แบบประเมิน
แผนกฝากครรภ์
และ
แผนกวางแผนครอบครัว
แบบประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินทักษะการรับฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ปกติ
การเขียนรายงาน Concept Mapping
การนาเสนอ Concept Mapping
การให้บริการวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก
แบบรายงานการให้บริการวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
แบบประเมินทักษะการรับฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ปกติ
ชื่อ–สกุลนักศึกษา..................................................................................................เลขที่.....................ชัน้ ปีที่........... รุ่นที่..........
สถานที่ฝึกปฏิบตั ิแผนกฝากครรภ์ รพ....................................................วันที่..........................................................................
Case ที…่ …./….. ชื่อหญิงตั้งครรภ์ (นามสมมติ)…...............................................................................................................…
G……....P………..A…....… L…....…Last child……………ปีLMP..........................EDC……………..…………GA………………..wks.
รายการประเมิน
1. การซักประวัติ
1. ประวัตสิ ่วนตัว
2. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบันของ
หญิงตั้งครรภ์
3. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบันของ
คนในครอบครัว
4. ประวัติการตั้งครรภ์ในอดีตและปัจจุบัน
5. ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
บาดทะยัก
6. คาดคะเนอายุครรภ์และกาหนดวัน
คลอด
คะแนนที่ได้.............................

เกณฑ์การให้คะแนน
5

4

ปฏิบัติได้ทั้ง
6 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 5 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่

2. การประเมินภาวะเสี่ยง
1. เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์
เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก(หน้า 5 ของสมุด
บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ปี 2558)
2. ความเครียดและการใช้สารเสพติดในหญิง
ตั้งครรภ์(หน้า ... ของสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก ปี 2558)
3. ภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และทารกใน
ครรภ์
คะแนนที่ได้.............................
3. การตรวจร่างกาย
1. ส่วนสูง
2. น้าหนัก
3. สัญญาณชีพ
4. สภาพผิวหนังและเส้นผม
5. เยื่อบุตา และภาวะซีด
6. ช่องปากและคอ
7. ต่อมน้าเหลือง
8. ต่อมไทรอยด์
9. เต้านม ลานนมและหัวนม

ปฏิบัติได้ทั้ง
10 - 11 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้8 - 9
ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่

3

2

1

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 4 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม
บางส่วน

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 3 ข้อ
ถูกต้องและไม่
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
ถูกต้องบางส่วน
และไม่ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 3 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม
บางส่วน

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 1 ข้อ
ถูกต้องและไม่
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 6 - 7 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม
บางส่วน

ปฏิบัติได้เพียง 4
- 5 ข้อ
ถูกต้องและไม่
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 1 - 3 ข้อ
ถูกต้องบางส่วน
และไม่ครอบคลุม

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
5

4

ปฏิบัติได้ทั้ง
5 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 4 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่

3

2

1

10. เส้นเลือดขอด
11. ภาวะบวม
คะแนนที่ได้............................
4. การตรวจครรภ์

1. จัดท่าหญิงตั้งครรภ์ ไม่เปิดเผยและเน้น

ความปลอดภัย
2. สังเกตรูปร่างของหน้าท้อง และการ
เคลื่อนไหวของทารก
3. ใช้สายเทปวัดเพื่อประเมินขนาดของยอด
มดลูกตั้งแต่บริเวณหัวหน่าว ถึงยอดมดลูก
4. การตรวจครรภ์โดยใช้หลักการLeopold ‘s
maneuver 4 ท่า
- Fundal grip
- Umbilical grip
- Pawlik grip
- Bilateral Inguinal grip
5. ฟังเสียงหัวใจทารกได้ถูกตาแหน่ง
คะแนนที่ได้............................
5. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ
1. การ Pre - counselling
2. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ
ที่สอดคล้องกับสภาพของหญิงตั้งครรภ์
3. แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การ
ตรวจพิเศษ
คะแนนที่ได้............................
6. การให้คาแนะนา
1. อธิบายและบอกผลการตรวจครรภ์แก่หญิง
ตั้งครรภ์
2. ให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับหญิงตัง้ ครรภ์
3. อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน
เข้าใจง่าย
4. สังเกตและกระตุ้นผู้ฟังให้มสี ่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
คะแนนที่ได้.............................

ปฏิบัติได้ทั้ง 4
ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 3 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม
บางส่วน

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
ถูกต้องและไม่
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 1ข้อ
ถูกต้องบางส่วน
และไม่ครอบคลุม

ปฏิบัติได้ทั้ง 3
ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 1ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม
บางส่วน

ปฏิบัติได้ทั้ง 3
ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็น
ส่วนใหญ่

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ถูกต้องและ
ครอบคลุม
บางส่วน

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 1ข้อ
ถูกต้องและไม่
ครอบคลุม

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
5

4

3

2

1

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง
ละเอียดและ
ชัดเจนพร้อม
ทั้งใช้นาม
สมมติเพื่อ
พิทักษ์สิทธิ์
ผู้รับบริการ

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง ละเอียด
และชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่

บันทึกข้อมูลได้ บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง
ถูกต้องและไม่
ละเอียดและ
ละเอียด ชัดเจน
ชัดเจนเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้ภายใน
เวลา 45 นาที

ปฏิบัติได้ ใน
เวลา 1 ชั่วโมง

7. บันทึกผลการรับฝากครรภ์
การบันทึกผลการรับฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์
คะแนนที่ได้.............................

8. ระยะเวลาในการให้บริการรับฝากครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการบริการที่เหมาะสม และ
รวดเร็วตามสภาพ (เริม่ จากซักประวัติตรวจ
ร่างกายถึงบันทึกผลก่อนพบแพทย์)
คะแนนที่ได้.............................

คะแนนรวม 33 คะแนน

ปฏิบัติได้ เกิน 1
ชั่วโมง

คะแนนที่ทาได้……................คะแนน

***หมายเหตุ กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติ หรือคะแนนที่ได้ คือ 0 หรือ N/A บันทึกข้อเสนอแนะและการพัฒนาตนเองใน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.................................................................ผู้ถูกประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ผู้ประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

วันที่
ตรวจ

น้าหนัก การตรวจปัสสาวะ
(กก.) (Albumin/Sugar)

ความดัน
โลหิต
/ชีพจร

ความสูง
ของยอด
มดลูก

แบบบันทึกการรับฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์
ท่าของ
เสียง
ส่วนนา/ การดิ้น
ทารก
หัวใจ
การเข้าสู่
ทารก
อุ้งเชิง
กราน

อายุ
ครรภ์

การตรวจร่างกาย
ทั่วไปและการ
ประเมินภาวะเสี่ยง

การวินิจฉัยและการ
รักษา

วันนัดครั้ง
ต่อไป

คาแนะนาเรื่อง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เนื้อหา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
อาจารย์นิเทศ/อาจารย์พี่เลี้ยง............................................................
(...................................................................)

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
การเขียนรายงาน Concept Mapping หญิงตั้งครรภ์ปกติ
ชื่อ-สกุลนักศึกษา……………………….................ชั้นปีที่........... รุ่นที่..........สถานที่ฝึกปฏิบัติ..........................................
ชื่อ-สกุลผู้รับบริการ.......................................................อายุ..............ปี อาชีพ……......................การศึกษา.................
ประวัติการตั้งครรภ์ G.…P…...-.…..-.…..-…….Last Child…………..ปี LMP……………EDC……….………GA…………….…wks
การวินิจฉัยโรค................................................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
(5 คะแนน)
(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
1. การสรุปข้อบ่งชี้หรือสิ่งเร้าที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ตามสภาพการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ได้ถูกต้องครอบคลุม
1. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ โดยพิจารณา
ปฏิบัติถูกต้อง
จากพยาธิสภาพของการตั้งครรภ์
และ
2. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ โดยพิจารณา
ครอบคลุม
จากการตรวจร่างกายเช่น การประเมินภาวะเสี่ยง
น้าหนัก ค่า BMI ฯลฯ
3. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ โดยพิจารณา
จากประวัตคิ วามเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน
4. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ โดยพิจารณา
จากประวัตคิ วามเจ็บป่วยในครอบครัว
5. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ โดยพิจารณา
จากพฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขภาพ
6. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ โดยพิจารณา
จากประวัติทั่วไป เช่น ด้านสังคม ความเชื่อ
เศรษฐานะ ฯลฯ
คะแนนที่ได้....................
2. การสรุปข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ปกติได้ถูกต้อง
1. บอกข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์หรืออาการนาที่เป็น
ปัจจุบันหรือรุนแรงที่สุดที่มผี ลกระทบต่อหญิง
ตั้งครรภ์ได้ถูกต้องและครอบคลุม
2. บอกข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์ที่สอดคล้องกับอาการ
และอาการแสดงของหญิงตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง
3. บอกข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์ที่สอดคล้องกับผลการ
ตรวจร่างกาย การซักประวัติและผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องและครอบคลุม
คะแนนที่ได้....................

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อทั้ง

พอใช้
(2 คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(1 คะแนน)

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ต้องให้
ยกตัวอย่าง
เพิ่มเติม หรือ
ต้องให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้อง
ได้รับการ
เสนอแนะ
เพิ่มเติมเพียง
เล็กน้อย

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
แต่ ต้องให้
ยกตัวอย่าง
เพิ่มเติม หรือ
ต้องให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้อง
ได้รับการ
เสนอแนะ
เพิ่มเติมเป็นส่วน
ใหญ่

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

3. การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบข้อวินจิ ฉัยการตั้งครรภ์ได้ถูกต้องครอบคลุม
1. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์จากผลการ
ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้อย่าง
ซักประวัตไิ ด้ถูกต้อง ครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎี
ถูกต้องครบทั้ง4 ถูกต้อง3 ข้อ ถูกต้องเพียง 2

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1

เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5 คะแนน)

ของการตั้งครรภ์
2. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์จากผลการ
ตรวจร่างกายได้ถูกต้อง ครอบคลุมสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของการตั้งครรภ์
3. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์จากผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง ครอบคลุม
สอดคล้องกับทฤษฎีของการตั้งครรภ์
4. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์จากสาเหตุ/
สิ่งเร้าได้ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุม
คะแนนที่ได้....................

ดีมาก
(4 คะแนน)
ข้อ และ
ครอบคลุม

4. การประเมินด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ปกติ
1. ประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจของหญิงตั้งครรภ์ภาวะ
ปกติที่มีผลต่อภาวะจิตสังคมได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
2. ประเมินข้อมูลด้านครอบครัว/สังคมของหญิง
ตั้งครรภ์ปกติที่มผี ลต่อภาวะจิตสังคมได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
3. ประเมินข้อมูลด้านร่างกายและสภาพจิต อารมณ์
ของหญิงตั้งครรภ์ปกติที่มีผลต่อภาวะจิตสังคมได้
อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
คะแนนที่ได้...............................
5. การอธิบายพยาธิสรีรวิทยาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจต่อการตั้งครรภ์ได้ครอบคลุม
1. บอกสาเหตุหรือสิ่งเร้าของการตั้งครรภ์ และเชื่อม
สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของการตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง
2. อธิบายกลไกการตั้งครรภ์ที่ตรงกับทฤษฎีของการ
ตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง ครอบคลุม
3. เรียงลาดับของกลไกการตั้งครรภ์ ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความเข้าใจต่อการตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง
คะแนนที่ได้...............................
6. การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ปกติ
1. เรียงลาดับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามความ
ปฏิบัติถูกต้อง
รุนแรงของปัญหาได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
2. ใช้ขอ้ ความที่เป็นผลการตอบสนองต่อภาวะสุขภาพ ทั้ง 10 ข้อ
ไม่ใช่ความต้องการรักษา
3. ใช้เนื่องจากเชื่อมข้อความทั้งสองส่วน ของข้อ
วินิจฉัยฯ
4. ใช้ข้อความที่ไม่เสีย่ งต่อความผิดทางกฎหมาย
5. หลีกเลี่ยงการเขียนโดยการตัดสินคุณค่าใช้ค่านิยม
หรือมาตรฐานของตัวพยาบาล

ดี
(3 คะแนน)

พอใช้
(2 คะแนน)
ข้อและต้อง
ได้รับคาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ต้องปรับปรุง
(1 คะแนน)
ข้อและต้องมี
ตัวอย่างให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้อง
ได้รับการ
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิม่ เติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถกู ต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม และครอบคลุม
อย่างน้อย 2 ข้อ อย่างน้อย 1 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม และ
อย่างน้อย8-9ข้อ ครอบคลุม
อย่างน้อย 6-7
ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย5-6
ข้อต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย4 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5 คะแนน)

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

พอใช้
(2 คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(1 คะแนน)

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
ทั้ง 2 ข้อทั้ง
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 1 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
ทั้ง 2 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 1 ข้อ

6. ไม่ใช้อาการและอาการแสดงเป็นส่วนแรกของข้อ
วินิจฉัยฯ
7. ไม่ใช้การวินิจฉัยโรคในข้อวินิจฉัยการพยาบาล
8. ข้อความควรชัดเจน สั้น กะทัดรัด
9. กาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลจากสิ่งเร้า
อาการและอาการแสดง และข้อวินิจฉัยโรคได้
ถูกต้อง ครอบคลุม
10. กาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ตามลักษณะของข้อมูล
คะแนนที่ได้...............................
7. การตั้งเป้าหมายทางการพยาบาล
1. ตั้งเป้าหมายเชิงพฤติกรรมในระยะสั้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2. ตั้งเป้าหมายเชิงพฤติกรรมในระยะยาวได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
คะแนนที่ได้...............................

8. วางแผนให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับการตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ปกติ
1. การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความ
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
รุนแรงของปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ และครอบคลุม และครอบคลุม และ
2. กาหนดจุดมุ่งหมายการพยาบาลที่แสดงถึง
ทั้ง 5 ข้อ
อย่างน้อย4 ข้อ ครอบคลุม
ความสาเร็จในการแก้ปญ
ั หาของผูร้ ับบริการ
อย่างน้อย 3
3. กาหนดเกณฑ์การประเมินผลสั้น มีความ
ข้อ
เฉพาะเจาะจง และระยะเวลาที่จะบรรลุเกณฑ์ที่
คาดหวังที่สามารถวัดได้สังเกตได้และบ่งชี้ถึงผลที่
คาดหวังตามจุดมุ่งหมายทางการพยาบาล
4. กาหนดกิจกรรมการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจง
ไม่คลุมเครือ กะทัดรัดคิดถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ของผู้รับบริการ ปฏิบัตไิ ด้จริง และเป็นกิจกรรมที่ไม่
ขัดแย้งกับแผนการรักษาของแพทย์
5. บอกเหตุผลของการทากิจกรรมการพยาบาลที่
ถูกต้องสัมพันธ์กับทฤษฏี
คะแนนที่ได้...............................
9. การสรุปข้อมูลด้านการประสานความร่วมมือกับบุคลากรในทีมสุขภาพ
1. อธิบายความเชื่อมโยงของกิจกรรมหรือความ
ต้องการในการประสานขอความร่วมมือกับบุคลากรอื่น
ในทีมสุขภาพได้ถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5 คะแนน)

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

พอใช้
(2 คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(1 คะแนน)

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

2. บอกกิจกรรมหรือความต้องการในการประสานขอ
ความร่วมมือกับบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพได้เหมาะสม
คะแนนที่ได้...............................
10. การนาผลงานวิจัย/บทความวิชาการในระยะ
ตั้งครรภ์มาอ้างอิง
1. นาผลงานวิจัย/บทความวิชาการในระยะตั้งครรภ์/
การวางแผนครอบครัว/ภาวะมีบุตรยากมาอ้างอิงได้
เหมาะสมกับกรณีศึกษา
2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการในระยะตั้งครรภ์/การ
วางแผนครอบครัว/ภาวะมีบุตรยากที่นามาอ้างอิง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3.ผลงานวิจัยที่นามาอ้างอิงมีความทันสมัยไม่เกิน 5 ปี
คะแนนที่ได้...............................
11. มีหนังสือหรือแหล่งความรู้อา้ งอิง
1. ระบุหนังสือหรือแหล่งความรู้อ้างอิงมีไม่ต่ากว่า 3
เล่ม
2. การเขียนอ้างอิงถูกต้องตามระบบ APA 6#
3. เอกสารอ้างอิงไม่เกิน 5 ปี
คะแนนที่ได้...............................

คะแนนรวม 36 คะแนน

คะแนนที่ได้...................................................….คะแนน

หมายเหตุ ในกรณีทไี่ ม่ได้ปฏิบัติ คะแนนที่ได้ คือ 0 พร้อมบันทึกข้อเสนอแนะและการพัฒนาตนเองในข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................ผู้ถูกประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ผู้ประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
การนาเสนอ Concept Mapping หญิงตั้งครรภ์ปกติ
ชื่อ-สกุลนักศึกษา……………………….....................................................................ชั้นปีที่................... รุ่นที่.....................
สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติ......................................................วันที่.............เดือน.....................พ.ศ............................................
ชื่อ-สกุลผู้รับบริการ...................................อายุ.........ปี ประวัติทางสูติกรรม G.…P…...-.…..-.…..-…….Last Child……..ปี
LMP……..……EDC……………………GA………wks. การวินิจฉัยโรค.....................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
1. การเตรียมก่อนการนาเสนอ
1. ให้เหตุผลในการเลือกประเด็นการประชุมปรึกษาที่มี
ประโยชน์ ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด
2. จัดส่งเอกสาร/รายงาน ตรงตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
3. จัดเตรียมสถานที่ ได้เหมาะสม
4. จัดเตรียม เอกสารประกอบการนาเสนอและสื่อได้
เหมาะสมกับผู้ฟังและสภาพแวดล้อม
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมได้เตรียมความพร้อม
คะแนนที่ได้....................
2. กระบวนการนาเสนอ
1. อธิบายข้อมูลต่างๆใน concept mapping ได้
ละเอียดและ ชัดเจน
2. เชื่อมโยงข้อมูลของกรณีศึกษาและทฤษฎีได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น
3. อธิบายสาเหตุ และกลไกการเกิดปัญหาได้ถูกต้อง
และชัดเจน
4. อธิบายอาการและอาการแสดงของปัญหาได้ถูกต้อง
และ ชัดเจน
5. อธิบายพยาธิสรีระวิทยาได้ถูกต้อง ครอบคลุม
6. ระบุความเปลีย่ นแปลงทางด้านจิตสังคมของผู้ป่วย
ได้ถูกต้องและชัดเจน
7. ระบุวิธีการทดสอบข้อวินิจฉัยโรคได้เหมาะสมกับ
กรณีศึกษา
8. ระบุปัญหาทางการพยาบาลและจัดเรียงปัญหาได้
ครบถ้วน สอดคล้องกับกรณีศึกษา
9. กาหนดเป้าหมายเชิงพฤติกรรมในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
10. ระบุกิจกรรมการพยาบาลและอธิบายเหตุผลของ
การให้การพยาบาลได้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับ
กรณีศึกษา
11. ระบุการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วย

ดีเยี่ยม
(5 คะแนน)

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

พอใช้
(2 คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(1 คะแนน)

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
ทั้ง 5 ข้อพร้อม
ทั้งอธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย4 ข้อ
สามารถอธิบาย
ให้เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
แต่ไม่ชัดเจน

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุม
อย่างน้อย 3
ข้อไม่สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
ทั้ง 12 ข้อพร้อม
ทั้งอธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย10-11
ข้อสามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
แต่ไม่ชัดเจน

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุม
อย่างน้อย 8-9
ข้อไม่สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย6-7
ข้อต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
12. สามารถนาความรู้ที่นาเสนอมาเชือ่ มโยงในเนื้อหา
วิชาการได้
คะแนนที่ได้.....................
3. เทคนิคในการสื่อสาร
1. มีท่าทางสุภาพ และเป็นมิตรน้าเสียงดัง ฟังชัดไม่ช้า
หรือเร็วเกินไป
2. ใช้ภาษาถูกต้อง คาควบกล้าชัดเจน เป็นภาษา
ทางการ มีการขยายความศัพท์เทคนิค หรือ
ข้อความที่คลุมเครือ
3. สรุปประเด็นข้อซักถามได้อย่างถูกต้องสามารถตอบ
ข้อซักถามได้ถูกต้อง ตรงคาถาม มีปฏิภาณไหวพริบ
ในการตอบคาถาม
4. เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นแสดงความคิดเห็น และ
ซักถามข้อมูลเพิม่ เติมยอมรับความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล
5. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีการอ้างอิง
หลักการทางวิชาการ ทฤษฏี และ/หรืออ้างอิง
ผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
คะแนนที่ได้...............................
4.ควบคุมเวลาในการนาเสนอได้เหมาะสม
ดาเนินการนาเสนอในระยะเวลาทีก่ าหนด
(10-15 นาที)
คะแนนที่ได้....................
5. การนาผลงานวิจัย/บทความวิชาการในระยะ
ตั้งครรภ์มาอ้างอิง
1. นาผลงานวิจัย/บทความวิชาการในระยะตั้งครรภ์/
การวางแผนครอบครัว/ภาวะมีบุตรยากมาอ้างอิงได้
เหมาะสมกับกรณีศึกษา
2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการในระยะตั้งครรภ์/การ
วางแผนครอบครัว/ภาวะมีบุตรยากที่นามาอ้างอิง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3.ผลงานวิจัยที่นามาอ้างอิงมีความทันสมัยไม่เกิน 5 ปี
คะแนนที่ได้....................

คะแนนรวม 21 คะแนน

ดีเยี่ยม
(5 คะแนน)

ดีมาก
(4 คะแนน)

ดี
(3 คะแนน)

พอใช้
(2 คะแนน)

ต้องปรับปรุง
(1 คะแนน)

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
ทั้ง 5 ข้อพร้อม
ทั้งอธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย4 ข้อ
สามารถอธิบาย
ให้เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
แต่ไม่ชัดเจน

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุม
อย่างน้อย 3
ข้อไม่สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ใช้เวลาน้อย
กว่า หรือตรง
ตามกาหนด

ใช้เวลาเกินกาหนด ใช้เวลาเกิน
เล็กน้อยตั้งแต่ 5
กาหนดตั้งแต่
นาทีขึ้นไป แต่ไม่ถึง
10นาที ขึ้นไป
10นาที

ปฏิบัติถกู ต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

คะแนนที่ได้...................................................….คะแนน

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.................................................................ผู้ถูกประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ผู้ประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
การให้บริการวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก
ชื่อ – สกุล ………………………………………..เลขที่……..…ชั้นปี……….....หลักสูตร…………………………..……………….รุ่นที…่ …………
สถานที่ฝึกปฏิบตั …ิ ……………………………………………..….วันที่…………………………….………ถึงวันที่……………….……….……….……….

รายการประเมิน

5

4

1.ต้อนรับและปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพเป็นกันเอง
1. ทักทายผู้รับบริการเมื่อแรกรับด้วยความเป็น
มิตร วาจาสุภาพ
2. แนะนาตนเองก่อนการให้บริการ
3. แจ้งวัตถุประสงค์ของการให้บริการ และ
พูดคุยสอบถามความต้องการของผู้รับบริการ
คะแนนที่ได้.............................
2.ซักประวัติและศึกษาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมตามหัวข้อที่กาหนด
1.บอกวัตถุประสงค์ของการซักประวัติ
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. ข้อมูลส่วนตัว
อย่างถูกต้อง ทั้ง 6 ข้อ และ
3.ประวัติทางสูติกรรม
ครบถ้วนทั้ง 7 สามารถอธิบาย
4. ประวัติการคุมกาเนิด
ข้อ พร้อมทั้ง เหตุผลที่ปฏิบตั ิ
5. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
อธิบาย
ได้ถูกต้องและ
เหตุผลที่
ชัดเจน
6. ประวัติการแพ้ยา สารเคมี/อาหาร
ปฏิบัติได้
7. ประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัว
ถูกต้องและ
คะแนนที่ได้.............................
ชัดเจน
3.ตรวจและประเมินร่างกายทั่วไป
1. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
2. วัดความดันโลหิต
3. ตรวจประเมินอาการบวม กดบุม๋
4.บอกภาวะผิดปกติ/ภาวะเสี่ยง/
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจร่างกายได้
คะแนนที่ได้.............................

เกณฑ์การให้คะแนน
3

2

1

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ทั้ง 3 ข้อ พร้อม
ทั้งอธิบาย
เหตุผลที่ปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องและ
ชัดเจน

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
และต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้ 1
ข้อ และต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
และ/หรือต้อง
ได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทั้ง 5 ข้อ และ
สามารถอธิบาย
เหตุผลที่ปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องและ
ชัดเจน

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทั้ง 4 ข้อ และ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้
ถูกต้องทั้ง 3
ข้อและต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
และ/หรือต้อง
ได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ทั้ง 4 ข้อ พร้อม
ทั้งอธิบาย
เหตุผลที่ปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องและ
ชัดเจน

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทั้ง 3 ข้อ และ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้
ถูกต้องทั้ง 2
ข้อและต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
และ/หรือต้อง
ได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติม

4.แนะนาให้ผู้รับบริการเลือกใช้ชนิดการคุมกาเนิดได้ถูกต้องและเหมาะสม
1. ชนิดของการคุมกาเนิด
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง ปฏิบัติได้ถูกต้อง ปฏิบัติได้ถูกต้อง ปฏิบัติได้
2.เหตุผลในการแนะนาการคุมกาเนิดชนิดนั้น
อย่างถูกต้อง ทั้ง 4 ข้อ และ ทั้ง 3 ข้อ และ ทั้ง 2 ข้อ และ ถูกต้องทั้ง 1
3. รายละเอียดของการคุมกาเนิด เช่น ชนิดและ ครบถ้วนทั้ง 5 สามารถอธิบาย สามารถอธิบาย ต้องได้รับ
ข้อและต้องมี

รายการประเมิน
ชื่อของยา ขนาดที่ใช้
4. กลไกการออกฤทธิ์และฤทธิ์ข้างเคียงที่ไม่พึง
ประสงค์
5.คาแนะนาสาหรับการปฏิบัตติ ัวในการใช้การ
คุมกาเนิดทีผ่ ู้รับบริการเลือก
คะแนนที่ได้.............................

เกณฑ์การให้คะแนน
3
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4

ข้อ พร้อมทั้ง
อธิบาย
เหตุผลที่
ปฏิบัติได้
ถูกต้องและ
ชัดเจน

เหตุผลที่ปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องและ
ชัดเจน

เหตุผลที่ปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องและ
ชัดเจน

คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
และ/หรือต้อง
ได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง ละเอียด
และชัดเจน
พร้อมทั้งใช้นาม
สมมติเพื่อ
พิทักษ์สิทธิ์
ผู้รับบริการ

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง ละเอียด
และชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง ละเอียด
และชัดเจนเป็น
บางส่วน

บันทึกข้อมูล
ได้ถูกต้องและ
ไม่ละเอียด
ชัดเจน

5.บันทึกรายงานการให้บริการ
1.บันทึกผลการซักประวัติ การตรวจร่างกาย
และการให้คาแนะนา ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และครบถ้วน
2.บันทึกมีความสะอาด เรียบร้อย อ่านง่าย
คะแนนที่ได้.............................

คะแนนรวม 20 คะแนน
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คะแนนที่ได้.............................คะแนน

***หมายเหตุ กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติ หรือคะแนนที่ได้ คือ 0 หรือ N/A บันทึกข้อเสนอแนะและการพัฒนา
ตนเองในข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................................ผู้ถูกประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ผู้ประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
แบบรายงานการให้บริการวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อผู้รับบริการ……………………………………………………………………………….อายุ…………………………………ปี
เชื้อชาติ…………………สัญชาติ………………ศาสนา…………………………สถานภาพสมรส………………………..
ระดับการศึกษา………………………………อาชีพ……………………………โรคประจาตัว……………………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………
ภูมิลาเนาเดิม…………………………………………………………………………………………………………………………..
วันที่มารับบริการ……………………………………………………………………………………………………………………..
2. รายงานประวัติ
2.1 มีประจาเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ……....... ปี Interval…….….Duration …..……ประจาเดือนครั้ง
สุดท้ายเมื่อ……………………………..
2.2 ประวัติทางสูติกรรม (ระบุประวัติ G……. P….. A….. L…. อายุบุตรคนสุดท้าย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ประวัติการคุมกาเนิด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ประวัติความเจ็บป่วยในอดีต
……………………………………………………….………………………………………....................................................
……………………………………………………….………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ประวัติการแพ้ยา หรือสาร หรืออาหาร
............................................................................................................................. ...................................
2.6 ประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัว
………………………………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………….………………………………………....................................................
……………………………………………………….………………………………………....................................................
การตรวจร่างกาย น้าหนัก……………………..kg ส่วนสูง………………….cm BMI………………………………….
V/S ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. การให้บริการวางแผนครอบครัว
4.1 ชนิดของการคุมกาเนิดที่นักศึกษาแนะนาให้ผู้รับบริการเลือกใช้
…………………………………………….............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 เหตุผลของนักศึกษาในการแนะนาการคุมกาเนิดชนิดนั้น
………………………………………………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการคุมกาเนิดที่ผู้รับบริการเลือกใช้
- ชนิดและชื่อของยา…………………………………………………………………………………………………………………
- ขนาดที่ใช้…………………………………………………………………………………………………………………………….
- คาแนะนาที่ให้
………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันนัดครั้งต่อไป…………………………………………………………………............………………………………………..
ลงชื่อ.................................................................ผู้ถูกประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ผู้ประเมิน
(..................................................................)
ว / ด / ป..............................................................

