คูม อื การจัดทําหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สภาการพยาบาล

8 เมษายน 2552

ก

คํานํา
ในปจจุบันนี้ ปญหาสุขภาพของประชาชนไทย มีความซับซอนมากขึ้น ตองอาศัยความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูงในการวินิจฉัยและการรักษา พยาบาลวิชาชีพจึงตองมีความรูที่ลึกซึ้งทั้งดานโรค
และดานความกาวหนาในการดูแลรักษา ประกอบกับนโยบายของการปฏิรูประบบสุขภาพสูระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ไดกําหนดอยางชัดเจนวา ประชาชนไทยทุกคนตองสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเกิดความเปนธรรม เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลลัพธที่ดีขึ้น การพัฒนาพยาบาลใหมีสมรรถนะและความชํานาญเฉพาะสาขาดวยการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ โดยการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง
สภาการพยาบาลไดดําเนินการเรื่องการกําหนดเกณฑมาตรฐานการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
เพื่อใหสถาบันตางๆที่มีความพรอมใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรใหมีมาตรฐานและมีทิศทางเดียวกันตั้งแต
ป พ.ศ. 2545 และมีการพัฒนาเกณฑอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและ
ความตองการของประชาชน
การจัดทําคูมือฉบับนี้จึงมีประโยชนสําหรับสถาบันที่จัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทุก
สาขา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับขอบเขตและสมรรถนะของการปฏิบัติการพยาบาล
เฉพาะทางที่สภาการพยาบาลไดกําหนดขึ้น
ในนามของสภาการพยาบาล ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางที่มีความมุนมั่นในการจัดทําเกณฑมาตรฐานโครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รวมทั้งจัดทําคูมือการ
จัดทําหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ใหไดมาตรฐานฉบับนี้ เพื่อการสื่อสารความความเขาใจระหวางสภาการ
พยาบาลและสถาบันจัดการศึกษา และเปนแนวทางในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
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ความเปนมาของการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในประเทศไทย
อรพรรณ โตสิงห
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ม.มหิดล
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1. ความตองการของระบบสุขภาพ : แรงผลักในการพัฒนาพยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
หลังการประกาศใช พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2545 ระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยไดพลิกโฉมไปจากเดิม สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดไดแก ระบบการบริหารจัดการ
ระบบกําลังคนดานสุขภาพ ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ และที่สําคัญคือระบบการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพของบริการสุขภาพ และดวยกระแสของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ที่ไดเนนถึงสิทธิของประชาชน
ไทยดานสุขภาพ มีผลใหประชาชนทุกคนหันมาตระหนักในสิทธิที่ตนพึงจะไดรับ เกิดความคาดหวังการ
บริการที่เปนเลิศ พยาบาลไทยตองขยายบทบาทและพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน สําหรับสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ตติยภูมิพิเศษ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมถึง
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ ที่ใหการรักษาพยาบาลประชาชนที่มีความเจ็บปวยรุนแรงและซับซอน และไดมี
การนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการรักษาพยาบาล หรือตองรักษาพยาบาลผูปวยที่ตองการการดูแลเฉพาะ
สาขาเชน ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยบาดเจ็บ หรือผูปวยมะเร็ง พยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลในหนวยบริการ
สุขภาพกลุมนี้ตองมีความรูลึกซึ้งเรื่องการตอบสนองของรางกายตอการเจ็บปวยที่รุนแรงซับซอนรวมการใช
เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง และการทํางานรวมกับทีมสุขภาพเพื่อใหเกิดผลลัพธสูงสุดของการรักษาพยาบาล
การพัฒนาพยาบาลใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจึงเปนเรื่องจําเปน
การขานรับเชิงนโยบายสําหรับพยาบาลกลุมนี้คือ การผลักดันใหเกิดการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหมีความรูความชํานาญเฉพาะสาขาในระดับการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร
ฝกอบรม 4 เดือน) รวมกับการประกาศนโยบายและการใชกลยุทธตางๆในการสนับสนุนอยางชัดเจนโดย
ตอเนื่องจากสภาการพยาบาลตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา1
2. การฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง : จุดเริ่มตนของการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ประเทศไทยเริ่มมีการเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะสาขาใหพยาบาลเปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2512
เมื่อมีการเปดหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกเปนครั้งแรก ที่คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจ
และทรวงอกในโรงพยาบาลศิริราช ดังนั้นผูเขารับการอบรมทั้งหมดรุนแรกจึงเปนพยาบาลของโรงพยาบาล
ศิริราช โดยจัดเปนหลักสูตร 3 เดือน และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเปนที่ปรึกษาในการจัด
คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง : สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒
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หลักสูตร2 การจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางดังกลาวมีผลใหหนวยผูปวยโรคหัวใจและทรวงอก
ของโรงพยาบาลศิริราชเปนหนวยการพยาบาลที่ไดรับการยอมรับในวงการสุขภาพ ตอมาการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรนี้ไดขยายใหครอบคลุมกับความตองการของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาลประจําการทั่วประเทศ โดยจัดเปนหลักสูตรระยะสั้น 3-6 เดือน ในสาขาตางๆที่เปน
ความจําเปนดานสุขภาพของประเทศ ไดแกสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร และ สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตรเมื่อป พ.ศ. 2519 สาขาการพยาบาลจิตเวชศาสตรเมื่อ ป พ.ศ.2524 สาขาการบริหารทางการ
พยาบาล และสาขาศัลยกรรมอุบัติเหตุเมื่อป พ.ศ.2525 สาขาการพยาบาลออรโธปดิคส เมื่อ ป พ.ศ. 2526
สาขาการพยาบาลผูสูงอายุเมื่อ ป พ.ศ. 2527 และสาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็งเมื่อ ป พ.ศ. 25333
การจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเปนการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
พยาบาลและหนวยงานตนสังกัดตางๆทั่วประเทศอยางมาก เพราะเปนการจัดการในระยะสั้นที่เนนการพัฒนา
ความรูและทักษะในการพยาบาลผูปวยเฉพาะสาขา อีกทั้งการลาศึกษาตอในระยะ 3-6 เดือนสงผลกระทบตอ
อัตรากําลังของหนวยงานไมมากนัก สถาบันการศึกษา และฝายการพยาบาลที่มีความพรอมจึงไดพัฒนา
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางขึ้นเปนจํานวนมากตั้งแต ป พ.ศ. 2519 เปนตนมา จนเมื่อป พ.ศ. 2546 เปน
ตนมา เมื่อรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนใหสรางกลไกการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชน
อยางทั่วหนา สถาบันการศึกษาที่มีความพรอมจึงไดเปดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) และนับไดวาเปนหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ที่มีการเปด
การเรียนการสอนมากที่สุดในปจจุบัน ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา
1. ความสําเร็จของการรักษาผูปวยดวยเทคโนโลยีขั้นสูง ขึ้นอยูกับการมีพยาบาลที่มีสมรรถนะสูง
และมีความชํานาญเฉพาะสาขาเปนผูดูแล หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผลลัพธการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นอยูกับการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
2. การเตรียมพยาบาลใหมีสมรรถนะสูงขึ้น ตองเตรียมดวยการจัดการศึกษาตอยอดจากระดับพื้นฐาน
(ปริญญาตรี) เพราะความเชื่อและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนสําหรับพยาบาลปริญญาตรีนั้น คือการ
เตรียมนักปฏิบัติการพยาบาลใหมีความรูและความสามารถพื้นฐานเทานั้น แตยังไมมีการฝกสมรรถนะเฉพาะ
สาขาให
3. สมรรถนะเฉพาะสาขาของพยาบาลเกิดจากการมีประสบการณตรงในการปฏิบัติรวมกับการศึกษา
อยางมีรูปแบบ
3. สภาการพยาบาลกับการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในประเทศไทย
3.1 การเริ่มกําหนดแนวทางการพิจาณาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 สภาการพยาบาลไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฝกอบรมที่อาจ
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ คณะอนุกรรมการชุดดังกลาวมีหนาที่ในการ
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พิจารณาและใหการรับรองหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นที่สถาบันการศึกษาตางๆไดเริ่มสงมายังสภาการ
พยาบาลเพื่อใหสภาการพยาบาลรับรอง ปญหาที่เกิดขึ้นในระยะนั้นคือสถาบันตางๆที่เสนอหลักสูตรใหสภา
การพยาบาลพิจารณานั้น ตางมีแนวทางในการจัดทําหลักสูตร โครงสราง เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การกํ า หนดระยะเวลาการศึ ก ษาที่ห ลากหลายและไม เ ป น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน คณะอนุ กรรมการ
พิจารณาหลักสูตรฝกอบรมฯ ไดใหขอสังเกตวา สภาการพยาบาลยังไมไดกําหนดเกณฑหรือแนวทางที่ชัดเจน
ในการพิจารณาหลักสูตร สภาการพยาบาลโดยอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2540 มีหนาที่ในการรับรองหลักสูตรฝกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ จึงมีมติจากที่
ประชุมสภาการพยาบาลครั้งที่ 10/2543 วันที่ 11 กันยายน 25431 ใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑการ
รับรองหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล พรอมทั้งกําหนดแนววิธีปฏิบัติในการรับรองหลักสูตร
ฝ ก อบรมระยะสั้ น ทางการพยาบาลต อ ไป ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ก ารจั ด ฝ ก อบรมเป น ไปอย า งมี ม าตรฐานและเกิ ด
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
3.2 การกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อตอบสนองตอกระแสการ
ปฏิรูประบบสุขภาพสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา ประเทศไทยไดเริ่มมีการดําเนินการอยางชัดเจนเพื่อการปฏิรูประบบ
สุขภาพ และการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนไทย แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการ และ
การพัฒนาระบบการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานเปนประเด็นหลักที่สภาการพยาบาลใหความสําคัญ ซึ่ง
กลไกหนึ่งที่จะชวยตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพได คือ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหมี
ความรูที่ลึกซึ้ง เขาใจกระบวนการเกิดโรคและความเจ็บปวยที่ซับซอน สามารถใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแล
ผูปวยไดอยางมีคุณภาพ การพัฒนาพยาบาลใหเกิดสมรรถนะดังกลาว ตองพัฒนาดวยการศึกษาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและมีการรับรองจากสภาวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงไดมีคําสั่ง
แตง ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําหลัก สูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ลงวัน ที่ 24
กันยายน 25444 และเพิ่มเติมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 25445 โดยมี รองศาสตราจารย เพ็ญศรี ระเบียบ เปน
ประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวยหัวหนาฝายการพยาบาล นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญทางการ
พยาบาลสาขาตางๆ จํานวน 13 สาขา ไดแก
สาขาการรักษาพยาบาลโรคเบื้องตน
สาขาการพยาบาลครอบครัว
สาขาการพยาบาลอาชีวะอนามัย
สาขาสุขภาพเด็กวัยเรียน
สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ
สาขาการพยาบาลผูปวยเรื้อรัง
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สาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤติและฉุกเฉิน
สาขาการพยาบาลผูปวยโรคตา
สาขาการผดุงครรภ
สาขาการพยาบาลทารกแรกเกิด และ
สาขาควบคุมการติดเชื้อ
โดยกําหนดใหคณะกรรมการชุดดังกลาววางแผนกําหนดโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางระยะสั้น กําหนดจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร หนวยกิตภาคทฤษฎีและหนวยกิตภาคปฏิบัติ
กําหนดความรูพื้นฐานรวม (core course) และความรูเฉพาะสาขาของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จัดทํา
หลักสูตรการฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางทั้ง 13 สาขาเพื่อเปนหลักสูตรกลางของสภาการพยาบาล และ
กําหนดแนวทางการจัดฝกอบรมสําหรับหนวยงานที่ตองการจัดหลักสูตร
ตอมาในการประชุมสภาการพยาบาลครั้งที่ 2/2545 วันที่ 11 กุมภาพันธ 25456 คณะกรรมการเฉพาะ
กิจฯชุดดังกลาวไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 16 สัปดาหและหลักสูตรอนุสาขา 8
สัปดาหแลวเสร็จและเสนอใหคณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรองเปนหลักสูตรกลางและประกาศใช โดยใน
การดําเนินการ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดจัดทําหลักสูตร 20 สาขา ใชระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห
หลักสูตรที่จัดทําเพิ่มเติมขึ้นไดแก
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (การฝกกลามเนื้อตา และวัดสายตาประกอบแวน)
สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
สาขาการพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการพยาบาลผูปวยออรโธปดิคส
สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤติ (ผูใหญและผูสูงอายุ)
สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤติ (เด็กและทารกแรกเกิด)
สาขาการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
นอกจากนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจยังไดจัดทําหลักสูตรการพยาบาลอนุสาขาอีก 2 สาขา ระยะเวลา
การศึกษา 8 สัปดาห ไดแก หลักสูตรการพยาบาลอนุสาขาการพยาบาลผูปวยบาดแผลออสโตมีและควบคุม
การขับถายไม ได และหลักสูตรการพยาบาลอนุสาขาการพยาบาลเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองของผูปว ย
โรคเบาหวาน
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สําหรับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดจัดทําขึ้นไดประกาศใชเมื่อป พ.ศ. 2546 เกณฑดังกลาวกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรไวอยางนอย 15 หนวยกิต เปนวิชาภาคทฤษฎี 10 หนวยกิต ภาคปฏิบัติ 5 หนวยกิต
หรือฝกปฏิบัติอยางนอย 300 ชั่วโมง และมีการกําหนดใหวิชาภาคทฤษฎีประกอบดวยวิชาเฉพาะของสาขาการ
พยาบาลนั้นๆ 8 หนวยกิต วิชาแกน 2 หนวยกิต ซึ่งตามรายวิชาแกนที่สภาการพยาบาลทําไวเปนหลักสูตร
กลางเปนเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ และแนวคิดทางการพยาบาลที่จําเปน
ในชวงระยะป พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมใหพยาบาลมีความรูเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพของประเทศที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ ป พ.ศ. 2545
การประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีผลใหสถาบันการศึกษาตางๆที่จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางอยูแลว หรือกําลังเตรียมจัดหลักสูตรปรับโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาใหมเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑที่
สภาการพยาบาลกํ า หนด และส ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ขอการพิ จ ารณารั บ รองจากสภาการพยาบาลก อ นเป ด
ดําเนินการ ซึ่งในกระบวนการพิจารณา สภาการพยาบาลไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประจําสาขาการพยาบาล
ตางๆอันประกอบไปดวยพยาบาลผูชํานาญการ พยาบาลผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการพยาบาลที่มีความรู
ความชํานาญเฉพาะสาขาเปนผูพิจารณาหลักสูตร
3.3 การแสดงเจตนาในการผลักดันเพื่อรับรองวิทยฐานะของพยาบาลผูสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
จากมติคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 25457
นายกสภาการพยาบาล (รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตร
และสถาบันฝกอบรมระยะสั้น โดยมี รองศาสตราจารย เพ็ญศรี ระเบียบ เปนประธานคณะอนุกรรมการฯ และ
รองศาสตราจารย ประคอง อินทรสมบัติ เปนรองประธานฯ คณะอนุกรรมการฯประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ทางการพยาบาลสาขาตางๆจากหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม สภากาชาดไทย และ
สังกัดมหาวิทยาลัย โดยในคําสั่งแตงตั้งไดระบุหนาที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ไวดังนี้คือ
1. กําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมสาขาวิชาพยาบาลศาสตรที่จะทําการฝกอบรมระยะ
สั้นเพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความรูทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาตางๆในวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ
2. กําหนดเกณฑมาตรฐานการดําเนินการและการบริหารหลักสูตรการฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทางระยะสั้นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ เพื่อการรับรองวิทยฐานะจากสภาการพยาบาล
3. พิจารณาการขอรับรองสถาบัน หลักสูตรตางๆสําหรับการฝกอบรมของสถาบันที่จะทําการฝกอบรม
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภในระดับประกาศนียบัตรระยะสั้น
4. พิจารณาการขอรั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รการฝก อบรมระยะสั้ น และการกํ า หนดหน ว ยเครดิ ต
การศึกษาตอเนื่องเพื่อการตออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย
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ตั้งแตชวงปลายป พ.ศ. 2545 ถึง ป พ.ศ. 2546 คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดทํารางขอบังคับ
สภาการพยาบาลว า ด ว ยการรั บรองหลัก สู ต รและสถาบั น ฝก อบรมระยะสั้ น ร ว มกับคณะอนุ ก รรมการรา ง
ขอบังคับ โดยไดจัดทําเกณฑมาตรฐานที่มีความชัดเจนเรื่องโครงสรางของหลักสูตร การบริหารหลักสูตร
มาตรฐานการรับรองหลักสูตร ขั้นตอนการรับรองหลักสูตร และไดมีการกําหนดคาธรรมเนียมการรับรอง
หลักสูตร โดยกําหนดวาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นที่มีระยะเวลาการอบรม 15-16 สัปดาห
กําหนดคาธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรละ 5,000 บาท ระยะเวลาการรับรอง 5 ป สําหรับหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะอนุสาขาที่มีระยะเวลาการอบรม 8 สัปดาห กําหนดคาธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรละ 3,000
บาท ระยะเวลาการรับรอง 5 ป 8 การดําเนินการดังกลาวของสภาการพยาบาลเปนการแสดงเจตนาที่ชัดเจนใน
การรับรองวิทยฐานะของพยาบาลวิชาชีพที่มีการศึกษาเพิ่มเติมจนมีสมรรถนะเฉพาะสาขา ทั้งนี้เปนการสราง
หลักประกันแกประชาชนวาจะไดรับการพยาบาลที่มีคุณภาพจากพยาบาลที่สมรรถนะเฉพาะในกลุมโรคนั้นๆ
และในระยะเวลาเดียวกันนี้ นายกสภาการพยาบาลไดเชิญพยาบาลผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนของสมาคมหรือ
ชมรมพยาบาลเฉพาะทางตางๆ เชน สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ชมรมพยาบาลโรคเบาหวาน
ชมรมพยาบาลหองผา ตัด ชมรมพยาบาลฉุกเฉิน ประชุมรวมกับสภาการพยาบาลเพื่อรวมกันกําหนดขี ด
ความสามารถเฉพาะทางของพยาบาลที่ตองการในหนวยงานบริการสุขภาพระดับตางๆ และมีการหารือเรื่อง
การออกหนังสือรับรองวิทยฐานะของผูผานการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โดยในที่ประชุมไดใช
คํา ว า การออกอนุ มัติ บัต ร เพื่ อ รั บรองความชํ า นาญเฉพาะสาขา อยา งไรก็ ต ามคณะกรรมการสภาการ
พยาบาลหลายทาน และที่ปรึกษาดานกฎหมายของสภาการพยาบาลใหขอแนะนําวา การใชคําวาอนุมัติบัตร
เป น การใช คํ า ที่ ไ ม ส อดคล องกั บ ข อ กํ า หนดของพ.ร.บ.วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ จึ ง ขอให
เปลี่ยนเปนคําวา “หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา” จึงถูกตองและตรงกับลักษณะของการรับรอง
3.4 การกําหนดขีดความสามารถของบุคลากรพยาบาลในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ และตติยภูมิ
เพื่อสงเสริมใหหนวยบริการสุขภาพตางๆมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาขีดสมรรถนะของพยาบาลใน
สถานบริการสุขภาพระดับตางๆอย างเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชน สภาการ
พยาบาลจึงได ประกาศ มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 94 ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 (ภาคผนวก ก ) โดยกําหนดหลักเกณฑขีด
ความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรพยาบาลในหนวยบริการระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ วา
นอกจากตองมีการจัดอัตรากําลังพยาบาลทั่วไปใหมีเพียงพอแลว ยังตองมีพยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ตาง ๆ ไดแก สาขาการพยาบาลชุมชน สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาสาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤต สาขาการ
พยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส สาขาการพยาบาลผูปวยปริ
ศัลยกรรม (Peri-operative) สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
สาขาการผดุงครรภ สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ สาขาการพยาบาลวิสัญญี และไดมีการระบุในทายประกาศ
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วาหนวยบริการจะพิจารณาจํานวนพยาบาลผูเชี่ยวชาญในสาขายอย ขึ้นอยูจํานวนผูปวยประเภทนั้นๆที่หนวย
บริการใหการดูแลอยู และระดับความซับซอนของปญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง
การประกาศมาตรฐานหนวยบริการและกําหนดขีดความสามารถของบุคลากรสาขาการพยาบาลแสดง
ถึงเจตนารมณที่ชัดเจนของสภาการพยาบาลในการกําหนดทิศทางที่เกี่ยวของกับกําลังคนสาขาพยาบาล
ศาสตรของประเทศ
3.5 การรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑและรายละเอียดการกําหนด
คาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุขเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังคน
ดานสุขภาพในภาครัฐ พรอมกับไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุขเพื่อ
กําหนดอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข เพื่อประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติของพยาบาลกับการจายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหสอดคลองกับลักษณะและความซับซอน
ของการปฏิบัติการพยาบาล สภาการพยาบาลจึงเห็นชอบใหมีการประกาศรับรองหลักสูตรการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สําหรับพยาบาลวิชาชีพที่จัดอยูในกลุมรหัส พว 26 และ พว 33 เพื่อใหเปน
แนวทางประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขเมื่อวันที่ 14 กันยายน 25489 การประกาศ
ดังกลาวนับไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการศึกษาอบรม
เพิ่มเติมเพื่อใหมีสมรรถนะเฉพาะสาขามากขึ้น และมีผลใหสถาบันตางๆที่มีศักยภาพและมีความพรอมพัฒนา
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนเชนกัน
3.6 การปรับเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพ
ของประชาชน
สภาการพยาบาลไดดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมาอยางตอเนื่องและได
ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการดานสุขภาพของประชาชน และนโยบายสุขภาพของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตั้งแต ป
พ.ศ. 2549 เปนตนมา คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางไดจัดการประชุม
รวมกับตัวแทนสถาบันผูจัดหลักสูตรและผูเกี่ยวของ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2551 สภาการพยาบาลไดจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล
สาขาตางๆเพื่อจัดทํารางสมรรถนะของพยาบาลเฉพาะทาง และปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กําหนดให
มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและในรายวิชาแกนไดกําหนดใหสอนเนื้อหา
เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการจัดการขอมูลทางคลินิก เพื่อผลิตพยาบาลเฉพาะทางมีที่สมรรถนะสูง สามารถ
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ประเมินปญหา จัดระบบการดูแล และใหการพยาบาลผูปวยกลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพซับซอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รางสมรรถนะและเกณฑมาตรฐานไดผานการรับรองจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลและ
ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 อยางไรก็ตามเมื่อชวงตน ป พ.ศ. 2552 คณะอนุกรรมการพิจาณาและ
รับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางไดพิจารณาเกณฑ มาตรฐานฯอีกครั้ง และมี ความเห็น รวมกันวา
ประกาศฯดังกลาวยังไมมีการกําหนดความหมายของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งมีผลใหสถาบันที่
ต อ งการเป ด สอนจั ด ทํ า การอบรมในรู ป แบบที่ ค ล า ยกั บ การบริ ก ารวิ ช าการมากกว า การจั ด หลั ก สู ต ร
คณะอนุกรรมการฯจึงไดทําเกณฑฯใหมโดยระบุความหมายของหลักสูตรไวในประกาศ พรอมทั้งปรับปรุง
รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับสมรรถนะ และการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผานการ
รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลแลว จึงไดมีการประกาศใช เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 255210
พรอมกันนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทางในการเสนอหลักสูตร การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรอง
หลักสูตร โดยจัดทําเปนคูมือการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปน
แนวทางตอไป
เอกสารอางอิง
1.สภาการพยาบาล. รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2543, วันที่ 11 กันยายน 2543.
2.ทัศนา บุญทอง. คณะพยาบาลศาสตรกบั การปฏิบัติภารกิจเปนสถาบันผูนาํ ในการพัฒนาวิชาชีพการ
พยาบาลในภาพรวม. ใน 100 ป โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล) 12 มกราคม พุทธศักราช 2539 บริษัท รุงเรืองรัตนพริน้ ติ้ง จํากัด, 2539, หนา 141165.
3.ทัศนา บุญทอง. การปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตรกับภารกิจดานการจัด
การศึกษา. ใน 100 ป โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล) 12 มกราคม พุทธศักราช 2539 บริษัท รุงเรืองรัตนพริน้ ติ้ง จํากัด, 2539, หนา 61-74.
4.สภาการพยาบาล. คําสั่งที่ 40/2544 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ลงวันที่ 24 กันยายน 2544.
5.สภาการพยาบาล. คําสั่งที่ 52/2544 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544.
6.สภาการพยาบาล. รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2545, วันที่ 11 กุมภาพันธ 2545.
7.สภาการพยาบาล. รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2545, วันที่ 7 พฤษภาคม 2545.
8.สภาการพยาบาล. รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2546, วันที่ 10 เมษายน 2546.
9.ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลรับรอง, วันที่
14 กันยายน 2548.
10.ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑมาตรฐานโครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขาและ
เกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตร, วันที่ 13 มีนาคม 2552.
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ขอบเขตและสมรรถนะของการปฏิบัตกิ ารพยาบาลเฉพาะทาง
ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง
การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง หมายถึง การกระทําการพยาบาลโดยตรงแกผูใชบริการกลุม
เฉพาะโรค โดยใชความรู ความชํานาญและทักษะการพยาบาลเฉพาะสาขานั้นๆ ในการพยาบาลผูปวย
เฉพาะรายอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําฐานขอมูลอยางงาย ติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธ
อยางตอเนื่อง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษที่เปนปจจุบัน
สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง
แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก
1. สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางดานคลินิก ประกอบดวย 4 สมรรถนะ
สมรรถนะที่ 1 มีความรูแ ละความสามารถในการพยาบาลผูปว ยกลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพซับซอน
1. มีความรูดานระบาดวิทยา และสถานการณเกี่ยวกับโรคเฉพาะสาขา
2. มีความรูเรื่องตัวชี้วัดตาง ๆ ที่สะทอนผลลัพธทางการพยาบาลและผลลัพธของทีมที่
เกี่ยวของกับโรคเฉพาะสาขา
3. มีความรูเรื่องโรค กระบวนการการกอโรค พยาธิสภาพ และผลกระทบของโรคเฉพาะ
สาขา
4. มีความรูเรื่องการรักษา การใชยา และการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษา
และการพิเคราะห สืบสวนโรคเฉพาะสาขา
5. สามารถประเมินสุขภาพผูปวยกลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพซับซอน
6. สามารถคาดการณ ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นจากการเปลี่ ย นแปลงของผู ป ว ยและวางแผน
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถวางแผน ใหการบําบัดทางการพยาบาลและประเมินผลการดูแลผูปวยเฉพาะ
โรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สามารถปฏิบัติงานเปนทีมกับพยาบาล แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของเพื่อการ
วางแผนและใหการดูแลผูปวยเฉพาะโรคได
9. สามารถประสานความรวมมือกับครอบครัวของผูปวย และแหลงประโยชนในชุมชนใน
การดูแลผูปวยเฉพาะโรคอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
10. สามารถเป น ที่ ป รึ ก ษาและให ข อ มู ล ทางด า นสุ ข ภาพแก ผู ป ว ยเฉพาะโรคได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence-Based Practice)
1. ประเมินและคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยเฉพาะโรค
2. ใชหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูปวยเฉพาะโรค
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มีความสามารถในการจัดการขอมูลทางสุขภาพของผูปวยเฉพาะโรคไดอยางเหมาะสม
1. มีทักษะในการจัดการขอมูลสุขภาพโดยมีการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล การแปล

ความหมายขอมูล
2. เสนอแนวทางในการนําขอมูลสุขภาพของผูรับบริการมาประยุกตใชในหนวยงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ
3.
4.
5.
6.

นําเสนอขอมูลสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ
ระบุผลลัพธและตัวชี้วัดผลลัพธคุณภาพทางการพยาบาลสําหรับผูปวย
เลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธคุณภาพทางการพยาบาลสําหรับผูปวย
นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการพยาบาลผูปวยอยา ง

ตอเนื่อง
7. จัดทําฐานขอมูลและผลลัพธการดูแลผูปวยอยางงาย
สมรรถนะที่ 4 มีทักษะพิเศษในการพยาบาลเฉพาะดานทางคลินกิ ในผูป วยกลุม เฉพาะโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. สมรรถนะของการพยาบาลเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)
ประกอบดวย 4 สมรรถนะ
สมรรถนะที่ 1 เปนผูทมี่ ีความรูความสามารถทางการจัดการการพยาบาล
1. มีความรูเรื่องการจัดการการพยาบาลที่จําเปน ประกอบดวย นโยบายสุขภาพ แนวคิด
ทฤษฎี บทบาทและหนาที่ของผูจัดการทางการพยาบาล
2. มีความรูเรื่องการบริหารทรัพยากร ประกอบดวยการบริหารหนวยงาน การบริหารบุคคล
การบริหารการเงิน งบประมาณและพัสดุ การบริหารผูปวย การบริหารวิชาการและงานวิจัย
3. มีทักษะการจัดการทางการพยาบาลที่สําคัญ ประกอบดวย การสรางมนุษยสัมพันธ การ
สรางแรงจูงใจ การสรางและบริหารทีมงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยง การบริหาร
เวลา การมอบหมายงาน การถายโอนอํานาจ การสอนงาน การนิเทศงานพยาบาล การแกไขปญหาและการ
ตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. สามารถจัดการปญหาในระดับหอผูปวยเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปได
5. สามารถจัดระบบการพยาบาล การจําแนกผูปวย การจัดระบบการดูแลผูปวยรายกรณี
ได
6. สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพได
7. สามารถพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาใหแกบุคลากรในหนวยงานได
8. สามารถสรางเครือขายเกี่ยวกับการจัดการความรูทางการจัดการทางการพยาบาลได
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สมรรถนะที่ 2 มีภาวะผูนําทางการพยาบาล
1. มี ค วามรูเ รื่ อ งแนวคิ ดและทฤษฎี ภาวะผูนํ า ป จ จัย ที่ มีผลต อ การพัฒ นาภาวะผูนํ า ของ
พยาบาล
2. มีภาวะผูนําของพยาบาลในบริบทและสถานการณที่หลากหลาย
3. มีทักษะสําคัญของผูนําทางการพยาบาลรวมสมัย
4. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการบริการพยาบาล
สมรรถนะที่ 3 เปนผูจัดการคุณภาพ และสรางนวัตกรรมทางการจัดการพยาบาล
1. มีความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
และการประกันคุณภาพ
2. สามารถกําหนดตัวชี้วัด และประเมินผลลัพธทางการพยาบาลที่สอดคลองกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพได
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และนํามาประยุกตใชใน
การจัดการทางการพยาบาลได
4. สามารถสรางนวัตกรรม หรือคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อนํามาพัฒนาการบริหาร
จัดการในหนวยงานได
5. สามารถพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาหนวยงานได
สมรรถนะที่ 4 การตัดสินใจทางจริยธรรม
1. มีความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
2. มีความสามารถในการใชหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการทางการ
พยาบาลได
3. มีความสามารถตัดสินใจปญหาดานจริยธรรม ในการจัดการทางการพยาบาลได
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ขอเสนอแนะสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
และสถาบันที่จัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาลและมี
ระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห ควรปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่ไดสําเร็จการศึกษา
2. เข า ร ว มประชุ ม หรื อ อบรมทางวิ ช าการเพื่ อ การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งสาขาพยาบาลศาสตร
(Continuing Nursing Education) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาลเฉพาะทางที่ไดสําเร็จการศึกษา อยางนอย
20 หนวยคะแนน ในระยะเวลา 5 ป
3. ศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยการอานงานวิจัยที่เกี่ยวของ อยางนอยเดือนละ 2 เรื่อง และนํา
ความรูจากงานวิจัย มาใชในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
4. เก็บรวบรวมขอมูลประเด็นปญหาที่นาสนใจของผูปวยเฉพาะโรคและผลลัพธการดูแลเพื่อ
เผยแพรในสถานบริการที่ปฏิบัติงานอยู หรือในการประชุมวิชาการตาง ๆ
5. เขารวมเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมในชมรมพยาบาลเฉพาะทาง/สมาคมวิชาชีพอยางตอเนื่อง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางดานการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สําหรับสถาบันที่จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางดานคลินิก และการจัดการทางการพยาบาล
ควรจัดการอบรมระยะสั้น และ/หรือจัดประชุมวิชาการในสาขาที่จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อ
พัฒนาองคความรูใหมและ/หรือความรูท ี่เปนปจจุบนั ใหแกคณาจารย ผูเกี่ยวของ และผูที่สําเร็จการศึกษา
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เกณฑมาตรฐานการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ในการรั บ รองหน ว ยงานเพื่ อ เป น สถาบั น หลั ก ในการจั ด หลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทาง
คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล ไดกําหนดเกณฑใน
การจั ด หลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทาง ประกอบดว ย ลัก ษณะของหนว ยงานที่ ส ามารถขอจั ด หลั ก สูต ร
การศึกษาการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขา ดังนี้
ลักษณะของหนวยงานที่สามารถขอจัดหลักสูตรการศึกษาการพยาบาลเฉพาะทาง
1. สถาบันการศึกษาพยาบาลที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล ที่มีความพรอมในดาน
คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาและมีปจจัยเกื้อหนุนเพียงพอในการจัดการศึกษา
2. สถาบันบริการสุขภาพเฉพาะทาง เชน สถาบันประสาทวิทยา สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา สถาบันมะเร็งแหงชาติ ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนยที่มี
ความพรอมในดานผูสอน ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางและมีปจจัยเกื้อหนุนเพียงพอในการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขา
หนวยงานที่จดั หลักสูตรการศึกษาการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขาประกอบดวย 2 หนวยงาน
ไดแก
1. สถาบันการศึกษาที่ไดรับรองจากสภาการพยาบาล และ
2. ฝายบริการพยาบาล/ สถาบันบริการที่ไดรับรองจากสภาการพยาบาล
หมายเหตุ สถาบันผูรวมจัดทําหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเดียวกัน ใหรวมจัดหลักสูตรไดไมเกิน 2
สถาบัน เพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร
เกณฑการรวมกันจัดทําหลักสูตร
1. สถาบันการศึกษาและฝายบริการพยาบาล/สถาบันบริการมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการจัด
การศึกษาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. สถาบันการศึกษาและสถาบันบริการตองรวมกันในการบริหารจัดการหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย
1. ผูแทนจากสถาบันการศึกษา และผูแทนจากฝายบริการพยาบาล/สถาบันบริการ
2. ฝายทีเ่ ปนผูริเริ่มในการดําเนินการจัดการศึกษาจะทําหนาที่ประธาน และอีกฝายจะเปนประธาน
รวม
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3. กรรมการจากฝายทีท่ าํ หนาที่ประธาน ใหมีจํานวน 2 ใน 3 สวน และกรรมการอีกฝายจํานวน 1
ใน 3 สวน โดยมีจํานวนกรรมการรวมทั้งหมดไมนอยกวา 10 คน และกรรมการควรเปนผูทที่ ําหนาที่สอนหรือ
ปฏิบัติงานในสาขานัน้ จริง
คุณสมบัติของผูสอน ดังนี้
1. ผูสอนภาคทฤษฎี
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาที่เปดสอน มีความเชี่ยวชาญ
และปฏิบัติงานสาขานั้นๆ หรือ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาอื่นและทําหนาที่สอนหรือปฏิบัติงานในสาขาที่
เปดสอน โดยมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป
2. ผูสอนหลักในภาคปฏิบัติ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาที่เปดสอน หรือสาขาอื่นๆที่
เกี่ยวของ มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานสาขานั้นๆ และทําหนาที่สอนหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เปดสอนโดย
มีประสบการณไมนอยกวา 5ป
- สําหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
ตองเปนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป หรือพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไป/เวชปฏิบัติครอบครัว
ตองเปนผูที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิก มีหนังสือรับรองคุณวุฒิและประสบการณจาก
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
3. ผูชวยสอนในภาคปฏิบัติ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี, เปนผูที่มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลใน
สาขานั้นๆ และตองผานการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขานั้น ๆ ในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและตองเปนผูที่มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาล
ในสาขานั้นๆไมต่ํากวา 5 ป
ต องเปนผูที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิก มีหนัง สือรับรองคุณวุฒิและประสบการณจาก
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
4. ผูสอนหลักในภาคปฏิบัติและผูชวยสอนในภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะตองมี
ประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาดั งกลาว ไมนอยกวา 5 ป และตองผานการประเมินใหเป น
ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยฯ และชมรมพยาบาลโรคไตแหงประเทศไทยฯ
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ปจจัยเกื้อหนุน
1. มีขนาดและจํานวนหองเรียนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
2. หองสมุดตองมีหนังสือ/ตําราในสาขานัน้ ๆ อยางนอย 10 ชื่อเรื่อง และวารสารทางการพยาบาล
ภาษาไทยอยางนอย 10 ชื่อวารสาร
3. มีวารสารตางประเทศในสาขาที่เปดสอนอยางนอย 5 ชือ่ วารสาร หรือมีฐานขอมูลทีส่ ืบคนขอมูล
ทาง Electronic สําหรับการสืบคนเอกสารทางวิชาการเต็มฉบับ (Full Text)
4. มีอัตราสวนของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูลตอนักศึกษาไมนอยกวา 1 : 5
5. อัตราสวนของผูสอนและผูเรียนในการศึกษาภาคปฏิบัติ ดังตอไปนี้
- สาขาการพยาบาลผูปว ยวิกฤต,ฉุกเฉินและสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
อัตราสวน 1 : 2
- สาขาการพยาบาลผูปว ยกึ่งวิกฤต อัตราสวน 1 : 4
- สาขาการพยาบาลผูปว ยเรื้อรัง อัตราสวน 1 : 6
6. แหลงฝกปฏิบตั ิ
- มีจาํ นวนผูปว ยและอุปกรณตางๆเพียงพอ
- มีจาํ นวนผูปว ยที่ตองการการดูแลเฉพาะทางตามสาขานั้นๆ อยูใน 10 อันดับแรกของ
โรงพยาบาล/สถาบันที่เปนแหลงฝกปฏิบตั ิ
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป วยวิกฤตใหมีแหลงฝกผูปว ยวิกฤตใน
สถานพยาบาลนั้นไมนอยกวา 2 หอผูปว ย
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) จะตองเปน
โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน หรือศูนยบริการสาธารณสุข ทีม่ ีพยาบาลเวชปฏิบัติหรือแพทยควบคุม
กํากับ
- มีหนังสืออนุญาตจากแหลงฝกปฏิบัติใหฝกปฏิบัติได
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
1. จัดการสอนภาคปฏิบัติในแหลงฝกที่ระบุไวในหลักสูตรเทานั้น ถามีการขยายแหลงฝกตองขอ
อนุญาตจากสภาการพยาบาล และจะดําเนินการไดหลังไดรับการรับรองแหลงฝกจากสภาการพยาบาล
เพิ่มเติมแลวเทานั้น
2. การจัดการเรียนการสอน ขอใหระบุวิธีการสอน เนื้อหาการสอน ลักษณะและจํานวนของกรณี
ตัวอยางและผูปวยที่ใชในการสอน และวิธีการประเมินผลใหชัดเจน
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กระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขา
สถาบันสงเอกสาร(ครั้งที่ 1)พรอม
คาธรรมเนียมการรับรองหลักสูตร

สถาบันสงเอกสารที่แกไข
(ตั้งแตครั้งที่ 2เปนตนไป)
5 วันทําการ
เอกสารไมครบถวน

คณะอนุกรรมการฯ
ไมผาน
กลั่นกรองความสมบูรณของ
5 วันทําการ
เอกสาร

ไมแกไขหลักสูตร
ตามที่สภาฯแจง
ไมสงเอกสารภายใน
15 วันทําการ

5 วันทําการ
ผาน

ผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพ
15 วันทําการ

สงคืนสถาบันเพื่อแกไข

ยุติกระบวนการ

20 วันทําการ

ไมผาน
15 วันทําการ

คณะอนุกรรมการฯ
ประมวลขอเสนอและ
วิธีการแกไขหลักสูตร

สงคืนสถาบันเพือ่ แกไข
ตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ

ผาน

สรุปประเมินผลและเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาล
20 วันทําการ

คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ใหการรับรองหลักสูตร
5 วันทําการ

แจงผลการรับรองหลักสูตรแก
สถาบัน
หมายเหตุ สถาบันการศึกษาตองสงเอกสาร ใหสภาการพยาบาลพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 120 วัน กอนประกาศรับ
นักศึกษา
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ขอชี้แนะกระบวนการนําเสนอหลักสูตรเพื่อการรับรองจากสภาการพยาบาล
กระบวนการพิจารณาหลักสูตร
1. กลัน่ กรองความสมบูรณของเอกสาร กรณีเอกสารไมสมบูรณ สงคืนสถาบันตนเรื่องที่ตองการรับรอง
หลักสูตรภายใน 5 วันทําการ กรณีเอกสารสมบูรณสงผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรภายใน 5 วันทําการ
2. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร และสงผลการพิจารณากลับมายังสภาการพยาบาลเพื่อแจงไปยัง
สถาบันผูจัดทําหลักสูตร ภายใน 15 วันทําการ
* กรณีผูทรงคุณวุฒิขัดของขณะดําเนินการ คณะอนุกรรมการฯจะประสานงานเพื่อเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ทานอื่นดําเนินการแทน
3. คณะอนุกรรมการฯ ใชเวลาประมวลขอเสนอและวิธีการแกไขของผูทรงคุณวุฒิ ภายใน 5 วันทําการ
และสงผลการพิจารณากลับไปยังสถาบันผูจัดหลักสูตรภายใน 20 วันทําการ
4. สถาบันผูจดั หลักสูตรแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและสงกลับมายังสภาการ
พยาบาลเพื่อขอพิจารณารับรองหลักสูตรใหมภายใน 15 วันทําการ
5. สภาการพยาบาลสงหลักสูตรฉบับแกไข ไปยังผูทรงคุณวุฒิกลุมเดิม ภายในเวลา 5 วันทําการ
6. หลักสูตรที่ผานการรับรองโดยไมมีการแกไข สภาการพยาบาลจะประมวลผล เพื่อเสนอขอการรับรอง
จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ภายใน
20 วันทําการ
7. สภาการพยาบาลแจงผลการรับรองหลักสูตรไปยังสถาบันผูเสนอขอการรับรองหลักสูตรภายใน 5 วัน
ทําการ
8. หลังจากสถาบันผูจัดหลักสูตรไดรับจดหมายแจงผลการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลแลว
สามารถประกาศรับสมัครและดําเนินการจัดการเรียนการสอนได
กรณีไมผานการพิจารณารับรองหลักสูตร
1. การเตรียมเอกสารไมสมบูรณตามที่สภาการพยาบาลกําหนด
2. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานโครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง/อนุสาขาและเกณฑการบริหารจัดการหลักสูตรของสภาการพยาบาล
การยุตกิ ารดําเนินการรับรองหลักสูตร มี 2 กรณี ไดแก
1. สถาบันสงหลักสูตรกลับมาใหสภาการพยาบาลพิจารณาใหมแตไมแกไขตามทีส่ ภาการพยาบาล
เสนอแนะ หรือ
2. สถาบันไมสงหลักสูตรทีแ่ กไขแลวกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด (15 วันทําการ)
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การเตรียมเอกสารเพื่อขอการรับรองหลักสูตร
1. เอกสารที่สง มาขอการรับรองหลักสูตร ตองประกอบดวยเอกสารตอไปนี้
1.1 เนื้อหาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ในสาขาที่ตองการรับรอง ตามประกาศสภาการ
พยาบาล เรื่อง เกณฑมาตรฐานโครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / อนุสาขา และเกณฑในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รายละเอียดดังเอกสารภาคผนวก ก)
(1) ชื่อหลักสูตรและประกาศนียบัตร
- ชื่อภาษาไทย
- ชื่อภาษาอังกฤษ
(2) ความเปนมา/ปรัชญาของหลักสูตร
(3) วัตถุประสงคของหลักสูตร
(4) โครงสรางหลักสูตร
(4.1) ระยะเวลาการศึกษา
(4.2) โครงสรางหลักสูตร
(4.2.1) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
- ภาคทฤษฎี
- ภาคปฏิบัติ
(4.2.2) จํานวนรายวิชาในหลักสูตร
- วิชาแกน
- วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก
- วิชาความรูความชํานาญเฉพาะสาขา
(4.2.3) รายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชา
- วัตถุประสงครายวิชา/ลักษณะรายวิชา
- สังเขปหัวขอรายวิชา
- เอกสารอางอิง
(5) การประเมินผล
(6) คุณสมบัติของผูรับการศึกษา
(7) การสําเร็จการศึกษา
(8) คุณสมบัติผูสอน
(8.1) ผูสอนภาคทฤษฎี
(8.2) ผูสอนภาคปฏิบัติ
(9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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(10) ปจจัยเกือ้ หนุน
(10.1) หองเรียน
(10.2) หองสมุด
(10.3) คอมพิวเตอร
(10.4) วารสาร
(10.5) อัตราสวนของผูสอนตอผูเรียน
(11) แหลงฝกปฏิบัติ
(11.1) จํานวนและประเภทของผูปวย
(11.2) จํานวนอุปกรณ
(11.3) หนังสืออนุญาตจากแหลงฝก
(12) ประวัติและผลงาน( CV) ของอาจารยผูสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
1.2 แนบเอกสารประวัตแิ ละผลงาน (CV) ของผูสอนหลักและผูชว ยสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่รี ะบุประวัติการทํางานและผลงานที่เกี่ยวของกับสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่ขอรับรอง ภายใน
5 ป ยอนหลัง โดยมีการลงนามรับรองของเจาของประวัติ ตามแบบฟอรมที่สภาการพยาบาลกําหนด (ตาม
แบบฟอรมประวัติและผลงานในภาคผนวก ง)
1.3 แนบหนังสือรับรองการเปนแหลงฝกจากผูบริหารแหลงฝกที่ระบุไวในหลักสูตร
2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขาและแหลงฝกปฏิบัติ จะตองไดรับการรับรองจากสภาการ
พยาบาลเปนที่เรียบรอยกอนเปดดําเนินการรับนักศึกษา
3. หลั กสูตรที่ผานการรับรองจากสภาการพยาบาลแลว จะดํ าเนิน การเปดรับนัก ศึก ษาไม ได หาก
หลักสูตรจะหมดอายุการรับรองภายใน 6 เดือน
4. การขอพิจารณารับรองหลักสูตรควรมีระยะเวลาดําเนินการ โดยสถาบันผูจัดสงหลักสูตรจํานวน 5 ชุด
พรอม File ขอมูล บันทึกลงในแผน CD/DVD/Diskette ใหสภาการพยาบาลพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 120
วัน กอนประกาศรับนักศึกษา
ขอกําหนดในการดําเนินการหลักสูตร
การดําเนินการหลักสูตรตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสภา
การพยาบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการหลักสูตรใดๆ ตองนําเสนอตอสภาการพยาบาลเพื่อขอ
การรับรองใหม เชน การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ,รายชื่ออาจารยประจํา
หลั ก สู ต ร และอาจารย พิ เ ศษทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ , สถานที่ เ ป ด ดํ า เนิ น การทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ หรือแหลงฝกภาคปฏิบัติ เปนตน
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สภาการพยาบาล
แบบประเมินผลการรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขา
สาขา……………………..……………………………
สถาบัน/หนวยงาน………………………………………………………
ผลการประเมิน
หัวขอการประเมิน
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ผาน ไมผาน
1. ชื่อหลักสูตรและประกาศนียบัตร
1.1 ชื่อภาษาไทย
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ความเปนมา/ปรัชญาของหลักสูตร
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4. โครงสรางหลักสูตร
4.1. ระยะเวลาการศึกษา
4.2. โครงสรางหลักสูตร
4.2.1 จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
- ภาคทฤษฎี
- ภาคปฏิบัติ
4.2.2 จํานวนรายวิชาในหลักสูตร
- วิชาแกน
- วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก
- วิชาความรูความชํานาญเฉพาะสาขา
4.2.3 รายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชา
- ลักษณะ รายวิชา/วัตถุประสงครายวิชา
- สังเขปหัวขอรายวิชา
- เอกสารอางอิง
5. การประเมินผล (ภาคทฤษฎี,ภาคปฏิบัติ)
6. คณะกรรมการหลักสูตร
7. คุณสมบัติผูสอน
7.1 ผูสอนภาคทฤษฎี
7.2 ผูสอนภาคปฏิบัติ
8. คุณสมบัติของผูรับการศึกษา
9. ปจจัยเกื้อหนุน
9.1 หองเรียน
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ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

9.2 หองสมุด
9.3 คอมพิวเตอร
9.4 วารสาร
9.5 อัตราสวนของผูสอนตอผูเรียน
10. แหลงฝกปฏิบัติ
10.1 จํานวนและประเภทของผูปวย
10.2 จํานวนอุปกรณ
10.3 หนังสืออนุญาตจากแหลงฝก
11. ประวัติและผลงาน ( CV) ของอาจารยผสู อนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สรุปผลการพิจารณา
รับรอง
ไมรับรอง
สรุปประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง
………………………………………...……………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………

ลงชื่อผูประเมิน……………..……………………….
วันที่ประเมิน…………………………………………

คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง : สภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒

คูมือการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

22

การดําเนินการหลังสิ้นสุดการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ที่รับรองแลวจากสภาการพยาบาล
1. การศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลรับรอง (หลักสูตรเฉพาะทางระยะเวลา 5
ป ,หลักสูตรเฉพาะทางอนุสาขา ระยะเวลา 3 ป ) จะไมมีรหัสหลักสูตร จึงไมสามารถบันทึกหนวยคะแนน
ในฐานขอมูลได ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการอบรมแตละรุน ขอใหสถาบันผูจัดหลักสูตรสงแบบบันทึกรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา ดวยโปรแกรม Mirosoft Excel โดยใหมีขอมูลดังนี้
1) ลําดับที่
6) วันเดือนปเกิด
2) เลขที่บัตรประชาชน
7) ที่อยูปจจุบัน
3) เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล
8) สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน
4) เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
9) ชื่อ-สกุลเดิม (ถามี)
5) ชื่อ-สกุล
ตัวอยางแบบบันทึกรายชื่อตามเอกสารภาคผนวก จ
2. สงแบบบันทึกรายชื่อตามขอ 1 เปน เอกสาร 1 ชุด และไฟลบันทึกขอมูล (Diskette, CD-R/DVD-R)
เพื่อ การบันทึกหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องฯ จํานวน 50 หนวยคะแนน และเพื่อจัดทําฐานขอมูลของสภา
การ พยาบาล
3. ขอใหสถาบันผูจัดหลักสูตรมอบประกาศนียบัตรและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) แกผูสาํ เร็จ
ศึกษา ทุกครั้ง เพื่อสิทธิประโยชนของผูสําเร็จการศึกษา และเพือ่ เก็บไวเปนหลักฐาน กรณีเกิดความ
คลาดเคลื่อนใน การสงขอมูลการบันทึกหนวยคะแนน
4. เมื่อจะหมดอายุการรับรองหลักสูตร ขอใหสถาบันดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสงมายังสภา
การพยาบาล จํานวน 5 ชุด พรอมไฟลบันทึกขอมูล (Diskette, CD-R/DVD-R) เพื่อใหสภาการพยาบาล
พิจารณารับรองลวงหนาไมนอยกวา 120 วัน กอนประกาศรับนักศึกษา
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ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกําหนดวัตถุประสงคใหสภาการพยาบาลสงเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และ
ความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบกับ
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและการผดุ งครรภ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดประกาศ
มาตรฐานการบริหารองคกรบริการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ และมาตรฐานผลลัพธการพยาบาลและการผดุงครรภ เพื่อใหหนวยบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ นําไปใชเปนมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ในระดับที่ดีที่สุด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
พ.ศ. ๒๕๒๘ สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล จึงออกประกาศ
มาตรฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิไว ดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑ มาตรฐานการบริหารองคกรบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ
( Standard of nursing and midwifery service organization ) ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การจั ด องค ก รและการบริ ห ารองค ก รบริ ก ารการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
๑.๑ องคกรพยาบาล / ฝายการพยาบาล / กลุมงานการพยาบาลอยูในโครงสรางการบริหารโรงพยาบาล /
สถานบริก ารสุ ข ภาพ และขึ้ น ตรงตอผู บ ริห ารสูง สุ ด ของโรงพยาบาล / สถานบริก ารสุ ข ภาพ
๑.๒ องคกรพยาบาลและการผดุงครรภมีโครงสรางและบทบาทหนาที่ตามขอบเขตงานของวิชาชีพ
๑.๓ องค ก รพยาบาลมีผู บ ริห ารสู ง สุด เปน พยาบาลวิ ชาชี พ
๑.๔ องคกรพยาบาลมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางการบริหารและการจัดบริการ
การพยาบาลและการผดุง ครรภ
๑.๕ องค ก รพยาบาลมีน โยบาย เป าหมาย และแผนพั ฒนาคุณ ภาพบริก ารพยาบาล
๑.๖ ผูบริหารสูงสุดขององคกรพยาบาลมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ตัดสินใจ และวางแผน
เกี่ย วกับการสนับ สนุ น และการพั ฒนาคุ ณ ภาพของโรงพยาบาล / สถานบริ ก ารสุ ขภาพ
๑.๗ ผูบริหารทางการพยาบาลสนับสนุนใหมีระบบและกลไกการบริหารที่เนนการมีสวนรวม
ของบุ ค ลากรและประสานความรว มมือ ระหวา งหนว ยงาน
มาตรฐานที่ ๒ การบริห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
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๒.๑ การคัด สรรบุ ค ลากรจัด ทําอย า งเป น ระบบ
๒.๒ พยาบาลทุ ก ระดั บมี คุณสมบั ติ แ ละสมรรถนะที่ เ หมาะสม
๒.๓ การจัด อั ตรากํา ลั งเหมาะสมกั บความตอ งการการบริ ก ารพยาบาล
๒.๔ การควบคุมกํากับ และการประเมิ น ผลงานของบุ คลากรมีป ระสิ ทธิภ าพ
๒.๕ ระบบการพัฒ นาความรู ความสามารถมี ค วามทั นสมั ย
๒.๖ ระบบการรัก ษาบุ ค ลากรมีป ระสิ ท ธิภ าพ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดระบบงาน และกระบวนการใหบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ
๓.๑ การจัดระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภมีคุณภาพ
๓.๒ การจัดทีมการพยาบาลเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ระบบการบริหารการพยาบาลสนับสนุนการใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ
๓.๔ กลไกการส ง เสริ ม ให พ ยาบาลและผดุ ง ครรภ ป ระกอบวิ ช าชี พ ธํา รงไว ซึ่ ง จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
๓.๕ ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ
๔.๑ นโยบายและแผนงานจั ด การระบบคุ ณ ภาพการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ ชั ด เจนและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
๔.๒ ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง
๔.๓ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย า งต อ เนื อ ง ( CQI )
หมวดที่ ๒ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
( Nursing and midwifery practice standard ) ประกอบด ว ย ๕ มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การใช ก ระบวนการพยาบาลในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
๑.๑ การใช ก ระบวนการพยาบาล
๑.๒ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
มาตรฐานที่ ๒ การรั ก ษาสิ ท ธิ ผู ป ว ย จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
๒.๑ การปกป อ งและพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ ผู ใ ช บ ริ ก าร
๒.๒ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
มาตรฐานที่ ๓ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
๓.๑ การใช ศ าสตร ท างการพยาบาลและศาสตร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
๓.๒ กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
มาตรฐานที่ ๔ การจั ด การ การดู แ ลต อ เนื่ อ ง
การจั ด การการดู แ ลต อ เนื่ อ ง
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มาตรฐานที่ ๕ การบั น ทึ ก และการรายงาน
๕.๑ ระบบการบั น ทึ ก และรายงาน
๕.๒ การพั ฒ นาระบบการบั น ทึ ก ทางการพยาบาลและการรายงาน
หมวดที่ ๓ มาตรฐานผลลั พ ธ ก ารบริ ก ารการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
( Nursing and midwifery outcome standard ) ประกอบด ว ย ๕ มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ความปลอดภัยจากความเสี่ยงและภาวะแทรกซอนทางการพยาบาลที่ปองกันได
ผูใชบริการไดรับบริการที่ปลอดภัย
มาตรฐานที่ ๒ การบรรเทาความทุกขทรมานของผูใชบริการ
ผูใชบริการไดรับการบรรเทาความทุกขทรมาน
มาตรฐานที่ ๓ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การรักษาพยาบาล
ผูใชบริการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การรักษาพยาบาล
มาตรฐานที่ ๔ ความสามารถในการดูแลตนเองของผูใชบริการ
ผูใชบริการมีความสามารถในการดูแลตนเอง
มาตรฐานที่ ๕ ความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ
ผูใชบริการพึงพอใจในคุณภาพการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ
ทั้งนี้ ใหเ ปนไปตามหลักเกณฑ ขีด ความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรในหนวยบริการ
ระดับตาง ๆ ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

ราชกิจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๔ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
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หลักเกณฑขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรพยาบาลในหนวยบริการระดับทุติยภูมิ
ขีดความสามารถของบุคลากรพยาบาลในหนวยบริการระดับทุติยภูมิ
รายการ
พยาบาลทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมการกูชีพขั้นสูงประจําที่หองฉุกเฉิน
ตลอดเวลา
พยาบาลวิชาชีพที่แผนกผูปวยนอกตลอดเวลาทําการ
พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพที่แผนกผูปวยในทุกหอผูปวยตลอดเวลาทําการ
พยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตาง ๆ ( วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร )
1. สาขาการพยาบาลชุมชน
สาขายอย สาขาเฉพาะทาง ( subspecialty )
- การพยาบาลอาชีวอนามัย
- การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว / ชุมชน
2. สาขาการพยาบาลเด็ก
สาขายอย **
- การพยาบาลผูปวยทารกแรกเกิด
- การพยาบาลผูปวยเด็กภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
- การพยาบาลผูปวยเด็กโรคติดเชื้อ
- การพยาบาลผูปวยเด็กโรคมะเร็ง
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาทางเดินหายใจ
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาทางระบบประสาท
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินอาหารและ
โภชนาการ
- การพยาบาลผูปวยเด็กเบาหวานและปญหาระบบไรทอ
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาหัวใจและหลอดเลือด
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาโรคระบบไต

ปฐม
ภูมิ

ทุติย
ภูมิ

ตติย
ภูมิ

ควรมี

ควรมี

ตองมี

ตองมี
-

ตองมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี

ตองมี

ตองมี

ควรมี
ตองมี
-

ควรมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี

-
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รายการ
3. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร ศัลยศาสตร
สาขายอย **
- การพยาบาลผูปวยวิกฤต
- การพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- การพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส
- การพยาบาลผูปวยปริศัลยกรรม ( Peri – operative )
- การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ
- การพยาบาลผูปวยโรคทางสมองและระบบประสาท
- การพยาบาลผูปวยโรคเรื้อรัง
- การพยาบาลผูปวยมะเร็ง
- การพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและทรวงอก
- การพยาบาลผูปวยโรคทางตา
- การพยาบาลผูปวยโรคไตและฟอกเลือดทดแทน
- การพยาบาลผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ
- การพยาบาลผูปวยที่ปลูกถายอวัยวะ
4. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สาขายอย **
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุน
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผูใหญ
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผูสูงอายุ
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิกฤตฉุกเฉิน
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผูติดสารเสพติด
5. สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
6. สาขาการผดุงครรภ
7. สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ
8. สาขาการพยาบาลวิสัญญี

ปฐม
ภูมิ
-

ทุติย
ภูมิ
ตองมี

ตติย
ภูมิ
ตองมี

-

ตองมี
ตองมี
ควรมี
ควรมี

ตองมี
ตองมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี

ตองมี

ควรมี
ควรมี
-

ควรมี
ตองมี
ควรมี
ตองมี

ควรมี
ตองมี
ตองมี
ตองมี
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** หนวยบริการจะพิจารณาจํานวนพยาบาลผูเชีย่ วชาญในสาขายอย ขึ้นอยูจํานวนผูป วยประเภท
นั้น ๆ และระดับความซับซอนของปญหา
หมายเหตุ :- ตองมี หมายถึง จําเปนตองมี
ควรมี หมายถึง มีศักยภาพ / แนวโนมที่จะพัฒนาใหมีได
อาจมี หมายถึง มีไดก็ดีแตอาจใชเวลานานที่จะพัฒนาใหมีได
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อั ต รากํา ลั ง ของบุ ค ลากรพยาบาลในหน วยบริก ารระดับทุติ ย ภูมิ
การกําหนดอัตรากําลังพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ควรเปนไปตามภาระงานในการดูแลผูปวย
ตามระดับความหนัก – เบา ของผูปวย (Acuity Level) โดยมีพยาบาลที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน มีสัดสวนการ
ผสมผสานระหวาง RN และ Non RN อยางเหมาะสม และควรมีการกําหนดสัดสวน การกระจายอัตรากําลังในแต
ละเวรตามภาระงาน โดยมีขอเสนอ ดังนี้
ขอเสนอเกณฑอัตรากําลังพยาบาลระดับทัว่ ไป ขัน้ ต่ํา ในแตละหนวยบริการระดับทุติยภูมิ
ประเภท

ชั่วโมงการพยาบาล
ตอวันนอน

สัดสวน
พยาบาลวิชาชีพ : ผูปวย
RN : Pt
1 : 100
1 : 10

ผูปวยนอก
อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน
หอผูปวยสามัญ
กุมาร
4
1:6
สูติ
4
1:6
นรีเวชกรรม
4
1:6
อายุรกรรม
6
1:4
ศัลยกรรม / ศัลยกรรมกระดูก
4.8
1:5
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ /
4.8
1:5
ศัลยกรรมประสาท
จิตเวช
6
1:4
หนวยบําบัดเฉพาะ (ไตเทียม รังสี
3 ชั่วโมงตอราย
1:2
รักษาเคมีบําบัด ) ( ถามี )
หองผาตัด
2:1
พยาบาลวิสัญญี
2:1
หอผูปวยพิเศษ
6
1:4
หอผูปวยหนัก ( ผูใหญ ) ( ถามี )
12
1:2
หอผูปวยหนัก ( เด็ก ) ( ถามี )
12
1:2
หองคลอด
2:1
หมายเหตุ : ถาใชพยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาที่ OPD ตองใชพยาบาล 1 คน ตอผูปวย 30 คน
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ทั้งนี้การกําหนดอัตรากําลังพยาบาลตองไมต่ํากวาคาเฉลีย่ ของชัว่ โมงการพยาบาลตอวันนอนตามระดับ
ความหนักเบาของผูปวย ( Acuity Level ) ในโรงพยาบาล ดังนี้
ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ
ระดับของ
ระดับตน
ระดับสูง
ทั่วไป
ภูมิเฉพาะทาง
โรงพยาบาล
Early Secondary Late Secondary
Tertiary
Excellent center
IPD
3
4.5
6
6
ICU
12
12 - 16
16
Staff mix อาจมี RN : Non RN ไดเปน 100 % : 0 80% : 20% 70% : 30% 65% : 35% หรือ 60% : 40%
ก็ได ตามความซับซอน และความรุนแรงของผูปวยที่ตองการพยาบาล
สําหรับ Skill mix อาจตองคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ RN เชน ผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานพิเศษ
ตาง ๆ รวมทั้ง APN ซึ่งควรมีในบาง Area
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หลักเกณฑขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรพยาบาลในหนวยบริการระดับตติยภูมิ
ขีดความสามารถของบุคลากรพยาบาลในหนวยบริการระดับตติยภูมิ
รายการ
พยาบาลทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมการกูชีพขั้นสูงประจําที่หองฉุกเฉิน
ตลอดเวลา
พยาบาลวิชาชีพที่แผนกผูปวยนอกตลอดเวลาทําการ
พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพที่แผนกผูปวยในทุกหอผูปวยตลอดเวลาทําการ
พยาบาลผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตาง ๆ ( วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร )
1. สาขาการพยาบาลชุมชน
สาขายอย สาขาเฉพาะทาง ( subspecialty )
- การพยาบาลอาชีวอนามัย
- การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว / ชุมชน
2. สาขาการพยาบาลเด็ก
สาขายอย **
- การพยาบาลผูปวยทารกแรกเกิด
- การพยาบาลผูปวยเด็กภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
- การพยาบาลผูปวยเด็กโรคติดเชื้อ
- การพยาบาลผูปวยเด็กโรคมะเร็ง
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาทางเดินหายใจ
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาทางระบบประสาท
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินอาหารและ
โภชนาการ
- การพยาบาลผูปวยเด็กเบาหวานและปญหาระบบไรทอ
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาหัวใจและหลอดเลือด
- การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาโรคระบบไต

ปฐม
ภูมิ

ทุติย
ภูมิ

ตติย
ภูมิ

ควรมี

ควรมี

ตองมี

ตองมี
-

ตองมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี

ตองมี

ตองมี

ควรมี
ตองมี
-

ควรมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี

-
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รายการ

ปฐม
ภูมิ
-

ทุติย
ภูมิ
ตองมี

3. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร ศัลยศาสตร
สาขายอย **
ตองมี
- การพยาบาลผูปวยวิกฤต
ตองมี
- การพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ควรมี
- การพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส
ควรมี
- การพยาบาลผูปวยปริศัลยกรรม ( Peri – operative )
- การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ
- การพยาบาลผูปวยโรคทางสมองและระบบประสาท
- การพยาบาลผูปวยโรคเรื้อรัง
- การพยาบาลผูปวยมะเร็ง
- การพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและทรวงอก
- การพยาบาลผูปวยโรคทางตา
- การพยาบาลผูปวยโรคไตและฟอกเลือดทดแทน
- การพยาบาลผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ
- การพยาบาลผูปวยที่ปลูกถายอวัยวะ
4. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ตองมี
สาขายอย **
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุน
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผูใหญ
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผูสูงอายุ
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิกฤตฉุกเฉิน
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผูติดสารเสพติด
5. สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
ควรมี
6. สาขาการผดุงครรภ
ควรมี ตองมี
7. สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ
ควรมี ควรมี
8. สาขาการพยาบาลวิสัญญี
ตองมี
** หนวยบริการจะพิจารณาจํานวนพยาบาลผูเชี่ยวชาญในสาขายอย ขึ้นอยูจํานวนผูปวยประเภท
นั้น ๆ และระดับความซับซอนของปญหา

ตติย
ภูมิ
ตองมี
ตองมี
ตองมี
ตองมี
ตองมี

ตองมี

ควรมี
ตองมี
ตองมี
ตองมี
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หมายเหตุ :- ตองมี หมายถึง จําเปนตองมี
ควรมี หมายถึง มีศักยภาพ / แนวโนมที่จะพัฒนาใหมีได
อาจมี หมายถึง มีไดก็ดีแตอาจใชเวลานานที่จะพัฒนาใหมีได
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อั ต รากํา ลั ง ของบุ ค ลากรพยาบาลในหน วยบริก ารระดับ ตติย ภูมิ
การกําหนดอัตรากําลังพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ควรเปนไปตามภาระงานในการดูแลผูปวย
ตามระดับความหนัก – เบา ของผูปวย (Acuity Level) โดยมีพยาบาลที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน มีสัดสวนการ
ผสมผสานระหวาง RN และ Non RN อยางเหมาะสม และควรมีการกําหนดสัดสวน การกระจายอัตรากําลังในแต
ละเวรตามภาระงาน โดยมีขอเสนอ ดังนี้
ขอเสนอเกณฑอัตรากําลังพยาบาลระดับทัว่ ไป ขัน้ ต่ํา ในแตละหนวยบริการระดับตติยภูมิ
ประเภท
ผูปวยนอก
อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน
หอผูปวยสามัญ
กุมารเวชกรรม
สูติ
นรีเวชกรรม
อายุรกรรม
ศัลยกรรม / ศัลยกรรมกระดูก
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ /
ศัลยกรรมประสาท
จิตเวช
หนวยบําบัดเฉพาะ (ไตเทียม รังสี
รักษาเคมีบําบัด ) ( ถามี )
หองผาตัด
พยาบาลวิสัญญี
หอผูปวยพิเศษ
หอผูปวยหนัก ( ผูใหญ )
หอปวยหนักโรคหัวใจ ( ผูใหญ )
หอผูปวยหนัก ( เด็ก )
หองคลอด

ชั่วโมงการพยาบาล
ตอวันนอน

สัดสวน
พยาบาลวิชาชีพ : ผูปวย
RN : Pt
1 : 100
1 : 10

6
4
4
6
4.8
6

1:4
1:6
1:6
1:4
1:5
1:4

6
3 ชั่วโมงตอราย

1:4
1:2

6
12
16
16

2:1
2:1
1:4
1:2
1 : 1.5
1 : 1.5
2:1

หมายเหตุ : ถาใชพยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาที่ OPD ตองใชพยาบาล 1 คน ตอผูปวย 30 คน
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ทั้งนี้การกําหนดอัตรากําลังพยาบาลตองไมต่ํากวาคาเฉลีย่ ของชัว่ โมงการพยาบาลตอวันนอนตามระดับ
ความหนักเบาของผูปวย ( Acuity Level ) ในโรงพยาบาล ดังนี้
ระดับของ
โรงพยาบาล
IPD
ICU

ทุติยภูมิ
ระดับตน
Early Secondary
3

ระดับสูง
Late Secondary
4.5
12

ตติยภูมิ
ทั่วไป
Tertiary
6
12 - 16

ภูมิเฉพาะทาง
Excellent center
6
16

Staff mix อาจมี RN : Non RN ไดเปน 100 % : 0 80% : 20% 70% : 30% 65% : 35% หรือ 60% : 40%
ก็ได ตามความซับซอน และความรุนแรงของผูปวยที่ตองการพยาบาล
สําหรับ Skill mix อาจตองคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ RN เชน ผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานพิเศษ
ตาง ๆ รวมทั้ง APN ซึ่งควรมีในบาง Area
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ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง เกณฑมาตรฐานโครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / อนุสาขา
และเกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตร
----------------------------------------เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๗ (๒) ประกอบกับมาตรา ๘ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกําหนดใหสภาการพยาบาลมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการศึกษา
การบริการ การวิจัย และความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบกับใหทําหนาที่ใน
การรับรองหลักสูตรตาง ๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทําการสอน หรือฝกอบรม
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ สภาการพยาบาลจึงเห็นสมควรกําหนดเกณฑมาตรฐานโครงสราง
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / อนุสาขา และเกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อใหสถาบันการศึกษา
นําไปเปนเกณฑมาตรฐานในการบริหารจัดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / อนุสาขา ตอไป สภาการ
พยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการ-พยาบาล จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เกณฑมาตรฐานนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานโครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / อนุ
สาขา และเกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตร”
ขอ ๒. ใหใชเกณฑมาตรฐานนี้ สําหรับสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง / อนุสาขา และเกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตร
ขอ ๓. ในประกาศนี้
“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง” หมายความวา หลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต ๑๖ สัปดาหขึ้นไป โดยผูจัดหลักสูตรคือสถาบันการศึกษาและฝายบริการพยาบาล หรือสถาบัน
บริการที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล
“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขา” หมายความวา หลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต ๘ สัปดาหขึ้นไป โดยผูจัดหลักสูตรคือสถาบันการศึกษาและฝายบริการพยาบาล หรือ
สถาบันบริการที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล
ขอ ๔. โครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / อนุสาขา และเกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตร
ประกอบดวย
๔.๑ ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง
ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางดานคลินิก
การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง หมายถึง การกระทําการพยาบาลโดยตรงแกผูใชบริการ
กลุมเฉพาะโรค โดยใชความรู ความชํานาญและทักษะการพยาบาลเฉพาะสาขานั้นๆ ในการพยาบาลผูปวย
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เฉพาะรายอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําฐานขอมูลอยางงาย ติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธอยาง
ตอเนื่อง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษที่เปนปจจุบัน
สมรรถนะของการพยาบาลเฉพาะทางดานคลินิก
ประกอบดวย ๔ สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๑ มีความรูและความสามารถในการพยาบาลผูปวยกลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพซับซอน
๑. มีความรูดานระบาดวิทยา และสถานการณเกี่ยวกับโรคเฉพาะสาขา
๒. มีความรูเรื่องตัวชี้วัดตาง ๆ ที่สะทอนผลลัพธทางการพยาบาลและผลลัพธของทีมที่
เกี่ยวของกับโรคเฉพาะสาขา
๓. มีความรูเรื่องโรค กระบวนการการกอโรค พยาธิสภาพ และผลกระทบของโรคเฉพาะ
สาขา
๔. มีความรูเรื่องการรักษา การใชยา และการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษา
และการพิเคราะห สืบสวนโรคเฉพาะสาขา
๕. สามารถประเมินสุขภาพผูปวยกลุมเฉพาะโรคที่มีปญหาสุขภาพซับซอน
๖. สามารถคาดการณปญหาที่ซับซอนจากการเปลี่ยนแปลงของผูปวยและวางแผนแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สามารถวางแผน ใหการบําบัดทางการพยาบาลและประเมินผลการดูแลผูปวยเฉพาะโรค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘. สามารถปฏิบัติงานเปนทีมกับพยาบาล แพทย บุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของเพื่อการ
วางแผนและใหการดูแลผูปวยเฉพาะโรคได
๙. สามารถประสานความรวมมือกับครอบครัวของผูปวย และแหลงประโยชนในชุมชนใน
การดูแลผูปวยเฉพาะโรคอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
๑๐. สามารถเปนที่ปรึกษาและใหขอมูลทางดานสุขภาพแกผูปวยเฉพาะโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สมรรถนะที่ ๒ มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูปวยเฉพาะโรคโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence-Based Practice)
๑. ประเมินและคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยเฉพาะโรค
๒. ใชหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูปวยเฉพาะโรค
สมรรถนะที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการขอมูลทางสุขภาพของผูปวยเฉพาะโรคไดอยางเหมาะสม
๑. มีทักษะในการจัดการขอมูลสุขภาพโดยมีการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล
การแปลความหมายขอมูล
๒. เสนอแนวทางในการนําขอมูลสุขภาพของผูรับบริการมาประยุกตใชในหนวยงานที่
ตนเองรับผิดชอบ
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๓. นําเสนอขอมูลสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ
๔. ระบุผลลัพธและตัวชี้วัดผลลัพธคุณภาพทางการพยาบาลสําหรับผูปวย
๕. เลือกใชเครื่องมือวัดผลลัพธคุณภาพทางการพยาบาลสําหรับผูปวย
๖. นําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการพยาบาลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง
๗. จัดทําฐานขอมูลและผลลัพธการดูแลผูปวยอยางงาย
สมรรถนะที่ ๔ มีทักษะพิเศษในการพยาบาลเฉพาะดานทางคลินิกในผูปวยกลุมเฉพาะโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔.๒ โครงสรางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขา
• หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
๑. ระยะเวลาการศึกษา
๑๖ สัปดาห
๒. โครงสรางหลักสูตร
๒.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๕-๑๖ หนวยกิต
- ภาคทฤษฎี
๑๐ หนวยกิต
- ภาคปฏิบตั ิ
๕-๖ หนวยกิต
วิชาภาคปฏิบัติ
๑ หนวยกิต = ๖๐ ชั่วโมง
๒.๒ รายวิชาในหลักสูตร
๑) วิชาแกน
๒ หนวยกิต
ใหมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการจัดการขอมูลทางคลินิก
๒) วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก
๒ หนวยกิต
ไดแก วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้ สูงและการตัดสินทางคลินิก
๓) วิชาความรูความชํานาญเฉพาะสาขา : เนื้อหาวิชาใหสะทอนสมรรถนะพยาบาลเฉพาะ
ทางแตละสาขา
- ภาคทฤษฎี
๖ หนวยกิต
- ภาคปฏิบัติ
๕-๖ หนวยกิต
วิชาภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต = ๖๐ ชั่วโมง
• หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขา
๑. ระยะเวลาการศึกษา
๘ สัปดาห
๒. โครงสรางของหลักสูตร
๒.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๘ หนวยกิต
- ภาคทฤษฎี
๕ หนวยกิต
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- ภาคปฏิบัติ
๓ หนวยกิต
วิชาภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต = ๖๐ ชั่วโมง
๒.๒ รายวิชาในหลักสูตร
๑) วิชาแกนไมไดกําหนดแตขอใหมเี นื้อหาเรื่องระบบสุขภาพบรรจุไวในรายวิชาเฉพาะสาขา
๒) วิชาเฉพาะสาขา
๘
หนวยกิต
- ภาคทฤษฎี
๕
หนวยกิต
- ภาคปฏิบตั ิ
๓
หนวยกิต
• การประเมินผล
๑. การสอบขอเขียน
๒. การปฏิบัติการพยาบาล
• คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา
๑. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขา ผูเขารับการศึกษาตองมีประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาล
โดยตรงในสาขาเฉพาะทางนั้นไมนอยกวา ๑ ป กอนการศึกษา
๒. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องตน) ผูเขารับการศึกษาตองมี
ประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงไมนอยกวา ๑ ป กอนการศึกษา
• การสําเร็จการศึกษา
๑. มีระยะเวลาศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไมนอยกวารอยละ ๙๐
๒. มีระยะเวลาการฝกปฏิบัติไมนอยกวา ๓๐๐ ชั่วโมง
๓. ไดเกรดเฉลี่ยทุกวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๔.๓ เกณฑในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุ
สาขา
• หนวยงานที่จัดฝกหลักสูตรการศึกษา ประกอบดวย ๒ หนวยงาน ไดแก
๑. สถาบันการศึกษาที่ไดรับรองจากสภาการพยาบาล และ
๒. ฝายบริการพยาบาล/ สถาบันบริการที่ไดรับรองจากสภาการพยาบาล
หมายเหตุ สถาบันผูรวมจัดทําหลักสูตรสาขาเดียวกัน ใหรวมจัดหลักสูตรไดไมเกิน ๒ สถาบัน เพือ่ ควบคุม
คุณภาพของหลักสูตร
• เกณฑการรวมกันจัดทําหลักสูตร
๑. สถาบันการศึกษาและฝายบริการพยาบาล/สถาบันบริการมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการจัด
การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๒. สถาบันการศึกษาและสถาบันบริการตองรวมกันในการบริหารจัดการหลักสูตร
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• คณะกรรมการหลักสูตร ประกอบดวย
๑. ผูแทนจากสถาบันการศึกษา และผูแทนจากฝายบริการพยาบาล/สถาบันบริการ
๒. ฝายที่เปนผูริเริ่มในการดําเนินการจัดการศึกษาจะทําหนาที่ประธาน และอีกฝายจะเปนประธานรวม
๓. กรรมการจากฝายที่ทําหนาที่ประธาน ใหมีจํานวน ๒ ใน ๓ สวน และกรรมการอีกฝายจํานวน ๑ ใน ๓
สวน โดยมีจํานวนกรรมการรวมทั้งหมดไมนอยกวา ๑๐ คน และกรรมการควรเปนผูท ี่ทําหนาที่สอนหรือ
ปฏิบัติงานในสาขานั้นจริง
• คุณสมบัติของผูสอน ดังนี้
๑. ผูสอนภาคทฤษฎี
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่เปดสอน มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานสาขานั้นๆ หรือ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาอื่นและทําหนาที่สอนหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เปดสอน
โดยมีประสบการณไมนอยกวา ๕ ป
๒. ผูสอนหลักภาคปฏิบัติ
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องตน) ตองเปนพยาบาลเวช
ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป หรื อ พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน หรื อ แพทย เ ฉพาะทางและแพทย เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป/เวชปฏิ บั ติ
ครอบครัว สําหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการ
พยาบาลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ และทําหนาที่สอนหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เปดสอนโดยมีประสบการณไม
นอยกวา ๕ ป และ
- เปนผูที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิก
- มีหนังสือรับรองคุณวุฒิและประสบการณจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
๓. ผูชวยสอนภาคปฏิบัติ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี, เปนผูที่มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลในสาขานั้นๆ และ
ตองผานการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขานั้น ๆ ในหลักสูตรที่มีระยะเวลา
การ
เรียนการสอนไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห หรือ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและตองเปนผูที่มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลในสาขา
นั้นๆไมต่ํากวา ๕ ป และ
- เปนผูที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิก
- มีหนังสือรับรองคุณวุฒิและประสบการณจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
๔. ผูสอนหลักภาคปฏิบัติและผูชวยสอนภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะตองมีประสบการณการปฏิบัติการ
พยาบาลในสาขาดังกลาว ไมนอยกวา ๕ ป และตองผานการประเมินใหเปนผูเชี่ยวชาญจากสมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทยฯ และชมรมพยาบาลโรคไตแหงประเทศไทยฯ
• ปจจัยเกื้อหนุน
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๑. มีหองเรียนที่เหมาะสม
๒. หองสมุดตองมีหนังสือในสาขานั้นๆ ๑๐ ชื่อเรื่อง และวารสารตางประเทศในสาขาที่เปดสอนทางคลินิก
อยางนอย ๕ ชื่อวารสาร และวารสารทางการพยาบาลภาษาไทยอยางนอย ๑๐ ชื่อวารสาร
๓. มีอัตราสวนของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูล ตอนักศึกษาอยางนอยเทากับ ๑ : ๕
๔. มีวารสารตางประเทศในสาขาที่เปดสอนอยางนอย ๕ เรื่อง หรือฐานขอมูลทาง Electronicสําหรับการ
สืบคนเอกสารทางวิชาการเต็มฉบับ (Full Text)
๕. อัตราสวนของผูสอนตอผูเรียน ในการศึกษาภาคปฏิบัติ ดังตอไปนี้
- สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤต,ฉุกเฉินและสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
อัตราสวน ๑ : ๒
- สาขาการพยาบาลผูปวยกึ่งวิกฤต อัตราสวน ๑ : ๔
- สาขาการพยาบาลผูปวยเรือ้ รัง อัตราสวน ๑ : ๖
๖. แหลงฝกปฏิบัติ
- มีผูปวยและอุปกรณตางๆเพียงพอ
- มีผูปวยที่ตองการการดูแลเฉพาะทางตามสาขานั้นๆ อยูใน ๑๐ อันดับแรกของโรงพยาบาล/สถาบันที่
เปนแหลงฝกปฏิบัติ
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤตใหมีแหลงฝกผูปวยวิกฤตใสถาน
พยาบาลนั้นไมนอยกวา ๒ ward
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) จะตองเปนโรงพยาบาล
อําเภอ ศูนยสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัยที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติควบคุมกํากับ
- มีหนังสืออนุญาตจากแหลงฝกปฏิบัติใหฝกปฏิบัติได
• การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ
๑. จัดการสอนภาคปฏิบัติในแหลงฝกที่ระบุไวในหลักสูตรเทานั้น ถามีการขยายแหลงฝกตองมีการขอ
อนุญาตจากสภาการพยาบาล จะเปดรับนักศึกษาไดก็ตอ เมื่อหลักสูตรไดรับการรับรองแหลงฝกจากสภาการพยาบาลเพิ่มเติมแลวเทานัน้
๒. การจัดการเรียนการสอน ขอใหระบุวิธีการสอน เนื้อหาการสอน ลักษณะและจํานวนของกรณีตวั อยาง
และผูปวยที่ใชในการสอน และวิธีการประเมินผลใหชัดเจน
• การรับรองหลักสูตร
๑. การขอพิจารณารับรองหลักสูตรควรมีระยะเวลาดําเนินการ โดยสถาบันผูจัดสงหลักสูตรจํานวน ๕ ชุด
พรอม File ขอมูล ใหสภาการพยาบาลพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน กอนประกาศรับนักศึกษา
๒. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/และหลักสูตรอนุสาขาและแหลงฝกปฏิบัติ จะตองไดรับการรับรองจาก
สภาการพยาบาลเปนที่เรียบรอยกอนเปดดําเนินการรับนักศึกษา

42

๓. หลักสูตรที่ผานการรับรองจากสภาการพยาบาลแลวจะมีอายุการรับรองไมเกิน ๕ ป
๔. สําหรับหลักสูตรที่ผานการรับรองจากสภาการพยาบาลแลวและมีอายุการรับรองที่เหลืออยูนอยกวา ๖
เดือน จะดําเนินการเปดรับนักศึกษาไมได

ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ)
นายกสภาการพยาบาล
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ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องตน) พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------------------------เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๔ (๓) และมาตรา ๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งกําหนดใหสภาการพยาบาลทําหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย
และความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบกับ
ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.
๒๕๕๐ และตามข อ ๖ แห ง ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว า ด ว ยการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล ตาม
ข อกํ า หนดในการรั ก ษาโรคเบื้ องต น และการให ภูมิ คุมกั น โรค พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่ง กํา หนดให ผูมีสิ ทธิ ทํา การ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตองไดรับการศึกษา / ฝกอบรม ตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลกําหนด และตองขึ้น
ทะเบียนเปนผูผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ตาม
ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.
๒๕๕๐ สภาการพยาบาลจึงเห็นสมควรกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) เพื่อใหสถาบันการศึกษานําไปเปนเกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ตอไป สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑. เกณฑ ม าตรฐานนี้ เ รี ย กว า “เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข อ ๒. ให ใ ช เ กณฑ ม าตรฐานนี้ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป
(การรักษาโรคเบื้องตน) เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพมีคุณสมบัติที่จะรับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) และมีสิทธิทําการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการรักษาโรค
เบื้องตนและการใหภูมิคุมกันโรคได
ขอ ๓. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)
ขอ ๔. ชื่อประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัตทิ ั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)
ขอ ๕. ปรัชญาและวัตถุประสงค
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นโยบายสําคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพคือการมุงพัฒนาบริการสาธารณสุข ในระดับ ปฐม
ภูมิใหเขมแข็ง เพื่อใหประชาชนทุกคนสามารถไดรับบริการพื้นฐานใหทั่วถึงและเทาเทียม บริการพื้นฐานที่ตอง
จัดให ไดแก การสงเสริมศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพดี
ปองกันจากความเจ็บปวยและการเกิดโรค ดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยได สามารถตัดสินใจแสวงหาความชวยเหลือใน
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ เมื่อเกินความสามารถของตนเอง
จากการศึกษาของกองการพยาบาลรวมกับองคการอนามัยโลก เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ พบวาพยาบาล
ผดุงครรภ ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย ใชเวลา ๔๕% ของการปฏิบัติงานไปในการรักษาโรคและความเจ็บปวย
เนื่องจากการขาดแคลนแพทย ในการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตนในชุมชน ในพ.ศ. ๒๕๑๘ และ พ.ศ.๒๕๓๙
กระทรวงสาธารณสุ ขได อ อกระเบี ย บ กระทรวงสาธารณสุ ข มอบหมายให บุ ค คลที่ กระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สภากาชาดไทย เทศบาล สุขาภิบาล องคกรบริหารสวนจังหวัด องคกรบริหารสวน
ทองถิ่น ซึ่งมีพยาบาลเจาหนาที่สาธารณสุขอื่น และอาสาสมัครหมูบาน ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหทําการรักษา
โรคในดานอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคการวางแผนครอบครัว และการ
ปจจุบันพยาบาลตามที่กําหนดได ในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จะเห็นไดวาพยาบาลไดใหบริการการรักษาโรคเบื้องตนมาเปนเวลานานแลว แตเปนการปฏิบัติ
หนาที่ที่ทําใหพยาบาลขาดความมั่นใจในการคุมครองทางกฎหมาย ประกอบกับมิไดเปนงานในหาที่โดยตรง จึง
ขาดความกาวหนาทางวิชาการและวิชีพและความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติ สภาการพยาบาล(๒๕๔๐) ตระหนักใน
ปญหาดังกลาว จึงไดปรับปรุง กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยกําหนดใหการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ใหครอบคลุมการรักษาโรคเบื้องตนและการใหภูมิคุมกันโรค ตามที่ปรากฏในมาตรา ๔(๓)
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
จากการประชุ ม การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลและ
ความปลอดภัยของผูรับบริการ ของสภาการพยาบาลเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ ไดกําหนดใหการรักษาโรค
เบื้องตน เปนสาขาหนึ่งของพยาบาลเวชปฏิบัติ การจัดการศึกษาฝกอบรมเฉพาะทาง ดานการรักษาโรคเบื้องตน
สําหรับพยาบาล จึงเปนรูปแบบหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของการใหบริการในระดับปฐมภูมิ เพื่อประชาชนและจะ
มีสวนทําใหการปฏิรูประบบสุขภาพ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการรักษาโรค
เบื้องตน ที่ไดรับการเตรียมอยางมีคุณภาพ
ขอ ๖. ระยะเวลาการฝกอบรม
ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห
ขอ ๗. โครงสรางของหลักสูตร
๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๖ หนวยกิต ประกอบดวย ดังนี้
ภาคทฤษฎี
ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
ภาคปฏิบัติ
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
๗.๒ รายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวย
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๗.๒.๑ ภาคทฤษฎีประกอบดวยรายวิชาแกน และรายวิชาเฉพาะสาขา จํานวนไมนอยกวา ๑๐
หนวยกิต ดังนี้
๑) รายวิชาแกนจํานวนไมนอยกวา ๒ หนวยกิตประกอบดวยเนื้อหาสาระดังนี้
- นโยบายสุขภาพและการพยาบาล
๒) รายวิชาเฉพาะสาขา จํานวนไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต ประกอบดวยเนื้อหา
สาระดังนี้
- การประเมินภาวะสุขภาพ
- การรักษาโรคเบื้องตน
- การดูแลผูปวยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการผาตัดเล็ก
- การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
๗.๒.๒ ภาคปฏิบัติจํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดยกําหนดใหมีชั่วโมงการปฏิบัติใน
หลักสูตรไมต่ํากวา ๓๐๐ ชั่วโมง
ขอ ๘. หนวยงานที่จัดการฝกอบรม
หน ว ยงานที่ ดํ า เนิ น การจั ด การฝ ก อบรม ต อ งเป น สถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก
สภาการพยาบาล
ขอ ๙. การบริหารจัดการหลักสูตร
๙.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตองมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําสถาบันที่ผานการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) และไดรับหนังสือรับรองเปนผูผานการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) อยางนอย ๒ คน และมีอาจารย
แพทย หรืออาจารยพี่เลี้ยงฝายพยาบาลจากแหลงฝกปฏิบัติรวมเปนกรรมการบริหารหลักสูตรดวย
๙.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร
๙.๒.๑ สถาบันการศึกษา จะเปดสอนหลักสูตรนี้ได ตองสงหลักสูตรใหสภาการ-พยาบาล
พิจารณาและไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเรียบรอยแลว
๙.๒.๒ สัดสวนของอาจารยสอนภาคปฏิบัติ จํานวนอาจารยแพทยหรืออาจารยพยาบาล เวช
ปฏิบัติ ตอ จํานวนนักศึกษา เปน ๑ : ๒
๙.๒.๓ ตองมีหนังสือใหการยินยอมเปนแหลงฝกปฏิบัติ และเปนอาจารยสอนภาคปฏิบัติ
ทั้งอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยแพทยหรืออาจารยพยาบาลเวชปฏิบัติ
๙.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงจํานวนผูเขารับการอบรม หรือสถานที่ฝกตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาการพยาบาล
ขอ ๑๐. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
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๑๐.๑ เป น พยาบาลวิ ช าชี พ มี ใ บอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๑๐.๒ มีประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาลหลังไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ไมนอยกวา ๒ ป
กรณีที่ไมมีคุณสมบัติตาม ๑๐.๒ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการฝกอบรม
พยาบาลเวชปฏิบัติประจําสถาบัน
ขอ ๑๑. การประเมินผลตลอดหลักสูตร
๑๑.๑ วิชาภาคทฤษฎี
สอบขอเขียน ๑๐๐ %
๑๑.๒ วิชาภาคปฏิบัติ
๑๑.๒.๑ ปฏิบัติการพยาบาล ๘๐%
๑๑.๒.๒ Case Study Conference รวมทั้ง Nursing Round&Journal club 20%
ขอ ๑๒. เกณฑการประเมิน
๑๒.๑ ผูเขารับการอบรมตองมีเวลา ศึกษาอบรมไมนอยกวา รอยละ ๙๐ จึงมีสิทธิเขารับการ
ประเมินผล
๑๒.๒ ผูเขารับการอบรม ตองไดแตมเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศึกษาไมนอยกวา ๒.๐๐ ใน
ระบบ ๔.๐๐
ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแต ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ วิจติ ร ศรีสุพรรณ)
นายกสภาการพยาบาล
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ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและการรับรองหลักสูตร
และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๔๗

เพื่อใหการดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและการรับรองสูตรและหรือ
กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยการศึกษาตอเนื่องเพื่อการตอ
อายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.
๒๕๔๗ เปนแนวทางในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดถูกตอง และมีประสิทธิภาพ นายกสภาการพยาบาลโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ คาธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่องที่เรียกเก็บ ดังนี้
๑.๑ สถาบันหลัก
ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ สถาบันสมทบ
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
ขอ ๒ คาธรรมเนียมการรับรองสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องที่เรียกเก็บตามระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ การประชุม / สัมมนา / อภิปราย / การบรรยาย
๒.๑.๑ ระยะเวลา ๑-๒ วัน ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๑.๒ ระยะเวลา ๓-๕ วัน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ระยะเวลา ๖-๑๐ วัน ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
๒.๒ การฝกอบรมระยะสั้น / การฝกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
๒.๒.๑ ระยะเวลา ๔ สัปดาห ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒ ระยะเวลา ๘ สัปดาห ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒.๓ ระยะเวลา ๑๕-๑๖ สัปดาห ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
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แบบประวัติเพื่อแตงตั้งบุคคลเปนคณาจารยของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
1. ประวัติบุคคล
1.1 ชื่อ....................................................สกุล...............................................................................
1.2 วันเดือนปเกิด.........................................................................................................................
1.3 สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน........................................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ..................................................................................................
ตําแหนงอื่น ๆ.............................................................................................................
1.4 หนาทีป่ จจุบัน (นอกเหนือจากตําแหนงทางวิชาการ )………………………………………………
………………………………………………………………………………….……...………………….
1.5 ประวัติการศึกษา ( เรียงจากวุฒสิ ูงสุด)
พ.ศ.
วุฒิปริญญา
สาขา
สถาบัน

1.6 การฝกอบรมอื่น ๆ
พ.ศ.

สถานที่

หลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

2. ประวัติการทํางาน
2.1 งานสอน (ระบุระยะเวลารวมทั้งประสบการณสอนระดับอุดมศึกษาและสาขาที่สอนยอนหลัง 3 ป
จนถึงปจจุบนั )
……….……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
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2.2 งานบริการวิชาการ ( ระบุงานบริการวิชาการที่ใชความรูระดับสูงอันอาจเปนประโยชนกับการ ศึกษาเฉพาะ
ทาง )
……….……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
3. ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป (หมายถึงผลงานทีม่ ีการตีพิมพ ไมใชชื่อโครงการที่ทาํ หรือรายงานวิจัย ให
เขียนตามรูปแบบ การเขียนเอกสารอางอิง ผลงานที่ตพี ิมพเปนภาษาไทย ใหเขียนรายละเอียดเปนภาษาไทย
และเขียนเรียงลําดับจากปจจุบัน)
3.1 ประเภทวิจยั
3.1.1 บทความวิจยั พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
……….……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
3.1.2 บทความพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
……….……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
รับรองขอมูลประวัติเปนความจริง

ลงนามเจาของประวัติ ………………………………………..
(……………………………………..)
วันที่ ……. เดือน …….พ.ศ. …….
ลงนามผูบังคับบัญชา ………………………………………..
(……………………………………..)
วันที่ ……. เดือน …….พ.ศ. …….
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แบบฟอรมบันทึกรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขา
สถาบันผูจัดหลักสูตร...........................................................
ชื่อหลักสูตร........................................................................................
วันที่ไดรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล..............................
รุนที่ ...................ระหวางวันที่ .................................................ถึง..............................................
จํานวนนักศึกษา....................คน
ลําดับ
ที่

หมายเหตุ

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

เลขทีส่ มาชิก
สภาการ
พยาบาล

เลขที่
ใบอนุญาตฯ

ชื่อ-สกุล

วันเดือน
ปเกิด

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางสามารถตรวจสอบหนวยคะแนนไดที่ www.cnethai.or

ที่อยู
ปจจุบัน

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ปจจุบัน

ชื่อ-สกุลเดิม (ถามี)
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รายชื่อสถาบันการศึกษา สถาบันบริการ และสถาบันบริการเฉพาะทาง
ที่มีความพรอมในการจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล
จํานวน 60 สถาบัน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)
ลําดับ

ชื่อสถาบัน

ประเภทสถาบัน

1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษา

2

ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษา

3

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบันการศึกษา

4

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สถาบันการศึกษา

5

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันการศึกษา

6

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบันการศึกษา

7

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันการศึกษา

8

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

สถาบันการศึกษา

9

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันการศึกษา

10

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สถาบันการศึกษา

11

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย

สถาบันการศึกษา

12

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สถาบันการศึกษา

13

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

สถาบันการศึกษา

14

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

สถาบันการศึกษา

15

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

สถาบันการศึกษา

16

วิทยาลัยเซนตหลุยส

สถาบันการศึกษา

17

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

สถาบันการศึกษา

18

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

สถาบันการศึกษา

19

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

สถาบันการศึกษา

20

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

สถาบันการศึกษา

21

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

สถาบันการศึกษา

22

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันการศึกษา

23

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี

สถาบันการศึกษา
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ลําดับ

ชื่อสถาบัน

ประเภทสถาบัน

24

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

สถาบันการศึกษา

25

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

สถาบันการศึกษา

26

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

สถาบันการศึกษา

27

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

สถาบันการศึกษา

28

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี

สถาบันการศึกษา

29

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา

30

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

สถาบันการศึกษา

31

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

สถาบันการศึกษา

32

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

สถาบันการศึกษา

33

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สถาบันการศึกษา

34

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ

สถาบันการศึกษา

35

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

สถาบันการศึกษา

36

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

สถาบันการศึกษา

37

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

สถาบันการศึกษา

38

สถาบันการศึกษา

40

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช

41

โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบันบริการ

42

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

สถาบันบริการ

43

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

สถาบันบริการ

44

โรงพยาบาลราชวิถี

สถาบันบริการ

45

วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

สถาบันบริการ

46

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

สถาบันบริการ

47

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สถาบันบริการ

48

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สถาบันบริการ

49

โรงพยาบาลศรีธัญญา

สถาบันบริการ

50

โรงพยาบาลสวนสราญรมย

สถาบันบริการ

39

สถาบันการศึกษา
สถาบันบริการ

53

ลําดับ

ชื่อสถาบัน

ประเภทสถาบัน

51

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สถาบันบริการ

52

โรงพยาบาลสวนปรุง

สถาบันบริการ

53

สถาบันบริการเฉพาะทาง

54

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา

55

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

สถาบันบริการเฉพาะทาง

56

สถาบันธัญญารักษ

สถาบันบริการเฉพาะทาง

57

สถาบันบําราศนราดูร

สถาบันบริการเฉพาะทาง

58

สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันบริการเฉพาะทาง

59

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

สถาบันบริการเฉพาะทาง

60

สถาบันกัลยาณราชนครินทร

สถาบันบริการเฉพาะทาง

สถาบันบริการเฉพาะทาง

54

รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สภาการพยาบาล
1. รองศาสตราจารย เพ็ญศรี
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริอร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ
4. นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ
5. รองศาสตราจารยรัชนี
6. รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ
7. รองศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา
8. รองศาสตราจารย ดร.กัญญดา
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมพร
10. นางจุรีวัฒน
11. นางสาวแมนมนา
12. นางกนกพร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวมพร
15. นางวันวิสาข

ระเบียบ
สินธุ
โตสิงห
โพทะยะ
สีดา
สิทธิมงคล
นันทบุตร
ประจุศิลป
รตินธร
คงทอง
จิระจรัส
แจมสมบูรณ
วัตราดุลย
คงกําเนิด
จันทรวาสน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการและผูชวยเลขานุการ

