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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Nursing	Science	Program

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 พยาบาลศาสตรบัณฑิต

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 พย.บ.
	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Nursing	Science

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.N.S.

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		133		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จำานวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต

		 2.1	รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	1 21		หน่วยกิต

		 2.2	รายวิชาวิชาชีพ	2 76		หน่วยกิต

		 	 2.2.1	ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 40		หน่วยกิต

		 	 2.2.2	ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 36		หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

 รวมไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

0401	204	 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะ

สุขภาพ

Nursing	Process	and	Health	Assessment

2(1-2-3)

0401	205	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

Law	and	Code	of	Ethics	in	Nursing	

Profession

2(2-0-4)

0401	206	 การพยาบาลรากฐาน

Fundamental	Nursing

3(2-2-5)

0401	408	 หลักการวิจัยทางการพยาบาล

Principles	of	Nursing	Research

2(2-0-4)

0401	409	 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

Nursing	Innovation	Development

1(0-2-2)

0401	410	 การบริหารการพยาบาล

Nursing	Administration

1(1-0-2)

0401	411	 การศึกษาอิสระ

Independent	Study

1(0-2-2)

0402	201	 การพยาบาลผู้ใหญ	่1

Adult	Nursing	1

2(2-0-4)

0402	302	 การพยาบาลผู้ใหญ	่2

Adult	Nursing	2

2(2-0-4)

0402	305	 การพยาบาลผู้สูงอายุ

Nursing	Care	of	Older	Adults

2(2-0-4)

0403	201	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	1

1(1-0-2)

0403	303	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	2

2(2-0-4)

0403	202	 การพยาบาลมารดาและทารก

Maternity	and	Newborn	Nursing

3(3-0-6)

0403	304	 การผดุงครรภ์

Midwifery

3(3-0-6)

0404	201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร	์1

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	1

2(2-0-4)

0404 202 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร	์2

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	2

2(2-0-4)

0404	303	 การพยาบาลชุมชน	1

Community	Nursing	1

2(2-0-4)

 2.1 รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

0202	121	 เคมีอินทรีย์พื้นฐานสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Basic	Organic	Chemistry	for	Health	

Science

2(2-0-4)

0203	401 ชีวสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Biostatistics	for	Health	Science

1(1-0-2)

1502	006	 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

Human	Anatomy	for	Health	Science

3(2-2-5)

1502	105	 ชีวเคมีสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Biochemistry	for	Health	Science

	2(2-0-4)

1502	204	 จุลชีววิทยาสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Microbiology	for	Health	Science

	2(1-3-2)

1502	205	 ปรสิตวิทยาของมนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	

Human	Parasitology	for	Health	Science

	2(1-3-2)

1502	305	 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

Human	Pathophysiology	for	Health	

Science

3(3-0-6)

1502	505	 สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Human	Physiology	for	Health	Science

3(2-3-4)

0702	251	 เภสัชวิทยาสำาหรับพยาบาล

Pharmacology	for	Nursing

	3(3-0-6)

 2.2 รายวิชาวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 

 2.2.1 ภาคทฤษฎี   ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

0401	101 มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล	 2(2-0-4)

Nursing	Concepts	and	Theories

0401	102 ความต้องการของมนุษย์	และการพยาบาล	 1(1-0-2)

Human	Needs	and	Nursing	

0401	103 สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับพยาบาล

Nursing	Informatics	and	digital	

technology	for	nurse

1(1-0-2)
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0404	305	 การพยาบาลชุมชน	2	

Community	Nursing	2

2(2-0-4)

0404 407 การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน

Basic	Medical	Care	

1(1-0-2)

  2.2.2 ภาคปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

0401	207	 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

Fundamental	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0401	412 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล

Nursing	Administration	Practice

2(0-6-0)

0401	413	 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ

Professional	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0402	303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	1	

3(0-9-0)

0402	304	 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	2	

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	2

4(0-12-0)

0402 406 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

Nursing	Care	of	Older	Adults	Practice

2(0-6-0)

0403	305	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	

Practice	1

2(0-6-0)

0403	306	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	

Practice	2

3(0-9-0)

0403	307	 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการ

ผดุงครรภ์	1*	

Maternity	and	Newborn	Nursing	

and	Midwifery	Practice	1

3(0-12-0)

0403	408 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการ

ผดุงครรภ์	2*	

Maternity	and	Newborn	Nursing	

and	Midwifery	Practice	2	

3(0-12-0)

0404	304	 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร	์

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	

Practice

3(0-9-0)

0404 406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน	

Community	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0404	408 ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน

Basic	Medical	Care	Practice

2(0-6-0)

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0202	121 เคมีอินทรีย์พื้นฐานสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic	Organic	Chemistry	for	Health	Science

2(2-0-4)

1502	006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human	Anatomy	for	Health	Science

3(2-2-5)

1502	204 จุลชีววิทยาสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
Microbiology	for	Health	Science

2(1-3-2)

0401	101 มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล	
Nursing	Concepts	and	Theories

2(2-0-4)	

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไปเลือก 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1502	105 ชีวเคมีสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
Biochemistry	for	Health	Science

2(2-0-4)

1502	505 สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
Human	Physiology	for	Health	Science	

3(2-3-4)	

0401	102 ความต้องการของมนุษย	์และการพยาบาล	
Human	Needs	and	Nursing	

1(1-0-2)

0401	103 สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับพยาบาล
Nursing	Informatics	and	digital	technology	for	nurse

1(1-0-2)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 4

รวมจำานวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0203	401 ชีวสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Biostatistics	for	Health	Science

1(1-0-2)

1502	205 ปรสิตวิทยาของมนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Human	Parasitology	for	Health	Science	

2(1-3-2)

1502	305 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Human	Pathophysiology	for	Health	Science

3(3-0-6)

0702	251 เภสัชวิทยาสำาหรับพยาบาล	Pharmacology	for	Nursing 3(3-0-6)

0401	204 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ

Nursing	Process	and	Health	Assessment

2(1-2-3)

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0401	205	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
Law	and	Code	of	Ethics	in	Nursing	Profession

2(2-0-4)

0401	206 การพยาบาลรากฐาน	
	Fundamental	Nursing	

3(2-2-5)

0402	201	 การพยาบาลผู้ใหญ่	1	
Adult	Nursing	1

2(2-0-4)

0403	201	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1	
Pediatric	and	Adolescent	Nursing	1	

1(1-0-2)	

0403	202	 การพยาบาลมารดาและทารก
Maternity	and	Newborn	Nursing

3(3-0-6)

0404	201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร	์1	
Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	1	

2(2-0-4)

0404 202 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร	์2	
Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	2	

2(2-0-4)	

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป 4

รวมจำานวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0401	207	 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

Fundamental	Nursing	Practice

3(0-9-0)	

รวมจำานวนหน่วยกิต 3

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0402	302	 การพยาบาลผู้ใหญ่	2

Adult	Nursing	2

2(2-0-4)

0402	303	 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย	ุ1

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	1

3(0-9-0)

0403	303	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	2	

2(2-0-4)	

0403	304	 การผดุงครรภ์

Midwifery

3(3-0-6)

0403	305	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	Practice	1	

2(0-6-0)

0404	303	 การพยาบาลชุมชน	1

Community	Nursing	1

2(2-0-4)

0404	304	 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	Practice

3(0-9-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0402	304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย	ุ2

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	2

4(0-12-0)

0403	306	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	Practice	2

3(0-9-0)

0403	307	 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการผดุงครรภ	์1*

Maternity	and	Newborn	Nursing	and	Midwifery	Practice	1

3(0-12-0)

0404	305	 การพยาบาลชุมชน	2	

Community	Nursing	2	

2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 12

 หมายเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0401	408	 หลักการวิจัยทางการพยาบาล	

Principles	of	Nursing	Research

2(2-0-4)

0401	409	 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล	

Nursing	Innovation	Development	

1(0-2-2)

0402	405	 การพยาบาลผู้สูงอายุ	

Nursing	Care	of	Older	Adults	

2(2-0-4)

0402 406 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ	

Nursing	Care	of	Older	Adults	Practice	

2(0-6-0)

0403	408	 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการผดุงครรภ	์2*

Maternity	and	Newborn	Nursing	and	Midwifery	Practice	2

3(0-12-0)

0404 406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน	

Community	Nursing	Practice	

3(0-9-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 13

 หมายเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0401	410	 การบริหารการพยาบาล

Nursing	Administration	

1(1-0-2)

0401	411 การศึกษาอิสระ	

Independent	Study	

1(0-2-2)

0401	412 ปฎิบัติการบริหารทางการพยาบาล

Nursing	Administration	Practice

2(0-6-0)

0401	413	 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ

Professional	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0404 407 การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน	

Basic	Medical	Care	

1(1-0-2)

0404	408	 ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน	

Basic	Medical	Care	Practice	

2(0-6-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 10
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คำาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

2.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

0202 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐานสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)

Basic Organic Chemistry for Health Sciences

โครงสร้างปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์	 อัลเคน	

อัลคีน	 อัลคาย	 ไดอีน	 เบนซีน	 อัลคิลเฮไลด์	 อัลกอฮอล์	 ฟีนอล	 อีเทอร์	 

เอฟอกไซด์	 อะมีน	 อัลดีไฮด์	 และคีโตน	กรดคาร์บอกซิลิก	 และอนุพันธ์

ของกรดคาร์บอกซิลิก

Structures	of	chemical	reaction	and	stereochemistry	 

of	 organic	 compounds	 alkanes,	 alkenes,	 alkynes,	 dienes,	 

benzene,	 alkyl	 halides,	 alcohols,	 phenols,	 ethers,	 epoxides,	

amines,	aldehydes	and	ketones,	carboxylic	acids	and	derivatives	

of	carboxylic	acids

0203 401 ชีวสถิติสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(1-0-2)

Biostatistics for Health Sciences

หลักสถิตเิบือ้งตน้ทีใ่ชง้านทางดา้นสาธารณสขุ	การเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	การนำาเสนอข้อมูล	การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่น

กลาง	การวดัการกระจาย	การทดสอบสมมตุฐิานความแตกตา่งของคา่เฉลีย่	

1,	2	และหลายประชากร	การวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกประเภทด้วยสถิติแบบ

ไค-สแควร์	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	การสำารวจข้อมูลทางด้านสาธารณสุข

และการรายงานผล

Principles	 of	 biostatistics	 for	 public	 health,	 data	 

collection,	data	presentation,	analysis	of	data	using	measurement	

of	central	tendency,	measure	of	dispersion,	hypothesis	testings	

for	means	from	1,	2,	and	multible	populations,	categorical	data	

analysis	by	using	chi-square,	correlation	analysis,	survey	and	

report	of	public	health	data

1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

Human Anatomy for Health Science

โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อบุผิว	 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	 ระบบ

ปกคลุมร่างกาย	 ระบบโครงร่าง	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบประสาท	 

ระบบไหลเวียน	ระบบหายใจ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบทางเดินปัสสาวะ	

ระบบสืบพันธุ์	ระบบต่อมไร้ท่อ	โดยสัมพันธ์กับลักษณะทางคลินิก

Structure	and	functions	of	epithelial	tissue,	connective	

tissue,	integumentary,	skeletal,	muscular,	nervous,	circulatory,	 

respiratory,	 digestive,	 urinary,	 reproductive	 and	 endocrine	 

systems	related	to	clinical	features

1502 105 ชีวเคมีสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   2(2-0-4)

 Biochemistry  for Health Science 

โครงสร้ าง 	 หน้ าที่ 	 คุณสมบัติ 	 และเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 โปรตีน	 และกรดนิวคลีอิค	 เอนไซม์	 วิตามิน	 

ฮอร์โมน	 ความสัมพันธ์ระหว่างเมแทบอลิสมของเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ	 

ในร่างกาย	ระบบการควบคุมเมแทบอลิสม	และการแสดงออกของยีน

Structures,	 functions,	properties	and	metabolism	of	

carbohydrates,	 lipids,	 proteins,	 and	nucleic	 acids;	 enzymes;	 

vitamins;	 hormones;	 interrelationship	 of	 tissue	metabolism,	

control	of	the	metabolic	processes	and	gene	expression

1502 204 จุลชีววิทยาสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-3-2)

Microbiology for Health Science

ลกัษณะและคณุสมบตัขิองจลุชพีทีม่คีวามสำาคญัทางการแพทย	์ 

กลไกการก่อโรคและวิธีการที่จุลชีพหลบหลีกการทำาลายจากภูมิต้านทาน 

ของร่ างกาย	 ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ 	 การควบคุมและป้องกัน 

การแพร่กระจายของจุลชีพ	รวมถึงความสำาคัญของยาต้านจุลชีพ

Characteristics	and	properties	of	medically	important	

microorganisms;	mechanisms	of	pathogenesis	in	humans;	the	

adaptation	of	microorganisms	to	escape	host	defense,	immunity	

to	 infection,	microbial	 control	 and	prevention,	 including	 the	

importance	of	antimicrobial	drugs

1502 205 ปรสิตวิทยาของมนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2)

Human Parasitology for Health Science

ศึกษาเกี่ยวกับปรสิตวิทยา	 รูปร่างลักษณะ	 ระบาดวิทยา	 

วงจรชีวิต	การก่อโรค	การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของปรสิตท่ีก่อโรค 

ในมนุษย์	หลักการรักษา	วิธีการป้องกันและควบคุม

Study	of	parasitology,	morphology,	epidemiology;	life	

cycle,	pathogenesis,	and	laboratory	diagnosis	of	human	parasites;	

principles	of	treatment,	prevention,	and	control

1502 305 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6)

Human Pathophysiology for Health Science 

สาเหตุ	 กลไกพยาธิสรีรวิทยา	 และการดำาเนินของโรคท่ีมีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	และหน้าท่ีของอวัยวะ	 ในแต่ละระบบของ

ร่างกายมนุษย์	 โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตอาการ	 อาการแสดงรอยโรค 

ผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค

Causes,	 mechanisms,	 and	 pathophysiology	 of	 

disease;	 associated	 alterations	 of	 organ	 structures	 and	 

functions	 in	human	 systems	based	on	 signs	 and	 symptoms,	

lesions,	and	laboratory	diagnosis
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1502 505 สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(2-3-4)

Human Physiology for Health Science

หน้าที่และกลไกการทำางานของร่างกายโดยเน้นที่กระบวนการ

ท่ีควบคุมและการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะที่สำาคัญของมนุษย์	 ซึ่งต้อง

อาศัยการทำางานร่วมกันของระบบต่างๆ	 ในร่างกาย	 คือ	 สรีรวิทยาของ

เซลล์	 ระบบประสาท	 ระบบรับความรู้สึกพิเศษ	 ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ของร่างกาย	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียนโลหิต	 ระบบหายใจ	 ระบบ 

ทางเดินอาหารและโภชนาการ	ระบบขับถ่าย	 รวมถึงการควบคุมสมดุลนำ้า

และกรด-ด่าง	ระบบต่อมไร้ท่อ	และระบบสืบพันธุ์	เพื่อให้ร่างกายสามารถ

ดำารงอยู่ได้ในภาวะธำารงดุล

Regulation	 and	 integration	 of	 human	 systems;	 

physiology	of	cells,	nervous	system,	special	senses,	muscular	

system,	 cardiovascular	 system,	 integumentary	 system,	body	

temperature	 regulation,	 respiratory	 system,	 gastrointestinal	

system	 and	 nutrition,	 urinary	 system,	 endocrine	 system,	 

reproductive	system;	fluid,	electrolyte,	and	acid-base	balance	to	

maintain	the	homeostasis

0702 251 เภสัชวิทยาสำาหรับพยาบาล 3(3-0-6)

 Pharmacology for Nursing 

เงื่อนไขของรายวิชา  : 1502 505 สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับ 

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  Human Physiology for Health  

  Science

หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา	 เภสัชศาสตร์	 เป้าหมายการ

ออกฤทธิ์ของยาระดับเซลล์	และเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น	กลไกการออก

ฤทธิ์	ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	อาการไม่พึงประสงค์	อันตรกริยาระหว่างยา	การ

ใช้ประโยชน์ทางคลินิก	 ข้อห้ามใช้ของยา	และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาที่

ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร	ระบบประสาทส่วนกลาง	ระบบประสาท

อัตโนมัติ	 การใช้ยาสมเหตุผลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาออกฤทธิ์ระบบ

ทางเดินอาหาร	ยาที่ใช้เก่ียวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ	 ยาที่ใช้ในระบบทาง

เดินหายใจ	ยาต้านจุลชีพ	ยาที่ใช้ในระบบต่อมไร้ท่อ	 และระบบหัวใจและ

หลอดเลือด

The	principles	of	pharmacology,	fundamental	of	drug	

action,	 pharmacodynamics,	molecular	 aspect	 of	 drug	 action,	

basic	 principle	 of	 pharmacokinetics,	Mechanism	 of	 actions,	

adverse	drug	reactions,	drug	interactions,	indications,	contrain-

dications,	rational	drug	use	of	drug	acting	and	nursing	interven-

tions	of	drug	acting	on	gastrointestinal	system,	central	nervous	

system,	autonomic	nervous	system,	drugs	used	in	muscle	and	

skeletal	system,	respiratory	system,	chemotherapy	of	infections,	

endocrine	system,	and	cardiovascular	system

2.2 รายวิชาวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

2.2.1 ภาคทฤษฎี  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

0401 101 มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4)

Nursing Concepts and Theories

มโนทัศน์ของศาสตร์ทางการพยาบาล	 พัฒนาการของศาสตร์

ทางการพยาบาล	 ทรรศนะแม่บททางการพยาบาล:	 บุคคล	 สุขภาพ	 

สิ่งแวดล้อม	และการพยาบาล	ทฤษฎีการพยาบาล	ได้แก่	ไนติงเกล	โอเร็ม	 

นิวแมน	คิง	 รอย	 เพบพลาว	และโรเจอร์ส	ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 ความเครียดและการปรับตัว	 ทฤษฎีครอบครัว	 และการสร้าง

เสริมสุขภาพ

Concepts	 in	 nursing	 science,	 nursing	 science	 

development,	 metaparadigm	 of	 nursing:	 person,	 health,	 

environment	and	nursing,	nursing	theories;	Nightingale,	Orem,	

Neuman,	King,	Roy,	Peplau,	and	Rogers,	 related	theories	and	 

concepts;	 stress	 and	 coping,	 family	 theories,	 and	 health	 

promotion

0401 102 ความต้องการของมนุษย์ และการพยาบาล 1(1-0-2) 

Human Needs and Nursing

แนวคิดทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	และหลักการ

พยาบาลเพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	 ความต้องการ

ของมนุษย์	 14	 องค์ประกอบของทฤษฎีเฮนเดอร์สัน	 เป้าหมายการดำารง

ภาวะสุขภาพดีลดการพึ่งพา	 ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสำาเร็จของเป้าหมาย	 

ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ	 บทบาทของพยาบาลในส่งเสริม 

ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรู้ในการดูแลสุขภาพ	

Concept	 of	 human	 needs	 theory	 and	 principle	 of	

nursing	 fulfills	 human	 needs,	 components	 of	 Henderson’s	

theory,	promotes	independent	living;	factors	for	facilitating	goals	

achievement,	 strengthening	physical	 and	mental	 capacities;	

nursing	roles	in	promoting	will	and	knowledge	

0401 103 สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับพยาบาล 1(1-0-2)

Nursing Informatics and digital technology for nurse

ความหมาย	ความสำาคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ทางการพยาบาล	แหลง่ขอ้มลู	ฐานข้อมลู	การเข้าถงึฐานขอ้มลู	การใชข้อ้มลู,	

การสร้าง	 และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล	การนำามาใช้เพื่อการปฏิบัติการ

พยาบาล	บริหารการพยาบาล	การศึกษา	วิจัยทางการพยาบาล	และระบบ

การจำาแนกข้อมูลทางการพยาบาล	

Definition	 and	 significance	 of	 nursing	 informatics	

and	 digital	 technology;	 sources,	 databases	 and	 access	 to	 

database,	 information	 use,	 create	 and	 access	 to	 digital	 

technology,	 implement	 to	 nursing	 practice,	 administration,	

education,	research,	and	nursing	classification	system	
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0401 204 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-2-3)

Nursing Process and Health Assessment

เงื่อนไขของรายวิชา  : 1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 

  สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  1502 505 สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับ 

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Prerequisite  : 1502 006 Human Anatomy for  

  Health Science

  1502 505 Human Physiology for  

  Health Science

แนวคิดกระบวนการพยาบาล	การประเมินภาวะสุขภาพตาม

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	 ทั้งทางด้านความแข็งแกร่งของร่างกาย	

จิตใจ	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 และระดับความรู้ในทุกช่วงวัย	 การซักประวัติ	

การตรวจร่างกาย	 การแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ

พิเศษต่าง	ๆ

Concepts	of	nursing	process	and	health	assessment	

based	on	assessing	basic	human	needs,	physical	and	mental	

strength,	will,	and	knowledge	of	the	individual	across	the	life	span	

including	history	taking,	physical	examination,	interpretation	of	

laboratory	finding	and	special	investigation

0401 205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 

Law and Code of Ethics in Nursing Profession

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

วิชาชีพ	 ได้แก่	 กฎหมายทั่วไป	 กฎหมายอาญา	 กฎหมายแพ่ง	 และ

กฎหมายสาธารณสุข	ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ทฤษฎีจริยศาสตร์	 การพัฒนาจริยธรรม 

ในวิชาชีพการพยาบาล	หลักจริยธรรม	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	 สิทธิผู้ป่วย	 

สิทธิพยาบาล	และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

Laws	in	nursing	profession,	laws	related	to	professional	

nursing,	 including	 criminal	 and	 civil	 laws	 and	public	 health	

laws;	laws	related	to	nursing	and	midwifery;	theories	of	ethics,	

moral	development	and	codes	of	ethics	in	professional	nursing,	

human	rights,	nurse’s	rights,	and	ethical	behaviors	in	nursing	

professionalism

0401 206 การพยาบาลรากฐาน  3(2-2-5) 

Fundamental Nursing

เง่ือนไขของรายวิชา : 0401 102 ความต้องการของมนษุยแ์ละ 

  การพยาบาล

Prerequisite  :  0401 102 Human Needs and Nursing 

แนวคิดและการปฏิบัติการพยาบาลข้ันพื้นฐานเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ	 การให้ 

การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ	การให้ 

การพยาบาลเพื่อสร้างความมุ่งมั่นต้ังใจ	 การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ	

การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล	ในห้องปฏิบัติการพยาบาล

Concepts	and	fundamental	nursing	practice	to	serve	

human	needs	related	to	health,	nursing	care	to	promote	physical	

and	mental	strength,	will,	and	knowledge;	basic	nursing	skills	

practice	in	nursing	laboratory

0401 408 หลักการวิจัยทางการพยาบาล  2(2-0-4) 

Principles of Nursing Research

ความหมายและความสำาคัญของการวิจัยในการพยาบาล	

จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	

กระบวนการวิจัย	 ครอบคลุมการกำาหนดปัญหาในการวิจัย	 การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	การสร้างกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสำาหรับการวิจัย	

ตัวแปรและสมมุติฐาน	 การออกแบบการวิจัย	 การเลือกประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง	การกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 เคร่ืองมือการวิจัย	และ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	

การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล	การเขียนโครงร่างการวิจัย	 การเขียน

รายงานการวิจัย	และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Definitions	 and	 significance	 of	 research	 in	nursing,	

ethical	conduct	of	nurse	researcher,	types	of	research;	research	

process:	defining	research	problem,	literature	review,	conceptual	

or	theoretical	framework,	formulation	of	hypothesis	and	variables,	

research	design	and	methodology,	research	instrument	selection,	

data	analysis	and	discussion,	developing	of	research	proposal,	

writing	of	research	report,	and	publication
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0401 409 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  1(0-2-2) 

Nursing Innovation Development

ความหมาย	 ความสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรมทาง 

การพยาบาล	ทฤษฎีการแพร่ของนวัตกรรม	บทบาทของพยาบาลในการ

พฒันานวตักรรม	การฝึกใชก้ระบวนการพฒันานวตักรรม	ภายใต้คำาแนะนำา

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

Definitions,	 significance	 of	 nursing	 innovations	 

development,	theory	of	diffusion	of	innovation,	role	of	nursing	 

innovation	 development,	 implement	 nursing	 innovation	 

development	under	supervision

0401 410 การบริหารการพยาบาล 1(1-0-2)

Nursing Administration

ทฤษฎี	 หลักการบริหารทั่วไป	 ทฤษฎีภาวะผู้นำา	 การบริหาร 

การพยาบาล	 การทำางานเป็นทีม	 และโมเดลการสื่อสาร	 การจัดการ 

ความขัดแย้ง	สมรรถนะผูบ้รหิารการพยาบาล	การบรหิารหอผูป้ว่ย	แนวคดิ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	 การแบ่งประเภทผู้ป่วย	 การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานของโรงพยาบาล	การจัดการความเสีย่ง	และการปรบัปรงุคณุภาพ

Theories,	 principles	 of	 general	 administration,	 

leadership	 theories,	 nursing	 administration,	 team	building	 

and	 communication	models,	 conflict	 management,	 core	 

competencies	of	nurse	administrators,	concept	of	patient	safety,	

patient	classification	types,	hospital	nursing	quality	control,	risk	

management,	and	quality	management

0401 411 การศึกษาอิสระ 1(0-2-2)

Independent Study

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0401 408 หลักการวิจัยทางการ 

  พยาบาล

Prerequisite  : 0401 408 Principles of Nursing  

  Research

การศึกษาประเด็นปัญหาทางการพยาบาล	ปัญหาสุขภาพ	ตาม

ความสนใจ	ฝึกใช้กระบวนการทางการวิจัย	ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์

ที่ปรึกษา

Study	 of	 issues	 in	 nursing	 perspectives,	 health	

problems	based	 on	 interested	problems	 implement	 research	

methodology	under	supervision

0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2(2-0-4)

Adult Nursing 1 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0401 204 กระบวนการพยาบาล 

  และการประเมินภาวะสุขภาพ

  1502 305 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์ 

  สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Prerequisite  : 0401 204 Nursing Process and  

  Health Assessment

  1502 305 Human Pathophysiology  

  for Health Science

แนวคดิการพยาบาลผูป้ว่ยในระยะวกิฤต	เฉยีบพลนั	และเรือ้รงั	

การให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตาม

ระยะพัฒนาการวัยผู้ใหญ่	 โภชนบำาบัด	 และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ	ความผิดปกติในระบบการป้องกันตนเอง	 

การอักเสบและติดเช้ือ	 สมดุลสารนำ้า	 อิเล็กโตรไลท์และกรด-ด่าง	 

ช็อค	 ความปวด	 แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง	 ผู้ป่วยระยะท้าย	 

การพยาบาลปริศัลยกรรม	 การผันแปรของออกซิเจน	 การย่อยและ 

การเผาผลาญ	เลือดและอวัยวะสร้างเลือดและระบบสืบพันธุ	์

Nursing	concepts	of	critical,	emergency	and	chronic	

illness,	Nursing	care	is	based	on	meeting	basic	human	needs	

during	adult	developmental	phases,	nutritional	therapies,	and	

rational	use	of	drugs	in	adult	health	problems	includes	deviation	

of	health	in	Integumentary	system,	inflammation	and	infection,	 

fluid	balance,	electrolyte,	acid-base,	shock,	pain,	nursing	care	

for	 cancer	 patient,	 terminal	 illness,	 perioperative	 nursing,	 

oxygenation	disturbance,	digestion	and	metabolism,	hematology,	

and	gynecology	systems	

0402 302 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(2-0-4)

Adult Nursing 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

Prerequisite  :  0402 201 Adult Nursing 1

แนวคดิการพยาบาลผูป้ว่ยในระยะวกิฤต	เฉยีบพลนั	และเรือ้รงั	

การให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตาม

ระยะพัฒนาการวัยผู้ใหญ่	 โภชนบำาบัด	 และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน 

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ	ตา	 หู	 คอ	 จมูก	ภูมิคุ้มกัน	 

โรคติดเชื้อ	 ต่อมไร้ท่อ	 กล้ามเนื้อและกระดูก	 หัวใจและหลอดเลือด	 

การขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบประสาท	กล้ามเนื้อและกระดูก	 อุบัติเหตุและ

สาธารณภัย	

Nursing	concepts	of	critical,	emergency	and	chronic	

illness,	Nursing	care	is	based	on	meeting	basic	human	needs	

during	adult	developmental	phases,	nutritional	therapies,	and	

rational	use	of	drugs	in	adult	health	problems	includes,	deviation	
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of	health	system	of	the	eyes,	ears,	nose,	throat,	immunological,	

infection	disease,	endocrine,	cardiovascular,	urinary	tract,	neu-

rological	musculoskeletal	systems;	accident	and	disaster	nursing

0402 305 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 2(2-0-4)

Nursing Care of Older Adults

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0402 302 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

Prerequisite  :  0402 302 Adult Nursing 2

แนวคิดและหลกัการพยาบาลผูส้งูอาย	ุโดยคำานงึถงึความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	 เพื่อตอบสนองความต้องการตามระยะพัฒนาการ

วัยผู้สูงอายุ	 และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ	 ทฤษฎีความสูง

อายุ	กฎหมาย	จริยธรรม	เจตคติ	ระบบบริการสุขภาพและสังคม	การดูแล 

ระยะยาว	การเปลี่ยนแปลงตามวัย	 การประเมินภาวะสุขภาพ	กลุ่มอาการ

สูงอายุ	การพยาบาลเพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ	การสง่เสรมิภาวะโภชนาการ	 

การป้องกันโรค	และการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ	การชะลอความเสื่อม	 และ

การป้องกันความเสี่ยง	

Concepts	and	principles	of	nursing	care	of	older	adults	

in	culturally	diverse	settings	are	presented.	Care	is	directed	to	

respond	effectively	to	the	needs	of	older	adults	developmental	

phases	 as	 age-related	 changes,	 and	 rational	 use	 of	 drugs	 in	

the	 elderly;	 theories	 of	 aging,	 laws,	 ethics,	 attitudes	 toward	

older	 adults,	 aging	 in	 the	health	care	 system,	 social	 services	 

available	to	the	elderly,	long-term	care,	age-related	changes,	health	 

assessment,	geriatric	syndrome,	health	promotion,	nutritional	

promotion,	prevention,	and	rehabilitation	 in	nursing	practice;	

slowing	down	of	the	aging	process	and	hazards	prevention

 

0403 201 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 1(1-0-2) 

Pediatric and Adolescent Nursing 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0401 102 ความต้องการของมนุษย์  

  และการพยาบาล 

Prerequisite  :  0401 102 Human Needs and  

  Nursing 

แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 จิตวิทยา

พัฒนาการ	การใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อตอบสนองความต้องการ

ตามระยะพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น	 การเพิ่มความแข็งแกร่ง	 ความมุ่ง

มั่นตั้งใจ	และความรู้ของเด็ก	วัยรุ่นและครอบครัว	การพยาบาลแบบองค์

รวมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก	 ส่งเสริมสุขภาพ	การส่ง

เสริมภาวะโภชนาการ	 การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ	 การสนับสนุนให้

เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพปกติและผาสุก	

Concept	of	pediatric	nursing,	developmental	psychol-

ogy,	family	centered	care,	Nursing	care	is	based	on	meeting	basic	

human	needs	during	children	and	adolescents	developmental	

phases;	enhancing	strength,	will,	 and	knowledge	of	children,	

adolescent	 and	 their	 families,	 holistic	nursing	care	 approach	

to	promote	child	development	and	behavior,	health	promotion,	

nutritional	promotion,	disease	and	injury	prevention,	contribute	

children	and	adolescent	to	the	normal	health	and	well	being

0403 303 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(2-0-4) 

Pediatric and Adolescent Nursing 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0403 201 การพยาบาลเดก็และวยัรุน่ 1 

Prerequisite  :  0403 201 Pediatric and Adolescent  

  Nursing 1 

แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในระยะเจ็บ

ป่วยเฉียบพลัน	 เรื้อรัง	 วิกฤตและฉุกเฉิน	การใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

ในการดูแลเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	 การดูแลเด็กที่มี

ความพิการแต่กำาเนิด	 การดูแลทารก	 เด็กและวัยรุ่นที่มีความเจ็บป่วย

ตามระบบของร่างกาย	การใช้ยาสำาหรับเด็กป่วยอย่างสมเหตุผล	การเพิ่ม 

ความแขง็แกรง่	ความมุง่มัน่ตัง้ใจ	และความรูข้องเดก็	วยัรุน่และครอบครวั	

การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก	 

ส่งเสริมสุขภาพ	 โภชนบำาบัด	 การคุ้มครองสุขภาพ	 การป้องกันสุขภาพ	 

และฟื้นฟูสภาพ	การพยาบาลเด็กในระยะสุดท้ายของชีวิต	

Concept	of	Pediatric	Nursing	in	acute,	chronic,	crisis	

and	emergency	 illness,	 Family	 centered	care	 for	hospitalized	

child;	Care	 of	 child	with	 anomaly	 diseases,	Care	 of	 infants,	

children	 and	 adolescence	with	 illness	 in	 the	 organ	 system,	

rational	drug	used	for	pediatrics,	Enhancing	strength,	will,	and	

knowledge	of	children,	adolescent	and	their	 families,	Holistic	

nursing	 care	 approach	 to	 promote	 child	 development	 and	 

behavior,	health	promotion,	nutritional	therapies,	health	protection,	 

health	prevention	and	rehabilitation.	Palliative	pediatric	nursing

0403 202 การพยาบาลมารดาและทารก 3(3-0-6)

Maternity and Newborn Nursing 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0401 101 มโนทัศน์และทฤษฎีทาง 

  การพยาบาล

  0401 204 กระบวนการพยาบาลและ 

  การประเมินภาวะสุขภาพ 

Prerequisite  : 0401 101 Nursing Concepts and  

  Theories

  0401 204 Nursing Process and  

  Health Assessment

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารก	นโยบาย

และระบบสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพมารดาและทารก	

ประเดน็และแนวโนม้ในการพยาบาลมารดาและทารก	แนวคดิพืน้ฐานดา้น
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อนามัยเจริญพันธุ์และการคุมกำาเนิด	 การพยาบาลตามระยะพัฒนาการ

ในระยะตั้งครรภ์	 ระยะคลอด	ระยะหลังคลอด	 ในภาวะสุขภาพปกติและ

ภาวะทีม่คีวามไมส่ขุสบาย	และการพยาบาลทารกแรกเกดิทีม่ภีาวะสขุภาพ

ปกต	ิการสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่	การสง่เสริมภาวะโภชนาการ	โดย

ใช้กระบวนการพยาบาล	ทฤษฎีการพยาบาล	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผลการวิจัย	

นวัตกรรม	 และหลักฐานเชิงประจักษ์	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

มนุษย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ	โดยคำานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

การมีส่วนร่วมของครอบครัว	และชุมชน

Concepts	 related	 to	maternity	 and	 newborn	 care,	 

issues	 and	 trends	 in	maternity	 and	 newborn	 nursing	with	 

clients in	culturally	diverse	settings	are	presented.	Nursing	care	

is	based	on	normal	development	during	antenatal,	intrapartum,	

and	 postpartum	phases,	 and	 during	 periods	 of	 discomfort.	

Holistic	approaches	include	nursing	care	of	normal	newborns,	

breastfeeding	promotion,	nutritional	promotion,	application	of	

nursing	process,	participation	of	 family	 and	community,	 and	

basics	concepts	of	reproductive	health	and	contraception.	Also	

presented	are	policy	and	health	systems	related	to	maternity	and	

newborn	care,	innovations,	and	research	and	empirical	evidence

0403 304 การผดุงครรภ์  3(3-0-6)

Midwifery 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0403 202 การพยาบาลมารดาและ 

  ทารก 

Prerequisite  :  0403 202 Maternity and Newborn  

  Nursing

บทบาทของผดุงครรภ์	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด	 

การดูแลสตรีที่คลอดปกต	ิสตรีที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อน	และ

โรคร่วมกับการตั้งครรภ	์ระยะคลอด	และหลังคลอด	การพยาบาลผู้คลอด

ท่ีทำาสตูศิาสตรห์ตัถการและการพยาบาลทารกแรกเกดิทีม่ภีาวะแทรกซอ้น

โดยใช้กระบวนการพยาบาล	 ทฤษฎีการพยาบาล	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 

ผลการวิจัย	 นวัตกรรม	 และหลักฐานเชิงประจักษ์	 เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของมนุษย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ	 โดยคำานึงถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน	 และมีการ 

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Roles	of	the	midwife;	basic	knowledge	of	childbirth,	

nursing	care	of	women	with	normal	pregnancy	and	childbirth;	 

nursing	 care	 of	 high	 risk	 pregnancy	 and	 diseases	 with	 

complications	during	antenatal,	 intrapartum	and	postpartum	 

periods;	 nursing	 care	 of	 women	 undergone	 perioperative	 

obstetrics	 procedures;	 nursing	 care	 of	 the	 newborn	with	 

complications;	 application	 of	 nursing	 process,	 nursing	 and	

related	theories,	research	findings,	innovations,	and	empirical	

evidence	to	fulfill	human	needs	of	clients;	consideration	of	cultural	

diversity	and	participation	of	family	and	community	in	nursing	

care	and	rational	use	of	drugs	

0404 201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)

Mental Health and Psychiatric Nursing 1

วิวัฒนาการด้านจิตเวชศาสตร	์ขอบเขตของงานสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช	แนวคิดและทฤษฎีทางชีวประสาทวิทยา	มานุษยวิทยา	

จิตวิทยาบุคลิกภาพ	 สังคมวิทยาและทฤษฎีทางการพยาบาลสุขภาพจิต

และการเกิดการเจ็บป่วยทางจิตท่ีพบบ่อย	การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต	 

ความรู้พื้นฐานการสื่อสารสำาหรับพยาบาลและการสื่อสารเพื่อการบำาบัด	 

การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม	

หลักการการให้การปรึกษาเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

Evolution	of	psychiatry;	 scope	of	mental	health	and	 

psychiatric	 nursing;	 concepts	 and	 theories	 related	 to	 

bio-neurology,	anthropology,	personality	psychology,	sociology,	

and	nursing	science;	communication	in	nursing	and	therapeutic	

communication;	application	of	nursing	process	in	people	with	

mental	and	psychosocial	problems;	principle	of	counseling	to	

promote	mental	health	and	prevent	mental	health	problems

0404 202 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)

Mental Health and Psychiatric Nursing 2

การจำาแนกโรคและอาการทางจิตเวช	 โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย	

สาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม	อารมณ์	 สติ

ปัญญา	 และการรับรู้ของผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช	 รูปแบบการบำาบัดรักษา

ทางจิตเวช	 เครื่องมือในการบำาบัดทางจิตเวช	การประยุกต์ใช้กระบวนการ

พยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช	ผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤต	ฉุกเฉิน

และปัญหาทางนิติจิตเวชและมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Classification	 and	 symptomatology	 of	 psychiatric	 

disorders;	 common	 psychiatric	 disorders,	 etiology	 and	 

mechanism	of	 behavioral,	 emotional,	 cognitive,	 and	percep-

tual	disorders	 in	people	with	psychiatric	problems;	models	of	 

psychiatric	 treatments,	 therapeutic	 tools	 in	 psychiatry;	 

applications	 of	 nursing	 process	 in	 people	with	 psychiatric	 

disorders;	 nursing	 care	 for	 psychiatric	 patients	 in	 crisis,	 

emergency,	and	forensic	situations	and	rational	use	of	drugs
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0404 303 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4)

Community Nursing 1

แนวคิดชุมชน	สุขภาพชุมชน	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ

ชุมชน	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชน	 วิทยาการระบาด	

การบรรเทาสาธารณภัย	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย	ระบบสุขภาพและการปฏิรูประบบสุขภาพ	

Concepts	of	 community,	 community	health,	 factors	

affecting	 community	 health,	 concepts	 and	 theories	 related	

community	health	nursing,	epidemiology,	disaster	mitigation,	

environmental	 health,	 occupational	 health	 and	 safety,	 health	

system	and	health	care	reform

0404 305 การพยาบาลชุมชน 2 2(2-0-4)

Community Nursing 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0404 303 การพยาบาลชุมชน 1

Prerequisite  :  0404 303 Community Nursing 1

ประชากรศาสตร	์กลุม่ประชากรในชมุชน	กระบวนการพยาบาล

ชุมชน	 แนวคิดและกลวิธีที่ใช้ในการพยาบาลชุมชน	 การพัฒนาชุมชน	 

การมีส่วนร่วมของชุมชน	 การเสริมพลังอำานาจชุมชน	 เศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข	การตลาดเชงิสงัคม	สขุศกึษาในชมุชน	อนามยัโรงเรยีน	อนามยั

ครอบครัว	การดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

Demography,	 aggregate	 group	 in	 community,	 

community	 nursing	 process,	 concepts	 and	 strategies	 in	 

community	 nursing,	 community	 development,	 community	

participation,	empowerment	in	community,	health	economics	,	

social	marketing,	community	health	education	,	school	health,	

family	Health,	continuous	health	care

0404 407 การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน 1(1-0-2) 

Basic Medical Care

เงื่อนไขรายวิชา  :  0402 304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 

  และผู้สูงอายุ 2

  0403 306 ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และ 

  วัยรุ่น 2

Prerequisite  :  0402 304 Adult and Older Adult  

  Nursing Practice 2

  0403 306 Pediatric and Adolescent  

  Nursing Practice 2

แนวคิดเก่ียวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการรักษาโรค 

เบื้องต้น	 การประเมินภาวะสุขภาพ	 การวินิจฉัยแยกโรค	 การรักษาโรค 

เบื้องต้น	 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	 การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น	

การส่งต่อและการรับผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่องตามขอบเขตของ

กฎหมายวิชาชีพ

Concepts	of	simple	disease	and	basic	medical	care,	

health	assessment,	differential	diagnosis,	basic	medical	care,	

management	of	emergency	case,	drugs	for	basic	medical	care,	

referral	and	admission	for	continuing	care	under	professional	law

2.2.2 ภาคปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

0401 207 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 3(0-9-0)

Fundamental Nursing Practice

เงื่อนไขรายวิชา  :  0401 204 กระบวนการพยาบาลและ 

  การประเมินภาวะสุขภาพ

  0401 206 การพยาบาลรากฐาน

  0702 251 เภสชัวทิยาสำาหรบัพยาบาล

Prerequisite  :  0401 204 Nursing Process and  

  Health Assessment

  0401 206 Fundamental Nursing

  0702 251 Pharmacology for  

  nursing

ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ

พยาบาลในสถานพยาบาลเพือ่ตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของผูร้บั

บริการทุกวัย	ฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง	ส่ง

เสริมความมุ่งมั่นตั้งใจ	การให้ความรู้เพื่อการคงไว้ซึ่งสุขภาพ	โดยคำานึงถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Fundamental	nursing	practices	in	clinical	settings	that	

serve	clients	of	all	ages	needs;	basic	nursing	care	to	promote	

physical	and	mental	strength,	will,	and	knowledge	to	maintain	

continuing	well-being,	consideration	of	cultural	diversity

0401 412 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล  2(0-6-0)

Nursing Administration Practice

เงื่อนไขของรายวิชา : 

เรียนควบคู่กับ 0401 410 การบริหารการพยาบาล 

Prerequisite : 

Co-requisite 0401 410 Nursing Administration 

บรหิารจดัการงานพยาบาล	บรหิารบคุลากร	วางแผนและพฒันา

บุคลากร	พัฒนาบทบาทผู้นำา	 ทำางานเป็นทีม	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การพยาบาลและการบริหาร	 บริหารเวลา	 ควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล	 

กำากับมาตรฐานการพยาบาล	และการบริหารความเสี่ยง

Administering	and	managing	nursing	duties,	staffing,	

planning	 and	developing	 staff,	 developing	 the	 role	 of	 leader,	

team	building,	 using	 information	 technology	 in	 nursing	 and	 

administration,	managing	 time,	 hospital	 quality	 control,	 

monitoring	nursing	standard	and	managing	risk
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0401 413 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ   3(0-9-0)

Professional Nursing Practice

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ผ่านรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 

  ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต

Prerequisite  : Totaling pass in professional  

  nursing subjects at least 65  

  credits 

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลในขอบเขตการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล	 การนำาทีมการพยาบาล	 การวางแผน	 การมอบหมายงาน	 

การประสานงาน	 การนิเทศ	 การประเมินผลงาน	 การตัดสินใจทาง 

การพยาบาล	ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ

Practice	nurses	roles	under	the	scopes	of	nursing	laws	

and	regulations,	nursing	team	leading,	planning,	assignment,	 

coordinating,	 supervising,	 evaluation,	 decision	making	 in	

nursing;	under	 the	supervision	of	 registered	nurses	 in	health	

care	settings

0402 303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0) 

Adult and Older Adult Nursing Practice 1

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0401 207 ปฏบิตักิารพยาบาลรากฐาน

  0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

Prerequisite  :  0401 207 Fundamental Nursing  

  Practice

  0402 201 Adult Nursing 1

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 โดยประยุกต์

ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	 และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 โดยอาศัย

กระบวนการพยาบาล	และทักษะทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการ

พืน้ฐานของผูป้ว่ย	สรา้งความแขง็แกรง่	ความรู	้ลดภาวะพึง่พา	และการตาย 

อย่างสมศักดิ์ศรี	 โดยคำานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 และมีการ 

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

Adult	and	older	adult	nursing	practice	nursing	process	

and	clinical	skills	based	on	application	of	nursing	science,	and	

related	theories,	implement	nursing	process	to	enhance	strength,	

knowledge,	and	independence	to	meet	basic	human	needs	and	

regard	to	the	cultural	diversity;	promote	dying	with	dignity	and	

rational	use	of	drugs

0402 304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2  4(0-12-0)

Adult and Older Adult Nursing Practice 2

เงื่อนไขรายวิชา  :  0402 303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่

  และผู้สูงอายุ 1

  0402 302 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

Prerequisite  :  0402 303 Adult and Older Adult  

  Nursing Practice 1

  0402 302 Adult Nursing 2

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

ซับซ้อน	โดยประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	วิจัย	และศาสตร์

ที่ เกี่ยวข้อง	 โดยอาศัยกระบวนการพยาบาล	 และทักษะทางวิชาชีพ	 

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย	 สร้างความแข็งแกร่ง	 

ความรู้	 ลดภาวะพึ่งพา	 และการตายอย่างสมศักดิ์ศรี	 โดยคำานึงถึง 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	และมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Nursing	practice	 for	 adults	with	complex	problems,	

application	of	nursing	science,	research,	and	related	theories,	

implement	nursing	process	and	clinical	nursing	skills	to	enhance	

strength,	knowledge,	and	independence	to	meet	basic	human	

needs	and	promote	dying	with	dignity	with	regard	to	cultural	

diversity;	and	rational	use	of	drugs

0402 406 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอาย ุ  2(0-6-0)

Nursing Care of Older Adults Practice

เงื่อนไขรายวิชา  :  เรยีนควบคู่กบั 0402 305 การพยาบาล 

  ผู้สูงอายุ

Prerequisite  :  Co-requisite 0402 305 Nursing  

  Care of Older Adults

ฝกึปฏบัิติการพยาบาลผูส้งูอาย	ุการประยุกต์ใช้ทฤษฎผีูส้งูอาย ุ

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 ฝึกใช้กระบวนการพยาบาล	 การดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชนและสถานบริการ	 เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน	 

ลดการพึง่พา	การรกัษา	ภาวะสขุภาพ	การฟืน้ฟสูขุภาพ	สรา้งความแข็งแกรง่	

ความรู้	 ลดภาวะพึ่งพา	 การดูแลระยะท้าย	 และการตายอย่างสมศักดิ์ศรี	

โดยคำานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	และมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Elderly	 nursing	 practice,	 application	 of	 aging	 and	 

related	theories;	implement	nursing	process,	caring	for	the	elderly	

in	the	community	and	health	care	settings	to	enhance	strength,	

knowledge,	to	promote	independence	and	meet	basic	human	

needs	with	consideration	to	cultural	diversity;	and	promote	dying	

with	dignity	and	rational	use	of	drugs
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0403 305 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-0) 

Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1

เงื่อนไขรายวิชา  :  0403 201 การพยาบาลเดก็และวยัรุน่ 1 

  0401 207 ปฏบิตักิารพยาบาลรากฐาน 

Prerequisite  :  0403 201 Pediatric and Adolescent  

  Nursing 1

  0401 207 Fundamental Nursing  

  Practice

ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 นำาแนวคิด

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางไปใช้ในการดูแลทารก	 เด็กและวัยรุ่น	 ให้การ

ดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นตามความต้องการด้วยความตระหนักถึงบริบท

ทางด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 และพัฒนาการของเด็ก	 เพิ่มความแข็งแกร่ง	

ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 และความรู้ของเด็ก	 วัยรุ่นและครอบครัว	ประยุกต์ใช้

กระบวนการพยาบาล	 การแก้ไขปัญหา	 กลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์	 เพื่อ

สร้างเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก	ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคและ

การบาดเจบ็	บรูณาการความรูพ้ืน้ฐานดา้นพยาธสิรรีวทิยา	เภสชัวทิยา	และ

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของ

ทารก	เด็ก	และวัยรุ่น

Practice	in	pediatric	nursing;	Applying	family-centered	

care	 concepts	 to	 care	 of	 infants,	 children,	 and	 adolescents;	 

Provide	health	care	 to	support	 their	needs	with	emphasis	on	 

social,	 cultural,	 and	 developmental	 influences;	 Enhancing	

strength,	will,	and	knowledge	of	children,	adolescent	and	their	

families;	Application	nursing	process,	problem	solving,	critical	

thinking	strategies	to	promote	child	development	and	behavior,	

health	promotion,	disease	and	injury	prevention;	Integration	of	

basic	knowledge	of	pathophysiology,	pharmacology	and	pediatric	

nursing	as	applied	to	care	of	infants,	children,	and	adolescents	

health	and	well-being

0403 306 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 3(0-9-0) 

Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2

เงื่อนไขรายวิชา  :  0403 303 การพยาบาลเดก็และวยัรุน่ 2 

  0403 305 ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และ 

  วัยรุ่น 1 

Prerequisite  : 0403 303 Pediatric and Adolescent  

  Nursing 2

  0403 305 Pediatric and Adolescent  

  Nursing Practice 1

ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 นำาแนวคิด

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางและการพยาบาลแบบองค์รวมไปใช้ในการดูแล

ทารก	เดก็และวยัรุน่ทีม่คีวามเจบ็ปว่ยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล	ให้การ

ดแูลสขุภาพเดก็และวยัรุน่ตามความตอ้งการขณะเจบ็ปว่ยเฉยีบพลนั	เรือ้รงั	

วิกฤตและฉุกเฉิน	ด้วยความตระหนักถึงบริบททางด้านสังคม	วัฒนธรรม	

และพัฒนาการของเด็ก	เพิ่มความแข็งแกร่ง	ความมุ่งมั่นตั้งใจ	และความรู ้

ของเด็กวัยรุ่นท่ีป่วยและครอบครัว	 ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล	 

การแก้ไขปัญหา	กลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห	์เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการและ

พฤตกิรรมเดก็	สง่เสรมิสขุภาพ	ปอ้งกนัโรคและการบาดเจบ็	การฟืน้ฟสูภาพ	

บูรณาการความรู้พืน้ฐานดา้นพยาธิสรีรวิทยา	เภสชัวิทยา	และการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์ไปใช้ในการดูแลทารก	เด็ก	และวัยรุ่นที่เจ็บป่วย	ประยุกต์

ใช้แนวคิดการพยาบาลแบบประคับประคองในการปฏิบัติการพยาบาล 

ผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิต

Practice	in	pediatric	nursing;	Applying	family-centered	

care	concepts	and	holistic	care	approach	to	care	of	hospitalized	 

children	 and	 adolescents;	 Providing	 health	 care	 to	 support	

their	needs	in	acute,	chronic,	crisis	and	emergency	illness	with	 

emphasis	on	their	social,	cultural,	and	developmental	influences;	 

Enhancing	 strength,	will,	 and	 knowledge	 of	 sick	 children,	 

adolescent	 and	 their	 families;	Application	 nursing	 process,	

problem	solving,	 critical	 thinking	 strategies	 to	promote	 child	

development	and	behavior,	health	promotion,	disease	and	injury	

prevention,	and	rehabilitation;	Integration	of	basic	knowledge	of	

pathophysiology,	pharmacology	and	pediatric	nursing	as	applied	

to	care	of	infants,	children,	and	adolescents	with	illness;	Applying	

palliative	care	in	terminal	stage	of	pediatric	illness	

0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก

 และการผดุงครรภ์ 1*   3(0-12-0)

Maternity and Newborn Nursing and Midwifery  

 Practice 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0403 202 การพยาบาลมารดาและ 

  ทารก

  0403 304 การผดุงครรภ์

Prerequisite  :  0403 202 Maternity and Newborn  

  Nursing

  0403 304 Midwifery 

ปฏิบัติการพยาบาลสตรี ท่ีมีภาวะเสี่ยงตำ่ า 	 ในระยะก่อน 

การตั้งครรภ์	 ระยะตั้งครรภ์	 ระยะคลอด	ระยะหลังคลอด	การดูแลทารก

แรกเกิด	และและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การพยาบาลผู้คลอดที่มี

ภาวะเสีย่งสงูและท่ีมภีาวะแทรกซอ้นในระยะต้ังครรภแ์ละระยะท่ีหนึง่ของ

การคลอด	โดยใช้กระบวนการพยาบาล	ทฤษฎีการพยาบาล	และทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง	และการประยกุต์ใช้ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	หลกัฐานเชิงประจักษ์	

เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่ง	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 และความรู้เพื่อสนอง 

ความต้องการของมนุษย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ	 โดยคำานึงถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัว	
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Nursing	 practice	 in	 low	 risk	 pregnancy	 during	 

preconception,	antenatal,	intrapartum,	and	postpartum	periods;	

care	of	the	newborn;	breastfeeding	promotion;	nursing	practice	

in	women	with	 high-risk	 during	 antenatal	 and	 first	 stages	

of	 labor	 using	nursing	process,	 nursing	 theories	 and	 related	 

theories	and	use	of	research	findings,	innovations,	and	empirical	

evidence	to	promote	strength,	will,	and	knowledge	for	human	

needs	achievement	in	clients,	considering	cultural	diversity	and	

family	participation

หมายเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

0403 408 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก

 และการผดุงครรภ์ 2*  3(0-12-0)

Maternity and Newborn Nursing and Midwifery  

 Practice 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0403 304 การผดุงครรภ์ 

  0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 

  และทารกและการผดุงครรภ์ 1

Prerequisite  :  0403 304 Midwifery 

  0403 307 Maternity and Newborn  

  Nursing and Midwifery Practice 1

ปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง	หรือปัญหา

สุขภาพตั้งแต่ระยะก่อนการตั้งครรภ	์ระยะตั้งครรภ์	ระยะคลอด	และระยะ

หลังคลอดรวมถึงทารกแรกเกิดที่มีปัญหาสุขภาพ	 โดยใช้กระบวนการ

พยาบาล	ทฤษฎกีารพยาบาลและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	การใชผ้ลการวจิยั	หลกั

ฐานเชงิประจกัษ	์และนวตักรรม	เพือ่สง่เสรมิใหส้ตรมีคีวามแขง็แกรง่	ความ

มุ่งมั่นตั้งใจ	 และมีความรู้เพื่อสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ	โดยคำานงึถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม	และการมีสว่นรว่ม

ของครอบครัวและชุมชน	และมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Nursing	practice	in	high	risk	pregnancy	and	in	women	

with	health	problems	from	preconception,	antenatal,	intrapartum,	 

and	 postpartum	 periods,	 including	 newborns	 by	 using	 the	 

nursing	 process,	 nursing	 and	 related	 theories;	 utilization	 of	 

research	findings,	empirical	evidence	and	innovation	to	promote	

strength,	will,	and	knowledge	of	women	to	meet	their	needs	as	

fully	as	possible	with	consideration	of	cultural	diversity,	families,	

and	community	involvement	and	rational	use	of	drugs

หมายเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

0404 304 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  3(0-9-0) 

Mental Health and Psychiatric Nursing Practice

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0404 202 การพยาบาลสขุภาพจติและ 

  จิตเวชศาสตร์ 2 

  0401 207 ปฏบิตักิารพยาบาลรากฐาน 

Prerequisite  :  0404 202 Mental Health and  

  Psychiatric Nursing 2 

  0401 207 Fundamental Nursing  

  Practice

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	 

การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	

Nursing	practice	 in	people	with	mental	 health	 and	

psychiatric	problems,	application	of	nursing	process	and	related	

theories	to	fulfill	needs	of	people	with	mental	health	problems	

and	psychiatric	disorders

0404 406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-9-0) 

Community Nursing Practice 

เงื่อนไขรายวิชา  :  0404 305 การพยาบาลชุมชน 2

Prerequisite  :  0404 305 Community Nursing 2

ประเมนิสขุภาพบุคคล	ครอบครวั	กลุม่เฉพาะในชมุชน	วนิจิฉยั

ปัญหาและความต้องการ	 วางแผน	ปฏิบัติการพยาบาล	 เสริมพลังอำานาจ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 เยี่ยมบ้าน	 อนามัยโรงเรียน	 ประเมินผลการดูแล

สุขภาพ

Health	assessment	of	person	family	aggregate	group	in	

community,	community	diagnosis,	planning,	nursing	practice,	

community	participation	as	empowerment,	home	visit,	school	

health,	health	evaluation
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0404 408 ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน 2(0-6-0)

Basic Medical Care Practice 

เงื่อนไขรายวิชา  :  เรียนควบคู่กับ 0404 407 การรักษา 

  โรคขั้นพื้นฐาน

Prerequisite  :  Co-requisite 0404 407 Basic  

  Medical Care

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 การวินิจฉัยแยกโรค	 การรักษาโรค 

เบื้องต้น	 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	 การส่งต่อและการรับผู้ป่วยเพื่อ 

การรักษาที่ต่อเนื่องตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ

Basic	medical	 care	 practice,	 patient	 interviewing,	 

physical	 examination,	 laboratory	 screening,	 differential	 

diagnosis,	 basic	medical	 care,	management	 of	 emergency	

case,	drugs	 for	basic	medical	care,	 referral	and	admission	 for	 

continuing	care	under	professional	law

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	ๆ 	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	จำานวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต




