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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

51717 การจดัการการดูแลผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

 Geriatric Care Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎคีวามสงูอายุ การพยาบาลแบบผสมผสานแกผู่ส้งูอาย ุการจัดระบบการดแูลระยะยาว 

การดแูลแบบประคบัประคอง และการดแูลระยะสดุทา้ยแกผู่ส้งูอายุ 

2. อธบิายบทบาทของพยาบาลในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดับในดา้นการจัดการการดแูลผูส้งูอายุ

อยา่งตอ่เนื่องจากสถานบรกิารสาธารณสขุ สูบ่า้นและชมุชน รวมทัง้ผูส้งูอายทุีอ่ยู่ตามล าพังและทีอ่ยู่

ในครอบครัวได ้โดยค านงึถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม 

3. บรูณาการความรู ้หลักฐานเชงิประจักษ์ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การดแูลสขุภาพทางเลอืกนวตักรรมทีม่อียู่

มาใชใ้นการวางแผน การประสานงาน การใหค้ าปรกึษา และการช่วยเหลอืผูสู้งอายุและครอบครัว  

ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ี

4. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการดูแลผูส้งูอายุและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และเทคโนโลยดีจิทิัลในการพัฒนานวัตกรรม/โครงการ/ขอ้เสนอเชงินโยบายทางสุขภาพส าหรับ

ผูส้งูอายไุด ้ 

5. วเิคราะปัญหาที่ซับซอ้นและปัญหาที่คาดว่าจะเกดิขึ้นกับผูสู้งอายุ ผูดู้แลและครอบครัวไดแ้ละ

สามารถบอกถงึแนวทางการจัดการกบัปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎคีวามสงูอายุ การเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นผูส้งูอายุ บทบาทดา้นการจัดการการดูแล

ผูส้งูอายุ การจัดการองคก์รและระบบบรกิารพยาบาลในการจัดการการดูแลผูส้งูอายุ การวางแผนจัดการการดูแล

ผูส้งูอายทุีอ่ยู่ตามล าพังและทีอ่ยู่ในครอบครัว การจัดระบบการดแูลระยะยาว การจัดการรายกรณี การพยาบาลแบบ

บูรณาการ การดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลระยะสดุทา้ย โดยเชือ่มโยงจากสถานบรกิารสาธารณสขุทุก

ระดับสู่บา้นและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ ครอบครัว และชุมชน ร่วมกับการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิลั รวมทัง้การพัฒนานวตักรรมส าหรับผูส้งูอาย ุ

89701 นโยบายและระบบสขุภาพ ภาวะผูน้ า แนวคดิทฤษฎทีางการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 และบทบาทของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 

Health Policy and Health System, Leadership, Concepts and Theories in Nursing 

and Community Nurse Practitioner’s Roles 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายและวเิคราะหแ์นวคดิเกีย่วกับระบบสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสขุภาพนโยบายสขุภาพ 

กฎหมายทีเ่กีย่วกับสขุภาพ ทรัพยากรสาธารณสขุ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ และการจัดระบบบรกิาร

สขุภาพแบบบรูณาการได ้

2. อธบิายการบรหิารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชนโดยยดึหลักจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมาย

และจรรยาบรรณวชิาชพีได ้

3. อธบิายแนวคดิทฤษฎทีางการพยาบาลและทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการพยาบาล

เวชปฏบิตัชิมุชน และแนวคดิการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนได ้
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4. วเิคราะห์บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชนและบทบาทของผูป้ฏบิัตกิารพยาบาลขัน้สูงและแนว

ทางการพัฒนาได ้

 5. อธบิายภาวะผูน้ าและการสรา้งศกัยภาพผูน้ าของพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกับ

สขุภาพ ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ การจัดระบบบรกิารสุขภาพแบบบูรณาการ การบรหิาร

จัดการทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนโดยยดึหลักจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี แนวคดิ

ทฤษฎทีางการพยาบาลและทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน แนวคดิการ

พยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน บทบาทพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนและแนวทางการพัฒนา การพัฒนาบทบาทผูป้ฏบิัตกิาร

พยาบาลขัน้สงู ภาวะผูน้ า การสรา้งศกัยภาพผูน้ า 

89702 การประเมนิภาวะสขุภาพข ัน้สงู การรกัษาโรคเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 และปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 1 

Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and Community Nurse 

Practitioner Practice I  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายบทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตของ

กฎหมายได ้

2. ประเมนิภาวะสขุภาพขัน้สงูในผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ วนิจิฉัยแยกโรค ใหก้ารรักษาโรคเบือ้งตน้ ท าหัตถการ 

สง่ตอ่ผูใ้ชบ้รกิารทกุชว่งวัยทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉนิ เฉียบพลัน และเรือ้รัง รวมทัง้บันทกึ

รายงานการรักษาพยาบาลและตดิตามผลการรักษาตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณ

วชิาชพีได ้ 

3. วเิคราะหปั์ญหาสขุภาพ พยาธสิรรีภาพ และผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารของโรคทีพ่บบอ่ยในเด็ก 

วยัรุ่น ผูใ้หญ ่ผูส้งูอาย ุได ้

4. อธบิายเภสชัวทิยาขัน้สงู การใชย้า สมนุไพร และกฎหมายเกีย่วกบัการใชย้าได ้

5. สรา้งเสรมิภูมคิุม้กันโรค วางแผนครอบครัว ใหค้ าปรกึษา และส่งเสรมิศักยภาพในการดูแลตนเอง

ของผูป่้วยและครอบครัว โดยค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล 

บนพืน้ฐานของสงัคมและวฒันธรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตของกฎหมาย 

การประเมนิภาวะสขุภาพขัน้สงูในเด็ก ผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุพยาธสิรรีภาพ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารการวนิจิฉัยแยกโรค 

และการรักษาโรคเบือ้งตน้แกบ่คุคลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉนิ เฉียบพลนั และเรือ้รัง โดยใชย้าสมุนไพร การท าหัตถการ และ

การสง่ตอ่ เภสชัวทิยาขัน้สงูและกฎหมายเกีย่วกับการใชย้า การสรา้งเสรมิภูมคิุม้กันโรค การวางแผนครอบครัว 

การใหค้ าปรกึษา การพัฒนาศกัยภาพในการดแูลตนเองของบคุคลและครอบครัว โดยค านงึถงึประเด็นทางจรยิธรรม 

สทิธแิละความเป็นปัจเจกของบคุคลบนพืน้ฐานของสงัคมและวัฒนธรรม การบนัทกึรายงานการรักษาพยาบาล และ

ตดิตามผลการรักษาตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 
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 ปฏิบัตกิารพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชนภายใตข้อบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี โดยการ

ประเมนิภาวะสุขภาพขัน้สูงในเด็ก ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุ วนิิจฉัยแยกโรค ใหก้ารรักษาโรคเบือ้งตน้ ท าหัตถการ 

ส่งต่อผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง รวมทัง้บันทกึรายงาน 

การรักษาพยาบาลและตดิตามผลการรักษา 

89703 วทิยาการระบาด การพยาบาลชุมชนข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 และปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 2 

 Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and 

 Community Nurse Practitioner Practice II 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายแนวคดิทางวทิยาการระบาด สาเหตหุรอืปัจจัยเสีย่งและการกระจายของปัญหาสขุภาพที ่

พบบอ่ยในชมุชน การเฝ้าระวงั การคดักรอง การสอบสวนและการควบคมุปัญหาสขุภาพ รวมถงึการ

ประยกุตว์ทิยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนได ้

2. ประยุกตแ์นวคดิและทฤษฎีทีค่ัดสรรเกีย่วกับการพยาบาลชุมชนขัน้สูง การส่งเสรมิสุขภาพบุคคล 

ครอบครัว และชมุชน และการดแูลสขุภาพบคุคลแตล่ะกลุม่วยัได ้

3. อธบิายหลักการการป้องกันและควบคมุโรค การจัดการโรคเรือ้รังในชมุชน การดแูลสขุภาพในสถานศกึษา 

การดแูลสขุภาพผูป้ระกอบอาชพี และการพยาบาลชมุชนในภาวะภัยพบิตัไิด ้

4. ปฏิบัตกิารแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน การวางแผน การด าเนินการและการประเมินผลโครงการ

สุขภาพในชุมชนไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์และฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

ทีน่่าเชือ่ถอื 

5. ใหก้ารดูแลผูป่้วยและครอบครัวทีม่ปัีญหาซับซอ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ 

และสง่ตอ่ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้ใหก้ารดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ยของชวีติทีบ่า้นได ้

6. อธบิายระบบการบรหิารจัดการบรกิารสาธารณสขุระดบัปฐมภูมใินการแกไ้ขปัญหาสขุภาพชมุชนและ

การดแูลผูป่้วยและครอบครัวทีม่ปัีญหาซับซอ้นและผูป่้วยระยะสดุทา้ยของชวีติได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทางวทิยาการระบาด แนวคดิและทฤษฎทีีค่ดัสรรเกีย่วกบัการพยาบาลชมุชน การสง่เสรมิสขุภาพ

บคุคล ครอบครัว และชมุชน การดแูลสขุภาพบคุคลแตล่ะกลุม่วยั การป้องกันและควบคมุโรค การจัดการโรคเรือ้รัง 

ในชมุชน การดูแลสขุภาพในสถานศกึษา การดูแลสขุภาพผูป้ระกอบอาชพี การดูแลผูป่้วยทีม่ปัีญหาซับซอ้นและ

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยที่บา้น การพยาบาลชุมชนในภาวะภัยพิบัต ิระบบสารสนเทศเพื่อการพยาบาลชุมชน กระบวนการ

แกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน การวางแผน การด าเนินการและการประเมนิผลโครงการสุขภาพในชุมชน และการ

บรหิารจัดการบรกิารสาธารณสขุระดับปฐมภมู ิ

 ปฏบิัตกิารพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชน โดยประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎี และหลักฐานเชงิประจักษ์มาใชใ้น

กระบวนการแกไ้ขปัญหาสขุภาพชมุชน การวางแผน การด าเนนิการ และการประเมนิผลโครงการสขุภาพในชมุชน 

รวมทัง้การพยาบาลครอบครัวทีม่ปัีญหาสขุภาพซบัซอ้นทีบ่า้น 
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89705 การสรา้งเสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Promotion and Health Behavior Modification 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายนโยบายและกลวธิใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพ แนวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพได ้

2. พัฒนาโปรแกรมการสรา้งเสรมิสขุภาพตามระยะพัฒนาการตลอดช่วงอายุขัยของบุคคลและประยุกตใ์ช ้

สือ่สงัคมและเทคโนโลยใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพในการจัดการความเครยีด การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการ

รับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การสบูบหุรีแ่ละการดืม่แอลกอฮอลไ์ด ้

3. ประยกุตแ์นวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของบคุคลและ

กลุม่คนทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน สถานศกึษา สถานประกอบการ และในชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

นโยบายและกลวธิีในการสรา้งเสริมสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีการสรา้งเสริมสุขภาพ การพัฒนา

โปรแกรมการสรา้งเสรมิสขุภาพ การใชส้ือ่สงัคมและเทคโนโลยใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพตาม

ระยะพัฒนาการตลอดช่วงอายุขัยของบุคคล การจัดการความเครียด การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 

การออกก าลังกาย การสบูบุหรีแ่ละการดืม่แอลกอฮอล ์การสรา้งเสรมิสขุภาพในโรงเรยีน สถานศกึษา สถานประกอบการ 

และในชมุชน การประยุกตแ์นวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของบคุคล 

กลุม่คน และชมุชน 

89706 การพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รงัในชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Care for Clients with Chronic Disease in Community 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายสถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรือ้รังตอ่ผูป่้วย ครอบครัวและระบบบรกิาร

สาธารณสขุ และแนวคดิเกีย่วกบัการเจ็บป่วยโรคเรือ้รังได ้

2. อธบิายการประเมนิภาวะสุขภาพผูป่้วยโรคเรื้อรัง การพยาบาลและการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรค

เรือ้รังทีม่คีวามซบัซอ้นอยา่งตอ่เนื่องทีบ่า้นและในชมุชนได ้ 

3. ระบแุนวทางการเสรมิสรา้งการจัดการตนเองของผูป่้วยโรคเรือ้รังและศักยภาพของผูดู้แล การสรา้ง

เครอืขา่ยกลุม่ชว่ยเหลอืตนเอง และการพัฒนาศกัยภาพของชมุชนในการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รังได ้

4. วเิคราะหบ์ทบาทผูจ้ัดการรายกรณี ผูจ้ัดการการดแูล และผูด้แูลระบบการดแูลโรคเรือ้รังได ้

5. ประยุกตใ์ชม้โนมตแิละทฤษฎใีนการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง ทฤษฎทีางการพยาบาลและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลักฐานเชงิประจักษ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการจัดการพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รังตาม

สถานการณ์ทีก่ าหนดได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

สถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังต่อผู ป่้วย ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

มโนมตแิละทฤษฎีในการดูแลผูป่้วยโรคเรื้อรัง การประเมนิภาวะสขุภาพ การพยาบาลและการวางแผนจ าหน่าย

ผูป่้วยโรคเรือ้รังทีม่ปัีญหาซับซอ้นอย่างตอ่เนื่องทีบ่า้นและในชมุชน การเสรมิสรา้งการจัดการตนเองของผูป่้วยโรค

เรือ้รังและศักยภาพของผูด้แูล การสรา้งเครอืข่ายกลุม่ชว่ยเหลอืตนเอง การพัฒนาศักยภาพของชมุชนในการดแูล

ผูป่้วยโรคเรื้อรัง บทบาทผูจ้ัดการรายกรณี ผูจ้ัดการการดูแล และผูจ้ัดการระบบการดูแลโรคเรื้อรัง การจัดการ

พยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รังทีพ่บบอ่ยในชมุชนโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางการพยาบาลและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง หลักฐาน

เชงิประจักษ์ และนวตักรรมทางการพยาบาล 
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89798 วทิยานพินธ ์(การพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Community Nurse Practitioner)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

89799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Community Nurse Practitioner 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนทัง้ในและตา่งประเทศ 

2. พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าทางการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน 

3. ใชเ้ทคนคิในการสือ่สาร การสรา้งสมัพันธภาพ และการเจรจาตอ่รองในงานพยาบาล เวชปฏบิตัชิมุชนได ้

4. พัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหา และการท างานเป็นทมี รวมทัง้เสรมิสรา้งความมคีุณธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลอยา่งเหมาะสม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนทัง้ในและต่างประเทศ  

การพัฒนาภาวะผูน้ าและบุคลกิภาพทางการพยาบาลเวปฏบิัต ิคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีการ

พยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน การสือ่สารและการสรา้งสมัพันธภาพ การท างานเป็นทมี การจัดการความขัดแยง้และการ

เจรจาต่อรอง การตัดสนิใจและการพัฒนาทักษะการแกไ้ขปัญหา และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเวช

ปฏบิตัชิมุชน 
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