รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา การพยาบาลสาธารณภัย
6002201 (Disaster Nursing)
2. จานวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประเภทหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร/
อาจารย์ ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ ผู้สอนจากภายนอก
อาจารย์พรศิริ กนกกาญจนะ
อาจารย์อัศนัย แจ่มจันทร์
อาจารย์สุพัตรา คามจังหาร
อาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ศิริพร
นันทเสนีย์
อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ
อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร
อาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน
อาจารย์ธีระชล สาตสิน
อาจารย์ศตวรรษ อุดรศาสตร์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
1

มคอ. 3
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษามหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 พฤษภาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและการจัดการสาธารณภัย เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
พยาบาลในการจัดการสาธารณภัยทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้สาระการเรียนรู้ทันสมัยและสอดคล้องกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพของสภาการพยาบาล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับ
ปริญญาตรี
2.3 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสร้างสถานการณ์จาลอง
2.4 เพื่อพัฒนาบทเรียนโดยใช้ระบบ E-learning เพื่อให้นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการ
เรียนในชั้นเรียน ตลอดจนให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สาธารณภัย การจัดการสาธารณภัยในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย บทบาทและหน้าที่
ของพยาบาลในการจัดการสาธารณภัย
Concept about disasters, situations and trends of disasters, organizations involved in
disaster management, disaster management in each phase of disaster:- pre - impact phase,
impact phase and post-impact phase; responsibilities of nurses in disasters.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชั่วโมง

-

ทดลอง

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง

45 ชั่วโมง
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมง โดยวิธี
3.1 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วัน
อังคารเวลา 14.00- 15.00 น. (เฉพาะรายที่ต้องการ)
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าหรือเข้าพบตามเวลานัด
อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร โทร. 094-5586580 E-mail landawat@yahoo.com
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังตามหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
-ปฐมนิเทศรายวิชาและ ระเบียบ -ประเมินจากการแสดง
 4.1.5 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ
ความเป็นมนุษย์ และตระหนักในความตกต่าง วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
- ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับความสาคัญ บทบาท
ทางวัฒนธรรม
 4.1.8 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และ จากประสบการณ์ของนักศึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของการพยาบาลสาธารณภัย
พัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
-นากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ก่อนและหลังบทเรียน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ -การอภิปราย แสดงความ
พยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
คิดเห็นในชั้นเรียน
อุบัติภัยหมู่และสิทธิผู้ป่วยมา
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาในด้าน
วิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความ
- บรรยายสอดแทรกการ
รับผิดชอบของพยาบาลและ
ยกตัวอย่างพฤติกรรมของการดูแล สิทธิผู้ป่วย
ที่เหมาะสมและไม่
-การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
เหมาะสม
ตรงเวลา
4.2 ความรู้
-บรรยายด้วย Power point
- การประเมินความรู้ทาง
 4.2.2. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
วิชาการ (การสอบย่อยสอบ
ทางการพยาบาล
คิดเห็น
กลางภาค, สอบปลายภาค)
- ให้นักศึกษา ฝึกการประเมินคัด -แบบประเมินการฝึก
กรองผู้ป่วย ลาเลียง เคลื่อนย้าย ภาคปฏิบัติการเคลื่อนย้าย
และการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ป่วย
-อาจารย์และนักศึกษาร่วมสรุป
- การประเมินผลงานที่ได้
ประเด็นสาคัญและศึกษาค้นคว้า มอบหมาย การมีส่วนร่วม การ
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ตอบคาถามและการแสดง
-นาสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสา ความคิดเห็นของนักศึกษา
ธารณภัยให้นักศึกษาวิเคราะห์
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ผลการเรียนรู้

4.3 ทักษะทางปัญญา
 4.3.2.สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายละเชื่อถือได้
 4.3.3 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การตดสินใจละการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และปัญหาเชิง
วิชาชีพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- การศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวง
สาธารณสุข

- การประเมินผลสรุป
การศึกษาดูงาน

-นาสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหา
ฉุกเฉินและจากสาธารณภัยให้
นักศึกษาวิเคราะห์
-มอบหมายนักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์และนาเสนอการ
จัดการสาธารณภัยทั้งในประเทศ
และในโลก
-วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติภัยหมู่
และการก่อการร้ายมาวิพากษ์
และสรุปใจความสาคัญ
-การสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง
(Scenario base learning)

- ความสามารถในการ
วิเคราะห์สาธารณภัย อุบัติภัย
หมู่และการก่อการร้าย
- ประเมินจากรายงาน
สถานการณ์จาลอง
- ผลการประเมินการสร้าง
สถานการณ์จาลองและการ
จัดการสาธารณภัย
-การวิเคราะห์การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้น
จากสถานการณ์จาลอง
- แบบประเมิน Case based
learning
- แบบประเมิน Scenario
based learning

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
 4.4.3 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลากร -แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยให้มี
ในทีมสุขภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพและ การวิเคราะห์สถานการณ์และ
กรณีศึกษาในชั้นเรียน
เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
- การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็น
ฐาน(Scenario base learning)ใน
การช่วยฟื้นคืนชีพ
- การคิดสร้างสถานการณ์เสมือน
จริงและแสดงบทบาทของ
พยาบาลในการจัดการสาธารณภัย
- การทดลองฝึกการลาเลียงและ
เคลื่อนย้าย

-ประเมินผลงานการทา
รายงานกลุ่ม
-การสะท้อนย้อนคิด
-ประเมินพฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมทีม
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วิธีการสอน

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.1.สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้
สถิติได้อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติวิชาชีพ
 4.5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่
มีคุณภาพ เพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดไปยัง
บุคคลและกลุ่มคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
 4.5.3 มีทักษะการสื่อสารการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

-ฝึกการคานวณสารน้าในร่างกาย
ขนาดของบาดแผลไหม้ ในการให้
สารน้าทดแทนในการดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บ
-มอบหมายให้ทาแบบทดสอบหลัง
จบการเรียนผ่านระบบ elearning
-มอบหมายนักศึกษาสร้าง
สถานการณ์เสมือนจริงและแสดง
บทบาทของพยาบาลในการจัดการ
สาธารณภัย

วิธีการประเมินผล
-การทารายงาน และการ
นาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
และใช้สารสนเทศทางการ
พยาบาล
-การแสดงบทบาทของ
พยาบาลในการจัดการ
สาธารณภัย
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1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
1
วันอังคารที่
4 มิ .ย. 62
9.00-9.30

หัวข้อเรื่อง
แนะนา การเรียนการสอนในรายวิชา

หน่วยที่ 1 แนวคิดและแนวโน้มของ
สาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
09.30 –12.00 สาธารณภัย
1.1 แนวคิดและแนวโน้มในการเกิด
สาธารณภัย Definition, type,
Incidence and Impact
1.2 ความเสีย่ งและการป้องกันสาธารณภัย
1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สาธารณภัย
1
วันพุธที่
5 มิ .ย. 62
8.00-12.00
2
วันอังคารที่
11 มิ .ย. 62
08.00 -09.00

จานวน
ชั่วโมง

30 นาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบแนะนาลักษณะ
วิชา วิธีการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล พร้อมทั้งแจกใบงาน
2
- บรรยายและอภิปรายโดยใช้
Power point
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกรณีศึกษาในสถานการณ์
ฉุกเฉินและสาธารณภัย

Disaster Response and management

4

หน่วยที่ 2 หลักการลาเลียงและการ
เคลื่อนย้าย
2.1 ประเภทการเคลื่อนย้าย
2.2 อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
2.3 การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและสาธารณภัย

1

2
Transportation of victims
วันอังคารที่
11 มิ .ย. 62
09.00 - 12.00

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ฝึกประเมิน
ผู้ป่วยฉุกเฉินและสาธารณภัย
- บรรยายโดยใช้ Power Point
- อาจารย์และนักศึกษาร่วม
อภิปราย
- ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
(รายงานการศึกษาดูงาน)
- บรรยายโดยใช้ Power Point
- อภิปรายการเคลื่อนย้ายและการ
ส่งต่อผู้ป่วย
-ตัวอย่างสถานการณ์ และการใช้
SBAR ในการสื่อสารระหว่างทีม ใน
ฉุกเฉิน
- แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม
สาธิตและสาธิตย้อนกลับการ
เคลื่อนย้ายและการส่งต่อผู้ป่วย

ผู้สอน
อ.ลัดดาวัลย์
เตชางกูร
อ.ธีระชล
สาตสิน

อ.ลัดดาวัลย์
เตชางกูร

อ.พรศิริ
กนกกาญจนะ

*อ.พรศิริ
กนกกาญจนะ
อ.อัศนัย
แจ่มจันทร์
อ.สุพัตรา
คามจังหาร
อ.ธีระชล
สาตสิน
6

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
2
วันพุธที่
12 มิ .ย. 62
09.00 -10.30

หัวข้อเรื่อง
หน่วยที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ
สารพิษ
3.1 ชนิดของสารพิษ
3.2 วิธีการเข้าสู่ร่างกายของสารพิษ
3.3 หลักในการให้การช่วยเหลือและลด
อาการรุนแรงของสารพิษ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
1.5 - มอบหมายงานล่วงหน้าให้ค้นคว้า
เกี่ยวกับชนิดของสารพิษ, วิธกี ารเข้า
สู่ร่างกายของสารพิษ,หลักในการให้
การช่วยเหลือและลดอาการรุนแรง
ของสารพิษ
-Post test โดยใช้ระบบ elearning
- บรรยายโดยใช้ Power Point

ผู้สอน
*อ.พัชรินทร์
พรมสอน

2
การช่วยเหลือเบื้องต้นสาหรับผู้ได้รับสารพิษ
วันพุธที่
12 มิ .ย. 62
13.00 -16.00

3

- แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม
- ใช้สถานการณ์จาลอง ให้นักศึกษา
ฝึกประเมินและให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้น

*อ.พัชรินทร์
พรมสอน
อ. ลัดดาวัลย์
เตชางกูร
อ. ศตวรรษ
อุดรศาสตร์
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ

3
หน่วยที่ 4 การให้สารน้าหรือของเหลว
วันอังคารที่ ทางหลอดเลือดดาในหน่วยฉุกเฉิน
18 มิ .ย. 62 41 สารน้าและสารละลายทางหลอดเลือด
09.00 - 10.00
ดาที่ใช้บ่อยในหน่วยฉุกเฉิน
42 หลักในการให้สารน้าและยาความเสี่ยง
สูงในผู้ป่วยฉุกเฉิน
4.3 กลุ่มยาที่ใช้ในหน่วยฉุกเฉิน

1

- บรรยายโดยใช้ Power Point
- ฝึกการคานวณปริมาณน้าใน
ร่างกาย
- อาจารย์และนักศึกษาร่วมสรุป
ประเด็นสาคัญ
-Post test โดยใช้ระบบ elearning

อ. ลัดดาวัลย์
เตชางกูร

3
Fluid & Medication resuscitation
วันอังคารที่
18 มิ .ย. 62
10.00 - 12.00

2

- แสดงตัวอย่างสารน้าชนิดต่างๆที่
ใช้ในหน่วยฉุกเฉิน
- ฝึกการให้สารน้าในผู้ได้รับบาดเจ็บ

อ. ลัดดาวัลย์
เตชางกูร
อ. ศตวรรษ
อุดรศาสตร์

3
หน่วยที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลไฟ
วันพุธที่
ไหม้ น้าร้อนลวก ไฟฟ้าช็อตและสารเคมี
19 มิ .ย. 62
- การพยาบาลผู้ประสบภัยจากไฟไหม้
09.00 -11.00
น้าร้อนลวก ไฟฟ้าช็อตและสารเคมี

2

-Pre test โดยใช้ระบบ e-learning
-นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
-บรรยายโดยใช้ Power Point

*อ. ธีระชล
สาตสิน

7

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน เดือน ปี
3
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ประสบภัยจาก
วันพุธที่
ไฟไหม้ น้าร้อนลวก ไฟฟ้าช็อตและสารเคมี
19 มิ .ย. 62
13.00 -16.00

4
วันอังคารที่
25 มิ .ย. 62
09.00 -10.00

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
- แบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม
- ใช้สถานการณ์จาลอง (Electrical
Shock, Burn)
-แบ่งกลุ่มสะท้อนคิดผลการฝึก
ปฏิบัติ
- อาจารย์สรุป

สอบกลางภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-5= 45 นาที)
* อาจารย์ส่งข้อสอบวันที่ 10 มิย. 2562

ผู้สอน
*อ. ธีระชล
สาตสิน
อ. ลัดดาวัลย์
เตชางกูร
อ. ศตวรรษ
อุดรศาสตร์
อ. ลัดดาวัลย์
เตชางกูร
อ. ศตวรรษ
อุดรศาสตร์

4
หน่วยที่ 6 Blast injury และการก่อการ
วันอังคารที่ ร้าย
25 มิ .ย. 62 - การพยาบาลผู้ประสบภัยจากการระเบิด
10.00 -11.00
และการก่อการร้าย
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลสูญเสีย
อวัยวะ

1

-ให้นักศึกษาชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับ
Blast injury และการก่อการร้าย
- สุ่มนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น
และวิเคราะห์สถานการณ์
-ผู้สอนสรุปประเด็นสาคัญ
- สรุปเป็น concept mapping

อ.พัชรินทร์
พรมสอน

4
วันพุธที่
26 มิ .ย. 62
09.00 -12.00

3

- บรรยายโดยใช้ Power Point
- มอบหมายให้นักศึกษาดู VDO
สถานการณ์
-ส่งคะแนนสอบย่อย 5 คะแนน

อ.ลัดดาวัลย์
เตชางกูร

3

- แบ่งนักศึกษาเป็น 8 กลุ่มวิเคราะห์ อ. ลัดดาวัลย์
สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยศึกษา
เตชางกูร
จาก Clip VDO
อ. ธีระชล
- อาจารย์และนักศึกษาร่วมสรุป
สาตสิน
ประเด็นสาคัญ
อ. ศตวรรษ
อุดรศาสตร์
8

หน่วยที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บหลายระบบ
7.1 Chest : Flail chest,
Pneumo/hemothorax , Cardiac
tamponade
7.2 Abdomen: Tear of spleen/ liver/
intestine
7.3 Pelvic: Ruptured bladder,
Fractured pelvic
7.4 Head injury: Cerebral contusion/
Concussion / Hemorrhage
7.5 Spinal cord injury
4
Response to disaster
วันพุธที่
- Triage
26 มิ .ย. 62 - Primary survey
13.00 -16.00 - Secondary survey

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
5
วันอังคารที่
2 ก.ค. 62
09.00 -10.30

หัวข้อเรื่อง
หน่วยที่ 8 การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
8.1 ATLS concept
8.2 แนวคิดการช่วยชีวิตขั้นสูง
8.3 อุปกรณ์ช่วยชีวิต
8.4 รถฉุกเฉิน(ambulance)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

- บรรยายโดยใช้ Power Point

อ. ธีระชล
สาตสิน

1.5

5
ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
วันอังคารที่
2 ก.ค. 62
11.00 -16.00

4

- แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม เพื่อเข้า ทีม ATLS
สถานการณ์จาลอง ฝึกวิเคราะห์
อ. ลัดดาวัลย์
สถานการณ์ (Simulation)
เตชางกูร
อ. พัชรินทร์
พรมสอน
อ. ศตวรรษ
อุดรศาสตร์

5
วันพุธที่
3 ก.ค. 62
09.00 -10.00

1

- บรรยายโดยใช้ Power Point
- อภิปราย

**อ.ศิริพร
นันทเสนีย์

5
ฝึกปฏิบัติการประเมินและวางแผนการ
วันพุธที่
พยาบาลผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางด้าน
3 ก.ค. 62 จิตใจ
10.00 -12.00

2

- กรณีตัวอย่างผู้ประสบภัยที่มี
ปัญหาทางด้านจิตใจ
- นักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น
และวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
-ผู้สอนสรุปประเด็นสาคัญ

อ.ศิริพร
นันทเสนีย์
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ

5
หน่วยที่ 10 บทบาทและหน้าที่ของพยาบาล
วันพุธที่
ในการจัดการสาธารณภัยในระยะก่อนเกิด
3 ก.ค. 62 ภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
13.00 -14.00 - การจัดการสาธารณภัยPreparedness,
response and recovery phase

1

- มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งเป็น 3
กลุ่ม สรุปบทบาทและหน้าที่ของ
พยาบาลสาธารณภัย
- นักศึกษานาเสนอ /วิพากย์
- อาจารย์สรุป

อ. ลัดดาวัลย์
เตชางกูร

หน่วยที่ 9 การพยาบาลผู้ประสบภัยที่มี
ปัญหาทางด้านจิตใจ
9.1 ปฏิกิริยาตอบสนองด้านจิตใจ
9.2 หลักการพยาบาลผู้ประสบภัยที่มี
ผลกระทบด้านจิตใจ PTSD
9.3 การดูแลเด็กและครอบครัวในภาวะภัย
พิบัติ

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
6
วันอังคารที่
9 ก.ค. 62
09.00-16.00

หัวข้อเรื่อง
จาลองสถานการณ์การจัดการสาธารณภัย

8
วันอังคารที่
30 ก.ค. 62
09.00-10.00

จานวน
ชั่วโมง
3+3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม
- มอบหมายให้นักศึกษาสร้าง
สถานการณ์เสมือนจริงและแสดง
บทบาทของพยาบาลในการจัดการ
สาธารณภัยในระยะ ก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย

ผู้สอน
อ. ลัดดาวัลย์
เตชางกูร
อ.ชญานิศ
ชอบอรุณสิทธิ
อ. พัชรินทร์
พรมสอน
อ. ธีระชล

สาตสิน
อ. ศตวรรษ
อุดรศาสตร์

สอบปลายภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 6-10 และ10% ของข้อสอบกลางภาค)
** อาจารย์ส่งข้อสอบวันที่ 9 ก.ค. 2562

กาหนดวันสอบ
สอบกลางภาค วันที่ 25 มิถุนายน 2562 (09.00-10.00) (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-5)
สอบปลายภาค วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 (09.00-10.00) (ตั้งแต่หน่วยที่ 6-10และ10% ของหน่วยที่ 1-8)
การวัดและประเมินผล
การประเมิน
การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ในการให้ค่าระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A

90 – 100

B+

85 – 89

B

75 – 84

C+

70 – 74

C

60 – 69

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

ต่ากว่า 50
10

มคอ. 3

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

2

4.2.2, 4.3.2, 43.3, 4.5.1

4.1.5, 4.1.7, 4.2.2, 4.3.2,
4.3.3, 4.5.2, 4.5.3

วิธีการประเมิน
สอบ
สอบกลางภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 1-5)
สอบปลายภาค (ตั้งแต่หน่วยที่ 6-10
และ10%ของข้อสอบกลางภาค)
รายงานเดี่ยว
รายงานการศึกษาดูงานสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน
รายงานกลุ่ม
การจัดการสาธารณภัย
(ใช้ความรู้จากทุกหน่วยการเรียน)

3

4.1.5, 4.1.8, 4.2.2, 4.3.2,
4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3

4

4.1.5, 4.2.2, 4.4.3, 4.5.3

นาเสนอ
สถานการณ์ละการจัดการสาธารณภัย

5

4.1.5, 4.1.8, 4.2.2, 4.3.3,
4.4.3, 4.5.3.

สาธิตและสาธิตย้อนกลับ
-การเคลื่อนย้ายด้วยอุปกรณ์
-การช่วยฟื้นคืนชีพ

6

4.1.5, 4.1.8, 4.2.2, 4.3.3,
4.4.3, 4.5.3.

การฝึกปฏิบัติ
- การช่วยเหลือผู้ได้รับสารพิษ
- Fluid & Medication
resuscitation
- Response to disaster
- การพยาบาลผู้ประสบภัยจากไฟไหม้
น้าร้อนลวก ไฟฟ้าช็อตและสารเคมี

7

4.1.5, 4.1.8, 4.2.2, 4.3.3,
4.4.3, 4.5.2, 4.5.3

วิเคราะห์กรณีศึกษา หน่วยที่ 9 การ
พยาบาลผู้ประสบภัยที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ

สัปดาห์ที่
กาหนด

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
50%

4
8
5%
1
7

15 %

6

10 %
10 %

1
5
2, 3, 4

7%

5

3%

หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 80%
2. นักศึกษาต้องทดสอบย่อย (Quiz/Test) ในหน่วยเรียนที่กาหนด
11

มคอ. 3
แนวทางช่วยเหลือผู้เรียนอ่อน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน
2. ให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
3. สอนและสอบซ่อมในกรณีที่สอบได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
4. มีกิจกรรมทบทวนความรู้ โดยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาก่อนการสอบกลางภาค และก่อนการสอบ
ปลายภาค
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1. เอกสารและตาราหลัก
- เอกสารประกอบการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตาราหลัก
ไสว นรสารและพีรญา ไสไหม. (2559). การพยาบาลผู้บาดเจ็บ : Trauma Nursing. นนทบุรี: บริษัท บี
ยอน เอ็นเทอร์ไพรซ์ จากัด.
สุดาพรรณ ธัญจิราและวนิดา ออประเสริฐศักดิ์. (2550) การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่.
มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ: สามเจริญพาณิชย์ (บทที่ 6 – 34)
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
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุลและดุสิต สถาวร.(2548). Disasters ; Role of Critical care .กรุงเทพมหานคร:
บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพร์ซ จากัด.
พรรณพิมล หล่อตระกูล.(2550). Children in War and Disasters ; ตาราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เล่ม 2 .
วินัดดา ปิยะศิลป์ และ พนม เกตุมาน บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จากัด.
วรรณเพ็ญ อินทรแก้วและคณะ. (2548) . การพยาบาลสาธารณภัย .กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์สุภา
จากัด.(บทที่ 1 – 6, 11)
วิทยา ศรีมาดา, บรรณาธิการ. (2547). หัตถการทางการแพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูนิตี้ พับลิเคชั่น.
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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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาแบบออนไลน์
และการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมิน
7.1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 ประเมินตนเองด้วย แบบฟอร์มการพิจารณาการออกแบบการเรียนการสอน (Course design
checklist เสนอผ่านฝ่ายวิชาการ
7.2.2 มีคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เป็นกรรมการพิจารณาการ
ออกแบบการสอนรายวิชา กรรมการวิพากษ์ข้อสอบ ประเมินการสอนของอาจารย์และให้ข้อเสนอแนะ
ประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่อาจารย์
7.2.3 จัดให้มีพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ในด้านการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน
7.2.4 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
7.2.5 การทวนสอบผลการเรียนรู้
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 การวิพากษ์การออกแบบรายวิชาโดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
7.3.2 นาผลจากการการสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนประจาปีระหว่างอาจารย์และนักศึกษามาเพิ่ม
ในเรื่องสาธารณภัยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเน้นให้นักศึกษาสามารถวาง
แผนการพยาบาลสาธารณภัยในระยะต่างๆได้
7. 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน
7.4.2 สุ่มตรวจผลการประเมินรายงาน และการนาเสนอรายโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
7.4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)
กับข้อสอบ รายงาน
7.4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
7. 5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาและอาจารย์
7.5.2 ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นระยะ
7.5.3 ดาเนินงานทบทวนโดยนาเสนอทีมผู้สอนเพื่อร่วมพิจารณาและปรับปรุง
7.5.4 เสนอต่อประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณาและนาเสนอคณบดีเพื่อขอความ
เห็นชอบ
7.5.5 ประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน พร้อมนาผลไปปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมงที่
สอน

รู้/จา

เข้าใจ

หน่วยที่ 1 แนวคิดและแนวโน้มของสาธารณภัย

2

2

4

หน่วยที่ 2 หลักการลาเลียงและการเคลื่อนย้าย

1

2

1

หน่วยที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยทีไ่ ด้รับสารพิษ
หน่วยที่ 4 การให้สารน้าหรือของเหลวทางหลอด
เลือดดาในหน่วยฉุกเฉิน
หน่วยที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้

1.5

3

2

1

2

1

น้าร้อนลวก ไฟฟ้าช็อตและสารเคมี

2

3

2

หน่วยที่ 6 Blast injury และการก่อการร้าย

1

2

1

หน่วยที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ
หลายระบบ

3

3

4

4

4

-

15

หน่วยที่ 8 การช่วยชีวิตผูป้ ระสบภัย
หน่วยที่ 9 การพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ
หน่วยที่ 10 บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลใน

1.5

2

2

2

1

-

7

1

1

2

1

1

-

5

1

1

1

1

2

-

5

การจัดการสาธารณภัยในระยะก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
รวม

นาไป
รวม
วิเคราะห์ สอบปลาย
ใช้
(ข้อ)
ภาค
เข้าใจ
2
2
1
10+1
วิเคราะห์
1
1
1
5+1
นาไปใช้
2
1
1
8+1
วิเคราะห์
1
1
1
5+1
เข้าใจ
3
2
1
10+1
1
1
5

15

80
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