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ประกาศสภาการพยาบาล 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมบุคคลผูที่จะขอสอบวัดความรู 

เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

 
 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา  ๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  
พ.ศ.   ๒๕๒๘  และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่ึงกําหนดใหสงเสริมการศึกษา  การบริการ  การวิจัย  และความกาวหนา
ในวิชาชีพการพยาบาล  การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  ประกอบกับขอบังคับ 
สภาการพยาบาล  วาดวยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กําหนดใหสถาบันที่ทําการสอน  หรือฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพใหเปน 
ผูมีความรู  ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภในสาขาตาง ๆ 

สภาการพยาบาลจึงเห็นควรกําหนดมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมบุคคลผูที่จะขอสอบ 
วัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับ
ความรูสึก  เพื่อใหสถาบันนําไปเปนเกณฑมาตรฐานในการจัดฝกอบรมตอไป  สภาการพยาบาล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เกณฑมาตรฐานนี้เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมบุคคลผูที่จะขอสอบวัด
ความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับ
ความรูสึก” 

ขอ ๒ ใหใชเกณฑนี้สําหรับการฝกอบรมบุคคลผูที่จะขอสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดง
ความรู  ความชํานาญเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

ขอ ๓ ชื่อวุฒิบัตร 
วุฒิบัตรแสดงความรู   ความชํานาญเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับ

ความรูสึก  (Diplomate  Thai  Board  of  Advanced  Nursing  Practice  in  Anesthesia) 
ขอ ๔ ปรัชญาและวัตถุประสงค 
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หลักสูตรฝกอบรมบุคคลผูที่จะขอสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
เฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก  มุงฝกอบรมใหพยาบาลสามารถทําให
ผูปวยหมดความรูสึกโดยการใหยาระงับความรูสึกชนิดทั่วตัว  (General  Anesthesia) ภายใตขอบเขต
การปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ชั้นหนึ่ง 
ที่ไดรับวุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก  
และสามารถใหการพยาบาลผูปวยกอน  ระหวางและหลังไดรับยาระงับความรูสึก  โดยบูรณาการ
ความรูทางดานการระงับความรูสึก  ผลการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ  และประสบการณมาเปน
แนวทางในการดูแลแบบองครวมในบทบาทการปฏิบัติการพยาบาล  การตัดสินทางคลินิกและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ  เพื่อความปลอดภัยของผูปวย  การใหความรู  การบริหารและการเปนที่ปรึกษา  
เพื่อสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวสามารถปรับตัวตอภาวะเครียดจากการผาตัด  และจากการไดรับยา
ระงับความรูสึกเพื่อใหผูปวยสามารถฟนสภาพไดอยางรวดเร็ว 

ขอ ๕ การจัดการฝกอบรม  ซ่ึงประกอบดวย 
(ก) ภาคทฤษฎี  ไดแก  การบรรยาย  การสัมมนา  ในหมวดวิชาแกน  ศาสตรการพยาบาล

และศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพยาบาลไมนอยกวา  ๑๑  หนวยกิต  หรือ  ๑๖๕  ชั่วโมง  และการ
บรรยาย  การสัมมนา  การศึกษาคนควาดวยตนเองในหมวดวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขาไมนอยกวา  
๑๔  หนวยกิต  หรือ  ๒๑๐  ชั่วโมง 

(ข) ภาคปฏิบัติ  ไดแก  การปฏิบัติงานในสาขาไมนอยกวา  ๑๕๐๐  ชั่วโมง  โดยผูเขารับการ
ฝกอบรมอาจมีกิจกรรมทางภาคทฤษฎีรวมดวย  ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป 

การฝกอบรมตาม (ก) และ (ข)  อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกันได  โดยมีระยะเวลารวมกัน
ตองไมนอยกวา  ๒  ป 

ขอ ๖ โครงสรางหลักสูตร 
(๑) หมวดวิชาแกนของหลักสูตรฝกอบรม  ไมนอยกวา  ๑๑  หนวยกิต 

ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 
ระบบสุขภาพ  ปจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ 
การสรางศักยภาพของผูนํา 
กฎหมายและจริยธรรม 
การวิจัย  และการใชผลการวิจัย 
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ทฤษฎี  และแนวคิดทางการพยาบาล 
แนวคิด  ทฤษฎี  การพัฒนาบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง   

โดยในหมวดวิชาแกนใหไปลงทะเบียนรวมกับนักศึกษาปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
หลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

(๒) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
 ผูเขารับการอบรมจะตองผานการฝกอบรมและมีหลักฐานแสดงความสําเร็จหลักสูตร

การฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขรวมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย  
หรือมีหลักฐานแสดงการรับรองจากประธานโครงการผลิตและใชบุคลากรทางวิสัญญีวิทยาของ
กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย  ซ่ึงประกอบดวย 

ก. ภาคทฤษฏี  จํานวนชั่วโมง  ๒๕๖  ชม.  หรือ  ๑๖  หนวยกิต   
ข. ภาคปฏิบัติ  จํานวนชั่วโมง  ๑๖๐๐  ชม.  หรือ  ๒๖  หนวยกิต 
   รวม   ๔๒   หนวยกิต 

(๓) การศึกษาคนควาอิสระ/การวิจัย  ๓ - ๖  หนวยกิต 
๓.๑ กรณีที่ตองลงทะเบียน 

ตองลงทะเบียนศึกษาในคณะพยาบาลศาสตรหรือสถาบันที่เปดสอนหลักสูตร 
เพื่อผลิตผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  และไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

๓.๒ กรณีที่ไมตองลงทะเบียน 
ตองมีผลงานทางดานวิชาการดังนี้ 
๑) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึกที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรไมเกิน  ๕ ป  หรือ 
๒) ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก 

ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรไมเกิน  ๓  ป   
    รวม   ๔๕ - ๔๘   หนวยกิต 
ขอ ๗ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
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สถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและไดรับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
      วิจิตร  ศรีสุพรรณ 

   นายกสภาการพยาบาล 
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