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Special points of interest 

 วิทยาลยัวิทยาลยัฯ ได้จัดประชุมวิชาการ
ประจ าป ี2562 เรื่อง ก้าวขา้มความทา้
ทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 
ณ สภาการพยาบาล และได้จัดพธิีมอบ
วุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแก่ผู้สอบผ่าน
ประจ าป ี2562 

 วิทยาลยัฯ รับสมัครสอบเพื่อรับหนังสือ
อนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประจ าป ี2563 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.-29 
พ.ค.63 

 

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขัน้สูงแห่งประเทศไทย  

         สวัสดีค่ะ ส ำหรับจดหมำยฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ำยของปีนี้ 

แล้วนะคะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงควำมยินดีแก่ผู้สอบผ่ำนและได้รับ

วุฒิบัตร หนังสืออนุมัต ิประจ ำปี 2562 โดยวิทยำลยัได้จัดพิธีมอบ

ในกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีของวิทยำลัยฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 

2562 โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ บุญทอง นำยกสภำกำร

พยำบำล บรรยำกำศเต็มไปด้วยควำมปลำบปลื้ม ยินดี และหวัง

เป็นอย่ำงยิ่งว่ำพยำบำล APN นี้ จะเป็นก ำลังหลกัส ำคัญในกำร

พัฒนำเพ่ือยกระดับวิชำชีพของเรำให้มีควำมก้ำวหน้ำต่อไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพนะคะ 

       ส ำหรับในปีต่อๆ ไป วิทยำลัยฯ ก็จะด ำเนินกำรจัดสอบเพ่ือ

รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมตัิ เป็นประจ ำทุกป ีผู้ทีส่นใจอยำกจะ

พัฒนำตนเอง พัฒนำวิชำชีพ เป็นพยำบำล APN กส็ำมำรถ

สอบถำมข้องมูลมำยังวิทยำลัยพยำบำลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่ง

ประเทศไทย สภำกำรพยำบำล หรือเข้ำไปศึกษำข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 

สภำกำรพยำบำล www.tnmc.or.th  

 

                                 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เรณู  พุกบุญม ี

 ประธำนวิทยำลัยพยำบำลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย 
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    รู้ไว้ใช่ว่า : เกร็ดความรู้สู่ APN 

  

การก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ APN กระทรวงสาธารณสุข  
โดย ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร 

ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  
และอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 

        การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพยาบาลวิชาชีพสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี 2 หลักเกณฑ์ส าคัญ คือ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข1 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของ
พยาบาลวิชาชีพ ที่ก าหนดให้พยาบาลวิชาชีพสามารถก้าวสู่
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญได้
ตามเกณฑ์ และในหลักเกณฑ์นี้ได้ระบุให้ผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง (APN) เป็นผู้มีประสบการณ์สามารถก้าว
เป็นระดับช านาญการพิเศษได้ โดยไม่ก าหนดให้มีผู้ใต้ 
บังคับบัญชา แต่ข้อจ ากัดของหลักเกณฑ์นี้คือ หากก าหนด
ต าแหน่งใหม่ที่ไม่ใช่การแทนต าแหน่งที่เกษียณ จะต้องมี
การยุบเลิกต าแหน่งหรือตัดต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ1 ซึ่ง
การตัดต าแหน่งให้พยาบาลก้าวสู่ระดับสูงขึ้นก็เป็นการตัด
โอกาสการบรรจุของพยาบาลจบใหม่ ด้วยข้อจ ากัดนี้ท าให้
ไม่มีการก าหนดพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษที่เป็น
ต าแหน่งใหม่ กองการพยาบาลร่วมกับกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้เสนอการไม่ต้องยุบเลิกต าแหน่งส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพตามหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ส านักงาน ก.พ.
อนุมัติไม่ยุบเลิกต าแหน่งเฉพาะการก้าวสู่ระดับช านาญการ
พิเศษที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างาน ส่วน APN ซ่ึง
เป็นผู้มีประสบการณ์ หากใช้หลักเกณฑ์นี้ยังคงต้องยุบเลิก
ต าแหน่ง   
 
        ส่วนอีกหลักเกณฑ์หนึ่ง เป็นเกณฑ์ส าหรับต าแหน่ง
ประเภทวิชาการสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
พยาบาลวิชาชีพเป็นหนึ่งใน 17 สายงานด้านสุขภาพที่ใช้
หลักเกณฑ์นี้ได้ คุณลักษณะพิเศษของเกณฑ์นี้คือ ไม่ต้อง
ยุบเลิกต าแหน่ง แต่ส่วนราชการต้องมีงบประมาณรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากการก าหนดต าแหน่งดังกล่าว และมี
แผนการก าหนดต าแหน่ง และด าเนินการตามขั้นตอนใน

ระดับกรม กระทรวง และเสนอต่อคณะกรรมการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ บุคคลที่จะใช้เกณฑ์นี้ต้องมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ผลงานวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการปฏิบัติงานประจ า
ต าแหน่ง และผ่านการประเมินค่างาน (10 ข้อค าถาม)2   
 
        การก้าวสู่ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ
พิเศษของ APN สามารถเป็นไปได้ 2 ทาง คือใช้หลักเกณฑ์
แรก1 โดยปรับตัวเองและสมัครเป็นหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า
งาน ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมีการก าหนดต าแหน่งระดับช านาญ
การพิเศษเพ่ิมข้ึนส าหรับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน อีกทาง
หนึ่งคือใช้หลักเกณฑ์ท่ีสอง โดยต้องมีผลงานวิจัยที่เป็น
ต้นแบบ วิธีการใหม่ เพ่ือพัฒนางานอย่างน้อย 3 ปี และมี
การน าผลงานไปใช้อย่างน้อย 1 ปี2 ซ่ึง APN ต้องพัฒนาให้
มีผลงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่า APN จะใช้
หลักเกณฑ์ใด ก็นับว่าเป็นการท้าทายความสามารถของ 
APN  อย่างมากท่ีต้องสร้างผลงานที่มีคุณค่า อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือคุณภาพการพยาบาล และการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของ APN         
 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การก าหนดต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุข. ตามหนังสือ (นร 
1008.3.3 /148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558). นนทบุรี : ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2558. 
2. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

การก าหนดต าแหน่ง. ตามหนังสือ (นร 1008 /ว2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์
2558). นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2558.                          
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Best Practice of APN 
       การป้องกันภาวะขาดน ้าส้าหรับผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  

 

        
      ปัจจุบันพบวา่มีผูสู้งอายุที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยสว่นใหญ่มักเจ็บป่วย
ด้วยโรคเร้ือรัง มีพยาธิสภาพหลายระบบ มีโรคร่วม ต้องใช้ยาหลายชนิดในการรักษา ท าให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุมีความ
ซับซ้อนแตกต่างไปจากผู้ป่วยในกลุ่มอื่นๆ ประกอบกับผู้สงูอายุเป็นวัยที่มพีลังส ารอง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการ
รักษาสมดุลในรา่งกายลดลง จากความเสื่อมของร่างกายตามอายุที่มากข้ึน จึงมักพบภาวะแทรกซ้อนในระหว่างอยู่
โรงพยาบาล ได้แก่ ภาวะ Delirium, Hospital Acquire Dysfunction, Dehydration หรืออาจเกิดภาวะ Disability/ 
Dead  
 
       จากการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผูสู้งอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คือ ภาวะขาดน้ า 
(dehydration) สาเหตุจากการที่ผู้สงูอายุไมส่ามารถดื่มน้ าไดด้้วยตนเอง ร่วมกับศูนย์ควบคุมความกระหายน้ าท างานได้
ลดลงท าให้ไม่อยากดื่มน้ า ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพช่องปาก ท้องผูก ผิวแห้ง เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับไดง้่าย มนึงง
เสี่ยงต่อการหกล้ม กลั้นปสัสาวะไม่อยู่ เกลือแร่ไม่สมดุลเสีย่งต่อการเกิดภาวะสับสน การป้องกันภาวะขาดน้ าส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาลจงึเป็นสิ่งส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุขณะเจ็บป่วย แนวทางการดูแลผู้สงูอายุ ได้แก่  
 

1. ก าหนดลักษณะของผูสู้งอายุท่ีมีความเสีย่งต่อการเกดิภาวะขาดน้ า ได้แก่ กลุ่มโรคเฉพาะ คือ สมองเสือ่ม อัลไซเมอร์ 
ซึมเศรา้ stroke ติดเช้ือซ้ า ๆ เบาหวาน ขาดสารอาหาร กลั้นปัสสาวะไมไ่ด้ มีประวัติขาดน้ า มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง 4 โรค
ขึ้นไป หัวใจเต้นผิดจังหวะ  ได้รับยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาโรคจติประสาท ยาระบาย ไดร้ับยามากกว่า 4 ชนิด 
ยาสเตียรอยด์ angiotensin-converting enzyme inhibitors; ACEI  เป็นต้น 

2. ก าหนดเป้าหมายของการได้รับน้ าดื่มต่อวันร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ (มากกว่า 30 ml/kg)  
3. ค านวณเป้าหมายการได้รับน้ าต่อวัน 
4. เปรียบเทียบปริมาณสารน้ าท่ีไดร้ับจริงกับท่ีควรไดร้ับ 
5. ให้ความรู้เรื่องภาวะขาดน้ า การปอ้งกัน ปริมาณที่ควรไดร้ับแก่ผู้ป่วยและญาติ  
6. ก าหนดเวลาการให้น้ าดื่ม  
7. บันทึกและติดตามผลใน 1 วัน  
8. การใช้เทคนิคจูงใจให้ผู้สูงอายุดืม่น้ าในแต่ละราย  
9. การประเมินผล ได้แก่ สดัส่วนของผู้สูงอายุท่ีได้รับน้ าดื่มตามเป้าหมาย และความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะช่วงเช้า (น้อย

กว่า 1.020)  
       จะเห็นได้ว่า การป้องกันภาวะขาดน้ าส าหรับผู้สูงอายทุี่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่ใช่เร่ืองยาก เป็นบทบาท
อิสระที่พยาบาลทุกคนสามารถท าได้ ซึง่เป็นสิ่งส าคัญอันดับตน้ ๆ ของการดูแลผู้สูงอายทุี่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาเหตุมาจากภาวะขาดน้ า  
 

บ าเหน็จ แสงรตัน์ RN, MSN, dip. APGN 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  



1.  วิทยำลัยฯ ได้จัดประชุมวชิำกำรประจ ำปี 2562 

เรื่อง ก้ำวข้ำมควำมท้ำทำยกำรปฏิบัติของพยำบำล

ผู้เชี่ยวชำญในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 2-3 ธันวำคม 

2562 ณ สภำกำรพยำบำล และได้จัดพธิีมอบ

วุฒิบัตรและหนังสืออนุมตัแิก่ผู้สอบผ่ำนประจ ำปี 

2562 ในกำรประชุมวิชำกำรคร้ังนี้ด้วย 

2.  วิทยำลัยพยำบำลและผดงุครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศ

ไทย ก ำหนดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัตฯิ 

ประจ ำปี 2563 ผู้ท่ีมีรำยชือ่เป็นผู้มีสิทธิยืน่ค ำขอ

สอบสำมำรถยืน่ค ำขอสอบได้ตั้งแตว่ันที่ 6 

มกรำคม – 29 พฤษภำคม 2563 สำมำรถดำวน์

โหลดเอกสำรกำรสมคัรสอบได้ท่ี 

www.tnmc.or.th 

    

ติดต่อพวกเราได้ที่ 
กองบรรณาธิการ APN Newsletter: 
วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภข์ั้นสูงแหง่ประเทศไทย                 
Email: apn2tnc@hotmail.com 
Website: www.tnmc.or.th 
   

 

 

กองบรรณาธิการ 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประณีต      ส่งวัฒนา        บรรณาธิการ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา     ศรีธัญรัตน์      กองบรรณาธิการ 
3.  รองศาสตราจารย ์ดร.วิลาวัณย์     พิเชียรเสถียร   กองบรรณาธกิาร  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โสเพ็ญ     ชูนวล            กองบรรณาธิการ  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนิดา       ปรีชาวงษ์       กองบรรณาธกิาร 
6.  นางสมพร           ค าพรรณ์                           กองบรรณาธกิาร      
7.  นางสาวศิริพร      ศรีสมัย                              กองบรรณาธิการ 
8.  นางสาวอุษาพร    รอดแดง                             กองบรรณาธิการ  
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      สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศ
ไทย) ได้เข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน
มา โดยสมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการในงาน
นี้เรื่อง “APN กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญยุค    
Disruptive Technology: บทบาทสมาคม APN”  
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. 
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ                   
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์,                         
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ศิริพูล, APN อาคม              
รัฐวงษา และ APN อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง เป็น
วิทยากร  
        นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2562 ให้แก่พยาบาลผู้ยื่นหนังสือ
แสดงเจตจ านงในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติใน
เดือนกรกฎาคม 2563 เรื่อง “การเตรียมผลงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการตีพิมพ์เพ่ือ
การขอสอบหนังสืออนุมัติ APN” ในวันที่ 7 – 8 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ 
กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล                
พรพิบูลย์, รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร เป็นวิทยากร  


