รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

รายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้น
(Primary Medical Care)
รหัสวิชา 6074203
สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 6074203 การรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care)
1.2 จานวนหน่วยกิต 2 (2-0-4) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา วิชำบังคับในหมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำชีพ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ ดร. อรนุช ชูศรี/ อำจำรย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
อาจารย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร. อรนุช ชูศรี
อำจำรย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุม่
อำจำรย์รังสรรค์ มำระเพ็ญ
อำจำรย์ ดร.รุ่งนภำ ป้องเกียรติชัย
อำจำรย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
อำจำรย์ ดร. อรนุช ชูศรี
อำจำรย์ณัฐรพี ใจงำม
1.5
1.6
1.7
1.8

ภาคการศึกษา/ชั้นปีเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
สถานที่เรียน คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
(204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร
แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม.10700)
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 20 ตุลำคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำรรักษำโรคเบื้องต้นตำมขอบเขตของ
กฏหมำยและจริยธรรมที่ควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนกำร
ประเมินสุขภำพ กำรซักประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เพื่อกำรวินิจฉัยแยกโรค
ด้ำนอำยุรกรรม ศัลยกรรม ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข หลักกำรรักษำด้วยยำและกำรทำหัตถกำร
ทำงศัลยกรรม เบื้องต้น กำรคัดกรอง และกำรส่งต่อผู้ป่วยไปรับกำรรักษำที่เหมำะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สำระรำยวิชำมีควำมทันสมัยสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขโดยเพิ่ม
เนื้อหำเรื่องกำร “กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย” โดย เน้นเรื่องกำรใช้อย่ำงสม
เหตุผลในส่วนของกำรใช้ยำในหน่วยบริกำรปฐมภูมิซึ่งประกอบด้วย กำรใช้ยำสำมัญประจำบ้ำน สมุนไพร
กำรใช้ยำตำมพระรำชบัญญัติยำ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
หลักกำรและวิธีกำรรักษำโรคเบื้องต้นตำมขอบเขตของกฏหมำยและจริยธรรมที่ควบคุมกำร
ประกอบ วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนกำรประเมินสุขภำพ กำรซักประวัติ กำร
ตรวจร่ำงกำย กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เพื่อกำรวินิจฉัยแยกโรค หลักกำรรักษำด้วยยำและกำรทำ
หัตถกำรทำงศัลยกรรม เบื้องต้น กำรคัดกรอง และกำรส่งต่อผู้ป่วยไปรับกำรรักษำที่เหมำะสม
Principles and methods of providing primary medical care under the scope of
nursing professional laws and ethics; using health assessment process: history taking,
physical examination, laboratory test; for differential diagnosis, principles of medication
therapy, basic surgical procedures, screening and referring for appropriate treatment
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ตำมควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ
เฉพำะรำย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3.3.1 นักศึกษำนัดวันเวลำล่วงหน้ำ หรือมำพบตำมเวลำ
3.3.2 อำจำรย์ประจำวิชำประกำศเวลำให้คำปรึกษำใน Facebook ของชั้นปีและทำง E- learning
3.3.3. อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำร 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
(เฉพำะรำยที่ต้องกำร)
3.3.4 นักศึกษำและอำจำรย์สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้และแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำง
facebook /line
ชื่อ-สกุล อำจำรย์
อ.ดร.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ.ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
อ. รังสรรค์ มำระเพ็ญ
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ณัฐรพี ใจงำม

สถำนที่
9465

อีมล
Rung_10@yahoo.com

โทรศัพท์
082-4454565

9465
9465
9465
9465

petch_j1@hotmail.com
rangson125366@hotmail.com
Orranuch2004@yahoo.com
lemonaui@ yahoo.com

081-8612596
061-6194155
086-3756615
085-8422295

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำ
นี้นักศึกษำจะมีคุณลักษณะหรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
1. ถ่ำยทอดควำมรู้ (Transmission of 1. ตรวจสอบใบบันทึกกำร
ศำสนำ ทฤษฎีจริยศำสตร์ หลักจริยธรรม knowledge) หลักจริยธรรม
เข้ำเรียนตำมเวลำและ ส่ง
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
จรรยำบรรณวิชำชีพ และกฎหมำยที่ งำนที่ได้รับมอบหมำยตำม
4.1.2 สำมำรถควบคุมตนเอง แยกแยะ เกี่ยวข้อง
กำหนด
ควำมถูกต้องควำมดี และควำมชั่วได้
2. เป็นแบบอย่ำงต่อผู้เรียน (Role
2. ตรวจสอบจำกรำยงำนมี
4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของ model) ในด้ำนกำรตรงต่อเวลำ
กำรอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้องและ
ควำมเป็นมนุษย์ และตระหนักในควำม และ กำรแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่ ตรงตำมควำมเป็นจริง ไม่
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
เหมำะสม
คัดลอกงำนของผู้อื่น
4.1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ 3. วิพำกษ์ (Critique) และสะท้อนคิด 3. สังเกตกำรอภิปรำยแสดง
ผลกำรปฏิบัติงำน
(Reflection) เพื่อฝึกให้ผู้เรียน มี
ควำมคิดเห็นของผู้เรียนจำก

ผลการเรียนรู้
4.1.5 มีควำมกตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์
และมีวินัย
4.1.6 มีจรรยำบรรณวิชำชีพและ
สำมำรถจัดกำรกับปัญหำจริยธรรมใน
กำรดำรงชีพและกำรปฏิบัติงำน
4.1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งกำร
ดำรงตน และกำรปฏิบัติงำน
4.1.8 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริกำรได้
รับรู้และเข้ำใจสิทธิของตน

วิธีการสอน
ควำมตระหนักรู้ในตนเอง (Selfawareness) สร้ำงควำมกระจ่ำงใน
ค่ำนิยมของตัวเอง (Self-value
clarification) และกำรให้คุณค่ำของ
ควำมถูก-ผิด ดี-ชั่ว
4. ฝึกวินัย (Discipline) ในกำรเรียน
และกำรสอบโดยมอบหมำยงำน
กำหนดกำรส่งงำน กำรเข้ำเรียน
5. ให้กำรเสริมแรง (Reinforcement)
โดยแสดงควำมชื่นชม และสะท้อน
กลับทันทีที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมกำร
แสดงออกเหมำะสม (Affirmation)
6. มอบหมำยงำนกลุ่ม

วิธีการประเมินผล
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
หรือกรณีศึกษำที่สะท้อน
ควำมคิดของผู้เรียนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม กำร
ประเมินกำรเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผู้เรียน
กำรแลกเปลี่ยนในกลุ่มเพื่อน
ในชั้นเรียน
4. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษำในขณะเรียน สอบ
และ ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ

- รำยงำนกำรใช้ยำในหน่วยบริกำรปฐม
ภูมิ

2. ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำนชีวิต
และทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ
4.2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระ
สำคัญของศำสตร์และศิลปะ
ทำงกำรพยำบำล
4.2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระ
สำคัญของระบบสุขภำพและปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อระบบ
สุขภำพ
4.2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และสังคมโลกที่มีผลกระทบ
ต่อภำวะสุขภำพและประชำชน

1. กำรบรรยำย (Lecture)
2. กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน (Discussion and sharing)
3. กำรตั้งคำถำม (Questioning)
4. กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ (Case
analysis)
5. สถำนกำรณ์จำลอง (Simulation)
6. จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้
นักศึกษำค้นหำปัญหำ (Inquiry) และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) ทั้ง
โดยกำรมอบหมำยให้สืบค้นข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อกำรเรียนรู้ และทำ
รำยงำนส่ง

1. กำรสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัย กลำงภำคและปลำย
ภำค(MEQ & สอบสำธิต)
2. ประเมินคุณภำพรำยงำน
กำรนำเสนอ และ กำร
อภิปรำยในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้
4.2.5 มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและสำรสนเทศทำงกำร
พยำบำล
4.2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรม สถำนกำรณืที่เปลี่ยนแปลงไป
ของประเทศและโลก
3. ทักษะทางปัญญา
4.3.1 เข้ำใจตนเอง รู้จุดอ่อนจุดแข็ง
ของตนเอง เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง
4.3.2 สำมำรถสืบค้นและวิเครำะห์
ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย
4.3.3 สำมำรถนำข้อมูลและหลักฐำน
ไปใช้ในกำรอ้ำงอิงและแก้ปัญหำอย่ำงมี
วิจำรณญำณ
4.3.4 สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยใช้
องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งใช้ประสบกำรณ์เป็นฐำน
 4.3.5 สำมำรถใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และกำรวิจยั มำใช้ในกำร
แก้ปัญหำ
4.3.6 สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็น

ระบบและสร้ำงสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองด้ำนบวกต่อผู้อื่น มี
ทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ และกำร
สื่อสำรทำงบวกกับผู้เรียน ผู้สอน
ผู้ใช้บริกำร และผู้ร่วมทีมสุขภำพ
4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็นทีมใน
บทบำทผู้นำและผู้ตำมอย่ำงมีควำมสุข

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนเน้นทักษะกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ (System thinking) วิเครำะห์
และกำรแก้ไขปัญหำ ทั้งระดับบุคคล
และกลุ่มในสถำนกำรณ์ทั่วไปและ
สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ
2. มอบหมำยให้สืบค้น (Inquiry) และ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ และ
นำมำใช้ในกำร วิเครำะห์ และ
แก้ปัญหำ
3. ฝึกกำรวิเครำะห์ กรณีศึกษำ กำร
อภิปรำยกลุ่ม กำรสะท้อนคิด
4. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
5. วิเครำะห์และมีกำรเชื่อมโยงกรอบ
แนวคิดงำนวิจัยเข้ำสถำนกำรณ์หรือ
ประเด็นปัญหำ

1. สังเกตจำกกำรแสดงควำม
คิดเห็นในกำรอภิปรำย
กำรวิเครำะห์ กรณีศึกษำ
2. สังเกตกระบวนกำร และ
ผลกำรแก้ไขปัญหำใน
สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง

1. มอบหมำยงำนกลุ่ม เพื่อส่งเสริมกำร
ทำงำนเป็นทีม (Team working)
ควำมรับผิดชอบ และกำรแสดง
บทบำทของกำรเป็นผู้นำและผู้ตำม
2. ให้กำรเสริมแรง (Reinforcement)
เมื่อผู้เรียนแสดงควำมรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมสื่อสำรทำงบวก

1. ประเมินพฤติกรรมของ
กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และ ผู้เรียน
กับผู้สอน
2. ประเมินคุณภำพของงำนที่
ได้รับมอบหมำย ด้ำน
กระบวนกำรและผลลัพธ์

ผลการเรียนรู้
4.4.4 มีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเอง วิชำชีพและสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้
หลักตรรกะคณิตศำสตร์ และสถิติ
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.5.2 สำมำรแปลงข้อมูลให้เป็น
ข่ำวสำรที่มีคุณภำพ และเหมำะสม
ต่อกำรสื่อสำร และถ่ำยทอดแก่บุคคล
และกลุ่มคน รวมทั้งสำมำรถแปล
ควำมหมำยข้อมูล ทั้งเชิงปริมำณ
และคุณภำพ
4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษทั้งกำรพูด กำรอ่ำน
กำรเขียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.5.4 สำมำรถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนที่จำเป็น
4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตใน
กำรสืบค้นข้อมูลและจัดกำรข้อมูล

วิธีการสอน
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้มี
กำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผู้สอน
4. มอบหมำยงำนกลุ่ม (Assignment)
ให้ศึกษำกรณีศึกษำตำมกลุ่มอำกำร
และติดตำมพัฒนำกำรของนักศึกษำ

วิธีการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรคิดคำนวณ
(Calculation) ตัวเลข สถิติ ตำม
เนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
2. กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยรูปแบบและวิธีกำร เช่น
มอบหมำยงำนให้นักศึกษำทำรำยงำน
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
3) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมสำมำรถใน
กำรเลือกสำรสนเทศและฝึกทักษะกำร
นำเสนอ (Presentation) ข้อสนเทศ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเหมำะสมกับ
ผู้ฟัง และเนื้อหำที่นำเสนอ เช่น
กำรนำเสนอด้วยปำกเปล่ำ (Oral
presentation) และ/หรือ วิดิโอ
(Video)

1) ประเมินคุณภำพของ
ผลงำนที่มอบหมำย
2) สังเกตพฤติกรรม
กำรสื่อสำรภำษำไทย /
ภำษำอังกฤษ จำกกำร
นำเสนอ

ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
4) มอบหมำยกำรทำรำยงำน (Report)
รำยบุคคล/รำยกลุ่ม พร้อมนำเสนอ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
1
ศ.
18 ม.ค. 62
09:00 11:00 น.

2
ศ.
25 ม.ค. 62
09:00 –
11:00 น.

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ปฐมนิเทศรายวิชา
- ปฐมนิเทศ/ ทำควำมตกลงร่วมกัน
-รำยละเอียดวิชำ (มคอ.3)
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอน/
-รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบ
-กำรวัดประเมินผล และ Test
-ชี้แจงกำรมอบหมำยงำน กำรศึกษำ
blueprint
กรณีศึกษำรำยกลุ่ม
-กฎกติกำมำรยำทในกำรเรียน
- มอบหมำยงำนกลุ่ม
บทที่ 1 แนวคิดและหลักกำร
1.แบ่งกลุ่ม น.ศ. 12-14 คน/กลุ่ม
กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น
จำนวน 5 กลุ่ม
1.1 ควำมสำคัญของกำร
2. มอบหมำยให้ทบทวรกำรตรวจ
รักษำพยำบำลเบื้องต้น
ร่ำงกำยในระบบต่ำง ๆ (E – Learning)
1.2 แนวคิดและหลักกำรกำร
- กำรตรวจร่ำงกำยเด็ก
รักษำพยำบำลเบื้องต้นโดยยึดหลัก - กำรตรวจร่ำงกำยผู้ใหญ่
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
กฎหมำยวิชำชีพ
1.3 บทบำทของพยำบำลในกำร
รักษำเบื้องต้นตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุข
บทที่ 2 หลักกำรประเมินภำวะ
- บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
สุขภำพ ด้วย กำรซักประวัติ กำร - ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย
ตรวจร่ำงกำย กำรวิเครำะห์ข้อมูล ร่วมกัน
กำรวินิจฉัยแยกโรค โดย
- อำจำรย์ ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ วำง
2.1 กำรซักประวัติตำมแบบ
Clip VDO กำร ตรวจร่ำงกำยใน ระบบ

อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร. อรนุช
ชูศรี

อ.ดร. เพชรรัตน์
เจิมรอด

อ.ดร. เพชรรัตน์
เจิมรอด

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

3
ศ.
1 ก.พ. 62
09:00 –
11:00 น.
4
ศ.
8 ก.พ. 62
09:00 –
11:00 น.

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารย์ผู้สอน
สื่อที่ใช้
แผนกำรรักษำ เพื่อกำรวินิจฉัยแยก E - Learning เพื่อให้นักศึกษำเรียน
โรคและกำรรักษำพยำบำล
ด้วยตนเองล่วงหน้ำ
2.2 หลักกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้
จำก กำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เพื่อ
กำรวินิจฉัยแยกโรค
2.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย
เป็นหลัก (Problem Oriented
Medical Record) และกำรบันทึก
ข้อมูลกำรรักษำ
บทที่ 3 หลักกำรและวิธีกำร ตรวจ - บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint ศ.พญ.ภัทรำ
ร่ำงกำยในระบบต่ำง ๆ
- ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย คูระทอง
-กำรตรวจร่ำงกำยเด็ก
ร่วมกัน
- กำรตรวจร่ำงกำยผู้ใหญ่

บทที่ 4กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุตำม
กลุ่มอำกำร
4.1 กลุ่มอำกำรไข้
-กำรตรวจและกำรวินิจฉัย
-หลักกำรใช้ยำในกำรรักษำโรค
เบื้องต้น
5
บทที่ 4 กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน
ศ.
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุตำม
15 ก.พ. 62 กลุ่มอำกำร
09:00 –
4.2 กลุ่มอำกำรทำงระบบผิวหนัง
11:00 น. -กำรตรวจและกำรวินิจฉัย
-หลักกำรใช้ยำในกำรรักษำโรค
เบื้องต้น

- บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint อ.ดร. เพชรรัตน์
- ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย เจิมรอด
ร่วมกัน

- บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
- ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย
ร่วมกัน

อ.ดร. อรนุช
ชูศรี

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
6
ศ.
22 ก.พ. 62
09:00 –
11:00 น.

7
ศ.
1 มี.ค. 62
09:00 –
11:00
8
ศ.
8 มี.ค. 62
09:00 –
11:00 น.
9
ศ.
22 มี.ค. 62
09:00 –
11:00 น.

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
บทที่ 4 กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน - บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุตำม
- อภิปรำยกลุ่ม ตำมสถำนกำรณ์ที่
กลุ่มอำกำร
มอบหมำยให้
4.3 กลุ่มอำกำรโรคทำงตำ กระดูก -นำเสนอผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ
กล้ำมเนื้อและระบบประสำท
-กำรตรวจและกำรวินิจฉัย
-หลักกำรใช้ยำในกำรรักษำโรค
เบื้องต้น
บทที่ 4 กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน - บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุตำม
- ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย
กลุ่มอำกำร
ร่วมกัน
4.4 ในระบบทำงเดินหำยใจ
-กำรตรวจและกำรวินิจฉัย
-หลักกำรใช้ยำในกำรรักษำโรค
เบื้องต้น
บทที่ 4 กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน - บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ
- อภิปรำยกลุ่ม ตำมสถำนกำรณ์ที่
4.5 กลุ่มอำกำรในระบบหัวใจและ มอบหมำยให้
หลอดเลือด
-นำเสนอผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ
-กำรตรวจและกำรวินิจฉัย
-หลักกำรใช้ยำในกำรรักษำโรค
เบื้องต้น
บทที่ 4 กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน - บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุตำม
- ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย
กลุ่มอำกำร
ร่วมกัน
4.6 กลุ่มอำกำรปวดท้องและกลุ่ม
อำกำรโรคในระบบทำงเดินอำหำร
-กำรตรวจและกำรวินิจฉัย
-หลักกำรใช้ยำในกำรรักษำโรค
เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร. อรนุช
ชูศรี

อ.ดร. เพชรรัตน์
เจิมรอด

อ.ดร. อรนุช
ชูศรี

อ.ดร. เพชรรัตน์
เจิมรอด

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
10
ศ.
29 มี.ค. 62
09:00 –
11:00 น.

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
บทที่ 4 กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นใน - บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุตำม
- อภิปรำยกลุ่ม ตำมสถำนกำรณ์ที่
กลุ่มอำกำร
มอบหมำยให้
4.7 กลุ่มอำกำรโรคในระบบทำงเดิน -นำเสนอผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ
ปัสสำวะและระบบสืบพันธ์
-กำรตรวจและกำรวินิจฉัย
-หลักกำรใช้ยำในกำรรักษำโรค
เบื้องต้น
11
บทที่ 5 กำรบำบัดทำงกำรพยำบำล - บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
ศ.
ด้วย หัตถกำรโดยยึดหลักจริยธรรม - ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย
5 เม.ย. 62 และสิทธิมนุษยชน กฎหมำย
ร่วมกัน
09:00 – วิชำชีพ
11:00 น. 5.1 บทบำทของพยำบำลในกำรทำ
หัตถกำรตำมระเบียบของกระทรวง
สำธำรณสุข ในกำรทำหัตถกำร
- ผ่ำฝี (Incision and drain)
- ถอดเล็บ (Nail extraction)
- กำรเอำสิ่งแปลกปลอม ที่อยู่ใน
ตำแหน่งที่ไม่เป็นอันตรำยต่อ
อวัยวะสำคัญออก (Remove
foreign body)
5.2 แนวทำงในกำรประเมินสภำพ
5.3 เย็บแผล (Suture)
- ฝึกปฏิบัติกำรเย็บแผล
12
บทที่ 6 กำรคัดกรอง กำร
- บรรยำยประกอบสไลด์ PowerPoint
ศ.
รักษำพยำบำลเบื้องต้นและกำรส่ง - ยกกรณีตัวอย่ำงให้นักศึกษำอภิปรำย
19 เม.ย. 62 ต่อผู้ป่วยที่งูพิษกัด แมลงกัดต่อย ร่วมกัน
09:00 – กำรรับประทำนสำรพิษ สุนัขกัด
11:00 น. จมน้ำ บำดทะยัก และ Burn
13
ทบทวนกำรตรวจรักษำโรคเบื้องต้น
ศ.
ตำมกลุ่มอำกำร

อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.อรนุช
ชูศรี

อ.ดร.เพชรรัตน์
เจิมรอด

อ.ดร. อรนุช
ชูศรี

อ.ดร. อรนุช
ชูศรี

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
26 เม.ย. 62
09:00 –
11:00 น.

หัวข้อเรื่อง

14
ศ.
3 พ.ค. 62
09:00 –
11:00 น.

ทบทวนกำรตรวจรักษำโรคเบื้องต้น
ตำมกลุ่มอำกำร

15
ทบทวนกำรตรวจรักษำโรคเบื้องต้น
ศ.
ตำมกลุ่มอำกำร
10 พ.ค. 62
09:00 –
11:00 น.

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร. เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.รังสรรค์
มำระเพ็ญ
อ.ดร. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ. ณัฐรพี
ใจงำม
อ.ดร. อรนุช
ชูศรี
อ.ดร. เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.รังสรรค์
มำระเพ็ญ
อ.ดร. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ. ณัฐรพี
ใจงำม
อ.ดร. อรนุช
ชูศรี
อ.ดร. เพชรรัตน์
เจิมรอด
อ.รังสรรค์
มำระเพ็ญ
อ.ดร. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ. ณัฐรพี
ใจงำม

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร. อรนุช
ชูศรี/อ.ดร.
เพชรรัตน์
เจิมรอด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำกำรรักษำโรคเบื้องต้นจำแนกตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ วิธีกำร
ประเมิน กำหนดเวลำกำรประเมิน และสัดส่วนของกำรประเมินผล ดังนี้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
สัปดาห์
สัดส่วนของ
ที่
ที่ประเมิน การประเมินผล
1
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
1. กำรนำเสนอรำยงำน กำรมีส่วน
15
10 %
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
ร่วมในกำรอภิปรำย/แสดงควำม
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
คิดเห็น
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
2. กำรรักษำวินัยชั้นเรียน
1 – 15
5%
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5
2
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
1. สอบกลำงภำค
6
30 %
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
2. สอบปลำยภำค
13-15
40 %
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
(สอบสำธิตกำรตรวจรักษำโรค
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
เบื้องต้นตำมกลุ่มอำกำร 20%,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5 MEQ 20%)
3. Assignment (กำรใช้ยำในหน่วย
15 %
บริกำรปฐมภูมิ)

การประเมินผล
ประเมินผลกำรเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในกำรให้ค่ำระดับคะแนน
ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ผลคะแนน
A
90-100 คะแนน
B+
81-89 คะแนน
B
76-80 คะแนน
C+
70-75 คะแนน
C
60-69 คะแนน
F
ต่ำกว่ำ 60
หมายเหตุ นักศึกษำจะได้รับกำรประเมินผลกำรเรียนเมื่อเข้ำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จำนวนชั่วโมงเรียน
แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรียนและรับทรำบปัญหำและแนวทำงแก้ไขร่วมกัน
2. ให้นักศึกษำพบอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
1. เอกสำรและตำรำหลัก ภำษำไทย
เกษียร ภังคำนนท์. (2553). คู่มือผ่าตัดเล็ก. กรุงเทพฯ : หมอชำวบ้ำน.
สภำกำรพยำบำล. (2554). การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้นกันโรคสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ศิริยอดกำรพิมพ์.
สุรเกียรติ อำชำนุภำพ. (2553). ตาราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 แนวทางการตรวจรักษาโรคและ
การใช้ยา.กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
สุรเกียรติ อำชำนุภำพ. (2553). ตาราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2: 350 โรคกับการดูแลรักษาและ
การป้องกัน.กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
วิทยำ ศรีดำมำ. (2545). การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ยูนิตี้
พับลิเคชั่น.

2. เอกสำรและตำรำหลัก ภำษำอังกฤษ
Bickkley, L.S., & Szilagyi.,P.S. (2013). Bates’ Guide to Physical Examination and History
Taking (11th edition). Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers.
Weber, R.,& Kelley, J.H. (2014). Health Assessment in Nursing(5th edition). Philadelphia:
Lippincott-Raven Publishers.
เอกสารและตาราประกอบการค้นคว้า
ภาษาไทย
ก่อกู้ เธียรทอง และปรีชำ ชลิตำพงศ์ .(2536). การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
เชียงใหม่ : คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.
จินตนำ ศิรินำวิน และสำธิต วรรณแสง. (2537). ทักษะทางคลินิก. กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งแสงกำรพิมพ์.
ชัยเวช นุชประยูร .(2536). สัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:
คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
เพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์. (2534). คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญกำรพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ
Fischbach, F.T. (1998). Nurses’ Quick Reference to Common Laboratory and Diagnostic
Test (2nd edition). Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers.
MeFarland, M.B., & Grant, M.M. (1994). Nursing Implications of Laboratory Tests
(3rd edition). Albany: Delmar Publishers Inc.
Stern,S.D.C., Cifu, A.S., & Altkorn, D. (2015). Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based
Guide(3rd edition). China: McGraw-Hill Education.
Weber, R., & Kelley, J.H. (2014). Health Assessment in Nursing (5th edition). Philadelphia:
Lippincott-Raven Publishers.
ฐำนข้อมูลสืบค้น
http://www.doctor.or.th/node/5089
http:// www.cmnb.org/cmnb/files/ann_02_28022008.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vSdyNshSdMo
http:// www.youtube.com/watch?v=HYMg8f7JJNc
https://www.youtube.com/watch?v=qKrLPY_8Cyk
https://www.youtube.com/watch?v=iEbonwYPNVk
https://www.youtube.com/watch?v=n48zY7GLqc0
https://www.youtube.com/watch?v=gKMg-i5QRzk

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำในระบบออนไลน์
และกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจำกกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
2.2 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
2.3 กำรทวนสอบกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียน
กำรสอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์และ นักศึกษำ มำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอน
3.2 กำรทำวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนกำรกรอกผลคะแนนสอบ รำยงำน ฯลฯ
4.2 สุ่มตรวจผลกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยโดยอำจำรย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
4.3 มีคณะกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/เกรด)
กับข้อสอบ รำยงำน
4.4 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรสำขำกำรพยำบำลชุมชน คณะพยำบำลศำสตร์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำร
สอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป

2. กลุ่มอำกำรทำงระบบผิวหนัง
3. กลุ่มอำกำรโรคทำงตำ กลุ่มอำกำรโรคในระบบ
กระดูก กล้ำมเนื้อและระบบประสำท

2
2

สอบกลางภาค
4. กลุ่มอำกำรโรคทำงเดินหำยใจ
5. กลุ่มอำกำรโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
6. กลุ่มอำกำรโรคปวดท้องและกลุ่มอำกำรโรคใน
ระบบทำงเดินอำหำร
7. กลุ่มอำกำรโรคในระบบทำงเดินปัสสำวะและ
ระบบสืบพันธ์
บทที่ 5 กำรบำบัดทำงกำรพยำบำลด้วย หัตถกำร
บทที่ 6 กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นและกำรส่งต่อ
ผู้ป่วยทีง่ ูพิษกัด แมลงกัดต่อย ฯลฯ
สอบปลายภาค
รวม

12
2
2
2

รวม
(ข้อ)

5

สังเคราะห์/
ประเมินค่า

5

วิเคราะห์

นาไปใช้

2

เข้าใจ

บทที่ 1 แนวคิดและหลักกำร กำรรักษำ พยำบำล
เบื้องต้น
บทที่ 2 หลักกำรประเมินภำวะสุขภำพ ด้วย กำร
ซักประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย กำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวินิจฉัยแยกโรค
บทที่ 3 หลักกำรและวิธีกำร ตรวจร่ำงกำยใน
ระบบต่ำง ๆ
บทที่ 4 กำรวินิจฉัยโรคเบื้องต้นในวัยเด็ก ผู้ใหญ่
และผู้สงู อำยุตำมกลุ่มอำกำร
1. กลุ่มอำกำรไข้

รู้/จา

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวนชั่วโมงที่
สอน

แบบพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint)

10

2

5

5

10

2

2

5

3

10

2

2

3

5

10

5
5

3
3

2
2

10
10

9
2
2
2

28
5
5
5

19
3
3
3

4

60
10
10
10

2

1

5

3

1

10

2
2

2
1

5
5

3
3

1

10
10

12
24

10
19

30
58

18
37

2
6

60
120

