คณาจารย์ประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตรจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี
วุฒิการศึกษา / สถาบัน
ปริญญาตรี :
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก :
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
อื่นๆ :
ประกาศนียบัตรพยาบาลการพยาบาลเพฉาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ผดุงครรภ์ไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
- การพยาบาลอนามัยชุมชน
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- การแพทย์แผนไทย สมุนไพรที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
(1) สมศักดิ์ บุตราช และคณะ การควบคุมโรคอุจจาระร่วงโดยแม่บ้าน โครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งานพัฒนาตามโครงการน้้าพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามพระราชด้าริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 60 หน้า
(2) กิตติ วัฒนกุล และคณะ การควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านอีสานเขียว จังหวัดขอนแก่น
โครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการน้้าพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตามพระราชด้าริ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 61 หน้า
(3) สมศักดิ์ บุตราช และคณะ การศึกษารูปแบบการประยุกต์วิทยาการระบาดในระดับหมู่บ้านสาหรับ
งานสาธารณสุขมูลฐาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 39 หน้า
(4) สมศักดิ์ บุตราช และคณะ “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2538: 86-98
ผลงานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
1. มุกดา หนุ่ยศรี และกรองกาญจน์ ศิริภักดี “ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาย้อมผมของประชาชนใน
อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
ปีงบประมาณ 2551 น้าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ “ราชพฤกษ์วิชาการ” ประจ้าปี 2554
2. มุกดา หนุ่ยศรี และชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข “สมุนไพรที่ใช้บ้าบัดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในภาคกลางของ
ไทย” ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 รอการตีพิมพ์ในวารสาร
ตารา
1. มุกดา หนุ่ยศรี “การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน” ในเอกสารประกอบชุดวิชาหลักความปลอดภัยในการ
ทางาน หน่วยที่ 15 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 หน้า 402-472
2. มุกดา หนุ่ยศรี “การแพทย์ไทย” ในเอกสารประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
หน่วยที่ 5 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 หน้า 300-343
3. มุกดา หนุ่ยศรี “การวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิทยาการระบาด” ใน เอกสารประกอบการสอนการ
อบรมเรื่อง “วิจัยเพื่อการพัฒนา” ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา การสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ 2532 หน้า 26-35

4. มุกดา หนุ่ยศรี “การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติของหลอดเลือด” ใน เอกสารประกอบการสอนเข้ม
บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2533 60 หน้า
5. มุกดา หนุ่ยศรี โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ใน เอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 8 เล่มที่ 1 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 หน้า 420-502
6. มุกดา หนุ่ยศรี “การวินิจฉัยอนามัยชุมชน” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการ
ควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 หน้า 254-295
7. มุกดา หนุ่ยศรี “การจัดการในงานพยาบาลชุมชน” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 7 เล่มที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2545 หน้า 497-513 และ 546-578 (ตอนที่7.1 และ7.4 )
8. มุกดา หนุ่ยศรี “การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ " ใน เอกสาร
การสอนชุ ด วิ ช าการพยาบาลผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ หน่ ว ยที่ 2 เล่ ม ที่ 1 สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 96-118 และ 129-147 (เรื่องที่ 2.1.1 และ 2.2.1
9. มุกดา หนุ่ยศรี “การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะพร่องออกซิเจนจากความผิดปกติของหัวใจ
และการไหลเวีย นเลื อด” ใน เอกสารการสอนชุดวิช าการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สู งอายุ หน่ว ยที่ 12 เล่ มที่ 3
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 134-275
10. มุกดา หนุ่ยศรี “ภูมิปัญญาไทยกับการผดุงครรภ์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย หน่วยที่
10 เล่มที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 300-360
11. มุกดา หนุ่ยศรี “วิทยาศาสตร์ในการนวดและการประคบ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ใน
การแพทย์ แ ผนไทย หน่ ว ยที่ 14 นนทบุ รี ส้ า นั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช 2547 หน้ า 4-40
(ตอนที่ 14.1)
12. มุกดา หนุ่ยศรี “การศึกษาความสั มพันธ์ของข้อมูล ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล สารสนเทศ และสถิติ หน่วยที่ 9 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 หน้า
70-158
13. มุกดา หนุ่ยศรี “การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท้าวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล” ใน ประมวลสาระชุด
วิชาวิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 6 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 หน้า 20-83
14. มุกดา หนุ่ยศรี การบาบัดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน 2553 จ้านวน 188 หน้า

15. มุกดา หนุ่ยศรี ย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย เอกสารประกอบการฝึกอบรมการบริการทางวิชาการ
สู่สังคมจากผลการวิจัยเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาย้อมผมของประชาชนในอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในวันที่ 1 และ 15 มีนาคม 2554 ณ อาคารสัมมนา 2 ห้อง 148 จ้านวน 50 หน้า
16. มุกดา หนุ่ยศรี “ทิศทางและการวิจัยทางการผดุงครรภ์ไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
ผดุงครรภ์ไทย หน่วยที่ 15 เล่มที่ 2 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานต่างๆ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข

