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วิชาปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นแบบ On Line63 

หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของไวรัส covid -19 อยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนการ

ฝึกภาคปฏิบติัจากสถานท่ีจริง เป็นการฝึกปฏิบติั online โดยจาํลองสถานการณ์ผูป่้วยเด็ก ในหอผูป่้วยต่างๆ  โดย

มีวตัถุประสงค์จดัการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นท่ีมาตราฐานของผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของวิชา

ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น และผลิตบณัฑิตเพื่อใหคุ้ณภาพของบณัฑิตเป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาครอบคลุมทั้ ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทกัษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 

ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมใหมี้ทกัษะการปฏิบติัทางการพยาบาล  รวมทั้งพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะศตวรรษ 

21 มีทกัษะชีวิตในการปรับตวักบัสถานการณ์ใหม่ๆ ปลูกฝังใหใ้ฝ่เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบๆตวั มีความสามารถในการ

ส่ือสารและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จึงไดมี้การประชุมและวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มวิชา โดยมี

การปรับวิธีการในการจดัการเรียนการสอน  ปรับสัดส่วนการประเมินผล ปรับแบบประเมินใหส้อดคลอ้งกบัการ

ปฏิบติัonline   

ขั้นตอนการปฏิบติัใชห้ลกัการ 

Plan วางแผนจดัการเรียนรู้วา่เม่ือจบรายวิชาปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นนกัศึกษาตอ้งมีความรู้ –ทกัษะ-

เจตคติ ในเร่ืองใดบา้ง รวมถึงเตรียมวางแผนการจดัการเรียนการสอน 

Do นาํแผนไปลงมือปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน 

Check  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน  

Action นาํปัญหาผลของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มท่ี1 คร้ังท่ี 1 (สัปดาห์แรก) มาหาแนวทางการแกไ้ข

และปรับปรุงใชก้บัการจดัการเรียนการสอนกลุ่มท่ี 2  

ไดน้าํผลของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มท่ี 2 มาเป็นแนวทางการแกไ้ขและปรับปรุงใชก้บัการจดัการเรียน

การสอนกลุ่มท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ต่อไป 

การจัดการเรียน On line โดย 

1. ส่งเอกสารคู่มือปฏิบติัเด็กและวยัรุ่น รวมทั้ง procedure  แบบประเมิน ลงใน Moodle 3  
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2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาศึกษาดว้ยตนเองจากส่ือการเรียน electronic: e-learninig, e-bookเร่ืองหลกั

และเทคนิคการพยาบาล  

3. มอบหมายงานใหท้าํVDO procedure นกัศึกษาสามารถใช ้Program ท่ีหลากหลาย ในการตัดต่อVDO

ได้   

4. การสอนผา่น Program :Google Meet, Microsoft team, Line call 

5. มีการใชส่ื้อจาก Web-site ต่างใน Youtube มาช่วยเสริมความรู้ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และมองเห็นภาพ  

ส่ิงสนับสนุนการฝึกเสริมประสบการณ์ด้วยตนเอง 

มีการจัดส่งอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการฝึกทักษะปฏิบัติส่งไปรณีย์ไปให้นักศึกษาได้ฝึกเสริม

ประสบการณ์มีการกจิกรรมท่ีหลากหลายดังนี ้

ผลลพัธ์การเรียนรู้ (LO) วิธีการเรียนสอน    วิธีการประเมินผล 

วิเคราะห์สถานการณ์จาํลองผูป่้วยเด็กท่ี

มีความผิดปกติ/โรคทางอายุรกรรม/

ศลัยกรรมและสามารถปฏิบติัดงัน้ี 

1. ซกัประวติั ประเมินการเจริญเติบโต 

พฒันาการ วคัซีน โภชนา  การแปลผล

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ/ผลตรวจพิเศษ 

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐาน ไดแ้ก่ 

พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้การพยาบาลเด็ก

และวยัรุ่น 

4. วางแผนการพยาบาลทั้งระยะก่อน 

หลงัผา่ตดั ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํ

ก่อนกลบับา้น 

-ถามความต้องการ และถามความ

คาดหวังของนกัศึกษา 

-สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ว่าหากไป

ฝึกในหอผูป่้วยจะไดเ้รียนรู้เร่ืองใดบา้ง  

- ทักษะการปฎิบัติการพยาบาล โดย การ

สาธิตกลบั (demonstration 

-การสอบ procedureในแต่ละฐาน 

- การสอบOSCE 

-มอบหมายให้ทํา Daily care plan โดย 

แสดงบทบาทสมมุติ (role play) 

-well baby clinic & OPD เด็กโดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์

เสมือนจริง (simulation-based 

learning) 

-Pre-Post Conference 

-การวางแผนการพยาบาล 

คุณธรรมจริยธรรม 

LO 1.1 , 1.2, 1.4 , 1.6 ซ่ือสัตย ์มี

วินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

แสดงออกเคารพผูอ่ื้น  

-ประเมินการเขา้เรียน การส่งงาน 

ไม่ลอกรายงาน แสดงออกเคารพ

อาจารย ์ยอมรับความคิดเห็นท่ี

แตกต่าง ทศันคติต่อวิชาชีพ 

ความรู้  

LO 2.2 , 2.6 ประเมินการถาม-ตอบ 

รายงานและการนาํเสนอ  

ทกัษะทางปัญญา 

LO 3.1, 3.2 ประเมินจากรายงาน

และการนาํเสนอ 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ (LO) วิธีการเรียนสอน    วิธีการประเมินผล 

-Case study 

-การนาํเสนอ การมีส่วนร่วม 

-3.การปฏิบัติทางคลินิค (clinical 

practice) โดยการ สอบprocedure 

 4. การแสดงบทบาทสมมุติ (role play) 

5. นาํเสนอขอ้มูลไปตั้งขอ้วินิจฉยัการ

พยาบาลและวางแผนการพยาบาล  

6. มีการนาํเสนอความรู้ใหม่ในcase  

7. นกัศีกษาในกลุ่มร่วมการอภิปราย

ความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ 

(group conference &discussion  

8. การเรียนแบบจิกซอร์ Jigsaw แบ่ง

หวัขอ้ไป สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลาย วิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูล 

แลว้มานาํเสนอ  

9. ทบทวนในส่ิงท่ีนกัศึกษาท่ีเคยเรียน

ไปแลว้และยงัไม่ค่อยเขา้ใจนาํมา

ทบทวน  

10. เสนอความรู้ใหม่ท่ีนกัศึกษา

จาํเป็นตอ้งรู้ในภาวะปัจจุบนั 

11. การเรียนจากประสบการณ์ตรง 

(experiential learning)  

12. จัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์

เสมือนจริง (simulation-based 

learning)  

13. check and act 

14. ก่อนเปล่ียนกลุ่มใหเ้ขียนความรู้สึก

(Reflective Writing)  

LO 4.1, 4.2 ประเมินปฏิสัมพนัธ์

กบัอาจารย ์เพื่อน ความมีส่วนร่วม

ในกลุ่ม 

ทกัษะวิเคระห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร เทคโนโลยี 

LO 5.1  ประเมินการคาํนวณสาร

นํ้า, ยา, การเจริญเติบโต LO 5.4 

การใหค้าํแนะนาํผูป่้วย  

ทกัษะปฏิบติัทางวิชาชีพ 

LO 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ประเมินจาก

การสาธิตปฏิบติัการพยาบาลตาม

แผนการพยาบาล 
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รูปภาพ หรือ วีดีโอ ประกอบการนําเสนอกจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  

การสอนปฏิบติั On line คร้ังแรกของอาจารยใ์น

กลุ่มวิชาจึงมีความเครียดและเหน็ดเหน่ือยกบัการ

เตรียมการและการสอน เน่ืองจากในระยะเวลาการ

เตรียมท่ีจาํกดัเพราะ 

1. กรณีศึกษาท่ีเขียนไดน้าํเคา้โครงมาจากกรณี

ของนกัศึกษาปีก่อนๆ บางคร้ังยงัขาดความสมบูรณ์

ของขอ้มูลบางส่วน  เช่น Lab ต่างๆทั้ง ผล CXR, ผล

CT scan, ผล LP Order แพทย ์ ขอ้มูลท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจงของโรค เช่นโรคหวัใจจะตอ้งมีค่า MAP 

เป็นตน้ 

2. การเตรียมกรณีศึกษาสาํหรับนกัศึกษากลุ่ม1 

เรียน 2 สัปดาห์ มอบหมายกรณีศึกษารายเด่ียว 8คน=8 

case/ week  ดงันั้นมา 2 week อาจารยต์อ้งทาํ 16 case 

และมีกลุ่ม 2 ท่ีมาใหม่ก็จะตอ้งทาํเพิ่มอีก 8 caseรวม

ทั้งหมด 24 case   

3. ทาํ OPD case อีก 16 case ซ่ึงเป็นภาะระหนกั

สาํหรับอาจารยม์าก  

1.ปรับเปล่ียนขอ้มูล เช่น อายุ  lab ยา และเน้ือหา

บางอยา่งในกรณีศึกษาเดิม 

 

กลุ่ม 1  สัปดาห์ท่ี 1  

ปัญหาอาจารยย์งัขาดประสบการณ์การสอนปฎิบติั

ผา่น on line ทาํใหส้อนมีการแกปั้ญหาไปตาม

สถานการณ์รายวนั และปรับไปตามปัญหาท่ีพบ 

 

 

กลุ่มท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 ท่ีจะกลบัมาเรียนอีกคร้ัง ช่วง

กลางเดือนสิงหาคม 64เป็นตน้ไป 

1. นาํปัญหาท่ีเกิดจากกลุม่ 1 มาปรับแก้

เป็นระบบมากขึ้นในกลุ่ม 2 โดยเร่ิมมีตารางการ

เรียนรู้รายวนั วา่ควรตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง 

เขียนเป็นตารางกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวนั แต่

อาจปรับเปล่ียนตามเหตุการณ์ท่ีสอนในวนัถดัไป  

 

ตอ้งมีการฝึกทกัษะเพิ่มเติม เพราะคร้ังท่ีผา่นมา 

ยงัไม่ค่อยไดล้งมือปฏิบติัมากนกั และจะประเมิน

ทกัษะการปฏิบติัเพิ่มเติม 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  

 วางแผนวา่นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เร่ืองใดไปบา้ง

แลว้ และไปไดรั้บเพิ่มเติมจากหอผูป่้วยศลัยกรรมใน

เร่ืองใด  

กลุ่ม 2 จะเรียนแค่ 1 สัปดาห์ แต่มีไดฝึ้กผา่นจากหอ

ผูป่้วยศลัยกรรมมาอาจมีกิจกรรมหรือการพยาบาล

บางอยา่งการซํ้าซอ้นในบางหวัขอ้ 

• นกัศึกษาตอ้งไปรับวคัซีนป้องกนัCOVID ทาํ

ใหว้นัรุ่งขึ้น มีไขสู้ง ปวดศีรษะมาก บางคน

ทอ้งเสีย สภาพท่ีไม่พร้อมเน่ืองจากปัญหา

สุขภาพ แต่นกัศึกษาก็มีความรับผิดชอบดีมาก

ไม่ยอมขาดเรียน 

สอบถามวา่เรียนรู้เร่ืองใดมาแลว้บ ้เพื่อจะไดไ้ม่

ซํ้าซอ้น  

 

1.ปรับเปล่ียนเวลาการนาํเสนองานสาํหรับ

นกัศึกษาท่ีจะไปฉีดวคัซีน  

2.ใหน้กัศึกษาพกัผอ่น 

3.หากตอ้งการเขา้เรียน ก็อนุญาติให้อยูใ่นท่าท่ี

สุขสบายท่ีสุด 
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ผลการประเมินหรือความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 

ส่ิงท่ีไดจ้ากอาจารย ์

ในการขึ้นฝึกปฎิบติัออนไลน์ 

    นอกจากความรู้ทางทฤษฏีท่ีตอ้งไดอ้ยูแ่ลว้ในแต่ละวนั คือการไดท้กัษะวิธีแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การแกไ้ข

สถานการณ์ การเขา้หาผูป่้วย การสร้างสัมพนัธภาพกบัเด็กแต่ละคนและผูป้กครอง เทคนิคต่างๆท่ีพยาบาลควรมี 

อาจารยไ์ดแ้นะนาํซ่ึงมนัดีมากๆ เพราะนกัศึกษาบางคนเม่ือตอ้งไปอยูใ่นสถานการณ์จริงอาจคิดวิธีหาทางออก

จากปัญหาไมไ่ดห้รือไม่ดีเหมือนการท่ีเรามีแนวทาง มีตวัอยา่งจากประสบการณ์จากท่ีไดฟั้งจากอาจารยเ์ล่า ถา้

เราไปอยูใ่นสถานการณ์จริงๆแลว้นาํมาใช ้อาจจะช่วยเราไดม้ากเลยค่ะ 

และอีกอยา่งท่ีภูมิใจในการขึ้นฝึกวอร์ดน้ี นอกจากเร่ืองความรู้เร่ืองเคสต่างๆท่ีเราควรจะไดแ้ลว้ หนูยงัเรียนรู้วิธี

คาํนวณนํ้าเกลือซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพยาบาลทุกคนควรจะรู้แต่เรียนยงัไงก็ไม่เขา้ใจ พึ่งมาเขา้ใจตอนท่ีอาจารยส์อนท่ี

วอร์ดน้ีค่ะ  

  การท่ีไดข้ึ้นวอร์ดกบัอาจารยส์นุกดีค่ะ ถึงไม่ขึ้นจริงๆแต่ก็มองเห็นภาพ อาจารยป็์นคนท่ีใหก้าํลงัใจดีมากๆ ไม่

ทาํใหเ้ด็กมีความรู้สึก Low self ขาดความมัน่ใจ เช่นคาํพูดของอาจารยท่ีืบอกวา่ ครูรู้วา่เราทาํไดดี้กวา่น้ี ตอนน้ียงั

ทาํไดไ้ม่ดีพอ มนัทาํให้อยากกลบัไปพฒันาตวัเองตามคาํพูดท่ีอาจารยบ์อก ซ่ึงจากท่ีเคยเจอมาบางคาํพูดของบาง

คน พูดวา่ทาํไดแ้ค่น้ีมีความรู้แค่น้ีหรอ ไม่ตั้งใจหรอ มนัทาํใหห้มดกาํลงัใจในการเรียนไปเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์

นะคะ อยากใหอ้าจารยน่์ารักและใหก้าํลงัใจเด็กแบบน้ีตลอดไปค่ะ 

นางสาวปิยธิดา โทชยัภูมิ รหัส 180101149 กลุ่ม 2 
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ความรู้ท่ีได้รับ 

- ฝึกการซกัประวติัใหล้ะเอียดและครอบคลุม นอกจากน้ีตอ้งความรู้ท่ีผูดู้แลอาจถามกลบัมาได ้

- ตรวจร่างกาย เช่น รอบหวั รอบอก ความยาว การฟัง ดู คลาํ เคาะ 

- การสร้างสัมพนัธภาพกบัเด็ก 

- วิธีการหลอกล่อในการทาํหตัถการต่างๆ ในเด็ก 

- การทาํหตัการ เช่น ใส่ NG tube พ่นยา การอุม้เด็ก การห่อตวั 

- นมในแบบต่างๆ เช่น นมแม่ นมไก่ นมแพะ นมถัว่เหลือง นมผสม นมขา้ว นมสาํหรับทอ้งเสีย นมpan 

enteral 

- การดูและทาํกราฟการเจริญเติบโตชาย-หญิง ในเด็กแต่ละช่วงอาย ุ

- การคาํนวณนม 

- การระมดัระวงัอุบติัเหตุในเด็กและใหค้าํแนะนาํผูดู้แล 

- พฒันาการและการทดสอบพฒันาการแต่ละช่วงวยั 

- แบบประเมินต่างๆ เช่น Crop score, Asthma  score, Pain score ในเด็กแต่ละช่วงอายุ 

- การฝึกทาํ case well baby 

- รู้วคัซีนเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใหแ้ต่ละช่วงอาย ุขอ้ควรระวงั/ขอ้หา้ม อาการขา้งเคียง คาํแนะนาํ การ

พยาบาลเก่ียวกบัวคัซีนตวันั้นๆ 

- การพยาบาลก่อนชกั ขณะชกั หลงัชกั 

- การพยาบาลการเจาะกระหม่อม 

- การพยาบาลการเจาะหลงั 

- การให ้ORS ในเด็กแต่ละช่วงอาย ุ

- ไดเ้ห็นเคร่ือง O2 และการใชเ้คร่ือง O2  เช่น cannula, Oxygen mask, mask with bag, Oxygen hood, 

Oxygen tent 

- วิธีการประกอบและการติดตั้งค่าเคร่ือง High Flow Nasal Oxygen และ การ wean off HHHFNC 

- วิธีการประกอบและการติดตั้งค่าเคร่ือง Airvo2 

- เคร่ือง ezpap และการใชก้บัเคร่ืองกบัผูป่้วย 

- ไดดู้วิธีการใส่ Tube ในผูป่้วยโควิด 

ดวงกมล สุวรรณฉาย 180101157 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 
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