
 แผนการสอน เร่ือง กลไกการป้องกันตัวเอง ระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการอักเสบและตดิเชือ้ กลไกการเกิดมะเร็ง 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

กระบวนวิชา 564705: บรูณาการศาสตร์แหง่ชีวิตในผู้สงูอายุ จ านวน   3     หน่วยกิต 

หัวข้อเนือ้หา            จ านวนช่ัวโมงสอน  3 ชัว่โมงสอน 

ช่ือผู้สอน ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ        จ านวนนักศึกษา   10 คน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2.1 , 2.2, 3.2, 3.5,  

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจ กลไกการปอ้งกนัตวัเอง กลไกการอกัเสบและตดิเชือ้ ระบบภมูิคุ้มกนั กลไกการเกิดมะเร็งในผู้สงูอาย ุ  

วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม สาระเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน วิธีการและเกณฑ์
การประเมินผล 

หลงัสิน้สดุการเรียนการ
สอนแล้วนกัศกึษาสามารถ 
1 . อธิบายกลไกการปอ้งกนั
ตวัเอง ในผู้สงูอายไุด้ 

     การท างานของระบบการปอ้งกนัตวัของ
ร่างกาย  
- กลไกการปอ้งกนัตวัเองในผู้สงูอายุ 

1. ความหมายของกลไกการปอ้งกนั
ตวัเอง 

2. ระดบัของกลไกการปอ้งกนัตนเอง 3 
ระดบั 
2.1 First line of defense 

 
- บรรยายประกอบ 

VDO เร่ือง How 
immune system 
work   

 

60  
- Power point 
- VDO เร่ือง How immune 

system work จาก 
http://www.youtube.co
m/watch?v=Non4MkYQ
pYA  
 

- สอบในห้อง 
(อตันยั) 

http://www.youtube.com/watch?v=Non4MkYQpYA
http://www.youtube.com/watch?v=Non4MkYQpYA
http://www.youtube.com/watch?v=Non4MkYQpYA


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม สาระเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน วิธีการและเกณฑ์
การประเมินผล 

- Physical and mechanical 
barriers 

- Biochemical barriers 
2.2 Second line of defense 
2.3 Third line of defense 

 
  

2 . อธิบายกลไกการอกัเสบ
และตดิเชือ้ ในผู้สงูอายไุด้ 

กลไกการอกัเสบและติดเชือ้ และการ
ตอบสนองตอ่การอกัเสบตดิเชือ้ในผู้สงูอาย ุ

1. Vascular response 
2. Plasma protein system 

- Complement system 
- Clotting system 
- Kinin system 

 -  บรรยายประกอบ 
VDO เร่ือง  
1. Acute 
inflammation และ  
2. Activation of 
complement 

60 - Power point 
- VDO เร่ือง 

1. Acute inflammation 
จาก 
http://www.youtube.co
m/watch?v=suCKm97
yvyk   

2. Activation of 
complement จาก 
http://highered.mcgra
w-
hill.com/sites/0072507
470/student_view0/cha
pter22/animation__acti

- สอบในห้อง 
(อตันยั) 

http://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
http://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
http://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__activation_of_complement.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__activation_of_complement.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__activation_of_complement.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__activation_of_complement.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__activation_of_complement.html


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม สาระเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน วิธีการและเกณฑ์
การประเมินผล 

vation_of_complement
.html 

3. อธิบาย กลไกการ
ตอบสนองตอ่ระบบ
ภมูิคุ้มกนั ในผู้สงูอายไุด้ 

กลไกการตอบสนองตอ่ระบบภมูิคุ้มกนั ใน
ผู้สงูอาย ุ
1. ชนิดของภมูิคุ้มกนั 
   - Innate immune 
  - Adaptive (Acquired) immune 
 2. ชนิดของการตอบสนองตอ่ภมูิคุ้มกนั 
  - cellular immune response 
  - Humoral immune response  
 

-  บรรยายประกอบ 
VDO เร่ือง  
1.The immune 
response,  
2. Antigen 
processing,  
3. Cellular immune 
response,  
4. Humoral immune 
response, Innate 
immune, และ  
5. Adaptive 
(Acquired) immune 

45 - Power point 
- VDO เร่ือง  
1. The immune response 

จาก
http://highered.mhedu
cation.com/sites/0072
507470/student_view0/
chapter22/animation__
the_immune_response
.html และ 
http://www.youtube.co
m/watch?v=Bf2t8n1ib
wQ  

2. Antigen processing 
จาก 
http://highered.mhedu
cation.com/sites/0072

- สอบในห้อง 
(อตันยั) 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__activation_of_complement.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__activation_of_complement.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html
http://www.youtube.com/watch?v=Bf2t8n1ibwQ
http://www.youtube.com/watch?v=Bf2t8n1ibwQ
http://www.youtube.com/watch?v=Bf2t8n1ibwQ
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__antigen_processing.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__antigen_processing.html


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม สาระเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน วิธีการและเกณฑ์
การประเมินผล 

507470/student_view0/
chapter22/animation__
antigen_processing.ht
ml  

3. Cellular immune 
response จาก 
http://www.youtube.co
m/watch?v=oUpcRfpE
h3c  

4. Humoral immune 
response จาก 
http://www.youtube.co
m/watch?v=dTb0iEUS
1oA  

5. Innate immune จาก 
http://www.youtube.co
m/watch?v=51tDLM68
rOw  

http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__antigen_processing.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__antigen_processing.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__antigen_processing.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__antigen_processing.html
http://www.youtube.com/watch?v=oUpcRfpEh3c
http://www.youtube.com/watch?v=oUpcRfpEh3c
http://www.youtube.com/watch?v=oUpcRfpEh3c
http://www.youtube.com/watch?v=dTb0iEUS1oA
http://www.youtube.com/watch?v=dTb0iEUS1oA
http://www.youtube.com/watch?v=dTb0iEUS1oA
http://www.youtube.com/watch?v=51tDLM68rOw
http://www.youtube.com/watch?v=51tDLM68rOw
http://www.youtube.com/watch?v=51tDLM68rOw


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม สาระเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน วิธีการและเกณฑ์
การประเมินผล 

6. Adaptive (Acquired) 
immune จาก 
http://www.youtube.co
m/watch?v=51tDLM68
rOw  

4. อธิบาย กลไกการเกิด
มะเร็งในผู้สงูอายไุด้ 

กลไกการเกิดมะเร็งในผู้สงูอายุ -  บรรยายประกอบ 
VDO เร่ือง Innate 
immune system: 
Natural killer cell 
and cancer 

15 - Power point 
- VDO เร่ือง Innate 

immune system: 
Natural killer cell and 
cancer จาก 
http://www.youtube.co
m/watch?v=LojFwKHV
RuM  

  

- Take home 
exam  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=51tDLM68rOw
http://www.youtube.com/watch?v=51tDLM68rOw
http://www.youtube.com/watch?v=51tDLM68rOw
http://www.youtube.com/watch?v=LojFwKHVRuM
http://www.youtube.com/watch?v=LojFwKHVRuM
http://www.youtube.com/watch?v=LojFwKHVRuM


แผนการสอนระดับปริญญาโท กระบวนวิชา 564705 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

กระบวนวิชา 564705                        จ านวน        3     หน่วยกิ ต 

 
กระบวนวิชา/หัวข้อเนือ้หา  

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลไกการป้องกันตัวเอง ระบบภูมิคุ้มกัน 
กลไกการอักเสบและตดิเชือ้ กลไกการ
เกิดมะเร็ง 

                          

1. กลไกการปอ้งกนัตวัเองในผู้สงูอาย ุ                             

2. กลไกการอกัเสบและติดเชือ้ และ
การตอบสนองตอ่การอกัเสบตดิเชือ้
ในผู้สงูอาย ุ

   
                     

 

 

3. กลไกการตอบสนองตอ่ระบบ
ภมูิคุ้มกนั ในผู้สงูอาย ุ  

   
                     

  

4. กลไกการเกิดมะเร็งในผู้สงูอาย ุ                            

 



 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
2.1         มีความรู้ความเข้าใจอยา่งถอ่งแท้ในเนือ้หาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบตัิ

ทางการพยาบาล   

(มีความรู้ความเข้าใจ และวิจารณ์ประเดน็ปัญหาส าคญัด้านระบาด วิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา อาการและ อาการแสดง การตรวจวินิจฉยั การบ าบดัรักษา  
ผู้สงูอายท่ีุมีปัญหาทางคลินิกในแตล่ะระบบได้) 

2.2        มีความรู้ทางวิทยาการท่ีทนัสมยัในการพยาบาลเฉพาะสาขาอยา่งลกึซึง้   
3.2         สามารถสงัเคราะห์และประเมินองค์ความรู้ใหมจ่ากแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และงานวจิยั ที่น าไปใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลเฉพาะสาขา   

(3.2 สามารถพฒันาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์) 
3.5         สามารถบรูณาการความรู้จากทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการให้การพยาบาลผู้ ป่วย/ผู้ใช้บริการกลุม่เปา้หมายที่มีปัญหา 
        สขุภาพซบัซ้อนหรือปัญหาส าคญัของชมุชนที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ 

(3.5 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อนของผู้ป่วยได้อย่างสร้างสรรค์) 
4.1 มีความสามารถในการบริหารจดัการ  แก้ปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซ้อนได้อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์   
4.2         มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง รวมทัง้วิชาชีพและสงัคมได้อยา่งตอ่เนื่อง 
5.1         มีความสามารถคดักรองข้อมลู เชิงปริมาณและสถิติเพือ่น ามาใช้ ศกึษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาตา่งๆ ด้านการพยาบาล 

5.4         สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สารได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 

 


