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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6032101 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Nursing

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. วรภัทร ทองใบ และ ผศ. จุไร อภัยจิรรัตน
อาจารยผูสอน
ผศ. จุไร อภัยจิรรัตน พ.ท หญิง วชิรา ไกรถิ่น
อ. ณัฐยา ศรีทะแกว อ. รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
อ. วรภัทร ทองใบ พ.ท.หญิง สาวิตรี แยมศรีบัว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700 และ หองปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการพยาบาลเด็กและวัยรุน การใหการพยาบาลแก
ผูปวยเด็กและวัยรุนทั้งในภาวะปกติและภาวะเสี่ยง
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ของสภาการพยาบาล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
2.3 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนรูปธรรมและพัฒนาบทเรียน
E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไปกับการเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควา
ความรูจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปญหา และผลกระทบของภาวะสุขภาพ และการเจ็บปวยตอรางกาย อารมณ สัง คม และการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กและวัยรุน เนนการพยาบาลแบบองครวม ปจเจกบุคคล สิทธิเด็ก โดยให
ครอบครัวเปนศูนยกลางของการดูแล การสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการใหนมแม และอาหารเสริม การสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค การปองกันการเจ็บปวย และการบาดเจ็บ การฟนฟูสภาพ และการบําบัดทางการพยาบาล
รวมถึงการเลนเพื่อสงเสริมการฟนหาย และการปรับตัวของเด็ก และครอบครัว
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกทดลอง

48 ชั่วโมง

สอนเสริมครั้งละ 2 ชั่วโมง
กอนการสอบทั้ง 3 ครั้ง

ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3.2 อาจารยประจําวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาใน website ของมหาวิทยาลัย
3.3 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูในหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่สําคัญตอ
การพยาบาลเด็กและวัยรุน โดย
คํานึงถึงสิทธิเด็กและ ใหการดูแล
โดยใชครอบครัวเปนศูนยกลาง
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของเด็กและครอบครัว
4.1.4 รับผิดชอบและมีวินัยตอการ
เรียนในวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน มีความเสียสละ ซื่อสัตย

2. ความรู
4.2.1 มีความรูและเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิต และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.2 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน ไดแก
- อธิบายแนวคิดและหลักการ
พยาบาลเด็กได
- อธิบายหลักการใหนมแม
อาหารเสริม และการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคได
- ประเมินการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ การสรางเสริมสุขภาพ
เด็กไดเหมาะสมตามวัย
- ประเมินปญหาและผลกระทบ
ของภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย
ตอรางกาย อารมณ สังคมและ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
จากประสบการณของนักศึกษาที่
พบเกี่ยวกับพยาบาลเด็กใน
โรงพยาบาล (การละเมิดสิทธิเด็ก)
2. นํากรณีศึกษามาวิเคราะหที่
เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของพยาบาลเด็ก และ
สิทธิเด็กใหนักศึกษา
3. อภิปราย แสดงความคิดเห็น
หนาชั้นเรียน
4. บรรยายสอดแทรกการ
ยกตัวอยางพฤติกรรมของการ
พยาบาลเด็กที่เหมาะสมและไม
เหมาะสม

1. ประเมินจากการแสดง
ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับความสําคัญ บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของ
การพยาบาลเด็กกอนและหลัง
บทเรียนจากการแสดงความ
คิดเห็น นักศึกษาที่เกี่ยวกับ
พยาบาลเด็กในโรงพยาบาล
และจากการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นหนาชั้นเรียน
เกี่ยวของกับกรณีศึกษาในดาน
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของพยาบาลเด็ก และสิทธิเด็ก
2. การเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตรงเวลา

1. บรรยาย
2. ทบทวนความรูทางกายวิภาค
ศาสตรสรรีวิทยา และ พื้นฐานที่
เกี่ยวของเพื่อเชื่อมโยงสูเนื้อหาดาน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4. ให นศ. ฝกการประเมินและ
บันทึกพัฒนาการเด็ก
5. มอบหมายใหนักศึกษาเปน
รายบุคคลนํามาคนควาบทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาล
เด็กและวัยรุนจากสื่อสารสนเทศ
สรุปใจความสําคัญและวิเคราะห
6. การวางแผนการพยาบาลจาก
กรณีศึกษาตัวอยาง
7. ใหนักศึกษาจัดทําโครงการ
ตลาดนัดสุขภาพ

1. การประเมินความรูทาง
วิชาการ (การสอบยอยสอบ
กลางภาค, สอบปลายภาค)
2. การประเมินผลงานที่ได
มอบหมาย (จัดทําโครงการ
ตลาดนัดสุขภาพ,บทความทาง
วิชาการ)

117
ผลการเรียนรู
ของเด็กและวัยรุน
- อธิบายหลักการจัดกิจกรรม
การเลนเพื่อกระตุนพัฒนาการและ
สงเสริมการฟนหาย การปรับตัว
ของเด็กและ การมีสวนรวมของ
ครอบครัวได
4.2.3 วางแผนการพยาบาลแบบ
องครวมในการปองกันการเจ็บปวย
และการบาดเจ็บ การฟนฟูสภาพ
และการบําบัดทางการพยาบาลได
จากสถานการณจําลอง
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคน วิเคราะห
ขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ
เกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุน
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําความรูไปใชใน
การอางอิง และวางแผนแกปญหา
ทางการพยาบาลเด็กและวัยรุน
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ โดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวของกับการพยาบาล
เด็กและวัยรุน
4.3.5 สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และ การวิจัย มาใช
ในการแกปญหา
4.3.6 สามารถแกปญหาดวย
แผนการพยาบาลพรอมใหเหตุผล
รวมทั้งจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของและนํา
นวัตกรรมมาบูรณาการในการวาง
แผนการพยาบาลเด็ก
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลไดแก ผูเรียนกับ
ผูเรียน และอาจารยกับผูเรียน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. นําสถานการณเกี่ยวกับปญหา
โรคเด็กและวัยรุนใหนักศึกษา
วิเคราะห วางแผนทางการ
พยาบาลและนําเสนอหนา
หองเรียน
2. ใหนักศึกษานําความรูเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีการเลน
และการสงเสริมพัฒนาการมาสู
จัดทําโครงการตลาดนัดสุขภาพ
3. ใหนักศึกษาศึกษาบทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก
มาวิเคราะห วิพากษและสรุป
ใจความสําคัญ

1. การประเมินผลงานที่ได
มอบหมาย (จัดทําโครงการ
ตลาดนัดสุขภาพ, บทความทาง
วิชาการ)

1. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํา
โครงการ
ตลาดนัดสุขภาพ

1. ใหนักศึกษาสะทอนคิด
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองและ
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ผลการเรียนรู
รวมทั้งปรับตัวไดตามสถานการณ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามในงานที่
หมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถคํานวณตัวเลขและ
วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตร
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลทางการ
พยาบาลเด็กเปนขาวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุนได อยางเหมาะสม
4.5.3 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง
และการเขียน
4.5.4 รูจักเลือกใชสนเทศตลอดจน
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสือ่ สาร/
คอมพิวเตอร/ อินเตอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลและการจัดการขอมูล

วิธีการสอน
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมในการคิด
วิเคราะหสถานการณ และ
กรณีศึกษาในชั้นเรียน

วิธีการประเมินผล
สมาชิกในกลุม
2. การประเมินผลงานที่ได
มอบหมาย(จัดทําโครงการ
ตลาดนัดสุขภาพ,บทความทาง
วิชาการ)

1. สอนเรื่องการคํานวณ อายุ,
พลังงานที่เด็กควรไดรับในแตละวัน
และยาที่ใชในเด็ก และในเรื่องการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
2. มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาหาบทความ งานวิจัยจาก
สารสนเทศเชน ทางอินเตอรเน็ต
และ web based ตางๆที่
เกี่ยวของกับการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน

1. การประเมินความรูทาง
วิชาการ (การสอบกลางภาค,
ปลายภาค)
2. การประเมินผลงานที่ได
มอบหมาย(จัดทําโครงการ
ตลาดนัดสุขภาพ,บทความทาง
วิชาการ)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห/ จํานวน
ว.ด.ป. ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารยผูสอน
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สัปดาห/ จํานวน
หัวขอเรื่อง
ว.ด.ป. ชัว่ โมง
1
3 แนะนํารายวิชา มอบหมายงาน
การวัดและการประเมินผล

กิจกรรมการสอน

อาจารยผูสอน

- อาจารยผูรับผิดชอบ
ผศ.จุไร
แนะนําลักษณะวิชา
อภัยจิรรัตน
วิธีการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล
หนวยที่ 1 แนวคิดการพยาบาลเด็ก
- บรรยาย
1.1 ความหมายและความสําคัญของ - ใหนักศึกษาแสดงความ
การพยาบาลเด็ก
คิดเห็นจากประสบการณ
1.2 บทบาทหนาที่และความ
ของนักศึกษาที่พบเกี่ยวกับ
รับผิดชอบของพยาบาลเด็ก
พยาบาลเด็กใน รพ.
1.3 คุณสมบัติของพยาบาลเด็ก
- นํากรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
1.4 การพยาบาลโดยใหครอบครัว
กับบทบาทหนาที่ความ
เปนศูนยกลาง (Family centered
รับผิดชอบของพยาบาล
care)
เด็ก และสิทธิเด็ก

2

1

1.5 สิทธิเด็กและจริยธรรมในการ
พยาบาลเด็ก (Child’s right)
1.7 การเจ็บปวยของเด็กและ
ผลกระทบ
1.8 การพยาบาลเด็กและครอบครัวที่
เจ็บปวยในระยะ
1.8.1 ระยะวิกฤต
1.8.2 ระยะเฉียบพลัน
1.8.3 ระยะเรื้อรัง
1.8.4 ระยะสุดทาย
1.9 ภาวะเจ็บปวดในเด็ก
1.9.1 การประเมินภาวะปวด
1.9.2 การพยาบาลเด็กที่ภาวะ
เจ็บปวด
หนวยที่ 2 การสงเสริมสุขภาพเด็ก
2.1 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ในเด็ก
2.2 การเลน : Therapeutic play,
Recreation Play
2.3 อาหารสําหรับเด็กแตละวัย : นม,
อาหารเสริม

ใหนักศึกษาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นหนา
ชั้นเรียน

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ

ผศ.จุไร
อภัยจิรรัตน
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สัปดาห/ จํานวน
หัวขอเรื่อง
ว.ด.ป. ชัว่ โมง
2 หนวยที่ 3 การพยาบาลเด็กที่มี
ปญหาโภชนาการ
3.1 ความตองการสารอาหารในเด็ก
แตละวัย
3.1.1 พลังงานสารอาหารในเด็ก
3.2 การประเมินภาวะโภชนาการ
3.3 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
โภชนาการและครอบครัว
3.3.1 ภาวะขาดสารอาหาร,
วิตามิน
3.3.2 ภาวะโภชนาการเกินและ
โรคอวน

3

1

2

กิจกรรมการสอน

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถาม
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- แบงกลุมนักศึกษาให
คนควาบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
พยาบาลเด็กทาง
อินเตอรเน็ตและหองสมุด
มาวิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ
หนวยที่ 4 การเจริญเติบโตและ
- บรรยายประกอบ
พัฒนาการเด็ก
PowerPoint
4.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ - ให นักศึกษาฝกการ
เด็กตามชวงวัย
ประเมินและ บันทึกการ
4.2 การประเมินการเจริญเติบโตและ เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก
พัฒนาการ
4.3 การสงเสริมพัฒนาการในเด็ก
- นักศึกษาแบงกลุมเลน
เกมสในการเลือกของเลน
เด็กตามวัย
- มอบหมาย นักศึกษา
จัดทําตารางการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กตามชวงวัย
หนวยที่ 5 การพยาบาลเด็กที่ไดรับ - บรรยายประกอบ
สารพิษและอุบัติเหตุ
PowerPoint
5.1 ปจจัยเสี่ยงการไดรับอุบัติเหตุ - สาธิตการอาบน้ําเด็ก
และสารพิษในเด็ก
ทาอุมและ การใหนมทารก
5.2 อุบัติเหตุที่พบบอยในเด็กแตละ - แบงกลุมนักศึกษาให
วัยและการปองกัน
คนควาบทความทาง
5.3 การพยาบาลเด็กและครอบรัวที่ วิชาการเกี่ยวกับการ
ไดรับอุบัติเหตุและสารพิษ
พยาบาลเด็กทาง

อาจารยผูสอน
ผศ.จุไร
อภัยจิรรัตน

อ.วรภัทร
ทองใบ

อ. วรภัทร
ทองใบ
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สัปดาห/ จํานวน
ว.ด.ป. ชัว่ โมง

4

2

1

5

3

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการสอน

5.3.1 สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น
5.3.2 แผลไหม
5.3.3 จมน้ํา
5.3.4 การไดรับสารพิษ: สาร
ตะกั่ว,ยา, สารเคมีและน้ํายา
5.3.6 แมลงสัตวกัด และ ตอย
การบรรยายพิเศษ เรื่องทารกแรกเกิดที่
มีภาวะเสี่ยง

อินเตอรเน็ตและหองสมุด
มาวิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ

การพยาบาลทารกแรกเกิด
1 .การประเมินทารกแรกเกิดใน
24 ชม.
2. การดูแลทารกแรกเกิดในหอง
บริบาลเด็กเล็ก
- การอาบน้ําเด็ก
- การใหนมทารก
- การเตรียมอุปกรณในหองบริบาล
ทารก

- บรรยายประกอบ
PowerPoint

อาจารยผูสอน

อ.น.พ พยนต
บุญญฤทธิ
พงษ
นายแพทย
9 วช.
พ.ท.หญิง
วชิรา ไกรถิ่น

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
รวมซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- แบงกลุมนักศึกษาให
คนควาบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
พยาบาลเด็กทาง
อินเตอรเน็ตและหองสมุด
มาวิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ
หนวยที่ 5 การพยาบาลทารกที่มีภาวะ - บรรยายประกอบ
พ.ท.หญิง
เสี่ยงสูง
PowerPoint
วชิรา ไกรถิน่
5.1 ประเภทของทารกแรกเกิดที่มีภาวะ - อาจารยและนักศึกษา
เสี่ยงสูง
รวมซักถาม อภิปราย
5.2 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เสี่ยงสูงและครอบครัว
- อาจารยสรุปประเด็น
5.2.1 ทารกคลอดกอนกําหนดและ สําคัญ
เกินกําหนด
- แบงกลุมนักศึกษาให
5.2.2 ภาวะอุณหภูมิกายต่ํา
คนควาบทความทาง
5.2.3 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
วิชาการเกี่ยวกับการ
5.2.4 ภาวะติดเชื้อ
พยาบาลเด็ก
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สัปดาห/ จํานวน
ว.ด.ป. ชัว่ โมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารยผูสอน

5.2.5 กลุมอาการหายใจลําบาก (RDS)
5.2.6 ภาวะโรคปอดเรื้อรัง (BPD)
5.2.7 ภาวะตาบอดในทารกคลอด
กอนกําหนด (ROP)
5.2.8 ภาวะบิลิรูบินคั่ง
5.2.9 ภาวะลําไสเนา
6

3

หนวยที่ 6 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบทางเดินหายใจ
6.1 โครงสรางและหนาที่ของระบบ
ทางเดินหายใจ
6.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบ
ทางเดินหายใจและครอบครัว
6.2.1 คออักเสบ
6.2.2 ทอนซิลอักเสบ
6.2.3 ไขหวัด
6.2.4 กลุมอาการครูฟ
6.2.5 หลอดลมอักเสบ
6.2.7 ปอดบวม
6.2.8 หอบ
6.3 การพยาบาลเด็กที่ไดรับออกซิเจน
และกายภาพบําบัดทรวงอก

7

2

สอบครั้งที1่ (หนวยที1่ -5) =14 ชั่วโมง
Formative รอยละ 18

8

1

เฉลยขอสอบ

2

หนวยที่ 7 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบทางเดินปสสาวะ
7.1 โครงสรางและหนาที่ของระบบ
ทางเดินปสสาวะ
7.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบ
ทางเดินปสสาวะและครอบครัว เกี่ยวกับ
7.2.1 กระเพาะปสสาวะอักเสบ
7.2.2 กลุมอาการโรคไต

- บรรยายประกอบ
อ. วรภัทร
PowerPoint
ทองใบ
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- แบงกลุมนักศึกษาให
คนควาบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
พยาบาลเด็กทาง
อินเตอรเน็ตและหองสมุด
มาวิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- แบงกลุมนักศึกษาให

อ.ณัฐยา
ศรีทะแกว
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1

9

1

2

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการสอน

7.2.3 ทอปสสาวะเปดต่ํา
7.2.4 การไหลยอนกลับของปสสาวะ
จากกระเพาะ ปสสาวะขึ้นไปที่ทอไต
7.2.5 การอุดตันของรอยตอกรวยไต
และทอไต
7.2.6 การอุดกั้นบริเวณทอทางเดิน
ปสสาวะ
7.2.7 ไตอักเสบเฉียบพลัน
7.2.8 ไตวาย
7.2.9 Vesicoureteral reflux (VUR)
หนวยที่ 8 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ติดเชื้อและโรคติดตอ
8.1 โครงสรางและหนาที่
8.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาโรค
ติดเชื้อและโรคติดตอและครอบครัว
8.2.1 ไขออกผื่น:หัด หัดเยอรมัน
หัดกุหลาบ สุกใส
8.2.2 คางทูม
8.2.3 คอตีบ
8.2.4 ไอกรน
8.2.5 วัณโรค
8.2.6 ไขเลือดออก
8.2.7 เอชไอวี/เอดส
8.2.8 โปลิโอ
หนวยที่ 8 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ติดเชื้อและโรคติดตอ (ตอ)
8.2.2 คางทูม
8.2.3 คอตีบ
8.2.4 ไอกรน
8.2.5 วัณโรค
8.2.6 ไขเลือดออก
8.2.7 เอชไอวี/เอดส
8.2.8 โปลิโอ

คนควาบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
พยาบาลเด็กทาง
อินเตอรเน็ตและหองสมุด
มาวิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ

หนวยที่ 9 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบตอมไรทอ

อาจารยผูสอน

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถามอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- ใหนักศึกษาคนควา
บทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก
ทางอินเตอรเน็ตและ
หองสมุด มาวิเคราะห
และ สรุปใจความสําคัญ

อ.รัชนี
ชัยประเดิม
ศักดิ์

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถามอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- ใหนักศึกษาคนควา
บทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก
- บรรยายประกอบ
PowerPoint

อ.รัชนี ชัย
ประเดิมศักดิ์

อ.ณัฐยา
ศรีทะแกว
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10

3

11

3

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารยผูสอน

9.1 โครงสรางและหนาที่ของตอมไรทอ
9.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาตอมไร
ทอและครอบครัว เกี่ยวกับ
9.2.1 เบาหวาน
9.2.2 เบาจืด
9.2.3 PKU
9.2.4 Hypothyroidism
9.2.5Hyperthyroidism
หนวยที่ 10 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบทางเดินอาหาร
10.1 โครงสรางและหนาที่ของระบบ
ทางเดินอาหาร
10.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบทางเดินอาหาร และครอบครัว
10.2.1 ปากแหวง-เพดานโหว
10.2.2 กระเพาะอาหารตีบตันและรู
รั่วหลอดลม
10.2.3 ไสเลื่อนกะบังลม
10.2.4 กรดไหลยอน
10.2.5 กระเพาะอาหารไพลูริคตีบ
10.2.6 ทางเดินอาหารติดเชื้อ
10.2.7 ทอน้ําดีตีบตัน
10.2.8 ไสติ่งอักเสบ
10.2.9 ลําไสกลืนกัน/โปงพอง
10.2.10 ความผิดปกติของทวาร
หนัก
10.2.11 หนาทองไมปดแตกําเนิด
Gastroschisis
หนวยที่ 12 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด
12.1 โครงสรางและหนาที่ของเลือด
และการแข็งตัวของเลือด
12.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบ
เลือดและการแข็งตัวของเลือดและ
ครอบครัว เกี่ยวกับ
12.2.1 ภาวะซีด

- อาจารยและนักศึกษา
ซักถามอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- ใหนักศึกษาคนควา
บทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก
- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถามอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- ใหนักศึกษาคนควา
บทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก

พ.ท.หญิง
วชิรา ไกรถิ่น

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- แบงกลุมนักศึกษาให

อ.ณัฐยา
ศรีทะแกว
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สัปดาห/ จํานวน
ว.ด.ป. ชัว่ โมง

12

3

นอก
เวลา

2
1

13

3

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารยผูสอน

12.2.2 ฮีโมฟเลีย
12.2.3 ไขกระดูกฝอ
12.2.4 ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD
12.2.5 โรคเกล็ดเลือดต่ํา
12.2.6 ธาลัสซีเมีย

คนควาบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
พยาบาลเด็กทาง
อินเตอรเน็ตและหองสมุด
มาวิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ

หนวยที1่ 3 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
หัวใจและหลอดเลือด
13.1โครงสรางและหนาที่ของ หัวใจ
และหลอด เลือด
13.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
หัวใจและหลอดเลือดและครอบครัว
เกี่ยวกับ
13.2.1. หัวใจพิการแตกําเนิด
1) ผนังหัวใจหองบนมีรูรั่ว(ASD)
2) ผนังหัวใจหองลางมีรูรั่ว(VSD)
3) เชื่อมระหวางหลอดเลือดแดง
ใหญทั้งสอง (PDA)
4) หัวใจพิการแตกําเนิดที่มี
อาการ ความผิดปกติ 4 อยาง (TOF)
5) การสลับที่ของเสนเลือดดําและ
เสนเลือดแดงใหญ (TGA/TGV)
6) ลิ้นหัวใจตีบ (PS/AS)
13.2.2 หัวใจพิการเกิดภายหลัง
1) หัวใจรูหมาติก
2) โรคหัวใจคาวาซากิ
13.2.3 หัวใจวาย
13.3 การพยาบาลเด็กที่สวนหัวใจ
สอบครั้งที่ 2 (หนวยที่ 6 -12)
=17 ชั่วโมง Formative รอยละ22

- บรรยายประกอบ
ผศ.จุไร
PowerPoint
อภัยจิรรัตน
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- แบงกลุมนักศึกษาให
คนควาบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
พยาบาลเด็กทาง
อินเตอรเน็ตและหองสมุด
มาวิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ

เฉลยขอสอบ
หนวยที่ 14 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา - บรรยายประกอบ
มะเร็ง
PowerPoint

อ. วรภัทร
ทองใบ
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สัปดาห/ จํานวน
ว.ด.ป. ชัว่ โมง

14

3

15

3

16

3

17

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารยผูสอน

14.1 ลักษณะของเซลมะเร็ง
14.2 การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งและ
ครอบครัว เกี่ยวกับ
14.2.1 มะเร็งเม็ดเลือดขาว
14.2.2 มะเร็งตอมน้ําเหลือง
14.2.3 มะเร็งในชองทอง
14.2.4 มะเร็งตา
14.2.5 มะเร็งไต
14.2.6 มะเร็งสมอง
14.2.7 มะเร็งกระดูก
(Osteosarcoma)
ตลาดนัดสุขภาพเด็ก รอยละ 20 %

- อาจารยและนักศึกษา
ซักถามอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ใหนักศึกษาคนควา
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
การพยาบาลเด็กมา
วิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ

หนวยที่ 15 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ทางระบบประสาทและกลามเนื้อ
15.1 โครงสรางและหนาที่ของระบบ
ประสาท
15.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบ
ประสาทและครอบครัว เกี่ยวกับ
15.2.1 ชักจากไขสูง
15.2.2 ชักลมบาหมู
15.2.3 สมองบวมน้ํา
15.2.4 สมองพิการ
15.2.5 เยื่อหุมสมองอักเสบ
15.2.6 สมองอักเสบ
15.2.7 Hip dislocation
15.2.8 Multiple sclerosis
15.2.9 Cup foot
หนวยที่ 16 การพบาบาลเด็กที่มี
ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
16.1 ออธิสติก
16.2 สมาธิสั้น
16.3 กลุมอาการดาวน
16.4 เด็กถูกทารุณกรรม
สอบปลายภาค

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
- ใหนักศึกษาคนควา
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
การพยาบาลเด็กมา
วิเคราะหและ สรุป
ใจความสําคัญ
- สอบยอย

อ. ณัฐยา
ศรีทะแกว

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
ซักถามอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
/สรุปประเด็นสําคัญ

พ.ท หญิง
สาวิตรี
แยมศรีบัว
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรู
ประเมิน
ที่คาดหวัง
1 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6,
4,4.1, 4.4.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4
2
4.2.1, 4.2.2 ,4.2.3,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6,

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
- การวิเคราะห วิพากษบทความ
วิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน
- จัดทําโครงการตลาดนัดสุขภาพ

สัปดาหที่
สัดสวนการประเมินผล
กําหนด
9
10%
14

20%

Formative summative
1.1 สอบยอย

7

18%

1.2 สอบกลางภาค

12

22%

1.3 สอบปลายภาค

17

16%

14%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการเฉลยแนวคิดขอสอบกลางภาคและการสอบยอยเพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือก
ตัวนั้นๆ ถูกหรือผิดอยางไร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ และคณะ, บรรณาธิการ. (2547). กุมารเวชศาสตร: แนวทางการวินิจฉัยและ
รักษา เลม 1- 2. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Hockenberry, M.J., Wilson, D., Winkelstein, M.L., and Kline, N.E. (2007). Wong’s nursing care
of infants and children. 8th ed. China: Mosby
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Wong, D.L. (2000). Beyond first do no harm: Principles of a traumatic care. Wong On Web
Paper. [Online] Available WWW: http//www1. mosby. com/ Mosby/ Wong/
hcom_wong_w22a. html.
Gladys M. Scipien, Marilyn A. Chard, Jeanne Howe, and Martha Underwood Barnard. (1990).
Pediatric nursing care. United States of America: The C.V.Mosby Company
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือ ไดแก
เกรียงศักดิ์ จีระแพทย และวีณา จีระแพทย. (2548). การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ:
ดานสุทธา การพิมพ.
บุญเพียร จันทวัฒนา และคณะ.(บรรณาธิการ). (2552).ตําราการพยาบาลเด็ก เลม 1. กรุงเทพฯ: พรีวัน.
ประกายแกว ประพฤติถอย และกรองกาญจน ศิริภักดี. (2547). การพยาบาลกุมารเวชศาสตร. พิมพครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พรทิทย ศิริบูรณพิพัฒนา.(บรรณาธิการ). (2550). การพยาบาลเด็ก เลม1-3. (พิมพครั้งที6่ ).นนทบุร:ี
ยุทธรินทร การพิมพ.
อําไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และสุวัฒน เบญจพลพิทักษ.(บรรณาธิการ). (2547). การตรวจทางหองปฏิบัติการ
พื้นฐานในเด็ก. กรุงเทพมหานคร: ชัยเจริญ.
Klossner, N.J., & Hatfield, N. (2006). Introductory Maternity and Pediatric Nursing.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
วารสาร ไดแก Pediatric nursing care, Journal Adv nurse, Pediatric nurse
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต ไดแก Science Direct, Springer Link e Journal, E-learning
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
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3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
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

จํา

เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห

ประเมินคา

รวม

ชม.

ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบ วิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุน

5
1
2
2
2
2
1

5
2
2
2
1
6
3

5
3
3
3
1
8
2

2
3
3
1
4
2

3
2

-

15
10
10
10
5
20
10

3
2
2
2
1
4
2

หัวขอการสอน
หนวยที่ 1 แนวคิดการพยาบาลเด็ก
หนวยที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
หนวยที่ 3 การสงเสริมสุขภาพเด็ก
หนวยที่ 4 การพยาบาลเด็กที่ไดรับสารพิษอุบัติเหตุ
หนวยที่ 5 การพยาบาลทารกคลอดครบกําหนด
หนวยที่ 6 การพยาบาลทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง
หนวยที่ 7 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาโภชนาการ
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หนวยที่ 8 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดิน
หายใจ
หนวยที่ 9 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดิน
อาหาร
หนวยที1่ 0 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดิน
ปสสาวะ
หนวยที่11 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาหัวใจและหลอด
เลือด
หนวยที่ 12 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบเลือดและ
การแข็งตัวของเลือด
หนวยที่ 13 การพยาบาลเด็กที่มปี ญหาทางระบบ
ประสาท
หนวยที่ 14 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาติดเชื้อและ
โรคติดตอ
หนวยที่ 15 การพยาบาลเด็กที่มีปญหามะเร็ง
หนวยที่ 16 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบตอมไรทอ
หนวยที่ 17 การพบาบาลเด็กที่มีปญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวช
รวม

1

6

6

2

-

-

15

3

1

3

5

4

2

-

15

3

2

3

8

2

-

-

15

3

1

7

5

2

-

-

15

3

1

2

8

2

2

-

15

3

1

4

7

3

-

-

15

3

1

2

5

5

2

-

15

3

1
2
1

5
2
2

6
3
7

3
3
3

2

-

15
10
15

3
2
3

32

63

86

44

-

-

225 45

