คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะพยำบำลศำสตร์
สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุ ขภำพจิต
หมวดวิชำบังคับ
642-511
2(2-0-4)
ปรัชญำตะวันออกและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล
(Eastern Philosophy and Nursing Theories)
ปรั ชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแล
สุ ข ภาพองค์ ร วม ทฤษฎี ท างการพยาบาล แนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง 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

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 ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรและระดับการวัด สถิ ติ
บรรยาย สถิติอา้ งอิงพาราเมตริ กและนอนพาราเมตริ กที่ใช้ในการ
วิจยั ทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงการแปลผล การนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ 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

and leadership characteristics; leadership development in the era

642-513
2(1-2-3)
กำรวิจัยและกำรใช้ ผลกำรวิจัย
(Research and Research Utilization)
หลักการเขียนโครงการวิจยั การออกแบบวิจยั ระเบียบ
วิธี และการดาเนินการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ คุณภาพและ
ความตรงของงานวิจยั การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจยั
จริ ยธรรมในการทาวิจยั การนาผลการวิจยั ไปใช้
Principle of research proposal development;
quantitative and qualitative research design and methodology;

642-514
2(2-0-4)
นโยบำย ระบบสุ ขภำพ และภำวะผู้นำทำงกำรพยำบำล
(Health Policy, Health System, and Nursing Leadership)
แ น วคิ ด ก ร ะ บ วน ก า ร พั ฒ น า น โ ยบ า ย สุ ข ภ า พ
องค์ป ระกอบระบบสุ ข ภาพ และปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งแนวคิ ด และ
คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้น า การพัฒ นาภาวะผู้น าในยุ ค แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ภายใต้
บริ บทของพหุวฒั นธรรม
Concept; process of health care policy development;
components of health care system and related factors; concept
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 ย ธรรม แนวคิ ด จริ ย ธรรม
ประเด็นจริ ยธรรมและการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมทางการพยาบาล
ในสถานการณ์ที่ซบั ซ้อน กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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
647-531
2(2-0-4)
จิตพยำธิสรีรวิทยำและจิตเภสั ชวิทยำขั้นสู ง
(Advanced Psycho-Pathophysiology and Psycho-Pharmacology)
มโนทัศน์ของการเกิ ดความผิดปกติท างจิต สาเหตุการ
เกิดจิตพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรี ระของระบบต่างๆ ที่มี
ผลต่อความผิดปกติทางจิต โดยเฉพาะระบบประสาทและต่อมไร้

ท่อ การปรับตัวของร่ างกายในภาวะที่มีจิตพยาธิสภาพ แนวคิดและ
หลักการทางเภสัชวิทยาและจิตเภสัชวิทยา การรักษาและผลของยา
ทางจิตเวชต่อระบบต่างๆ ของร่ างกาย
Concepts of mental health abnormalities; causes of
psycho-pathophysiology; physiological changes in various systems
influencing mental illness, particularly the neurological and
endocrine systems; body adaptation when having pathology;
concepts and principles of pharmacology and psychopharmacology;
treatment and effect of psychopharmacology on various systems
647-532
2(2-0-4)
กำรป้องกันปัญหำสุ ขภำพจิตและกำรส่ งเสริมสุ ขภำพจิต
(Mental Illness Prevention and Mental Health Promotion)
แนวคิ ดและหลักการป้ องกัน และส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ต
ตั้ง เต่ ผูร้ ั บ บริ ก ารตั้ง แต่ แ รกคลอดจนกระทั่ง ถึ งวัยผูส้ ู งอายุ การ
ประเมินทางด้านสุ ขภาพจิตและจิตเวช วิธีป้องกันปั ญหาสุ ขภาพจิต
และการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต การบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออก และ
การมีส่วนร่ วมของครอบครั ว และชุ มชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และบริ บทพหุวฒั นธรรม
Concepts of mental health prevention and promotion
from infant to the elderly, mental health and psychiatric
assessment; stragetgies of mental health prevention and
promotion, the integration of eastern wisdoms family and
community participation congruence with way of life and
multicultural context
647-533
2(2-0-4)
กำรบำบัดและพืน้ ฟูสภำพทำงกำรพยำบำลสำหรับผู้ป่วยจิตเวช
(Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Patients with
Psychiatric disorders)
แนวคิ ดและหลักการบ าบัดทางการพยาบาลผูป้ ่ วยจิ ตเวช
การบาบัดทางการพยาบาลตั้งแต่ระยะวิกฤต ฉุ กเฉิ น และระยะเรื้ อรัง
แนวคิ ดการฟื้ นฟูส ภาพจิ ต การวางแผนจาหน่ าย และการส่ งต่ อ
เน้นการดูแลต่อเนื่องของครอบครัว และชุมชน โดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาตะวันออก
Concepts and principles of psychiatric nursing
therapeutics dusing crisis, emergency, and chronic phases,
concepts of mental health rehabilitation; discharge planning; and
referral system focusing continuity care of families and
communities based on eastern wisdom

647-551
3(0-9-0)
ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสู งสำหรับกำรพยำบำลจิตเวชและสุ ขภำพจิต
(Advanced Nursing Practicum for Psychiatric and Mental
Health Nursing)
ปฏิบตั ิการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด
ทฤษฎีที่เลือกสรร การประเมินด้านสุ ขภาพจิตและจิตเวชขั้นสู ง และ
หลักการพยาบาลสุ ขภาพจิ ตและจิ ตเวช การบ าบัดทางจิ ต และการ
ฟื้ นฟูสภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง การมีส่วนร่ วมของครอบครัว
และชุ มชน และการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรม ที่ เหมาะสมกับบริ บท
ผูร้ ับบริ การ โดยใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลแบบองค์รวม
และบริ บท พหุวฒั นธรรม
Mental health and psychiatric nursing practice using
concepts, selected theories, advanced mental health and psychiatric
assessment, and principles of mental health and psychiatric nursing;
psychological therapeutics; and rehabilitation focusing continuous
care, family and community participation, ethical decision making,
eastern wisdom in holistic health care, and multicultural context
*647-641
4(3-2-7)
กำรบำบัดขั้นสู งทำงกำรพยำบำลจิตเวชและสุ ขภำพจิต
(Advanced Therapeutics for Psychiatric and Mental Health
Nursing
แนวคิ ดทักษะการบ าบัดขั้นสู งสาหรั บ พยาบาลจิ ตเวช
คลอบคลุ ม การให้การปรึ กษาขั้น สู ง ครอบครั วบาบัด และกลุ่ ม
บ าบัด ส าหรั บ ผูป้ ่ วยจิ ตเวชที่ เลื อ กสรร โดยคานึ ง ถึ งองค์รวมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวติ บนพื้นฐานพหุวฒั นธรรม
Concepts of advanced therapeutics for psychiatric
nurses including advanced couseling, family therapies, and group
therapies for selected patients based on way of life and
multicultural context
647-661
3(0-9-0)
ปฏิบัติกำรบำบัดขั้นสู งทำงกำรพยำบำลจิตเวชและสุ ขภำพจิต
(Practicum in Advanced Nursing Therapeutics for
Psychiatric and Mental Health Nursing)
ปฏิ บ ัติการฝึ กทักษะการบ าบัดส าหรั บ พยาบาลจิ ตเวช
ในการบาบัดผูป้ ่ วยจิตเวช โดยการให้การปรึ กษาขั้นสู ง ครอบครัว
บ าบั ด และกลุ่ ม บ าบั ด ส าหรั บ ผู้ป่ วยจิ ต เวชที่ เ ลื อ กสรร ใน
โรงพยาบาลและชุ มชนได้ ตามวิถีชีวิตบนพื้นฐานพหุ วฒั นธรรม
รวมทั้ง โครงงานโดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ใ นการพัฒ นา
หน่วยงาน

Psychiatric nursing practice of nursing therapeutics
and skills using advanced counseling, family therapies, and
group therapies for selected psychiatric patients in hospitals and
communities based on way of life and muticultural context as
well as projects with evidence based untilization for improving
setting
647-662*
2(0-4-2)
สั มมนำกำรพยำบำลจิตเวชและสุ ขภำพจิต
(Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing)
การสั ม มนาเกี่ ย วกั บ การจัด การความรู้ แ ละการน า
ผลการวิจยั ไปใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา การพยาบาลจิตเวชและ
สุ ขภาพจิต ที่ เลือกสรรในโรงพยาบาลหรื อในชุ มชน โดยการจัด
โครงการที่ผสมผสานและประยุกต์ใช้ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง
และภูมิ ปั ญ ญาตะวัน ออก แนวคิ ด และ ทฤษฎี ท างการพยาบาล
รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของการให้
คุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Seminar in knowledge management and application of
existing research results to improve and develop psychiatric and
mental health nursing by doing projects with application of
sustainable concept, eastern wisdom and philosophy, nursing
theory, and other related concepts and theories, recognition of the
value of cultural diversity in hospitals or communities
* สาหรับนักศึกษาแผน ข
หมวดวิชำเลือกเสรี
642-771
3(0-9-0)
กำรศึกษำด้วยตนเอง
(Independent Study)
ปฏิบ ัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อ มูล ทางการ
พยาบาลและสุ ข ภาพ และแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง อ่ า น
วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ความรู้ รวมทั้งเขียนรายงานในหัวข้อ ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์/สารนิ พนธ์ ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึ กษา
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 under an advisor’s supervision

642-772
3(2-2-5)
กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลเชิงคุณภำพ
(Qualitative Nursing Research)
ปรั ชญา แนวคิ ดการวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ การเขี ยน
โครงการวิจัย การสร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อ ของงานวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ
การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ แปลความ อภิปราย และ
เขียนรายงานผลการวิจยั 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
ผสมผสานภู มิ ปั ญ ญาตะวัน ออกบนพื้ น ฐานของหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์และบริ 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 หลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละกำรสร้ ำงนวั ต กรรมทำงกำร
พยำบำล
(Evidence Based Utilization and Nursing Innovation Development)
การทบทวนหลักฐานเชิ งประจักษ์จากฐานข้อ มูล การ
วิเคราะห์และสั งเคราะห์องค์ความรู้ ในประเด็นที่ เลื อกสรร เพื่อ
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)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา โดย
เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง กระบวนการ และทักษะการให้การ
ปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม ประเด็นและแนวโน้ม การปรึ กษาในแหล่งบริ การ
สุ ขภาพ

Psychological counseling concepts and theories
emphasizing on clients center; processes and skills of rational
emotive behavior counseling; individual and group counseling;
issues and trends of counseling in health care
642-776
3(2-3-4)
แนวคิดและบทบำทกำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสู ง
(Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice)
การพัฒนาสมรรถนะในบทบาทผูป้ ฏิ บ ัติการพยาบาล
ขั้นสู ง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความคุม้ ทุนคุณภาพการบริ 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
642-778
3(3-0-6)
กำรจัดกำรธุรกิจสุ ขภำพ
(Health Business Management)
ความหมาย ความส าคัญ องค์ป ระกอบของการจัดการ
และกระบวนการจัดการด้านธุ รกิ จสุ ขภาพ ปั ญหาทางการจัดการ
ธุ รกิจสุ ขภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ให้คาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพ เช่น ด้านโภชนาการ ด้านสุ ขภาพ
เป็ นต้น
Definition, significance, and concepts/theories related
to health business management; design and operation plan for
health services and quality/safety management; marketing and
customer relations for health promotion and consultation
หมวดวิทยำนิพนธ์
642-781
12(0-36-0)
วิทยำนิพนธ์
(Thesis)
ปฏิบตั ิการวิจยั ทางการพยาบาลในหัวข้อที่เลือกสรร
Practice nursing research in a selected topic

หมวดสำรนิพนธ์
642-791
6(0-18-0)
สำรนิพนธ์
(Minor Thesis)
ปฏิ บ ัติ ก ารพัฒ นาโครงงานหรื อนวัต กรรมทางการ
พยาบาลในหัวข้อที่เลือกสรรโดยใช้กระบวนการวิจยั
Practice nursing project development or innovation in
a selected topic by using research process

