คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะพยำบำลศำสตร์
สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ และผ้ สูงอำยุ
หมวดวิชำบังคับ
642-511
2(2-0-4)
ปรัชญำตะวันออกและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล
(Eastern Philosophy and Nursing Theories)
ปรั ชญาตะวันออกและภู มิ ปั ญญาตะวัน ออกในการดู แล
สุ ขภาพองค์รวม ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง
รวมทั้ งแนวคิ ด ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และการพยาบาล
พหุวฒั นธรรม
Eastern philosophy and eastern wisdom in holistic health
care; nursing theory, related concept and theories including the
concept of sufficiency economic philosophy and multicultural
nursing

Principle of research proposal development; quantitative
and qualitative research design and methodology; quality and
validity of research; research critique and appraisal; ethics in
conducting research; research utilization

642-512
2(1-2-3)
สถิติสำหรับพยำบำล
(Statistics for Nurses)
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตัว แปรและระดับ การวัด สถิ ติ
บรรยาย สถิติอา้ งอิงพาราเมตริ กและนอนพาราเมตริ กที่ใช้ในการวิจยั
ทางการพยาบาล การประยุ ก ต์ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงการแปลผล การนาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
Probability theory, variable and level of measurement;
descriptive statistics; inferential statistics including parametric and
non-parametric statistics used in nursing research; application of
computer software in processing and analyzing data; interpretation;
presentation of statistical analysis findings

components of health care system and related factors; concept and

642-513
2(1-2-3)
กำรวิจัยและกำรใช้ ผลกำรวิจัย
(Research and Research Utilization)
หลักการเขี ยนโครงการวิจัย การออกแบบวิจัยระเบี ยบวิธี
และการดาเนิ นการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ คุณภาพและความ
ตรงของงานวิ จัย การวิ เ คราะห์ แ ละการประเมิ น คุ ณ ค่ า การวิ จัย
จริ ยธรรมในการทาวิจยั การนาผลการวิจยั ไปใช้

642-514
2(2-0-4)
นโยบำย ระบบสุ ขภำพ และภำวะผู้นำทำงกำรพยำบำล
(Health Policy, Health System, and Nursing Leadership)
แนวคิด กระบวนการพัฒนานโยบายสุ ขภาพ องค์ประกอบ
ระบบสุ ขภาพ และปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง แนวคิ ดและคุณลักษณะภาวะ
ผูน้ า การพัฒนาภาวะผูน้ าในยุค แห่ งการเปลี่ ย นแปลง การพัฒ นา
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ภายใต้บริ บทของพหุวฒั นธรรม
Concept; process of health care policy development;
leadership characteristics; leadership development in the era of
change; nursing and midwifery professional development under
multicultural context
642-515
1(1-0-2)
กำรตัดสิ นใจเชิงจริยธรรมทำงกำรพยำบำล
(Ethical Decision Making in Nursing)
ทฤษฎี จ ริ ยศาสตร์ หลัก จริ ยธรรม แนวคิ ด จริ ยธรรม
ประเด็นจริ ยธรรมและการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมทางการพยาบาลใน
สถานการณ์ที่ ซับซ้อน กฎหมายและพระราชบัญญัติที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุครรภ์
Theory of ethics; ethical principles; concept of ethics;
nursing ethical issues and ethical decision making in complicated
situations; laws and acts regarding nursing profession and
midwifery

หมวดวิชำเฉพำะสำขำ
646-531
3(3-0-6)
พยำธิสรีรวิทยำและเภสั ชวิทยำขั้นสู งสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ
(Advanced Pathophysiology and Pharmacology for Adults and
Elders)
มโนทัศ น์ ข้ ัน สู ง ของการเกิ ด โรค สาเหตุ ก ารเกิ ด พยาธิ
สภาพ การเปลี่ ย นแปลงทางสรี รวิ ท ยาของระบบต่ า งๆ การ
ตอบสนองของร่ างกายในภาวะที่มีพยาธิ ส ภาพ อาการและอาการ
แสดงของการเกิดพยาธิ สภาพ หลักการและการรักษาทางเภสัชวิทยา
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
Advanced concept of diseases’ occurrence; causes of
pathology; pathophysiological alterations in each organ; signs and
symptoms; principles of pharmacology and pharmacotherapeutics;
rational drug use
646-532
3(3-0-6)
กำรพยำบำลขั้นสู งสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ
(Advanced Nursing for Adults and Elders)
แนวคิด ทฤษฎี ระบบการดูแล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ปั ญหา
สุ ขภาพที่พบบ่อย การจัดการอาการ การพยาบาลขั้นสู งในผูใ้ หญ่และ
ผูส้ ู งอายุในระยะเฉี ยบพลัน เรื้ อรั ง วิกฤต และวาระท้ายของชี วิต
โรคอุ บ ัติ ใ หม่ ภัย พิ บ ัติ โดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ผสมผสาน
ภูมิปัญญาตะวันออกและการพยาบาลแบบองค์รวม ในบริ บทของ
พหุวฒั นธรรม
Concepts, theories, caring system, health promotion,
common health problems, symptom management, advanced adult
and elderly nursing in acute, chronic, critical, and end-of-life phase,
emerging diseases, disaster based on evidence; integrating eastern
wisdom and holistic nursing in multicultural context
646-551
3(0-9-0)
ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสู งสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ 1
(Advanced Nursing Practicum for Adults and Elders 1)
การประเมิ น สุ ข ภาพขั้น สู ง ปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลขั้น สู ง
ส าหรั บ ผูใ้ หญ่ แ ละผูส้ ู ง อายุที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ซับ ซ้อ น ในภาวะ
เฉี ย บพลัน เรื้ อรั ง วิ ก ฤต และวาระท้า ยของชี วิ ต โดยบู ร ณาการ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ ยวข้องกับการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่ การพยาบาล
แบบองค์รวมในบริ บทของพหุวฒั นธรรม

Advanced health assessment; advanced nursing practice
for adults and elders with complicated health problems in acute,
chronic, critical and end-of-life phase by integrating concepts,
theories, evidence base related to nursing for adults and elders ;
emphasis on integrating eastern wisdom to holistic nursing care in
multicultural context
646-641
3(3-0-6)
กำรพยำบำลขั้นสู งสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุที่เลือกสรร 1
(Advanced Nursing for Adults and Elders in Selected Area)
แนวคิ ดการศึ ก ษาในเชิ งลึ ก ที่ เ ฉพาะเจาะจงในการดู แ ล
ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุที่เลือกสรร ที่มีปัญหาสุ ขภาพที่ซับซ้อน ในภาวะ
เฉี ยบพลันและเรื้ อรั ง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ หลัก
จริ ยธรรม ความเป็ นพหุ วฒ
ั นธรรม ภาวะผูน้ า การใช้หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์
Concept of advanced study regarding a specific topic in
providing care for a selected adults and elders with complicated
health problems in acute and chronic phase with complicated health
problems by applying concepts, theories, ethical principles, cultural
diversity, leadership and evidence-based practice, emphasis on
integration of eastern wisdom to holistic nursing care
646-642
3(3-0-6)
กำรพยำบำลขั้นสู งสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุที่เลือกสรร 2
(Advanced Nursing for Adults and Elders in Selected Area 2)
แนวคิ ดการศึ ก ษาในเชิ งลึ ก ที่ เ ฉพาะเจาะจงในการดู แ ล
ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุที่เลือกสรร ที่มีปัญหาสุ ขภาพที่ซับซ้อน ในภาวะ
วิ ก ฤต และวาระท้า ยของชี วิ ต หรื อผู้ป ระสบสาธารณภัย โดย
ประยุ ก ต์ใ ช้แ นวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆ หลัก จริ ยธรรม ความเป็ น
พหุวฒั นธรรม ภาวะผูน้ า การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Concept of advanced study regarding a specific topic in
providing care for a selected adults and elders with complicated
health problems in critically ill and end-of-life phase, or disaster
victims, by applying concepts, theories, ethical principles, cultural
diversity, leadership and evidence-based practice, emphasis on
integration of eastern wisdom to holistic nursing care

646-652
3(0-9-0)
ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสู งสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ 2
(Advanced Nursing Practicum for Adults and Elders 2)
ปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลขั้น สู ง ส าหรั บ ผู้ใ หญ่ แ ละผู้สู ง อายุ
ที่เลือ กสรรครอบคลุมการดูแลต่ อเนื่ องในกลุ่ มที่มีปัญหาสุ ขภาพที่
ซับซ้อน ในภาวะเฉียบพลัน เรื้ อรัง วิกฤต และวาระท้ายของชีวิต โดย
บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่เกี่ ยวข้องกับ
การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุที่ผสมผสาน ภูมิปัญญาตะวันออกสู่
การพยาบาลแบบองค์รวมในบริ บทของพหุวฒั นธรรม
Advanced nursing practice for selected cases of adults
and elders comprehending continuing care; by integrating concepts,
theories, evidence base related to nursing for adults and elders with
integrating eastern wisdom to holistic nursing care in multicultural
context
หมวดวิชำเลือกเสรี
642-771
3(0-9-0)
กำรศึกษำด้วยตนเอง
Independent Study
ปฏิ บ ัติ ก ารทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อ มูล ทางการ
พยาบาลและสุ ขภาพ และแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อ่ า น
วิเ คราะห์ และสั ง เคราะห์ค วามรู้ รวมทั้งเขี ยนรายงานในหัวข้อ ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
Practice literature review from nursing and allied health
database, and other related sources; reading; analyzing and
synthesizing knowledge including writing reports in topics related
to thesis/minor thesis
642-772
3(2-2-5)
กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลเชิงคุณภำพ
Qualitative Nursing Research
ป รั ช ญ า แ น วคิ ด ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร เ ขี ย น
โครงการวิจยั การสร้างความน่ าเชื่อถือของงานวิจยั เชิงคุณภาพ การ
เก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ แปลความ อภิปราย และเขียน
รายงานผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
Philosophy, concept of qualitative research; proposal
writing; trustworthiness; data collection; data management; data
analysis and interpretation, discussion; writing a qualitative
research report

642-773
3(2-3-4)
กำรดูแลสุ ขภำพองค์ รวมโดยผสมผสำนภูมิปัญญำตะวันออก
(Holistic Health Care with the Integration of Eastern Wisdom)
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารดู แ ลสุ ขภาพแบบองค์ ร วม โดย
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
และบริ บทของพหุวฒั นธรรม
Concept, theory of holistic health care with integration of
eastern wisdom based on evidence base and multicultural context
642-774
3(2-3-4)
กำรใช้ หลักฐำนเชิงประจักษ์ และกำรสร้ ำงนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล
(Evidence Based Utilization and Nursing Innovation Development)
การทบทวนหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์จ ากฐานข้อ มู ล การ
วิเ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ค วามรู้ ใ นประเด็ น ที่ เ ลื อ กสรร เพื่ อ
นาไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
Review of research evidences from database; analysis
and synthesis of knowledge in a selected issue/topic for nursing
innovation development
642-775
3(2-2-5)
กำรปรึกษำขั้นสู งทำงกำรพยำบำล
(Advanced Counseling in Nursing)
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ การปรึ กษาเชิ งจิ ตวิท ยา โดย
เน้นผูร้ ั บ บริ การเป็ นศูนย์กลาง กระบวนการ และทักษะการให้การ
ปรึ กษาแบบการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม ประเด็นและแนวโน้ม การปรึ กษาในแหล่งบริ การสุ ขภาพ การ
ประยุกต์ใช้
Psychological counseling concepts and theories by
emphasizing on clients center; processes and skills of rational and
emotional counseling; individual and group counseling; issues and
trends of counseling in health care; applications
642-776
3(2-3-4)
แนวคิดและบทบำทกำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสู ง
(Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice)
การพัฒ นาสมรรถนะในบทบาทผูป้ ฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล
ขั้นสู ง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความคุม้ ทุน คุณภาพการบริ การ
กับการปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง การพัฒนานวัตกรรมหรื องานวิจยั

เพื่อปรับปรุ งคุณภาพบริ การสุ ขภาพระดับบุคคล กลุ่มประชากรและ
ระบบการบริ การ
Competency development regarding role of advanced
practice nurse; utilize evidences; cost effectiveness; health care
quality related to advanced practice nursing; an innovation or
research development to improve quality of target individual,
group, and health care system
642-777
3(2-3-4)
กำรพยำบำลสำธำรณภัยขั้นสู ง
(Advanced Disaster Nursing)
แนวคิด หลักการ นโยบายด้านสาธารณภัยระดับท้องถิ่น
ชาติ และนานาชาติ บทบาทของพยาบาลในการจัดการสาธารณภัยใน
ระยะต่างๆ ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Concept, principle, policy for disaster in local, nation,
and international level; nurses’ roles in disaster management in
each phase; related ethical issues and laws
หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์
642-781
12(0-36-0)
วิทยำนิพนธ์
(Thesis)
ปฏิบตั ิการวิจยั ทางการพยาบาลในหัวข้อที่เลือกสรร
Practice nursing research in selected topic
หมวดวิชำสำรนิพนธ์
642-791
6(0-18-0)
สำรนิพนธ์
(Minor Thesis)
การศึกษาวิชาทางการพยาบาลด้วยตนเองเกี่ยวกับการทา
สารนิพนธ์ หรื อทาวิจยั บางส่ วนร่ วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาเฉพาะที่
เลือกสรร
Self-study in nursing area as a minor thesis or conduct
some parts of research with advisors within the specialty area

