
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)                           

การประเมนิปัญหาสุขภาพระบบหายใจ                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 



แผนการสอน เรื่อง..การประเมินปัญหาสุขภาพระบบหายใจ......... 

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

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

หัวข้อเน้ือหา.......การประเมินปัญหาสุขภาพระบบหายใจ      จ านวนชั่วโมงสอน.....2 ชั่วโมงสอน 

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 

 

 

องค์ประกอบของระบบหายใจ 

• หลอดลม (airway) 

• เนือ้ปอด (lung parenchyma) 

หลอดลม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

- หลอดลมส่วนบน (upper airway) 

-ชีแ้จงวัตถุประสงค์

ในการเรียนหัวข้อนี้ 

-ทบทวน anatomy 

ของระบบหายใจ 

-power point 

 

-คลิปวิดโิอแสดง

หลอดลมกับเนือ้ปอด 

-นักศึกษาให้ความรว่มมอืใน

การตอบข้อซักถาม 

-นักศึกษาสนใจซักถาม 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

- หลอดลมส่วนล่าง (lower airway) 

เยือ้หุม้ปอดปอด (Pleura) มีอยู่ 2 ช้ันคอื 

    - Parietal ติดกับผนังทรวงอก 

    - Visceral ติดกับเนือ้ปอด 

    - ช่องว่างระหว่างเยือ้หุ้มปอด 2 ช้ัน เรียกว่า Pleural 

cavity 

2. อธิบาย

กระบวนการ

แลกเปลี่ยนก๊าซได้ 

-กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซ 

1. การระบายอากาศ (pulmonary ventilation)  

2. การแลกเปลี่ยนก๊าซใน alveoli กับ circulation 

(external respiration)  

3. การแลกเปลี่ยนก๊าซใน circulation กับเนือ้เยื่อ 

(internal respiration)  

-บรรยายพร้อมให้

ดูคลิปวิดิโอ 

-power point 

-คลิปวิดโิอแสดงการ

แลกเปลี่ยนก๊าซในระดับ

ต่างๆ  

 

3. ระบุปัญหาทางการ

พยาบาลได้ 

ปัญหาทางการพยาบาลที่พบบ่อยในระบบทางเดิน

หายใจ 

-ทางไหลของอากาศตบีแคบ หรือการระบายอากาศไม่ดี 

เชน่ asthma, หลอดลมหดเกร็ง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น 

ก้อนไปเบียด การขยายปอดได้ไม่ได้ 

-พืน้ที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง เช่น ปอดอักเสบจาก

การตดิเชื้อ มนี้้า หรอืหนองในถุงลม ปอดแฟบ 

-ให้นักศึกษา

วิเคราะห์หาปัญหา

ทางการพยาบาล

จากสาเหตุที่อาจ

เกิดขึ้นได้ 

-กรณีศกึษาปัญหา

ทางการพยาบาลระบบ

หายใจ 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

-ตัวน้าออกซิเจนลดลง เช่น ภาวะซีด  ฮีโมลโกลบินต่้า  

4. ระบุวิธีการประเมนิ

ระบบหายใจได้ 

การประเมนิระบบหายใจ 

1. การซักประวัติ 

2. การตรวจร่างกาย: ดู คล้า เคาะ ฟัง 

3. การตรวจพเิศษทางหอ้งปฏิบัติการ 

-บรรยาย -power point 

 

 

5. บอกแนวทางใน

การซักประวัติได้ 

การซักประวัติ (History taking) 

1. อาการส้าคัญที่น้ามาโรงพยาบาล 

2. ประวัติสุขภาพในปัจจุบัน 

     2.1. อาการไอ 

     2.2. เสมหะ 

     2.3. อาการเจ็บหนา้อก 

     2.4. อาการหายใจล้าบาก 

     2.5. เสียงแหบ 

-บรรยาย 

- ให้นักศึกษา

วิเคราะห์

กรณีศกึษาว่า 

นักศึกษาควร

ซักถามอะไรผู้ป่วย

บ้าง  

-power point 

-กรณีศกึษาแสดง

อาการของผู้ป่วยสูงอายุ 

 

6. แปลผลการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบัติการได้ 

การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการและการแปลผล 

1. การตรวจเสมหะ (Sputum examination/sputum 

culture) 

2. การตรวจทางโลหิตวทิยา (Hematology) 

     2.1 การตรวจนับเม็ดเลือด (Complete blood count, 

CBC) 

-บรรยาย 

-ให้นักศึกษาท้า

แบบฝกึหัดในการ

แปลผลการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบัติการ 

-แบบฝกึหัดในการแปล

ผลการตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการต่างๆ 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

     2.2 การตรวจสารน้้าในช่องปอด (Pleural fluid) การ

ตรวจลักษณะเซลล์ (Cytology) 

     2.3. การวิเคราะหก์๊าซในเลือดแดง 

3. การเอกซเรย์ทรวงอก (X-ray)  

4. การส่องกล้องตรวจหลอดลมและปอด (Fiberoptic 

Bronchoscopy: FOB)  

7. อธิบายแนวทางใน

การตรวจร่างกายได้  

8. อธิบายความ

ผดิปกติที่พบขณะ

ตรวจรา่งกายได้ 

การดูทั่วไป 

1. สีผิว   

2. Clubbing of the finger 

3. ทรวงอก: Surface Marking, Thoracic anatomy,  

-บรรยาย   

 การตรวจระบบหายใจ 

ประกอบด้วย 

-การดู (Inspection) 

-การคล้า (Palpation) 

-การเคาะ (Percussion) 

-การฟังเสียงหายใจ (Ausculation) 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ 

-บรรยาย 

-แสดง

ภาพประกอบ

ท่าทางการตรวจ 

ความผิดปกติที่พบ 

-ให้นักศึกษาดูคลิป

การตรวจร่างกาย 

-ภาพประกอบท่าทาง

การตรวจ ความผดิปกติ

ที่พบ 

 

 

-คลิปการตรวจรา่งกาย 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

ลักษณะความ

ผดิปกติที่พบ 

 การดู (inspection) 

1. รูปร่างของทรวงอก (Shape) ความผิดปกติทาง

โครงสรา้งของทรวงอก  

2. ขนาดของทรวงอกแต่ละข้าง (Size) 

3. การเคลื่อนไหวของทรวงอกแตล่ะข้าง 

(movement)  

4. ลักษณะการหายใจแต่ละชนิด 

-บรรยาย ประกอบ

ภาพรูปร่างของ

ทรวงอกทีค่วาม

ผดิปกติ 

-ภาพรูปร่างของทรวง

อกทีค่วามผิดปกติ 

 

 การคล้า (Palpation) 

การตรวจขั้นนี้ประกอบด้วย 

1. คล้าหลอดลมเพื่อดูต้าแหน่งของหลอดลม 

2. คล้าทรวงอกในส่วนต่างๆ เพื่อดูการเคลื่อนไหว 

3. คล้า tactile fremitus เพื่อดูการแพร่ กระจายเสียง 

-บรรยาย 

-ชมคลิปการคล้า

หลอดลม 

-ชมคลิปการคล้า

ทรวงอกและการ

เคลื่อนไหวของ

ทรวงอกที่ผิดปกติ 

-ชมคลิปการคล้า 

tactile fremitus 

 

-คลิปการคล้าหลอดลม 

 

 

-คลิปการคล้าทรวงอก

และการเคลื่อนไหวของ

ทรวงอกที่ผิดปกติ 

 

-คลิปการคล้า tactile 

fremitus 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

 การเคาะ (Percussion) 

ลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจากการเคาะ 

- เสียงทึบสนิท (Flatness) 

- เสียงทึบ (Dullness) 

- เสียงกังวาน (Resonance) 

- เสียงโปร่ง (Hyper resonance) 

- เสียงโปร่งมาก (Tympany)  

วิธีการและต้าแหนง่ที่เคาะ  

-บรรยาย 

-ชมคลิปการเคาะ

ปอด 

-สาธิตการเคาะ

ปอด 

 

-คลิปการเคาะปอด  

 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 

-บรรยาย 

-ฟังคลิปเสียงการ

หายใจทั้งที่ปกติ

และผิดปกติ 

-คลิปเสียงการหายใจทั้ง

ที่ปกติและผิดปกติ 

 



วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

สาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อการสอน วิธีการและเกณฑก์าร

ประเมินผล 

           - Crackles, Crepitation 

           - Stridor 

           - Wheez 

           - Rhonchi  

           - Pleural rub or Friction rub 

 


