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 หองเรียน 2301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส 2 ชุมชน (ชุมชนวัดบางนรา และชุมชน ฮยูงตันหยง)

สถานที่เรียน



1. มีความรูความเขาใจในแนวคิดและหลักการประเมินและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
ปญหาสุขภาพเรื้อรัง ปญหาสุขภาพเฉพาะของชุมชน ท้ังในครอบครัว สถานประกอบการ โรงเรียน และ
ชุมชนและปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพของบุคคลในชุมชนท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. มคีวามสามารถและทักษะในการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว สถานประกอบการ  โรงเรียน และชุมชน และปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพของ
บุคคลในชุมชนรวมกับชุมชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาสุขภาพโดยใชความรูและทรัพยากรท่ีเหมาะสม
ท้ังในระดับทองถิ่น และสากลท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

3. มีความสามารถในการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลท่ีแสดงออกถึงการเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีความรับผิดชอบ สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การพยาบาลและในชุมชน

จุดมุงหมายของรายวิชา



 การประเมินและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ปญหาสุขภาพเร้ือรัง ปญหา
สุขภาพเฉพาะของชุมชน ทั้งในครอบครัว สถานประกอบการ โรงเรียน และ
ชุมชน และปญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพของบุคคลในชุมชน การ
วางแผนการพยาบาลรวมกับชุมชนในการปองกันและแกปญหาสุขภาพโดยใช
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน  คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน  หลักจริยธรรม
ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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