รายละเอียดของรายวิชา

เภสัชวิทยา
Pharmacology
รหัสวิชา 6012708

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั ้นปี ที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2556
หลักสูตร พยำบำลศำสตรบัณฑิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
พยำบำลศำสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 6012708 เภสัชวิทยำ (Pharmacology)
2. จานวนหน่ วยกิต

3(3-0-6) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา กลุม่ วิชำพื ้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์และอ. พัชมน อ้ นโต
อาจารย์ ผ้ ูสอน
รศ. ดร. ชวนี ทองโรจน์
รศ. ภญ. ดร. นริ ศรำ คำแก่น
อำจำรย์ วินิต อัศวกิจวิรี
รศ. สุพีชำ วิทยเลิศปั ญญำ
รศ. พญ.สุมนำ ชมพูทวีป
ผศ. ดร. วิมล พันธุเวช
อ.ดร. อมรทัศน์ สดใส
อ.ดร. พนิดำ แจ่มผล
อ.ดร. รุ่งเพชร แก้ วเกษ
ผศ. ดร. วัชรี ลิปนสิทธิกลุ
อ. รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
5. ภาคเรียน/ชัน้ ปี ที่เรียน ภำคเรี ยนที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 2
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
ห้ องเรี ยน 304 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์ ถนน สิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด 1 พฤษภำคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 อธิบำยหลักกำรทำงเภสัชวิทยำ กระบวนกำรออกฤทธิ์ของยำ ข้ อบ่งชี ้ในกำรใช้ ยำ โทษและผลข้ ำงเคียงของยำ
ได้
1.2 อธิบำยยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยได้
1.3 อธิบำยหลักในกำรเลือกใช้ ยำให้ เหมำะสมกับโรคของผู้ป่วยได้
1.4 วิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ ยำในกำรรักษำในระบบต่ำงๆ ได้
1.5 อธิบำยขอบเขตและควำมรับผิดชอบของพยำบำลในกำรบริหำรยำได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ เกิดควำมรู้ในด้ ำนเภสัชวิทยำ ซึง่ ควำมรู้ด้ำนนี ้จำเป็ นต้ องนำไปใช้ ประโยชน์ในกำรประกอบวิชำชีพ ในกำร
ให้ ยำ แนะนำกำรใช้ ยำแก่ผ้ รู ับบริกำรได้ เกิดประโยชน์ และปลอดภัยสูงสุด

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
กลไกกำรออกฤทธิ์ของยำต่ำงๆ ในบัญชียำหลักแห่งชำติและยำสำคัญอื่นๆ ที่ใช้ ในกำรรักษำโรค ข้ อบ่งชี ้ในกำร
ใช้ ยำ โทษและผลข้ ำงเคียงของยำ หลักในกำรเลือกใช้ ยำให้ เหมำะสมกับโรคของผู้ป่วยและกำรประยุกต์ทฤษฎีทำงเภสัช
วิทยำมำวิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ ยำในกำรรักษำในระบบต่ำงๆ ขอบเขตและควำมรับผิดชอบของพยำบำลในกำรบริหำรยำ
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

สอนเสริม

49 ชัว่ โมง

8

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
6 ชัว่ โมง/สัปดำห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
1 ชัว่ โมง / สัปดำห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในหลัก
ศำสนำ ทฤษฎีจริยศำสตร์ และหลัก
จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
4.1.2. สำมำรถควบคุมตนเอง
แยกแยะควำม ถูกต้ องควำมดี และ
ควำมชัว่ ได้
4.1.3.เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็ นมนุษย์ และตระหนัก
ในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
4.1.4. มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และผลกำรปฏิบตั งิ ำน
4.1.5.มีควำมกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์ และมีวินยั

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. กำรปฐมนิเทศรำยวิชำก่อนกำร
เรี ยน
2. กำรบรรยำยแบบมีสว่ นร่วม
สอดแทรกจริยธรรมขณะบรรยำย
และยกตัวอย่ำง
สถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรซื ้อ- ขำย
หรื อใช้ ยำ เพื่อให้ นกั ศึกษำแยกแยะ
ควำม ถูกต้ องควำมดี และควำมชัว่
ได้
3. กำรอภิปรำยกลุม่ ย่อย
4. มอบหมำยนักศึกษำเป็ นรำยกลุม่
ให้ ศกึ ษำค้ นคว้ ำข้ อมูลจำกข่ำวสำร
วำรสำรฯกรณีศกึ ษำ/เอกสำร/
เหตุกำรณ์/ข้ อมูล/รำยงำนวิจยั
นำมำวิเครำะห์หำประเด็นและ
แนวโน้ มทำงวิชำชีพและเผยแพร่
องค์ควำมรู้หน้ ำชันเรี
้ ยนก่อนกำร
เรี ยนจำนวน 1ครัง้ /คน

1. คุณภำพของรำยงำนทัง้
กระบวนกำรผลิตและ
ผลผลิตของรำยงำน
2. ควำมรับผิดชอบต่องำน
กลุม่ และรำยบุคคล
3. กำรเข้ ำเรี ยนตำมเวลำที่
กำหนด
4. กำรส่งงำนตำมเวลำที่
กำหนด
5. กำรถำม – ตอบใน
ห้ องเรี ยน
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ผลการเรี ยนรู้

วิธีการสอน
5. มอบหมำยงำนศึกษำค้ นคว้ ำด้ วย
ตนเองทังรำยบุ
้
คคลและรำยกลุม่

2. ความรู้
4.2.1.มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในสำระ 1. กำรปฐมนิเทศรำยวิชำก่อนกำร
เรี ยน
สำคัญของศำสตร์ ที่เป็ นพื ้นฐำน
ชีวิตและทำงวิทยำศำสตร์ สขุ ภำพ 2. กำรบรรยำยแบบมีสว่ นร่วม
4.2.2.มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในสำระ สอดแทรกศำสตร์ และศิลปะ
ทำงกำรพยำบำล วัฒนธรรม
สำคัญของศำสตร์ และศิลปะ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ทำงกำรพยำบำล
ประเทศและโลก
4.2.6 .มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจใน
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก

วิธีการประเมินผล

1. กำรถำม – ตอบใน

ห้ องเรี ยน
2. จำกคะแนนกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำค

3. ทบทวนศัพท์ภำษำอังกฤษ

15 นำที ก่อนหรื อหลังเรี ยนทุก
หน่วยกำรเรี ยน

3.ทักษะทางปั ญญา
4.3.1. เข้ ำใจตนเอง รู้จดุ อ่อนจุด 1. กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม
2. มอบหมำยนักศึกษำเป็ นรำย
แข็งของตนเอง เพื่อนำไปสูก่ ำร
กลุม่ ให้ ศกึ ษำค้ นคว้ ำข้ อมูลจำก
พัฒนำตนเอง
ข่ำวสำร วำรสำรฯกรณีศกึ ษำ/
4.3.4.สำมำรถสืบค้ นและวิเครำะห์
เอกสำร/เหตุกำรณ์/ข้ อมูล/
ข้ อมูลจำกแหล่งข้ อมูลที่
รำยงำนวิจยั นำมำวิเครำะห์หำ
หลำกหลำย
ประเด็นและแนวโน้ มทำงวิชำชีพ
4.3.6.สำมำรถแก้ ไขปั ญหำอย่ำง
และเผยแพร่องค์ควำมรู้หน้ ำชัน้
เป็ นระบบและสร้ ำงสรรค์
เรี ยนก่อนกำรเรี ยนจำนวน 1ครัง้ /
คน

1.จำกกำรอภิปรำยในชัน้
เรี ยนของนักศึกษำ โดย
ประเมินจำกกำรออกควำม
คิดเห็นของนักศึกษำ
2. จำกรำยงำนที่ได้ จำกกำร
ค้ นคว้ ำหำข้ อมูลของ
นักศึกษำ
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ผลการเรี ยนรู้
4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2.สำมำรถทำงำนเป็ นทีมใน
บทบำทผู้นำและผู้ตำมอย่ำงมี
ควำมสุข
4.4.3.สำมำรถแสดงภำวะผู้นำใน
กำรตัดสินใจเฉพำะหน้ ำและในกำร
ผลักดันให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
ทำงบวก
4.4.4.มีควำมรับผิดชอบในกำร
เรี ยนรู้ และพัฒนำตนเองวิชำชีพ
และ สังคมอย่ำงต่อเนื่อง
5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้ หลัก
ตรรกะคณิตศำสตร์ และสถิติใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.5.2 สำมำรถแปลงข้ อมูลให้ เป็ น
ข่ำวสำรที่มีคณ
ุ ภำพและเหมำะสม
ต่อกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดแก่
บุคคลและกลุม่ คน รวมทังสำมำรถ
้
แปลควำมหมำยข้ อมูล ทังเชิ
้ ง
ปริมำณและคุณภำพ
4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษทังกำรพู
้
ด กำรอ่ำน
กำรเขียน ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.5.4 สำมำรถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พื ้นฐำนที่จำเป็ น
4.5.5 รู้จกั เลือกใช้ เทคโนโลยี

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1.กำรมอบหมำยงำนกลุม่
ประเมินพฤติกรรมในชัน้
2.ให้ นกั ศึกษำร่วมกันอภิปรำย โดย เรี ยน โดยตนเอง เพื่อน
แบ่งหัวข้ อจำกเรื่ องที่นกั ศึกษำไป
และอำจำรย์
ค้ นคว้ ำมำ

1. บรรยำย
2. สร้ ำงตัวอย่ำงโจทย์หรื อ
สถำนกำรณ์กำรคำนวณ
3. มอบหมำยเรื่ องให้ นกั ศึกษำ
ค้ นคว้ ำทำรำยงำน โดยข้ อมูล
จำกแหล่งอ้ ำงอิงที่เชื่อถือได้
และนำเสนอในชันเรี
้ ยน

1.จำกกำรนำเสนอรำยงำน
ในชันเรี
้ ยน
2. กำรสอบ กำรคิด
คำนวณตัวเลขเกี่ยวกับยำ
สำรน ้ำ สำรอำหำร และ
ข้ อมูลตัวเลขอื่น
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ผลการเรี ยนรู้
สำรสนเทศคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เน็ตในกำรสืบค้ นข้ อมูลและ
จัดกำรข้ อมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1
แนะนำกำรเรี ยนกำรสอนในรำยวิชำ
12 มิ.ย. 56
8.45-9.00 น.
1
หน่ วยที่ 1 ความรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับวิชาเภสัชวิทยา
12 มิ.ย. 56
9.00 – 12.00 น แหล่งกำเนิดยำ กำรเรี ยกชื่อยำ และรูปแบบของ
ยำ วิธีกำรให้ ยำ
พระราชบัญญัติควบคุมยาและนโยบายหลัก
แห่ งชาติด้านยา

2
หลักกำรทำงเภสัชวิทยำ
19 มิ.ย. 56
กระบวนกำรออกฤทธิ์ของยำ ข้ อบ่งชี ้ในกำรใช้
8.00 -12 .00 น. ยำ โทษและผลข้ ำงเคียงของยำ
หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย
2.1 ยำต้ ำนกำรอักเสบ
- Nonsteroidal Anti-Inflamatory drugs
- Corticosteroids
- Opioid analgesics and Opioid
antagonists

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

15 นำที - อำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบแนะนำ
ลักษณะวิชำ วิธีกำรเรี ยนกำรสอน
และกำรวัดประเมินผล
3
- บรรยำยโดยใช้ power point
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนหนังสือชื่อ
เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในบทที่ 2 แหล่งกำเนิด
ยำ กำรเรี ยกชื่อยำ และรูปแบบ
ของยำ และ บทที่ 3 กำรบริ หำร
ยำ

4

- บรรยำยโดยใช้ power point
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนหนังสือชื่อ
เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในบทที่ 1 หลักกำรทัว่ ไป
ทำงเภสัชวิทยำ
- แบ่งกลุม่ นศ. โดยมอบหมำย
งำนให้ ค้นคว้ ำ และนำมำ
อภิปรำยเรื่ องยำทีใ่ ช้ ระงับอำกำร
ปวด และยำต้ ำนกำรอักเสบที่ใช้

ผู้สอน
อ. รัชนี
อ. พัชมน
อ. วินิต
อัศวกิจวิรี

รศ. ดร. นริ ศำ
คำแก่น

7

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- Analgesic-Antipyretic drugs

หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
3
ร่ างกาย
26 มิ.ย. 56
9.00 -12 .00 น. 2.2. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบทำงเดินอำหำร
- Antiulcer Drugs
- Laxatives and Cathartics
- Antidiarrheals
- Antiemetics

3

หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
4
ร่ างกาย
3 ก.ค. 56
9.00 -12 .00 น. 2.3. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบต่อมไร้ ทอ่
- Thyroid and antithyroid drugs
- Estrogen, Progestins, and hormonal
contraceptives
- Androgens
- Antidiabetic drugs
- Hypothalamic and Pituitary
hormones

3

16.00 -17.00 น.
5
10 ก.ค. 56
8.00 -9.30 น.
10.00 -12.00 น.

6

ทบทวนหน่วย 2.1 - 2.2
สอบครัง้ ที่ 1
(หน่วยที่ 1, 2.1 – 2.3 ) 65 -ข้ อ
หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย
2.4. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบทำงเดินปั สสำวะ
- Diuretics

หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ในปั จจุบนั แบ่งกลุม่ ละ 5- 6 คน
แล้ วนำส่ง อ. รัชนี วันที่ 25 มิ.ย.
56 เวลำ 12.00 น.
- บรรยำยโดยใช้ power point รศ. สุพีชำ
- แสดงตัวอย่ำงยำ
วิทยเลิศ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนหนังสือชื่อ เภสัช ปั ญญำ
วิทยำสำหรับพยำบำล (2552) ใน
บทที่ 16 ยำทีใ่ ช้ รักษำโรคระบบ
ทำงเดินอำหำร

- บรรยำยโดยใช้ power point
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในบทที่ 34 ฮอร์ โมนและ
ยำต้ ำนฤทธิ์ฮอร์ โมน

1
1.30

2 ชม

3

ผู้สอน

รศ. พญ.
สุมนำ ชมพู
ทวีป

อ.รัชนี

- บรรยำยโดยใช้ power point
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในบทที่ 18 ยำขับ
ปั สสำวะ
- บรรยำยโดยใช้ powerpoint

ผศ. ดร. วิมล
พันธุเวช

อ.ดร.อมรทัศน์

8

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี
17 ก.ค. 56
9.00-12.00 น.

7
พ. 24 ก.ค. 56
9.00-12.00 น.

หัวข้ อ/รายละเอียด
2.5. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบประสำทอัตโนมัติ
- Adrenergic drugs
- Antiadrenergic drugs
- Cholinergic drugs
- Anticholinergic drugs
หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย
2.6. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบหำยใจ
- Drugs for asthma and
bronchoconstrictive disorders
- Antihistamines
- Nasal decongestants, Antitussive,
and Expectorants

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- แสดงตัวอย่ำงยำ

ผู้สอน
สดใส

3

-บรรยำยโดยใช้ power point
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในบทที่ 28 ยำบรรเทำ
อำกำรระบบทำงเดินหำยใจ

รศ. ภญ. ดร.
นริ ศำ คำแก่น

หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย
2.7. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
- Drugs therapy for heart failure
- Antiarrythmia drugs
- Antianginal drugs
- Drugs used in hypotension/shock
- Antihypertensive drugs
16.00 -17.00 น. ทบทวนในหน่วยกำรเรี ยนที่ผำ่ นมำ
หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
9
พ.7 ส.ค. 56 ร่ างกาย
9.00 -1200 น. 2.8. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบเลือด
- Hematopoeitic drugs
- Drugs that effect blood coagulation
- Drugs for dyslipidemia

4

- บรรยำยโดยใช้ power point
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในตอนที่ 5 ยำระบบ
หัวใจและหลอดเลือด

อ.ดร.อมรทัศน์
สดใส

3

- บรรยำยโดยใช้ powerpoint
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในตอนที่ 5 ยำระบบ
หัวใจและหลอดเลือด

รศ. ภญ. ดร.
นริ ศำ คำแก่น

พ. 14 ส.ค. 56 สอบปลำยภำค Health assessment
9.00 – 12.00 น.

3

8
พ. 31 ก.ค. 56
8.00-12.00 น.

9

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
10
พฤ 15 ส.ค. 56 ร่ างกาย
13.00-16.00 น. 2.9 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบประสำทส่วนกลำง
- Antianxiety and Sedative-Hypnotic
drugs
- Antipsychotic drugs
- Antidepressants and Mood stabilizers
- Antiepileptic drugs
หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
11
พ. 21 ส.ค. 56 ร่ างกาย
9.00-12.00 น. 2.10. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบประสำทส่วนกลำง
- Antiparkinson drugs
- Skeletal Muscle Relaxants
- Central Nervous system stimulants
ส.24 ส.ค. 56
9.00 – 10.30 น.
12
พ. 28 ส.ค. 56
9.00-12.00 น.

สอบครัง้ ที่ 2
หน่วยที่ 2.4 – 2.9 ( 90 ข้ อ)
หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย
2.11. ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบประสำทส่วนกลำง
(ต่อ)
- General and Local Anesthetics
ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบผิวหนัง และตำ

13
พ. 4 ก.ย. 56
9.00-12.00 น.
14
พ. 11 ก.ย. 56
9.00-11.00. น.

ย้ ำยไปเรี ยน
พฤหัสบดี ที่ 19 ก.ย. 56 –(13.00 – 16.00 น.)
หน่ วยที่ 3 พิษวิทยา
พิษวิทยำ
พิษจำกโลหะหนัก และยำแก้ พิษ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

- บรรยำยโดยใช้ power point
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในตอนที่ 3 ยำระบบ
ประสำทส่วนกลำง

อ.ดร.รุ่งเพชร
แก้ วเกษ

3

-บรรยำยโดยใช้ power point
-แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในตอนที่ 3 ยำระบบ
ประสำทส่วนกลำง
เฉลย

รศ. ดร. ชวนี
ทองโรจน์

1.30
3

- บรรยำยโดยใช้ power point
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในตอนที่ 3 ยำระบบ
ประสำทส่วนกลำง

2

-- บรรยำยโดยใช้ powerpoint
- http://th.wikipedia.org
http://msds.pcd.go.th/index.a
sp
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในบทที่ 42
- บรรยำยโดยใช้ powerpoint

-

11.00-12.00 น. หน่ วยที่ 4 ขอบเขตและความรับผิดชอบของ
พยาบาลในการบริหารยา

1

อ. รัชนี
อ. พัชมน
รศ. ดร. ชวนี
ทองโรจน์

อ.ดร.อมรทัศน์
สดใส

อ. รัชนี ชัย

10

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- ขอบเขตและควำมรับผิดชอบของพยำบำลใน
กำรบริ หำรยำ
- กำรคำนวณยำ
-กำรใช้ Mims
หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย
2.12. ยำทีใ่ ช้ รักษำกำรติดเชื ้อ (ต่อ)
- Antitubercular drug
- Antiviral drugs
- Antifungal drugs
- Antiparasitics

3

หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
13
พฤ. 19 ก.ย. 56 ร่ างกาย
13.00-16.00 น. 2.12. ยำทีใ่ ช้ รักษำกำรติดเชื ้อ
- Antibiotics

3

หน่ วยที่ 2 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย
2.13. ยำต้ ำนมะเร็ ง
ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบภูมิค้ มุ กัน
- Immunizing agents
- Immunostimulant drug
- Immunosuppressants

3

15
พ. 18 ก.ย. 56
9.00-12.00 น.

16
พ. 25 ก.ย. 56
9.00-12.00 น.

1 ต.ค. 56
ทบทวนก่อนสอบ
9.00 – 11.00 น.
19
สอบปลำยภำค
พุธ ที่ 2 ต.ค. 56
หน่วยที่ 2.10 – 2.13. หน่วยที่ 3,4 ( 90 ข้ อ)
9.00 -10.30 น.

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

- นศ. ฝึ กกำรคำนวณขนำดยำ
ประเดิมศักดิ์
ตำม โจทย์แบบฝึ กหัด
- แบ่งกลุม่ นศ. เพื่อค้ นหำยำ
โดย
- http://www.mims.com
บรรยำยโดยใช้ power point
ผศ. ดร. วัชรี
- แสดงตัวอย่ำงยำ
ลิมปนสิทธิกลุ
- ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในตอนที่ 7
- บรรยำยโดยใช้ power point
- แสดงตัวอย่ำงยำ
- http://en.wikipedia.org/wiki/
Antibiotic
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในบทที่ 27
-บรรยำยโดยใช้ power point
-แสดงตัวอย่ำงยำ
ให้ นกั ศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมหนังสือ
ชื่อ เภสัชวิทยำสำหรับพยำบำล
(2552) ในตอนที่ 9

อ.ดร.พนิดำ
แจ่มผล

ผศ. ดร. วัชรี
ลิมปนสิทธิกลุ

2

อ. รัชนี

1.30

อำจำรย์ผ้ คู มุ
สอบ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
11

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรี ยนรู้

1

5.2.1, 5.2.3, 5.2.6,
5.3.1, 5.3.4, 5.3.6,
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5
5.2.1, 5.2.3, 5.2.6,
5.3.1, 5.3.4, 5.3.6,
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5
5.2.1, 5.2.3, 5.2.6,
5.3.1, 5.3.4, 5.3.6,
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5
5.2.1, 5.2.3, 5.2.6,
5.3.1, 5.3.4, 5.3.6,
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.1.5,
5.3.1, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6
5.4.2, 5.4.3, 5.4.4

2

3

4

5

วิธีการประเมิน
สอบครัง้ ที่ 1

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
5

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
24 %

สอบครัง้ ที่ 2

10

33 %

สอบครัง้ ที่ 3

19

33 %

กำรทำรำยงำนกลุม่ ใน
หน่วยที่ 2.1

12

5%

สังเกต ประเมินพฤติกรรม
กำรเข้ ำเรี ยน

ตลอดภำคเรี ยน

5%

3. แนวทางการช่ วยเหลือผู้ท่ เี รี ยนอ่ อน
1. อำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำติดตำมผลกำรเรี ยนและรับทรำบปั ญหำ คิดแนวทำงแก้ ไขร่วมกัน
2. ให้ นกั ศึกษำพบอำจำรย์ผ้ สู อนเพื่อให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรี ยนและงำนที่ได้ รับมอบหมำย
3. มีกำรเฉลยข้ อสอบกลำงภำคเพื่อให้ นกั ศึกษำเกิดควำมกระจ่ำงว่ำตัวเลือกนันๆ
้ ถูกหรื อผิดอย่ำงไร

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. (2550). เภสัชวิทยา. กรุงเทพมหำนคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. (2552). เภสัชวิทยา สาหรับพยาบาล.
กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.

12

มคอ. 3
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
นงลักษณ์ สุขวำณิชย์ศลิ ป์, บรรณำธิกำร. (2545). ยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ ม 10. กรุงเทพมหำนคร: บริษัท
นิวไทยมิตรกำรพิมพ์ (1996).
Kee, J.L., Hayes, E.R., Mccuistion, L.E. (2006). Pharmacology a nursing process approach. 5 thed.
Philadelphia : Elsevier Inc.
Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., & Moore, P.K. (2003). Pharmacology. 5 thed. Philadelphia:
Elsevier Science.
Comerford, K., Haworth, K., & Weinstock, D. (2005). Clinical Pharmacology. 2nd ed. Philadelphia
:Lippincott Williams & Wilkins.
Daniels, M.J., & Smith, M.L. (2005). Clinical Calculations a Unified Approach. 5th ed. New York:
Thomson Delmar Learning.
Gilliam, S. (2006). Springhouse Nurse’ Drug Guide.7th ed. Philadelphia :Lippincott Williams &
Wilkins.
Karch, M.A. (2006). Focus on Nursing Pharmacology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams &
wilkins.
Karch, M.A. (2006). Lippincott’s Nursing Drug Guide. Philadelphia: Lippincott Wikkiams & Wilkins.
Pickar, G.D. (2004). Dosage Calculations. 7th ed. Clifton Park: Delmar Learning.
Smith, E.P. (2005). Lippincott’s Photo Atlas of Medication Administration. 2nd ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
3.1 http://th.wikipedia.org
3.2 http://msds.pcd.go.th/index.asp
3.3 http://www.mims.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1. กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์ทกุ คน ในระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
1.2. กำรประเมินผลกำรเรี ยนกำรสอนรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะ
1.3. กำรสัมมนำปั ญหำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ เมื่อสิ ้นสุดปี กำรศึกษำ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 กำรสังเกตกำรณ์กำรสอนภำยในทีมผู้สอน หรื อคณำจำรย์ในคณะฯ
2.2 ผลกำรสอบแต่ละหัวข้ อของรำยวิชำ
2.3 กำรประเมินผู้สอน และกำรประเมินรำยวิชำตำมแบบประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ประชุม และปรึกษำร่วมกันในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
3.2 กำรจัดทบทวนกำรเรี ยนโดยมีนกั ศึกษำเป็ นผู้รับผิดชอบ และมีอำจำรย์เข้ ำร่วมฟั งพร้ อมกับให้ คำแนะนำ
เพื่อช่วยให้ นกั ศึกษำมีกำรเตรี ยมตัวอ่ำนทบทวนก่อนนำเสนอให้ เพื่อนร่วมชัน้ เรี ยนฟั ง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจำรณำทบทวนผลกำรสอบย่อย สอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค โดยอำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบวิชำและ
อำจำรย์ผ้ สู อน
4.2 มีตรวจประเมินข้ อสอบ กำรให้ คะแนน และกำรตัดเกรด โดยคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรำฐำนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำ
4.3 มีกำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. มีกำรทบทวน และปรับปรุงรำยวิชำหลังจำกได้ รับผลกำรประเมิน
5,2. แจ้ งผลกำรประเมินรำยวิชำให้ อำจำรย์ผ้ สู อน และวิทยำกรทรำบ ทำให้ เกิดกำรแก้ ปัญหำร่ วมกัน

Test Blueprint
ประกอบการออกข้ อสอบวิชา เภสัชวิทยา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ชัน้ ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
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หัวข้ อ
เนือ้ หาวิชา/หัวข้ อ
ความรู้ ความ
การ การวิเคราะห์
เรื่อง
ความจา เข้ าใจ นาไปใช้
7
5
3
1 หน่วยที่ 1 ควำมรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิชำเภสัช
วิทยำ
พระรำชบัญญัติควบคุมยำและนโยบำยหลัก
แห่งชำติด้ำนยำ
10
5
5
2 หลักกำรทำงเภสัชวิทยำ
หน่วยที่ 2.1 ยำต้ ำนกำรอักเสบและยำแก้ ปวด
8
4
2
1
3 หน่วยที่ 2.2 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบทำงเดิน
อำหำร
6
5
2
2
4 หน่วยที่ 2.3 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบต่อมไร้ ท่อ
9
1
5 หน่วยที่ 2.4 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบทำงเดิน
ปั สสำวะ
6
5
2
2
6 หน่วยที่ 2.5ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบประสำท
อัตโนมัติ
9
3
2
1
7 หน่วยที่ 2.6 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบหำยใจ
10
6
3
1
8 หน่วยที่ 2.7 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
6
5
2
2
9 หน่วยที่ 2.8 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบเลือด
8
4
2
1
10 หน่วยที่ 2.9.1 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบประสำท
ส่วนกลำง
6
5
2
2
11 หน่วยที่ 2.9.2 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบระบบ
ประสำทส่วนกลำง
8
4
2
1
12 หน่วยที่ 2.9.3 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบระบบ
ประสำทส่วนกลำง
หน่วยที่ 2.10 ยำที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบผิวหนัง
และตำ
9
4
1
1
13 หน่วยที่ 2.11.1ยำที่ใช้ รักษำกำรติดเชื ้อ
9
3
2
1
14 หน่วยที่ 2.11.2ยำที่ใช้ รักษำกำรติดเชื ้อ
8
4
2
1
15 หน่วยที่ 2.12 ยำต้ ำนมะเร็ งและยำที่ออกฤทธิ์
ต่อระบบภูมิค้ มุ กัน

จานวน
ข้ อ
15

20
15
15
10
15
15
20
15
15
15
15

15
15
15

15

มคอ. 3
หัวข้ อ
เนือ้ หาวิชา/หัวข้ อ
เรื่อง
16 หน่วยที่ 3 พิษวิทยำ
17 หน่วยที่ 4 ขอบเขตและควำมรับผิดชอบของ
พยำบำลในกำรบริหำรยำ

ความรู้ ความ
การ การวิเคราะห์
ความจา เข้ าใจ นาไปใช้
7
2
1
1
3
1
-

จานวน
ข้ อ
10
5

16

