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• ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัการระบาดของโควดิ 19 อยา่งหนกั ท าให้เราไดต้ระหนกัอยา่ง
ชดัเจนวา่ เราตอ้งพึ่งพาพยาบาลเป็นอยา่งมาก จากวนัแรกถึงวนัสุดทา้ยของชีวติ ดงันั้นทุก
ประแทศตอ้งลงทุนกบัพยาบาลทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

• พยาบาลเป็นผูท้ี่จะท าใหน้โยบาย “ไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั” และความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustain Development Goal) ขององคก์ารสหประชาชาติประสบความส าเร็จ

• พยาบาลท าให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพไดเ้ท่าเทียม โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ผูท้ี่มี
ปัญหาสุขภาพจิต การตอบสนองต่อภาวะวกิฤติและฉุกเฉิน ความปลอดภยัของผูป่้วย การบูราการ
การดูแล และการดูแลโดยใชค้นเป็นศูนยก์ลาง

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of 
the World Health Organization, 2021 



•องคก์ารอนามยัโลกจึงไดมี้พนัธสัญญาท่ีจะสนบัสนุนทุกประเทศใหล้งทุน
เพ่ือใหพ้ยาบาลไดง้าน ไดรั้บการศึกษา ไดมี้โอกาสเป็นผูน้  า และไดรั้บความ
ปลอดภยัใหส้มกบัท่ีพยาบาลไดอุ้ทิศใหก้บัการท างานเพ่ือปกป้องชีวิตของ
มนุษยชาติ โดยไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคและความเหน่ือยยาก (Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health 
Organization, 2021) 



Nursing workforce

• The ICN joined forces with WHO in 2015 to 
state that "No health without a workforce, 
and no workforce without nurses and 
midwives"
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สถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน
ความต้องการการพยาบาลทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึน้จาก
•ความเหล่ือมล ้าและความไม่เสมอภาคทางสังคม (Disparity and Social 

Inequality)
• การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ
• การเพิ่มโรคเร้ือรังท่ีไม่ติดต่อ
• การเปล่ียนแปลงของโลก ภาวะโลกร้อน….สาธารณะภยั เกดิปัญหาโรคอุบติั
ใหม่  New normal
•ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ  ากดั ตอ้งใชทุ้กอย่างอย่างคุม้ค่า ลดความส้ินเปลือง



สถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน

•Urbanization
•Technology Disruption…. โลกแห่งความพลิกผนั VUCA (Volatility, 

Uncertain, Complex, Ambiguity)
ไม่เหมือนเดิม เปล่ียนไว ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ 
• การเกดินวตกรรมใหม่ๆ Telehealth, AI
• การแพทยท่ี์แม่นย  า (Precision Medicine)
• ระบบสุขภาพเปล่ียน และจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างจะซับซ้อน 
ท านายไม่ได้



การพฒันาวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภใ์นยคุเทคโนโลยีพลิกผนั



ระบบของวิชาชีพพยาบาลที่มั่นคง และย่ังยืน

• พยาบาลตอ้งมีคุณภาพ และใชศ้กัยภาพไดเ้ตม็ท่ี ไดท้ างานตรงกบัท่ีไดรั้บการ
เตรียมจากการศึกษา และประสบการณ์
• ตอ้งมีระบบการศึกษา และการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง
• ตอ้งรักษาพยาบาลไวใ้นวิชาชีพ ตอ้งแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่าง
จริงจงั
• ตอ้งมีเส้นทางความกา้วหนา้ของพยาบาลท่ีชดัเจน และค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
• มีการใชที้มท่ีมีทกัษะผสมผสาน ใชท้รัพยากรบุคลากรใหเ้ตม็ศกัยภาพ



การศึกษาและการฝึกอบรมของวิชาชีพการพยาบาลในยคุดิจิตอล 

•ใชส้มรรถนะ เป็นฐาน (Competency-Based)
• มีทกัษะการปรับตวัและเรียนรู้ตลอดเวลา (Life Long Learning)
• มีทกัษะในยคุดิจิตอล คู่กนัไปกบัความเอ้ืออาทรเห็นอกเห็นใจ 

(Compassionate)
•ทกัษะการบูรณาการการดูแลสุขภาพของระบบ เป็นผูเ้ช่ือมโยงการ
เดินทางเขา้สู่ระบบการดูแลสุขภาพของผูป่้วยเขา้ดว้ยกนั (Nursing is 
the glue that holds a patient healthcare journey together)



• จดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น 
Classroom-Based, Online-Based, Modular-Based, Project–
Based, Team-Based, Case-Based เป็นตน้
• ระบบคลงัหน่วยกติ การส่ังสมหน่วยกติ การเทียบโอนหน่วย
กติ 

การศึกษาและการฝึกอบรมของวชิาชีพการพยาบาลไทยในยคุดจิิตอล 



ความรู้เชิงทฤษฎ ีกบัความรู้เชิงปฏบัิติ
Theoretical and Practical Knowledge

•การใหคุ้ณค่ากบัความรู้เชิงปฏิบติั คู่กบั ความรู้เชิงทฤษฎี 
•Theory- Knowing that or why รู้เหตุรู้ผล
• Practical knowledge/Praxis  เป็นความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีเกดิจากการ
ปฏิบติัไดผ้ลดี 
•คนท่ีมีแต่ทฤษฎีโดยไม่มีประสบการณ์ จะรู้กวา้งๆ แต่จะไม่รู้
ความเป็นเอกตบุคคล จะไม่สามารถใหก้ารรักษาพยาบาลแต่ละ
บุคคลได้
•คนท่ีรู้แต่ปฏิบติัแต่ไม่มีทฤษฎีเปรียบเหมือนคนสายตาส้ัน ท าเกง่
แต่อธิบายไม่ได้



นโยบายสภาการพยาบาล

ทีมผสมผสานทักษะของการพยาบาล



ทมีผสมผสานทกัษะของการพยาบาล: นโยบายสภาการ
พยาบาล (Skill Mixed Team in Nursing)

1. ผูดู้แล
2. ผูช่้วยพยาบาล
3.พยาบาลวิชาชีพทัว่ไป
4. พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง

5. ผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง
ผูเ้ช่ียวชาญ พยาบาลเวชปฏิบตัิ  
พยาบาลวิสัญญี ผดุงครรภ์

6. ผูบ้ริหาร/จดัการทางการพยาบาล
7. อาจารยพ์ยาบาล นกัวิจยัทางการ
พยาบาล
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บันไดความก้าวหน้าของพยาบาลและการศึกษา ปัจจุบัน

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต (36 cr)
แผน 1, 2

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
(พยาบาลศาสตร์)
PhD/DNS แผน 1, 2
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ประชุมวิชาการ

ศึกษาดูงาน

อืน่ๆ

ฝึกอบรมเฉพาะทาง
1.  Post Baccalaureate 

Residency Training (3 ปี)
2. Traditional Program   

4 (เดือน)

ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (3 ปี)
Post Master Residency 
training เทียบเท่า ป เอก

มีประสบการณ์ท า
งานตามท่ีก าหนด (3 ปี)
สอบหนังสืออนุมัติ

Post Doctoral Fellowship

ป.บัณฑติ

ปก. บัณฑติขั้นสูง

หลกัสูตร
ระยะส้ันๆ



Progression from Generalist Nurse 
to Clinical Nurse Specialist (ICN 2020)

Generalist nurse Specialized nurse Clinical Nurse Specialist

Diploma/Bachelors Degree
Extensive experience  
Specialized clinical courses 
or modules and/or on
the job training

Master’s Degree or
higher with a specialty focus



Differentiating a Specialized Nurse and
a Clinical Nurse Specialist

AREA SPECIALISED NURSE CNS/NP

การศึกษา สูงกว่า ป.ตรี ในเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าในเฉพาะ
สาขา/วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ

ขอบเขตของการ
ปฏบิตัิและลกัษณะ
ของงาน (Scope of 

Practice Job 
Description)

มีสมรรถนะการกระท ากิจกรรมการพยาบาลในสาขา
ไดอ้ย่างช านาญและมีความมัน่ใจ การปฏิบติังาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพปฏิบติังานไดอ้ย่าง
อิสระบริหารจดัการดูแลผูป่้วยในกลุ่มผุป่้วย/
ผูรั้บบริการท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างปลอดภยั  กลุ่มผุ ้
ป่วย/ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 

สะทอ้นถึงความซบัซอ้นของการปฏิบติัใช ้ความรู้
เชิงทฤษฎี หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Empiric Nursing) 
และ ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญใน area ท่ีรับผิดชอบ และเป็นผูน้  าท่ี
ท าใหก้ารปฏิบติัการพยาบาลกา้วหนา้โดยการสอน
เป็นการเป็นพี่เล้ียงใหค้ าปรึกษา และตอ้งท าให้
มัน่ใจไดว่้าการปฏิบติัการพยาบาลอาศยัหลกัฐาน
เชิงปฏิบติั



หลกัการ

•จดัให้พยาบาลทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษา การฝึกอบรมไดต้าม
ความจ าเป็น และความตอ้งการ
•การท างาน การขาดแคลนพยาบาลไม่เป็นอุปสรรค
•ใชส้มรรถนะเป็นฐาน
•การท างานคือการเรียนรู้ในสถานะการณ์จริง 
•ระบบคลงัหน่วยกิต การสัง่สมหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิต 



สมรรถนะหลกัของผู้ส าเร็จการศึกษา และฝึกอบรม
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

สภาการพยาบาล (ธันวาคม 2559)

1. ระดบัปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก
4. หลกัสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และ
5. หลกัสูตรฝึกอบรมการขั้นสูงระดบัวุฒิบตัรและไดรั้บวุฒิบตัร/หนงัสือ

อนุมติัแสดงความรู้ความช านาญ การพยาบาลและการผดุงครรภ์



ปริญญาตรี: พยาบาลวิชาชีพทั่วไป (พืน้ฐาน)

• ท าการพยาบาลพ้ืนฐานไดใ้นทุกภาวะความเจ็บป่วย และทุกกลุ่ม
ประชากร ท างานได้ทุกพ้ืนท่ีไม่แยกสาขาวิชา ไม่มีจุดเน้นความ
เช่ียวชาญ

• มีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การเรียนรู้จากการท างาน การปฏิบติัการพยาบาล ผูใ้ชบ้ริการ   

เพ่ือนร่วมงาน คือแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด
• การสร้างระบบใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของทุกคนท่ีท างาน
• ท างานและเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม



ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง: พยาบาลเฉพาะทาง

แบบ ท่ี 1  Residency Training Program
หลงัส าเร็จปริญญาตรีทนัที (๓ ปี) (From novice to expert= 
Competent nurse)

แบบ 2 การจดัหลกัสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง 
ในรูปแบบเดิม  ( ๔ เดือน ) (มีประสบการณ์ท างาน ๒ ปี
มีสมรรถนะในระดบัเดียวกนั)



แบบที่ 1 Nurse Residency Program

• หมายถึง โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ส าหรับพยาบาลจบใหม่ เพื่อ
เขา้สู่วิชาชีพ และ พยาบาลเฉพาะทาง

• วิธีการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (adult learning) ท่ีเนน้พฒันาทกัษะทางคลินิกและ
ภาวะผูน้ า ใชค้วามรู้สู่การปฏิบตัิ

• จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็วและเรียนรู้
ไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี (any time, any where) เช่น จาก Internet, และ Online 

• เรียนรู้จากการท างาน การท างานกบัการเรียนเป็นเร่ืองเดียวกนั 



จัดฝึกอบรมแบบ Residency training 
หลงัปริญญาตรี (ต่อ)

• ปรับการพยาบาลเฉพาะทางใหต้รงกบัการปฏิบติังานของพยาบาลจริง  เช่น 
การพยาบาลอายุรศาสตร์  ศลัยศาสตร์  ผูป่้วยวิกฤต    ออร์โธปิดิก การ
พยาบาลสูตินรีเวช  ตา หูคอจมูก  การผ่าตดั ผูป่้วยมะเร็ง  จิตเวชและ
สุขภาพจิต และการพยาบาลผูป่้วยเด็ก เป็นตน้ (ตาม Service plan)

• พยาบาลแต่ละคนอาจมีหลายเฉพาะทาง
• การเรียนการสอน- จดัเป็น Moduleใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย



แบบ 2. ส าหรับผู้ที่ไม่ฝึกอบรมแบบ RT  หรือท างานมาแล้ว

•หลกัสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง ของสภาการพยาบาลในรูปแบบเดิม ( 
๔ เดือน) ปรับวิธีการเรียนให้มีหลากหลาย self study, online, 
MOOCs
•ผูท่ี้ไม่เคยฝึกอบรม อาจใชป้ระสบการณ์ และ สมรรถนะ เขา้หลกัสูตร 

RT programโดยใชเ้วลาสั้นลง/หรือสอบ ความรู้ ทกัษะ และความ
เป็นพยาบาลมืออาชีพ



ผลที่คาดหวัง

• พยาบาลมีสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาท่ีปฏิบติังาน
• การปฏิบติังานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้าง independent 

practice
• ผูรั้บบริการปลอดภยั มีความพึงพอใจ 
• ผูใ้ห้บริการมีความมัน่ใจในการให้บริการ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพฯ 
และคงอยูใ่นวิชาชีพ 

• ฐานของการพฒันาตนเองสู่ความเช่ียวชาญ/ APN/ Scholarly Researcher



วุฒิที่ได้รับ

•ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทาง
•แต่ละคนอาจไดห้ลายใบ



หลักสูตรต้นแบบ 13 สาขา จ านวน 28 หลักสูตร

1. สาขาการพยาบาลอายรุศาสตร์
1.1 การพยาบาลอายรุศาสตร์ทัว่ไป
1.2 การพยาบาลผูป่้วยระบบประสาท
1.3 การพยาบาลผูป่้วยโรคไต
1.4 การพยาบาลผูป่้วยวกิฤต
1.5 การพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด
1.6 การพยาบาลผูป่้วยวกิฤตหัวใจและหลอดเลือด



2. สาขาการพยาบาลศลัยศาสตร์

2.1 การพยาบาลศลัยศาสตร์ทัว่ไป
2.2 การพยาบาลศลัยศาสตร์วิกฤต
2.3 การพยาบาลผูป่้วยระบบประสาท
2.4 การพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจหลอดเลือดและทรวงอก



3. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3.1 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ
3.2 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น
3.3 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผูต้ิดยาและสารเสพติด



หลักสูตรต้นแบบ

4. สาขาการผดุงครรภ์
5. สาขาการพยาบาลเด็ก

5.1 การพยาบาลเด็กทัว่ไป
5.2 การพยาบาลวิกฤตเด็ก
5.3 การพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกดิ



หลักสูตรต้นแบบ

6. สาขาการพยาบาลชุมชน
7. สาขาการพยาบาลอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน
8. สาขาการพยาบาลผูป่้วยมะเร็ง
9. สาขาการพยาบาลปริศลัยกรรม
10. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
11. สาขาการพยาบาลจกัษุ

12. สาขาการพยาบาลผูป่้วยโสต ศอ 
นาสิก
13. สาขาการพยาบาลผูป่้วยแบบ
ประคบัประคอง
14. สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
15. สาขาการพยาบาลนรีเวช



การน าไปใช้

•เขตสุขภาพ 12 เขต ควรร่วมกนัจดัในแต่ละเขต
•โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั โรงพยาบาลเฉพาะทาง



สถาบันและหลกัสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency 
Trainingที่ได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล

• ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกบั สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา 
สภากาชาดไทย รวม 16 สาขา สภาการพยาบาลรับรอง 20 กรกฎาคม 2561
• ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร
มหาวทิยาลยัมหิดล รวม 11 สาขา สภาการพยาบาลรับรอง วันท่ี 14 มกราคม 2562
• ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีร่วมกบั โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบด ี รวม 6 สาขา สภาการพยาบาลรับรอง วันท่ี 21 กันยายน 2563
• กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแก่นรวม 11 สาขา สภาการพยาบาลรับรอง วันท่ี 21 กันยายน 

2563



แนวปฏิบัติ
1. องค์กรพยาบาล เป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดการ

ฝึกอบรม 
2. มีผูจ้ัดการหลักสูตรการฝึกอบรม 1 คน และประธาน

กรรมการในแต่ละสาขาท่ีจัดการอบรม สาขาละ 1 คน 
และ

3. มีพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพยาบาลฝ่าย
วิชาการของแต่ละองคก์รพยาบาล/โรงพยาบาลร่วมเป็น
กรรมการ



2. มีอาจารย์จากสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานการจัดการอบรม โดยอาจเป็นท่ีปรึกษา หรือกรรมการหลักสูตร 
และร่วมสอน/ประเมินตามความเหมาะสม
3. การประเมินการด าเนินการ ผลลพัธ์



5. จัดให้ มีระบบพยาบาลพี่เ ล้ียง (preceptor) โดยมอบหมาย
พยาบาลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก  าหนดในแต่ละ สาขาท าหน้าท่ี
พยาบาลพี่เล้ียง (preceptor)

6. ผู ้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีพยาบาลพี่ เ ล้ียงช่วยสอน/    ฝึก/ให้
ค  าแนะน า/ช้ีแนะ/เอ้ืออ  านวยให้การเรียนรู้/ การฝึกเป็นไปตาม
แผนการอบรมของแต่ละคน



7.จัดให้มี มีระบบ ก ากับติดตาม (Monitoring) การ
บริหารจดัการหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ประเมินคุณภาพ
การบริหารจดัการ/กระบวนการพฒันาผูเ้ขา้ฝึกอบรม/ 
ประเมินความพึงพอใจ ของผูเ้ขา้ฝึกอบรมและผู ้มีส่วน
ร่วมจัดการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและน าผลการ
ประเมินไปปรับ/พฒันา การจดัการอบรม



8. จัดท าสมุดบันทึกสมรรถนะเพ่ือให้ ผูเ้ข้าฝึกอบรมบันทึก
สมรรถนะท่ีตอ้งพฒันาตามเกณฑข์องแต่ละขุดวิชา/หน่วยการ
เรียนรู้ และใช้เป็นเอกสารในการก  ากบัติดตามการพัฒนา
สมรรถนะ/ทกัษะของงผูเ้ขา้รับการอบรมแต่ละราย   

9. ผูป้ระเมินสมรรถนะผูเ้ข้าฝึกอบรม คือ หัวหน้าตึก/ nurse 
educator/ preceptor /หรือพยาบาลท่ีไดรั้บการมอบหมาย จาก
ผูจ้ดัการอบรม



9.กรณีท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานประจ าของผู ้เข ้ารับการอบรมไม่มี
ประสบการณ์ท่ีครบถ้วนตามท่ีก  าหนดในชุดการเรียนรู้/หน่วยการ
เรียนรู้ หน่วยงานตน้สังกดับริหารจดัการ ในการสนับสนุน ส่งเสริม 
เอ้ืออ านวยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้ประสบการณ์และมีสมรรถนะ
ครบถว้นตามท่ีก  าหนดใน ชุดการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ ท่ีมีความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการควบคู่กบัการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย



10. กรณีผู ้เข ้ารับการอบรมยา้ยสถานท่ีท างานในระหว่างการ
ฝึกอบรม สามารถฝึกอบรมต่อเน่ืองหรือเปล่ียนสาขาท่ีอบรมให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิงานประจ าหรือความตอ้งการขององค์กร
พยาบาลได้ โดยใช้การประเมินสมรรถนะเป็นหลักในการเทียบ
โอนและวางแผนการการอบรม



11. กรณีผูเ้ข้าฝึกอบรมไม่เป็นพยาบาลจบใหม่
สามารถเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมการ
พยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา ได้ โดยต้องมีการ
ประเมินและเทียบโอนสมรรถนะ/ ประสบการณ์ 



12. เม่ือผูเ้ขา้รับการอบรมได้ผ่านการเรียนรู้ /มีสมรรถนะครบถ้วน
ตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก  าหนดและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สถาบนั
ผูจ้ดัการอบรมมอบประกาศนียบตัรเป็นผูผ้่านการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทาง เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน/หน้าท่ี 
รวมทั้งประโยชน์อ่ืนท่ีควรไดรั้บและส่งรายช่ือผูผ้่านการอบรมให้สภา
การพยาบาลเพื่อบนัทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองของผูผ้่านการ
อบรมในฐานขอ้มูลของสภาการและจัดท าฐานขอ้มูลผูผ้่านการอบรม
การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาแต่ละสาขา



ความกา้วหนา้ทางคลินิก



พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ๒๕๔๐

มาตรา๘(๘) สภาการพยาบาลมีอ านาจหนา้ท่ี
ออกหนงัสืออนุมติั หรือวุฒิบตัรเกีย่วกบัความรู้ความช านาญเฉพาะทาง และ
หนงัสือแสดงวุฒิอ่ืนๆในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ใหแ้กผู่ ้
ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์

25/11/65 Somchit Hanucharurnkul



พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ๒๕๔๐

มาตรา๘(๘) สภาการพยาบาลมีอ านาจหนา้ท่ี
ออกหนงัสืออนุมติั หรือวุฒิบตัรเกีย่วกบัความรู้ความช านาญเฉพาะทาง และ
หนงัสือแสดงวุฒิอ่ืนๆในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ใหแ้กผู่ ้
ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์

25/11/65 Somchit Hanucharurnkul



สาระส าคัญเกี่ยวกับ APN ถึงผู้ก าหนดนโยบาย

•บทบาทของ APN ทั้งในฐานะ CNS และ NP เป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัอ านาจ
ส าหรับการพัฒนานวตกรรมและการปฏิรูประบบสุขภาพ เน่ืองจากท าให้
นโยบายดา้นสุขภาพท่ีเร่งด่วนระดบัตน้ๆ ประสบผลส าเร็จ

(ICN 2019)



วทิยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูง
แห่งประเทศไทย ๒๕๕๓



หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร

•Post Master Residency Training (3 ปี )
•สอบผ่านไดรั้บวุฒิบตัรเทียบเท่า ป. เอก หลกัสูตรอะไรท่ีเทียบได้
• เทียบไดก้บั Doctor of Nursing Practice (DNP) 



สาขาของวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ

๑ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๒ การพยาบาลเดก็
๓ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
๔ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๕ การผดุงครรภ์ 
๖ การพยาบาลเวชปฏิบตัิผูสู้งอายุ
๗ การพยาบาลผูป่้วยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ
๘ การพยาบาลดา้นการใหย้าระงบัความรู้สึก

หลกัสูตรผ่านการรับรองจาก
สป.อว. เทียบเท่า ป.เอก



ความส าเร็จ: ประกาศ ของ สป. อว.
• รายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรอนุมติั/วุฒิบตัร แสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทนัตกรรม พยาบาล ท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบการ
รับรองหลกัสูตรว่ามีคุณวุฒิเทียบไดเ้ท่ากบัคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก ตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
•พยาบาล 42 คน วุฒิบตัร 12 หนงัสืออนุมติั 30 

12 พฤศจิกายน 2564 





ศาสตร์สาขาการพยาบาล

- ก  าลงัเจริญเติบโต กา้วหนา้ มีวิวฒันาการดีข้ึนเป็นล าดบั นกัศึกษาและ
พยาบาลส่วนใหญ่ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ 

- ควรจะมองหาปริญญา / หลกัสูตร ท่ีมีการเรียนการสอนในประเด็นใหม่ ๆ ท่ีส าคญั
ส าหรับการพยาบาลทีทนัสมยั และ ทนักบัความเปล่ียนแปลง เช่น วิธีการทางสถิติ 
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์หรือ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ตอ้งสอดแทรกส่ิงใหม่ๆ
เหล่าน้ีเขา้ไป

- https://onlinedegrees.bradley.edu/blog/future-of-nursing-analytics-and-big-data



ความส าเร็จของวชิาชีพ

•คุณภาพ/สมรรถนะของพยาบาลทุกระดบั/ทีม เขม้แข็ง 
• วิชาชีพการพยาบาลเป็นก าลงัท่ีส าคญัของระบบสุขภาพ ท าให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเท่า
เทียมได้
•ผูน้ าท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงาน องคก์ร ระดบัชาติ 
นานาชาติ
•องคก์รวิชาชีพเขม้แข็งมากข้ึน



ความส าเร็จของวชิาชีพ
•ผลงานทางวิชาการ วิจยั ต ารา หนงัสือ บทความ นวตักรรม ที
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มากเพียงพอ
•คุณภาพของวารสารของวิชาชีพ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
แข่งขนัได้
•บุคลากรพยาบาลไดต้ าแหน่ง กา้วหนา้ทางวิชาการทั้งฝ่ายบริการ
และการศึกษา



ความส าเร็จของวชิาชีพ

•พยาบาลทุกคนมีความสุข จากการเห็นคุณค่าของตนเอง คงอยู่ใน
วิชาชีพ
• เกิดการพฒันาวิชาชีพท่ีย ัง่ยืน
•ประชาชนไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ
•Healthy Thailand



Failure, resilience, persistence & perseverance

• “It’s not the strongest of the species that survive, not 
the most intelligent but the one most responsive to 
change” 

Darwin 



Thank you for your kind 
attention
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