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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6003202 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย (Emergency and Disaster Nursing)
2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยเพลินตา พิพัฒนสมบัต/ิ อาจารยศรัทรา ประกอบชัย
อาจารยผูสอน วิทยากรจากภายนอกและอาจารยในสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคฤดูรอน/ ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายการจัดระบบการรักษาพยาบาล ประเมิน คัดกรอง การบําบัดรักษา ณ
ที่เกิดเหตุ การขนสง การบําบัดระหวางการนําสง การกูชีวิต การบําบัดอาการเจ็บปวยฉุกเฉิน การเกิดอุบัติภัย
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หมู การกอการรายและ สาธารณภัย ตลอดจนปองกัน ควบคุมการเกิดบาดเจ็บและการถูกกระทํารุนแรงใน
บุคคลทุกชวงอายุได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ของสภาการพยาบาล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.3 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนรูปธรรมและพัฒนาบทเรียน
E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไปกับการเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควา
ความรูจ ากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2.4 เพื่อนําผลการเรียนมาบูรณาการในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษที่เ กี่ยวของกับ การเจ็บปวยฉุก เฉิน การเกิด
อุบัติภัยหมู การกอการราย และสาธารณภัย การเกิดการบาดเจ็บ การจัดระบบการรักษาพยาบาล การ
ประเมินและคัดกรอง การบําบัดรักษา ณ ที่เกิดเหตุ การกูชีวิต การสงตอ และการขนสงผูบาดเจ็บ การบําบัด
อาการ และการตอบสนองของรางกายตอการเจ็บปวยฉุกเฉิน และการบาดเจ็บรุนแรง การปองกันควบคุมการ
เกิดการบาดเจ็บ และการถูกกระทํารุนแรงในบุคคลทุกชวงอายุ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
32 ชั่วโมง 6 ชม (สอนซอมเสริม 2 ครั้ง)
ฝกการเคลื่อนยายดวยอุปกรณ3 ชั่วโมง
ฝกการชวยฟนคืนชีพชัน้ สูง 4 ชั่วโมง

การฝกทดลอง

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน รายบุคคล
3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห วันพุธ เวลา
08.00 - 09.00 น. (เฉพาะรายที่ตองการ)
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรู ความเขาใจในหลัก
ศาสนา จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผูปวย ผูประกอบวิชาชีพพยาบาลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาล
4.1.2 สามารถแยกแยะความถูกตอง
ความดี ความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ของ
ความเปนมนุษย
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ ซื่อสัตย
และมีวินัย
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพและการปฏิบัติงาน
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นในการ
ดํารงตนและการปฏิบัติงาน
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย/ ผูใชบริการได
รับรูและเขาใจสิทธิของตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ปฐมนิเทศรายวิชาและ ระเบียบ
วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
2. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
จากประสบการณของนักศึกษาที่
พบเกี่ยวกับพยาบาลฉุกเฉินและสา
ธารณภัยในโรงพยาบาล
3. ฝกใหนักศึกษาตระหนักรูใน
ตนเอง โดยใชกระบวนการคิด
อยางมีวิจารญาณ ในกรณีศึกษาที่
เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของพยาบาลผูปวยใน
ภาวะฉุกเฉิน อุบัติภัยหมูและสิทธิ
ผูปวยมาวิเคราะห
4. บรรยายสอดแทรกและ
เสริมแรง โดยยกตัวอยาง
พฤติกรรมของการพยาบาลที่
เหมาะสมและไมเหมาะสม
5. มอบหมายศึกษาผูปวยตาม
แนวทาง Fast tract

1. ประเมินจากการแสดง
ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับความสําคัญ บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ
ของการพยาบาลฉุกเฉินและ
สาธารณภัยกอนและหลัง
บทเรียน
2. การอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นหนาชั้นเรียน
เกี่ยวของกับกรณีศึกษาใน
ดานบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของพยาบาลและ
สิทธิผูปวย
3. การเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตรงเวลา
4. คุณภาพของรายงาน (การ
ดูแลผูปวยตามสิทธิละศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย)
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ผลการเรียนรู
2. ความรู
4.2.1 มีความรูและเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ทาง วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เกี่ยวกับ
การพยาบาลผูปวยฉุกเฉินและสาธารณ
ภัย ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน
4.2.2 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล
4.2.3 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล
และกระบวนการแกปญหาสุขภาพ
4.2.4 มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการ
วิจัยและการบริหารจัดการองคกร
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศทางการ
พยาบาล
4.2.6 มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลก

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่
เปนจุดออนของตน เพื่อพัฒนาตนเอง
ใหมีความสามารถ เพิ่มมากขึ้น
4.3.2 สามารถสืบคน วิเคราะหขอมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ ปจจัยเสี่ยง
ภาวะ แทรกซอน ผลกระทบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการ
พยาบาลฉุกเฉินและจากสาธารณภัย
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายดวย Power point
สถานการณจําลอง
2. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
3. ใหนักศึกษา ฝกการประเมินคัด
กรองผูปวย ลําเลียง เคลื่อนยาย.
การใชเครื่องมือในการสื่อสาร การ
บันทึกขอมูลและฟนคืนชีพ
4. มอบหมายใหนักศึกษาเปน
รายบุคคล ศึกษาการพยาบาล สา
ธารณภัยสําคัญเกิดขึ้นในปจจุบัน
5. อาจารยและนักศึกษารวมสรุป
ประเด็นสําคัญและตอบขอซักถาม
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลง
การเรียนรูตางๆ

1. การประเมินความรูทาง
วิชาการ (การสอบยอยสอบ
กลางภาค, สอบปลายภาค)
2. การประเมินผลงานที่ได
มอบหมาย การมีสวนรวม
การตอบและการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษา
3. ประเมินภาคปฏิบัติ เรื่อง
การประเมินคัดกรองผูปวย
การลําเลียง การเคลื่อนยาย.
การใชเครื่องมือในการสื่อสาร
การบันทึกขอมูลและฟนคืน
ชีพ
4. ผล mind mapping

1. นําสถานการณเกีย่ วกับปญหา
ฉุกเฉินและจากสาธารณภัยให
นักศึกษาวิเคราะห
2. มอบหมายนักศึกษาเปนกลุม
สืบคน วิเคราะหขอมูลจากแหลง
ตางๆ เพื่อออกแบบและวางแผน
รองรับภาวะฉุกเฉินและจาก
สาธารณภัยในประเทศไทย
3. วิเคราะหสถานการณอุบัติภัย
หมู

1. ประเมินจากรายงาน
2. ผลการประเมินแผน
ออกแบบและวางแผนรับภาวะ
ฉุกเฉิน สาธารณภัย และการ
กอการราย
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
4.3.3 สามารถนําความรูไปใชในการ และการกอการรายของบานเมือง
อางอิง และวางแผนแกปญหาทางการ มาวิพากษและสรุปใจความสําคัญ
พยาบาลฉุกเฉินและจากสาธารณภัย
อยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับ
การพยาบาลฉุกเฉินและจากสาธารณ
ภัย รวมทั้งใชประสบการณเปนฐาน
4.3.5 สามารถแกปญหาดวยการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของและนํานวัตกรรม
มาบูรณาการในการวางแผนการ
พยาบาลฉุกเฉินและจากสาธารณภัย
4.3.6 สามารถแกไขปญหาอยางเปน
ระบบและสรางสรรคสอดคลองกับ
สถานการณและบริบทของสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่นมี
ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ และ
การสื่อสารทางบวก กับผูเรียน ผูสอน
ผูใชบริการ
และผูรวมทีมสุขภาพ
4.4.2 ใหคุณคากับการทํางานเปนทีม
การแลก เปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในบทบาทผูนําและผู
ตามในงานที่มอบหมายอยางมีความสุข
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําในการ
ตัดสินใจเฉพาะหนาและในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
เรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ
สังคมไดอยางตอเนื่อง

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม
การทํางานเปนทีม ความ
รับผิดชอบและบทบาทการเปน
ผูนําและผูตาม โดยแบงนักศึกษา
เปน10 กลุม โดยใหมกี ารวิเคราะห
สถานการณและกรณีศึกษาใน
ชั้นเรียน
2. กิจกรรมการเรียนการสอน ใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลปอนกลับระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลงานการทํา
รายงานกลุม
2. การสะทอนยอนคิด
3. ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม
4. ประเมินจากการมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและ
การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน

299
ผลการเรียนรู
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข เชน การ
คํานวณชนิดและปริมาณของสารน้ํา
การคํานวณขนาดของบาดแผลไหม
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ
อานวิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจรวมทั้ง
สามารถแปลความหมายขอมูล ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย ได
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด
การฟง และการเขียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน ในการ
บันทึก จัดทํารายงาน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตในการจัดการ
ขอมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการสอน โดยการ
สรางสถานการณ เรื่องการ
คํานวณ ชนิดและปริมาณของสาร
น้ํา การคํานวณขนาดของบาดแผล
ไหม ในการดูแลผูปวยฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
2. แบบทดสอบหลังจบการเรียน
แตละหนวยผาน e-learning โดย
ใชคอมพิวเตอร
3. มอบหมายใหนักศึกษา จัดทํา
และนําเสนอ รายงานการพยาบาล
เมื่อเกิดสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ

1. การประเมินความรูทาง
วิชาการ (การสอบยอย ,การ
สอบกลางภาค, ปลายภาค) การจัดทํารายงาน นํา เสนอ
ดวยสื่อเทคโนโลยี และใช
สารสนเทศทางการพยาบาล
2. คุณภาพของรายงานและ
การเลือกใชเทคโนโลยีในการ
นําเสนอรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1 แนะนํา การเรียนการสอนใน
รายวิชา
2
หนวยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัย และหลักฐานเชิง
ประจักษที่เกี่ยวของกับการ
เจ็บปวยฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาล
ฉุกเฉิน
Scene Size up
1 หนวยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี
2
งานวิจัย และหลักฐานเชิง
ประจักษที่เกี่ยวของกับการ
เจ็บปวยฉุกเฉินและสาธารณภัย
(ตอ)
1.3 การบริหารงานในหนวยฉุกเฉิน
1.4 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
อุบัติภัยหมู
1.5 การจําแนกผูปวยฉุกเฉินและ
สาธารณภัยการสื่อสารในหนวย
ฉุกเฉิน
2 หนวยที่ 2 การประเมินผูปวย
2
ฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
2.1 การประเมินขั้นตน (Primary
assessment)
2.2 การประเมินขั้นที่สอง
(Secondary assessment)
2

หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยที่มี
บาดแผล
4.1 ชนิดของบาดแผล
4.2 การชวยเหลือผูที่มีบาดแผล
เบื้องตนตามชนิดของบาดแผล
4.3 หลักการประเมินผูปวยที่ไดรับ

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
-อาจารยผูรับผิดชอบแนะนํา
ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผล
-บรรยายและอภิปรายโดยใช
Power point
-ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณ
ในหนวยฉุกเฉินและสาธารณภัย
-สงคะแนนสอบยอย 2 คะแนน
-วีดิทัศนเกี่ยวกับการสื่อสารการ
จําแนกประเภทผูปวย
-แสดงแผน และขอควรระวังใน
การทําแผนอุบัตภิ ัยหมู
-อาจารยและนักศึกษารวมสรุป
ประเด็นสําคัญและตอบขอ
ซักถาม
-สงคะแนนสอบยอย 2 คะแนน
-สงขอสอบวันที่
- แบงกลุมนักศึกษาใหฝก
ประเมิน ผูปวยฉุกเฉินและสา
ธารณภัย
-บรรยายโดยใช Power Point
-อาจารยและนักศึกษารวม
อภิปราย
-สงคะแนนสอบยอย 2 คะแนน
-สงขอสอบวันที่
-สาธิตการประเมินผูปวยและ
หลักการพยาบาลเบื้องตน
-บรรยายโดยใช Power Point
-อาจารยและนักศึกษารวมสรุป
ประเด็นสําคัญ
-สงคะแนนสอบยอย 2 คะแนน

ผูสอน
อาจารยสาขา
การพยาบาล
ผูใหญและ
ผูสูงอายุ
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สัปดาห
ที่

3

3

4

4

5
5

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
-สงขอสอบวันที่

บาดเจ็บหลายระบบ
4.4 การพยาบาผูปวยที่ไดรับ
บาดเจ็บหลายระบบเบื้องตน
หนวยที่ 4 หลักการลําเลียงและ สอน 1 -บรรยายโดยใช Power Point
การเคลื่อนยาย
ปฏิบัติ -อภิปรายการเคลื่อนยายและ
3.1 ประเภทการเคลื่อนยาย
2
การสงตอผูปวย
3.2 อุปกรณในการเคลื่อนยาย
-นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ
3.3 การสงตอผูปวยฉุกเฉินและสา
-สงคะแนน 2 คะแนน
ธารณภัย
-สงขอสอบวันที่
หนวยที่ 5 การพยาบาลบาดแผล
2 -นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาผู
ไหมและการชวยเหลือเบื้องตน
ที่ผูปวย
หนวยที่ 6 Blast injury และการ
-บรรยายโดยใช Power Point
กอการราย
-สงคะแนนสอบยอย 2 คะแนน
-สงขอสอบวันที่
หนวยที่ 7 การพยาบาลผูปวยชัก
2 -นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาผู
หมดสติและไดรับสารพิษ
ที่ผูปวยชัก หมดสติ ไดรับ
7.1 การพยาบาลผูปวยชัก หมด
สารพิษ โดยแบงเปน 8 กลุม
สติ
-บรรยายโดยใช Power Point
7.2 วิธีการเขาสูรางกายของ
-สงคะแนน 2 คะแนน
สารพิษ
-สงขอสอบวันที่
7.3 ชนิดของสารพิษ
7.4 หลักในการใหการชวยเหลือ
และลดอาการรุนแรงของสารพิษ
หนวยที่ 8 การพยาบาลผูปวย
3 -บรรยายโดยใช Power Point
ฉุกเฉินในระบบตางๆ
-นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาผู
8.1 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ที่ฉุกเฉินโดยแบงเปน 8 กลุม
8.2 ระบบทางเดินหายใจ
-อภิปรายและซักถาม
8.3 ระบบทางเดินปสสาวะ
-สงคะแนน 2 คะแนน
8.4 ระบบทางเดินอาหาร
-สงขอสอบวันที่
สอบกลางภาค (ตั้งแตหนวยที่ 1-8) 2 ชั่วโมง
หนวยที่ 9 การประเมินผูปวย
ภาวะช็อกและการชวยเหลือ
เบื้องตน
9.1 ทบทวนภาวะช็อก
9.2 การประเมินภาวะช็อกและ

2

-บรรยายโดยใช Power Point
-อภิปราย
- ตัวอยางกรณีศึกษา
-สงคะแนน 2 คะแนน

ผูสอน

302
สัปดาห
ที่
6

6

7

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

การชวยเหลือ
เบื้องตน
หนวยที่ 10 การพยาบาลฉุกเฉิน
2
ทาง ตา หู คอ และจมูก
10.1 การประเมิน การพยาบาล
ฉุกเฉินทางตา
10.2 การประเมิน การพยาบาล
ฉุกเฉินทางหู
10.3 การประเมิน การพยาบาล
ฉุกเฉินทางคอ
10.4 การประเมิน การพยาบาล
ฉุกเฉินทางจมูก
หนวยที่ 11 หลักการใหสารน้ํา
2
หรือของเหลวทางหลอดเลือดดํา
ในหนวยฉุกเฉิน
111 ชนิดและสวนประกอบของ
สารน้ําที่ใหทางหลอดเลือดดํา
112 หลักในการใหสารน้ําและ
สารละลายในผูปวยฉุกเฉิน
11.3 กลุมยาที่ใชในหนวยฉุกเฉิน
หนวยที่ 12 การชวยฟนคืนชีพ
สอน 1
12.1 ทบทวนกายวิภาคและ
ปฏิบตั ิ
สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือด
2
และการหายใจ
12.2 แนวคิดในการชวยฟน คืนชีพ
12.3 การชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
12.4 รถชวยชีวิตฉุกเฉิน
12.5 ยาในรถชวยชีวิตฉุกเฉิน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
-สงขอสอบวันที่
-บรรยายโดยใช Power Point
-อภิปราย
-สงคะแนน 2 คะแนน
-สงขอสอบวันที่

-แสดงตัวอยางสารน้ําชนิดตางๆ
ที่ใชในหนวยฉุกเฉิน
-บรรยายโดยใช Power Point
-วีดีโอเกี่ยวกับวิธีการใหสารน้ํา
-อาจารยและนักศึกษารวมสรุป
ประเด็นสําคัญ
-สงคะแนน 2 คะแนน
-สงขอสอบวันที่
-บรรยายโดยใช Power Point
-วีดโี อเกี่ยวกับขั้นตอนการชวย
ฟนคืนชีพ
-สาธิตขั้นตอนในการชวยฟนคืน
ชีพ
-นักศึกษาฝกปฏิบัติการชวยฟน
คืนชีพขั้น advance
-สงคะแนน 2 คะแนน
-สงขอสอบวันที่

ผูสอน
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สัปดาห
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวขอ/รายละเอียด
ผูสอน
ที่
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
7
หนวยที่ 13 การปองกันความ
2 -บรรยายโดยใช Power Point
เสี่ยงดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
-อภิปราย
การพยาบาลในหนวยฉุกเฉิน
-เชิญผูมีประสบการณมาให
13.1 กฎหมายและระเบียบที่
แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันการ
เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลในสวนที่
ฟองรอง
เกี่ยวของ
-ยกตัวอยางการปฏิบัติตัวเมื่อไป
13.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผูปวย
เปนพยานที่ศาล
คดี
-สงคะแนน 2 คะแนน
13.3 ขอปฏิบัติเพื่อปองกันการ
-สงขอสอบวันที่
ฟองรอง
13.4 แนวทางปฏิบัติตัวเมื่อตองไป
เปนพยานในศาล
8
หนวยที่ 14 การพยาบาล
2 -บรรยายโดยใช Power Point
ผูประสบภัยที่มีปญหาทางดาน
-อภิปราย
จิตใจ
-วีซีดตี ัวอยางผูประสบภัยที่มี
14.1 ปฏิกิริยาตอบสนองดานจิตใจ
ปญหาทางจิตสังคม
14.2 หลักการพยาบาลผูประสบภัย
-สงคะแนน 2 คะแนน
ที่มีผลกระทบดานจิตใจ
-สงขอสอบวันที่
14.3 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
8
หนวยที่ 15 การพยาบาลฉุกเฉิน
2 -นักศึกษานําเสนอรายงานตาม
ผูปวยที่ถูกทารุณกรรม
หัวขอที่ไดรับมอบหมาย
15.1 ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดทารุณ
-สรุปประเด็นสําคัญโดยใช
กรรมในครอบครัว
แบบทดสอบ
15.2 ผลกระทบและแนวทางแกไข
-สงคะแนนสอบยอย 2 คะแนน
ในการใหบริการผูปวยที่ถูกทารุณ
-สงขอสอบวันที่
กรรม
15.3 บทบาทของพยาบาลในการ
ดูแลผูปวยที่ถูกทารุณกรรม
15.4 ภาวะฉุกเฉินในระบบสืบพันธ
9
สอบปลายภาค (ตั้งแตหนวยที่ 9-15 และ30% ของขอสอบกลางภาค)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.6
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,4.5.4,
4.5.5

2
3

4

5

5

4.1.4, 4.1.5
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
4.4.2, 4.4.3, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5

วิธีการประเมิน
Pre-post test / วิเคราะห
สถานการณ (กลุมหรือเดี่ยว)
-การทดสอบยอย
(Quiz/Test)
สอบหลังเรียนไปแลว 2
อาทิตยในทุกหนวยวิชาผาน
ระบบ e-learning
http://xedu.dusit.ac.th
สง mind map ทุกคน

รายงานกลุม เรื่องการ
พยาบาลผูปวย เมื่อสา
ธารณภัย
-การพยาบาลกอน ขณะและ
หลังเกิดสาธารณภัย
-การปองกัน และเตรียมพรอม
เพื่อรองรับกับสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น ทั้งตนเองและผูอื่น
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
ภาคปฏิบัติ
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
-การเคลื่อนยายดวยอุปกรณ
4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6 -การชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
4.3.1, 4.3.4, 4.3.6
-พฤติกรรมการเขาเรียน
4.4.2 ., 4.4.3, 4.4.4
4.5.1, 4.5.3
4.1.4
รายงานเดี่ยว
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
-ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดทารุณ
4.3.5, 4.3.6
กรรมใน ครอบครัว
4.4.2, 4.4.3,
-ผลกระทบและแนว
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
ทางแกไขในการให บริการ
4.5.4, 4.5.5
ผูปวยที่ถูกทารุณกรรม
-บทบาทของพยาบาลในการ
ดูแลผูปวยที่ถูกทารุณกรรม
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
สอบกลางภาค (ตั้งแตหนวย
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
ที่ 1-8) จํานวน 2 ชั่วโมง
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4,

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1,2,3,4,5,6,
10%
7,8

ทุกหนวย

5%

1

5%

2, 6

5%

8

5%

5

30 %
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

4.3.5, 4.3.6
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5
6 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
สอบปลายภาค (ตั้งแตหนวยที่
9
40%
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
9-15 และ30%ของขอสอบ
4.3.1, 4.3.3, 4.3.4,
กลางภาค)
4.3.5, 4.3.6
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5
การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
หมายเหตุ
1. นักศึกษาตองเขาเรียนตอเนื่องไมนอยกวา 80%
2. นักศึกษาตองทดสอบยอย (Quiz/Test)ทุกหนวยเรียน
3. แนวทางชวยเหลือผูเรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการเฉลยแนวคิดของขอสอบกลางภาคและการสอบยอยเพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือก
ตัวนั้นๆ ถูกหรือผิดอยางไร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต สุดาพรรณ ธัญจิราและวนิดา ออประเสริฐศักดิ.์ (2550) การพยาบาลฉุกเฉิน
และอุบัติภัยหมู. มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ: สามเจริญพาณิชย
วรรณเพ็ญ อินทรแกวและคณะ. (2548) . การพยาบาลสาธารณภัย .กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุภา
จํากัด.
Holleran, R.S. (2005). Mosby's Emergency&Transport Nursing Examination Review.
Philadelphia: Mosby, Inc.
Lemone P. and Karen B. (2004). Medical-Surgical nursing: critical thinking inclient care
Volum I-II .3rd ed. New Jersey: Perntice Hall.
Lewis M.S., Heitkemper M.M. and Dirksen R.S. (2004). Medical-Surgical Nursing Assessment
and Management of Clinical Problems. 6th ed. St. Louis: Mosby.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2545). หลักสูตรและคูมือวิทยากร การปฐมพยาบาล ณ
จุดเกิดเหตุ. กรุงเทพฯ: บริษัทซินเนีย ครีเอท จํากัด
คณาทิต จันทรศรี. (2551) คูมือกูชีวิต กรุงเทพมหานคร: เอ็ดูเคชั่น โมนิค ไลย มัลติมีเดีย.
จริยา ตันติธรรม, พัทยา ปนสุขสวัสดิ,์ พิกุล ตันติธรรม และสุคิม พงศพัฒนาวุฒ.ิ (2547). การพยาบาล
ผูปวยวิกฤติ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณการ.
ไชยรัตน เพิ่มพิกุลและดุสิต สถาวร.(2548). Disasters ; Role of Critical care .กรุงเทพมหานคร:
บริษัท บียอนด เอ็นเทอรไพรซ จํากัด.
วิจิตรา กุสุมภ. (2546). การพยาบาลผูปวยทีม่ ีบาดแผล. (พิมพครั้งที่ 3). ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยา ศรีมาดา, บรรณธิการ. (2547). หัตถการทางการแพทยทางดานอายุรศาสตร. (พิมพครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ: โรงพิมพยูนิตี้ พับลิเคชั่น.
วีรพันธ โขวิทูรกิจ และธานินทร อินทรกําทรชัย, บรรณธิการ. (2546). เวชปฏิบัติผูปวยใน. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุทธชาติ พีชผล, นพพล วรอุไร, ศุภวิทย มุตตามระ, ปรัญยา ทวีชัยการ, ปรียาพันธ แสงอรุณ และวิชัย
ประยูรวิวัฒน. (2548). เวชศาสตรฉุกเฉิน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: นําอักษรการพิมพ.
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล. (2545). ภาวะช็อก: Molecular/Cellular and
Clinical Basis.กรุงเทพฯ: บริษัท เมดิคัล ครีเอทีฟ จํากัด.
Diehl, T.S., et al. (2004). Medical Surgical Nursing made Incredibly Easy. Philadelphia:
Lippincott Williams Wilkins.
Boyer, Mary Jo. (2010). Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing:
Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,
Christensen, Barbara Lauritsen .( 2011) Adult health nursing. St.Louis : Mosby Elsevier
Holloway, N.M. (2004). Medical – Surgical Care Planning. 4th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
Ladwig, Gail B., Ackley, Betty J. (2011) Nursing diagnosis handbook: an evidence-based
guide to planning care. St. Louis, Mass : Mosby Elsevier. .
Melander, S.D. (2004). Care Studies in Critical Care Nursing A guide for Application and
Review. 8th ed. Philadelphia: Elsevier.
Pudner R. (2005). Nursing the Surgical Patient. 2nd ed. London: Elsevier Science Limited.
Smeltzer S.C. and Bare B.G. (2004). Textbook of Medical-Surgical Nursing Volume 1-2 10th
ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins.
Timby, B.K. and Smith, N.S.(2005). Essentials of Nursing Care of Adults and Children.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Williams & Wilkins. (2010) Nursing Diagnosis: Application to Clinical Practice. 13 th ed.
Philadelphia : Lippincott .
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Wolters Kluwer. (2010) Health assessment in nursing. Philadelphia : Health/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.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซด ไดแก Science Direct, Springer Link e Journal, E-learning.,
http://xedu.dusit.ac.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมิน
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินตนเองดวย แบบฟอรมการพิจารณาการออกแบบการเรียนการสอน (Course design
checklist Doc. No. 03) เสนอผานฝายวิชาการ
2.2 มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ เปนกรรมการพิจารณาการออกแบบการสอนรายวิชา กรรมการ
วิพากษขอสอบ ประเมินการสอนของอาจารยและใหขอเสนอแนะ
2.3 มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และใหขอมูลปอนกลับแกอาจารย
2.4 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.5 จากผลการสอบ/ การทวนสอบผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห
/ประเมินคา

รวม (ขอ)

หนวยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
หลักฐาน เชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวย
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย

เขาใจ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอน
4

รู/ จํา

ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย

2

2

8

8

-

20

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห
/ประเมินคา

รวม (ขอ)

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน
Scene Size up
1.3 การบริหารงานในหนวยฉุกเฉิน
1.4 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยหมู
1.5 การจําแนกผูปวยฉุกเฉินและสาธารณภัย
การสื่อสารในหนวยฉุกเฉินการ
หนวยที่ 2 การประเมินผูปวยฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
2.1 การประเมินขั้นตน (Primary assessment)
2.2 การประเมินขั้นที่สอง (Secondary
assessment)
หนวยที่ 3 การพยาบาลผูปวยที่มีบาดแผล
4.1 ชนิดของบาดแผล
4.2 การชวยเหลือผูที่มีบาดแผลเบื้องตนตามชนิด
ของบาดแผล
4.3 หลักการประเมินผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บหลาย
ระบบ
4.4 การพยาบาผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บหลายระบบ
เบื้องตน
หนวยที่ 4 หลักการลําเลียงและการเคลื่อนยาย
3.1 ประเภทการเคลื่อนยาย
3.2 อุปกรณในการเคลื่อนยาย
3.3 การสงตอผูปวยฉุกเฉินและสาธารณภัย
หนวยที่ 5 การพยาบาลบาดแผลไหมและการ
ชวยเหลือเบื้องตน
หนวยที่ 6 Blast injury และการกอการราย
หนวยที่ 7 การพยาบาลผูปวยชัก หมดสติและ
ไดรับสารพิษ
7.1 การพยาบาลผูปวยชัก หมดสติ
7.2 วิธีการเขาสูรางกายของสารพิษ
7.3 ชนิดของสารพิษ
7.4 หลักในการใหการชวยเหลือและลดอาการ
รุนแรงของสารพิษ
หนวยที่ 8 การพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน
8.1 ระบบหัวใจและหลอดเลือด

เขาใจ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอน

รู/ จํา
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2

1

1

4

4

-

10

2

1

1

4

4

-

10

2

1

1

4

4

-

10

2

1

1

4

4

-

10

2

1

1

4

4

-

10

3

2

2

6

5

15

วิเคราะห

สังเคราะห
/ประเมินคา

รวม (ขอ)

หนวยที่ 12 การชวยฟนคืนชีพ
12.1 ทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ
ไหลเวียนเลือดและการหายใจ
12.2 แนวคิดในการชวยฟนคืนชีพ
12.3 การชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
12.4 รถชวยชีวิตฉุกเฉิน
12.5 ยาในรถชวยชีวิตฉุกเฉิน
หนวยที่ 13 การปองกันความเสี่ยงดานกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลในหนวย ฉุกเฉิน
13.1 กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวกับวิชาชีพ
พยาบาลในสวนที่เกี่ยวของ
13.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผูปวยคดี
13.3 ขอปฏิบัติเพื่อปองกันการฟองรอง

นําไปใช

8.2 ระบบทางเดินหายใจ
8.3 ระบบทางเดินปสสาวะ
8.4 ระบบทางเดินอาหาร
หนวยที่ 9 การประเมินผูปวยภาวะช็อกและการ
ชวยเหลือเบื้องตน
9.1 ทบทวนภาวะช็อก
9.2 การประเมินภาวะช็อกและการชวยเหลือ
เบื้องตน
หนวยที่ 10 การพยาบาลฉุกเฉินทาง ตา หู คอ
และจมูก
10..1 การประเมิน การพยาบาลฉุกเฉินทางตา
10..2 การประเมิน การพยาบาลฉุกเฉินทางหู
10.3 การประเมิน การพยาบาลฉุกเฉินทางคอ
10.4 การประเมิน การพยาบาลฉุกเฉินทางจมูก
หนวยที่ 11 หลักการใหสารน้ําหรือของเหลว
ทางหลอดเลือดดําในหนวยฉุกเฉิน
11.1 ชนิดและสวนประกอบของสารน้ําที่ใหทาง
หลอดเลือดดํา
11.2 หลักในการใหสารน้ําและ สารละลายใน
ผูปวยฉุกเฉิน
11.3 กลุมยาที่ใชในหนวยฉุกเฉิน

เขาใจ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอน

รู/ จํา

310

2

1

1

4

4

-

10

2

1

1

4

4

-

10

2

1

1

4

4

-

10

3

1

1

4

4

-

10

2

1

1

4

4

-

10

รวม

32

รวม (ขอ)

2

สังเคราะห
/ประเมินคา

หนวยที่ 15 การพยาบาลฉุกเฉินผูปวยที่ถูก
ทารุณกรรม
15.1 ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดทารุณกรรมใน
ครอบครัว
15.2 ผลกระทบและแนวทางแกไขในการให
บริการผูปวยที่ถูกทารุณกรรม
15.3 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ถูก
ทารุณกรรม
15.4 ภาวะฉุกเฉินในระบบสืบพันธ

วิเคราะห

2

นําไปใช

13.4 แนวทางปฏิบัติตัวเมื่อตองไปเปนพยาน
ในศาล
หนวยที่ 14 การพยาบาลผูประสบภัยที่มีปญหา
ทางดานจิตใจ
14.1 ปฏิกิริยาตอบสนองดานจิตใจ
14.2 หลักการพยาบาลผูประสบภัยที่มีผลกระทบ
ดานจิตใจ
14.3 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช

เขาใจ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอน

รู/ จํา

311

1

1

4

4

-

10

1

4

4

-

10

160

