
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ 

 

สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน : แขนงวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว 

หมวดวิชำบังคับ 
642-511    2(2-0-4) 
ปรัชญำตะวันออกและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล 
(Eastern Philosophy and Nursing Theories) 

ปรัชญาตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแล
สุขภาพ ครอบคลุมแนวคิดความสมดุลของกายและจิต การพฒันา
องค์ความรู้ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งแนวคิดการพยาบาลพหุวัฒนธรรม 
แนวทางการบูรณาการสู่การพยาบาลแบบองคร์วม 

Eastern philosophy and Eastern wisdom in health care, 
balancing body and mind, development of nursing knowledge, 
nursing theory concepts and theories related to nursing multicultural 
care, and integration of theories in holistic nursing care 
 

642-512    2(1-2-3) 
สถิติส ำหรับพยำบำล 
(Statistics for Nursing)  

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรและระดับการวดั สถิติ
บรรยาย สถิติอา้งอิงพาราเมตริก และนอนพาราเมตริกท่ีใชใ้นการ
วจิยัทางการพยาบาล การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแปลผลและการ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลู 
 Probability theory, variable and level of measurement, 
descriptive statistics, inferential statistics including parametric 
and non-parametric statistics in nursing research, application of 
computer software in processing and analyzing data, 
interpretation and presentation of statistical analysis findings 
 

642-513  2(1-2-3)    
กำรวิจัยและกำรใช้ผลกำรวิจัย 
(Research and Research Utilization)   

การวจิยัทางการพยาบาลเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางการ
พยาบาลและพฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาล คุณภาพและความ
ตรงของงานวิจยั การออกแบบวิจยั ระเบียบวิธีและการด าเนินการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการวิจัย การ
วิเคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจยั จริยธรรมในการท าวิจยั
และการน าผลการวจิยัไปใช ้

 Nursing phenomenon, nursing knowledge development 
and nursing research, quality and validity of research, quantitative 
and qualitative research design and methodology proposal 
development, analysis and evaluation of research study, research 
ethics, and research utilization 
 

642-514 2(2-0-4) 
นโยบำย ระบบสุขภำพ และ ภำวะผู้น ำทำงกำรพยำบำล 
(Policy, Health System and Leadership in Nursing) 

ระบบสุขภาพ พฒันาการการปฏิรูประบบสุขภาพ และ
นโยบายสุขภาพแห่งชาติ แนวคิดและคุณลกัษณะภาวะผูน้ า การ
พฒันาภาวะผูน้ าในยคุแห่งการเปล่ียนแปลง ประเด็นและแนวโน้ม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพการพยาบาลและระบบสุขภาพ ภายใตบ้ริบท
ของความแตกต่างทางวฒันธรรม แนวคิด/หลักจริยธรรม การ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรม 

Policy, health system, development of health system, 
national health policy, concepts regarding leaderships, 
development of leadership in a changing era, issues and trends in 
the nursing profession and health system concerning cultural 
diversity, ethical principles and concepts, and ethical decision 
making 

 

642-515  1(1-0-2) 
กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรมทำงกำรพยำบำล 
(Ethical Decision Making in Nursing) 

ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม แนวคิดจริยธรรม 
ประเด็นจริยธรรมและการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล
ในสถานการณ์ท่ีซบัซอ้น กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุครรภ ์

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 
610-521    3(3-0-6) 
พยำธิเภสัชวิทยำส ำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว 
(Pathophamacology for Family Nurse Practitioner) 
 มโนทศัน์เก่ียวกบัการเกิดโรค การเจ็บป่วย โรคอุบติัซ ้ า 
โรคอุบัติใหม่ และปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย สาเหตุ พยาธิสภาพ 
การเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาของร่างกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ
อาการและอาการแสดงและการใช้อย่างสมเหตุสมผล ในคนทุก
กลุ่มวยัท่ีใความเจ็บป่วยทั้ งภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลันและเร้ือรัง
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว 
 Concepts of disease, illness, recurring disease, 
emerging disease and common health problems; etiology, 
pathophysiology, physiological change of body during 
pathophysiology phase, signs and symptoms, and rational drug 
use in all age groups which includes emergency, acute and 
chronic conditions for family nurse practitioner  
 

610-531  2(2-0-4) 
กำรดูแลรักษำขั้นต้นและกำรพยำบำลฉุกเฉิน 
(Primary Care and Emergency Nursing) 
 การประเมินภาวะสุขภาพบุคคล การตรวจและการแปล
ผลทางห้องปฏิบติัการ การวินิจฉัยแยกโรคและการบนัทึกผลการ
ประเมินสุขภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดและหลกัการพยาบาล
ระดบัปฐมภูมิ การรักษาขั้นตน้ในกลุ่มโรคท่ีพบบ่อย โรคอุบติัซ ้ า 
และโรคอุบติัใหม่ในทุกกลุ่มวยัท่ีมีความเจ็บป่วยทั้งภาวะฉุกเฉิน 
เฉียบพลนั เร้ือรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือรักษาโรค การ
จดัการดูแล และการส่งต่อบุคคลเม่ือเจ็บป่วย และเม่ือเกิดภยัพิบติั 
โดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกบนพ้ืนฐานการให้คุณค่าความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
 Personal health assessment, laboratory investigation 
and interpretation, differential diagnosis and standardized health 
recording, concepts and principles of primary care nursing, basic 
medical care of common diseases, recurring diseases, and 
emerging diseases for all population in emergency, acute and 
chronic illness, rational drug use, care management and referral 
for person in illness situation and disaster by integrating related 
eastern wisdoms based on multicultural nature of the population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

610-532  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลครอบครัวขั้นสูง 
(Advanced Family Nursing) 
 การประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว การวินิจฉัยปัญหา
ครอบครัว และการบันทึกผลการประเมินตามมาตรฐานสากล 
แนวคิดและหลักการในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ครอบคลุมถึงครอบครัวผูสู้งอายุ ครอบครัวท่ีมีภาวะเส่ียงทาง
สุขภาพ กลุ่มคนต่างดา้ว และกลุ่มดอ้ยโอกาส การจดัการสุขภาพ
เขตเมือง การจดัการภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง การจดัการรายกรณี การ
จดัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ท่ีบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวตักรรมด้านการปฏิบัติพยาบาล
ครอบครัว รวมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกบนพ้ืนฐานของ
การใหคุ้ณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 Family health assessment, family health diagnosis and 
standardized health recording, concepts and principles in health 
promotion, and disease prevention including family with elders, 
vulnerable family, migrants and marginal groups; health 
management for urban dwellers and chronically illed population; 
case management, and home health care by integrating nursing 
concepts and theories, related concepts and theories, empirical 
evidences, family nursing innovation including eastern wisdoms 
based on multicultural nature of the population 
 

610-541  3(0-3-6) 
สัมมนำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว 
(Seminar in Family Nurse Practitioner) 
 สัมมนาประเด็นปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ และ
แนวโน้มการพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว การจดัการความรู้และ
น าผลการวจิยัไปใชพ้ฒันาระบบบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ 
 Seminar on problem issues, situation analysis and 
trend of family health nurse practitioner, knowledge management 
and research utilization for improving primary health care 
service system 
 

610-551  3(0-12-0) 
ปฏิบัติกำรดูแลรักษำขั้นต้นและกำรพยำบำลฉุกเฉิน 
(Primary Care and Emergency Nursing Practicum) 
 ปฏิบัติบทบาทผู้ให้การดูแลรักษาขั้ นต้น โดยการ
ประเมินภาวะสุขภาพบุคคล การตรวจและการแปลผลทาง
หอ้งปฏิบติัการ การวนิิจฉยัแยกโรค และการบนัทึกผลการประเมิน
สุขภาพตามมาตรฐานสากล การพยาบาลระดบัปฐมภูมิ การรักษา



ขั้นตน้ในกลุ่มโรคท่ีพบบ่อย โรคอุบติัซ ้ า และโรคอุบติัใหม่ในทุก
กลุ่มวยัท่ีมีความเจ็บป่วยทั้งภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลนั เร้ือรัง การใช้
ยาเพ่ือรักษาโรค การจดัการดูแล และการส่งต่อบุคคลเม่ือเจ็บป่วย 
และเม่ือเกิดภัยพิบัติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบน
พ้ืนฐานการใหคุ้ณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 Primary care practice through personal health 
assessment, laboratory investigation and interpretation, 
differential diagnosis; and standardized health recording; primary 
care nursing and basic medical care of common diseases, 
recurring diseases, and emerging diseases for all population in 
emergency, acute and chronic illness; rational drug use,  care 
management and referral for person in illness situation and 
disaster by integrating related eastern wisdoms based on 
multicultural nature of the population 

 

610-552  3(0-12-0) 
ปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว 
(Family Nursing Practitioner Practicum) 
 ปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในการ
ประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว การวินิจฉัยปัญหาครอบครัว และ
การบนัทึกผลการประเมินตามมาตรฐานสากล การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค โดยครอบคลุมถึงครอบครัวผูสู้งอายุ ครอบครัวท่ีมี
ภาวะเส่ียงทางสุขภาพ กลุ่มคนต่างดา้ว กลุ่มดอ้ยโอกาส การจดัการ
สุขภาพเขตเมือง การจดัการภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง การจดัการรายกรณี 
การจดัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ท่ีบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวัตกรรมด้านการปฏิบัติพยาบาล
ครอบครัว รวมทั้ งผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกบนพ้ืนฐานของ
การใหคุ้ณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 Family care practice through health assessment, 
diagnosis and standardized recording; health promotion and 
disease prevention especially in family with elders, vulnerable 
family, migrants and marginal groups; health management for 
urban dwellers and chronically illed population; case 
management, and home health care by integrating nursing 
concepts/theories, related concepts/theories, empirical evidences, 
nursing innovation including eastern wisdoms based on 
multicultural nature of the population  
 
 
 
 
 
 

610-661 3 (0-12-0) 
ปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัวที่เลอืกสรร  
(Family Nurse Practitioner Practicum in Selected Area) 
 ปฏิบติับทบาทพยาบาลครอบครัวในการพฒันางานเวช
ปฏิบติัครอบครัว ปรับปรุงคุณภาพบริการรวมทั้งการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ ส าหรับ
ครอบครัวกลุ่มท่ีเลือกสรรท่ีมีปัญหาเฉพาะ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด
และทฤษฎีทางการพยาบาล ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวตักรรมด้านการ
ปฏิบติัพยาบาลครอบครัว รวมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก
บนพ้ืนฐานของการใหคุ้ณค่าในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 Family care practice in improving family nursing 
practitioner, quality of care service including health promotion, 
disease prevention, medical care and health rehabilitation for 
selected family group with particular problems by application of 
nursing concepts and theories, related concepts and theories, 
empirical evidences, family nursing innovation including  eastern 
wisdoms based on multicultural nature of the population 
 

หมวดวิชำเลอืกเสรี 
642-771  3(0-9-0) 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 
(Independent Study) 

ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูลทางการ
พยาบาลและสุขภาพ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อ่าน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้งเขียนรายงานในหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใตค้  าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
 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) 

ปรัชญา  แนว คิดการวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ  ก าร เ ขี ยน
โครงการวิจัย การสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเก็บขอ้มลู การจดัการขอ้มลู วเิคราะห์ แปลความ อภิปราย และ
เขียนรายงานผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 

Philosophy, concept of qualitative research, research 
proposal writing, trustworthiness of qualitative research, data 



collection, data management, data analysis and interpretation, 
discussion, and writing a qualitative research report 

 

642-773     3(2-3-4) 
กำรดูแลสุขภำพองค์รวมโดยผสมผสำนภูมิปัญญำตะวันออก  
(Holistic Health Care with the Integration of Eastern 
Wisdom) 

แนวคิด ทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิง
ประจกัษแ์ละบริบทของพหุวฒันธรรม 

Concept, theory of holistic health care with integration 
of eastern wisdom based on evidence base and multicultural 
context 

 

642-774     3(2-3-4) 
กำรใช้หลกัฐำนเชิงประจักษ์และกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล 
(Evidence Based Utilization and Nursing Innovation 
Development) 

การทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นท่ีเลือกสรร เพื่อ
น าไปใชใ้นการสร้างนวตักรรมทางการพยาบาล 

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) 
กำรปรึกษำขั้นสูงทำงกำรพยำบำล 
(Advanced Counseling in Nursing) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดย
เน้นผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง กระบวนการ และทกัษะการให้การ
ปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และ พฤติกรรม ทั้ งรายบุคคล
และรายกลุ่ม ประเด็นและแนวโน้ม การปรึกษาในแหล่งบริการ
สุขภาพ  

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) 
แนวคิดและบทบำทกำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง 
(Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice) 
 การพฒันาสมรรถนะในบทบาทผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้น
สูง การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคุม้ ทุนคุณภาพการบริการ
กบัการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง การพฒันานวตักรรมหรืองานวิจยั
เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดบับุคคล กลุ่มประชากรและ
ระบบการบริการ 

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) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิทยำกำรระบำดในงำนอำชีวอนำมัย 
(Application of Epidemiological Study Research 
Methodology in Occupational Health) 

การประยุกตใ์ช้รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด

ในงานอาชีวอนามยั การวิจารณ์ วิเคราะห์และแปลผลการศึกษา

และการประยุกต์ใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลวิทยาการระบาดอาชีวอ

นามยัในการวางแผนด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และการ

ใหบ้ริการดา้นอาชีวอนามยั 

 Application of epidemiological study designs in 
occupational safety and health, criticize, analyze and interpretation of 
results from epidemiological studies, and application of the 
occupational epidemiological results in occupational policy, 
administrative management and health services 
 

642-778   3 (3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกจิสุขภำพ 
(Health Business Management) 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการจัดการ
และกระบวนการจดัการดา้นธุรกิจสุขภาพ ปัญหาทางการจดัการ
ธุรกิจสุขภาพ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การ
ใหค้  าแนะน าในการดูแลสุขภาพ เช่น ดา้นโภชนาการ ดา้นสุขภาพ 
เป็นตน้  
 Definitions, significances, components of management, 
and health business management processes; problems in health 
business management including social marketting for health 
promotion, health consultation such as nurition and health care 



หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์ 
642-781  12(0-36-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 
 ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อท่ีเลือกสรร 
ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Conducting nursing research of a selected area under 
the supervision of advisors 
 

หมวดวิชำสำรนิพนธ์ 
642-791  6(0-18-0) 
สำรนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 
 การศึกษาวชิาทางการพยาบาลดว้ยตนเองเก่ียวกบัการท า
สารนิพนธ์หรือท าวิจัยบางส่วนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา
เฉพาะท่ีเลือกสรร 
 Self-study in nursing area as a minor thesis or conduct 
some parts of research with advisors within the specialty area 
 

 
 




