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1. การต้อนรับและการปฏิบัติต่อผู้คลอด(1.1, 1.3, 1.7)
1. ทักทายผู้คลอดเมื่อแรกรับ
2. พูดกับผู้คลอดด้วยวาจา

ไพเราะ
3. ช่วยเหลือผู้คลอดในการ
เปลี่ยนอิรยิ าบถอย่าง
นุ่มนวล
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2
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ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3
ข้อ พร้อมทั้ง
อธิบายให้เหตุผล
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนาเพิ่มเติม
จากผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ และ
ต้องมีตัวอย่างให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
การเสนอแนะเพิ่มเติม

คะแนนที่ได้.................
2. การปฐมนิเทศผู้คลอดในเรื่องการปฏิบัติตัวขณะรอคลอดและสถานที(่ 1.1, 1.3, 1.7)
1. ให้คาแนะนาผู้คลอด
ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ข้อ พร้อมทั้ง
ต้องได้รับ
ขณะอยู่โรงพยาบาล
อธิบายให้เหตุผล คาแนะนาเพิ่มเติม
2. บอกเวลาการเข้าเยี่ยม
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ จากผู้สอนจึงจะมี
ของญาติ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน ความถูกต้อง
3. ให้คาแนะนาผู้คลอด
สมบูรณ์
เกี่ยวกับห้องน้าของผู้
คลอด
คะแนนที่ได้....................
3. การซักประวัติและศึกษาข้อมูลฝากครรภ์ของผู้คลอด(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ประวัติทั่วไปเช่น อายุ
ปฏิบัติได้ครบ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อแต่ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
อาชีพ สถานภาพสมรส
ทั้ง 5ข้อ และ และสามารถ ยังไม่สามารถ
และต้องได้รับ
2. ประวัติการเจ็บปุวยใน
สามารถ
อธิบายให้
อธิบายให้เหตุผล คาแนะนาเพิ่มเติม
อดีตและปัจจุบัน
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ จากผู้สอนจึงจะมี
3. ประวัติทางสูติกรรมเช่น
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ ได้
ความถูกต้อง
G-P-A-L, ประวัติการคลอด ตนเองปฏิบัติ
ได้แต่ไม่
สมบูรณ์
ลักษณะทารก เป็นต้น
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน
4. ประวัติการเจ็บปุวยใน
ชัดเจน
ครอบครัวที่มผี ลต่อผู้
คลอด
5. สามารถประเมินภาวะ
เสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน
ของผู้คลอด เช่น ภาวะซีด
ภาวะบวม สัญญาณชีพที่
ผิดปกติ ได้ถูกต้อง
คะแนนที่ได้....................

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ และ
ต้องมีตัวอย่างให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
การเสนอแนะเพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ 1 ข้อและ
ต้องมีตัวอย่างให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
การเสนอแนะเพิ่มเติม
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4. การตรวจและการประเมินร่างกายทั่วไป(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
ปฏิบัติได้ครบ ปฏิบัติได้ 7-9 ปฏิบัติได้ 5-6 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
2. วัดความดันโลหิต
ทั้ง 10-12 ข้อ ข้อ สามารถ ไม่สามารถอธิบาย ต้องได้รับ

3. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาไข่
ขาว และน้าตาล
4. ตรวจประเมินกระเพาะ
ปัสสาวะ
5. ตรวจประเมินสภาพเส้น
ผม และหนังศีรษะ
6. ตรวจประเมินเยื่อบุตา
และภาวะซีด
7. ตรวจประเมินช่องปาก
และคอ
8. ตรวจประเมินต่อม
ไทรอยด์
9. ตรวจประเมินเต้านม
ลานนมและหัวนม
10. ประเมินเส้นเลือดขอด
บริเวณขาและข้อพับ
11. ตรวจประเมินอาการ
บวมกดบุ๋ม
12. บอกภาวะผิดปกติจาก
ผลการตรวจร่างกายได้
ถูกต้อง

ได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้ง
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน

อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้แต่ไม่
ชัดเจน

ให้เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้ศึกษา
คาแนะนาเพิ่มเติม เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
จากผู้สอนจึงจะมี การเสนอแนะเพิ่มเติม
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

คะแนนที่ได้.................
5. การตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาไข่ ปฏิบัติได้ครบ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 1 ข้อและ
ขาวและน้าตาล
ทั้ง 5 ข้อ และ และสามารถ ยังไม่สามารถ
และต้องได้รับ
ต้องมีตัวอย่างให้ศึกษา
2. ตรวจเลือดหาความ
สามารถ
อธิบายให้
อธิบายให้เหตุผล คาแนะนาเพิ่มเติม เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
เข้มข้นของเลือดหรือ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ จากผู้สอนจึงจะมี การเสนอแนะเพิ่มเติม
อื่นๆ
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ ได้
ความถูกต้อง
3. แปลผลการตรวจทาง
ตนเองปฏิบัติ ได้แต่ไม่
สมบูรณ์
ห้องปฏิบัติการของหญิง ได้ถูกต้อง
ชัดเจน
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่ ง/ ชัดเจน
ภาวะแทรกซ้อนได้
ถูกต้องและครอบคลุม
4. ประเมินสุขภาพทารกใน
ครรภ์ด้วยเครื่องEFM
และแปลผลการตรวจได้
ถูกต้อง
5. ให้การวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น จากผลการซัก
ประวัติ อาการและ
อาการแสดง สัมพันธ์กับ
ผลการตรวจทาง
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ห้องปฏิบัติการได้
ถูกต้องและครอบคลุม
คะแนนที่ได้................
6. การประเมินผู้คลอดโดยการตรวจครรภ์(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. จัดท่าหญิงตั้งครรภ์ ไม่ ปฏิบัติได้ทั้ง 6 ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้อย่าง
เปิดเผยและเน้นความ
ข้อ
น้อย 4-5ข้อ น้อย 3 ข้อ
ปลอดภัย
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
2.สังเกตรูปร่างของหน้าท้อง ครอบคลุม
ครอบคลุมเป็น ครอบคลุม
และการเคลื่อนไหวของ
ส่วนใหญ่
บางส่วน
ทารก
3.ใช้สายเทปวัดเพื่อประเมิน
ขนาดของยอดมดลูกตั้งแต่
บริเวณหัวหน่าว ถึงยอด
มดลูก
4.การตรวจครรภ์โดยใช้
หลักการLeopold ‘s
maneuver 4 ท่า
a. Fundal grip
b. Umbilical grip
c. Pawlik grip

ปฏิบัติได้อย่าง
น้อย 2 ข้อ
ถูกต้องและไม่
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้อย่างน้อย 1
ข้อ
ถูกต้องบางส่วนและไม่
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนาเพิม่ เติม
จากผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
การเสนอแนะเพิ่มเติม

d. Bilateral Inguinal grip

5.ฟังเสียงหัวใจทารกได้ถูก
ตาแหน่ง
6. ประเมินการหดรัดตัวของ
มดลูกได้ (interval &
duration)
คะแนนที่ได้....................
7. การประเมินผู้คลอดโดยการตรวจภายใน(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. สภาพของช่องคลอดได้ ปฏิบัติได้ครบ ปฏิบัติได้ 4-5 ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
2. การเปิดขยายของปาก ทั้ง 6 ข้อ ได้
ข้อ สามารถ ไม่สามารถอธิบาย
มดลูก
อย่างถูกต้อง อธิบายให้
ให้เหตุผลสิ่งที่
3. ความหนาบางของปาก พร้อมทั้ง
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
มดลูก
อธิบายให้
ตนเองปฏิบัติ
4. ลักษณะของถุงน้าคร่า เหตุผลสิ่งที่
ได้แต่ไม่
5. ส่วนนาและระดับของ ตนเองปฏิบัติ ชัดเจน
ส่วนนา
ได้ถูกต้อง
6. บอกผลการตรวจภายใน ชัดเจน
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

คะแนนที่ได้......................
8. การแจ้งผลการตรวจให้ผู้คลอดทราบในขอบเขตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย(1.3, 2.2, 2.6, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. บอกสภาพการเปิด
ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ และ
ขยายของปากมดลูก
ข้อ พร้อมทั้ง
ต้องได้รับ
ต้องมีตัวอย่างให้ศึกษา
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2. บอกภาวะปกติและ
ภาวะผิดปกติของผู้
คลอดระยะรับใหม่ใน
ขอบเขตที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตราย
3. บอกการคาดคะเนเวลา
คลอดได้

4

3

2

อธิบายให้เหตุผล
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน

คาแนะนาเพิ่มเติม เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
จากผู้สอนจึงจะมี การเสนอแนะเพิ่มเติม
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

คะแนนที่ได้.......................
9. การรายงานสภาวะปกติและผิดปกติของผู้คลอด(1.3, 2.2, 2.6, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. บอกข้อมูลที่ตรวจพบได้
ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ถูกต้อง
ข้อ พร้อมทั้ง
ต้องได้รับ
2. บอกข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเป็น
อธิบายให้เหตุผล คาแนะนาเพิม่ เติม
อาการผิดปกติของผู้
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ จากผู้สอนจึงจะมี
คลอดได้
ได้ถูกต้อง ชัดเจน ความถูกต้อง
3. วางแผนให้การพยาบาล
สมบูรณ์
ผู้คลอดตามข้อมูลที่
ตรวจพบได้ถูกต้อง
คะแนนที่ได้....................
10. การบันทึกรายงานการรับผู้คลอดใหม่(1.1, 1.3, 2.2, 2.6, 3.3, 5.3)
บันทึกผลการการรับผู้คลอด
บันทึกข้อมูลได้
บันทึกข้อมูลได้
ใหม่ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ถูกต้อง ละเอียด ถูกต้อง ละเอียด
และครบถ้วน
และชัดเจนพร้อม และชัดเจนเป็น
ทั้งใช้นามสมมติ ส่วนใหญ่
2.บันทึกมีความสะอาด
เพื่อพิทักษ์สิทธิ์
เรียบร้อย อ่านง่าย
ผู้รับบริการ

1

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง ละเอียด
และชัดเจนเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ และ
ต้องมีตัวอย่างให้ศึกษา
เพิ่มเติมหรือต้องได้รับ
การเสนอแนะเพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง
และไม่ละเอียด ชัดเจน

คะแนนที่ได้......................

คะแนนรวม 41 คะแนน

คะแนนที่ทาได้……................คะแนน

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

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

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
แบบประเมินทักษะการเฝ้าคลอดปกติ
ชื่อ–สกุลนักศึกษา.............................................................................................................เลขที่...................ชั้นปีที่................... รุ่นที่...............
สถานที่ฝึกปฏิบัติ.............................................................................................วันที่............................................ถึงวันที…
่ ..…..……………………..
Case ที…
่ ……ชื่อผู้คลอด………………………………………….…………………... G……..P……..A…… L…… GA…………..…wks. Last child……………ปี
Diagnosis…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
รายการประเมิน

4

1.การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล
การวินิจฉัยปัญหาทางการ
รวบรวมข้อมูลวินิจฉัยปัญหา
พยาบาลได้เหมาะสมกับผู้
ทางการพยาบาลและจัดลาดับ
คลอดและทารกในครรภ์(2.2, ความสาคัญของปัญหาได้ถูกต้อง
2.3, 3.4, 5.3)
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้คลอดและทารกใน
คะแนนที่ได้....................
ครรภ์ทั้งหมด

แบบประเมิน
3

2

1

ปฏิบัติได้ครอบคลุม
และถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องบางส่วน

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

ปฏิบัติได้ครอบคลุม
และถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องบางส่วน

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วม ปฏิบัติได้ครอบคลุม
ในการดูแลผู้คลอดและทารกใน
และถูกต้องเป็น
ครรภ์ในเรื่องต่อไปนี้
ส่วนใหญ่
 ให้ข้อมูลแก่ครอบครัวเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาผูค้ ลอดและทารกใน
ครรภ์
 เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
 เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการดูแลผูค้ ลอด

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องบางส่วน

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้
ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลแบบ ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม
องค์รวมได้สอดคล้องกับปัญหา ได้สอดคล้องกับปัญหาและความ
และความต้องการแก่ผคู้ ลอด ต้องการแก่ผู้คลอดและทารกใน
และทารกในครรภ์ (1.3, 1.7, ครรภ์ได้อย่างครอบคลุมและ
2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) ถูกต้อง
คะแนนที่ได้....................
2.2 เปิดโอกาสให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้คลอด
และทารกในครรภ์(1.3, 1.7,
2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
คะแนนที่ได้....................

3. ติดตามดูแลผู้คลอดและทารกในครรภ์เป็นระยะได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของผู้คลอด
3.1 ประเมินสภาพปากมดลูก
ได้ต่อเนื่อง
สม่าเสมอและ
ถูกต้องครอบคลุม (1.1, 1.3,
2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
คะแนนที่ได้....................

ประเมินสภาพปากมดลูก ส่วนนา
,ถุงน้าคร่าได้อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอครอบคลุมและถูกต้อง
ทั้งหมด

ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
สม่าเสมอครอบคลุม
และถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่

แบบประเมิน
4
3
3.2 ประเมินการหดรัดตัวของ ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกได้ ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
มดลูกได้ต่อเนื่อง สม่าเสมอ ต่อเนื่อง สม่าเสมอครอบคลุมและ สม่าเสมอ
ครอบคลุมและถูกต้อง(1.1,
ถูกต้อง
ครอบคลุมและ
1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3,
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
6.4)

2
ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

1
ปฏิบัติได้
ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

คะแนนที่ได้....................
3.3 ฟังFHSได้ ต่อเนื่อง
ฟัง FHS ได้ถูกตาแหน่ง ติดตาม
ถูกต้องและเหมาะสม(1.1, 1.3, FHS อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) กับสภาพผูค้ ลอดและทารกใน
ครรภ์
คะแนนที่ได้....................

ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ ถูกต้อง
และเหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่

ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
ครอบคลุมถูกต้อง
และเหมาะสมเป็น
บางส่วน

3.4 บอกผลการติดตามดูแล ผู้
คลอดและทารกในครรภ์แก่ผู้
คลอดได้ถูกต้อง (1.3, 2.2,
2.6, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

ปฏิบัติได้ครอบคลุม ปฏิบัติได้
และถูกต้องเป็นส่วน ครอบคลุมและ
ใหญ่
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้
ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
ครอบคลุม
ถูกต้องและ
เหมาะสมเป็น
ส่วนน้อย
ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

รายการประเมิน

ให้ข้อมูลผู้คลอดเกีย่ วกับผลการ
ตรวจภายใน การหดรัดตัวของ
มดลูก การฟังเสียงหัวใจทารกใน
ครรภ์ และความก้าวหน้าของการ
คลอดได้ครอบคลุมและถูกต้อง

คะแนนที่ได้....................
4 การให้คาแนะนาแก่ผู้คลอด
การให้คาแนะนาแก่ ผู้คลอด
อย่างถูกต้องเหมาะสม
(1.3, 2.2, 2.6, 5.3, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4)
คะแนนที่ได้....................

ให้คาแนะนาแก่ผู้คลอดได้อย่าง
ปฏิบัติได้ครอบคลุม
ถูกต้องและครอบคลุมโดยการ
และถูกต้องเป็นส่วน
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ใหญ่
 ให้คาแนะนาแก่ผู้คลอดโดยใช้
ใช้คาอธิบายที่เข้าใจง่าย
 ใช้ศัพท์ทางการแพทย์บางครั้ง
แต่มีการอธิบายเพิ่มเติมเมื่อใช้
ศัพท์
 มีการสบตาผู้คลอด
 ใช้วาจาที่สุภาพไม่กระทบจิตใจ
ผู้ฟัง

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

5.ประเมินสภาพผู้คลอดก่อนเข้าห้องคลอด และระบุข้อบ่งชี้
ประเมินสภาพผู้คลอดก่อนเข้า ประเมินสภาพผู้คลอด และระบุขอ้ ปฏิบัติได้ถูกต้องและ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ห้องคลอด และระบุข้อบ่งชี้ได้ บ่งชี้ ตัดสินใจและย้ายผู้คลอดเข้า ทันเวลาเป็นส่วน
และทันเวลาเป็น
อย่างถูกต้องและชัดเจน(1.1, ห้องคลอดได้ถูกต้องและทันท่วงที ใหญ่
บางส่วน
1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4)
คะแนนที่ได้....................
6.รายงานสภาวะปกติและผิดปกติของผู้คลอด

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
และเป็นทันเวลา
ส่วนน้อย

รายการประเมิน
รายงานสภาวะปกติและ
ผิดปกติของผู้คลอดได้ถูกต้อง
(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4)

4
บอกข้อมูลและข้อบ่งชี้ว่าเป็น
อาการปกติและผิดปกติของผู้
คลอดได้ถูกต้องและครอบคลุม

แบบประเมิน
3
บอกข้อมูลและข้อ
บ่งชี้ดังกล่าวได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

คะแนนที่ได้....................
7.บันทึกข้อมูลการเฝ้าคลอด
บันทึกข้อมูลการเฝูาคลอดได้ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ละเอียด บันทึกรายงานการ
อย่างถูกต้องและครบถ้วน(1.1, และชัดเจนพร้อมทั้งใช้นามสมมติ เฝูาคลอดและบันทึก
1.3, 2.2, 2.6, 3.3, 5.3)
เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการ
ทางการพยาบาลได้
ครบถ้วนและถูกต้อง
คะแนนที่ได้....................
เป็นส่วนใหญ่

คะแนนรวม 44 คะแนน

2
บอกข้อมูลและข้อ
บ่งชี้ดังกล่าวได้
ครอบคลุมและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

1
บอกข้อมูลและ
ข้อบ่งชี้ดังกล่าว
ได้ครอบคลุม
และถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย

บันทึกรายงานการ
เฝูาคลอดและ
บันทึกทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

บันทึกรายงาน
การเฝูาคลอด
และบันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

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

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
รายงานการเฝ้าคลอดปกติ
ชื่อนักศึกษา…………………………………….…..........................................................................……………………………เลขที…่ …….…..ชั้นปีที่……………….รุ่นที่…………………………………………
ชื่อผู้ปุวย………………………………………………………….อายุ…………..…ปี อายุครรภ์………….………..สัปดาห์. LMP……………………….………………….EDC………………..……………………………..
G…………P..………A……..…L………วันที่รับใหม่……………………..….……..………..เวลา…………………น. Onset of labor วันที่……………..………….…………………....เวลา………………………
อาการสาคัญที่นามาโรงพยาบาล....................................................................................................................................................................................................................................
วันที่นักศึกษารับไว้ในการดูแล…………………..…………………………………..ตั้งแต่เวลา…………………………น. ถึง……………………….น. Complication…………………………………………………
วันที่/เวลา
แรกรับ Admit
แรกรับที่นศ.ดูแล

BP, PR

Position

FHS

Cx.
Cervix
Effacement
dilate

Membrane

Station

Interval Duration

Severity

การรักษาที่ได้รับ/ การตรวจพิเศษ/การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

สรุปอาการของหญิงตั้งครรภ์ก่อนที่นักศึกษารับไว้ในความดูแล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปอาการของหญิงตั้งครรภ์ ขณะที่นักศึกษารับไว้ในความดูแล(ตั้งแต่แรกรับไว้ในความดูแลจนถึงนักศึกษาลงเวร/หญิงตั้งครรภ์คลอด/ย้าย/จาหน่าย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สรุปข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่นักศึกษารับผู้คลอดไว้ในความดูแล(*** แรกรับไว้ในความดูแล จนถึง ลงเวร/ หญิงตั้งครรภ์ย้าย/จาหน่าย)
มารดา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 4 ข้อ
สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้แต่ไม่
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
3 ข้อ ไม่
สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเอง
ปฏิบัติได้

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 5-6
ข้อ สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้แต่ไม่
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
3-4 ข้อ ไม่
สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเอง
ปฏิบัติได้

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ครบทั้ง 3
ข้อ พร้อมทั้ง
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเอง

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ และต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ

1. การเตรียมผู้คลอดก่อนเข้าห้องคลอด(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

1. เตรียมผู้คลอดทั้งด้านจิตใจและร่างกาย เช่น
การจัดท่าคลอดได้
2. บอกขั้นตอนการทาคลอดให้ผู้คลอดเข้าใจ
เพื่อให้ความร่วมมือ
3. ให้คาแนะนาแก่ผู้คลอดในการปฏิบัติตัวในระยะ
คลอด
4. สนใจดูแลและพูดปลอบโยนให้กาลังใจแก่ผู้
คลอดเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
5. ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและความสุข
สบายทั่วๆ ไป

ปฏิบัติได้ครบทั้ง
5 ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อม
ทั้งอธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน

คะแนนที่ได้.................
2. การเตรียมตัวของผู้ทาคลอด(2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ผูกผ้าปิดปากจมูก
ปฏิบัติได้ครบทั้ง
2. ใส่หน้ากาก
7-8 ข้อ ได้อย่าง
3. ใส่ผ้ายาง
ถูกต้อง พร้อม
4. สวมรองเท้า
ทั้งอธิบายให้
5. ล้างมือ (Scrub )
เหตุผลสิ่งที่
6. ใส่เสื้อกาวน์
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
7. ใส่ถุงมือ
ถูกต้อง ชัดเจน
8. เปิดผ้าคลุมเครื่องมือทาคลอด
คะแนนที่ได้....................
3. การเตรียมผู้คลอด(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ได้ครอบคลุมพื้นที่
ในการคลอด
2. ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ได้ถูกต้องตาม
หลักการ
3. คลุมผ้าและปูผ้ารองคลอดได้ถูกขัน้ ตอน และ
ปราศจากเชื้อ

รายการประเมิน
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คะแนนที่ได้....................
4. การกระตุ้นให้ผู้คลอดเบ่ง(1.3, 1.7, 2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. แนะนาวิธีการเบ่งคลอดที่ถูกวิธี
2. กระตุ้นให้ผู้คลอดเบ่งคลอดเมื่อมดลูกหดรัด
ตัวอย่างต่อเนื่อง
คะแนนที่ได้....................

4

3

ปฏิบัติได้
ถูกต้อง
ชัดเจน

2

1

สมบูรณ์

เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ครบ
ทั้ง 2 ข้อ
พร้อมทั้ง
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

5. การทาคลอดศีรษะทารก(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ตัดสินใจตัดฝีเย็บได้
ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้อย่าง
2. ปูองกันการฉีกขาดของฝีเย็บและคลิตอริสได้
6 ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง 4-5
อย่างถูกต้อง ถูกต้องเพียง 2
ถูกต้องและปลอดภัย
ถูกต้อง พร้อม ข้อ สามารถ 3 ข้อ ไม่ ข้อ ต้องได้รับ
3. รับศีรษะทารกได้ทันท่วงที
ทั้งอธิบายให้
อธิบายให้
สามารถ
คาแนะนา
4. หมุนศีรษะได้ถูกต้องตรงตามท่าของทารก
เหตุผลสิ่งที่
เหตุผลสิ่งที่
อธิบายให้
เพิ่มเติมจาก
5. เช็ดตาทารก
ตนเองปฏิบัตไิ ด้ ตนเองปฏิบัติ เหตุผลสิ่งที่ ผู้สอนจึงจะมี
6. ดูดน้าเมือกและเลือดในปาก, จมูกและลาคอ
ถูกต้อง ชัดเจน ได้แต่ไม่
ตนเอง
ความถูกต้อง
คะแนนที่ได้....................
ชัดเจน
ปฏิบัติได้
สมบูรณ์
6. การทาคลอดไหล่และลาตัวทารก (1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ตรวจสายสะดือบริเวณคอทารกทันทีภายหลัง
ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้อย่าง
ศีรษะคลอด
5 ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง 4 ข้อ
อย่าง
ถูกต้องเพียง 2
2. ให้การช่วยเหลือได้ถูกต้องเมื่อพบว่าสายสะดือ ถูกต้อง พร้อม สามารถอธิบาย ถูกต้อง 3 ข้อ ต้องได้รับ
พันรอบคอทารก
ทั้งอธิบายให้
ให้เหตุผลสิ่งที่ ข้อ ไม่ คาแนะนา
3. ทาคลอดไหล่บนก่อนไหล่ล่างได้ถูกต้อง
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้ สามารถ เพิ่มเติมจาก
4. ทาคลอดลาตัวได้ถูกต้องและวางทารกให้
ตนเองปฏิบัตไิ ด้ แต่ไม่ชัดเจน
อธิบายให้ ผู้สอนจึงจะมี
ปลอดภัย
ถูกต้อง ชัดเจน
เหตุผลสิ่ง ความถูกต้อง
5. ทารกไม่มีความผิดปกติจากการคลอดไหล่ การ
ที่ตนเอง สมบูรณ์
คลอดลาตัว
ปฏิบัติได้
คะแนนที่ได้....................
7. การประเมิน APGAR Score และให้การช่วยเหลือตามสภาพอาการทารก(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ประเมิน Apgar score ทารกแรกเกิดได้ถูกต้อง
ปฏิบัติได้ครบ
โดยระบุข้อในการประเมินได้
ทั้ง 2 ข้อ
2. ให้การดูแลช่วยเหลือทารกแรกเกิดได้เหมาะสม
พร้อมทั้ง
กับสภาพทารก
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
คะแนนที่ได้....................
ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน
8. การผูกและตัดสายสะดือ(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. การหนีบสายสะดือ
ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้อย่าง
- จุดที่ 1 เมื่อชีพจรที่หลอดเลือดของสายสะดือหยุด 4 ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง 4 ข้อ อย่างถูกต้อง ถูกต้องเพียง 2

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1

รายการประเมิน
เต้นใช้ arterial clamps อันที่มียางรัดสายสะดือ
หนีบสายสะดือห่างจากหน้าท้องทารกประมาณ 3

เซนติเมตร

แบบประเมิน
5

4

ถูกต้อง พร้อม
ทั้งอธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน

สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้แต่ไม่
ชัดเจน

- จุดที่ 2 ใช้มือรูดสายสะดือเพื่อรีดเลือดในสาย
สะดือ
ไปทางด้านรกก่อนหนีบ arterial clamps อีกอัน
2. การตัดสายสะดือ
3. การผูกรัดสายสะดือวางสายสะดือ
4. ตรวจประสิทธิภาพการรัดสายสะดือของยางรัด
เพื่อตรวจการไหลซึมของเลือดที่รอยตัด
คะแนนที่ได้....................
9. การปฏิบัติต่อทารกแรกคลอด(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. เช็ดตัวทารกให้แห้งด้วยผ้า/Top gauze อย่าง ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว
5 ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง 4 ข้อ
2. ตรวจสภาพร่างกายทารก (Physical
ถูกต้อง พร้อม สามารถ
Examination)
ทั้งอธิบายให้
อธิบายให้
3. ตรวจความผิดปกติทั่วไปของทารกและบอกเพศ เหตุผลสิ่งที่
เหตุผลสิ่งที่
4. อุ้มทารกให้มารดาดูเพศด้วยท่าที่ถกู ต้อง
ตนเองปฏิบัตไิ ด้ ตนเองปฏิบัติ
5. ให้ทารกสัมผัสกับมารดาโดยเร็ว
ถูกต้อง ชัดเจน ได้แต่ไม่
คะแนนที่ได้....................
ชัดเจน
10. การทาคลอดรกและการตรวจรก(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ตรวจให้กระเพาะปัสสาวะว่าง
ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้อย่าง
2. บอกและตรวจอาการและอาการแสดงของรก
6 ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง 4-5
ลอกตัวได้ถูกต้อง
ถูกต้อง พร้อม ข้อ สามารถ
3. บอกวิธกี ารทาคลอดรกได้ถูกต้อง
ทั้งอธิบายให้
อธิบายให้
4. สามารถทาคลอดรกได้อย่างถูกวิธี
เหตุผลสิ่งที่
เหตุผลสิ่งที่
5. ตรวจดูสภาพของรกว่าลอกออกมาครบถ้วน
ตนเองปฏิบัตไิ ด้ ตนเองปฏิบัติ
สมบูรณ์ปกติ/ผิดปกติหรือไม่ โดยสามารถ
ถูกต้อง ชัดเจน ได้แต่ไม่
ประเมินลักษณะของสายสะดือ
ชัดเจน
6. ตาแหน่งการเกาะของรก ชนิดรก สภาพของรก
ลักษณะของเยื่อหุม้ รก
คะแนนที่ได้....................
11. คาดคะเนจานวนเลือดที่สูญเสียจากการคลอด(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ประเมินจานวนการเสียเลือดจากการคลอดได้
ถูกต้อง
2. ประเมินการเสียเลือดจากการคลอดได้ว่าปกติ
หรือผิดปกติ

3

2

3 ข้อ ไม่ ข้อ ต้องได้รับ

1

สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเอง
ปฏิบัติได้

คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
3 ข้อ ไม่
สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเอง
ปฏิบัติได้

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
3 ข้อ ไม่
สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเอง
ปฏิบัติได้

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ครบ ปฏิบัติได้อย่าง
ทั้ง 2 ข้อ
ถูกต้องเพียง 1
พร้อมทั้ง
ข้อ ต้องได้รับ
อธิบายให้
คาแนะนา
เหตุผลสิ่งที่
เพิ่มเติมจาก
คะแนนที่ได้....................
ตนเองปฏิบัติ ผู้สอนจึงจะมี
ได้ถูกต้อง
ความถูกต้อง
ชัดเจน
สมบูรณ์
12. ดูแลให้ผู้คลอดได้รับความปลอดภัยและสุขสบายภายใน 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด(1.3, 1.7,2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกได้ถูกต้องและอย่าง ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่อง
8-9 ข้อ ได้อย่าง ถูกต้อง 6-7
อย่างถูกต้อง ถูกต้อง 2-3 ข้อ ถูกต้องเพียง 1
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2. ดูแลกระเพาะปัสสาวะมารดาให้วา่ ง และถ้า
ถูกต้อง พร้อม ข้อ สามารถ
มารดากระเพาะปัสสาวะเต็มขับถ่ายไม่ได้ ควร ทั้งอธิบายให้
อธิบายให้
ได้รับการสวนปัสสาวะ
เหตุผลสิ่งที่
เหตุผลสิ่งที่
3. ตรวจและบอกสภาพแผลฝีเย็บได้ถูกต้อง
ตนเองปฏิบัตไิ ด้ ตนเองปฏิบัติ
เหมาะสม
ถูกต้อง ชัดเจน ได้แต่ไม่
4. ประเมินและบอกปริมาณเลือดที่ออกทางช่อง
ชัดเจน
คลอดได้
5. ประเมินสัญญาณชีพได้ถูกต้อง, สามารถประเมิน
สัญญาณชีพที่ผิดปกติ ให้การดูแลและรายงาน
เมื่อมีภาวะผิดปกติได้
6. ติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของมารดาอย่าง
ต่อเนื่องและตามสภาพอาการของมารดาหลัง
คลอด
7. ดูแลจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพักผ่อนของ
ผู้คลอด
8. ดูแลให้มารดาหลังคลอดให้อบอุ่นและพักผ่อน
อย่างเพียงพอ
9. ดูแลให้ได้รับอาหารและน้าเพียงพอและ
เหมาะสม
คะแนนที่ได้....................
13. การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา(1.3, 1.82.2, 2.6, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. นาทารกมาดูดนมมารดาเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
โดยดูตามสภาพมารดาและทารกแรกเกิดมีความ
พร้อม
2. ให้คาแนะนา/ช่วยเหลือมารดาในการเลีย้ งบุตร
ด้วยนมมารดา

3

4-5 ข้อ ไม่ ต้องได้รับ

สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเอง
ปฏิบัติได้

คะแนนที่ได้....................
14. การบันทึกรายงานการทาคลอด(1.1, 1.3, 2.2, 2.6, 3.3, 5.3)
บันทึกข้อมูลการทาคลอดได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
คะแนนที่ได้....................

คะแนนรวม 55 คะแนน

บันทึกข้อมูล
ได้ถูกต้อง
ละเอียดและ
ชัดเจนพร้อม
ทั้งใช้นาม
สมมติเพื่อ
พิทักษ์สิทธิ์
ผู้รับบริการ

2

บันทึกข้อมูล
การทา
คลอดและ
บันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วน
และถูกต้อง
เป็นส่วน
ใหญ่

1

คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ครบ
ทั้ง 2 ข้อ
พร้อมทั้ง
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

บันทึกข้อมูล
การทาคลอด
และบันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

บันทึกข้อมูล
การทาคลอด
และบันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย

คะแนนที่ทาได้……...........................คะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติ คะแนนทีไ่ ด้ คือ 0 พร้อมบันทึกข้อเสนอแนะและการพัฒนาตนเองในข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
แบบประเมินทักษะการพยาบาลมารดาและทารกระหว่างคลอด (Circulate)
ชื่อ–สกุล...............................................................................................................เลขที่...................ชัน้ ปีท.่ี .................. รุ่นที่..............
สถานที่ฝึกปฏิบัติ....................................................................................................วันที่......................................ถึงวันที…
่ ..…..……….……
Case ที.่ ........ชือ่ ผูค้ ลอด..............................................................................อายุ..............ปี G…….P.......-…….-……..-……last child………..ปี
LMP………………………………..……………EDC……………………………….…….GA…….…weeks. ฝากครรภ์ที่...................................................
Type of Delivery and Perineum………………………………….…………………………..……….………...วันที่คลอด……………………………..……
รวม ระยะที่ 1ของการคลอด……………..….….ชม. ระยะที่ 2ของการคลอด………….…………ชม. ระยะที่ 3ของการคลอด…………..…นาที
ทารกเพศ…..…………เกิดเวลา………….……..น. APGAR Score 1 นาที =….…………..คะแนน,5 นาที =.………………...คะแนนและ 10 นาที
=……………….คะแนนComplication…………...............................…………Type of Suture …………………..………………….……
รายการประเมิน
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ปฏิบัติถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็นส่วน
ใหญ่

4
1. การเตรียมผูค้ ลอด
เตรียมผู้คลอดได้ถูกต้องและ
(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, ครบถ้วนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
6.4)
1. ช่วยย้ายผู้คลอด
2. จัดท่าผู้คลอด
คะแนนที่ได้..........................
3. ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุผ์ ู้
คลอด
2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทา ช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการทาคลอด ปฏิบัติถูกต้องและ
คลอดและอานวยความสะดวกแก่ ตามหลักปราศจากเชื้อและอานวย ครบถ้วนเป็นส่วน
ผู้ทาคลอด (2.2, 2.6, 6.1, 6.2, ความสะดวกให้กับผู้คลอดได้ถูกต้อง ใหญ่
6.3, 6.4)
และครบถ้วน
คะแนนที่ได้..........................
3. การประเมินการหดรัดตัวของ ตรวจการหดรัดตัวของมดลูก
มดลูกในขณะคลอด(1.1, 1.3, 2.2, ตรวจสอบดูปัจจัยที่ขดั ขวางการหด
2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
รัดตัวของมดลูกและลงบันทึกได้
ถูกต้องและครอบคลุมทั้งหมด
คะแนนที่ได้..........................
4. การประเมินสภาพทารกใน
ฟังเสียงหัวใจทารก ระบุความ
ครรภ์ด้วยการฟัง FHS เป็นระยะ ผิดปกติ และลงบันทึกได้ถูกต้อง
และบันทึกอย่างถูกต้องพร้อมกับ และครอบคลุมทั้งหมด
รายงานเมื่อพบความผิดปกติ(1.1,
1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
คะแนนที่ได้..........................

2
1
ปฏิบัติถูกต้องและ ปฏิบัติถูกต้อง
ครอบคลุมเป็น
และครอบคลุม
บางส่วน
เป็นส่วนน้อย

ปฏิบัติถูกต้องและ ปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเป็น
และครบถ้วน
บางส่วน
เป็นส่วนน้อย

ปฏิบัติถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็นส่วน
ใหญ่

ปฏิบัติถูกต้องและ ปฏิบัติถูกต้อง
ครอบคลุมเป็น
และครอบคลุม
บางส่วน
เป็นส่วนน้อย

ปฏิบัติถูกต้องและ
ครอบคลุมเป็นส่วน
ใหญ่

ปฏิบัติถูกต้องและ ปฏิบัติถูกต้อง
ครอบคลุมเป็น
และครอบคลุม
บางส่วน
เป็นส่วนน้อย

รายการประเมิน
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5.การประเมินภาวะแทรกซ้อน
ประเมินและเตรียมอุปกรณ์
และเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้
ช่วยเหลือเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนที่
คลอดและทารกได้ถูกต้องและ
เกิดกับผู้คลอดและทารกได้ถูกต้อง
เหมาะสม(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, และเหมาสม
6.2, 6.3, 6.4)

แบบประเมิน
3
ปฏิบัติถูกต้องและ
เหมาะสมได้เป็น
ส่วนใหญ่

2
1
ปฏิบัติถูกต้องและ ปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมเป็น
และเหมาะสม
บางส่วน
เป็นส่วนน้อย

คะแนนที่ได้..........................
6. การสอนเทคนิคและให้กาลังใจ
แก่ผู้คลอดในการควบคุมการเบ่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ(1.3,2.2, 2.6,
5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
คะแนนที่ได้..........................
7. การวัดสัญญาณชีพมารดาหลัง
คลอดรก(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4)

สอนวิธีการเบ่งคลอด
คอยให้กาลังใจผู้คลอดโดยบอก
ความก้าวหน้าของการคลอดเป็น
ระยะๆและดูแลความสุขสบายผู้
คลอดในขณะเบ่งคลอดได้อย่าง
ครอบคลุม เหมาะสมและถูกต้อง
วัดสัญญาณชีพมารดาหลังคลอดรก
และรายงานได้ถูกต้องและครบถ้วน

ปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม
เหมาะสมและ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

ปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม
เหมาะสมและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม
เหมาะสมและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย

ปฏิบัติถูกต้องและ
ครบถ้วนเป็นส่วน
ใหญ่

ปฏิบัติถูกต้องและ ปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเป็น
และครบถ้วน
บางส่วน
เป็นส่วนน้อย

บอกเหตุผลและฉีดยากระตุ้นการหด ปฏิบัติถูกต้องและ
รัดตัวของมดลูกหลังรกคลอดตาม
ครบถ้วนเป็นส่วน
หลักเทคนิคและหลักการได้ถูกต้อง ใหญ่
และครบถ้วน

ปฏิบัติถูกต้องและ ปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเป็น
และครบถ้วน
บางส่วน
เป็นส่วนน้อย

คะแนนที่ได้..........................
8. การให้ยากระตุ้นการหดรัดตัว
ของมดลูกได้ถูกต้อง(1.1, 1.3,
2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
คะแนนที่ได้..........................
9. บันทึกข้อมูลการทาคลอดได้ บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ละเอียดและ บันทึกข้อมูลการทา
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ชัดเจนพร้อมทั้งใช้นามสมมติเพื่อ
คลอดและบันทึก
(1.1, 1.3, 2.2, 2.6, 3.3, 5.3)
พิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการ
ทางการพยาบาลได้
ครบถ้วนและถูกต้อง
คะแนนที่ได้....................
เป็นส่วนใหญ่

บันทึกข้อมูลการ
ทาคลอดและ
บันทึกทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

10. การดูแลมารดา 2 ชั่วโมงหลัง
คลอด อย่างมีประสิทธิภาพ(1.1,
1.3, 2.2, 2.6, 3.3, 5.3, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4)

ปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมและ
ครอบคลุมเป็น
บางส่วน

คะแนนที่ได้..........................

ประเมินและให้การดูแลผูม้ ารดา 2
ชั่วโมง หลังคลอดได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้องและครอบคลุม ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
1.การย้ายผู้คลอดออกจากห้อง
คลอด
2.การวัดสัญญาณชีพตามเวลาหรือ
ตามสภาพของผู้คลอด
3.การคลึงมดลูกและการประเมิน
การหดรัดมดลูกหลังคลอด

ปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมและ
ครอบคลุมเป็นส่วน
ใหญ่

บันทึกข้อมูล
การทาคลอด
และบันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย
ปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมและ
ครอบคลุมเป็น
ส่วนน้อย

รายการประเมิน

4
4. การรับประทานอาหารและน้า
5.การขับถ่ายปัสสาวะ
6.การประเมินการเสียเลือดและแผล
ฝีเย็บ
7. การประเมินอาการปวดและและ
ความไม่สุขสบายทั่วไป
8. การพักผ่อน
9. การให้นมบุตร

คะแนนรวม 40 คะแนน

แบบประเมิน
3

2

1

คะแนนที่ทาได้……..............................คะแนน

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
แบบประเมินทักษะการพยาบาลทารกแรกเกิดทันที
ชื่อ–สกุล...............................................................................................................................................เลขที่...................ชั้นปีที่...........รุ่นที่...............
สถานที่ฝึกปฏิบตั ิ.....................................................................................................วันที่เก็บประสบการณ์.................................................................
Caseที่............ชื่อผู้คลอด.......................................................................................อายุ............ปี G……….P......-……..-…….-…… GA…….…………wk
Type of Delivery …………..…………………….…….….…………………..………วันที่คลอด…………………………..…เกิดเวลา……………......น. เพศ...............
APGAR Score 1 นาที =….…………………………..…………….. คะแนน, 5 นาที =.………….………......คะแนน, 10 นาที =………………………..คะแนน
Complication…………..........................................................………………………………….……………………………………………………………………………………
รายการประเมิน
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1. จัดเตรียมและเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการดูแลทารกแรกเกิด (2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. เตรียมอุปกรณ์ในการดูแลทารกแรกเกิดได้ดังนี้
ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
1.1 Radiant warmer
5 ข้อ ได้อย่าง
สามารถอธิบาย
1.2 จัดset เช็ดตาและ set เช็ดสะดือ
ถูกต้อง พร้อมทั้ง ให้เหตุผลสิ่งที่
1.3 ผ้าหรือก็อส สาหรับเช็ดตัวทารก เสื้อผ้า และผ้าห่อ อธิบายให้เหตุผล ตนเองปฏิบัติได้
ตัวทารก
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ แต่ไม่ชัดเจน
1.4 ปรอทวัดไข้ทางทวารหนัก
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
1.5 เทปวัดรอบศีรษะและวัดตัวทารก
2.เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้สาหรับการพยาบาลทารกแรก
เกิดที่มีความผิดปกติได้
3. บอกเหตุผล/วัตถุประสงค์ในการเตรียมเครื่องมือต่างๆ
ในการดูแลทารกแรกเกิดได้ถูกต้อง
4.บอกเหตุผล/วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
การดูแลทารกแรกเกิดได้ถูกต้อง
5. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ได้เรียบร้อย
ค คะแนนที่ได้.................
2.ดูแลทารกแรกเกิดทันที(1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ตรวจประเมิน APGAR Scoreทารกได้
ปฏิบัติได้ครบทั้ง
2. ชั่งน้าหนัก เขียนข้อมูลทารก และผูกปูายข้อมือทารก 8 ข้อ ได้อย่าง
ได้
ถูกต้อง พร้อมทั้ง
3. ทาความสะอาดร่างกายทั่วไปของทารกอย่างนุ่มนวล
อธิบายให้เหตุผล
รวดเร็วและปลอดภัย.
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ
4. เช็ดตาและปูายตาได้ตามหลักการ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
5. เช็ดสะดือได้ถูกต้องตามหลักการ
6. วัดสัดส่วนทารกได้ครบถ้วน
7. บอกวัตถุประสงค์ของการให้วิตามินK1. ได้ตามหลักการ
6R
8. นาทารกมาให้มารดาสัมผัสและกระตุ้นการดูดนมมารดา
ในระยะหลังคลอดทันทีและดูแลทารกให้ได้รับความอบอุ่น
ปลอดภัย

ปฏิบัติได้ 6-7
ข้อ สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติได้
แต่ไม่ชัดเจน

แบบประเมิน
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1

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
และไม่สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติได้

ปฏิบัติได้ 2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้ 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษา
เพิ่มเติมหรือ
ต้องได้รับการ
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ 4-5
ข้อ และไม่
สามารถอธิบาย
ให้เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติได้

ปฏิบัติได้ 3
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้ 2
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษา
เพิ่มเติมหรือ
ต้องได้รับการ
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ 2

ปฏิบัติได้ 1

คะแนนที่ได้.................
3.การตรวจร่างกายและประเมินความผิดปกติของทารกแรกเกิด (1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ตรวจร่างกายทารกตามระบบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ปฏิบัติได้ครบทั้ง ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3

รายการประเมิน
ได้ถูกต้อง
2. ประเมินความผิดปกติจากการตรวจร่างกายทารกตาม
ระบบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าได้
3. การตรวจ reflex ที่สาคัญ ได้แก่ rooting reflex
,sucking reflex,swalling reflex, moro reflex
,gasping reflex ได้ถูกต้อง ครอบคลุม
4. วัดสัญญาณชีพได้ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน
5.รายงานความผิดปกติให้ อ.นิเทศ/อ.พี่เลี้ยงให้ทราบได้
ถูกต้อง

5
5 ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้ง
อธิบายให้เหตุผล
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน

แบบประเมิน
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สามารถอธิบาย
ข้อ และไม่
ให้เหตุผลสิ่งที่
สามารถ
ตนเองปฏิบัติได้ อธิบายให้
แต่ไม่ชัดเจน
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้

2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษา
เพิ่มเติมหรือ
ต้องได้รับการ
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้ครบ
ทั้ง 2 ข้อ
พร้อมทั้ง
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน

ปฏิบัติได้ 2
ข้อ ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผูส้ อนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้ 1
ข้อ และต้อง
มีตัวอย่างให้
ศึกษา
เพิ่มเติมหรือ
ต้องได้รับการ
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

บันทึกข้อมูล
ทารกแรกเกิด
และบันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่

บันทึกข้อมูล
ทารกแรกเกิด
และบันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน

บันทึกข้อมูล
ทารกแรกเกิด
และบันทึก
ทางการ
พยาบาลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย

คะแนนที่ได้.................
4. การระบุข้อบ่งชี้ในการให้การพยาบาลทารกแรกเกิด (2.2, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
1. ระบุข้อบ่งชี้ในการให้การพยาบาลทารกแรกเกิด
2. บอกเหตุผลของการพยาบาลทารกแรกเกิด
คะแนนที่ได้.................

5. การบันทึกข้อมูลทารกแรกเกิด(1.1, 1.3, 2.2, 2.6, 3.3, 5.3)
บันทึกข้อมูลทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน
คะแนนที่ได้....................

คะแนนรวม 22 คะแนน

บันทึกข้อมูลได้
ถูกต้อง
ละเอียดและ
ชัดเจนพร้อมทั้ง
ใช้นามสมมติ
เพื่อพิทักษ์สิทธิ์
ผู้รับบริการ

คะแนนที่ทาได้……........................คะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติ คะแนนที่ได้ คือ 0 พร้อมบันทึกข้อเสนอแนะและการพัฒนาตนเองใน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
แบบประเมินการเขียนรายงานการศึกษาผู้ปุวยเฉพาะราย (Case Study)
ชื่อ-สกุล.......................................................................เลขที่.............ชั้นปี….......หลักสูตร……………..............................................
ชื่อกรณีศึกษา...............................................................................................................................................................................
การวินิจฉัย...................................................................................................................................................................................
รายการประเมิน
1. การรวบรวมข้อมูล (1.3, 2.2, 2.3, 3.3, 5.3)
1. ระบุชื่อ สกุล (นามสมมุติ) เพศ การศึกษา เชื้อชาติ
ศาสนา และอาชีพได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุอาการสาคัญที่นาผู้ปุวยมาโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจน
ถูกต้องตามหลักการ
3. ระบุประวัติความเจ็บปุวยในปัจจุบนั และอดีตรวมถึง
ประวัติทางสูติกรรมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม
และเป็นขั้นตอน
4. ระบุการวินิจฉัยโรคเมื่อแรกรับและครั้งสุดท้ายได้ตรงตาม
สภาพความเป็นจริง
5. ระบุประวัติครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
ครอบคลุมสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะในด้านภาวะสุขภาพ
สภาพแวดล้อม เศรษฐานะ
6. ระบุการแพ้ยา อาหาร สารเคมีและสิ่งอื่นๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
7. ระบุประวัตสิ ่วนตัวได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม ใน
ด้านการทางาน อาชีพ การรับประทานอาหาร การ
พักผ่อน และแผนการดาเนินชีวิตประจาวัน
8. ระบุข้อมูลการตรวจตามระบบโดยเน้นถึงระบบที่พบความ
ผิดปกติได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งวิเคราะห์ท่าเด็ก ระดับ
ส่วนนา เสียงหัวใจทารกในครรภ์
9. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการรับรูต้ ่อการตั้งครรภ์ การคลอดหรือ
หลังคลอด และภาวะสุขภาพข้อมูลการเผชิญภาวะเครียด
ความเชื่อที่มีผลต่อวิธีดาเนินชีวิตของ แต่ละระยะของการ
ตั้งครรภ์
การคลอดและการเลีย้ งดูบุตรหลังคลอด
สัมพันธภาพระหว่างสามีภรรยา/ญาติ มารดากับทารก
รวมทั้งบุตรคนก่อนๆ

5

4

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 9ข้อ
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่าง
ถูกต้อง 78ข้อ
ครอบคลุม
ชัดเจน
เป็น
บางส่วน

คะแนนที่ได้.................
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (1.3, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
ระบุข้อมูลการตรวจเลือด ปัสสาวะ และการตรวจอื่นๆได้ ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
อย่างครอบคลุมและถูกต้องพร้อมระบุค่าปกติและแปลผล
อย่างถูกต้อง อย่าง
การตรวจได้อย่างถูกต้องชัดเจน
ครอบคลุม ถูกต้อง

แบบประเมิน
3
ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
5-6ข้อแต่ไม่
ครอบคลุม
ชัดเจน

2

1

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เพียง3-4 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง
1-2ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้อย่าง
อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง ถูกต้องน้อย
แต่ไม่
เป็นส่วน
มาก ต้องมี

รายการประเมิน

5
ชัดเจน

คะแนนที่ได้.................

แบบประเมิน
4
3
2
ครอบคลุม ครอบคลุม น้อย ต้อง
ชัดเจน
ชัดเจน
ได้รับ
เป็น
คาแนะนา
บางส่วน
เพิม่ เติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

3. การรักษาที่ได้รับ (1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. ระบุข้อมูลการรักษาทั้งข้อมูล order for one dayและ
ข้อมูล order for continuous ได้ถูกต้อง อย่างครบถ้วน
2. ระบุกลไกการออกฤทธิ์ ขนาดและวิธีการใช้ ผลข้างเคียง
ของยาที่ได้รับได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3. ระบุการพยาบาลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากยาที่
ได้รับได้ถูกต้อง

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง3ข้อ
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เพียง2ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 4
ข้อ ได้
อย่าง
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 3ข้อ
แต่ยังไม่
ครอบคลุม

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เพียง2ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
อย่าง
ถูกต้อง 4
ข้อ
ครอบคลุม
ชัดเจน
เป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
3 ข้อแต่ไม่
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เพียง 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

คะแนนที่ได้.................
4. รายงานการเฝ้าคลอด (1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. ระบุความก้าวหน้าของการคลอดได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
2. เฝูาคลอดด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 3ชั่วโมง
3. ระยะห่างของการเฝูาคลอดจะต้องเหมาะสมกับสภาวะ
ความก้าวหน้าของการคลอด/ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้อง
4. บันทึกรายงานเฝูาคลอดตรงตามสภาพจริงของผู้คลอด
คะแนนที่ได้.................
5. พยาธิสรีรภาพ(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. เขียนสาเหตุ กลไกการเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาค และส
รีรภาพของการตั้งครรภ์ได้ถูกต้องชัดเจนและสอดคล้อง
กับกรณีศึกษา
2. เขียนกลไกการคลอด องค์ประกอบของการคลอด
ระยะเวลาของการคลอด อาการและอาการแสดงใน
ภาวะปกติและ/หรือเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนได้ถูกต้อง
ชัดเจนและสอดคล้องกับกรณีศึกษา
3. เขียนทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอดได้ถูกต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกับกรณีศึกษา
4. มีการเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกบั กรณีศึกษาในทุก
หัวข้อ
5. มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกับ
กรณีศึกษาในทุกหัวข้อพร้อมทั้งเหตุผลทีม่ ีความ
สอดคล้องกับกรณีศึกษา
คะแนนที่ได้.................

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 5
ข้อ ได้อย่าง
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

1
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

รายการประเมิน
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6. การกาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลและข้อมูลสนับสนุน(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. เขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องตาม
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
หลักการ
ครบทั้ง 5
อย่าง
2. ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาได้อย่าง
ข้อ ได้อย่าง ถูกต้อง 4
ถูกต้องครอบคลุม
ถูกต้อง
ข้อ
3. จัดลาดับความสาคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ครอบคลุม ครอบคลุม
4. ระบุข้อมูลสนับสนุนได้สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ ชัดเจน
ชัดเจน
พยาบาล
เป็น
5. นาข้อมูลจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายและ
บางส่วน
ห้องปฏิบัติการ มาสนับสนุนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
คะแนนที่ได้.................
7. การกาหนดวัตถุประสงค์(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
กาหนดวัตถุประสงค์การพยาบาลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
คะแนนที่ได้.................
8. การกาหนดเกณฑ์การประเมินผล
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อมูลสนับสนุนมีความ
เป็นไปได้วัดได้ สังเกตได้

แบบประเมิน
3

2

1

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
3 ข้อแต่ไม่
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เพียง 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจนเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องแต่ไม่
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจนเป็น
บางส่วน

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องแต่ไม่
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
แต่ไม่
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เป็นส่วน
น้อย ต้อง
ได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องน้อย
มาก ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจนเป็น

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องแต่ไม่
ครอบคลุม
ชัดเจน

คะแนนที่ได้.................
9. การกาหนดกิจกรรมการพยาบาล(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
กาหนดกิจกรรมการพยาบาลได้ถกู ต้องและสอดคล้องกับข้อ ปฏิบัติได้
วินิจฉัยทางการพยาบาลและวัตถุประสงค์โดยครอบคลุมทั้ง อย่างถูกต้อง
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคการรักษาพยาบาล ครอบคลุม
และการฟื้นฟูสภาพ
ชัดเจน
คะแนนที่ได้.................

10. การประเมินผลการพยาบาล(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเป็นรายข้ออย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุมเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดไว้
คะแนนที่ได้.................

ปฏิบัติได้
อย่าง
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน
เป็น
บางส่วน

รายการประเมิน

5

4

11. การสรุปผลการศึกษา วิจารณ์และข้อเสนอแนะ (1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. สรุปผลการศึกษาได้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ
อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ผลการรักษา และการให้การ
พยาบาล
2. วิจารณ์ข้อดีและข้อด้อยในการศึกษาของกรณีศึกษาได้
3. ระบุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแผนการพยาบาลใน
ระยะยาวของผู้ปุวย

แบบประเมิน
3

ปฏิบัติได้
ครบทั้ง 3ข้อ
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ชัดเจน

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เพียง2ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ ต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ส่งงานช้า
เกินจากที่
กาหนดไว้
ภายใน 1 วัน ภายใน 2วัน

ส่งงานช้า เกิน
จากที่กาหนดไว้
หลังจากวันที่ 3
เป็นต้นไป

12. รูปแบบการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะราย และบรรณานุกรม(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. รายงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปฏิบัติได้
2. เขียนถูกต้องตามหลักวิชาการในการเขียนรายงานและการ
ครบทั้ง 3ข้อ
เขียนเอกสารอ้างอิง(ตามหลัก APA style)
ได้อย่าง
3. มีเอกสารอ้างอิงไม่น้อยกว่า 5 เล่ม และมีความทันสมัย
ถูกต้อง
(ไม่เกิน 5 ปี)
ครอบคลุม
ชัดเจน
คะแนนที่ได้.................

คะแนนรวม 51 คะแนน

1

ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
เพียง2ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะ
มีความถูก
ต้องสมบูรณ์

คะแนนที่ได้.................

13. ส่งงานตรงเวลาที่กาหนด(1.4, 1.5)
มีความรับผิดชอบทางานที่ได้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถส่งรายงานได้ทันตามเวลาที่กาหนด
คะแนนที่ได้.................

2
บางส่วน

ส่งงานตรง ส่งงานช้า
ตามเวลาที่ เกินจากที่
กาหนดไว้ กาหนดไว้

คะแนนที่ทาได้……................คะแนน

หมายเหตุ ในกรณีทไี่ ม่ได้ปฏิบัติ คะแนนที่ได้ คือ 0 พร้อมบันทึกข้อเสนอแนะและการพัฒนาตนเองในข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........................................………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........................................………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........................................………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........................................………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........................................………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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การวินิจฉัยโรคแรกรับ…………………………………………………………………………………………..
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- ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดในอดีต

ครรภ์ที่......... พ.ศ..............ฝากครรภ์ที่......................ประวัตกิ ารตั้งครรภ์..........................การคลอด
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ประวัติ………………………………………………………………………………………………….……
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การตรวจร่างกาย……………………………………………………………………………………………..
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การตรวจร่างกาย……………………………………………………………………………
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ปี

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ค่าที่ตรวจพบ

ค่าปกติ

การแปลผล
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ผู้ป่วย
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12.3 ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข / ปัญหาที่ยังคงอยู่และควรได้รับการส่งต่อ
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1. การสรุปข้อบ่งชี้หรือสิ่งเร้าที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดของหญิงตั้งครรภ์ (1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1.บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดได้ โดย
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
พิจารณาจากประวัติทั่วไป เช่น ด้านสังคม ความเชื่อ และครอบคลุม และครอบคลุม และ
เศรษฐานะ ฯลฯ ของหญิงตั้งครรภ์ ที่สอดคล้องกับ
ทั้ง 5ข้อ
อย่างน้อย4 ข้อ ครอบคลุม
ทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอด
อย่างน้อย 3
2. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดได้ โดย
ข้อ
พิจารณาจากลักษณะอาการแสดงของหญิงตั้งครรภ์ ที่
สอดคล้องกับทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอด
3. บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดได้ โดย
พิจารณาจากความเจ็บปุวยในอดีตและปัจจุบันของ
หญิงตั้งครรภ์ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเจ็บครรภ์
คลอด
4.บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดได้ โดย
พิจารณาจากแบบแผนการดาเนินชีวิต ของหญิง
ตั้งครรภ์ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอด
5.บ่งชี้สิ่งเร้าที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดได้ โดย
พิจารณาจากประวัติทั่วไป เช่น ด้านสังคม ความเชื่อ
เศรษฐานะ ฯลฯ ของหญิงตั้งครรภ์ ที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอด
คะแนนที่ได้....................
2. การสรุปข้อวินิจฉัยหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอดได้ถูกต้อง(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. บอกข้อวินิจฉัยของหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด
หรืออาการนาที่เป็นปัจจุบันหรือรุนแรงที่สุดที่มี
ผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ได้ถูกต้องและครอบคลุม
2. บอกข้อวินิจฉัยของหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอดที่
สอดคล้องกับอาการและอาการแสดงของหญิง
ตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง
3.บอกข้อวินิจฉัยของหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอดที่
สอดคล้องกับผลการตรวจร่างกาย การซักประวัติและ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องและ
ครอบคลุม
คะแนนที่ได้....................

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อทั้ง

2

1

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

รายการประเมิน
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3. การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบข้อวินจิ ฉัยโรคได้ถูกต้องครอบคลุม(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยของหญิงตั้งครรภ์ใน
ปฏิบัติได้อย่าง ปฏิบัติได้อย่าง
ระยะรอคลอดจากผลการซักประวัติได้ถูกต้อง
ถูกต้องครบทั้ง4 ถูกต้อง3 ข้อ
ครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอด
ข้อ และ
2. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยของหญิงตั้งครรภ์ใน
ครอบคลุม
ระยะรอคลอดจากผลการตรวจร่างกายได้ถูกต้อง
ครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอด
3. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยของหญิงตั้งครรภ์ใน
ระยะรอคลอดจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
ถูกต้อง ครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎีการเจ็บครรภ์
คลอด
4. บอกการทดสอบข้อวินิจฉัยของหญิงตั้งครรภ์ใน
ระยะรอคลอดจากสาเหตุ/สิ่งเร้าได้ถูกต้อง ชัดเจนและ
ครอบคลุม
คะแนนที่ได้....................
4. การประเมินด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. ประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจของหญิงตั้งครรภ์
ภาวะปกติที่มผี ลต่อภาวะจิตสังคมได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
2. ประเมินข้อมูลด้านครอบครัว/สังคมของหญิง
ตั้งครรภ์ปกติที่มผี ลต่อภาวะจิตสังคมได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุม
3. ประเมินข้อมูลด้านร่างกายและสภาพจิต อารมณ์
ของหญิงตั้งครรภ์ปกติที่มีผลต่อภาวะจิตสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง ครอบคลุม

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุมทั้ง
3 ข้อ

2

1

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 2
ข้อและต้อง
ได้รับคาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเพียง 1
ข้อและต้องมี
ตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

คะแนนที่ได้...............................
5. การอธิบายพยาธิสรีรวิทยาทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจต่อการเจ็บครรภ์คลอดของหญิงตั้งครรภ์ (1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. บอกสาเหตุหรือสิ่งเร้าของการเจ็บครรภ์คลอดของ
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
หญิงตั้งครรภ์ และเชื่อมสัมพันธ์กับพยาธิสภาพของ
และ
และครอบคลุม และครอบคลุม
ทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอดได้ถูกต้อง
ครอบคลุมทั้ง อย่างน้อย2ข้อ อย่างน้อย 1 ข้อ
2. อธิบายกลไกการเจ็บครรภ์คลอดของหญิงตั้งครรภ์
3 ข้อ
ที่ตรงกับทฤษฎีการเจ็บครรภ์คลอดได้ถูกต้อง
ครอบคลุม
3. เรียงลาดับของกลไกการเจ็บครรภ์คลอดของหญิง
ตั้งครรภ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจต่อทฤษฎีการ
เจ็บครรภ์คลอดได้ถูกต้อง
คะแนนที่ได้...............................
6. การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. เรียงลาดับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามความ
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง
รุนแรงของปัญหาได้ถูกต้อง
และครอบคลุม และครอบคลุม และ
และครอบคลุม
2. ใช้ขอ้ ความที่เป็นผลการตอบสนองต่อภาวะสุขภาพ ทั้ง 10 ข้อ
อย่างน้อย8-9ข้อ ครอบคลุม
อย่างน้อย5-6

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย4 ข้อ

รายการประเมิน

แบบประเมิน
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ไม่ใช่ความต้องการรักษา
3. ใช้เนื่องจากเชื่อมข้อความทั้งสองส่วน ของข้อ
วินิจฉัยฯ
4. ใช้ข้อความที่ไม่เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมาย
5. หลีกเลี่ยงการเขียนโดยการตัดสินคุณค่าใช้ค่านิยม
หรือมาตรฐานของตัวพยาบาล
6. ไม่ใช้อาการและอาการแสดงเป็นส่วนแรกของข้อ
วินิจฉัยฯ
7. ไม่ใช้การวินิจฉัยโรคในข้อวินิจฉัยการพยาบาล
8. ข้อความควรชัดเจน สั้น กะทัดรัด
9. กาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลจากสิ่งเร้า
อาการและอาการแสดง และข้อวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง
ครอบคลุม
10. กาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ตามลักษณะของข้อมูล
คะแนนที่ได้...............................
7.การตั้งเป้าหมายทางการพยาบาล(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1.ตั้งเปูาหมายเชิงพฤติกรรมในระยะสั้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.ตั้งเปูาหมายเชิงพฤติกรรมในระยะยาวได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

4

3
2
อย่างน้อย 6-7 ข้อต้องได้รับ
ข้อ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
ทั้ง 2 ข้อทั้ง
อธิบายให้
เหตุผลสิ่งที่
ตนเองปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง ชัดเจน

1
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 1 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
คะแนนที่ได้...............................
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์
8. วางแผนให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับการตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1. การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความ
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง
รุนแรงของปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
และครอบคลุม และครอบคลุม และ
และครอบคลุม และครอบคลุม
2. กาหนดจุดมุ่งหมายการพยาบาลที่แสดงถึง
ทั้ง 5 ข้อ
อย่างน้อย4 ข้อ ครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ อย่างน้อย1 ข้อ
ความสาเร็จในการแก้ปญ
ั หาของผูร้ ับบริการ
อย่างน้อย 3 ต้องได้รับ
ต้องมีตัวอย่างให้
3. กาหนดเกณฑ์การประเมินผลสัน้ มีความ
ข้อ
คาแนะนา
ศึกษาเพิ่มเติม
เฉพาะเจาะจง และระยะเวลาที่จะบรรลุเกณฑ์ที่
เพิ่มเติมจาก
หรือต้องได้รับ
คาดหวังที่สามารถวัดได้สังเกตได้และบ่งชี้ถึงผลที่
ผู้สอนจึงจะมี
การเสนอแนะ
คาดหวังตามจุดมุ่งหมายทางการพยาบาล
ความถูกต้อง
เพิ่มเติม
4. กาหนดกิจกรรมการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจง
สมบูรณ์
ไม่คลุมเครือ กะทัดรัดคิดถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ของผู้รับบริการ ปฏิบัตไิ ด้จริง และเป็นกิจกรรมที่ไม่
ขัดแย้งกับแผนการรักษาของแพทย์
5. บอกเหตุผลของการทากิจกรรมการพยาบาลที่
ถูกต้องสัมพันธ์กับทฤษฏี
คะแนนที่ได้...............................
9. การสรุปข้อมูลด้านการประสานความร่วมมือกับบุคลากรในทีมสุขภาพ(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)

รายการประเมิน
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4

3

2
ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
ทั้ง 2 ข้อ

1
ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย 1 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย4 ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และ
ครอบคลุม
อย่างน้อย 3
ข้อ

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย2 ข้อ
ต้องได้รับ
คาแนะนา
เพิ่มเติมจาก
ผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ปฏิบัติถูกต้อง
และครอบคลุม
อย่างน้อย1 ข้อ
ต้องมีตัวอย่างให้
ศึกษาเพิ่มเติม
หรือต้องได้รับ
การเสนอแนะ
เพิ่มเติม

1. อธิบายความเชื่อมโยงของกิจกรรมหรือความ
ต้องการในการประสานขอความร่วมมือกับบุคลากร
อื่นในทีมสุขภาพได้ถูกต้อง
2. บอกกิจกรรมหรือความต้องการในการประสานขอ
ความร่วมมือกับบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพได้เหมาะสม
คะแนนที่ได้...............................
10. มีหนังสือหรือแหล่งความรู้อา้ งอิง(1.1, 2.2, 2.3, 3.3, 5.2, 5.3)
1.ระบุหนังสือหรือแหล่งความรู้อ้างอิงมี ไม่ต่ากว่า 3
เล่ม
2. การเขียนอ้างอิงถูกต้องตามระบบ APA 6ได้บาง
รายการ
3. การเขียนอ้างอิงถูกต้องตามระบบ APA 6ได้ถูกต้อง
ทุกรายการอ้างอิง
4. 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..............................................................

