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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6003207 การดูแลตนเองและการชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ
(Self-care and First Aid)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฐิตาพร เขียนวงษ
อาจารยผูสอน
อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ทุกภาคฤดูรอน

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)

ไมมี

8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการดูแลตนเองและการชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพเบื้องตน
แกผูอื่นได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับ นักศึก ษาจากทุกคณะ อันจะเปนการเพิ่ม มูลคาแกบัณฑิตของของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต
2.2 เนน Active Learning โดยใชกระบวนการเรียนรู แบบมีสวนรวมของทั้งผูเรียนและผูสอน และ
กระตุนใหนักศึกษารักการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการใชประโยชนจากคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การประเมินการเจ็บปวยเบื้องตน การสังเกตอาการและอาการแสดง การดูแลตนเอง และ
ชวยเหลือผูที่มีอาการผิดปกติของโรคที่พบบอย การไดรับสารพิษ และสัตวมีพิษกัดตอย การเปนลมหมดสติ
การเกิดบาดแผล การเคลื่อนยายผูปวย การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน การชวยเหลือผูคลอดฉุกเฉิน การชวยเหลือ
ผูที่มีภาวะวิกฤติทางจิตใจเบื้องตน การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ บทบาทของบุคคลทั่วไปในการ
ชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และสาธารณภัย ตามขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
16 ชั่วโมง
ทบทวนความรูรวบยอด
4 ชั่วโมง
1. กลางภาค 1 ครั้ง 2 ชั่วโมง
2. ปลายภาค 1 ครั้ง 2 ชั่วโมง
3. สอนเสริมเฉพาะรายที่มี
ปญหาเรียนออน

การฝกทดลอง
32 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง ตอสัปดาห โดยอาจปรึกษาผานระบบที่ปรึกษาออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผานทาง e-mail หรื อนั ก ศึ ก ษามาพบอาจารยด วยตนเอง ในวั นพฤหั ส บดี เวลา 15.00 - 17.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูในหลักศาสนา ทฤษฎี
จริยศาสตรและหลักจริยธรรม สิทธิ
มนุษยชน สิทธิผูบริโภค และ สิทธิผูปวย
4.1.2 สามารถควบคุมตนเองได
แยกแยะ ความถูกตอง และความดีความ
ชั่วได
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และตระหนักในความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตัวเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความกตัญู เสียสละ ซื่อสัตย
มีวนิ ัย
4.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพ
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นในการ
ดํารงตน
4.1.8 สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการได
รับรู และ เขาใจสิทธิของตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การถายทอดความรู
(Transmission of
knowledge) ทฤษฎี
จริยศาสตรและหลัก
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
2. เปนแบบอยางตอผูเรียน
(Role model) ในดานการ
ตรงตอเวลา การเคารพในสิทธิ
ของผูใชบริการ และ การแสดง
พฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม
3. ฝกใหผูเรียน มีความ
ตระหนักรูในตนเอง (Selfawareness) สรางความ
กระจางในคานิยมของตัวเอง
(Self-value clarification)
ตอการใหคุณคาตางๆ
ความถูกผิด ความดี ความงาม
โดยใชกระบวนการ คิดอยางมี
วิจารณญาณ ดวยการวิพากษ
(Critique)
4. ฝกการมีวินัย (Discipline)
ในการเรียนและการสอบ เชน
การมอบหมายงาน การสงงาน
การเขาเรียน
5. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) โดยแสดง
ความชื่นชม และสะทอนกลับ
ทันทีที่ผูเรียนมีพฤติกรรมการ
แสดงออกเหมาะสม
(Affirmation)
6. จัดประสบการณให
นักศึกษานําพฤติกรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะ ความ

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. จากใบบันทึกการเขาเรียน
ตามเวลาและ สงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามกําหนด
3. จากรายงานมีการอางอิง
อยางถูกตองและตรงตามความ
เปนจริง ไมคัดลอกงานของ
ผูอื่น
4. จากใบงานการสะทอนคิด
ของผูเรียนในดานคุณธรรม
จริยธรรม การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของผูเรียน
การแลกเปลี่ยนในกลุมเพื่อนใน
ชั้นเรียน
5. จากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของผูเรียนจาก
การวิเคราะหสถานการณ หรือ
กรณีศึกษา
6. จากแบบประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบ TQF คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชัฏสวนดุสิต
7. จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาในขณะเรียน
การสอบ และ ในการรวม
กิจกรรมระหวางการเรียน
การสอน
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ผลการเรียนรู

2. ความรู
4.2.1 มีความรูและเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
และวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรูและเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรและศิลปะในการดูแลตนเอง
และการชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ
4.2.3 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญการดูแลตนเองและการ
ชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพแกไขปญหา
สุขภาพ
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสารสนเทศทางวิชาการ
ในการดูแลตนเอง
4.2.6 มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
และการดูแลตนเอง
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลและหลักฐานจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําความรูที่ไดจากการ
เรียนมาใชในการแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณใน การดูแลตนเองและการ
ชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ

วิธีการสอน
กตัญูไปปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน (Application in
daily life activities)ตอ
ผูรับบริการ บิดามารดา และ
ผูที่เกี่ยวของ
7. อภิปรายประเด็นปญหา
จริยธรรม (Discussion on
ethical issues) ใน
ชีวิตประจําวัน และการดูแล
สุขภาพแกตนเองและผูอื่นใน
ภาวะฉุกเฉิน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายแบบมีสวนรวม
1. การสอบเพื่อวัดความรู
2. อภิปรายกลุม แบบcase 2. การมีสวนรวมและแสดง
based
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
การมอบหมายงานและ
เอกสารการสอนลวงหนาอยาง
นอย 1 สัปดาห
4. ทดสอบกอนและหลังการ
เรียนการสอนทุกหนวย
ทบทวนผูที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ในระดับต่ํากวา รอยละ 60

1. จัดใหมีการอภิปรายกลุม
การวางแผนการแกไขปญหา
ทางการพยาบาลตาม
สถานการณที่กําหนด
2. มอบหมายใหนักศึกษา
นําเสนอการวางแผนการ
พยาบาลตามสถานการณ

1. การสอบเพื่อวัดความรู
2. การมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในชั้น
คะแนนจากรายงานกลุมและ
การนําเสนอการวางแผนการ
แกไขปญหาทางการพยาบาล
ตามสถานการณที่กําหนด
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ผลการเรียนรู
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการ
ตอบสนองของรางกายที่เกิดขึ้นจากการ
เจ็บปวย ที่เกิดขึ้นกับผูปวย ครอบครัว
และสังคมเพื่อใหเกิดการการดูแลตนเอง
และการชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพได
อยางถูกตองและปลอดภัย
4.3.5 พัฒนาวิธีการแกปญหา ที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4.1 มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณอยาง
เหมาะสม
4.4.2 ใหขอคิดเห็นที่เหมาะสม เนน
หลักการทํางานเปนทีม ปรับตัวไดทั้งใน
ฐานะผูนําและผูตาม
4.4.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหา
และแสดงออกไดอยางอิสระ
4.4.4 ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกตาง โดยการแสดงออกดวยภาษา
และทาทางที่เหมาะสมซึ่งเปน
คุณลักษณะที่สําคัญในการทํางานเปน
ทีมรวมทั้งยังแสดงถึงการพัฒนาตนเอง
ดานวุฒิภาวะ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
องคกร และสังคมได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถวิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการดูแลตนเองและการ

วิธีการสอน
ปญหา โดยการมอบหมาย
กิจกรรมลวงหนาอยางนอย 1
สัปดาห

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานกลุมในการ
รวมวางแผนการแกไขปญหา
ทางการพยาบาลตาม
สถานการณที่กําหนด เพื่อให
นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน
2. การนําเสนอกิจกรรมกลุม

1. ประเมินจากรายงานกลุม
และการนําเสนอการวาง
แผนการแกไขปญหาทางการ
พยาบาลตามสถานการณที่
กําหนด
2. การสังเกตการณของผูสอน
ขณะที่นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นรวมกันในกลุม

1. มอบหมายงานรายกลุมใน
การสืบคนบทความหรือ
งานวิจัยทาง(E-journal)และ

1. คะแนน มอบหมายงานราย
กลุมในการสืบคนบทความหรือ
งานวิจัยทาง (E-journal) และ
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ชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
4.5.2 สามารถแปลความหมายขอมูล
และถายทอดขอมูลใหกับทีมพยาบาล
หรือญาติผูปวยไดอยางเขาใจ เชน
สัญญาณชีพ
4.5.3 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟงและการ
เขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอสาระสนเทศตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร
4.5.4 ใชเครือขายสื่อสารทาง
อิเล็คทรอนิกส ในการสืบคนขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพและสามารถ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางนักศึกษาและ
คณาจารย

วิธีการสอน
การสรุปรวบยอดความคิดเปน
รายกลุม พรอมทั้งนําเสนอเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
คิดคํานวณ (Calculation)
ตัวเลข สถิติ ตามเนื้อหาที่
เกี่ยวของ
3. การจัดประสบการณการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอ (Presentation)
ขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง
และเนื้อหาที่นําเสนอ
4. มอบหมายการทํารายงาน
(Report) รายบุคคล/รายกลุม
พรอมนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล
การสรุปรวบยอดความคิดเปน
รายกลุม พรอมทั้งนําเสนอเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. การสอบเพื่อวัดความรู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
1

หัวขอเรื่อง
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา

หนวยที่ 1 แนวคิดในการดูแลตนเอง
และการชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ
1.1 ทฤษฎี และแนวคิดในการดูแล
ตนเองดานสุขภาพ
1.2 หลักการการชวยเหลือฉุกเฉินทาง
สุขภาพ
- การประเมินและการจําแนกความ
รุนแรงในการชวยเหลือฉุกเฉินเบื้องตน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
1 - อาจารยผูรับผิดชอบแนะนํา
ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล
2

- แบงกลุมใหนักศึกษาไดศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดในการดูแลตนเอง
และการชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ
เบื้องตนจากบทความหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของ
- แบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ จากวีดี
ทัศน และภาพขาวและนําเสนอใน

ผูสอน
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1

2

2

3

หัวขอเรื่อง
- การซักประวัติผูปวยเฉพาะดาน
- คุณสมบัติของผูชวยเหลือฉุกเฉิน
ทางสุขภาพ
หนวยที่ 2 การประเมินการเจ็บปวย
เบื้องตน การสังเกตอาการและ
อาการแสดงในการดูแลผูปวย
เบื้องตน
2.1 แนวคิดและหลักการการประเมิน
การเจ็บปวยเบื้องตน
2.2 หลักการประเมินภาวะสุขภาพ
เบื้องตน
2.3 การสังเกตอาการและอาการแสดง
ในการดูแลผูปวยเบื้องตน
หนวยที่ 3 บทบาทของบุคคลทั่วไป
ในการชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน และ สาธารณภัย ตาม
ขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรม
3.1 บทบาทของบุคคลทั่วไปในการ
ชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
3.2 บทบาทของบุคคลทั่วไปในการ
ชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย และ
อุบัติภัยหมู
3.3 ขอบเขตของกฎหมาย และ
จริยธรรมในการใหการชวยเกลือเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
หนวยที่ 4 สิทธิการบริการดาน
สุขภาพ และแหลงประโยชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
4.1 สิทธิของประชาชน และผูปวยใน
การเขาถึงบริการดานสุขภาพ
4.2 แหลงประโยชนในการดูแล
สุขภาพตนเอง
4.3 การเขาถึงสื่อสุขภาพในการดูแล
ตนเองในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 การสงตอผูปวยที่มีอาการฉุกเฉิน
หนวยที่ 5 การดูแลตนเอง และ

จํานวน
ชั่วโมง

2
(2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นเรียน
- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ผูสอนสรุป
- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
เสนอแนะ
เกี่ยวกับ case ดังกลาว
- แบงกลุมนักศึกษาฝกประเมินภาวะ
สุขภาพเบื้องตน
- ผูสอนสรุป

2

- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- แบงกลุมนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรม
ในการใหการชวยเหลือเบื้องตนเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- ผูสอนสรุป

2

- บรรยายแบบมีสวนรวม โดยใช
PowerPoint
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยางที่
พบปญหาในเรื่องสิทธิในการรับ
บริการดานสุขภาพ
- แบงกลุมใหนักศึกษารวมกันเสนอ
เกี่ยวกับ case ดังกลาวและ ใหแต
ละกลุมนําเสนอ
- ผูสอนสรุป

2

- Case based learning

ผูสอน
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3

4

8

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
ชวยเหลือเบื้องตน แกผูที่มีอาการ
(2) - บรรยายแบบมีสวนรวม
ผิดปกติของโรคที่พบบอย
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
5.1 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
อาการผิดปกติในระบบหายใจ ไดแก
เสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลตนเองใน
อาการหอบเหนื่อย (หอบหืด ปอดอุด
case ดังกลาว
กั้นเรื้อรัง ปอดอักเสบ) อาการหายใจ
- ผูสอนสรุป
ไมทัน และอาการหายใจไมออก
5.2 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
อาการผิดปกติในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ไดแก กลุมอาการหลอด
เลือดหัวใจอุดตัน (Acute coronary
syndrome) และภาวะหัวใจวาย
(Heart failure) และภาวะความดัน
โลหิตสูง
หนวยที่ 6 การดูแลตนเอง และ
2 - Case based learning
ชวยเหลือเบื้องตน แกผูที่มีอาการ
(2) - บรรยายแบบมีสวนรวม
ผิดปกติของโรคที่พบบอย (ตอ)
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
5.3 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
- แบงกลุมนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
อาการผิดปกติในระบบประสาท และ
มีสวนรวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
กลุมอาการชัก
การวางแผนการดูแลเบื้องตนสําหรับ
5.4 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
case ดังกลาว
อาการผิดปกติจากการบาดเจ็บหลาย
- ใหแตละกลุมนําเสนอการวาง
ระบบ
แผนการพยาบาล
การบาดเจ็บที่ศรีษะและไขสันหลัง
- ผูสอนสรุป
จากอุบัติเหตุ
5.5 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
อาการผิดปกติทางตา หู คอ และจมูก
หัวขอเรื่อง

หนวยที่ 7 การดูแลผูทไี่ ดรับสารพิษ
และสัตวมีพิษกัดตอยเบื้องตน
7.1 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
อาการผิดปกติจากการไดรับสารพิษ
7.2การดูแลตนเองและชวยเหลือผูทมี่ ี
อาการผิดปกติจากการสัตวมีพิษกัด
ตอยเบื้องตน

2

- บรรยายแบบมีสวนรวม
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษารวมกันเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดูแลสําหรับ case
ดังกลาว
- ผูสอนสรุป

สอบกลางภาค

ผูสอน
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หัวขอเรื่อง

5

หนวยที่ 8 การดูแลตนเองและ
ชวยเหลือผูท ี่มีบาดแผล เบื้องตน
8.1 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
บาดแผลฉุกเฉิน และแผลเรื้อรัง
8.2 การดูแลตนเองและชวยเหลือผูที่มี
ผูปวยที่มีแผลไหม

5

หนวยที่ 9 การดูแลตนเอง และ
ชวยเหลือเบื้องตน แกบุคคลที่มี
อุบัติเหตุของกระดูกและขอ การ
เคลื่อนยายผูปวย และการชวยเหลือ
ผูที่เปนลม หมดสติ
9.1 การดูแลตนเอง และชวยเหลือ
บุคคลที่มีอุบัติเหตุของกระดูกและขอ
9.2 การเคลื่อนยายผูปวย
9.3 การชวยเหลือผูที่เปนลม หมดสติ

6

หนวยที่ 10 การชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน
10.1การชวยเหลือผูที่เปนลม หมดสติ
10.2 แนวคิด และความสําคัญในการ
ชวยฟนคืนชีพ
10.3 หลักการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
หนวยที่ 1 – 7
2 - Case based learning
(1) - บรรยายแบบมีสวนรวม
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษาฝกการดูแลบาดแผล
ประเภทตางๆ
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- ผูสอนสรุป
2 - Case based learning
(1) - บรรยายแบบมีสวนรวม
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ฝกการพันผาเพื่อการดูแลตนเอง
และชวยเหลือบุคคลที่มีอุบัติเหตุของ
กระดูกและขอ
- แบงกลุมเพื่อฝกการการเคลื่อน
ยายผูปวย
- ผูสอนสรุป
2 - บรรยายแบบมีสวนรวม โดยใช
(2) PowerPoint
- วีดีทัศนประกอบการสอนการชวย
ฟนคืนชีพเบื้องตน
- สาธิตการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
- แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 10
กลุม เพื่อฝกการชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน
- ผูสอนสรุป

ผูสอน
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หัวขอเรื่อง

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
2 - บรรยายแบบมีสวนรวม โดยใช
2) PowerPoint
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- สาธิตการการชวยเหลือผูคลอด
ฉุกเฉิน
- แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 10
กลุม เพื่อฝกการชวยเหลือผูคลอด
ฉุกเฉิน
- ผูสอนสรุป

6

หนวยที่ 11 การชวยเหลือผูคลอด
ฉุกเฉิน เบื้องตน
11.1 หลักการและกลไกเบื้องตนใน
การคลอดเบื้องตน
11.2 การดูแลและชวยเหลือมารดา
และทารกเบื้องตนที่มีการคลอด
ฉุกเฉิน
11.3 อุปกรณที่ใชในการชวยเหลือผู
คลอดฉุกเฉิน
11.4 การดูแลดานจิตใจของผูคลอด
ฉุกเฉิน

7

หนวยที่ 12 การชวยเหลือผูที่มีภาวะ
วิกฤติทางจิตใจเบื้องตน
12.1ผูที่มีภาวะซึมเศรา ทํารายตนเอง
12.2 ผูที่มีอาการไมเปนมิตร กาวราว
หูแวว

2
(1)

7

หนวยที่ 13 การปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดตอ
13.1 กลุมโรคติดตอระบบทางเดิน
หายใจ
13.2 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
13.3 โรคติดตอในระบบเลือด
13.4 โรคติดตอในระบบทางเดิน
อาหาร
หนวยที่ 14 ภูมิปญญาไทย กับการ
ดูแลตนเอง
14.1 การนําภูมิปญญาไทยในการดูแล
สุขภาพ
14.2 สมุนไพรไทย และการแพทย
ทางเลือก

2
(1)

8

2

- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ยกตัวอยาง Case กรณีตัวอยาง
- ใหนักศึกษารวมกันเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือผูที่มี
ปญหาดานจิตใจ ดังกลาว
- ผูสอนสรุป
- บรรยายแบบมีสวนรวม โดยใช
PowerPoint -วีดีทัศนประกอบการ
สอน
-สาธิตและฝกปฏิบัติการยอนกลับ
- ผูสอนสรุป

- บรรยายแบบมีสวนรวม
- วีดีทัศนประกอบการสอน
- แลกเปลี่ยนประสบการณ ในการ
ดูแลตนเองโดยใชภูมิปญญาไทย
- วิทยาการ จากปราชญชาวบาน
- ผูสอนสรุป

ผูสอน
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สัปดาห
8

8
9

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
หนวยที่ 15 การเตรียมพรอมในการ
2 - บรรยายแบบมีสวนรวม
รับการเกิดเกิดสาธารณภัย และ
- วีดีทัศนประกอบการสอน
อุบัติภัยทางธรรมชาติ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ ในการ
15.1 อุทกภัย
ดูแลตนเองเมื่อเกิดสาธารณภัย และ
15.2 วาตภัย
อุบัติภัยทางธรรมชาติ
15.3 แผนดินไหว
- ผูสอนสรุป
15.4 สึนามิ
15.5 ดินถลม
15.6 สงครามทางเคมี
ทบทวน โดยใชกระบวนการ case based and sharing
หนวยที่ 8 -14
สอบปลายภาค
หนวยที่ 8 -14 และ Summative 10 % ของ midterm
หัวขอเรื่อง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
5.2.1 – 5.2.3 , 5.2.5 ,
5.2.6 , 5.3.2 – 5.3.4 ,
5.3.6 , 5.1.1 และ 5.5.1
2
3

4

วิธีการประเมิน

- คะแนนสอบ
* คะแนนสอบกลางภาค
* คะแนนสอบยอย
* คะแนนสอบปลายภาค
5.3.2 , 5.5.1 - 5.5.3 และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
5.5.5
โดยการสรุปรวบยอดความคิด
5.1.1 , 5.1.3 , 5.1.5 ,
- การนําเสนอและมีสวนรวมใน
5.1.7 และ 5.4.1 – 5.4.4 ชั้นเรียน
- การอภิปรายกลุม
- สังเกตการทํางานเปนทีม
- พฤติกรรมการเขาเรียน
5.6.1,5.6.2
- สอบปฏิบัติ และกิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ผูสอน

4
1-8
9

สัดสวนของการ
ประเมินผล
65%
30%
5%
30%

8

10%

1-8

5%

1-8

20%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
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3.1 จัดกลุมใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับดี GPA มากกวา 2.75 รวมกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ออน ต่ํากวา 2.75 กลุมละ 6-7 คน เพื่อรวมกลุมเปนเพื่อนคูคิด (Buddy learning) ในการทํากิจกรรมกลุมการ
เรียนการสอน
3.2 มีการรวมกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโ ดยการสรุปรวบยอดความคิด Mapping Concept
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุดาพรรณ ธัญจิรา และวนิดา ออประเสริฐศักดิ.์ (2546). การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู. พิมพครั้งที่ 3
กรุงเทพมหานคร: สามเจริญพาณิชย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
http://sesamio.com/cancerDoYouKnow.html
http://www.nci.go.th/
sites.google.com/site/neurosun/update งานวิจัย
http://oklib.swu.ac.th/medicineandhygine.html
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ผองศรี ศรีมรกต. (2551). การพยาบาลผูใหญและผุสูงอายุ หนังสือแปลฉบับภาษาไทย เลมที่ 1.
กรุงเทพฯ: ไอ กรุป เพรช.
Jean A. Proehl.(2004).Emergency Nursing Procedure. 4 TH edition.St.loius.Missouri.Westline
industril.
Holleran, R.S. (2005). Mosby's Emergency&Transport Nursing Examination Review. Philadelphia:
Mosby, Inc.
Timby, B.K., & Smith, N.S. (2005). Essentials of Nursing Care of Adults and Children. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
มีการประเมินการสอนจาก 2 กลุม คือ จากนักศึกษาโดยผานทางการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและ
จากคณาจารยในสาขาวิชา โดยในสาขาวิชาจะจัดใหคณาจารยเขาสังเกตการสอนของอาจารยในสาขาเดียวกัน
อยางนอยภาคการเรียนละ 1 ครั้ง สําหรับอาจารยเกา หรืออาจารยใหมซึ่งเคยมีประสบการณการสอนมาแลว
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สวนอาจารยใหมซึ่งไมเคยมีประสบการณการสอนเลยจะมีระบบอาจารยพี่เลี้ยง ซึ่งจะคอยใหคําแนะนําและ
ชวยในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การปรับปรุงการสอน
โดยการนําผลจากการประเมินของนัก ศึก ษาและจากอาจารยผูสังเกตการสอน มาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนรายบุคคล สําหรับการปรับปรุงการสอนทั้งรายวิชา ไดมีก ารจัดการประชุม ในสาขาวิชา
ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในทุกภาคการเรียน เพื่อหาปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการ
สอน เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชุมในสาขาและคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ เพื่อนําเสนอการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชามีแนวทางปฏิบัติ 2 ขั้นตอนดังนี้ คือผานคณะกรรมการสาขาและทีมผูสอน
เพื่อพิจรณาผลการเรียน และ นําเสนอตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการ กอนสงผลการเรียนตอ
มหาวิทยาลัย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

