คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะพยำบำลศำสตร์
สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน : แขนงวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว
หมวดวิชำบังคับ
642-511
2(2-0-4)
ปรัชญำตะวันออกและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล
(Eastern Philosophy and Nursing Theories)
ปรัชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแล
สุ ขภาพ ครอบคลุมแนวคิดความสมดุลของกายและจิต การพัฒนา
องค์ความรู้ ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและ
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง แนวคิ ด การพยาบาลพหุ ว ัฒ นธรรม
แนวทางการบูรณาการสู่ การพยาบาลแบบองค์รวม
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)
สถิติสำหรับพยำบำล
(Statistics for Nursing)
ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรและระดับ การวัด สถิ ติ
บรรยาย สถิติอา้ งอิงพาราเมตริ ก และนอนพาราเมตริ กที่ใช้ในการ
วิจยั ทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล รวมถึ ง การแปลผลและการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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)
กำรวิจัยและกำรใช้ ผลกำรวิจัย
(Research and Research Utilization)
การวิจยั ทางการพยาบาลเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางการ
พยาบาลและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล คุณภาพและความ
ตรงของงานวิจยั การออกแบบวิจยั ระเบียบวิธีและการดาเนิ นการ
วิจัย เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การเขี ย นโครงการวิ จัย การ
วิเคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจยั จริ ยธรรมในการทาวิจยั
และการนาผลการวิจยั ไปใช้

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 ระบบสุ ขภำพ และ ภำวะผู้นำทำงกำรพยำบำล
(Policy, Health System and Leadership in Nursing)
ระบบสุ ขภาพ พัฒนาการการปฏิรูประบบสุ ขภาพ และ
นโยบายสุ ขภาพแห่ งชาติ แนวคิดและคุณลักษณะภาวะผูน้ า การ
พัฒนาภาวะผูน้ าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเด็นและแนวโน้ม
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและระบบสุ ขภาพ ภายใต้บริ บท
ของความแตกต่ า งทางวัฒนธรรม แนวคิ ด/หลักจริ ยธรรม การ
ตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรม
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)
กำรตัดสิ นใจเชิงจริยธรรมทำงกำรพยำบำล
(Ethical Decision Making in Nursing)
ทฤษฎี จ ริ ย ศาสตร์ หลัก จริ ย ธรรม แนวคิ ด จริ ย ธรรม
ประเด็นจริ ยธรรมและการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมทางการพยาบาล
ในสถานการณ์ที่ซบั ซ้อน กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุครรภ์
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)
พยำธิเภสั ชวิทยำสำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว
(Pathophamacology for Family Nurse Practitioner)
มโนทัศน์เกี่ยวกับการเกิดโรค การเจ็บป่ วย โรคอุบตั ิซ้ า
โรคอุบ ัติใหม่ และปั ญหาสุ ขภาพที่พบบ่ อย สาเหตุ พยาธิ ส ภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของร่ างกายในภาวะที่มีพยาธิ สภาพ
อาการและอาการแสดงและการใช้อย่างสมเหตุสมผล ในคนทุ ก
กลุ่ ม วัย ที่ ใความเจ็บ ป่ วยทั้ง ภาวะฉุ ก เฉิ น เฉี ย บพลัน และเรื้ อรั ง
สาหรับพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว
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)
กำรดูแลรักษำขั้นต้ นและกำรพยำบำลฉุกเฉิน
(Primary Care and Emergency Nursing)
การประเมินภาวะสุ ขภาพบุคคล การตรวจและการแปล
ผลทางห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัยแยกโรคและการบันทึกผลการ
ประเมินสุ ขภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดและหลักการพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ การรั กษาขั้นต้นในกลุ่มโรคที่พบบ่อย โรคอุบตั ิซ้ า
และโรคอุบตั ิ ใหม่ในทุกกลุ่มวัยที่มีความเจ็บป่ วยทั้งภาวะฉุ กเฉิ น
เฉี ยบพลัน เรื้ อรั ง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรั กษาโรค การ
จัดการดูแล และการส่ งต่อบุคคลเมื่อเจ็บป่ วย และเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
โดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานการให้คุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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)
กำรพยำบำลครอบครัวขั้นสู ง
(Advanced Family Nursing)
การประเมินภาวะสุ ขภาพครอบครัว การวินิจฉัยปั ญหา
ครอบครั ว และการบัน ทึ กผลการประเมิน ตามมาตรฐานสากล
แนวคิ ดและหลักการในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกัน โรค
ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว ผูส้ ู ง อายุ ครอบครั ว ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งทาง
สุ ขภาพ กลุ่มคนต่างด้าว และกลุ่มด้อยโอกาส การจัดการสุ ขภาพ
เขตเมือง การจัดการภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง การจัดการรายกรณี การ
จัดการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ที่บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล ตลอดจนแนวคิ ด และทฤษฎี อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยใช้
หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ และนวัต กรรมด้า นการปฏิ บ ัติ พ ยาบาล
ครอบครัว รวมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานของ
การให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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)
สั มมนำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว
(Seminar in Family Nurse Practitioner)
สั ม มนาประเด็ น ปั ญ หา วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ และ
แนวโน้มการพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว การจัดการความรู้และ
นาผลการวิจยั ไปใช้พฒั นาระบบบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
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)
ปฏิบัติกำรดูแลรักษำขั้นต้ นและกำรพยำบำลฉุกเฉิน
(Primary Care and Emergency Nursing Practicum)
ปฏิ บ ั ติ บ ทบาทผู้ใ ห้ ก ารดู แ ลรั ก ษาขั้น ต้ น โดยการ
ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพบุ ค คล การตรวจและการแปลผลทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัยแยกโรค และการบันทึกผลการประเมิน
สุ ขภาพตามมาตรฐานสากล การพยาบาลระดับปฐมภูมิ การรั กษา

ขั้นต้นในกลุ่มโรคที่พบบ่อย โรคอุบตั ิซ้ า และโรคอุบตั ิใหม่ในทุก
กลุ่มวัยที่มีความเจ็บป่ วยทั้งภาวะฉุ กเฉิ น เฉี ยบพลัน เรื้ อรัง การใช้
ยาเพื่อรักษาโรค การจัดการดูแล และการส่ งต่อบุคคลเมื่อเจ็บป่ วย
และเมื่ อ เกิ ด ภัย พิ บ ัติ โดยผสมผสานภู มิ ปั ญ ญาตะวัน ออกบน
พื้นฐานการให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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)
ปฏิ บ ั ติ บ ทบาทพยาบาลเวชปฏิ บ ัติ ค รอบครั ว ในการ
ประเมินภาวะสุ ขภาพครอบครั ว การวินิจฉัยปั ญหาครอบครั ว และ
การบันทึกผลการประเมินตามมาตรฐานสากล การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และป้ องกันโรค โดยครอบคลุมถึงครอบครัวผูส้ ู งอายุ ครอบครัวที่มี
ภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพ กลุ่มคนต่างด้าว กลุ่มด้อยโอกาส การจัดการ
สุ ขภาพเขตเมือง การจัดการภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง การจัดการรายกรณี
การจัดการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ที่บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล ตลอดจนแนวคิ ด และทฤษฎี อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยใช้
หลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ และนวัต กรรมด้า นการปฏิ บ ัติ พ ยาบาล
ครอบครั ว รวมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานของ
การให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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)
ปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัวที่เลือกสรร
(Family Nurse Practitioner Practicum in Selected Area)
ปฏิบตั ิบทบาทพยาบาลครอบครัวในการพัฒนางานเวช
ปฏิบตั ิครอบครั ว ปรั บปรุ งคุณภาพบริ การรวมทั้งการสร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพ การป้ องกัน โรค ดู แ ลรั กษา และฟื้ นฟูสุ ขภาพ ส าหรั บ
ครอบครัวกลุ่มที่เลือกสรรที่มีปัญหาเฉพาะ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
และทฤษฎีท างการพยาบาล ตลอดจนแนวคิ ดและทฤษฎี อื่ นๆที่
เกี่ ยวข้อ ง การใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ และนวัต กรรมด้านการ
ปฏิบตั ิพยาบาลครอบครัว รวมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
บนพื้นฐานของการให้คุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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
หมวดวิชำเลือกเสรี
642-771
3(0-9-0)
กำรศึกษำด้วยตนเอง
(Independent Study)
ปฏิบ ัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้ อมูลทางการ
พยาบาลและสุ ข ภาพ และแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง อ่ า น
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ 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 ด การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ 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, 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)
กำรดูแลสุ ขภำพองค์ รวมโดยผสมผสำนภูมิปัญญำตะวันออก
(Holistic Health Care with the Integration of Eastern
Wisdom)
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารดู แ ลสุ ขภาพแบบองค์ร 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 หลักฐำนเชิงประจักษ์ และกำรสร้ ำงนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล
(Evidence Based Utilization and Nursing Innovation
Development)
การทบทวนหลักฐานเชิ งประจักษ์จากฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และสั งเคราะห์อ งค์ความรู้ ในประเด็น ที่ เลื อ กสรร 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)
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการปรึ กษาเชิ งจิตวิทยา โดย
เน้นผูร้ ั บบริ การเป็ นศูนย์กลาง กระบวนการ และทักษะการให้การ
ปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุ ผลอารมณ์ และ พฤติกรรม ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ ม ประเด็นและแนวโน้ม การปรึ กษาในแหล่ งบริ 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 ฏิบตั ิการพยาบาลขั้น
สู ง การใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ 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
642-777
3(2-3-4)
ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิทยำกำรระบำดในงำนอำชีวอนำมัย
(Application of Epidemiological Study Research
Methodology in Occupational Health)
การประยุกต์ใช้รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด
ในงานอาชี วอนามัย การวิจารณ์ วิเคราะห์และแปลผลการศึกษา
และการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลวิทยาการระบาดอาชี วอ
นามัย ในการวางแผนด้า นนโยบาย การบริ ห ารจัดการ และการ
ให้บริ การด้านอาชีวอนามัย
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)
กำรจัดกำรธุรกิจสุ ขภำพ
(Health Business Management)
ความหมาย ความสาคัญ องค์ป ระกอบของการจัดการ
และกระบวนการจัดการด้านธุ รกิ จสุ ขภาพ ปั ญหาทางการจัดการ
ธุ รกิจสุ ขภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ให้คาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพ เช่น ด้านโภชนาการ ด้านสุ ขภาพ
เป็ นต้น
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)
ปฏิ บ ัติ ก ารวิจัย ทางการพยาบาลในหัว ข้อ ที่ เลื อ กสรร
ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Conducting nursing research of a selected area under
the supervision of advisors
หมวดวิชำสำรนิพนธ์
642-791
6(0-18-0)
สำรนิพนธ์
(Minor Thesis)
การศึกษาวิชาทางการพยาบาลด้วยตนเองเกี่ยวกับการทา
สารนิ พ นธ์ ห รื อท าวิ จัย บางส่ วนร่ วมกับ อาจารย์ใ นสาขาวิ ช า
เฉพาะที่เลือกสรร
Self-study in nursing area as a minor thesis or conduct
some parts of research with advisors within the specialty area

