
แผนการสอนระดับปริญญาโท กระบวนวิชา...564706 

ภาคการศึกษาที่.1.. ปีการศึกษา..2557.... 

กระบวนวิชา......564706.          จ านวน..2..       หน่วยกิต 

 

กระบวนวิชา/หัวข้อเน้ือหา 

     

  1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

2.ความรู้ 

 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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 

(กระบวนวิชา)                           

การประเมนิปัญหาสุขภาพระบบหัวใจและ

หลอดเลือด 

                          

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           



 

แผนการสอน เรื่อง..การประเมินปัญหาสุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด......... 

ภาคการศึกษาที่..1. ปีการศึกษา..2557.... 

กระบวนวิชา.....564706..           จ านวน....2       หน่วยกิต 

หัวข้อเน้ือหา.......การประเมินปัญหาสุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด      จ านวนชั่วโมงสอน.....2 ชั่วโมง

สอน 

ชื่อผู้สอน.......อ.ดร.ณัฐธยาน์  สุวรรณคฤหาสน์      จ านวนนักศกึษา.....10 คน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 (ระบุข้อตามที่ปรากฏในหน้าแผนการสอนวิชา ซึ่งเมื่อรวมทั้งกระบวนวิชาแลว้ทั้งมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักและรองตอ้งครบตามที่ปรากฎใน มคอ

2 และ 3 หรอื 4) 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

(สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดกระบวนวิชาในเล่มหลักสูตร) 

วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

หลังสิ้นสุดการเรียน

การสอนแลว้นักศึกษา

สามารถ 

1. ระบุกายวิภาคของ

ระบบหายใจได้ 

 

 

-กายวิภาคหัวใจ 

-การท างานของระบบไหลเวียนโลหิต 

-ชีแ้จงวัตถุประสงค์

ในการเรียนหัวข้อนี้ 

-ทบทวนกายวิภาค 

ของระบบหัวใจและ

หลอดเลือด 

-power point 

 

-ภาพแสดงกายวิภาค

ของหัวใจ 

-นักศึกษาให้ความรว่มมอืใน

การตอบข้อซักถาม 

-นักศึกษาสนใจซักถาม 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

-ทบทวนการ

ท างานของระบบ

ไหลเวียนโลหิต 

-ภาพแสดงการท างาน

ของระบบไหลเวียนโลหิต 

2. อธิบาย

กระบวนการ

แลกเปลี่ยนก๊าซได้ 

การตรวจทางระบบหัวใจ 

แบ่งการตรวจออกเป็น 4 ส่วน 

ก. การตรวจทั่วไป 

ข. การตรวจชีพจร (arterial pulse) และการเต้น

ของเส้นโลหิตด า (venous pulse) 

ค. การตรวจหัวใจ ดู คล า ฟัง  

ง. การวัดความดันโลหิต 

-บรรยาย -power point 

 

 

3. ระบุปัญหาทางการ

พยาบาลได้ 

อาการส าคัญที่น ามาโรงพยาบาล 

1.การเจ็บหน้าอก (Chest pain) 

-ต าแหน่งที่เจ็บ 

-มีการเจ็บร้าวไปที่ไหนหรือไม่ 

-ลักษณะของการเจ็บ 

-ท าอะไรจงึเจ็บอก 

2. การเจ็บหน้าอกแบบ Angina 

3. การเจ็บหน้าอกแบบ myocardial infarction 

-ให้นักศึกษาฝกึ

การซักประวัติ

เพื่อปรเมินลักาณะ

การเจ็บแน่น

หนา้อก 

-กรณีศกึษาอาการเจ็บ

หนา้อก 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

4. ระบุวิธีการประเมนิ

ระบบหายใจได้ 

-EKG ในผู้ป่วยที่มปีัญหากล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือดไป

เลี้ยง และกล้ามเนือ้หัวใจตาย  

 

 

-การตรวจ cardiac marker 

-บรรยายพร้อม

ภาพประกอบ 

-power point 

- EKG แสดงกล้ามเนือ้

หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง 

และกล้ามเนื้อหัวใจตาย 

 

5. บอกแนวทางใน

การซักประวัติได้ 

การซักประวัติ (History taking) 

1. อาการส าคัญที่น ามาโรงพยาบาล  

2. ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด Atherosclerosis 

3. การท า cardiac catheterization with stent 

 

-บรรยาย 

- ให้นักศึกษา

วิเคราะห์

กรณีศกึษาว่า 

นักศึกษาควร

ซักถามอะไรผู้ป่วย

บ้าง  

-ให้ชมคลิปการท า 

cardiac 

catheterization 

with stent 

-power point 

-กรณีศกึษาแสดง

อาการของผู้ป่วยสูงอายุ 

 

 

 

 

-คลิปการท า cardiac 

catheterization with 

stent 

 

7. อธิบายแนวทางใน

การตรวจร่างกายได้  

การดูทั่วไป 

1. สีผิว: Central cyanosis, Peripheral cyanosis, Pallor 

2. Clubbing of the finger and Nail Blanch Test 

-บรรยายพร้อม

ภาพประกอบ 

-ภาพลักษณะสีผิว 

Central cyanosis, 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

8. อธิบายความ

ผดิปกติที่พบขณะ

ตรวจรา่งกายได้ 

3. การประเมนิ Peripheral Circulation: อุณหภูมิ สีผวิ  Peripheral cyanosis, 

Pallor 

 การตรวจระบบหายใจ 

ประกอบด้วย 

-การดู (Inspection) 

-การคล า (Palpation) 

-การเคาะ (Percussion) 

-การฟังเสียงหายใจ (Ausculation) 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ 

-บรรยาย 

-แสดง

ภาพประกอบ

ท่าทางการตรวจ 

ความผิดปกติที่พบ 

-ให้นักศึกษาดูคลิป

การตรวจร่างกาย 

ลักษณะความ

ผดิปกติที่พบ 

-ภาพประกอบท่าทาง

การตรวจ ความผดิปกติ

ที่พบ 

 

 

-คลิปการตรวจรา่งกาย 

 

 การดู (inspection) 

1. รูปร่างของทรวงอก (Shape) ความผิดปกติทาง

โครงสรา้งของทรวงอก  

2. ขนาดของทรวงอกแต่ละข้าง (Size) 

3. การเคลื่อนไหวของทรวงอกแตล่ะข้าง 

(movement)  

4. ลักษณะการหายใจแต่ละชนิด 

-บรรยาย ประกอบ

ภาพรูปร่างของ

ทรวงอกทีค่วาม

ผดิปกติ 

-ภาพรูปร่างของทรวง

อกทีค่วามผิดปกติ 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

 การคล า (Palpation) 

การตรวจขั้นนี้ประกอบด้วย 

1. คล าหลอดลมเพื่อดูต าแหน่งของหลอดลม 

2. คล าทรวงอกในส่วนต่างๆ เพื่อดูการเคลื่อนไหว 

3. คล า tactile fremitus เพื่อดูการแพร่ กระจายเสียง 

-บรรยาย 

-ชมคลิปการคล า

หลอดลม 

-ชมคลิปการคล า

ทรวงอกและการ

เคลื่อนไหวของ

ทรวงอกที่ผิดปกติ 

-ชมคลิปการคล า 

tactile fremitus 

 

-คลิปการคล าหลอดลม 

 

 

-คลิปการคล าทรวงอก

และการเคลื่อนไหวของ

ทรวงอกที่ผิดปกติ 

 

-คลิปการคล า tactile 

fremitus 

 

 การเคาะ (Percussion) 

ลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจากการเคาะ 

- เสียงทึบสนิท (Flatness) 

- เสียงทึบ (Dullness) 

- เสียงกังวาน (Resonance) 

- เสียงโปร่ง (Hyper resonance) 

- เสียงโปร่งมาก (Tympany)  

วิธีการและต าแหนง่ที่เคาะ  

-บรรยาย 

-ชมคลิปการเคาะ

ปอด 

-สาธิตการเคาะ

ปอด 

 

-คลิปการเคาะปอด  



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

 การฟังเสียงหายใจ (Ausculation) 

1. การฟังเสียงหายใจ (breath sound) 

2. การฟังเสียงพูด (voice sound) 

3. การฟังเสียงผิดปกติ (adventitious sound) 

     3.1. Normal Lung Sounds 

           - Tracheal breath sounds 

           - Bronchial breath sounds 

           - Bronchiovesicular breath sounds 

           - Vesicular breath sounds 

     3.2. Voice sound 

     3.3. Abnormal breath sounds 

           - Crackles, Crepitation 

           - Stridor 

           - Wheez 

           - Rhonchi  

           - Pleural rub or Friction rub 

-บรรยาย 

-ฟังคลิปเสียงการ

หายใจทั้งที่ปกติ

และผิดปกติ 

-คลิปเสียงการหายใจทั้ง

ที่ปกติและผิดปกติ 

 

 


