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เคมี
3(2-2)
(Chemistry)
แนวคิดและหลักการทางเคมี เกี่ยวกับน้ํา กรด เบส เกลือ และ
บัฟเฟอร โครงสรางโมเลกุลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของ
สารอินทรียและชีวโมเลกุล ความสัมพันธของเคมีกับศาสตรสาขาอื่นการ
ประยุกตความรูทางเคมีใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวติ
Concepts and principles on chemistry regarding water, acidbase, buffer, molecular formation, physical and chemical
characteristics of biological agents and biological molecules are
focused. The relationship between chemistry and other disciplines,
as well as the application of the knowledge on chemistry into daily
living is also included.
ฟสิกส
3(2-2)
(Physics)
แนวคิดพื้นฐาน หลักการ และกฎเกณฑทางฟสิกสเกี่ยวกับการวัด
แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน ความดัน ความรอน แสง เสียง ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส นิวเคลียรฟส ิกส ความกาวหนาทางฟสกิ ส การนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตในการรักษาพยาบาล และการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน
The fundamental concepts, principles, and rules of physics
regarding measurement, vectors, motion, energy, pressure, heat,
light, sound, electricity, electronics, and nuclear physics are
focused. The applications of advanced physics and technology in
nursing practice and daily livings are also addressed.
ปรัชญาและศาสนา
2(2-0)
(Philosophy and Religions)
แนวคิดและวิธีคิดทางปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ลักษณะแนวคิด
ของปรัชญาในศาสนาตางๆ ทฤษฎีทางจิตวิญญาณตามแนวคิดของ
ศาสนา การนําหลักคําสอนของศาสนาไปประยุกตในการดําเนินชีวิต
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Concepts and methods of thinking based on Western and
Eastern philosophies, philosophies of various religions, theory of
spirituality related to religious beliefs, and the applications of
religions to individual lifestyles.
998132 จิตวิทยา
3(3-0)
(Psychology)
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสรางและการทํางานของจิต วุฒิ
ภาวะ การรับรู การเรียนรู การคิด การจํา เชาวนปญญา อารมณ
แรงจูงใจ ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ภาวะเครียด บุคลิกภาพ
พฤติกรรม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับตัว การพัฒนาการ
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมของบุคคลแตละวัย
Concepts and theories of psychology, mental structure and
function, maturity, perception, learning, thinking, memory,
intelligence, emotion, motivation, beliefs, attitudes, values, stress,
personality, behavior and behavior modification as well as
adaptation. The development of physical, psychological, social, and
ethical components of individuals in various ages is concerned.
998141** จุลชีวและปรสิตวิทยา
3(2-2)
(Microbiology and Parasitology)
ชนิด รูปราง ลักษณะ คุณสมบัติและ สรีรวิทยาของจุลนิ ทรียและ
ปรสิตที่มีผลตอสุขภาพ การติดเชื้อ การเกิดโรค การแพรกระจาย กลไก
การตานทานโรค การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย
ปรสิต การควบคุม ปองกันการติดเชื้อ
Types, forms, characteristics and physiology of microbial and
parasite affecting health status. Infection, disease mechanism,
epidemiology, antimicrobial process, and inhabitation of microbial
and parasite, as well as infectious control are also addressed.
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998142** กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา I
3(2-2)
(Anatomy and Physiology I)
โครงสราง หนาที่และกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะ ตลอดจนความสัมพันธของระบบตางๆในรางกายมนุษยเกี่ยวกับ
ผิวหนัง กระดูกและขอตอ กลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การ
หายใจ ความสัมพันธของระบบตางๆ เพือ่ ใหมีการทํางานประสานกัน
อยางสมดุล การควบคุมการทํางานของระบบตางๆใหอยูในภาวะปกติ
Structures, functions, and processes of cells, tissue and organs
are focused. The relationships of human organic systems regarding
skin, bones, joints, muscles, neurology, circulatory, respiratory and
others in order to promote harmonious collaboration among these
systems and to control the functions of the systems.
998143** กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา II
3(2-2)
(Anatomy and Physiology II)
วิชาพื้นฐาน : 998142
สวนประกอบโครงสราง ตําแหนง หนาที่การทํางานของเซลล เนื้อเยือ่
อวัยวะ ความสัมพันธของระบบตางๆในรางกายมนุษย เกี่ยวกับการยอย
อาหาร การขับถาย ตอมไรทอ และการทํางานของฮอรโมน การสืบพันธุ
การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและการควบคุมภาวะปกติของรางกาย
Structures, specific regions, and functions of cells, tissues,
organs. The relationships of body systems regarding digestion,
elimination, endocrine glands, hormonal function, reproduction,
fertilization, growth development, and the control of normal health
systems are included.
998144 โภชนศาสตร
3(2-2)
(Nutrition)
แนวคิดดานโภชนาการ ความสําคัญของโภชนาการตอภาวะสุขภาพ
ชนิดและคุณคาสารอาหารที่จําเปนตอรางกายของบุคคลแตละวัย การ
คํานวณปริมาณและพลังงานจากสารอาหารตางๆ การรักษาคุณคา
สารอาหาร การประกอบ และการจัดอาหารที่เหมาะสมตอบุคคลในภาวะ
สุขภาพปกติ และเจ็บปวย การใหโภชนศึกษา
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Concepts of nutrition and the importance of nutrition on health,
types and nutrients needed for individual in different ages,
calculation of amount and energy from food, food preservation,
cooking and preparation of appropriate food for well-being and ill
persons, and nutrition education are focused.
998145 ชีวเคมี
3(2-2)
(Biochemistry)
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสราง และคุณสมบัติของชีว
โมเลกุล หนาที่สําคัญของชีวโมเลกุล การทํางานของเอนไซน การเมตา
โบลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะหโปรตีน คารบอไฮเดรต ไขมัน
ฮอรโมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในรางกาย การควบคุมการเมตาโบลิ
ซึมในภาวะปกติและในการเจ็บปวย กระบวนการสราง และการสลายของ
สารอาหาร การเมตาโบลิซมึ การควบคุมปฏิกิริยาตางๆในเซลล
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี พันธุวศิ วกรรม การประยุกตความรูท าง
ชีวเคมีใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวติ และปฏิบตั ิการพยาบาล
Concepts and principles of biochemistry, structure and
characteristics of bio-molecules, functions of bio-molecules,
functions of enzyme, nutritious metabolism, synthesis of protein,
carbohydrate, lipid, hormone and nucleic acid, and body fluid. The
metabolic control in both healthy and illness status, formative and
digestive processes of nutrition, metabolism, control of reaction in
cells, advanced technology, and genetic engineering, as well as
the applications of knowledge on biochemistry in nursing practice
and daily livings are included.
998146* กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตน
2(2-0)
สําหรับสาธารณสุขศาสตร
(Basic Anatomy and Physiology for Public Health)
โครงสราง หนาที่และกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ
เบื้องตน ความสัมพันธของระบบตางๆ ในรางกายมนุษย เพื่อใหมีการ
ทํางานประสานกันอยางสมดุลในภาวะปกติ
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Basic structures, functions, and processes of cells, tissue and
organs are focused. The relationships of human organic systems in
order to promote harmonious collaboration among these systems
and to control the balancing of normal systems.
998147* กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา สําหรับสาธารณสุขศาสตร I 2(1-2)
(Anatomy and Physiology for Public Health I)
วิชาพื้นฐาน : 998146
โครงสราง หนาที่และกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะ ตลอดจนความสัมพันธของระบบตางๆในรางกายมนุษยเกี่ยวกับ
ผิวหนัง กระดูกและขอตอ กลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การหายใจ
ความสัมพันธของระบบตางๆ เพื่อใหมีการทํางานประสานกันอยางสมดุล
การควบคุมการทํางานของระบบตางๆใหอยูในภาวะปกติ
Structures, functions, and processes of cells, tissue and organs
are focused. The relationships of human organic systems regarding
skin, bones, joints, muscles, neurology, circulatory, respiratory and
others in order to promote harmonious collaboration among these
systems and to control the functions of the systems.
998148* กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา สําหรับสาธารณสุขศาสตร II 2(1-2)
(Anatomy and Physiology for Public Health II)
วิชาพื้นฐาน : 998147
สวนประกอบโครงสราง ตําแหนง หนาที่การทํางานของเซลล เนื้อเยือ่
อวัยวะ ความสัมพันธของระบบตางๆในรางกายมนุษย เกี่ยวกับการยอย
อาหาร การขับถาย ตอมไรทอ และการทํางานของฮอรโมน การสืบพันธุ
การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและการควบคุมภาวะปกติของรางกาย
Structures, specific regions, and functions of cells, tissues,
organs. The relationships of body systems regarding digestion,
elimination, endocrine glands, hormonal function, reproduction,
fertilization, growth development, and the control of normal health
systems are included.
998149* การสื่อสารทางการพยาบาล
2(2-0)
(Communication in Nursing)
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แนวคิด ทฤษฎี หลักการสื่อสาร วิธีการสือ่ สาร การสื่อสารในองคการ
การประชาสัมพันธ และการนําเสนอ การประยุกตความรูทางการสื่อสาร
ในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว กลุมคนและชุมชนเพื่อปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารและสิทธิของ
ประชาชน
Concepts, theories and principles of communication,
communication methods, organizational communication, public
relations and presentation. The applications of knowledge about
communication in providing care to individuals, families, groups or
communities in order to change their health behaviors in response to
the legislation of information and human’s rights.
998151** แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
2(2-0)
(Concepts, Nursing Theories and Nursing Process)
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพกับการเจ็บปวย สิทธิผูปว ย การ
พยาบาล การดูแลแบบองครวม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขัน้
พื้นฐาน ทฤษฎี พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ทฤษฎีทางการ
พยาบาล ใชกระบวนการพยาบาลและการนําไปใช ยึดหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน
Concepts of health and illness, patients’ rights, holistic nursing
care, ethical issues and code of ethics for nursing profession.
Basic theories related to nursing and nursing theories, nursing
process, and the applications regarding ethics and human rights
are concerned.
998152** หลักการและเทคนิคการพยาบาล
3 (2-2)
(Principles and Techniques in Nursing)
หลักการ และเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมในการดูแล
บุคคลทุกชวงวัยของชีวิตทีม่ ีภาวะสุขภาพปกติและเบีย่ งเบนบนพื้นฐาน
ทฤษฎีการดูแลดวยความเอือ้ อาทรยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
Principles and techniques regarding the holistic approach in
nursing care for individuals in every stage of ages. The nursing
care is provided for both healthy and ill person in response to the
caring theory, ethics and human rights.
** วิชาปรับปรุง
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998153** ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
2(0-8)
(Principles and Techniques in Nursing Practicum)
วิชาพื้นฐาน : 998152
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลและการดูแลบุคคลทุกชวงวัยของชีวิตที่มีภาวะ
สุขภาพปกติและเบีย่ งเบนในสถานการณจริงแบบองครวมบนพื้นฐาน
ทฤษฎี การดูแลดวย ความเอื้ออาทรตอบุคคล ยึดหลักจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชน
Practice in health care setting and provide nursing care for both
healthy and ill person in every stage of ages. The nursing care
provided based on holistic approach and caring theory regarding
ethics and human rights.
998154* มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
2(2-0)
(Concepts, Nursing Theories and Nursing Process)
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพกับการเจ็บปวย สิทธิผูปว ย การ
พยาบาล การดูแลแบบองครวม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพขัน้
พื้นฐาน ทฤษฎี พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ทฤษฎีทางการ
พยาบาล ใชกระบวนการพยาบาลและการนําไปใช ยึดหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน
Concepts of health and illness, patients’ rights, holistic nursing
care, ethical issues and code of ethics for nursing profession.
Basic theories related to nursing and nursing theories, nursing
process, and the applications regarding ethics and human rights
are concerned.
998155* การประเมินภาวะสุขภาพ
2(2-0)
(Health Assessment)
แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองครวมทุก
ชวงวัยของชีวติ โดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย ประเมินสภาพจิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ การแปลผล การตรวจทางหองปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษ โดยยึดจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
Concepts and principles of health assessment and holistic
approach in different ages from new born to end-of-life stages. The
principles include history taking, physical examination, and the
* วิชาเปดใหม
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assessment of psychological, social and spiritual aspects. The
student also will be able to gain knowledge about interpreting
laboratory tests and other medical examinations with regard to
ethics and human rights.
998156* การสอนและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
2 (1-2)
(Teaching and Counseling in Health)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิคและการใชเทคโนโลยี
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน การสรางสัมพันธภาพ และการให
คําปรึกษา ทางสุขภาพประยุกตใชกบั การใหบริการสุขภาพ
Concepts, principles, theories, processes, techniques, and
utilization of technology in teaching. The course also concentrates
on building relationship and counseling so that students will be
able to apply the knowledge into health care services.
998157* การสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย
3(3-0)
(Health Promotion and Illness Prevention)
แนวคิด ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวยแบบ
องครวมแกบคุ คลทุกชวงวัยของชีวติ ครอบครัว และชุมชน ปจจัยที่มีผล
ตอสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยดวยการใช
กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทร
ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากร และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล
ในการดูแลตนเอง
Concepts and theories of health promotion and illness
prevention for individuals in every stage of ages, families and
communities, as well as factors related to health. Health promotion
and illness prevention through the use of nursing process based
on the caring theory regarding ethics and human rights integrated
with Thai wisdom, appropriate technology and resources in order to
promote self-care competency of individuals are also included.

* วิชาเปดใหม
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998158*

ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย
2(0-8)
(Health Promotion and Illness Prevention Practicum)
วิชาพื้นฐาน : 998157
ฝกประเมินภาวะสุขภาพและแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคล
ทุกชวงวัยของชีวิต ครอบครัว กลุมคน และชุมชน โดยใชการเรียนรูวิถี
ชุมชน วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของบุคคลในวัยเด็ก วัยรุน วัย
ผูใหญและวัยผูสูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ ใชกระบวนการพยาบาลใน
การ สรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยแบบองครวมพื้นฐาน
ทฤษฎี การดูแลดวยความ เอื้ออาทร คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและหลัก
จริยธรรม เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีในชุมชนทีเ่ หมาะสมผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
Practice health assessment related to individual lifestyles,
family group and community through community based-learning.
The students will be able to analyze health factors of well-being
persons in every stage of ages. Based on holistic approach and
caring theory, nursing process will be applied in health promotion
and illness prevention in response to issues of ethics and human
rights integrated with Thai wisdom, appropriate technology and
resources in order to promote self-care competency of individuals.
998181** แนวโนมและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0)
(Trends and Development of the Nursing Profession)
พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในและตางประเทศ
คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องคกรวิชาชีพการพยาบาล ปจจัย
ที่มีผลตอพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและ
แนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
Development of nursing profession nationally and
internationally, the characteristics of nursing profession, nursing
organizations and factors influencing the development of nursing
profession, as well as issues and trends of nursing profession and
nursing development.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
พย.บ. ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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998241

เภสัชวิทยา
3(3-0)
(Pharmacology)
ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตรและกลศาสตรของยา
ปฏิกิริยาตอกันของยา กลุม ยาประเภทตางๆ สมุนไพรที่ใชในการ
บําบัดรักษา บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาทและ
ความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา
Basic knowledge of pharmacology, dynamic and mechanism of
drugs, as well as drug reactions. Herbal medicines, lists of drug
according to the regulations of the Ministry of Public Health,
Thailand, as well as nurses’ roles and responsibilities on drug
administration are addressed.
998242 พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0)
(Pathophysiology)
พยาธิสภาพ กลไกการเปลีย่ นแปลงโครงสรางและหนาที่ของเซลล
และอวัยวะในระบบตางๆ กลไกการปรับตัว ปฏิกิรยิ าตอบโต การปรับตัว
ของรางกาย เมื่อเกิดพยาธิสภาพ
Pathology, changing processes in structure and function of
cells and systematic organs. The adaptation and reaction
processes of human body toward the occurrence of pathology are
included.
998261** การพยาบาลครอบครัวและชุมชน I
3(3-0)
(Family and Community Nursing I)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค
รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแล ดวยความเอื้ออาทร การสรางและการ
วางแผนครอบครัว ปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพครอบครัวและชุมชน
การประเมินภาวะสุขภาพครอบครัวและชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ
การปองกันปญหาสุขภาพครอบครัว กลุมคนและชุมชน โดยวิธีการทาง
ระบาดวิทยารวมกับทีมสุขภาพและองคกรชุมชน การเสริมสรางความ
เขมแข็งของ ครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเอง โดยเลือกใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงให
ครอบครัวและชุมชนพึ่ง ตนเองได ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

** วิชาปรับปรุง
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Concepts, theories and principles of holistic approach in family
and community nursing based on the caring theory. The course
also includes concepts of family structure and family planning,
factors related to health status of family and community. Students
will be able to gain knowledge on issues of health assessment,
health promotion, prevention of health problems in family, group
and community with regards to the integration of the context of
epidemiology, the collaboration of health care teams and
community. The empowerment of family and community involving
the utilization of community resources, appropriate technology and
Thai wisdom in order to promote the independency of family and
community regarding the ethics and human rights are included.
998262** ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน I
2(0-8)
(Family and Community Nursing Practicum I)
วิชาพื้นฐาน : 998261
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชนแบบองครวมบน
พื้นฐานของทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทร การวางแผนครอบครัว
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันปญหาสุขภาพในโรงเรียน
สถานประกอบการและชุมชน โดยใชวธิ กี ารทางระบาดวิทยา รวมกับทีม
สุขภาพและองคกรชุมชน เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน โดยเลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองได ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
Practice using nursing process in health promotion and
preventing health problems in family and community based on
holistic approach and caring theory. The course also focuses on
family planning, health promotion and prevention of health
problems at schools, local factories, and communities by applying
epidemiology methods and working with health care teams and
community. The empowerment of family and community involving
the utilization of community resources, appropriate technology and
Thai wisdom in order to promote the independency of family and
community regarding the ethics and human rights are included.
** วิชาปรับปรุง
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998281** จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0)
(Ethics and Laws in Nursing Profession)
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช และกฎหมายที่เกี่ยวของ ปญหา
จริยธรรมทางการพยาบาล และการแกไข แนวทางการนําไปใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการดําเนินชีวิต
Concepts and theories of ethics, ethical issues, and code of
ethics for nursing profession. The legislation in nursing profession
and other laws or regulations related to nursing profession,
conflicts or ethical dilemmas in nursing as well as the ways to
solve the problems are discussed. The applications of knowledge
in the nursing practice and daily livings are also addressed.
998352** การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาทางจิต
2(2-0)
(Nursing Care of Persons with Mental Illness)
แนวคิด และหลักการการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎี
การดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลทุกชวงวัยของชีวติ ที่มีภาวะเสีย่ ง
และ มีปญหาทางจิต อารมณ พฤติกรรมทั้งใน ระยะเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรัง การบําบัดรักษา การฟนฟูสภาพ ทั้งรายบุคคล รายกลุม
การสรางสัมพันธภาพ เพื่อการบําบัด การแกไขปญหา ดวยการใช
กระบวนการพยาบาล ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนเลือกใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นมุง
เสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีสวนรวมของ
ครอบครัว และชุมชน
Concepts and principles of holistic care based on caring theory
given to individuals in different ages who have risks and problems
regarding mental health, emotion, and behaviors in both acute and
chronic conditions. Therapeutic relationship, various kinds of
therapy and rehabilitation activities for individuals and groups are
discussed. The application of nursing process to solve those health
problems of individuals regards to issues of ethics and human
rights integrated with Thai wisdom, appropriate resources and
technology in order to build up individual competency for self-care
as well as family and community participation are included.
** วิชาปรับปรุง
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998353** ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
2(0-8)
(Nursing Care of Persons with Mental Illness Practicum)
วิชาพื้นฐาน : 998352
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแก
บุคคลทุกชวงวัยของชีวิตทีม่ ีภาวะเสี่ยง และมีปญหาทางจิต อารมณ
พฤติกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังยึดหลักจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชนฝกทักษะการสรางสัมพันธภาพกับผูปว ยและญาติ จัด
กิจกรรมเพื่อการบําบัดและฟนฟูสภาพ สอนและใหคําปรึกษาทางจิตแก
บุคคล ครอบครัวและชุมชน เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสมผสานภูมิปญญาทองถิน่ มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเอง และการมีสวนรวมของครอบครัวชุมชน
Practice using nursing process based on holistic approach and
caring theory for individuals at different ages who have risks and
mental, emotional and behavioral problems in both acute and
chronic conditions regarding ethics and human rights. The students
will develop skills of building relationship with clients and relatives,
setting therapeutic activities and rehabilitation, providing education
and counseling for individuals, families and communities. The
utilization of appropriate resources and technology integrated with
Thai wisdom in order to build up individual competency for selfcare as well as family and community participation are included.
998361* การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ I
3(3-0)
(Nursing Care of Persons with Health Problems I)
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแล
ดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลทุกชวงวัยของชีวิตที่มีปญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับ ความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ํา การขับถาย
ปสสาวะ การขับถายอุจจาระ ผิวหนัง กระดูก ขอและกลามเนื้อ ภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง ใชกระบวนการพยาบาลในการแกไขปญหา
สุขภาพ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น
เลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุงเสริมสรางศักยภาพของ
บุคคลในการดูแลตนเอง
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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Concepts and Principles of holistic care based on the caring
theory given to individuals who have health problems in every
stage of ages. The health problems include food consumption,
urinary and feces elimination, skin, skeletal, joint and muscular
system of patients in both acute and chronic condition. The
application of nursing process to solve those health problems of
individuals regards to issues of ethics and human rights integrated
with Thai wisdom, appropriate resources and technology in order to
build up individual competency for self-care are included.
998362* ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ I
3(0-12)
(Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum I)
วิชาพื้นฐาน : 998361
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบองครวม บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแก
บุคคลทุกชวงวัยของชีวิตทีม่ ีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ
การรับประทานอาหารและน้ํา การขับถายปสสาวะ การขับถายอุจจาระ
ผิวหนัง กระดูก ขอและกลามเนื้อในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรือ้ รัง
ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของ
บุคคลในการดูแลตนเอง
Practice using nursing process based on holistic approach and
caring theory for individuals who have health problems in every
stage of ages. The health problems include food consumption,
urinary and feces elimination, skin, skeletal, joint and muscular
system of patients in both acute and chronic condition. The
application of nursing process to solve those health problems of
individuals regards to issues of ethics and human rights integrated
with Thai wisdom, appropriate resources and technology in order to
build up individual competency for self-care are included.
998363* การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ II
3(3-0)
(Nursing Care of Persons with Health Problems II)
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองครวม บนพื้นฐานทฤษฎี
การดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลทุกชวงวัยของชีวติ ที่มีปญหา
* วิชาเปดใหม
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สุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัสภูมิคมุ กัน เซลล
เจริญเติบโตผิดปกติ ฮอรโมน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง การ
แกไขปญหา สุขภาพ โดยใชกระบวนการพยาบาลยึดหลักจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชนเลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิ
ปญญาทองถิน่ มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
Concepts and principles of holistic care given to individuals
who have health problems in every stage of ages. The health
problems involve sensory organ dysfunction, immune deficiency,
abnormal growth of cells and tissues, hormonal problems in acute
and chronic conditions. The application of nursing process to solve
those health problems of individuals regards to issues of ethics
and human rights integrated with Thai wisdom, appropriate
resources and technology in order to build up individual
competency for self-care are included.
998364* ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ II 3(0-12)
(Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum II)
วิชาพื้นฐาน : 998363
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแก
บุคคลทุกชวงวัยของชีวิตทีม่ ีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ
อวัยวะรับสัมผัสภูมิคุมกัน เซลลเจริญเติบโตผิดปกติ ฮอรโมน และ
ปญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ยึดหลักจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชนเลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
Practice using nursing process based on holistic approach and
caring theory for individuals who have health problems in every
stage of ages. The health problems involve sensory organ
dysfunction, immune deficiency, abnormal growth of cells and
tissues, hormonal problems in acute and chronic conditions. The
application of nursing process to solve those health problems of
individuals regards to issues of ethics and human rights integrated
with Thai wisdom, appropriate resources and technology in order to
build up individual competency for self-care are included.
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998371* การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ I 3(3-0)
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎี
การดูแลดวยความเอื้ออาทร สําหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ และ
พัฒนาการของทารกในครรภ กลไกและกระบวนการคลอด ปจจัยที่
สงผลตอภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพของมารดา ทารกใน
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันปญหาสุขภาพ การสรางเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดาทารก
และ ครอบครัวการพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอดโดยใชกระบวนการพยาบาล ยึดหลักจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชน สนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัวเลือกใชทรัพยากร
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสราง
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง
Based on holistic nursing care and caring theory, the course
focuses on concepts and principles of maternal and new born
nursing and midwifery. Students will learn about pregnancy,
growth, and development of fetus, processes of labor, health
factors and health assessment in maternal and newborn during the
period of pregnancy, labor and postpartum. Regarding health
promotion and illness prevention, additionally the course stresses
on relationships between the mother, newborn baby, and family.
The application of nursing process regarding issues of ethics and
human rights in collaboration with family participation, utilization of
appropriate resources and technology integrated with Thai wisdom
in order to build up individual and family competency for self-care
are included.
998372* ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ I 4(0-16)
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)
วิชาพื้นฐาน : 998371
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
แบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรสําหรับมารดา
ทารก ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ฝกวิเคราะหปจจัย
ที่มีผลตอภาวะสุขภาพ ประเมินและดูแลภาวะสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันปญหาสุขภาพ สรางสัมพันธภาพระหวางบิดา มารดา ทารก
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และครอบครัว ใหการพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น
มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ในการดูแลตนเอง
Practice using nursing process based on holistic approach and
caring theory in maternal and new born nursing in the stages of
pregnancy, laboring and postpartum. The students will gain skills
on analyzing factors influencing health, assessing health status,
promoting health and preventing illness. Building relationship
between parents, infant and family to provide maternal and new
born nursing practice based on ethics and human rights in
collaboration with family participation, appropriate technology and
Thai wisdom in order to build up individual and family competency
for self-care are included.
998421 สุนทรียศาสตร
2(2-0)
(Aesthetics)
แนวคิด ความงามของธรรมชาติ และศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ
กับความเปนมนุษย ความงามที่มองเห็น ความไพเราะ จากการไดยิน
งานศิลปกรรม ความซาบซึ้งในศิลปะกับคุณภาพชีวติ ของตนเองและ
สังคม
Concepts of beauty of the nature and art are concerned. The
appreciation of art and humanity, visualized beauty, harmony of
hearing, and the combination of art appreciation and quality of life
and society are also focused.
998441** เศรษฐศาสตรกับระบบสุขภาพ
3(3-0)
(Economics and Health System)
แนวคิดและหลักการพื้นฐานดานเศรษฐศาสตร กลไกเศรษฐกิจ
พื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค อุปทานของระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพไทย ตนทุนของบริการสุขภาพ
การบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ
Concepts and basic principles of economics, basic economic
mechanism, sufficient economic philosophy, demand and supply of
health system, health care system, Thai health care reform, health
service cost, and health services in business aspect are concerned.
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998461** การพยาบาลครอบครัวและชุมชน II
3(3-0)
(Family and Community Nursing II)
วิชาพื้นฐาน : 998262
แนวคิด และหลักการ การพยาบาลครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสีย่ ง
และ มีปญหาสุขภาพของครอบครัวที่พบบอย การแกไขปญหาสุขภาพ
ครอบครัว ปญหาสุขภาพชุมชนระดับทองถิ่นระดับประเทศ การวินิจฉัย
และการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน โดยใชกระบวนการพยาบาล มุง
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน เลือกใชทรัพยากรและ
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลตนเอง ยึด
หลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
Concepts and principles of nursing care provided to family and
community having risks and common health problems. Solving
health problems of family and community at both local and national
levels, community diagnosis and problem-solving using nursing
process in order to strengthen family and community, as well as
the utilization of community resources, appropriate technology and
Thai wisdom in order to strengthening family and community health
regarding the ethics and human rights are included.
998462** ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน II
2(0-8)
(Family and Community Nursing Practicum II)
วิชาพื้นฐาน : 998461
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาล โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวมบน
พื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทร ในการแกไขปญหาครอบครัว
และชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพที่พบบอย การใหการดูแล
สุขภาพที่บาน การแกไขปญหาสุขภาพชุมชนโดยใชวิธีการทาง
วิทยาการระบาดผสมผสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ประสานงานกับองคกร
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวและชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน
Practice using nursing process in solving common health
problems and risk problems of family and community based on
holistic approach and caring theory. Home health care, problemsolving in community applying epidemiology methods combined
with Thai wisdom and the collaboration of community and related
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organizations in order to strengthening the independency of family
and community regarding the ethics and human rights are
included.
998463* การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ III
3(3-0)
(Nursing Care of Persons with Health Problems III)
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎี
การดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลทุกชวงวัยของชีวติ ที่มีปญหา
สุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุและเพศสัมพันธ การ
หายใจ เลือดและสวนประกอบของเลือด การไหลเวียนเลือดและ
น้ําเหลือง สมองและไขสันหลัง ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ใช
กระบวนการพยาบาล ในการแกไขปญหาสุขภาพไทยยึดหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชนเลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสมผสานภูมิปญญาทองถิน่ มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเอง
Concepts and Principles of holistic care given to individuals
who have health problems in every stage of ages. The health
problems include reproductive system and sexuality, respiration,
blood, blood components, lymph and circulatory system, brain and
spinal cord system in both acute and chronic conditions. The
application of nursing process to solve those health problems of
individuals regards to issues of ethics and human rights integrated
with Thai wisdom, appropriate resources and technology in order to
build up individual competency for self-care are included.
998464* ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ III 3(0-12)
(Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum III)
วิชาพื้นฐาน : 998463
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแก
บุคคลทุกชวงวัยของชีวิตทีม่ ีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ
อวัยวะสืบพันธุและเพศสัมพันธ การหายใจ เลือดและสวนประกอบของ
เลือด การไหลเวียนเลือดและน้ําเหลือง สมองและไขสันหลัง ทั้งในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
เลือกใชทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ในการดูแลตนเอง
* วิชาเปดใหม
พย.บ. ปรับปรุง พ.ศ. 2551

19

Practice using nursing process based on holistic approach and
caring theory for individuals who have health problems in every
stage of ages. The health problems include reproductive system
and sexuality, respiration, blood, blood components, lymph and
circulatory system, brain and spinal cord system in both acute and
chronic conditions. The application of nursing process to solve
those health problems of individuals regards to issues of ethics
and human rights integrated with Thai wisdom, appropriate
resources and technology in order to build up individual
competency for self-care are included.
998471* การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ II 3(3-0)
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)
แนวคิด และหลักการ การพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎี
การดูแลดวยความเอื้ออาทรของมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและปญหา
สุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การประเมิน
และการคัดกรองภาวะเสี่ยงและสงตอ การชวยเหลือและฟนฟูสภาพ การ
สงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดาทารกและครอบครัว การเตรียมและ
ชวยเหลือในการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษและการทําสูติศาสตรหัตถการ
การแกไขปญหาสุขภาพ โดยใชกระบวนการพยาบาล ยึดหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชนกฎหมายวิชาชีพ สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ครอบครัว เลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิ
ปญญาทองถิน่ มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ในการดูแล
ตนเอง
Based on holistic nursing care and caring theory, the course
focuses on concepts and principles of care for the mother and new
born babies having risks and health problems in the stages of
pregnancy, labor and postpartum. Students will be able to assess,
differentiate risks, refer, and provide nursing care and rehabilitation
to their assigned patients as well as promote relationship among
the mother, the baby and their family. Moreover, students will learn
to help obstetricians in operative delivery and preparing for special
examinations. The application of nursing process regarding issues
of ethics and human rights in collaboration with family participation,
utilization of appropriate resources and technology integrated with
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Thai wisdom in order to build up individual and family competency
for self-care are included.
998472* ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ II 2(0-8)
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)
วิชาพื้นฐาน : 998471
ฝกปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแก
มารดา และทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยงและสงตอ
ดูแลใหการชวยเหลือและฟน ฟูสภาพ ชวยเหลือสงเสริมสัมพันธภาพ
ระหวางมารดาทารกและครอบครัว เตรียมและชวยเหลือในการตรวจดวย
เครื่องมือพิเศษและการทําสูติศาสตรหัตถการ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายวิชาชีพ สนับสนุนการ มีสวนรวมของครอบครัว
เลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง
Practice using nursing process based on holistic approach and
caring theory for mothers and new born babies who having risks
and health problems in the stages of pregnancy, laboring and
postpartum. Students will be able to assess, differentiate risks,
refer, and provide nursing care and rehabilitation to their assigned
patients as well as promote relationship
among the mother, the baby and their family. Moreover, students
will learn to help obstetricians in operative delivery and preparing
for special examinations. The application of nursing process
regarding issues of ethics and human rights in collaboration with
family participation, utilization of appropriate resources and
technology integrated with Thai wisdom in order to build up
individual and family competency for self-care are included.
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998473* การรักษาพยาบาลเบื้องตน
2(2-0)
(Primary Medical Care)
แนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องตน การประเมินสุขภาพ
เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลเบื้องตนดาน
อายุรกรรม ศัลยกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การปฐม
พยาบาล การชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉิน อุบัตเิ หตุหมูและ สา
ธารณภัย การบําบัดทางดานหัตถการ การบันทึกขอมูล การคัดกรอง
การใหคําแนะนําและการสงตอ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
กฎหมายวิชาชีพ
Concepts and principles of primary medical care, health
assessment and diagnostic test in differentiating diseases in
medical and surgical fields in response to the regulation of the
Ministry of Public Health. Students will gain more knowledge about
primary nursing care, emergency care, mass casualty, patient’s
record, differentiating diseases, and referral system with regards to
ethical principles, human rights and codes of ethics for nurses.
998474* ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน
2(2-0)
(Primary Medical Care Practicum)
วิชาพื้นฐาน : 998473
ฝกประวัติการซักประวัติการตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การคัด
กรองและการสงตอผูปวย การรักษาพยาบาลเบื้องตน การทําหัตถการ
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินและการบันทึกขอมูลของการรักษาพยาบาล
เบื้องตน ภายใตขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข โดยคํานึงถึง
สิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum subject will be trained on techniques of interviewing
health history, physical examination, differentiating diseases, and
referral system. Primary medical care, operative procedures,
emergency care, medical record in regards to regulations of the
Ministry of Public Health, ethics, human rights, and the Nursing
Acts are also included in this subject.

* วิชาเปดใหม
พย.บ. ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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998481** การบริหารการพยาบาล
2(2-0)
(Nursing Administration)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและเทคนิค
การบริหาร ภาวะผูนํา การบริหาร และการเปนผูนําทางการพยาบาล
ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทางการพยาบาลใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ยึดหลักจริยธรรมในการบริหารและสิทธิ
มนุษยชน
Concepts, principles, and theories of administration as well as
administration processes and techniques. Leadership and nursing
leaders are discussed. Nursing administrators at all levels of health
care settings based on ethical principles of administration and
human rights are also included.
998482** ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
1(0-4)
(Nursing Administration Practicum)
วิชาพื้นฐาน : 998481
ฝกปฏิบตั ิบทบาท หัวหนาทีม หัวหนาเวร และการเปนผูนําทางการ
พยาบาลในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ยึดหลักจริยธรรมในการ
และสิทธิมนุษยชน
Practice the roles of team leader, in-charge nurse, and nursing
leader at all levels of health care settings based on ethical
principles of administration and human rights.
998491** วิจัยทางการพยาบาล
3(2-2)
(Nursing Research)
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางสถิติที่ใชในการวิจัย เครื่องมือการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและ
รายงานการวิจัย รวมทั้งการเลือกและนําผลการวิจัยไปใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ยึดหลัก จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย
Concepts of nursing research that includes the development of
research problem, research design, sampling, statistical analysis,
research instruments, data collection, data analysis, and writing
research proposal and report. Researcher ethics and utilization of
research in nursing practice based on ethical principles and human
rights are also included.
** วิชาปรับปรุง

พย.บ. ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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998497** วิชาชีพการพยาบาลและแนวโนม
2(2-0)
(Professional Nursing and Trends)
พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในและตางประเทศ
คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องคกรวิชาชีพการพยาบาล ปจจัย
ที่มีผลตอพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและ
แนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
Development of nursing profession nationally and
internationally, the characteristics of nursing profession, nursing
organizations and factors influencing the development of nursing
profession, as well as issues and trends of nursing profession and
nursing development.

** วิชาปรับปรุง
พย.บ. ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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