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การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6003202 (Emergency and Disaster Nursing)
2. จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พยำบำลศำสตรบัณฑิต ประเภทรำยวิชำ กลุ่มวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร/ อำจำรย์นำรีรัตน์ ปิยะชัยวุฒิ/
อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ ผู้สอนจากภายนอก
อำจำรย์อำจำรีย์ พรหมดี
อำจำรย์พรศิริ กนกกำญจนะ
อำจำรย์อัศนัย แจ่มจันทร์
อำจำรย์สุพัตรำ คำมจังหำร
อาจารย์ ผู้สอน
อำจำรย์ ดร.เพลินตำ พิพฒ
ั น์สมบัติ
อำจำรย์ศิริพร นันทเสนีย์
อำจำรย์เรณู ขวัญยืน
อำจำรย์ธณิดำ พุ่มท่ำอิฐ
อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร
อำจำรย์นำรีรัตน์ ปิยะชัยวุฒิ
อำจำรย์พัชรินทร์ พรมสอน
อำจำรย์ธีระชล สำตสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคฤดูร้อน นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
-
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มคอ. 3
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 304 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษำมหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 พฤษภำคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำอธิบำยกำรจัดระบบกำรรักษำพยำบำล ประเมิน คัดกรอง กำรบำบัดรักษำ ณ ที่
เกิดเหตุ กำรขนส่ง กำรบำบัดระหว่ำงกำรนำส่ง กำรกู้ชีวิต กำรบำบัดอำกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำรเกิดอุบัติภัย
หมู่ กำรก่อกำรร้ำยและ สำธำรณภัย ตลอดจนป้องกัน ควบคุมกำรเกิดกำรบำดเจ็บและกำรถูกกระทำ
รุนแรงในบุคคลทุกช่วงอำยุได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้สำระกำรเรียนรู้ทันสมัยและสอดคล้องกับสมรรถนะกำรสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชำชีพของสภำกำรพยำบำล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรำยวิชำให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำ (TQF) ระดับ
ปริญญำตรี
2.3 เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2.4 เพื่อพัฒนำบทเรียนโดยใช้ระบบ E-learning เพื่อให้นักศึกษำเรียนด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับกำร
เรียนในชั้นเรียน ตลอดจนให้นักศึกษำค้นคว้ำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
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มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยและหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำรเกิดอุบัติภัย
หมู่ กำรก่อกำรร้ำย และสำธำรณภัย กำรเกิดกำรบำดเจ็บ กำรจัดระบบกำรรักษำพยำบำล กำรประเมินและ
กำรคัดกรอง กำรบำบัดรักษำ ณ ที่เกิดเหตุ กำรกู้ชีวิต กำรส่งต่อ และกำรขนส่งผู้บำดเจ็บ กำรบำบัดอำกำร
และกำรตอบสนองของร่ำงกำย ต่อกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกำรบำดเจ็บรุนแรง กำรป้องกันควบคุมกำรเกิด
กำรบำดเจ็บและกำรถูกกระทำรุนแรงในบุคคลทุกช่วงอำยุ
Concepts, theories, research findings, and empirical evidences related to emergency
care, injuries, mass casualty, terrorism and disasters; emergency care systems including
triage, primary and secondary assessment, resuscitation, referral, and transportation of
injured person; management of symptoms and body’s responses to illnesses and injuries;
the prevention and control of injuries; physical, and emotional abuses in all age groups.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

-

ปฏิบัติ / งานภาคสนาม /
การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมง โดยวิธี
3.1 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ วัน
อังคำรเวลำ 15.00- 16.00 น. (เฉพำะรำยที่ต้องกำร)
3.2 นักศึกษำจองวันเวลำล่วงหน้ำหรือเข้ำพบตำมเวลำนัด
- อำจำรย์ลัดดำวัลย์ เตชำงกูร โทร. 094-5586580 E-mail landawat@yahoo.com
- อำจำรย์นำรีรัตน์ ปิยะชัยวุฒิ โทร. 089-2004029 E-mail Pingu_tonnam@hotmail.com
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มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้ นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
• 4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักศำสนำ -ปฐมนิเทศรำยวิชำและ ระเบียบ -ประเมินจำกกำรแสดง
วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
ทัศนคติ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
หลักจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
- ให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับควำมสำคัญ บทบำท
• 4.1.2 สำมำรถควบคุมตนเอง แยกแยะ
จำกประสบกำรณ์ของนักศึกษำใน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ควำมถูกต้อง ควำมดี และควำมชั่วได้
กำรดูแลผู้ป่วยในโรงพยำบำล
ของกำรพยำบำลสำธำรณภัย
• 4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของ
-นำกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
ก่อนและหลังบทเรียน
ควำมเป็นมนุษย์และตระหนักในควำม
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ -กำรอภิปรำย แสดงควำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
พยำบำลผู้ป่วยในภำวะฉุกเฉิน
คิดเห็นหน้ำชั้นเรียน
• 4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผล
อุบัติภัยหมู่และสิทธิผู้ป่วยมำ
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษำในด้ำน
กำรปฏิบัติงำน
วิเครำะห์
บทบำทหน้ำที่ควำม
• 4.1.5 มีควำมกตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์และ
- บรรยำยสอดแทรกกำร
รับผิดชอบของพยำบำลและ
มีวินัย
ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมของกำรดูแล สิทธิผู้ป่วย
• 4.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งกำร
ที่เหมำะสมและไม่
-กำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำน
ดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
เหมำะสม
ตรงเวลำ
4.2 ความรู้
• 4.2.1 มีควำมรู้และเข้ำใจในสำระสำคัญ
ของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำนชีวิตและทำง
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
 4.2.2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญ
ของศำสตร์และศิลปะทำงกำรพยำบำล
 4.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญ
ของกระบวนกำรพยำบำลและกระบวนกำร
แก้ปัญหำสุขภำพ
 4.2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรวิจัย และกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
 4.2.5 มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล

-บรรยำยด้วย Power point
- อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
- ให้นักศึกษำ ฝึกกำรประเมินคัด
กรองผู้ป่วย ลำเลียง เคลื่อนย้ำย
และกำรช่วยฟื้นคืนชีพ
-อำจำรย์และนักศึกษำร่วมสรุป
ประเด็นสำคัญและศึกษำค้นคว้ำ
เพิ่มเติมจำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
-นำสถำนกำรณ์เกี่ยวกับปัญหำสำ
ธำรณภัยให้นักศึกษำวิเครำะห์

- กำรประเมินควำมรู้ทำง
วิชำกำร (กำรสอบย่อยสอบ
กลำงภำค, สอบปลำยภำค)
- กำรประเมินผลงำนที่ได้
มอบหมำย กำรมีส่วนร่วม
กำรตอบและกำรแสดงควำม
คิดเห็นของนักศึกษำ
-แบบประเมินภำคฝึกกำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
-กำรวิเครำะห์สำเหตุของกำร
เกิดภำวะหัวใจหยุดเต้นจำก
สถำนกำรณ์จำลอง
- บันทึกสรุปผลหลังกำรเรียน
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
- กำรประเมินผลงำนที่ได้
มอบหมำย กำรมีส่วนร่วม
กำรตอบและกำรแสดงควำม
คิดเห็นของนักศึกษำ

4.3 ทักษะทางปัญญา
 4.3.1 เข้ำใจตนเอง รู้จุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเอง เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง
 4.3.2.สำมำรถสืบค้นและ วิเครำะห์ข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
 4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและหลักฐำนไปใช้
ในกำรอ้ำงอิงและแก้ปัญหำอย่ำงมี
วิจำรณญำณ
 4.3.4 สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและ
คิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้องค์
ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้
ประสบกำรณ์เป็นฐำน
 4.3.5 สำมำรถใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และกำรวิจัยมำใช้ในกำร
แก้ปัญหำ
 4.3.6 สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
และสร้ำงสรรค์
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
 4.4.1.มีมุมมองด้ำนบวกต่อผู้อื่น มีทักษะใน
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ และกำรสื่อสำร
ทำงบวกกับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ใช้บริกำรและผู้
ร่วมทีมสุขภำพ
 4.4.4 มีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเอง วิชำชีพและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง

-นำสถำนกำรณ์เกี่ยวกับปัญหำ
ฉุกเฉินและจำกสำธำรณภัยให้
นักศึกษำวิเครำะห์
-มอบหมำยนักศึกษำเป็นกลุ่มเพื่อ
ศึกษำ วิเครำะห์และนำเสนอกำร
จัดกำรสำธำรณภัยทั้งในประเทศ
และในโลก
-วิเครำะห์สถำนกำรณ์อุบัติภัยหมู่
และกำรก่อกำรร้ำยมำวิพำกษ์
และสรุปใจควำมสำคัญ
-กำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จำลอง
(Scenario base learning)

-ประเมินจำกรำยงำน
-ควำมสำมำรถในกำรสรุป
ใจควำมสำคัญและกำร
วิเครำะห์สำธำรณภัย อุบัติภัย
หมู่และกำรก่อกำรร้ำย
-ผลกำรประเมินกำร
ออกแบบและกำรวำงแผนรับ
ภำวะฉุกเฉิน สำธำรณภัย และ
กำรก่อกำรร้ำย
-กำรวิเครำะห์ทีมในกำร
ช่วยเหลือผู้ป่วยในภำวะหัวใจ
หยุดเต้นจำกสถำนกำรณ์
จำลอง

-แบ่งนักศึกษำเป็น10 กลุ่ม โดยให้
มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ
กรณีศึกษำในชั้นเรียน
- กำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์เป็น
ฐำน(Scenario base learning)ใน
กำรช่วยฟื้นคืนชีพ
- กำรทดลองฝึกกำรลำเลียงและ
เคลื่อนย้ำย

-ประเมินผลงำนกำรทำ
รำยงำนกลุ่ม
-กำรสะท้อนย้อนคิด
-ประเมินพฤติกรรมกำร
ทำงำนเป็นทีม
-ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นและ
กำรยอมรับจำกเพื่อนร่วมทีม
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.1.สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ
คณิตศำสตร์และสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็นข่ำวสำรที่
มีคุณภำพ และเหมำะสมต่อกำรสื่อสำรและ
ถ่ำยทอดแก่กลุ่มคน รวมทั้งสำมำรถแปล
ควำมหมำยข้อมูล ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
 4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐำนที่จำเป็น
 4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตในกำรจัดกำรข้อมูล

-สอนเรื่องกำรคำนวณขนำดของ
บำดแผลไหม้ ในกำรดูแลผู้ป่วยใน
สถำนกำรณ์สำธำรณภัย
-กำรคิด Allgower shock index
score แล้วนำมำวิเครำะห์ ในกำร
จำแนกผู้ประสบภัย
-กำรคำนวณสำรน้ำในร่ำงกำยและ
กำรให้สำรน้ำทดแทน
-แบบทดสอบหลังจบกำรเรียนแต่
ละหน่วยผ่ำน e-learning โดยใช้
คอมพิวเตอร์
-มอบหมำยนักศึกษำเป็นกลุ่มเพื่อ
ค้นคว้ำศึกษำสถำนกำรณ์สำธำรณ
ภัยที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและใน
โลก

- กำรประเมินควำมรู้ทำง
วิชำกำร (กำรสอบย่อย กำร
สอบกลำงภำค ปลำยภำค)
-กำรทำรำยงำน และกำร
นำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
และใช้สำรสนเทศทำงกำร
พยำบำล
-สรุปใจควำมสำคัญและ
นำเสนอกำรวิเครำะห์สำธำรณ
ภัย อุบัติภัยหมู่และกำรก่อ
กำรร้ำย
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มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
วัน เดือน ปี
ชัว่ โมง
1
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบแนะนำลักษณะ
วันจันทร์ที่ แนะนำ กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
30 นาที วิชำ วิธีกำรเรียนกำรสอน และกำร
11 มิ .ย. 61
วัดประเมินผล พร้อมทั้งแจกใบงำน
9.00-9.30
หน่วยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
2.5 - บรรยำยและอภิปรำยโดยใช้
09.30 –12.00 หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
Power point
เจ็บป่วยฉุกเฉินและสาธารณภัย
- ให้นักศึกษำร่วมแสดงควำมคิดเห็น
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสำธำรณภัย
เกี่ยวกับกรณีศึกษำในสถำนกำรณ์
Definition, type, Incidence and Impact
ฉุกเฉินและสำธำรณภัย
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรพยำบำลฉุกเฉิน
-มอบหมำยงำนกลุ่ม วิเครำะห์
Nation system form disaster
อุบัติกำรณ์สำธำรณภัยในประเทศ
management
และในโลก
1.3 กำรบริหำรงำนในหน่วยฉุกเฉิน
- บทบำทของพยำบำลในกำรจัดกำร
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและสำธำรณภัย
- Preparedness, response and recovery phase
1.4 กำรป้องกันสำธำรณภัย
1.5 กำรอพยพผู้ประสบภัย

ผู้สอน
อ.ลัดดำวัลย์
เตชำงกูร
*อ.อำจำรีย์
พรหมดี
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน เดือน ปี
1
หน่วยที่ 2 การพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ
วันอังคำรที่ และในหน่วยฉุกเฉิน
12 มิ .ย. 61 2.1 Response to disaster
09.00 -11.00
2.1 Triage
2.2 Scene management
2.3 Communication
2.4 Infectious control
2.2 กำรประเมินขั้นต้น
(Primary assessment)
2.3 กำรประเมินขั้นที่สอง
(Secondary assessment)

2
วันจันทร์ที่
18 มิ .ย. 61
09.00 -12.00

หน่วยที่ 3 หลักการลาเลียงและการ
เคลื่อนย้าย
3.1 ประเภทกำรเคลื่อนย้ำย
3.2 อุปกรณ์ในกำรเคลื่อนย้ำย
3.3 กำรส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและสำธำรณภัย

2
หน่วยที่ 4 Blast injury และกำรก่อกำร
วันอังคำรที่ ร้ำย
19 มิ .ย. 61
09.00 -10.00

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2

- แบ่งกลุ่มนักศึกษำให้ฝึกประเมิน
ผู้ป่วยฉุกเฉินและสำธำรณภัย
- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วม
อภิปรำย
-ส่งคะแนนสอบย่อย 5 คะแนน

3

- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- อภิปรำยกำรเคลื่อนย้ำยและกำร
ส่งต่อผู้ป่วย
-ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ และกำรใช้
SBAR ในกำรสื่อสำรระหว่ำงทีม ใน
ฉุกเฉิน
- สำธิตและสำธิตย้อนกลับกำร
เคลื่อนย้ำยและกำรส่งต่อผู้ป่วย
-ส่งคะแนนประเมินกำรเคลื่อนย้ำย
10 คะแนน

1

-ให้นักศึกษำชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับ
Blast injury และกำรก่อกำรร้ำย
- สุ่มนักศึกษำให้แสดงควำมคิดเห็น
และวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำก
วิดีทัศน์
-ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
- สรุปเป็น concept mapping

ผู้สอน
*อ.เพลินตำ
พิพัฒน์สมบัติ

ทีมเคลื่อนย้ำย
*อ.พรศิริ
กนกกำญจนะ
อ.อัศนัย
แจ่มจันทร์
อ.สุพัตรำ
คำมจังหำร
อ.ธีระชล
สำตสิน

*อ.ธณิดำ
พุ่มท่ำอิฐ /
อ.พัชรินทร์
พรมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
2
19 มิ .ย. 61
วันอังคำรที่
10.00 -11.00

หัวข้อเรื่อง
หน่วยที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ
สารพิษ
5.1 ชนิดของสำรพิษ
5.2 วิธีกำรเข้ำสู่ร่ำงกำยของสำรพิษ
5.3 หลักในกำรให้กำรช่วยเหลือและลด
อำกำรรุนแรงของสำรพิษ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
1
- มอบหมำยงำนล่วงหน้ำให้ค้นคว้ำ
เกี่ยวกับชนิดของสำรพิษ, วิธกี ำรเข้ำ
สู่ร่ำงกำยของสำรพิษ,หลักในกำรให้
กำรช่วยเหลือและลดอำกำรรุนแรง
ของสำรพิษ
-Post test โดยใช้ระบบ elearning 5 คะแนน
- ใช้สถำนกำรณ์จำลอง
- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- ส่งข้อสอบวันที่ 21 มิ.ย. 2561

3
วันจันทร์ที่
25 มิ .ย. 61
09.00 -11.00

หน่วยที่ 6 การพยาบาลฉุกเฉินทาง ตา หู
คอ และจมูก
6.1 กำรประเมิน กำรพยำบำลฉุกเฉินทำงตำ
6.2 กำรประเมิน กำรพยำบำลฉุกเฉินทำงหู
6.3 กำรประเมิน กำรพยำบำลฉุกเฉินทำงคอ
6.4 กำรประเมิน กำรพยำบำลฉุกเฉินทำงจมูก

2

- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- อภิปรำยและซักถำม
-ส่งคะแนน 5 คะแนน

2
26 มิ.ย. 61
วันอังคำรที่
09.00 -12.00

หน่วยที่ 7 การพยาบาลฉุกเฉินในผู้ป่วยที่
มีบาดแผล
7.1 กำรพยำบำลผู้ป่วยแผลไหม้
7.2 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีบำดแผลสูญเสีย
อวัยวะ
หน่วยที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อก
8.1 กำรประเมินภำวะช็อก
8.2 กำรดูแลรักษำผู้ป่วยที่มีภำวะช็อก

3

-Pre test โดยใช้ระบบ e-learning
-นักศึกษำวิเครำะห์กรณีศึกษำ
-บรรยำยโดยใช้ Power Point
-แบ่งกลุ่มนำเสนอผลกำรดำเนินงำน
- ใช้สถำนกำรณ์จำลอง (Shock)
- ส่งคะแนนสอบย่อย 5 คะแนน

4
วันจันทร์ที่
2 ก.ค. 61
09.00 -10.15

ผู้สอน
*อ.พัชรินทร์
พรมสอน

*อ.เรณู
ขวัญยืน

*อ. ธีระชล
สำตสิน

สอบกลางภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-8= 75 นาที)
* อำจำรย์ส่งข้อสอบวันที่ 21 มิย. 2561
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
จานวน
วัน เดือน ปี
ชัว่ โมง
4
หน่วยที่ 9 หลักการให้สารน้าหรือ
1.5
วันจันทร์ที่ ของเหลวทางหลอดเลือดดาในหน่วยฉุกเฉิน
2 ก.ค. 61 91 สำรน้ำและสำรละลำยทำงหลอดเลือด
10.30 -12.00
ดำที่ใช้บ่อยในหน่วยฉุกเฉิน
92 หลักในกำรให้สำรน้ำและยำควำมเสี่ยง
สูงในผู้ป่วยฉุกเฉิน
9.3 กลุ่มยำที่ใช้ในหน่วยฉุกเฉิน
4
วันอังคำรที่
3 ก.ค. 61
09.00 -12.00

หน่วยที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บหลายระบบ
10.1 Chest : Flail chest,
Pneumo/hemothorax , Cardiac
tamponade
10.2 Abdomen: Tear of spleen/ liver/
intestine
10.3 Pelvic: Ruptured bladder,
Fractured pelvic
10.4 Head injury: Cerebral contusion/
Concussion / Hemorrhage
10.5 Spinal cord injury

5
หน่วยที่ 11 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ
วันจันทร์ที่ ฉุกเฉินของหัวใจและหลอดเลือด
9 ก.ค. 61
- STEMI fast tract
09.00 -12.00
- Cardiac tamponade
- Aortic dissection/rupture
หน่วยที่ 12 การช่วยฟื้นคืนชีพ
12.1 CPR 2015
12.2 แนวคิดกำรช่วยชีวิตขั้นสูง
12.3 อุปกรณ์ช่วยชีวิต
12.4 รถฉุกเฉิน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

- แสดงตัวอย่ำงสำรน้ำชนิดต่ำงๆที่
ใช้ในหน่วยฉุกเฉิน
- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- กำรคำนวณปริมำณน้ำในร่ำงกำย
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมสรุป
ประเด็นสำคัญ
-ส่งคะแนน 5 คะแนน
-ส่งข้อสอบวันที่ 20 ก.ค. 2561

**อ. ลัดดำวัลย์
เตชำงกูร

3

- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- Clip VDO แสดงสถำนกำรณ์
- นักศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมสรุป
ประเด็นสำคัญ
-ส่งคะแนนสอบย่อย 5 คะแนน

**อ.ลัดดำวัลย์
เตชำงกูร

3

- บรรยำยโดยใช้ Power Point
กำรดูแลผู้ป่วยหัวใจขำดเลือดและ
กำรช่วยฟื้นคืนชีพ
-Pre test โดยใช้ระบบ e-learning
- วี ดี โอ กำรช่วยฟื้นคืนชีพ
- แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเข้ำ
สถำนกำรณ์จำลอง ฝึกวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
-ส่งคะแนน 5 คะแนน

**อ.ลัดดำวัลย์
เตชำงกูร
ทีม CPR
อ. ลัดดำวัลย์
อ. พัชรินทร์
อ. นำรีรัตน์
อ. ธีระชล
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน เดือน ปี
5
หน่วยที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยชัก หมด
วันอังคำรที่ สติ
10 ก.ค. 61
09.00 -11.00
หน่วยที่ 14 การพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยที่
ถูกทารุณกรรม
14.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดทำรุณกรรมใน
ครอบครัว
14.2 ผลกระทบและแนวทำงแก้ไขในกำร
ให้บริกำรผู้ป่วยที่ถูกทำรุณกรรม
14.3 บทบำทของพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วย
ที่ถูกทำรุณกรรม
14.4 ภำวะฉุกเฉินในระบบสืบพันธุ์
14.5 Child abuse

6
วันจันทร์ที่
16 ก.ค. 61
09.00-11.00

หน่วยที่ 15 การพยาบาลผู้ประสบภัยที่มี
ปัญหาทางด้านจิตใจ
15.1 ปฏิกิริยำตอบสนองด้ำนจิตใจ
15.2 หลักกำรพยำบำลผู้ประสบภัยที่มี
ผลกระทบด้ำนจิตใจ PTSD
15.3 ภำวะฉุกเฉินทำงจิตเวช
15.4 กำรดูแลเด็กและครอบครัวในภำวะภัย
พิบัติ

6
วันอังคำรที่ นาเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน
17 ก.ค. 61 และสาธารณภัย
09.00-11.00

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
2
- ให้ชมวิดีทัศน์กำรพยำบำลผู้ป่วย
ชัก หมดสติ กำรดูแลผู้ป่วยสมอง
ขำดเลือด (Stroke fast tract)
- ใช้สถำนกำรณ์จำลอง(Stroke)
- สุ่มถำมนักศึกษำ 3-4 คน
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
และให้เขียน concept mapping
- แบ่งกลุ่มวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ผู้ป่วยที่ถูกทำรุณกรรมและนำเสนอ
- ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ
-ส่งคะแนนสอบย่อย 5 คะแนน

2

2

- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- อภิปรำย
- วี ซี ดี ตัวอย่ำงผู้ประสบภัยที่มี
ปัญหำทำงจิตสังคม
-ส่งคะแนน 5 คะแนน

ผู้สอน
**อ.ธณิดำ
พุ่มท่ำอิฐ /
อ.นำรีรัตน์
ปิยะชัยวุฒิ

**อ.ศิริพร
นันทเสนีย์

อ. ลัดดำวัลย์
เตชำงกูร
อ. ธีระชล
สำตสิน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
7
วันจันทร์ที่
23 ก.ค. 61
09.00-11.00

8
วันอังคำรที่
31 ก.ค. 61
09.00-11.00

หัวข้อเรื่อง
หน่วยที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลใน
หน่วย ฉุกเฉิน
16.1 กฎหมำยและระเบียบที่ เกี่ยวกับ
วิชำชีพพยำบำลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
16.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยคดี
16.3 ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรฟ้องร้อง
16.4 แนวทำงปฏิบัติตัวเมื่อต้องไปเป็น
พยำนในศำล

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
2
- บรรยำยโดยใช้ Power Point
- อภิปรำย
- ยกตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตัวเมื่อไป
เป็นพยำนที่ศำล

ผู้สอน
**อ.อำจำรีย์
พรหมดี

สอบปลายภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 9-16 และ10% ของข้อสอบกลางภาค)
** อำจำรย์ส่งข้อสอบวันที่ 20 ก.ค. 2561

กาหนดวันสอบ
สอบกลำงภำค วันที่ 2 กรกฏำคม 2561 (09.00-10.15) (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-8)
สอบปลำยภำค วันที่ 31 กรกฏำคม 2561 (09.00-11.00) (ตั้งแต่หน่วยที่ 9-16 และ10% ของหน่วยที่ 1-8)
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มคอ. 3
การวัดและประเมินผล
การประเมิน
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A

90 – 100

B+

85 – 89

B

75 – 84

C+

70 – 74

C

60 – 69

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

ต่ำกว่ำ 50
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มคอ. 3
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

หน่วยที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
Pre-post test
หน่วยที่ 2, 5,
5%
-กำรทดสอบย่อย (Quiz/Test)
6, 7, 8, 9,
สอบหลังเลิกเรียนในบำงหน่วยวิชำผ่ำน 10, 11, 13,
ระบบ e-learning
14, 15

1

4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.3.1, 4.5.1, 4.5.5

2

4.1.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.4,
4.3.1, 4.3.4, 4.3.6

ส่งสรุปสำระสำคัญที่ได้รับจำกบทเรียน หน่วยที่ 1, 2,
3, 4, 6, 8, 9,
10, 15, 16

3

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.2.5, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.4,
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5

รำยงำนกลุ่ม
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและ
สำธำรณภัยและนำเสนอ

หน่วยที่ 1, 2,
15%
3, 4
(รำยงำน 10 %
นำเสนอ 5 %)

4

4.1.4, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.6,
4.4.1, 4.4.2

สำธิตและสำธิตย้อนกลับ
-กำรเคลื่อนย้ำยด้วยอุปกรณ์
-กำรช่วยฟื้นคืนชีพ

หน่วยที่ 3, 12

10 %

5

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1,
4.3.4

สอบกลำงภำค (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-8)

สัปดำห์ที่ 4

30 %

6

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1,
4.3.4, 4.5.1

สอบปลำยภำค (ตั้งแต่หน่วยที่ 9-16
และ20%ของข้อสอบกลำงภำค)

สัปดำห์ที่ 8

35%

5%

หมายเหตุ
1. นักศึกษำต้องเข้ำเรียนต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 80%
2. นักศึกษำต้องทดสอบย่อย (Quiz/Test) ในหน่วยเรียนที่กำหนด
แนวทางช่วยเหลือผู้เรียนอ่อน
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและรับทรำบปัญหำและแนวทำงแก้ไขร่วมกัน
2. ให้นักศึกษำพบอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย
3. มีกิจกรรมทบทวนควำมรู้ โดยอำจำรย์ร่วมกับนักศึกษำก่อนกำรสอบกลำงภำค และก่อนกำรสอบ
ปลำยภำค
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มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1. เอกสารและตาราหลัก
- เอกสำรประกอบกำรสอนคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ตาราหลัก
สุดำพรรณ ธัญจิรำและวนิดำ ออประเสริฐศักดิ์. (2550) การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่.
มหำวิทยำลัยมหิดล. กรุงเทพ: สำมเจริญพำณิชย์ (บทที่ 6 – 34)
วรรณเพ็ญ อินทรแก้วและคณะ. (2548) . การพยาบาลสาธารณภัย .กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์สุภำ
จำกัด.(บทที่ 1 – 6, 11)
Holleran, R.S. (2005). Mosby's Emergency & Transport Nursing Examination Review.
Philadelphia: Mosby, Inc.
Marx J.P., Hockberger R.S., Walls R.M.,et al. (2010). Rosen’s Emergency Medicine:
concept and clinical practice. 7rd ed. Philadelphia: Mosby.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณำทิต จันทร์ศรี. (2551) คู่มือกู้ชีวิต กรุงเทพมหำนคร: เอ็ดูเคชั่น โมนิค ไลย์ มัลติมีเดีย.
จริยำ ตันติธรรม, พัทยำ ปั้นสุขสวัสดิ์, พิกุล ตันติธรรม และสุคิม พงศ์พัฒนำวุฒิ. (2547). การพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณกำร.
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุลและดุสิต สถำวร.(2548). Disasters ; Role of Critical care .กรุงเทพมหำนคร:
บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพร์ซ จำกัด.
พรรณพิมล หล่อตระกูล.(2550). Children in War and Disasters ; ตำรำจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เล่ม 2 .
วินัดดำ ปิยะศิลป์ และ พนม เกตุมำน บรรณำธิกำร. กรุงเทพมหำนคร: บริษัท ธนำเพรส จำกัด.
วิทยำ ศรีมำดำ, บรรณำธิกำร. (2547). หัตถการทางการแพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูนิตี้ พับลิเคชั่น.
ไสว นรสำรและพีรญำ ไสไหม. (2559). การพยาบาลผู้บาดเจ็บ : Trauma Nursing. นนทบุรี: บริษัท บี
ยอน เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด.
Pudner R. (2005). Nursing the Surgical Patient. ( 2nd ed.) London: Elsevier Science Limited.
Timby, B.K. and Smith, N.S. (2005). Essentials of Nursing Care of Adults and Children.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Woods L.S., Froelicher E.S., Motzer S.U. and Bridges E.J. (2005). Cardiac Nursing. (5th ed.)
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
6. 3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้แก่ Science Direct, Springer Link e Journal, Elearning.,http://xedu.dusit.ac.th.
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำแบบออนไลน์
และกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมิน
7.1.2 กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 ประเมินตนเองด้วย แบบฟอร์มกำรพิจำรณำกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน (Course design
checklist Doc. No. 03) เสนอผ่ำนฝ่ำยวิชำกำร
7.2.2 มีคณะกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำร
ออกแบบกำรสอนรำยวิชำ กรรมกำรวิพำกษ์ข้อสอบ ประเมินกำรสอนของอำจำรย์และให้ข้อเสนอแนะ
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อำจำรย์
7.2.3 จัดให้มีพี่เลี้ยงอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพของอำจำรย์ในด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2.4 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
7.2.5 ผลกำรสอบ / กำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 นำผลจำกกำรกำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำมำเพิ่ม
ในเรื่องสำธำรณภัยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเน้นให้นักศึกษำสำมำรถวำง
แผนกำรพยำบำลสำธำรณภัยในระยะต่ำงๆได้
7. 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 สอบทวนกำรกรอกผลคะแนนสอบ รำยงำน ฯลฯ
7.4.2 สุ่มตรวจผลกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยโดยอำจำรย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
7.4.3 มีคณะกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/เกรด)
กับข้อสอบ รำยงำน
7.4.4 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรของคณะพยำบำลศำสตร์
7. 5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำและใช้แบบประเมินจำกนักศึกษำ อำจำรย์
7.5.2 ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะ
7.5.3 ดำเนินงำนทบทวนโดย นำเสนอทีมผู้สอนในสำขำวิชำเดียวกัน เพื่อร่วมพิจำรณำทบทวนกำร
ประเมินผลและแก้ไข
7.5.4 เสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน เพื่อพิจำรณำและนำเสนอคณบดี
เพื่อขอควำมเห็นชอบ
7.5.5 ประเมินผลรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน พร้อมนำผลไปปรับปรุงในภำคเรียนต่อไป
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มคอ. 3
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำ กำรพยำบำลฉุกเฉินและสำธำรณภัย
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมงที่
สอน
2.5

สังเคราะห์/
นาไป
รวม
วิเคราะห์ ประเมินค่า
ใช้
(ข้อ)

รู้/จา

เข้าใจ

3

3

4

3

-

13

2

3

3

2

2

-

10

3

4

4

4

3

-

15

หน่วยที่ 3 หลักกำรลำเลียงและกำรเคลื่อนย้ำย
หน่วยที่ 4 Blast injury และกำรก่อกำรร้ำย

1

1

1

2

1

-

5

หน่วยที่ 5 กำรพยำบำลผู้ป่วยทีไ่ ด้รับสำรพิษ

1

1

1

2

1

-

5

หน่วยที่ 6 กำรพยำบำลฉุกเฉินทำง ตำ หู คอ
และจมูก
หน่วยที่ 7 กำรพยำบำลฉุกเฉินในผู้ป่วยที่มี
บำดแผล
หน่วยที่ 8 กำรพยำบำลผู้ป่วยภำวะช็อก
หน่วยที่ 9 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บ
หลำยระบบ
หน่วยที่ 10 หลักกำรให้สำรน้ำหรือของเหลว
ทำงหลอดเลือดดำในหน่วยฉุกเฉิน
หน่วยที่ 11 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีภำวะฉุกเฉิน
ของหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยที่ 12 กำรช่วยฟื้นคืนชีพ
หน่วยที่ 13 กำรพยำบำลผู้ป่วยชัก หมดสติ
หน่วยที่ 14 กำรพยำบำลฉุกเฉินผู้ป่วยที่ถูก
ทำรุณกรรม
หน่วยที่ 15 กำรพยำบำลผู้ประสบภัยที่มปี ัญหำ
ทำงด้ำนจิตใจ
หน่วยที่ 16 กำรป้องกันควำมเสีย่ งด้ำนกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลในหน่วยฉุกเฉิน
รวม

2

2

2

3

3

-

10

3

3

4

5

3

-

15

3

3

4

4

4

-

15

1.5

1

2

3

2

-

8

3

3

3

5

4

-

15

2

2

3

3

2

-

10

2

2

3

3

2

-

10

2

2

3

4

1

-

10

28

30

36

44

31

-

141

หน่วยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยเกี่ยวกับสำ
ธำรณภัย
หน่วยที่ 2 กำรพยำบำลในหน่วยฉุกเฉิน

18

