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Advanced Practice Nurse (APN) (ICN 2019)

A “Registered nurse who has acquired 
the expert knowledge base, 
complex decision-making skills and 
clinical competencies for expanded 

practice, 
the characteristics of which are shaped 

by the context and/or country in which 
s/he is credentialed to practice. 



Advanced practice nurse

การปฏิบติัทางคลินิกเป็นบทบาททีสาํคญัและเป็นหวัใจของ 
APN
แตสิ่งทีประกอบทีเรียกวา่ขนัสูง (advanced) และเป็น

ตวัเชือมใหก้ารปฏิรูประบบสุขภาพและนวตกรรมตา่งๆ
สาํเร็จได ้คือ “การบรูณาการ การปฏิบติั กบัความรับผิดชอบใน
การสอน การเป็นผูน้ําขององคก์ร การพฒันาวิชาชีพ การใช ้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และการวิจยั”

ICN 2019



Advanced practice nurse

CNSs often have greater 
responsibilities for non-clinical 
activities such as education or quality 
improvement.

 NPs (รวมวิสญัญี) tend to have greater 
involvement in clinical care. 



Doctor of Nursing Practice

 APN (Nurse Practitioners, Clinical Nurse 
Specialists, Certified Nurse-Midwives, and 
Certified Registered Nurse Anesthetists), are 
prepared in master's-degree programs that often 
carry a credit load equivalent to doctoral degrees 
in the other health professions. 

 AACN's position statement calls for educating 
APRNs and other nurses seeking top 
leadership/organizational roles in DNP 
programs. .

DNP Fact sheet 2019 



The DNP is designed for nurses seeking a 
terminal degree in nursing practice and 
offers an alternative to research-focused 
doctoral programs. 

DNP-prepared nurses are well-equipped to 
fully implement the science developed by 
nurse researchers prepared in PhD, DNS, 
and other research-focused nursing 
doctorates.

DNP Fact sheet 2019 



Why DNP

 The changing demands of this nation's complex 
healthcare environment require the highest level 
of scientific knowledge and practice expertise to 
assure quality patient outcomes. 

 The Institute of Medicine, Joint Commission, 
Robert Wood Johnson Foundation, and other 
authorities have called for re-conceptualizing 
educational programs that prepare today’s health 
professionals.

DNP Fact sheet 2019 



 The rapid expansion of knowledge underlying 
practice; increased complexity of patient care; 
national concerns about the quality of care and 
patient safety; shortages of nursing personnel 
which demands a higher level of preparation for 
leaders who can design and assess care; 

 Shortages of doctorally-prepared nursing faculty; 
and increasing educational expectations for the 
preparation of other members of the healthcare 
team.

DNP Fact sheet 2019 



 In a 2005 report titled Advancing the Nation's 
Health Needs: NIH Research Training Programs, 
the National Academy of Sciences called for 
nursing to develop a non-research clinical 
doctorate to prepare expert practitioners who 
can also serve as clinical faculty. 

DNP Fact sheet 2019 



 Nursing is moving in the direction of other health 
professions in the transition to the DNP. Medicine 
(MD), Dentistry (DDS), Pharmacy (PharmD), 
Psychology (PsyD), Physical Therapy (DPT), and 
Audiology (AudD) all require or offer practice 
doctorates.

DNP Fact sheet 2019 





From 2017 to 2018, the number of students 
enrolled in DNP programs increased from 
29,093 to 32,678. During that same period, 
the number of DNP graduates increased 
from 6,090 to 7,039.





APN ในประเทศไทย: Why หลกัสูตรวฒิุบตัร?

หลักสูตรฝกอบรมผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงระดับ

วุฒิบัตร

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขัน้สงูแหงประเทศไทย 

สภาการพยาบาล

2557
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กราฟแสดงจํานวนการสอบแตละป



ปัญหาทีประสบ

หลกัสูตร ปโททีผลิต APN มีจาํนวนหน่วยกิตมากกว่า
ที สกอ กาํหนด และมากกวา่สาขาอืนและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลยัตอ้งการใหผ้ลิตนักวชิาการและ
นักวจิัย เรียนป.โทนาน



ปัญหาที

ประสบ

ไม่มีระบบ Clinical Residency training ผูส้าํเร็จ

การศึกษาป.โทตอ้งไปศึกษาและสร้างงานเอง 3-5 ปี 

(train เอง ไม่อยูใ่นระบบ) แต่สอบวฒิุบตัรไดเ้พียง 

20%

การสอบวฒิุบตัร เนน้หนกั ทางดา้นการสอบ 

กระบวนการตดัสินผูมี้สิทธิในการสอบซบัซอ้นจาก

พืนฐานการศึกษาทีหลากหลาย



 APN ทีเด่นหลายคน รักความกา้วหนา้ ศึกษา ต่อ 

PhD หรือปริญญาเอกในสาขาอืนทาํใหข้าดความ

ต่อเนือง ในการพฒันาความเชียวชาญทางคลินิค

และระบบบริการพยาบาล

ปญหาท่ี

ประสบ



 ทางฝ่ายการศึกษาพยาบาล ขาดอาจารยที์มีความ

เชียวชาญทางคลินิค

วฒิุบตัร ของพยาบาลแตกต่างและตาํกวา่วิชาชีพ

ขา้งเคียงซึงเทียบเท่า ป. เอก



 โครงสร้างการบริหารฝ่ายการพยาบาลยงัไม่มีการ
กาํหนดตาํแหน่งของผูป้ฏิบตัิการพยาบาลขนัสูงที
ชดัเจน ทาํใหก้ารใชผู้ป้ฏิบติัการพยาบาลขนัสูงไม่
สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ ซึงทาํใหเ้กิดการ
สูญเปล่าดา้นทรัพยากรมนุษย์

 การกระจายของ APN ไม่เหมาะสม



 ปัญหาและระบบสุขภาพ ซบัซอ้นและ
ขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนในเรือง

การบริการสุขภาพ จาํเป็นตอ้งเพิมคุณภาพ
ของผูป้ฏิบติัและคุณภาพของระบบการการ
ฝึกอบรมพยาบาลใหมี้ความรู้ความ
เชียวชาญอยา่งแทจ้ริง และเป็นทียอมรับ
ของวิชาชีพขา้งเคียงและสงัคม 



งานวิจัย APN กบั EBP 566 คน

 จาํนวน 566 คน

ทาํงานในบทบาทพยาบาลผูป้ฏิบติัการขนัสูง ควบคู่ไปกบั

การทาํบทบาทพยาบาลประจาํหอผูป่้วยร้อยละ 37.5  และ

ทาํบทบาทพยาบาลผูป้ฏิบติัการขนัสูง ควบคู่ไปกบังาน

บริหาร ร้อยละ 27.9  

ทงันีมีเพียงจาํนวน 51 ราย หรือร้อยละ 9  ของกลุ่มตวัอยา่งที

ปฏิบติังานตามกรอบงานของการปฏิบติัการพยาบาลขนัสูง

ภทัราภรณ ์ทุง่ปัญคาํ 2557



02/12/62Somchit Hanucharurnkul



หมายความว่า วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญเฉพาะ

ทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ซึงสภา

การพยาบาลออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล

ชนัหนึง หรือผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ ์ชนัหนึงทีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรม

พยาบาลขนัสูงระดบัวุฒิบตัร

02/12/62Somchit Hanucharurnkul

วฒิุบตัร



ประโยชน์ของการมีพยาบาลวุฒิบัตร

(เทียบเท่าป. เอกทางคลนิิค)

พฒันาสมรรถนะทีจาํเป็นขนัสูงในบทบาทของผู ้

ปฏิบติั อาจารยท์างคลินิค และผูน้าํ

เพิมความรู้เพอืปรับปรุงการปฏิบติัการพยาบาล

และผลลพัธ์

เพิมทกัษะความเป็นผูน้าํเพือเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ในการปฏิบติัและการใหบ้ริการสุขภาพ



 เป็นการจดัการศึกษาขนัสูงสุดในวชิาชีพใหก้บัผูที้ 
 สนใจและตอ้งการความรู้และทกัษะในการปฏิบติัขนั 

 สูง แต่ไม่ตองการเป็นนกัวิจยั เช่นอาจารย์ APN ผูน้าํ
ทางคลินิค

 ช่วยดึงดูดใหพ้ยาบาลศึกษาต่อทางดา้นการพยาบาล
 แทนทีจะเป็นสาขาอืน

 เพิมจาํนวนอาจารยท์างคลินิค

ประโยชน์ของการมีพยาบาลวฒิุบัตร(เทียบ

เท่าป. เอกทางคลินิค)



วฒิุบตัรระบบใหม่ 17 คน

หนงัสืออนุมติั 41 คน





Nature of Practice (ICN 2019)

Integrates research, education, practice and 

management 

High degree of professional autonomy and 

independent practice 

Case management/own case load 

Advanced health assessment skills, decision-making 

skills and diagnostic reasoning skills 



Nature of Practice (ICN 2019)

•Recognized advanced clinical competencies 

•Provision of consultant services to health 

providers 

•Plans, implements & evaluates programs 



APN: ICN Policy

 มคีวามต้องการและมคีวามสนใจในบทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลขนัสูงมากขึน 

 เป็นเครืองมือทีจาํเป็นอย่างหนึงสาํหรับการสร้างนวตกรรมและการปฏิรูปสุขภาพทีมี

ประสิทธิภาพและยงัยืน

 เป็นการสร้างและพัฒนาพยาบาลให้มคุีณภาพ และใช้ศักยภาพได้เตม็ที 

 ได้ทาํงานตรงกับทีได้รับการเตรียมจากการศึกษา

 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง เรียนรู้และสร้างความรู้ นวตกรรมจากการปฏิบัติ 

 มคีวามสุขกับการทาํงาน



สาระสําคัญเกยีวกบั APN ถึงผู้กําหนด

นโยบาย

บทบาทของ APN ทังในฐานะ CNS และ NP เป็นเครืองมือทีมพีลัง

สาํหรับการพฒันานวตกรรมและการปฏิรูประบบสุขภาพ เนืองจากทาํ

ให้นโยบายด้านสุขภาพทีเร่งด่วนระดับต้นๆ ประสบผลสาํเร็จ

(ICN 2019)



การปรับปรุงผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยทีซับซ้อน และผู้

ทีเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้ยากลาํบาก เช่น ผู้สูงอาย ุผู้ทีมคีวาม

พิการทางด้านจิตใจ เดก็ทีมคีวามเสียง ผู้ เป็นโรคเรือรัง และ

ประชาชนทีอยู่ในชนบทห่างไกล โดย ช่วยให้ได้เข้าถึงบริการ

เฉพาะทางในภาวะเฉียบพลนั และในบริการระดับปฐมภูมิ

ลดภาระของโรคเรือรังโดยการสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันทีดีขึน

สาระสําคัญเก่ียวกับ APN ถงึผู
กาํหนดนโยบาย
(ICN 2019)



มีประสิทธิภาพโดยการผสมผสานผู้ดูแลทีเหมาะสม ลดภาวะแทรกซ้อน 

ลดการทีต้องมารับบริการในภาวะเฉียบพลัน โดยใช้บริการการดแูลโดย

ชุมชน และทีบ้าน

ปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพ โดยพัฒนา Best Practice โดยผู้ป่วย

และผู้ดูแล

ปรับปรุงประสบการณ์การดูแลสุขภาพ และความพึงพอใจ โดยการ

ปรับปรุงการทาํหน้าทีของทีมสุขภาพ การดูแลต่อเนือง การประสานพลงั 

การดูแลของทีม  และการเป็นผู้กาํกับตามทิศทางระบบสุขภาพทีกาํหนด

สาระสําคัญเก่ียวกับ APN ถึงผู
กําหนดนโยบาย
(ICN 2019)



APN ในยุค Digital

Clinical Expertise

Leadership

Management

Nursing Research and Innovation



Digital Era

Disruptive Technology “ทาํลายเพือเกิดใหม่”

ไม่ปรบัตวัคือแพ้

ไม่เปลียนแปลงคือสญูพนัธ์

“ค่อยเป็นค่อยไป” เป็นไปไม่ได้

คล้ายปฏิวติั (Revolution)- Paradigm shift?

ศ.ดร.สชุชัวีร ์สวุรรณสวสัดิ



ลกัษณะ ของ New Era: โลกแห่ง VULCA

V- Volatility การฟุ้งกระจาย เลือนไหล
U- Uncertainty ความไมแ่น่นอน
C- Complexity ความซบัซอ้น
A- Ambiguity ความกาํกวม

ดร.วรากรณ ์สามโกเศศ 2019



ทักษะทีจําเป็นในยุคไทยแลนด์ 4.0

การเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง เรียนรู้จากการทาํงาน การ

ปรับตวั

ความคิดสร้างสรรค ์สร้างนวตกรรม

มองปัญหา และวิเคราะห์ทีมาของปัญหาออก แกปั้ญหาเป็น

ความเป็นผูน้าํ

Digital technology skills.



ผู้นํา (Leaders)

Honesty

Ability to delegate

Communication

Sense of humor

Confidence

Commitment

Positive attitude

Creativity

Ability to inspire

Intuition

Center for Creative Leaders 2019



Qualities of 
a good 
leader

Optimism

Courage

Caring

Self- control

Communication



สิงจาํเป็นทผู้ีนําต้องมี (ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 2019)

การมีวสิยัทศัน์ (Vision= Ability to imagine+ Ability to plan)

ความเขา้ใจพืนฐานดา้นเทคโนโลย ีสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

Digital Literacy (From Dr. Siriwuat Buranapin 2019)

Data Management

Data Analysis

Data Application

Data Visualization



The Role of the APN in Nursing Research

ขยายมากขึน และ เปิดโอกาส ทีจะแสดงให้เห็นว่าทาํให้เกิดผลลพัธ์ทีดี

บทบาทเหล่านไีด้แก่ การรวบรวมสังเคราะห์งานวิจัย การทาํวิจัย การ

ให้คาํปรึกษา และการ commit ให้กับงานวิจัยทางการพยาบาล

การทาํงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based practice)—

เป้าหมายของกิจกรรมการวิจัยจะสาํเร็จได้ ต่อเมือ การวิจัยถูก

กาํหนดให้เป็นงานสาํคัญอย่างหนึงของ APN



APN Role: Physician’s Perspective

The role of the Advanced Practice Nurse (APN) is to provide preventative 

care and treatment and to participate in the management of acute and 

chronic illnesses using advanced clinical skills, diagnostic reasoning, and 

advanced therapeutic interventions. 

APNs demonstrate a high level of independence and clinical expertise in the 

management of rheumatic diseases.

 APNs integrate education, research, management, leadership, and 

consultation into their clinical roles.

David R. Mandel, M.D.2019



Trends in Nursing Research

1. Translating knowledge into nursing practice and to shape 

health policy through evidence base

2. Emerging in translational science

3. Increased emphasis on systematic reviews

4. Strong research design and   multiple   confirmation 

strategies

Omishakin and Oyetunde 2017



เปรียบเทยีบ วุฒบิัตร (เทียบเท่า ป.เอก) กบั PhD: วตัถุประสงค์

วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก)

 เตรียมพยาบาลในระดบัสูงสุด

ของการปฏิบติัการพยาบาล ซึง

จะเป็นผูน้าํในการแปลและนาํ

ใชผ้ลการวจิยัสู่การปฏิบติั

 สร้างความรู้จากการปฏิบติั

PhD

 เตรียมพยาบาลในระดบัสูงสุดของ

ศาสตร์ทางการพยาบาลในการทาํ

วจิยั เพือสร้างองคค์วามรู้ ทฤษฎี 

และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพือเป็น

พืนฐานทางการพยาบาล และระบบ

สุขภาพ



เปรียบเทยีบ วุฒบิัตร (เทียบเท่า ป.เอก) กบั PhD: สมรรถนะ

วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก)

 ความรู้และทกัษะ แปลและนาํ

ใชผ้ลการวจิยัสู่การปฏิบติั เป็น

ผูน้าํ เผยแพร่ และเชือมโยง

ความรู้ใหม่สู่องคก์ร และระบบ

สุขภาพ

PhD

 ความรู้และทกัษะ เชิงทฤษฎี 

วธีิการและการวิเคราะห์ เพือ

แสวงหาความรู้ และวิธีการใน

การใชค้วามรู้ในการพยาบาล

และระบบสุขภาพ



งานวจิัย ระดบั PhD, Dissertation

1. เปนงานวิจัย/วิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความรูใหมและเกิด

ความกาวหนาตอวิชาชีพการพยาบาล

2. มรีะเบียบวิธีวจิัยที่ถูกตองและเปนไปตามหลักจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย 

ผลการวิจัยเช่ือถือได

3. ใชภาษาเชิงวิชาการที่ถูกตองเหมาะสม

4. มกีารอางอิงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและหลกัจริยธรรม

5. มกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



งานวจิัยของหลกัสูตรพยาบาลขนัสูงระดับวุฒิบัตร APN

งานวิจยัเพือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล

การวิจยัเกียวกบัการดาํเนินการแปลความรู้สู่การปฏิบติั 

(Capstone Project)

ศาสตร์ของการใชค้วามรู้ (Translation/Implementation

science)



งานวจิัย/โครงการเพือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล

Intervention study –Experimental research- Pre experimental 

design

- Quasi-Exp. Comparable Exp. True Exp.

Implementation Research

Systematic Review

Case study (Multiple case study)

Project base

ect



Knowledge Translation

“เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของการเรียนรู้และการกระทาํ เกียวกบัการ

เติมเตม็ช่องวา่งของความรู้กบัการปฏิบติั โดยทีความรู้จะมี

ความหมายมากกวา่หลกัฐานเชิงประจกัษที์เป็นผลการวิจยั กลยทุธ์

ของการแปลความรู้ไปสู่การปฏิบติัเป็นการใชท้งัพลงัของหลกัฐาน

ทางวทิยาศาสตร์ร่วมกบัภาวะผูน้าํ ในการชีแนะและก่อใหเ้กิดการ

เปลียนแปลงนโยบายและการปฏิบติั” (WHO, 2006)



เป็นการแปลงขอ้คน้พบจากงานวจิยัแต่ละชินโดย

ผา่นกระบวนการทีเป็นขนัตอน (systematic

review) เพือให้เกิดผลลพัธ์ทีตอ้งการ

Knowledge Transformation

UT HEALTH SCIENCE CENTER®

SAN ANTONIO



Why translation of science and research 
to practice are important?



GOALs:

ย่นระยะเวลาระหว่างการค้นพบสิงใหม่ๆ กบัการ

ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล





ศาสตร์ของการใช้ความรู้

• ความรู้ทีว่าด้วยการนําหลกัฐานความรู้เชิง

ประจักษ์ไปสู่การปฏบิัติในสถานการณ์จริง

• เป็นการนําความรู้ทพีสูิจน์แล้วไปใช้ในทางปฏิบัติ

• ไม่ใช่ศาสตร์ของการทดสอบความรู้หรือหา

ความรู้ใหม่



การวิจยัการใช้ความรู้ 

Implementation research (IR) 

• การศึกษาเกยีวกบัวิธีการดาํเนินการในการนํา

ผลการวจิัยหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์ไปสู่การ

ปฏิบัตใินชีวิตประจําวนัเพือยกระดบัคุณภาพหรือ

ผลลพัธ์



วตัถุประสงค์ของ IR

• เพือบูรณาการวธีิการดูแลรักษาตามหลกัฐานเชิงประจักษ์ (หรือ

ผลการวจิัย) ไปสู่การดําเนินการด้านนโยบายและการปฏิบัตจิริง 

• เพือนําผลการวจิยัทีได้ยืนยนัถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

วธีิการดูแลรักษาไปสู่โลกของความเป็นจริง (ในการปฏบิัติจริง) เพือให้

เกดิการเปลยีนแปลงทดีีขนึในระบบบริการ อย่างยงัยืน



ความแตกต่างระหว่างการวิจยัทวัไปกับการวจิยัการใช้ความรู้

เป็นการศึกษาเพือค้นหาองค์ความรู้

ใหม่ๆ เพือพสูิจน์สมมุติฐานทอีาจตงั

มาจากทฤษฎหีรือการทบทวน

วรรณกรรม หรือเพือทดสอบวธีิการ

ดูแลรักษาใหม่ ๆ (จึงเป็นการพสูิจน์

ความรู้)

การวจิยัทัวไป

 เป็นการวจิัยเพือดาํเนินการนํา

วธีิการดูแลรักษาทีเป็นผลการวจิัยที

ได้พิสูจน์และยืนยนัมาแล้วว่าดไีปสู่

การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (จึง

ไม่ใช่เพือการพสูิจน์ความรู้) 

ดาํเนินการกบัผู้ปฏิบัติจริง ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง

IR



ความแตกต่างระหว่างการวิจยัทวัไปกับการวจิยัการใช้ความรู้

 มีการออกแบบการวจิัยทคีาํนึงถึง

การทําให้เกดิความตรงภายในและ

ความตรงภายนอก มีการควบคุม

วธีิการ มีการใช้กลุ่มเปรียบเทยีบ มี

การใช้สถิติอ้างองิเพือทดสอบ

สมมติฐานทเีข้มแขง็

การวจิยัทัวไป

 มีการออกแบบการศึกษาเพือให้การ

ดาํเนินการใช้ผลการวจิัยหรือ

หลักฐานเชิงประจักษ์สามารถ

เกดิขนึได้จริง โดยให้ผู้ปฏบิตัิทุก

ฝ่ายทเีกยีวข้องนําไปปฏิบัติอย่าง

ทวัถึง

IR



โจทย์วจิัยสําหรับ IR 

 มีวิธีการดาํเนินการอย่างไร ในการนําผลการวิจัย/

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ได้สําเร็จ ? (Process of implementation)

 ผลลพัธ์ทีได้เป็นอย่างไร ? (Outcomes of 

implementation)



หน้าทีของผู้วิจัยในการทําวิจยัแบบ IR 

 คน้หาปัญหาทีจะเป็นอุปสรรคต่อการนาํวธีิการดูแลรักษาใหม่ไปสู่การปฏิบติัใน

สถานการณ์จริง

 คิดหากลยทุธ์หรือเทคนิคในการแกไ้ขปัญหาเหล่านนัและทดลองนาํมาใช ้เพอืหา

วธีิการไปสู่การปฏิบติัจริง (ซึงเกิดขึนไดต้ลอดการดาํเนินการ)

 คน้หาแนวทางทีจะปรับปรุง/ประยกุตว์ิธีการใหม่เพอืให้เหมาะสมกบัสถานทีที

ทาํการศึกษา

 คน้หาวิธีทีดีทีสุดในการทาํใหเ้กิดการดาํเนินการและประเมินผลลพัธ์ในระดบักวา้ง

ทงัระบบบริการ



บันไดความก้าวหน้าของพยาบาลและการศึกษา

02/12/62
Somchit Hanucharurnkul

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ

หลักสูตรพยาบาล

ศาสตร

มหาบณัฑิต (36 cr)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

(พยาบาลศาสตร์)

ได้ PhD/DNS

H
um
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es
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m
en

t

CNEU

workshop

ประชุมวชิาการ

ศึกษาดูงาน

อืนๆ

ฝึกอบรมเฉพาะทาง (Post 

Baccalaureate Residency 

training) 
ฝึกอบรมเฉพาะทางแบบเดมิ

ฝึกอบรมเพือ

วุฒบิตัรPost Master 

Residency Training

มีประสบการณ์ทํา

งานตามทกีาํหนด

สอบหนังสืออนุมัติ
อบรมสันๆ (Module)

Post Doctoral Fellowship



การศึกษาพยาบาล

Target group

Administration

Teaching Learning

Accreditation

Awards

นักเรียนมัธยม คนจบการศึกษาสาขาอ่ืน พยาบาลท่ีทํางานแลว

Learning Platform (Registration and Courses)

Classroom

based

Online

based

Modular

based

BNS

เฉพาะทาง, MNS, 

PhD, วุฒิบตัร/หนังสือ

อนุมตัิ

Advancement
Second Degree 

Advancement 

Higher 

Advancement



ความจาํเป็นของพยาบาลเวชปฏิบตัิ

การใชศ้กัยภาพของวิชาชีพพยาบาลในการบริการสุขภาพ
ใหไ้ดเ้ตม็ทีทีสุดโดยการขยายบทบาทของพยาบาลเป็นกล
ยทุธิทีมีประสิทธิภาพมากทีสุดในระบบบริการสุขภาพทงั
ในเรืองของคุณภาพและการเขา้ถึงอยา่งเท่าเทียม (Schober
and Affara, 2016)

การเพิมประสิทธิภาพของ NP

มีเอกสิทธิในสิงทีปฏิบติัจริง มีกฏหมายรองรับ



การขยายขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลเวชปฏิบติัทวัไป ครอบครัว ชุมชน

 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 การพยาบาลเวชปฏิบติัผูสู้งอายุ

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 การพยาบาลอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

 การพยาบาลดา้นการให้ยาระงบัความรู้สึก

การบาํบดัทดแทนไต
02/12/62Somchit Hanucharurnkul



การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

เป็นผูที้ช่วยให้ผูป่้วยเขา้ถึงการผา่ตดัไดอ้ยา่งทวัถึง ปลอดภยั

ปรับสถานะเขา้สู่ระดบัปริญญาโท เพอืเขา้สู่หลกัสูตรวุฒิบตัร 

(เทียบเท่าป. เอก) 

กฏหมาย และอิสระ (Autonomy)



Priority

 สาํหรับผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรความรู้ความชาํนาญเฉพาะทาง ที

สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต 

สามารถส่งแฟ้มประมวลผลงานและประสบการณ์

ปฏิบติังานทางคลินิก เพือเทียบโอนความรู้ความสามารถ

ดา้นวชิาการและการปฏิบติั เขา้ในหลกัสูตรอบรมวฒิุบตัร 

(เทียบเท่าปริญญาเอก) ของวิทยาลยัพยาบาลขนัสูงแห่ง

ประเทศไทย ตามทีวทิยาลยัฯ กาํหนด 



ผู้จบ ป.โท ยงัไม่ได้สอบ วุฒิบัตร

เข้าในหลกัสูตรอบรม

วุฒิบัตร ของวทิยาลยั

พยาบาลขนัสูงแห่ง

ประเทศไทย โดยเทยีบ

โอนหน่วยกติได้บางส่วน 

สอบวุฒิบัตรระบบใหม่

(เทียบเท่า ป.เอก)

สอบระบบใหม่

มีประสบการณ์และ

ทํางานตามข้อกาํหนด

ของสาขา/วทิยาลยั/

ได้หนังสืออนุมตั ิ

(เทียบเท่า ป.เอก)

หรือ



ผู้ทีได้รับวุฒิบัตรแล้ว

คงวุฒิบัตร 

เดิม

เข้าหลกัสูตรอบรมวุฒิบัตร 

(เทียบเท่าปริญญาเอก) โดย

เทียบโอนผลงานและ

ประสบการณ์

สอบวุฒิบัตรระบบใหม่

ได้วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.

เอก) 

หรือ

ขอสอบหนังสืออนุมัติ

สอบในระบบใหม่

(เทียบเท่า ป.เอก) 

ผลงานวจิัยทตีีพมิพ์

(ภายใน ๕ ปี)

หรือ



The PhD and Certified Board Program: 
Bridging the Gaps 

To Advance Nursing Practice and 
Science



Thank you for your kind 

attention


