
แผนการสอน เร่ือง ระบาดวิทยา สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงและการตรวจวินิจฉัย  
หลักการและวิธีการบ าบัดรักษาปัญหาทางระบบประสาทในผู้สูงอายุ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

กระบวนวิชา 564705: บรูณาการศาสตร์แหง่ชีวิตในผู้สงูอาย ุ     จ านวน   3     หน่วยกิต  

หัวข้อเนือ้หา            จ านวนช่ัวโมงสอน  5 ชัว่โมงสอน   

ช่ือผู้สอน ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศิริ          จ านวนนักศึกษา   10 คน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้    
 2.1, 2.2, 3.2, 3.5 
วัตถุประสงค์ทั่วไป    

เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอธิบายระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงและการตรวจวินิจฉยัส าหรับโรคและปัญหาในระบบท่ีพบ  
บอ่ยในระบบประสาท หลกัการและวิธีการบ าบดัรักษาตา่งๆ รวมทัง้วิธีการทางเภสชัวิทยาในการจดัการปัญหาทางคลินิกในระบบประสาทได้   
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  สาระเนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการ

สอน  
เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน  วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินผล  

หลงัสิน้สดุการเรียนการ 
สอนแล้วนกัศกึษาสามารถ  
1 อธิบายสาเหตแุละกลไก
การเกิดความผิดปกตใิน
การท าหน้าท่ีของสมองได้ 

ทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยาใน
ระบบประสาท 
1.  กายวิภาค:   
     - เซล เนือ้เย่ือ การส่ือกระแส
ประสาท  
     - ระบบประสาทสว่นกลาง: brain, 
spinal cord 

- บรรยายประกอบ 
power point 
- อภิปราย 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

 
- Power point 
- VDO เร่ือง How immune system 

work จาก 
http://www.youtube.com/watch?
v=Non4MkYQpYA  

- สอบในห้อง 
(อตันยั) 

http://www.youtube.com/watch?v=Non4MkYQpYA
http://www.youtube.com/watch?v=Non4MkYQpYA


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  สาระเนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน  วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินผล  

     - ระบบประสาทสว่นปลาย: 
peripheral nervous system  
2. สรีรวิทยา: cerebral circulation 
3. หน้าทีของระบบประสาท: motor, 
sensory 
 
  ความผิดปกตใินการท าหน้าท่ีของ
สมอง (disorder of brain function) 

- สาเหตขุอง brain injury 
- กลไกการเกิด brain injury 

1. Hypoxia ,Ischemia 
2. Excitatory amino acids 
injury 

 
 
 
 
 
 
- บรรยายประกอบ 
power point 

- - บรรยายประกอบ VDO 
เร่ือง How immune 
system work  (15 นาที) 
- อภิปราย 

 
 
 
 
 
 
30 

2 อธิบายการเปล่ียนแปลง
ทางพยาธิสรีรภาพของ 
cognitive function ใน
ผู้สงูอายไุด้ 

- 1. การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรภาพ
ของ cognitive function 

-     1.1  Alteration in arousal: coma 
-     1.2  Alteration in awareness: 

neglect,  

 -  บรรยายประกอบ 
VDO เร่ือง 1.Unilateral 
neglect (Hemispatial 
Neglect Syndrome) 

45 - Power point 
- VDO เร่ือง 

unilateral neglect จาก 
http://www.youtube.com/watch?
v=ADchGO-0kGo หรือ 

- สอบในห้อง 
(อตันยั) 

http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo
http://www.youtube.com/watch?v=ADchGO-0kGo


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  สาระเนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน  วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินผล  

-  amnesia 
-       1.3 Data processing deficits: 

agnosia, aphasia 
-  

 2.Declarative and 
Procedural Memory 
3. Visual Agnosia  

 
- ให้นกัศกึษาทดสอบ 
awareness จาก VDO 
แล้วผู้สอนอธิบาย
เพิ่มเตมิ 
 
- ให้นกัศกึษาด ูVDO 
เร่ือง Broca’s Aphasia 
และ Wernike’s aphasia 
และให้วิเคราะห์ความ
แตกตา่งระหวา่ง 
aphasia ทัง้ 2 ชนิด และ
ผู้สอนอธิบายเพิ่ม 
- ให้ นกัศกึษาด ูcase 
จาก VDO และให้
วิเคราะห์ว่าเป็น aphasia 

https://www.youtube.com/watch
?v=d4FhZs-m7hA  

1. Declarative and Procedural 
Memory จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=3KpR-

VIwha0  
Visual Agnosia จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=ze8VVtBgK7A และ 
https://www.youtube.com/watch
?v=dG8JGg-d2Pk  
VDO ทดสอบ awearness จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=Ahg6qcgoay4&list=PL54A6
CF9C254833B7&index=4  
VDO เร่ือง Wernike’s aphasia  
จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=d4FhZs-m7hA
https://www.youtube.com/watch?v=d4FhZs-m7hA
https://www.youtube.com/watch?v=3KpR-VIwha0
https://www.youtube.com/watch?v=3KpR-VIwha0
https://www.youtube.com/watch?v=ze8VVtBgK7A%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=ze8VVtBgK7A%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=dG8JGg-d2Pk
https://www.youtube.com/watch?v=dG8JGg-d2Pk
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&list=PL54A6CF9C254833B7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&list=PL54A6CF9C254833B7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&list=PL54A6CF9C254833B7&index=4


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  สาระเนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน  วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินผล  

ชนิดใดพร้อมเหตผุล
ประกอบ 

https://www.youtube.com/watch
?v=aVhYN7NTIKU&list=PL54A6
CF9C254833B7&index=13  
VDO เร่ือง Broca’s aphasia  จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=f2IiMEbMnPM&list=PL54A6
CF9C254833B7&index=12  
case  

3. อธิบายการเปล่ียนแปลง
ทางพยาธิสรีรภาพของ 
cerebral hemodynamic 

ในผู้สงูอายไุด้ 

- 2. การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรภาพ
ของ    cerebral hemodynamic 

-       2.1 IICP: cerebral 
autoregulation, Monro- kellie 
hypothesis, cerebral compliance,  

-       2.2 Cerebral edema: vasogenic 

edema, cytotoxic edema, 
interstitial edema 

-       2.3 Brain Herniation  

-  บรรยายประกอบ VDO 
เร่ือง Autoregulation of 
Cerebral Blood 
- บรรยาย 

30 VDO เร่ือง Autoregulation of 
Cerebral Blood จาก  
https://www.youtube.com/watch
?v=8nVbbjHJQVQ  

-  

https://www.youtube.com/watch?v=aVhYN7NTIKU&list=PL54A6CF9C254833B7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=aVhYN7NTIKU&list=PL54A6CF9C254833B7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=aVhYN7NTIKU&list=PL54A6CF9C254833B7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=f2IiMEbMnPM&list=PL54A6CF9C254833B7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=f2IiMEbMnPM&list=PL54A6CF9C254833B7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=f2IiMEbMnPM&list=PL54A6CF9C254833B7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8nVbbjHJQVQ
https://www.youtube.com/watch?v=8nVbbjHJQVQ


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  สาระเนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน  วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินผล  

4. อธิบายการเปล่ียนแปลง
ทางพยาธิสรีรภาพของ 
motor function ในผู้สงูอายไุด้ 

- 3. การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรภาพ
ของ   motor function 

-       3.1 Muscle tone: hypotonia 
(fladcidity), hypertonia (spasticity 
และ rigidity) 

-       3.2 Movement: paresis, 
paralysis 

-  บรรยายประกอบ VDO 
เร่ือง fighting spasticity 
after stroke, Clasp 
knife spasticity 
 

30 - Power point 
- VDO เร่ือง fighting spasticity 

after stroke จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=upFslSYSFo4&index=2&list=
PLxqxezpRye8HNUfe4ZluiISbB
FuAGwowQ  
Clasp knife spasticity จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=ovQkcw86pMo  

-  

5. อธิบายระบาดวิทยา 
สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา  
อาการและอาการแสดง
และการตรวจวินิจฉยั 
หลกัการและวิธีการ
บ าบดัรักษาปัญหาทาง
คลินิกของระบบประสาท
สว่นกลาง (โรคหลอดเลือด
สมอง) ในผู้สงูอายไุด้ 

 ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา  
อาการและอาการแสดงและการตรวจ
วินิจฉยั หลกัการและวิธีการ
บ าบดัรักษาปัญหาทางคลินิกของระบบ
ประสาทสว่นกลาง (โรคหลอดเลือด
สมอง) ในผู้สงูอาย ุ

 

 

- บรรยาย 
-  บรรยายประกอบ VDO 
เร่ือง 1.dysphagia  
2. NIHSS: dysarthria 
3. Homonymous 
hemianopia 
4. Treatment for Left 
Neglect 
 

45 VDO เร่ือง dysphagia จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=0mtRoeG0Kcc&spfreload=1  
NIHSS: dysarthria จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=W1xhYBNn5n8  
Homonymous hemianopia จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=gCa1TZ-qCIw  

- สอบในห้อง 
(อตันยั) 

https://www.youtube.com/watch?v=upFslSYSFo4&index=2&list=PLxqxezpRye8HNUfe4ZluiISbBFuAGwowQ
https://www.youtube.com/watch?v=upFslSYSFo4&index=2&list=PLxqxezpRye8HNUfe4ZluiISbBFuAGwowQ
https://www.youtube.com/watch?v=upFslSYSFo4&index=2&list=PLxqxezpRye8HNUfe4ZluiISbBFuAGwowQ
https://www.youtube.com/watch?v=upFslSYSFo4&index=2&list=PLxqxezpRye8HNUfe4ZluiISbBFuAGwowQ
https://www.youtube.com/watch?v=ovQkcw86pMo
https://www.youtube.com/watch?v=ovQkcw86pMo
https://www.youtube.com/watch?v=0mtRoeG0Kcc&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=0mtRoeG0Kcc&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=W1xhYBNn5n8
https://www.youtube.com/watch?v=W1xhYBNn5n8
https://www.youtube.com/watch?v=gCa1TZ-qCIw
https://www.youtube.com/watch?v=gCa1TZ-qCIw


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  สาระเนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน  วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินผล  

 Treatment for Left Neglect จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=gG9a_cGOSrM  

6. อธิบายระบาดวิทยา 
สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา  
อาการและอาการแสดง
และการตรวจวินิจฉยั 
หลกัการและวิธีการ
บ าบดัรักษาปัญหาทาง
คลินิกท่ีเกิดจากความเส่ือม
ของระบบประสาท 
(Parkinson disease) ใน
ผู้สงูอายไุด้ 
 

 ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา  
อาการและอาการแสดงและการตรวจ
วินิจฉยั หลกัการและวิธีการ
บ าบดัรักษาปัญหาทางคลินิกท่ีเกิดจาก
ความเส่ือมของระบบประสาท 
(Parkinson disease) ในผู้สงูอาย ุ

 

 
 

- บรรยาย 
-  บรรยายประกอบ VDO 
เร่ือง  
1.การประเมินผู้ ป่วย 
Parkinson’s disease, 
2.Parkinson’s dance,  
3. Parkinson's Disease 
Gait Training  

45 - Power point 
- VDO เร่ือง การประเมินผู้ ป่วย 
Parkinson’s disease จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=sJqKvajUC3k  
Parkinson’s dance จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=pL_LZgAEsnM  
Parkinson's disease Gait 
Training จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=v008VgRgJt8  

-  

7. อธิบายระบาดวิทยา  
สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา   

 ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา   
อาการและอาการแสดงและการตรวจ 
วินิจฉยั หลกัการและวิธีการ

- บรรยาย  
-  บรรยายประกอบ  
VDO เร่ือง  

45 - Power point 
- VDO เร่ือง What is Alzheimer’s 

disease? จาก 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=gG9a_cGOSrM
https://www.youtube.com/watch?v=gG9a_cGOSrM
https://www.youtube.com/watch?v=sJqKvajUC3k
https://www.youtube.com/watch?v=sJqKvajUC3k
https://www.youtube.com/watch?v=pL_LZgAEsnM
https://www.youtube.com/watch?v=pL_LZgAEsnM
https://www.youtube.com/watch?v=v008VgRgJt8
https://www.youtube.com/watch?v=v008VgRgJt8


วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  สาระเนือ้หา  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

เวลา 
(นาที) 

ส่ือการสอน  วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินผล  

อาการและอาการแสดง 
และการตรวจวินิจฉยั
หลกัการและวิธีการ 
บ าบดัรักษาปัญหาทาง 
คลินิกในระบบประสาท ท่ี
เกิดจากความผิดปกติของ 
สตปัิญญาการรับรู้ 
(delirium, dementia,  
Alzheimer’s disease) ใน 
ผู้สงูอายไุด้ 
  

บ าบดัรักษา ปัญหาทางคลินิกในระบบ
ประสาท ท่ีเกิด จากความผิดปกติของ
สตปัิญญาการรับรู้  (delirium, 
dementia, Alzheimer’s  disease)  

  

 
  

1. What is Alzheimer’s 
disease?  
2. Inside the Brain: 
Unraveling the Mystery 
of Alzheimer's Disease 
3. ให้ด ูVDO หนงัสัน้
เก่ียวกบัผู้ ป่วยท่ีเป็น 
Alzheimer’s disease 2 
เร่ือง และสรุปอาการหรือ
ปัญหาท่ีพบในผู้ ป่วย
รวมทัง้วิธีการจดัการกบั
ปัญหาดงักลา่ว 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch
?v=9Wv9jrk-gXc  

Inside the Brain: Unraveling the 
Mystery of Alzheimer's Disease 
จาก 
https://www.youtube.com/watch
?v=NjgBnx1jVIU  
หนงัสัน้ (อาการของ Alzheimer’s 
disease) 
1. เหมือนเคย จาก 

https://www.youtube.com/
watch?v=QFYT4DeU70s  

2. Memories จาก 
https://www.youtube.com/
watch?v=INcTlDRjeKw  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Wv9jrk-gXc
https://www.youtube.com/watch?v=9Wv9jrk-gXc
https://www.youtube.com/watch?v=NjgBnx1jVIU
https://www.youtube.com/watch?v=NjgBnx1jVIU
https://www.youtube.com/watch?v=QFYT4DeU70s
https://www.youtube.com/watch?v=QFYT4DeU70s
https://www.youtube.com/watch?v=INcTlDRjeKw
https://www.youtube.com/watch?v=INcTlDRjeKw


แผนการสอนระดับปริญญาโท กระบวนวิชา 564705 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 
กระบวนวิชา 564705                        จ านวน        3     หน่วยกิต 
 

 
กระบวนวิชา/หัวข้อเนือ้หา 

     
  1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 

ระบาดวิทยา สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา 
อาการและอาการแสดงและการตรวจ
วินิจฉัย หลักการและวิธีการบ าบัดรักษา
ปัญหาทางระบบประสาทในผู้สูงอายุ 

                          

1. สาเหตแุละกลไกการเกิดความ
ผิดปกตใินการท าหน้าท่ีของสมอง   

   
                       

2. การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรภาพ
ของ cognitive function ใน
ผู้สงูอาย ุ

   
                       



3. การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรภาพ
ของ cerebral hemodynamic ใน
ผู้สงูอาย ุ

   
                       

4. การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรภาพ
ของ motor function ในผู้สงูอาย ุ

   
                       

5. ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรภาพ 
อาการและอาการแสดงและการ
ตรวจวินิจฉัย หลกัการและวิธีการ
บ าบดัรักษาปัญหาทางคลินิกของ
ระบบประสาทสว่นกลาง (โรค
หลอดเลือดสมอง) ในผู้สงูอาย ุ

   

                       

6. ระบาดวิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรภาพ 
อาการและอาการแสดงและการ
ตรวจวินิจฉัยหลกัการและวิธีการ
บ าบดัรักษาปัญหาทางคลินิกท่ีเกิด
จากความเส่ือมของระบบประสาท 
(Parkinson disease) ในผู้สงูอาย ุ

   

                       

7. ระบาดวิทยา  สาเหต ุพยาธิ
สรีรวิทยา  อาการและอาการแสดง 
และการตรวจวินิจฉยัหลกัการและ

   
                       



วิธีการ บ าบดัรักษาปัญหาทาง 
คลินิกในระบบประสาท ท่ีเกิดจาก
ความผิดปกตขิอง สติปัญญาการ
รับรู้ (delirium, dementia,  
Alzheimer’s disease) ใน 
ผู้สงูอาย ุ

 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในเนือ้หาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบตัิ

ทางการพยาบาล   

(มีความรู้ความเข้าใจ และวิจารณ์ประเดน็ปัญหาส าคญัด้านระบาด วิทยา สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา อาการและ อาการแสดง การตรวจวินิจฉยั การบ าบดัรักษา  
ผู้สงูอายท่ีุมีปัญหาทางคลินิกในแตล่ะระบบได้) 

2.2 มีความรู้ทางวิทยาการท่ีทนัสมยัในการพยาบาลเฉพาะสาขาอยา่งลกึซึง้   
3.2         สามารถสงัเคราะห์และประเมินองค์ความรู้ใหมจ่ากแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และงานวจิยั ที่น าไปใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลเฉพาะสาขา   

(3.2 สามารถพฒันาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์) 
3.5         สามารถบรูณาการความรู้จากทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการให้การพยาบาลผู้ ป่วย/ผู้ใช้บริการกลุม่เปา้หมายที่มีปัญหา 
        สขุภาพซบัซ้อนหรือปัญหาส าคญัของชมุชนที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ 

(3.5 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อนของผู้ป่วยได้อย่างสร้างสรรค์) 
4.1 มีความสามารถในการบริหารจดัการ  แก้ปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซ้อนได้อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์   
4.2         มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง รวมทัง้วิชาชีพและสงัคมได้อยา่งตอ่เนื่อง 
5.1         มีความสามารถคดักรองข้อมลู เชิงปริมาณและสถิติเพือ่น ามาใช้ ศกึษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาตา่งๆ ด้านการพยาบาล 

5.4         สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สารได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 



 


