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หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น
สาขา สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
1. ชื่อหลักสู ตรและประกาศนียบัตร
ชื่อหลักสู ตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner
(Primary Medical Care)
ชื่อประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner
(Primary Medical Care)
2.ความเป็ นมา / ปรัชญาของหลักสู ตร
นโยบายสุ ขภาพที่สาคัญของประเทศ คือการปฏิรูปและพัฒนาระบบสุ ขภาพ โดย
มุ่ง
กระจายและพัฒนาบริ การสาธารณสุ ขในระดับปฐมภูมิให้ทวั่ ถึงและเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงบริ การพื้นฐานทางสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลได้อย่างทัว่ ถึง รวมทั้ง สามารถเข้าถึง
บริ การทางการแพทย์ ตาม ระบบการส่ งต่อได้อย่างเท่าเทียม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การแพทย์และการพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุ ขจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องกระทาควบคู่กนั ไป
พยาบาลเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ที่สาคัญในระบบบริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ และ
เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนระบบบริ การสุ ขภาพ ดังจะเห็นได้วา่ พยาบาลส่ วนหนึ่งที่ปฏิบตั ิหน้าที่
อยูใ่ นสถานีอนามัย ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข หรื อโรงพยาบาลในระดับปฐมภูมิ จะต้องทาหน้าที่ท้ งั ด้าน
การพยาบาล การบริ หาร และการรักษาโรค รวมทั้งการส่ งต่อผูป้ ่ วย ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวอย่างมี
ประสิ ทธิภาพต้องใช้ท้ งั ความรู ้ความสามารถและทักษะอย่างมาก จึงจาเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลให้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการในการรักษาโรคเบื้องต้น และได้รับความคุม้ ครองการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็ จในการปฏิรูป
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ระบบสุ ขภาพ โดยยึดหลักการของสภาการพยาบาล ให้มีการจัดการศึกษาอบรมเฉพาะทางด้านการ
รักษาโรคเบื้องต้นสาหรับพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริ การในระดับปฐมภูมิ จึงได้เปิ ด
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)ขึ้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกรุ งเทพมหานคร และในสังกัดอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบตั ิภารกิจ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตาม
นโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สาคัญของประเทศและของกรุ งเทพมหานคร ที่มุ่งส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประชาชน
ทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริ การพื้นฐานทางสุ ขภาพที่จาเป็ นได้อย่างทัว่ ถึง และสามารถเข้าถึงบริ การทาง
การแพทย์ตามระบบการส่ งต่อได้อย่างเท่าเทียม ถือ เป็ นการพัฒนาคุณภาพการบริ การในระดับปฐมภูมิ
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การปฏิรูประบบสุ ขภาพประสบความสาเร็ จ
3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
3.1 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้ผศู ้ ึกษาอบรมมีความรู ้ความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพ สามารถประเมิน
ปัญหาและคัดกรองผูป้ ่ วย ให้การช่วยเหลือ กรณี ฉุกเฉิน ให้ การรักษาโรคเบื้องต้น และตัดสิ นใจ ส่ งต่อ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ภูมิคุม้ กันโรคตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถให้
คาปรึ กษาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพได้
3.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ
ภายหลังการศึกษาอบรม ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมจะมีความสามารถ ดังนี้
3.2.1 อธิบายนโยบาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและบทบาทพยาบาลได้
3.2.2 อธิบายบทบาทพยาบาลในการให้บริ การระดับปฐมภูมิได้
3.2.3 ประเมินภาวะสุ ขภาพทั้ง 4 มิติ โดยการสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่ างกายอย่าง
เป็ นระบบ ประเมินปัญหา และคัดกรองผูป้ ่ วยได้
3.2.4 ให้การช่วยเหลือ กรณี ฉุกเฉิน และตัดสิ นใจส่ งต่อได้อย่างเหมาะสม
3.2.5 ให้การรักษาโรคเบื้องต้น และให้ภูมิคุม้ กันโรคตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3.2.6 ให้ความรู ้ ให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพแก่ผใู ้ ช้บริ การและ
ครอบครัวได้
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3.2.7 ตระหนักถึงความสาคัญของการบันทึกประวัติ การตรวจร่ างกาย การให้
การช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติเวชและจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้
3.2.8 วิเคราะห์และประยุกต์ใช้รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และให้
การดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังต่อเนื่องได้
3.2.9 เข้าใจกระบวนการทางาน กระบวนการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลที่เป็ นเลิศ ระบบการบันทึก และระบบการส่ งต่อเพื่อให้เกิด
การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3.2.10 เข้าใจกระบวนการจัดการและวัดผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาล มีทกั ษะใน
การจัดการข้อมูลสุ ขภาพ โดยมีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
นาเสนอข้อมูลสุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆได้
3.2.11 ประเมินและคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
และใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลได้
3.2.12 วิเคราะห์ปัญหาและ แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพระดับ
ปฐมภูมิและการบริ การสุ ขภาพครอบครัวได้ โดยใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
4.1 ระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์
4.2 โครงสร้างหลักสูตร
4.2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต ซึ่งมี 6 วิชา ดังนี้
ภาคทฤษฎี จานวน 10 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาแกน
จานวน
2 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา
จานวน
8 หน่วยกิต
ภาคปฏิบตั ิ
จานวน
6 หน่วยกิต
4.2.2 จานวนรายวิชาในหลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ภาคทฤษฎี
วิชาแกน จานวน 2 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้
วิชาระบบสุ ขภาพและการจัดการข้อมูลทางคลินิก 2 หน่วยกิต 2(2-0-0)
วิชาเฉพาะสาขา จานวน 8 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้

4

วิชาการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
1 หน่วยกิต 1(1-0-0)
วิชาการประเมินภาวะสุ ขภาพ
1 หน่วยกิต 1(1-0-0)
วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น
4 หน่วยกิต 4(4-0-0)
วิชาการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน อุบตั ิเหตุและผ่าตัดเล็ก 2 หน่วยกิต 2(2-0-0)
ภาคปฏิบตั ิ
วิชาปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้น
6 หน่วยกิต6(0-0-24)
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
4.2.3 รายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม
ใน ภาคผนวก ก ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus))
รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อรายวิชา
ระบบสุ ขภาพและการจัดการข้ อมูลทางคลินิก
2 หน่วยกิต 2 (2-0-0 )
( Health System and Clinical Data Management )
ลักษณะรายวิชา
ระบบสุ ขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุ ขภาพ รู ปแบบการรักษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการและวัดผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาล กระบวนการทางานเป็ นทีมและ
การสื่ อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เป็ นเลิศ การจัดการข้อมูลทางคลินิก การใช้เครื่ องมือเพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและคุณภาพของการรักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์ ของวิชา
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพ เศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทาง
สุ ขภาพ รู ปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการและวัดผลลัพธ์ของการ
รักษาพยาบาล กระบวนการทางานเป็ นทีมและการสื่ อสารเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เป็ นเลิศ
การจัดการข้อมูลทางคลินิก การใช้เครื่ องมือเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและคุณภาพของการรักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์ เฉพาะ เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความสามารถดังนี้
1. วิเคราะห์ระบบสุ ขภาพ และนโยบายสุ ขภาพของประเทศ ภายใต้นโยบาย
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติและ พ.ร.บ. สุ ขภาพแห่งชาติได้
2. มีความรู ้เรื่ องตัวชี้วดั ต่างๆที่สะท้อนผลลัพธ์ทางการพยาบาลและผลลัพธ์ของ
ทีมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
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3. อธิบายแนวคิดเรื่ องเศรษฐศาสตร์และระบบค่าใช้จ่ายทางสุ ขภาพได้
4. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้รูปแบบการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้
5. เข้าใจกระบวนการทางานเป็ นทีมและการนาทีมเพื่อให้เกิดคุณภาพของการ
รักษาพยาบาล
6. เข้าใจกระบวนการสื่ อสาร ระบบการจัดการข้อมูลทางคลินิก ระบบการบันทึก
และระบบการส่ งต่อเพื่อให้เกิดการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินและคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
และใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลได้
8. มีทกั ษะในการจัดการข้อมูลสุ ขภาพโดยมีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปลความหมายข้อมูล และนาเสนอข้อมูลสุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆได้
9. ระบุประเภทและวิธีการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนการการรักษาพยาบาลได้
สั งเขปหัวข้ อรายวิชา
1 ระบบสุ ขภาพ และนโยบายสุ ขภาพภายใต้นโยบายหลัก ประกันสุ ขภาพ แห่งชาติ
2 ตัวชี้วดั ทางสุ ขภาพ
3 เศรษฐศาสตร์สุขภาพระบบค่าใช้จ่ายสุ ขภาพและ การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วย(unit
cost analysis)
4 การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuing care) : แนวคิด ระบบ กระบวนการ การเตรี ยม
ทรัพยากร และการนาไปใช้ในหน่วยงานเพื่อการดูแลผูป้ ่ วย จริ ยธรรมและกฎหมายใน
การส่ งต่อผูป้ ่ วย
5 กระบวนการสร้างทีมในองค์กรสุ ขภาพ (Team building in health care organizations)
6 แนวคิดและกระบวนการพัฒนา คู่มือปฏิบตั ิการ (Protocol), แนวทางปฏิบตั ิการทาง
คลินิก (Clinical Practice Guideline ), เส้นทางการดูแล (Care path ), แผนที่การดูแล
(Care MAP) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
7 ระบบการบันทึก และการจัดการข้อมูลทางคลินิก
8 การดูแลด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ (Humanized care) และการนาไปใช้เพื่อการดูแล
ผูป้ ่ วย
วิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. การบรรยาย
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2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อุปกรณ์ สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ตารา
3. ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์
4. เว็บไซต์
การวัดผลและประเมินผลสั มฤทธิ์ในการเรียน
- สอบข้อเขียน 100 %
ชื่อรายวิชา การดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
1 หน่วยกิต 1 (1-0-0)
(Primary health care)
ลักษณะรายวิชา
แนวคิดการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ และการให้บริ การสุ ขภาพตามแนวคิดและหลักการทาง
วิทยาการระบาด บทบาทพยาบาลประจาครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ การดูแลสุ ขภาพ
ครอบครัว การส่ งเสริ มสุ ขภาพครอบครัว การพัฒนาครอบครัวและเด็ก และการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่บา้ น
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในพัฒนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์ ของวิชา
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวคิดการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิด้วยแนวคิด
และหลักการทางวิทยาการระบาด บทบาทพยาบาลประจาครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
การดูแลสุ ขภาพครอบครัว การพัฒนาการครอบครัวและเด็ก การส่ งเสริ มสุ ขภาพครอบครัว ตลอดจน
การดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่บา้ น การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในพัฒนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพระดับ
ปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความสามารถดังนี้
1. วิเคราะห์แนวคิดการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ และการให้บริ การสุ ขภาพได้
2. สังเคราะห์บทบาทพยาบาลประจาครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
เชิงรุ กได้
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3. อธิบายบทบาทพยาบาลประจาครอบครัวในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การพัฒนา
ครอบครัวและเด็กได้
4. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพระดับ
ปฐมภูมิได้ โดยใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
5. วางแผนให้ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่บา้ นได้
สั งเขปหัวข้ อรายวิชา
1 แนวคิดบริ การสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ บทบาทพยาบาลประจา
ครอบครัว ในการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิได้
2 แนวคิดและหลักการทางวิทยาการระบาด การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การพัฒนาครอบครัว
และเด็ก
3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
และการบริ การสุ ขภาพครอบครัว
4 ประชุมกลุ่มย่อย กาหนดหัวข้อการศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- กาหนดขอบเขตการศึกษา
- ค้นคว้าเอกสาร ตารา สิ่ งตีพิมพ์ วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- พบอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม
- ส่ งโครงร่ างหัวข้อสัมมนา
- เตรี ยมเนื้อหาประกอบการสัมมนา
ประเด็น
1. บทบาทพยาบาลประจาครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ และ
แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพ
2. บทบาทพยาบาลประจาครอบครัวในการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่บา้ น
5 สัมมนา
วิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การสัมมนา
4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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อุปกรณ์ สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ตารา
3. VDO
4. ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์
ProQuest Nursing and Allied Health Source
5. เว็บไซต์
http://www.moph.go.th
http://www.kmddc.go.th/
การวัดผลและประเมินผลสั มฤทธิ์ในการเรียน
สอบข้อเขียน 80
%
การสัมมนา 20
%
ชื่อรายวิชา การประเมินภาวะสุ ขภาพ
1 หน่วยกิต 1 (1-0-0)
(Health Assessment)
ลักษณะรายวิชา
หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูป้ ่ วย เทคนิคการสัมภาษณ์
ประวัติผปู ้ ่ วย การเขียนบันทึกรายงาน การตรวจร่ างกายทัว่ ไปของเด็กและผูใ้ หญ่ โดยการสังเกต การ
คลา การเคาะ การฟัง และการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ น ผูเ้ รี ยนจะฝึ กสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่ างกาย และ
เขียนรายงานการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจพิเศษ
วัตถุประสงค์ ของวิชา
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผูใ้ ห้บริ การและผูป้ ่ วย เทคนิคการสัมภาษณ์ประวัติผปู ้ ่ วย การเขียนบันทึกรายงาน การตรวจร่ างกาย
ทัว่ ไปของเด็กและผูใ้ หญ่ โดยการสังเกต การคลา การเคาะ การฟัง และการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ น ผูเ้ รี ยน
จะฝึ กสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่ างกาย และเขียนรายงานการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและ
การตรวจพิเศษ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
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เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความสามารถดังนี้
1. ใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. สัมภาษณ์ประวัติผปู ้ ่ วยได้อย่างถูกต้องครอบคลุม
3. ตรวจร่ างกายตามระบบได้อย่างถูกต้องและสามารถประเมินผลจากการตรวจ
ร่ างกายได้
4. วินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้น และเขียนบันทึกรายงานได้ถูกต้อง
5. ใช้เครื่ องมือพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้
6. คัดกรองผูป้ ่ วยได้
สั งเขปหัวข้ อรายวิชา
1 หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
2 เทคนิคการสัมภาษณ์ประวัติผปู ้ ่ วย และการเขียนบันทึกรายงาน
3 แบบประเมินภาวะสุ ขภาพผูป้ ่ วย
4 การใช้เครื่ องมือในการตรวจร่ างกาย
5 การตรวจร่ างกายผูใ้ หญ่ตามระบบ
6 การตรวจร่ างกายเด็กตามระบบ
7 ฝึ กตรวจร่ างกายตามระบบ และประเมินผลการตรวจร่ างกาย
8 การคัดกรองผูป้ ่ วย
9 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และการแปลผล
10 การตรวจพิเศษ และการแปลผล
วิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ศึกษาด้วยตนเอง
อุปกรณ์ สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ตารา
3. VDO
4.ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์
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ProQuest Nursing and Allied Health Source
5.เว็บไซต์
http://www.youtube.com/watch?v=GvU3-ZN_VjE;
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing_assessment; http://www.fda.gov/Medical
Devices/ProductsandMedicalProcedures/InVitroDiagnostics/LabTest/default.html
6. ห้องศูนย์กลางการเรี ยน
การวัดผลและประเมินผลสั มฤทธิ์ในการเรียน
สอบข้อเขียน 100%
ชื่อรายวิชา
การรักษาโรคเบือ้ งต้ น
4 หน่วยกิต 4(4-0- 0)
(Primary Medical Care)
ลักษณะรายวิชา
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น อาการ
และอาการแสดงที่ผดิ ปกติที่พบบ่อยในเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ ูงอายุ การวินิจฉัยและการรักษาโรคเบื้องต้น
ตามอาการที่ผดิ ปกติในระบบต่างๆ การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุม้ กันโรค การ
ปรึ กษาและการส่ งต่อ
วัตถุประสงค์ ของวิชา
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมได้เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับอาการแสดงที่ผดิ ปกติที่พบบ่อยในเด็ก
ผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ การให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการผิดปกติ การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น
การให้ภูมิคุม้ กันโรค การให้คาปรึ กษา ตลอดจนการปรึ กษาและการส่ งต่อ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความสามารถดังนี้
1. บอกถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้นได้
2. ระบุอาการและอาการแสดงที่ผดิ ปกติที่พบบ่อยในเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ ูงอายุได้
3. ให้การวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้นได้
4. ให้การรักษาโรคเบื้องต้น ตามอาการที่ผดิ ปกติในระบบต่างๆ ในเด็ก ผูใ้ หญ่ และ
ผูส้ ูงอายุได้
5. คานวณขนาดของการใช้ยา และให้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นได้
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6. ระบุชนิด ขนาดของการให้วคั ซีน และให้ภูมิคุม้ กันโรคตามที่กาหนดได้
7. ปรึ กษาและส่ งต่อผูป้ ่ วยไปสถานการรักษาได้อย่างเหมาะสม
สั งเขปหัวข้ อรายวิชา
1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น
2. การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการและอาการแสดงที่ผดิ ปกติที่พบบ่อยในเด็ก
3. การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการและอาการแสดงที่ผดิ ปกติที่พบบ่อยในระบบต่างๆ
ในผูใ้ หญ่ และผูส้ ูงอายุ ได้แก่
3.1 ปัญหาที่พบบ่อยทางผิวหนัง (Common problems in skin)
3.2 ปัญหาที่พบบ่อยทางตา (Common problems in eye)
3.3 ปัญหาที่พบบ่อยทางหู คอ จมูก (Common problems in ENT)
3.4 ปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรม และนรี เวชกรรม (Common problems in OB & GYN)
3.5 อาการปวดศีรษะ (Headache)
3.6 อาการวิงเวียนศีรษะ (Dizziness)
3.7 อาการชา (Numbness)
3.8 อาการเป็ นลมหรื อหมดสติชวั่ คราว (Syncope)
3.9 อาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (GI Bleeding)
3.10 อาการปวดท้อง (Abdominal pain)
3.11 อาการปวดข้อและปวดหลัง (Joint pain & Back pain)
3.12 อาการไม่สบายในทรวงอก (Chest discomfort)
3.13 อาการตัวเหลืองตาเหลือง (Jaundice)
3.14 อาการซีด (Anemia)
3.15 อาการบวม (Edema)
3.16 อาการไข้ (Fever)
3.17 ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory problems)
3.18 ปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary problems)
3.19 อาการท้องร่ วง และท้องผูก (Diarrhea and Constipation)
3.20 น้ าหนักลด และเหนื่อยล้า (Weight loss & Fatigue)
3.21 คอพอก (Goiter)
3.22 ปัญหาสุ ขภาพจิต (Mental health problems)
3.23 ความผิดปกติของต่อมน้ าเหลือง และโรคในกลุ่มอาการภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
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(Lymphadenopathy & AIDS)
4 การเจ็บป่ วยเรื้ อรัง (Chronic illness) ได้แก่
- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิ ตสูง
- โรควัณโรค
- ภาวะไขมันในเลือดสูง
5 โรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบตั ิซ้ า (Emerging and Re- Emerging Disease)
6 การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น (Common drug used and dosage)
7 วัคซีน และการให้ภูมิคุม้ กันโรค (Vaccines and Vaccine preventable diseases)
8 การวางแผนครอบครัว (Family Planning)
9 การปรึ กษาและส่ งต่อ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อุปกรณ์ สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ตารา
3. ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์
ProQuest Nursing and Allied Health Source
4. เว็บไซต์
http:www.freemedicaljournals.com/
http:highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http:www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/
การวัดผลและประเมินผลสั มฤทธิ์ในการเรียน
สอบข้อเขียน 100
%
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การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุและการผ่ าตัดเล็ก
2 หน่วยกิต 2 (2-0-0 )
(Emergency and Minor Operative Care)
ลักษณะรายวิชา
หลักการช่วยเหลือดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วยฉุกเฉิน และอุบตั ิเหตุที่
พบบ่อยในเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ ูงอายุ ความเจ็บปวด ภาวะช็อค การล้มเหลวของอวัยวะในหลาย
ระบบ ชนิด ลักษณะความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุต่างๆ อันตรายจากความร้อนและความเย็น ขอบเขต
การให้ความช่วยเหลือรี บด่วนแก่ผไู ้ ด้รับอันตราย อาการแสดงผิดปกติของการหายใจ การปฏิบตั ิช่วย
ฟื้ นคืนชีพ การห้ามเลือด การช่วยเหลือผูท้ ี่มีกระดูกหัก ผูท้ ี่ได้รับอันตรายของศีรษะ การได้รับ
สารพิษต่างๆ การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือรี บด่วนในผูท้ ี่มีภาวะช็อค การจัดการกับความเจ็บปวด
วัตถุประสงค์ ของวิชา
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินและอุบตั ิเหตุ
ปัญหาและวิธีการในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และอุบตั ิเหตุที่พบบ่อยในเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ ูงอายุ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความสามารถดังนี้
1. อธิ บายหลักการช่วยเหลือดูแลผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น และอุบตั ิเหตุได้
2. ระบุปัญหาการเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น และอุบตั ิเหตุที่พบบ่อยในเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งอายุได้
3. อธิบายวิธีการให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในภาวะเจ็บป่ วยฉุกเฉิ น และอุบตั ิเหตุได้
สั งเขปหัวข้ อรายวิชา
1. หลักการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และอุบตั ิเหตุ
2. การเจ็บป่ วยฉุกเฉิน และอุบตั ิเหตุที่พบบ่อยในเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ ูงอายุ และการดูแลรักษา
2.1 ระบบทางเดินหายใจ
2.2 การช่วยหายใจและการช่วยฟื้ นคืนชีพ
2.3 ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิ ต
2.4 ระบบประสาท : สมองและไขสันหลัง
2.5 ระบบทางเดินอาหาร
2.6 ระบบทางเดินปัสสาวะ
ชื่อรายวิชา
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2.7 ระบบกระดูกและข้อ
2.8 ภาวะฉุกเฉินจากการช็อก
2.9 ภาวะฉุกเฉินจากการชัก
2.10 ภาวะฉุกเฉินจากการหมดสติ
2.11 ภาวะฉุกเฉินจากการได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
2.12 ภาวะฉุกเฉินในเด็ก
2.13 ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรี เวช
2.14 ภาวะฉุกเฉินทางตา
2.15 ภาวะฉุกเฉินทางหู คอและจมูก
2.16 ภาวะฉุกเฉินจากการได้รับพิษ/ สารพิษ
2.17 ภาวะฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติและอุบตั ิภยั หมู่
2.18 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
3. การผ่าตัดเล็ก การตกแต่งบาดแผลและบาดแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
วิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. การสอนสาธิต
4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อุปกรณ์ สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. หนังสื อ ตารา วารสาร
3. ฐานข้อมูลวิชาการอิเลคทรอนิกส์
ProQuest Nursing and Allied Health Source
4. เว็บไซต์
http:www.freemedicaljournals.com/
http:highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http:www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/
5. สถานการณ์จาลองเพื่อใช้ในการฝึ กประสบการณ์การเรี ยนรู ้
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การประเมินผล
สอบข้อเขียน 100
%
ชื่อรายวิชา
วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้ งต้ น
6 หน่วยกิต 6(0-0-24)
(Practicum in primary medical care)
ลักษณะรายวิชา
ฝึ กปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้นแก่ผปู ้ ่ วยเด็ก ผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ ที่มีปัญหาสุ ขภาพที่พบ
บ่อยในระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบเลือด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
วัตถุประสงค์ ของวิชา
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมสามารถปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้น แก่ผปู ้ ่ วยเด็ก ผูใ้ หญ่และ
ผูส้ ูงอายุ ที่มีปัญหาสุ ขภาพที่พบบ่อยในระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบเลือด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม แบบองค์รวม โดยครอบคลุมการรักษา การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกันโรคแก่บุคคลและครอบครัว รวมทั้งทาการส่ งต่อภายในขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และความสามารถ ดังนี้
1. ซักประวัติได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน และตรวจร่ างกายแต่ละระบบได้อย่างถูกต้อง
2. ประเมินภาวะสุ ขภาพ คัดกรองโรค และวางแผนให้การดูแลรักษาโรคเบื้องต้นใน
ปัญหาสุ ขภาพที่พบบ่อยในเด็ก ผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง
3. บันทึกรายงานทางสุ ขภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ และระบุปัญหาสุ ขภาพได้อย่างครอบคลุม เป็ นระบบและถูกต้อง
4. ให้การรักษาพยาบาลภายใต้ขอบเขตการรับผิดชอบของวิชาชีพ คัดกรองความ
ผิดปกติ และส่ งต่อเพื่อการบาบัดรักษาและการดูแลต่อเนื่องได้ถูกต้อง
5. ให้การดูแลผูป้ ่ วยในภาวะฉุกเฉินอุบตั ิเหตุ การปฐมพยาบาลและการผ่าตัดเล็กได้
ถูกต้อง
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6. ให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพ พัฒนาการ
การให้ภูมิคุม้ กัน และการปฏิบตั ิตวั ได้อย่างเหมาะสม
7. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในทีมสุ ขภาพเพื่อการดูแล
ผูป้ ่ วยเฉพาะโรคได้อย่างเหมาะสม
8. ประสานความร่ วมมือกับครอบครัวของผูป้ ่ วยและแหล่งประโยชน์ในชุมชน
เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคได้อย่างต่อเนื่อง
สั งเขปหัวข้ อรายวิชา
1. ฝึ กปฏิบตั ิการรักษาโรคที่พบบ่อยตามขอบเขตของกฎหมายและระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุ ข และฝึ กปฏิบตั ิ การดูแลผูป้ ่ วยในภาวะฉุกเฉินอุบตั ิเหตุ การปฐมพยาบาลและ
การผ่าตัดเล็ก ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจากลุ่ม และ/ หรื ออาจารย์พิเศษประจา
แหล่งฝึ ก โดย
1.1 ฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยผูป้ ่ วยนอก และในหน่วยผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ได้แก่
- โรงพยาบาลกลาง
- โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์
- โรงพยาบาลราชพิพฒั น์
โดยครอบคลุมการฝึ กปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การซักประวัติ ตรวจร่ างกาย วินิจฉัยโรคและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- การคัดกรองและการส่ งต่อผูป้ ่ วย
- การปฐมพยาบาล และการดูแลผูป้ ่ วยในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ช็อค ชัก
ได้รับอุบตั ิเหตุ ได้รับสารมีพิษ และอื่นๆ
- การทาหัตถการพื้นฐาน ได้แก่ การชาระตกแต่งบาดแผล การเย็บแผล
การผ่าฝี และอื่นๆ
- การให้วคั ซีน
1.2 ฝึ กปฏิบตั ิการดูแลครอบครัวในศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สังกัดสานักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 49 (วัดชัยพฤกษ์มาลา)
2. การทารายงานกรณี ศึกษา การค้นคว้าเรื่ องโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพที่น่าสนใจ และ
การนาเสนอรายงาน
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3. การจัดทาโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และ การนาเสนอโครงการ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. เตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน
2. ฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยผูป้ ่ วยนอก
3. ฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
4. ฝึ กปฏิบตั ิการดูแลครอบครัว
5. การทารายงานกรณี ศึกษา การค้นคว้าเรื่ องโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพที่น่าสนใจ และ
การนาเสนอรายงาน
6. การจัดทาโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และ การนาเสนอโครงการ
การประเมินผล
สอบปฏิบตั ิ
100 %
ประกอบด้วย
- การปฏิบตั ิการพยาบาล 80 %
- Case Study conference 10 %
- การจัดทาโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการนาเสนอ
10 %
5. การประเมินผล
5.1 ภาคทฤษฎี
5.1.1
วิชาระบบสุ ขภาพและการจัดการข้อมูลทางคลินิก
- สอบข้อเขียน 100 %
5.1.2 วิชาการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
- สอบข้อเขียน 80
- การสัมมนา 20
5.1.3 วิชาการประเมินภาวะสุ ขภาพ
- สอบข้อเขียน 100 %
5.1.4 วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น
- สอบข้อเขียน 100 %
5.1.5 วิชาการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน อุบตั ิเหตุและผ่าตัดเล็ก
- สอบข้อเขียน 100 %
5.2 ภาคปฏิบตั ิ
วิชาปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้น
- สอบปฏิบตั ิ
100 %
ประกอบด้วย
- การปฏิบตั ิการพยาบาล 80 %

%
%
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- Case Study conference 10 %
- การจัดทาโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการนาเสนอ

10 %

วิธีการให้ เกรด (Grading procedure)
ทฤษฏี วิธีการให้เกรด จากคะแนนรวม 100 คะแนน
A
คะแนนประมาณ
85- 100
B+
คะแนนประมาณ
80-84
B
คะแนนประมาณ
75-79
+
C
คะแนนประมาณ
70-74
C
คะแนนประมาณ
60-69
ปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน จากคะแนนรวม 100 คะแนน
A
ได้คะแนนเท่ากับและมากกว่าร้อยละ 85 B+
ได้คะแนนร้อยละ 80-84
B
ได้คะแนนร้อยละ 75-79
C+
ได้คะแนนร้อยละ 70-74
C
ได้คะแนนร้อยละ 65-69
D+
ได้คะแนนร้อยละ 60-64
D
ได้คะแนนร้อยละ 55-59
6. คุณสมบัติของผู้รับการศึกษา
เป็ นพยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. การสาเร็จการศึกษา
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมต้องมีเวลา ศึกษาอบรมไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรม ต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2.00
ในระบบ 4.00
8. คุณสมบัติผู้สอน
ผูส้ อนภาคทฤษฎี ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์ และ
อาจารย์พิเศษแพทย์ ซึ่งมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม (ภาคผนวก ข. ประวัติและผลงานของ
อาจารย์ผสู ้ อนภาคทฤษฎี )
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ผูส้ อนภาคปฏิบตั ิ ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์ อาจารย์
พิเศษพยาบาลเวชปฏิบตั ิประจาแหล่งฝึ ก และอาจารย์พิเศษแพทย์ ซึ่งมีจานวนเพียงพอและมีคุณสมบัติ
เหมาะสม (ภาคผนวก ค. ตารางแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบตั ิ อาจารย์และอาจารย์พิเศษประจาแหล่ง
ฝึ ก และประวัติและผลงานของอาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิ)
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9. คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิดงั นี้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร ที่ปรึ กษา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์ ที่ปรึ กษา
รองคณบดีฯ (ฝ่ ายปกครองและกิจการนักศึกษา) ที่ปรึ กษา
รองคณบดีฯ (ฝ่ ายบริ การทางวิชาการ) ที่ปรึ กษา
รองคณบดีฯ (ฝ่ ายพัฒนาและวางแผน)
ที่ปรึ กษา
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกลาง
ที่ปรึ กษา
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเวชการุ ณรัศมิ์ ที่ปรึ กษา
อานวยการโรงพยาบาลราชพิพฒั น์
ที่ปรึ กษา
1) นางนงลักษณ์ นฤวัตร
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฯ (ฝ่ ายวิชาการ)
2) นางสาว พิสมัย พิทกั ษาวรากร รองประธาน
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
3) นางสาวเพ็ญศิริ สันตโยภาส กรรมการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
4) นางสาวสมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี กรรมการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
5) นางนุศ ทิพย์แสนคา กรรมการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
6) นางสาวจินตนา ฤทธารมย์ กรรมการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
7) นางวิไลภรณ์ อู่ตะเภา กรรมการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
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ผูท้ รงคุณวุฒิจากแหล่งฝึ กปฏิบตั ิ
8) นางสาวปาหนัน หวนไธสง กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลกลาง
9) นางสายฝน
ภู่พิทยา
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลกลาง
10) นางอุษา บุญรอด กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์
11) นายกิติชยั บ่อสมบัติ กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ โรงพยาบาลราชพิพฒั น์
12) นางนิจวรรณ จารุ วฒั นสกุล กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข (31) เอิบจิตร ทังสุ บุตร
13) นางสุ ภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
14) นางสาววัลยา ตูพานิช กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
15) นางสาวนิตยา งามดี กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์

10. ปัจจัยเกือ้ หนุน
10.1 ห้องเรี ยน สถานที่และอุปกรณ์การสอน
10.1.1 สถานที่เรี ยนภาคทฤษฎี ใช้หอ้ งเรี ยนของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์
10.1.2 สถานที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ ฝึ กปฏิบตั ิในโรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์
ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลราชพิพฒั น์ โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์ และศูนย์บริ การ
สาธารณสุ ข สังกัดสานักอนามัย
ซึ่งสถานที่ฝึกภาคปฏิบตั ิทุกแห่งเป็ นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน มีจานวนผูป้ ่ วยเพียงพอ มีพยาบาลเวชปฏิบตั ิเป็ นผูค้ วบคุมกากับ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และได้รับการอนุมตั ิให้เป็ นแหล่งฝึ ก (ภาคผนวก ง. แหล่งฝึ ก จานวนผูป้ ่ วยแผนกผูป้ ่ วยนอก
พยาบาลเวชปฏิบตั ิผคู ้ วบคุมกากับ และหนังสื ออนุญาตจากแหล่งฝึ กปฏิบตั ิให้ฝึกปฏิบตั ิได้)
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10.2 ห้องสมุดและระบบการค้นคว้า
ใช้หอ้ งสมุดและระบบการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ของคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุ ณย์ ซึ่งมีปริ มาณและประเภทของหนังสื อ วารสาร หนังสื อตาราประกอบการเรี ยนการสอนตาม
สาขาวิชาที่เปิ ดสอน ฐานข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ทางการพยาบาล และระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่ อง
คอมพิวเตอร์สาหรับการค้นคว้า เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภา
การพยาบาล (ภาคผนวก จ ปัจจัยเกื้อหนุน)
10.3 คอมพิวเตอร์
มีอตั ราส่ วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับการสื บค้นข้อมูล ต่อนักศึกษาเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล (ภาคผนวก จ ปัจจัยเกื้อหนุน จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์)
10.4 วารสารต่างประเทศ และฐานข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
มีวารสารต่างประเทศ และฐานข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ทางการพยาบาล ไว้
บริ การนักศึกษา
สาหรับการสื บค้นเอกสารทางวิชาการ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
(ภาคผนวก จ ปัจจัยเกื้อหนุน รายชื่อวารสารต่างประเทศ และคุณลักษณะเฉพาะของฐานข้อมูล
วิชาการอิเลคทรอนิกส์ ProQuest Nursing and Allied Health Source)
10.5 อัตราส่ วนของผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยน
มีอตั ราส่ วนอาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิ ต่อจานวนนักศึกษา เป็ นไปตามเกณฑ์ ของ
สภาการพยาบาล ซึ่งวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษา จานวน 20 คน จานวนอาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิ
ทั้งอาจารย์พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์ อาจารย์พี่เลี้ยงประจาแหล่งฝึ กหรื อพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิประจาแหล่งฝึ ก และอาจารย์พิเศษแพทย์ มีจานวนเพียงพอและมีคุณสมบัติเหมาะสม
ใน
อัตราส่ วนของผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยน 1:2 (ภาคผนวก ค. ตารางแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบตั ิ อาจารย์และ
อาจารย์พิเศษประจาแหล่งฝึ ก และประวัติและผลงานของอาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิ)
11. แหล่งฝึ กปฏิบัติ
11.1 แหล่งฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นโรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร จานวน
3 แห่งและศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สังกัดสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 แห่ง ซึ่งสถานที่ฝึก
ภาคปฏิบตั ิทุกแห่ง เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน และมีจานวนผูป้ ่ วยเพียงพอ รวมทั้งมี
พยาบาลเวชปฏิบตั ิเป็ นผูค้ วบคุมกากับ โดยมีแหล่งฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
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11.1.1 โรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ได้แก่
- โรงพยาบาลกลาง
- โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์
- โรงพยาบาลราชพิพฒั น์
11.1.2 ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สังกัดสานักอนามัย
11.2 อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
11.2.1 ภาคทฤษฎี ใช้อุปกรณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ ณย์ ซึ่งมีจานวน
เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
11.2.2 ภาคปฏิบตั ิใช้อุปกรณ์ของแหล่งฝึ ก
11.3 หนังสื อ อนุญาตจากแหล่งฝึ ก สถานที่ฝึกปฏิบตั ิทุกแห่งได้รับการอนุมตั ิให้เป็ น
แหล่งฝึ กปฏิบตั ิได้ (ภาคผนวก ง. แหล่งฝึ ก และหนังสื ออนุญาตจากแหล่งฝึ ก)

