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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6074203 การรักษาโรคเบื้องตน (Primary Medical Care)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.จิตรลดา ถาวรกุล และ อ.นิภา ลีสุคนธ
อาจารยผูสอน อาจารยในสาขาการพยาบาลชุมชน สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
และ วิทยากรจากภายนอก (อาจารยแพทย)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

มกราคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง
1.1 หลักการและวิธีการ การรักษาโรคเบื้องตน ตามขอบเขตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ โดยยึดหลักกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปวย
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1.2 การประเมินสุ ขภาพและการวินิจฉัยแยกโรค โดยใชกระบวนการ วิเ คราะหขอมูลที่ไดจากการซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ
1.3 บูรณาการความรูจากศาสตรเชิงประจักษเพื่อใหบริการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ ในดานการรักษา
ดวยยา การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําตามขอบเขตของวิชาชีพ
1.4 หลักการทําหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องตน ไดแก การเย็บแผล การผาฝ การถอดเล็บตามขอบเขตของ
วิชาชีพ
1.5 การคัดกรองและการสงตอผูปวยไปรับการรักษาที่เหมาะสม ตามระบบบริการสาธารณสุขได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงคในการปรับปรุงรายวิชานี้ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ที่มีการเพิ่มรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ ทําใหสามารถตัดทอนเนื้อหาที่
ซ้ําซอนกับบางสวนออกไปได เพิ่มเนื้อหารายวิชาบางสวน ใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษอันเปนปจจุบัน
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาสวนอื่นๆใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับขอกําหนดการสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล และสามารถนําความรูไปใชในการเรียนการ
สอนในวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตนได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลัก การ และ วิธีก ารรัก ษาโรคเบื้องตน ตามขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรมที่ควบคุม การ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ โดยใชกระบวนการประเมินสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยแยกโรค หลักการรักษาดวยยา การใหสารน้ําทางหลอดเลือด
ดํา และการทําหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องตน การคัดกรอง และสงตอผูปวยไปรับการรักษาที่เหมาะสม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ชั่วโมงบรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง
สอนเสริม ครั้งละ 2 ชั่วโมง

การฝกทดลอง
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาจอง วันเวลา ลวงหนา หรือ มาพบตามเวลา
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล
4.1.2 แยกแยะความถูกตอง
ความดี และความชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย และ
ตระหนักในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตองานที่
มอบหมายทั้งของตนเองและและ
สวนรวม
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
ในการศึกษา การสงงาน การสอบ
มีความเสียสละ
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพและ
สามารถจัดการกับปญหา
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพได
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
ในดานการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย /
ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสิทธิ
ของตนเอง
2. ความรู
4.2.1 มีความรูและเขาใจใน
หลักการและบทบาทของ
พยาบาล สาระสําคัญของหลัก
กฎหมายและจริยธรรมในการ
รักษาโรคเบื้องตน: เงื่อนไขและ
ขอบังคับในการประกอบวิชาชีพฯ
การรักษาโรคเบื้องตนตาม
ขอบังคับ ของสภาการพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การปฐมนิเทศรายวิชากอนการ
เรียนเพื่อใหทราบขอตกลงในการ
เรียนการสอน
2. บรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในแตละเนื้อหา
3. ฝกวิเคราะหและตัดสิน
สถานการณในกรณีศึกษาการรักษา
โรคเบื้องตนในประเด็นทาง
จริยธรรม
4. ฝกการมีวินัยในการเรียนและ
การสอบ เชนการมอบหมายงาน
การสงงาน การเขาเรียน ฯลฯ
5. ใชการเรียนแบบเพื่อนคูคิด
(Buddy learning) ใหนักศึกษาที่
เรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนใน
การเรียนรู และการทํากิจกรรมที่
อาจารยมอบหมาย
6. ใหการเสริมแรงโดยแสดงความ
ชื่นชมและสะทอนกลับทันทีที่
ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออก
เหมาะสมในชั้นเรียน
7. อาจารยเปนแบบอยางตอผูเรียน
ในดานการตรงตอเวลา การเคารพ
ในสิทธิของผูใชบริการ และ
การแสดงพฤติกรรมจริยธรรม
ที่เหมาะสม

1. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิต
ของรายงาน
2. ความรับผิดชอบตองาน
รายบุคคล
3. กระบวนการกลุม (Group
process) ดวยแบบประเมินที่มี
ขอประเมิน ความรับผิดชอบ
ความเสียสละและเห็นแก
ประโยชนสวนรวม
3. วัดดวยขอสอบ MCQ (ตัว
ขอสอบ วัดการตัดสินใจเลือก
ประเด็นจริยธรรม ใน
สถานการณ
3. การเขาเรียนและเขาสอบ
ตามเวลาที่กําหนด
4. การสงงานและการติดตาม
แกไขชิ้นงานตามเวลาที่กําหนด

1. บรรยายอยางมีสวนรวม
2. มอบหมายใหนักศึกษาคนควา
ดวยตนเองในหัวขอการประเมิน
ภาวะสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยก
โรค
3. ทบทวนการตรวจรางกายดวย
ตนเองจากการศึกษาผานการชม
วีดิทัศน สาธิตการตรวจรางกาย
และบรรยายสรุปในชั้นเรียน

1. การสอบกลางภาคและปลาย
ภาคดวยขอสอบ MCQ
2. การตอบคําถามและการ
อภิปรายในชั้นเรียน
3. คุณภาพรายงานกลุมและ
การนําเสนอ
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ผลการเรียนรู
อนุญาตใหพยาบาลประกอบเวช
กรรม เงื่อนไขและขอบังคับใน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ เงื่อนไขและ
ขอบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2.2 มีความรูและเขาใจใน
สาระสําคัญของ
-การวินิจฉัยแยกโรค โดยอาศัย
การวิเคราะหขอมูล จากการ
ประเมินสุขภาพดวยการ ซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจ
ทางหองปฏิบัตกิ าร การตรวจ
พิเศษ การประเมินทางดานจิตใจ
-หลักการใชยาเพื่อการรักษาโรค
เบื้องตน หลักการใหสารน้ําทาง
หลอดเลือดดํา
-หลักการทําหัตถการทาง
ศัลยกรรมเบื้องตน ตามขอบเขต
ของวิชาชีพ
-การบันทึกขอมูลและลงรายงาน
การฟนฟูสภาพและการสงเสริม
สุขภาพผูปวยไดอยางเหมาะสม
4.2.3 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของกระบวนการ
พยาบาล และ กระบวนการแกไข
ปญหาสุขภาพในการรักษาโรค
เบื้องตน
4.2.4 มีความรูและความเขาใจใน
กระบวนการการบริหารจัดการ
องคกรดานสุขภาพในดานการคัด
กรองและสงตอผูปวยไปรับการ
รักษาที่เหมาะสม
4.2.5 มีความรูในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สารสนเทศทางการพยาบาลใน
การเรียนการสอนวิชารักษาโรค
เบื้องตน

วิธีการสอน
4.บรรยายอยางมีสวนรวม ใน
เนื้อหาที่มีลักษณะของการบูรณา
การ ระหวาง
การวินิจฉัยแยกโรคตามระบบของ
รางกาย ดวยการซักประวัติ ตรวจ
รางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ กับ การรักษาดวย
ยา การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
และการสรางเสริมสุขภาพและการ
สอนผานกรณีศึกษา (case based)
5. สอนสาระสรุปรวบยอดผาน
กระบวนการกลุม ในการทํา
รายงาน วิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อ
การ วินิจฉัยแยกโรค (Group
symptomatic differentiate)
(รายงานกลุม) การนําเสนอและ
อภิปรายกลุม เพื่อการเรียนรู
รวมกันในชั้นเรียน ครอบคลุมถึง
บทบาทการคัดกรอง สงตอผูปวย
ไปรับการรักษาที่เหมาะสมและ
ความเขาใจในวัฒนธรรม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพและการ
ปฏิบัติการพยาบาล
6. บรรยายวิธีการบันทึกขอมูลและ
ลงรายงานการรักษาโรคเบื้องตน
และมอบหมายแบบฝกหัดในการ
บันทึกฯ
7. บรรยายหลักการทําหัตถการ
ทางศัลยกรรมเบื้องตน ตาม
ขอบเขตของวิชาชีพ เชน การเย็บ
แผล ผาฝ ถอดเล็บและเรียนรูจาก
วิดิทัศนดวยตนเองนอกเวลา

วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
4.2.6 มีความรู ความเขาใจใน
วัฒนธรรม สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลกที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพและการปฏิบัติการ
พยาบาล เชนผลกระทบทาง
สุขภาพจากการยายถิ่นของ
ประชากรในประเทศและจาก
ประเทศเพื่อนบาน

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออน จุด
แข็งของตนเอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคน ประมวล
และวิเคราะหแยกแยะขอมูล เชน
จากการซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ
จากกรณีศึกษา
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานจากการซักประวัติ การ
ตรวจรางกาย ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการไปใชในการอางอิง
ในการวินิจฉัยแยกโรคได
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะหเหตุ
ปจจัยและผล (Cause and
Effect) จากปญหาของผูปวยตาม
กลุมอาการ โดยใชองคความรูท ี่มี
ในกรณีศึกษาเพื่อวินิจฉัยแยกโรค
และใหการรักษา
4.3.6 สามารถคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ และ สรางสรรค โดย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนเนนทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ (System thinking)
วิเคราะห และการแกไขปญหา ทั้ง
ระดับบุคคลและกลุม
2. มอบหมายงานกลุมในการ
อภิปรายกรณีศึกษา เพื่อเรียนรูการ
สืบคน ประมวลและวิเคราะห
แยกแยะขอมูล
3. ฝกการวิเคราะหตนเอง (Selfanalysis) กรณีศึกษา การอภิปราย
กลุม การสะทอนคิด
4. ฝกการวิเคราะหและอภิปราย
สถานการณ จากกรณีศึกษา

1. บันทึกการสะทอนคิดของ
นักศึกษา
2. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในระหวาง การอภิปราย
3. ผลงานการศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ การใชกระบวนการ
แกไขปญหาในการทํางานกลุม
และการอภิปราย
4. สังเกตกระบวนการ และ ผล
การแกไขปญหาในสถานการณ
จริงในการฝกวิเคราะหและ
อภิปรายจากกรณีศึกษา
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ผลการเรียนรู
ใชองคความรูของการรักษาโรค
เบื้องตนเพื่อวินิจฉัยแยกโรคและ
วางแผนใหการรักษาพยาบาลเพื่อ
แกปญหาสุขภาพใหแกผูปวย

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอบุคคล
อื่น มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ทางบวก ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียน
กับผูใชบริการ และผูรวมทีม
สุขภาพ
4.4.2 มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและ
ผูตามอยางมีความสุข
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และ สังคมอยางตอเนื่อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม
การทํางานเปนทีม (Team
working) ความรับผิดชอบ และ
การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูต าม
2. การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
(Peer group learning)
3. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) เมื่อผูเรียน
แสดงความรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมสื่อสารทางบวก
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Sharing) และ ใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ระหวางผูเ รียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ในการ
วิเคราะหกรณีศึกษาที่มีความ
แตกตางกันในปญหาดานอายุรก
รรม ศัลยกรรม สูต-ิ นรีเวชกรรม
และชวงวัย
5.มอบหมายงานใหรับผิดชอบ
(Assignment) และติดตาม
พัฒนาการของนักศึกษา

1. ประเมินพฤติกรรมของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
2. ประเมินกระบวนการกลุม
(group process) โดยอาจารย
ผูสอน สมาชิกกลุมประเมิน
ตนเองและเพื่อนตามเกณฑใน
ใบประเมิน
3. จากคุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดานกระบวนการ
และผลลัพธ

5. ทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สามารถคํานวณ dose ยา 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให 1. คุณภาพของผลงานที่
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ผลการเรียนรู
ในการรักษา คํานวณปริมาณสาร
น้ํา/จํานวนหยด
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตอการสื่อสาร และถายทอดแก
บุคคลและกลุมคน รวมทั้ง
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอาน
การเขียน อยางมีประสิทธิภาพ
โดยการบันทึกขอมูลการตรวจ
รางกาย การรักษา การให
คําแนะนําและสงตอผูปวย
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปนใน
การจัดทําเอกสาร จัดระบบขอมูล
และการนําเสนองาน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ทในการสืบคนขอมูล
และจัดการขอมูล

วิธีการสอน
ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดคํานวณ
dose ยาในการรักษา คํานวณ
ปริมาณสารน้ํา/จํานวนหยด การ
แปลงหนวยการวัด
2. การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ เชน มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาขอมูลทีใ่ ชอางอิง
ในการวิเคราะหกรณีศึกษา จาก
แหลงที่อางอิงได
3. มอบหมายใหนักศึกษาตรวจและ
ประเมินสุขภาพบุคคลที่มีความ
เจ็บปวยจากบุคคลที่รูจัก ลงบันทึก
ผลการตรวจรางกาย การรักษา
การใหคําแนะนําและสงตอผูปวย
3.จัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอ (Presentation)
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
นาสนใจ เหมาะสมกับผูฟง และ
เนื้อหาที่นําเสนอ เชน การนําเสนอ
ดวยปากเปลา (Oral
presentation), การนําเสนอดวย
โปสเตอร (Poster presentation),
การจัดทําแผนพับ (Leaflet), การ
จัดทําเวทีอภิปราย

วิธีการประเมินผล
มอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ จาก
การตอบคําถามในชั้นเรียน การ
นําเสนอกรณีศึกษาและการ
อภิปรายกลุม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ
ที่
ชัว่ โมง
1 ปฐมนิเทศรายวิชา
2
หนวยที่ 1 หลักการและวิธีการ
รักษาโรคเบื้องตน
1.1 ความหมาย ความสําคัญ
วัตถุประสงคและขอบเขตพยาบาล
ในการรักษาโรคเบื้องตนตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
1.2 สรุปรวบยอดกฎหมายที่
เกี่ยวของ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการรักษา
โรคเบื้องตน
1.3 หลักและวิธีการใหการวินิจฉัย
เบื้องตนตามอาการของโรค
- ความหมายของอาการและ
อาการแสดง
- หลักและวิธีการวินิจฉัยโรคตาม
อาการ

1-2

หนวยที่ 2 การประเมินภาวะ
สุขภาพ เพื่อการวินิจฉัยโรคและ
การรักษา
2.1 การสัมภาษณประวัติและการ
บันทึกประวัติการเจ็บปวย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- ปฐมนิเทศลักษณะการเรียน อ.จิตรลดา
การสอน การจดบันทึกการเรียน
ดวยตนเองและดวยการเรียน
แบบแบงปนในกรณีทไี่ มมี
เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาดวยตนเองและการ
ทบทวนวิชาพื้นฐานที่เรียน
มาแลว ผานการบาน รายงาน
และการสอบยอย (Quiz)
- บรรยาย
- สั่งงานทบทวนกฎหมาย
ระเบียบกระทรวง ที่เกี่ยวของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การรักษาโรคเบื้องตน ทางเวป
ไซคของคณะฯและนักศึกษาผู
ประสานรายวิชา กอนเริ่มการ
เรียนการสอน 1สัปดาห
- Quiz กฎหมาย ระเบียบ
กระทรวง ที่เกี่ยวของ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
รักษาโรคเบื้องตน
- เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
ในกฎหมาย ระเบียบกระทรวง
ที่เกี่ยวของ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการรักษา
โรคเบื้องตน
- การบานทบทวนเนื้อหาการ
ประเมินภาวะสุขภาพ การ
สัมภาษณและการตรวจรางกาย
เบื้องตน
- Quiz หลักการการสัมภาษณ อ.นิภา
และการตรวจรางกาย การแปล อ.จิตรลดา
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
- บรรยายการประเมินภาวะ
สุขภาพแบบบูรณาการ และ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง

- การซักประวัติทั่วไป
- การซักประวัติการเจ็บปวยและ
อาการ
- การบันทึกประวัติการเจ็บปวย
- การประเมินทางดานจิตใจ การ
ฟงแบบเขาถึงจิตใจ (Deep
listening)
2.2 การตรวจรางกายเบื้องตนและ
การบันทึกผลการตรวจ
- หลักการตรวจรางกาย
- วิธึการตรวจรางกายในแตละ
ระบบรางกาย
2.3 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษอื่นๆ
2.4 การบันทึกผลการตรวจ

2-4

หนวยที่ 3 การวินิจฉัยแยกโรค
และการรักษาโรคเบื้องตนที่พบ
บอย ในทุกชวงอายุ
3.1 การวินิจฉัยแยกโรค
3.2 การรักษาดวยยา
3.3 การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
ตามกลุมอาการ
- โรคทางเดินหายใจ
- โรคทางเดินอาหาร
- โรคของหู
- โรคของตา
- โรคระบบประสาท/กลามเนื้อ/
กระดูก
- โรคระบบทางเดินปสสาวะ
- โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ
- โรคผิวหนัง ผื่น ตุม คัน
- ไข ไขรวมกับออกผื่น

9

กิจกรรมการเรียนการสอน
สาธิตยกตัวอยางผานสถานการณ
ผูปวยสมมติ ในการประเมิน
ภาวะสุขภาพดวยการซักประวัติ
การประเมินทางดานจิตใจ การ
ฟงแบบเขาถึงจิตใจ การตรวจ
รางกายในแตละระบบ การตรวจ
ทางหองทดลอง เพื่อการ
วินิจฉัยโรคและการรักษา
- บรรยาย และศึกษาดวย
ตนเองในเรื่องการลงบันทึกการ
ซักประวัติการตรวจรางกาย และ
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษทาง
อินเตอรเน็ต
- การบาน จับคูนักศึกษาฝก
การซักประวัติ ตรวจรางกาย
และสงรายงานการลงบันทึกทาง
การแพทย
- บรรยายอยางมีสวนรวม
ในเนื้อหาที่มีลักษณะของการ
บูรณาการ ระหวาง การวินิจฉัย
แยกโรค ดวยการซักประวัติ
ตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองทดลอง กับ การรักษาดวยยา
และการสรางเสริมสุขภาพผาน
กรณีศึกษา (case based)
- ในสัปดาหที่ 2 ใหกรณีศึกษา
ซึ่งมีกรณีศึกษาครอบคลุมโรค
และกลุมอาการที่ไดเรียน โดย
ศึกษานอกเวลา และปรึกษากับ
อาจารยประจํากลุมตามรายชื่อ
ทํารายงานตามแบบแผนที่
กําหนดในสัปดาหที่ 2-5 เตรียม
นําเสนอรายงานในสัปดาหที่ 6-7
- Quiz การคํานวณ dose ยา
และปริมาณและอัตราการใหสาร

ผูสอน

อ. น.พ.
อรรถพล
ผานิตกุลวัฒน

อ.จิตรลดา
ใหกรณีศึกษา
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สัปดาห
ที่

4

5
6-7

หัวขอ
- โรคระบบไหลเวียนและหัวใจ
- โรคภูมิแพ
การใชยาแตละกลุมในการรักษา
ยาแกปวด,ยาลดไข,ยาตานการ
อักเสบ,ยาปฏิชีวนะ, ยาคลาย
กลามเนื้อ, ยาลดอาการปวดเกร็ง
ของลําไส, ยาลดกรด, ยาแกคลื่นไส
อาเจียน ยาแกแพ ฯลฯ
หนวยที่ 4 หัตถการทางศัลยกรรม
เบื้องตน
การเลือกวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
การดูแลผูปวย
4.1 การฉีดยาระงับความรูสึกทาง
ผิวหนัง
4.2 การผาฝ
4.3 การเย็บแผลที่ไมสาหัส
4.4 การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจาก
อวัยวะที่ไมอันตราย
สอบกลางภาค
ฝกการวินิจฉัยแยกโรคและใหการ
รักษาพยาบาลตามกลุมอาการที่ได
เรียนรู
- กรณีศึกษาโรคระบบทางเดิน
หายใจในผูใหญ
- กรณีศึกษาโรคระบบทางเดิน
หายใจในเด็กรวมกับโรคหู
- กรณีศึกษาโรคระบบไหลเวียนและ
หัวใจในผูใหญ
- กรณีศึกษาโรคไขออกผืน่ ในเด็ก
- กรณีศึกษาโรคระบบอวัยวะ
สืบพันธุและนรีเวช
- กรณีศึกษาโรคระบบทางเดิน
อาหาร เลือดออกและหรือเปนแผล
ในทางเดินอาหาร ทองเสียในเด็กวัย
เรียน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

น้ําทางหลอดเลือดดํา เมื่อสิ้นสุด
การสอนในหนวย

2

- บรรยายแบบมีสวนรวม
- การเรียนรูการทําหัตถการการ
เย็บแผล ผาฝ ถอดเล็บ ผานสื่อ
VCD

8

- นําเสนอรายงาน นักศึกษา
วิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อการ
วินิจฉัยแยกโรค (Group
symptomatic differentiate)
และใหการรักษาพยาบาล
อภิปรายกลุม เพื่อการเรียนรู
รวมกันในชั้นเรียน อาจารย
วิพากษและสอนสาระสรุปรวบ
ยอดผานกระบวนการกลุม

อ.จิตรลดา
อ.นิภา และ
อาจารย
รับเชิญจาก
สาขาวิชา
การพยาบาล
ชุมชน
ผูใหญ เด็ก
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สัปดาห
ที่

8

8

9

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอ
- กรณีศึกษา DF, DHF
- กรณีศึกษาโรคระบบประสาท/
กลามเนื้อ/กระดูก
- กรณีศึกษาโรคตาและโรคผิวหนัง
หนวยที่ 5 การชวยเหลือเบื้องตน
เกี่ยวกับการไดรับสารพิษ สัตวกัด
การจมน้ํา และบาดแผลจากความ
รอน
- การประเมินอาการ และบาดแผล
- การรักษาและการพยาบาล การให
วัคซีนปองกันบาดทะยัก เซรุม
หนวยที่ 6 การสงตอผูปวย
- ความหมาย ความสําคัญ
วัตถุประสงคของการสงตอผูปวย
- ระดับบริการสาธารณสุขและ
รูปแบบการสงตอผูปวย
- วิธีการ ขั้นตอน ปญหาอุปสรรคใน
การสงตอผูปวย
- การสงตอผูปวยกับการประกัน
สุขภาพ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
1
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,
4.3.6
4.5.2, 4.5.3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

2

- บรรยายแบบมีสวนรวม

อ.สิริกาญจน

2

- สั่งงานคนควาดวยตนเองใน
เรื่องการสงตอผูปวยทางหนาเว
ปของคณะฯและนักศึกษาผู
ประสานวิชา
- Quiz หัวขอการสงตอผูปวย
- บรรยายแบบมีสวนรวม
- เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
การสงตอผูปวย

อ.จิตรลดา

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
สอบ
- สอบกลางภาค
(Formative)
- สอบปลายภาค
(Summative)
- สอบยอย (Quiz หลังการ
คนควาดวยตนเองและกอน
การเรียนการสอน 4 หัวขอ
และรายงานการบันทึกการ
ประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการ

สัปดาหที่ สัดสวนของ
กําหนด การประเมินผล
80%
5
30%
9
40%
1, 2, 4, 8
10%
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การ
ประเมิน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ตรวจรักษาโรค)
การเขาชั้นเรียน

2

4.1.2, 4.1.4

3

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.6
4.4.1, 4.4.2, 4.4.4
4.5.2, 4.5.3
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8
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,
4.3.6
4.4.1, 4.4.2, 4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

4

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

การทํางานกลุม การมีสวน
รวมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนกรณีศึกษา

วิเคราะหกรณีศึกษา การ
นําเสนอ และผลงาน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
กําหนด การประเมินผล
ตลอด
เทอม
6-7

5%

6-7

10%

5%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางชวยเหลือผูเรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการเฉลยแนวคิดของขอสอบกลางภาคและการสอบยอยเพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือก
ตัวนั้นๆ ถูกหรือผิดอยางไร
3.4 ใชการเรียนแบบเพื่อนคูคิด (Buddy learning) ใหนักศึกษาที่เรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนในการ
เรียนรู และการทํากิจกรรมที่อาจารยมอบหมาย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภาษาไทย
เกษียร ภังคานนท. (2544). คูมือผาตัดเล็ก. พิมพครั้งที1่ 1 กรุง เทพฯ: หมอชาวบาน.
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สภาการพยาบาล. (2552). คูมือการใชยาในการรักษาโรคเบื้องตน. กรุงเทพฯ: บริษัทศิริยอดการพิมพ.
สภาการพยาบาล. (2554). ขอกําหนดการรักษาโรคเบื้องตนและการใหภูมิคุมกันโรค สําหรับผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง.
พิมพครั้งที5่ . กรุงเทพฯ: บริษัทศิรยิ อดการพิมพ.
สายพิณ หัตถีรัตน. (2549). คูมือหมอครอบครัว ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน.
สุรเกียรติ อาชานุภาพ. (2553). ตําราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและ
การใชยา. พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
สุรเกียรติ อาชานุภาพ. (2553). ตําราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2: 350 โรคกับการดูแลรักษาและการ
ปองกัน พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
วิทยา ศรีดามา. (บก.). (2545). การสัมภาษณประวัติและการตรวจรางกาย. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ
ยูนิตี้พับลิเคชั่น
ภาษาอังกฤษ
Bates, B. (2003). Guide to Physical Examination and History Taking. Philadelphai:
Lippincott Williams & Wilkins Company
Jarvis, C. (1996). Physical Examination and Health Assessment. 2nd ed. Philadelphia:
W.B. Saunders Company.
Carpenter, D.O. (Ed.). (1998). Handbook of Signs & Symptoms. Springhouse :
Springhouse Corporation.
2. เอกสารและ ตําราประกอบการคนควา
ภาษาไทย
กอกู เธียรทอง, และปรีชา ชลิตาพงศ. (บก.). (2536). การตรวจรางกายทางออรโธปดิกส พิมพครั้งที่ 2
เชียงใหม: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
จินตนา ศิรนิ าวิน, และสาธิต วรรณแสง. (2537). ทักษะทางคลินิก. กรุงเทพฯ: บริษัทรุงแสงการพิมพ
ชัยเวช นุชประยูร. (บก.). (2536). สัมภาษณประวัติและการตรวจรางกาย. พิมพครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ:
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชุษณา สวนกระตาย, กมล แกวกิติณรงค, และกมลวรรณ จุติวรกุล. (บก.). (2553). Manual of Medical
Therapeutics. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชุษณา สวนกระตาย, กมล แกวกิติณรงค, และกมลวรรณ จุติวรกุล. (บก.). (2553). Manual of Medical
Diagnosis. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธนิษฐา ศิริรักษ, ปยะธิดา กองกมล. (บก.). (2554). การใชยาในการบริการปฐมภูม.ิ พิมพครั้งที2่ . สงขลา:
ชานเมืองการพิมพ,
ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และสุวัฒนา จุฬาวัฒนทล. (บก.). (2552). คูมือการใชยาสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุข. พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน จํากัด.
สุขิต เผาสวัสดิ,์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชกุล, เยื้อน ตันนิรันดร, ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ, และเฮนรี ไวลด. (2544).
จริยธรรมในเวชปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2540). เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน นนทบุรี:
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สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพ็ญจันทร สุวรรณแสง โมไนยพงศ. (2550). คูมือการตรวจผูปวย. พิมพครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
พยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภาษาอังกฤษ
Brooks-Brunn, Jo Ann, et al. (1997). Expert 10-Minute Physical Examinations. St. Louis
Mosby-Year Book, Inc.
Burnside, J.W. (1981). Physical Diagnosis. 16th ed. Baltimore: The Williams & Wilkins
Company.
Carpenter, D.O. (Ed.). (1998). Handbook of Signs & Symptoms. Springhouse : Springhouse
Corporation.
Fischbach, F.T. (Ed.). (1998). Nurses’ Quick Reference to Common Laboratory and
Diagnostic Test. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers.
Fuller, J., & Schaller-Ayers, J. (1999). Health Assessment: A Nursing Approach. 3rd ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Gaedeke, M.K. (1996). Laboratory and Diagnostic Test Handbook. 2nd ed. Philadelphia:
W.B. Saunders Company.
Jarvis, C. (1996). Physical Examination and Health Assessment. 2nd ed. Philadelphia W.B.
Saunders Company.
Kee, J.L. (1995). Laboratory & Diagnostic Tests with Nursing Implications. 4th ed.
Norwalk: Appleton & Lange.
MeFarland, M.B., & Grant, M.M. (1994). Nursing Implications of Laboratory Tests. 3rd ed.
Albany: Delmar Publishers Inc.
Raish, P., Klaus, B.J. (Eds.). (1987). Every Nurse’s Guide to Physical Assessment: A
Primary Care Focus. Woodbridge: Fieschner Publishing Company.
Seidel, H.M. Ball, J.W., Dains, J.E., & Benedict, G.W. (1995). Mosby’s Physical Exmination
Handbook. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.
Seidel. (1995). Mosby’s Guide to Physical Examination. 3rd ed. St. Louis: Mosby-Year
Book Inc.
Mitchell, Steven M. M.D. & Mitchell, William J. M.D Solving Patient Problem: Internal
Medicine.
Tilkian, S.M., Conover, M.B., & Tilkian, A.G. (1995). Clinical & Nursing Implications of
Laboratory Tests. 5th ed. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.
Watson, J., & Jaffe, M.S. (1995). Nurse’s Manual of Laboratory and Diagnostic Test. 2nd
ed. Philadelphia: F.D. Davis Company.
Williums, J.L. Shchneiderman, H., & Algranati, P.S. (1944). Physical Diagnosis: Bedside
Evaluation of Diagnosis and Function. Baltimore: Williams & Wilkins.
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3. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ฐานขอมูลสืบคน
http://www.doctor.or.th/node/5089
http:// www.cmnb.org/cmnb/files/ann_02_28022008.pdf
http://gotoknow.org/blog/practice/24407
http://www.youtube.com/watch?v=vSdyNshSdMo
http:// www.youtube.com/watch?v=HYMg8f7JJNc
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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