
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ 

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

ปรัชญาตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแล
สุขภาพองค์รวม ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้ งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พยาบาลพหุวฒันธรรม  
   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 
 

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

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรและระดับการวดั สถิติ
บรรยาย สถิติอา้งอิงพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกท่ีใชใ้นการ
วจิยัทางการพยาบาล การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการแปลผล การน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มลู 

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 
 

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

หลกัการเขียนโครงการวิจยั การออกแบบวิจยั ระเบียบ
วธีิและการด าเนินการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คุณภาพและ
ความตรงของงานวจิยั การวเิคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจยั 
จริยธรรมในการท าวจิยั การน าผลการวจิยัไปใช ้

Principle of research proposal development; 
quantitative and qualitative research design and methodology; 

quality and validity of research; research critique and appraisal; 
ethics in conducting research; research utilization 
 

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

แนว คิ ด  ก ระบ วนก ารพัฒน าน โ ยบ าย สุ ขภ าพ 
องค์ประกอบระบบสุขภาพ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง แนวคิดและ
คุณลักษณะภาวะผู้น า  การพัฒนาภาวะผู้น าในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลง การพฒันาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ภายใต้
บริบทของพหุวฒันธรรม 
 Concept; process of health care policy development; 
components of health care system and related factors; concept 
and leadership characteristics; leadership development in the era 
of change; nursing and midwifery professional development 
under multicultural context 
 

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

ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม แนวคิดจริยธรรม 
ประเด็นจริยธรรมและการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล
ในสถานการณ์ท่ีซบัซ้อน กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 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 
648-531     3(3-0-6) 
พยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำขั้นสูงทำงกำรผดุงครรภ์ 
(Advanced Pathophysiology and Pharmacology in 
Midwifery) 

มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุและพยาธิสภาพ ความ
ผิดปกติดา้นพนัธุกรรม  การเปล่ียนแปลงทางพยาธิและสรีวิทยา



ของระบบต่างๆ ในสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารกใน
ครรภ์และทารกแรกเกิด รวมถึงอาการและอาการแสดง หลกัการ
และการรักษาทางเภสัชวทิยาส าหรับผูรั้บบริการ 

Concepts of diseases; causes and pathology; abnormal 
genetics; pathophysiological changes in each system of reproductive 
women, women during childbearing period, fetuses and newborns; 
signs and symptoms; principles and pharmacotherapies for clients 
 

648-532  3(3-0-6) 
กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง 
(Advanced Midwifery) 
  แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ประเมินภาวะเส่ียง การป้องกนัภาวะเส่ียง ภาวะผิดปกติ ภาวะท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ในสตรีวยัเจริญพันธ์ุ สตรีระยะมีบุตร 
ทารกแรกเกิด และครอบครัว ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและเบ่ียงเบน
เล็กน้อย การวินิจฉัยภาวะสุขภาพ การดูแลแบบองค์รวม การ
วางแผนครอบครัว การส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างมารดา ทารก
และครอบครัว และการเ ล้ียงบุตรด้วยนมมารดา  โดยการ
ผสมผสานความรู้ท่ีส าคญัดา้นการผดุงครรภ ์ภูมิปัญญาตะวนัออก 
ทฤษฎีหรือศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการ
ผดุงครรภ ์
 Concepts and theories; health promotion; risks 
assessment, risks prevention; sophisticated health problems of 
reproductive women, women during childbearing period, 
newborns and families in normal and  health deviations; 
diagnosis of health status; providing holistic care;  family 
planning; promotion of attachment and bonding among mothers, 
infants and family; breastfeeding; integrating essential midwifery 
knowledge, eastern wisdoms, theory, other related disciplines 
and research evidence into midwifery 
 

648-551  3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 
(Practicum in Advanced Midwifery I) 
 ปฏิบติับทบาทผูเ้ช่ียวชาญส าหรับการผดุงครรภ์ขั้นสูง
โดยการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การวินิจฉัยและตดัสินใจทาง
คลินิกจากการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมในบริบทของพหุวฒันธรรม ในสตรี
วยัเจริญพนัธุ์ สตรีระยะมีบุตร ทารกแรกเกิด ครอบครัวและชุมชน 
ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและเบ่ียงเบนเล็กน้อย รวมถึงการวางแผน
ครอบครัว การส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างมารดา ทารกและ

ครอบครัว และการเล้ียงบุตรด้วยนมมารดา โดยการผสมผสาน
ความรู้ดา้นการผดุงครรภ ์ภูมิปัญญาตะวนัออก ทฤษฎีหรือศาสตร์
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการ 
ผดุงครรภ ์ 
 Practice role of advanced midwifery in advanced 
health assessment, diagnosis and clinical decision making, based 
on health history-taking, physical examination, laboratory and 
special tesling, health promotion and holistic care upon 
multicultural context; among reproductive women, women 
during childbearing period, newborns, families  and communities  
in normal and  health deviations; involving family planning; 
promotion of attachment and bonding among mothers, infants, 
and family; breastfeeding; integrating essential midwifery 
knowledge, eastern wisdoms, theories, other related disciplines 
and research evidence into midwifery practices 
 

648-652    3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ขั้นสูง 2 
(Practicum in Advanced Midwifery II) 
 ปฏิบัติบทบาทผูเ้ช่ียวชาญด้านผดุงครรภ์ ในการดูแล
สตรีวยัเจริญพนัธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารกแรกเกิด ครอบครัว ท่ีมี
ภาวะสุขภาพปกติ ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ในประเด็นท่ีสนใจ  
รวมถึงการให้ค  าปรึกษาก่อนสมรส ก่อนการตั้ งครรภ์ การให้
ค  าปรึกษาทางพนัธุกรรม โดยการผสมผสานความรู้ดา้นการผดุง
ครรภ ์ภูมิปัญญาตะวนัออก ทฤษฎีหรือศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีสนใจในการ
ปฏิบติัการผดุงครรภข์ั้นสูง 
 Practice role of advanced midwifery in reproductive 
women, women during childbearing period, newborns and 
families in normal, sophisticated health problems of interested 
issues; providing premarital, pre-pregnancy, and genetic 
counseling; integrating essential midwifery knowledge, eastern 
wisdoms, theories, other related disciplines based on research 
evidence; interesting phenomenon into midwifery practices 
 

*648-641   3(3-0-6) 
กำรผดุงครรภ์ขั้นสูงท่ีเลอืกสรร 
(Advanced Midwifery in Selected Topic) 
 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการผดุงครรภ์ขั้นสูงท่ีเฉพาะเจาะจง
กับประเด็นท่ีเลือกสรร การดูแลแบบองค์รวมในกลุ่มสตรีในวยั
เจริญพันธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารกแรกเกิด และครอบครัว ใน
ประเด็นเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินและป้องกัน



ภาวะเส่ียง ให้การดูแลผูรั้บบริการในภาวะปกติและเบ่ียงเบน
เล็กน้อย มีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อน โดยเน้นระบบการพยาบาล
เจ้าของไข้ ภูมิปัญญาตะวนัออก  หรือศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงการ
ประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎี และหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 Concepts related to advanced midwifery in selected 
topics; providing holistic care of reproductive women, women 
during childbearing period, newborns and families; particularly 
in health promotion, risks assessment and prevention; caring for 
clients with normal and health deviations, sophisticated health 
problems; emphasizing case management system; eastern 
wisdoms; other disciplines; including applying concepts, theories 
and related evidence 
 

*648-661    3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ขั้นสูงท่ีเลือกสรร 
(Practicum Advanced Midwifery in Selected Topic) 
 ปฏิบติับทบาทผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลผูรั้บบริการกลุ่มท่ี
เลือกสรร เพ่ือผลลพัธ์ทางสุขภาพท่ีดีของกลุ่มสตรีในวยัเจริญพนัธ์ุ 
สตรีระยะมีบุตร ทารกแรกเกิด และครอบครัว ในประเด็นเฉพาะ
การสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินและป้องกนัภาวะเส่ียง ให้การ
ดูแลผู้รับบริการในภาวะปกติและเบ่ียงเบนเล็กน้อย มีปัญหา
สุขภาพท่ีซับซ้อน โดย เน้นระบบการพยาบาลเจ้าของไข ้  
ภูมปัิญญาตะวนัออก หรือศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงการประยุกตแ์นวคิด 
ทฤษฎี และหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 Practice  advanced midwifery in selected topics for 
good health outcomes of reproductive women, women during 
childbearing periods, newborns and families; particularly in 
health promotion, risks assessment and prevention; caring for 
clients with normal and health deviations, sophisticated health 
problems; emphasizing  case management system; eastern 
wisdoms; other disciplines including applying concepts, theories 
and related evidence 

*ส าหรับนกัศึกษาแผน ข 
 

หมวดวิชำเลอืกเสรี 
642-771  3(0-9-0) 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 
(Independent Study) 
 ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลทางการ
พยาบาลและสุขภาพ และแหล่งขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
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  แนวคิดการวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ การ เ ขี ยน
โครงการวิจัย การสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเก็บขอ้มลู การจดัการขอ้มลู วเิคราะห์ แปลความ อภิปราย และ
เขียนรายงานผลการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 Philosophy, concept of qualitative research; proposal 
writing; trustworthiness; data collection; data management; 
analysis, 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) 
กำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์และกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล 
(Evidence Based Utilization and Nursing Innovation 
Development) 

การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐานขอ้มูล 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) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดย
เน้นผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง กระบวนการ และทกัษะการให้การ
ปรึกษาแบบการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม ประเดน็และแนวโนม้ของการปรึกษาในแหล่งบริการสุขภาพ
รวมทั้ง การประยกุตใ์ช ้

Psychological counseling concepts and theories by 
emphasizing on clients center; processes and skills of rational 
and emotional counseling; individual and group counseling; 
issues and trends of counseling in health service including 
applications 
 

642-776   3(2-3-4) 
แนวคิดและบทบำทกำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง 
(Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice) 
 การพฒันาสมรรถนะในบทบาทผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้น
สูง การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคุม้ทุน คุณภาพการบริการ
กับการปฏิบัติการพยาบาลขั้ นสูง การพัฒนานวัตกรรมหรือ
งานวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่ม
ประชากรและระบบการดูแลสุขภาพ 
 Competency development regarding role of advanced 
practice nurse; utilize evidences; cost effectiveness; health care 
quality related to advanced nursing practice nursing; an 
innovation or research development to improve quality health 
service of target individual, group, and health care system 
 

หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์ 
642-781  12(0-36-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 
 ปฏิบติัการวจิยัทางการพยาบาลในหวัขอ้ท่ีเลือกสรร  
 Practice nursing research in a selected topic   
 

หมวดวิชำสำรนิพนธ์ 
642-791    6(0-18-0) 
สำรนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 
 ปฏิบัติการพัฒนาโครงงานหรือนวัตกรรมทางการ
พยาบาลในหวัขอ้ท่ีเลือกสรรโดยใชก้ระบวนการวจิยั 

Practice nursing project development or innovation  in 
a selected topic by using research process   

 
 


