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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารทางการพยาบาล 

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

51712 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ทางการบรหิารการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar Issues and Trends in Nursing Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. วเิคราะห์ประเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบริหารระบบการจัดการบรกิารการพยาบาลและ

อทิธพิลของระบบสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารทางการพยาบาลในอนาคตทีเ่ลอืกสรร ทีส่อดคลอ้งกับบรบิท

ของสงัคมการเมอืง กฎหมายและจรยิธรรมและอืน่ๆ 

3. ฝึกปฏบิัตโิดยการประยุกตแ์นวคดิทีค่ัดสรรและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารทางการพยาบาล  

การจัดท าโครงการ ด าเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผล โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการน าเสนอ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ประเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาลและอทิธพิลของ

ระบบสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารทางการพยาบาลในอนาคตทีเ่ลอืกสรรทีส่อดคลอ้ง

กบับรบิทของสงัคม การเมอืง กฎหมายจรยิธรรมและอืน่ๆ 

 ฝึกปฏบิัตโิดยการประยุกตแ์นวคดิทีค่ ัดสรรน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารทางการพยาบาล  

การจัดท าโครงการ ด าเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

51714 สถติ ิวจิยั เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมทางการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research, Information Technology, and Innovation in Nursing 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

1. ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจัิยทางการพยาบาลทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และการวจิัยแบบผสมได ้

2. ออกแบบการวจัิยทางการพยาบาลทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยเชงิคณุภาพ และการวจัิยแบบผสมได ้

3. ใชว้ธิกีารทางสถติวิเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูเชงิปรมิาณได ้

4. วเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูเชงิคณุภาพได ้ 

5. พัฒนาและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวจิัยได ้

6. อธบิายแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรอบรูส้ารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร 

และเทคโนโลยดีจิทิลัได ้

7. อธบิายแนวคดิทฤษฎนีวตักรรม และการออกแบบนวัตกรรมทางการบรหิารและการบรกิารพยาบาลได  ้

8. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การวจัิยทางการพยาบาลได ้

9. มคีณุธรรม และจรยิธรรมในการท าวจิัยและพัฒนานวตักรรมการพยาบาล 

10. ประเมนิคณุภาพงานวจิัย สารสนเทศ และนวตักรรมได ้ 

11. น าผลการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพการพยาบาลได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการวจัิย การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจิัยแบบผสม การออกแบบการวจิัย การ

สรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจัิย การเลือกใชส้ถิตใินการวจัิย จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ความรอบรูส้ารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัลในการวจัิย การประเมนิคุณภาพ

งานวจิัย สารสนเทศ และนวตักรรม การพัฒนานวตักรรม และการน าผลการวจัิยและนวัตกรรมไปใช ้
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51715 การจดัการองคก์าร ทรพัยากรมนุษย ์และคุณภาพการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Organization, Human Resources and Quality Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์และการจัดการคณุภาพ 

การพยาบาล และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งได ้

2. สามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาการจัดการองคก์าร ทรัพยากรมนุษยท์างการพยาบาล 

และคณุภาพการพยาบาลขององคก์ารพยาบาลได ้

3. สามารถบรหิารจัดการทางการพยาบาลและแกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้นในองคก์ารพยาบาลโดยบรูณาการ

แนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการคณุภาพการพยาบาลใน

องคก์าร และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การน าหลักฐานเชงิประจักษ์มาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. แสดงภาวะผูน้ าในการสรา้งทมีงานและเครอืขา่ย และการท างานร่วมกับทมีสขุภาพและเครอืขา่ยได ้

5. มทีกัษะการวางแผนพัฒนาบคุลากร น าแผนสูก่ารปฏบิตัแิละประเมนิผล 

6. มทีกัษะการพัฒนาคณุภาพการพยาบาลขององคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคก์ารสขุภาพและองคก์ารพยาบาล แนวคดิและทฤษฎทีางการบรหิารจัดการและการจัดการคณุภาพ 

การพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารพยาบาล การวางแผน การสรรหา การคัดเลอืก การฝึกอบรมพัฒนา  

การบรหิารคา่ตอบแทน การธ ารงรักษา และการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การพัฒนาทมีงาน เครอืขา่ยทางการพยาบาล 

 ฝึกปฏบิัตกิารจัดการองคก์ารพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการคุณภาพการพยาบาล 

และการฝึกภาวะผูน้ าทีม่จีรยิธรรม มทีักษะการสือ่สาร และการท างานเป็นทมีร่วมกบัทมีสขุภาพและเครอืขา่ยภายใต ้

บทบาทของผูบ้รหิารการพยาบาลแตล่ะระดับ โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์ และน าเสนอผลงานทีม่อบหมาย 

51716 การบรหิารการบรกิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Service Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารการบรกิารพยาบาล ระบบการบรกิารพยาบาล การขับเคลือ่น

องคก์รพยาบาล และการพัฒนาศกัยภาพการบรกิารพยาบาลสูค่วามเป็นเลศิ  

2. สามารถประเมนิและวเิคราะหร์ะบบบรกิารพยาบาล ทัง้โครงสรา้ง กระบวนการ และผลลพัธข์องการ

บรหิารจัดการในระบบบรกิารพยาบาล  

3. สามารถน าเสนอแผนเชงิกลยุทธน์ าแผนเชงิกลยุทธไ์ปปฏบิัตแิละประเมนิผลของการบรหิารจัดการ

ทางการพยาบาล  

4. มีทักษะการวางแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาล ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในทางสรา้งสรรค ์ 

การจัดการความรู ้ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัล เพือ่

การบรหิารทางการพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบบรกิารพยาบาล การขับเคลือ่นองคก์รพยาบาล การพัฒนานโยบายการบรหิารและการบรกิารพยาบาล  

การบรกิารพยาบาลสูค่วามเป็นเลศิ เศรษฐศาสตรท์างดา้นสขุภาพ การเงนิการคลังทางดา้นสขุภาพ การวเิคราะห์

ตน้ทุนและประสทิธิผลในการจัดบริการพยาบาล การจัดการผลลัพธ์การบริการพยาบาล ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

นวัตกรรมการบรหิารการบรกิารพยาบาล การนเิทศทางการพยาบาล การเสรมิสรา้งพลังอ านาจ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิลัในการบรหิารทางการพยาบาล กญุแจความส าเร็จของผูบ้รหิารการ

พยาบาล ประเด็นและแนวโนม้ของระบบสขุภาพและการจัดการบรกิารพยาบาล 

 ฝึกปฏิบัติการวางแผนเชงิกลยุทธ์ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรูจ้ากผูบ้ริหารทางการ

พยาบาลตน้แบบ โดยการประยุกตศ์าสตรท์างการพยาบาล ศาสตรท์างการบรหิารการพยาบาล และศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้การใชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์ กระบวนการแกไ้ขปัญหา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัล

ในการบรหิารทางการพยาบาล เพือ่การพัฒนาการบรกิารพยาบาล 

51717 การจดัการการดูแลผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

 Geriatric Care Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎคีวามสงูอายุ การพยาบาลแบบผสมผสานแก่ผูส้งูอายุ การจัดระบบการดูแล

ระยะยาว การดแูลแบบประคบัประคอง และการดแูลระยะสดุทา้ยแกผู่ส้งูอายุ 

 2. อธบิายบทบาทของพยาบาลในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดับในดา้นการจัดการการดแูลผูส้งูอายุ

อยา่งตอ่เนื่องจากสถานบรกิารสาธารณสขุ สูบ่า้นและชมุชน รวมทัง้ผูส้งูอายทุีอ่ยู่ตามล าพังและทีอ่ยู่

ในครอบครัวได ้โดยค านงึถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 3. บรูณาการความรู ้หลักฐานเชงิประจักษ์ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การดแูลสขุภาพทางเลอืกนวตักรรมทีม่อียู่

มาใชใ้นการวางแผน การประสานงาน การใหค้ าปรกึษา และการชว่ยเหลอืผูส้งูอายุและครอบครัว ใหม้ี

คณุภาพชวีติทีด่ ี

 4. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการดูแลผูส้งูอายุและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และเทคโนโลยดีจิทิัลในการพัฒนานวัตกรรม/โครงการ/ขอ้เสนอเชงินโยบายทางสุขภาพส าหรับ

ผูส้งูอายไุด ้ 

 5. วเิคราะปัญหาทีซ่บัซอ้นและปัญหาทีค่าดวา่จะเกดิขึน้กบัผูส้งูอาย ุผูด้แูลและครอบครัวไดแ้ละ

สามารถบอกถงึแนวทางการจัดการกับปัญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎคีวามสงูอายุ การเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นผูส้งูอายุ บทบาทดา้นการจัดการการดูแล

ผูส้งูอายุ การจัดการองคก์รและระบบบรกิารพยาบาลในการจัดการการดูแลผูส้งูอายุ การวางแผนจัดการการดูแล

ผูส้งูอายทุีอ่ยูต่ามล าพังและทีอ่ยูใ่นครอบครัว การจัดระบบการดแูลระยะยาว การจัดการรายกรณี การพยาบาลแบบบรูณาการ 

การดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลระยะสดุทา้ย โดยเชือ่มโยงจากสถานบรกิารสาธารณสขุทุกระดับสูบ่า้น

และชมุชน โดยการมสีว่นร่วมของผูส้งูอายุ ครอบครัว และชมุชน ร่วมกับการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิลั รวมทัง้การพัฒนานวตักรรมส าหรับผูส้งูอาย ุ
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51718 นโยบาย ระบบสขุภาพ ภาวะผูน้ าและการบรกิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Policies, Health System, Leadership and Nursing Services 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ การบรกิารพยาบาล กระบวนการพัฒนา

นโยบายสขุภาพ และการประเมนิผลกระทบของนโยบายตอ่สขุภาพ 

 2. วเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่นโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ และการบรกิารพยาบาล  

 3. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎทีางการพยาบาล การบรหิารทางการพยาบาลและทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถบรูณา

การศาสตรท์างการพยาบาลและทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารทางการพยาบาลและการบรกิารพยาบาล  

 4. อธบิายแนวคดิทฤษฎภีาวะผูน้ า และการพัฒนาภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการทางการพยาบาล และ

การใหข้อ้เสนอเชงินโยบายในการพัฒนาระบบสขุภาพและการบรกิารพยาบาล 

 5. วเิคราะห์ปัญหาทางสุขภาพ และวางแผนในการบรหิารจัดการเพื่อการบรกิารพยาบาลทีม่ีประสทิธภิาพ 

โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์ และค านงึถงึความหลากหลายและความไวทางวฒันธรรม 

 6. สามารถวเิคราะห์และตัดสนิใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ กฏหมายวชิาชพี 

กฏหมายสาธารณสุขและที่เกี่ยวขอ้งในการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการเป็นผูบ้ริหาร

ทางการพยาบาล รวมทัง้สามารถพทิกัษ์สทิธผิูป่้วยและประชาชนได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ การบริการพยาบาล แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ขอ้เสนอ 

เชิงนโยบายดา้นสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ การบริการสุขภาพและการบริการพยาบาล  

ความหลากหลายและความไวทางวัฒนธรรม แนวคดิทฤษฎทีางการพยาบาล การบรหิารทางการพยาบาลและที่

เกี่ยวขอ้ง การจัดการทางการพยาบาล แนวคดิทฤษฎีภาวะผูน้ าและการพัฒนาภาวะผูน้ า คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ กฏหมายประกอบวชิาชพีการพยาบาล กฏหมายสาธารณสุขและทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารและการ

บรกิารพยาบาล 

51794 วทิยานพินธ ์(การบรหิารการพยาบาล) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nursing Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

 

 



5 

 

 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณ  

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์ 

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

51795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบรหิารการพยาบาล) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nursing Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีทักษะในการเลอืกศกึษาและเสนอโครงการการคน้ควา้อสิระในประเด็นหรือปัญหาเกีย่วกับการ

บรหิารทางการพยาบาล  

 2. สามารถสบืคน้ ทบทวน และวเิคราะห์วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ

ทางการบรหิารทางการพยาบาลอยา่งมจีรยิธรรม 

 3. สามารถออกแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลไดอ้ย่างมจีรยิธรรม 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการเขยีนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาล 

 5. สามารถรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาล

อยา่งมจีรยิธรรม 

 6. สามารถน าเสนอและสอบป้องกันการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาล 

 7. สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลฉบับสมบรูณ์อยา่งมจีรยิธรรม 

 8. สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลเพือ่การเผยแพร่อยา่งมี

จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระในประเด็นหรอืปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารทางการพยาบาลการเสนอ

โครงการ การวิเคราะห์วรรณคดีที่ เกี่ยวขอ้ง การพัฒนานวัตกรรม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห ์ 

การน าเสนอขอ้มูล การเขยีนรายงานฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลการศกึษาอย่างเป็นระบบ

และมจีรยิธรรม 

51796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติพยาบาลศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience Nursing 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มบีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าในวชิาชพีการพยาบาล  

 2. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการบรหิารการพยาบาลและระบบบรกิารสขุภาพทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

 3. มทีักษะการท างานแบบมสีว่นร่วม การท างานเป็นทมีและการสรา้งเครอืขา่ยทางการพยาบาลทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

 4. มคีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลและผูบ้รหิารการพยาบาล และการตัดสนิใจ

เชงิจรยิธรรม  

 5. มสีว่นร่วมในการพัฒนาวชิาชพีการพยาบาล ชว่ยเหลอืสงัคม และท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละเสรมิประสบการณ์ดา้นการบรหิารการพยาบาลและระบบบรกิารสขุภาพทัง้ใน

และตา่งประเทศ การพัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมส าหรับผูบ้รหิารการพยาบาลและการเป็นผูน้ าในวชิาชพีการ

พยาบาล การเสรมิสรา้งทักษะการท างานแบบมสีว่นร่วมและการท างานเป็นทมีและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและ

จรรยาวชิาชีพทางการพยาบาล การตัดสนิใจเชงิจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวชิาชีพการพยาบาล 

ชว่ยเหลอืสงัคม และท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 

89706 การพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รงัในชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Care for Clients with Chronic Disease in Community 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายสถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรือ้รังตอ่ผูป่้วย ครอบครัวและระบบบรกิาร

สาธารณสขุ และแนวคดิเกีย่วกบัการเจ็บป่วยโรคเรือ้รังได ้

2. อธบิายการประเมนิภาวะสุขภาพผูป่้วยโรคเรื้อรัง การพยาบาลและการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรค

เรือ้รังทีม่คีวามซบัซอ้นอยา่งตอ่เนื่องทีบ่า้นและในชมุชนได ้ 

3. ระบแุนวทางการเสรมิสรา้งการจัดการตนเองของผูป่้วยโรคเรือ้รังและศักยภาพของผูดู้แล การสรา้ง

เครอืขา่ยกลุม่ชว่ยเหลอืตนเอง และการพัฒนาศกัยภาพของชมุชนในการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รังได ้

4. วเิคราะหบ์ทบาทผูจ้ัดการรายกรณี ผูจ้ัดการการดแูล และผูด้แูลระบบการดแูลโรคเรือ้รังได ้

5. ประยุกตใ์ชม้โนมตแิละทฤษฎใีนการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง ทฤษฎทีางการพยาบาลและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลักฐานเชงิประจักษ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการจัดการพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รังตาม

สถานการณ์ทีก่ าหนดได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

สถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังต่อผูป่้วย ครอบครัว และระบบบรกิารสขุภาพ มโนมติ

และทฤษฎใีนการดูแลผูป่้วยโรคเรื้อรัง การประเมนิภาวะสขุภาพ การพยาบาลและการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรค

เรือ้รังทีม่ปัีญหาซับซอ้นอย่างตอ่เนื่องทีบ่า้นและในชมุชน การเสรมิสรา้งการจัดการตนเองของผูป่้วยโรคเรือ้รังและ

ศักยภาพของผูดู้แล การสรา้งเครอืขา่ยกลุ่มชว่ยเหลอืตนเอง การพัฒนาศักยภาพของชมุชนในการดูแลผูป่้วยโรคเรือ้รัง 

บทบาทผูจ้ัดการรายกรณี ผูจ้ัดการการดูแล และผูจ้ัดการระบบการดูแลโรคเรื้อรัง การจัดการพยาบาลผูป่้วยโรค

เรือ้รังทีพ่บบอ่ยในชมุชนโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎทีางการพยาบาลและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง หลักฐานเชงิประจักษ์ และ

นวตักรรมทางการพยาบาล 
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