
ตู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 

การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน  

1. ก่อนท่ีจะข้ึนฝึกปฏิบติัในแต่ละหอผูป่้วย  นกัศึกษาจะตอ้งไปพบหวัหนา้หอผูป่้วยนั้นๆ เพื่อรับการปฐมนิเทศ

เก่ียวกบั 

1.1 สถานท่ีฝึกปฏิบติังานและลกัษณะงานในหอผูป่้วยนั้นๆ  

1.2 ดูการมอบหมายงาน วา่ไดรั้บ case อะไร 

2. นกัศึกษาตอ้งทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีสาํคญัในการใหก้ารพยาบาลพื้นฐานและ กิจกรรมพยาบาลท่ีสาํคญั

ไดแ้ก่ การลา้งมือ, การใส่ถุงมือ, Gown การเก็บตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจ 

3. แต่งกายชุดขาว (ชุดฟอร์มนกัศึกษาผูช่้วยพยาบาล) เก็บผมใหเ้รียบร้อย  สวมรองเทา้สีขาว ส้นสูง 1 น้ิว  สวม

นาฬิกาท่ีมีเขม็วนิาที  พกปากกาสีนํ้าเงินและสีแดงอยา่งละ 1 ดา้ม  เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ ใหน้าํ mask ผา้ท่ี

ทางโรงเรียนแจกให ้ข้ึน Ward ดว้ยทุกคร้ัง 

4. ข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วยก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อประเมินผูป่้วยอีกคร้ังและเตรียมพร้อมในการรับเวร 

ตอังตรงต่อเวลา   

5. แสดงตวามเคารพหวัหนา้หอผูป่้วย และบุคลากรพยาบาลทุกคน  

6. ซ่ือสัตย ์สุจริต  ตั้งใจเรียนรู้งานใหม้ากท่ีสุด ไม่แสดงกิริยาและใชค้าํพดูท่ีไม่สุภาพในขณะปฏิบติังาน  

7. หา้มใชเ้คร่ืองมือส่ือสารขณะปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล อนุญาตใหใ้ชเ้ม่ือจาํเป็นเท่านั้น  

8. หากมีปัญหาในการปฏิบติังานใหป้รึกษาผูรั้บผดิชอบของหน่วยงานหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา  

9. หากมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนระหวา่งการฝึกงานใหแ้จง้หวัหนา้หอผูป่้วย และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

10. นกัศึกษาจะลงจากหอผูป่้วยไดเ้ม่ือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จ และส่งเวรกบัพยาบาลหวัหนา้ทีมหรือ

พยาบาลหวัหนา้เวรเรียบร้อยแลว้ตามเวลาท่ีฝึกปฏิบติั และตอ้งแจง้กบัอาจารยป์ระจาํหอผูป่้วยก่อนทุกคร้ัง 

11. ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งลงจากหอผูป่้วยก่อนเวลาตอ้งแจง้อาจารยป์ระจาํหอผูป่้วยและจะ

ลงจากหอผูป่้วยไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้เท่านั้น 

12. การลงรับประทานอาหาร นกัศึกษาจะพกัรับประทานอาหารไดร้อบละ 1 ชัว่โมง จะตอ้งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

โดยไปรับประทานอาหารคร้ังละ 1 กลุ่ม ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาลงไปรับประทานอาหารทั้งหมดในคราว

เดียว และก่อนลงไปรับประทานอาหารจะตอ้งฝาก case ไวก้บัเพื่อนท่ีไม่ไดล้งไปรับประทานอาหาร  

13. หา้มนกัศึกษานาํอาหาร ขนมและอ่ืนๆ มารับประทานบนหอผูป่้วย นอกจากมีห้องพกัท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้

14. การลากิจ ลาป่วย การลาหยดุ ใหถื้อปฏิบติัตามคู่มือการลาของโรงเรียน โดยจะตอ้งแจง้เหตุผลพร้อมทั้งยืน่

หลกัฐานใหท้างผูรั้บผิดชอบของหน่วยงานรับทราบ  โทรเบอร์โรงเรียนผูช่้วยพยาบาล เวลา  7.30 น. 

15. การข้ึนฝึกงานสายตอ้งแจง้สาเหตุใหผู้รั้บผดิชอบของหน่วยงานรับทราบดว้ย  

16.  การลาทุกชนิดตอ้งข้ึนฝึกปฏิบติังานชดเชย ยกเวน้ในกรณีเจบ็ป่วยท่ีตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลใหอ้ยูใ่น

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

17.  กรณีท่ีนกัศึกษามาปฏิบติังานสาย 2 คร้ัง (สายกวา่ 7.45 น.) ตอ้งข้ึนฝึกปฏิบติัชดเชยตามชัว่โมงท่ีขาดไป  



คําจํากดัความ 

• หอผูป่้วย  หมายถึง หอผูป่้วยท่ีรับผูป่้วยไวดู้แลและรักษาพยาบาล 

• ผูป่้วย  หมายถึง ผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจและแพทยล์งความเห็นวา่สมควรพกัรักษาตวัในหอผูป่้วย 

• แพทยเ์จา้ของไข ้ หมายถึง แพทยท่ี์ดูแลรักษาผูป่้วยในหอผูป่้วย 

• หวัหนา้หอผูป่้วย  หมายถึง พยาบาลวชิาชีพท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานรับผดิชอบในแต่ละหอผูป่้วย 

• หวัหนา้ทีมการพยาบาล  หมายถึง พยาบาลวชิาชีพท่ีข้ึนปฏิบติังานตามตารางการปฏิบติังาน 

และไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้หอผูป่้วยใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ทีมการพยาบาล 

• ทีมการพยาบาล  หมายถึง พยาบาลวชิาชีพ ผูช่้วยพยาบาลท่ีข้ึนปฏิบติังานตามตารางการปฏิบติังาน (ตาราง

เวร) ท่ีจดัไวแ้ต่ละหอผูป่้วย 

• แผนการรักษา  หมายถึง คาํสั่งการรักษาของแพทยท่ี์เขียนไวใ้นใบคาํสั่งการรักษาและการเปล่ียน แปลงโรค 

• การรับ-ส่งเวร  หมายถึง การแจง้รายละเอียดของผูป่้วยเก่ียวกบัอาการ  การวนิิจฉยั  การรักษา  การพยาบาล 

และการส่งต่อขอ้มูล ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

• ผูป่้วยวกิฤต/ฉุกเฉิน  หมายถึง ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด และมีอาการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

เช่น ผูป่้วยอาเจียน และ/ถ่ายเป็นเลือด   มีสัญญาณชีพผิดปกติเป็นตน้ 

• หตัถการ  หมายถึง กิจกรรมการรักษาพยาบาลท่ีปฏิบติัโดยแพทย ์ และ/หรือ พยาบาลท่ีกระทาํต่อผูป่้วยใน

การตรวจวินิจฉยัหรือเพื่อการรักษา 

• Hospital number (H.N.)  หมายถึง หมายเลขประจาํตวัผูป่้วย 

• Admission number (A.N.)  หมายถึง หมายเลขประจาํตวัผูป่้วยใน 

• การตรวจพิเศษ  หมายถึง การตรวจเพื่อประกอบหรือสนบัสนุนการตรวจวนิิจฉยัของแพทยป์ระกอบดว้ย การ

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีไม่มีบริการตรวจในโรงพยาบาล การตรวจทางรังสีวนิิจฉยัและคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 

การตรวจระบบประสาท  การตรวจสมรรถภาพปอดและหวัใจ การส่องกลอ้งตรวจระบบทางเดินอาหาร เป็น

ตน้ 

• ชุด Admit  หมายถึง เอกสารประกอบการรับผูป่้วยเขา้รักษาพยาบาล 

• แฟ้มประวติั (Chart) ผูป่้วย  หมายถึง เอกสารประกอบการดูแลรักษาผูป่้วยในหอผูป่้วยทั้งหมดเรียบเรียงเขา้

แฟ้ม 

• การจาํหน่าย  หมายถึง การส้ินสุดการใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาล โดยผูป่้วยออกจากหอผูป่้วย โดย

แพทยอ์นุญาต  ไม่สมคัรใจอยู ่ ผูป่้วยหนีกลบั  ยา้ยหอผูป่้วย  ส่งต่อผูป่้วยไปรักษาสถานพยาบาลอ่ืน และ

ผูป่้วยถึงแก่กรรม 

• การนดัหมายผูป่้วย  หมายถึง การนดัใหผู้ป่้วยมาพบแพทยอี์กคร้ังหลงัจากจาํหน่วย โดยบนัทึกนดัและพิมพ์

ใบนดั/เขียนใบนดั ท่ีระบุช่ือแพทยเ์จา้ของไข ้ วนั เวลา สถานท่ี  และการเตรียมตวั (ถา้มี)ตามแผนการรักษา

ของแพทย ์



หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ช่วยพยาบาล 

-  เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และเอกสารใหพ้ร้อมและเพียงพอต่อการใชง้าน 

-  อาํนวยความสะดวกแก่แพทย ์ และพยาบาลในการใหบ้ริการ 

-  ปฏิบติัการพยาบาลท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น และอยูภ่ายใตก้ารดูแลของพยาบาลวชิาชีพ เช่น การวดัสัญญาณชีพ 

ชัง่นํ้าหนกั วดัส่วนสูง  การทาํความสะอาดร่างกายผูป่้วย  การเช็ดตวัลดไข ้เป็นตน้ 

-  จดัเก็บ และดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชใ้หพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

-  รวบรวมเวชระเบียน และเอกสารคืนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

-  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง /หรือไดรั้บมอบหมาย 

 

 

สมุดบนัทึกรับ-ส่งเวร 

เตียง    ช่ือ-นามสกลุ       อาย ุ      Diagnosis      อาการปัจจุบนั        ปัญหาท่ีพบ/Lab ผดิปกติ       งานคา้ง 
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แบบประเมินหัวหน้าหน่วย / ผู้ควบคุม การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 

ปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี ..................................  2559... ถึงวนัท่ี ............................. 2559 

สถานท่ีฝึกภาคปฏิบติั ……………………………………………………………………… 

คําช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีคิดวา่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ขอ้ รายละเอียด 
ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. การปฐมนิเทศ เก่ียวกบัหอผูป่้วยหรือสถานท่ีฝึก

ปฏิบติังานมีความชดัเจน 

     

2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษารับผดิชอบล่วงหนา้เพื่อให้

ไดมี้เวลาศึกษาทบทวนความรู้ 

     

3. ปัญหาการพยาบาลของผูป่้วยท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา

รับผดิชอบดูแลมีตวามเหมาะสม 

     

4. มีการประชุมปรึกษาก่อนและหลงัฝึกปฏิบติั (Pre – 

Post conference) 

     

5. ผสมผสานความรู้และประสบการณ์ดา้นการพยาบาล

มาใชส้อน 

     

6. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาเอ้ืออาํนวยต่อ

การฝึกปฏิบติังาน 

     

7. มีความรู้และทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลในหอผูป่้วย      

8. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น      

9. กระตุน้ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบในการทาํงาน

ตามหนา้ท่ี 

     

10. ช้ีแนะใหน้กัศึกษามองเห็นปัญหาต่างๆในการใหก้าร

พยาบาล 

     

11. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      

12. สนบัสนุนใหก้าํลงัใจนกัศึกษาในการฝึกปฏิบติังาน      

13. สาธิตการพยาบาลใหดู้เป็นตวัอยา่งเม่ือนกัศึกษามี

ปัญหาหรือไม่มัน่ใจ 

     

14. ตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาในเร่ืองท่ี

สอนเม่ือส้ินสุดการสอน 

     

 


