวลา 
    8.2 ความรบัผดิชอบ                   
    8.3 ความซือ่สัตย ์
    8.4 การส่ือสาร 
    8.5 การตดัสินใจ
แกไ้ขปญัหา 

แหลง่การเรยีนรู้ 
1.  ศนูยสุ์ขภาพชุมชน 
2.  โรงพยาบาลชุมชน   
3.  ห อ ผู้ ป่ ว ย อ า ยุ ร ก ร ร ม   ศั ล ย ก ร ร ม   เ ด็ ก  

โรงพยาบาลทัว่ไป / โรงพยาบาลศนูย ์
4.  อาจารยป์ระจาํวชิา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ส่ือการเรยีนการสอน 
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