ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ และ ข้ อ ๑๔ แห่ ง ข้ อบั ง คั บ สภาการพยาบาล ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุ มัติหรื อวุ ฒิ บัตรเกี่ยวกั บความรู้ หรือความชํ านาญเฉพาะทางในวิ ชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่ง
ประเทศไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บวิ ท ยาลั ย พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ขั้ น สู ง แห่ ง ประเทศไทย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการสอบเพื่ อ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ห รื อ วุ ฒิ บั ต ร เกี่ ย วกั บ ความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
“วุฒิบัตร” หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“หนังสืออนุมัติ” หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการพยาบาล
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๒
หมวด ๑
คุณสมบัติผสู้ มัครสอบ
--------------------------------ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ส่วนที่ ๑
การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
----------------ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ต้องมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๕.๑ ปฏิ บัติงานตรงสาขาที่ ขอสอบโดยมีคํ ารั บรองของหั วหน้ าหน่วยงาน ยื่ นต่ อสํ านัก งาน
เลขาธิการวิทยาลัย ล่วงหน้าก่อนถึงวันที่สอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕.๒ สถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องมีคุณสมบัติและมีภาระงานของสาขาที่ขอสอบดังนี้
๕.๒.๑ เป็นหน่วยบริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพใน
ประเทศหรือระดับนานาชาติและหรือได้รับการรับรองคุณภาพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
๕.๒.๒ ต้องมีจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือครอบครัวหรือชุมชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบตรงสาขาที่ขอสอบตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละสาขา
๕.๓ ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือครอบครัวหรือ
ชุมชนตรงสาขา และการปฏิบัติต้องสะท้อนถึงการใช้สมรรถนะของพยาบาลขั้นสูง ดังนี้
๕.๓.๑ การปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ต้องให้การดูแลและจัดระบบการดูแลผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละสาขา
๕.๓.๒ มีผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือครอบครัวหรือชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละสาขา/เดือน
๕.๓.๔ มีประสบการณ์เป็นผู้นําในการสร้างนวตกรรม หรือแนวทางเวชปฏิบัติของโรค
ใดโรคหนึ่ง หรืออาการใดอาการหนึ่ง (Clinical practice guideline) ตลอดจนการนําไปใช้และการประเมินผล
๕.๓.๕ มีประสบการณ์ใ นการสอน ชี้แ นะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของของนักศึกษา
พยาบาล นักศึกษาในทีมสุขภาพ และทีมงาน
๕.๓.๖ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ส่วนที่ ๒
ผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร
------------------------------ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอสอบเพื่อรับวุฒิบัตร ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรตรงสาขา ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
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๓
หมวด ๒
คุณสมบัติผู้มสี ิทธิสอบปากเปล่า
--------------------------------ข้อ ๗ ผู้สอบจะต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อประกอบการสอบปากเปล่า ดังนี้
๗.๑ รายงานผลงานวิจัย ๑ เรื่อง
๗.๒ กรณีศึกษา จํานวน ๕ ราย ที่มีปัญหาซับซ้อน และหลากหลายไม่ซ้ําซ้อนกัน หรือชุมชน ๑
ชุมชน
ทั้งนี้ งานวิจัยและกรณีศึกษาที่นําเสนอต้องมีองค์ประกอบครบส่วนดังต่อไปนี้
งานวิจัย สําหรับผู้สอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
๑) ต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงาน ตั้งแต่
การวางแผน การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานตั้งแต่ต้นจนจบ
๒) ต้องเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย
หรือผู้ใช้บริการ หรือชุมชนที่เลือกสรร ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหรือการ
วิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติ หรือชี้นําการปฏิบัติโดยตรง
๓) จะต้องตีพิมพ์ไม่เกิน ๕ ปี ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีวารสารไทย
[Thailand Citation Index Center (TCI)] หรือวารสารที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสาร
นานาชาติ
งานวิจัย สําหรับผู้สอบเพื่อรับวุฒิบัตร
ต้องเป็นรายงานผลงานวิจัยต้นฉบับ ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
วารสารไทย [Thailand Citation Index Center (TCI)] หรือวารสารที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
หรือวารสารนานาชาติ หรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการ
จัดพิมพ์พร้อมต้นฉบับ
กรณีศึกษา
ต้องมีผู้ป่วยหรือครอบครัว หรือชุมชนที่ผู้สอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ยกเว้นผู้สอบที่ได้
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่างๆ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของวิทยาลัย ให้ใช้ผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชน ที่ตนเองมีส่วน
ร่วมเป็นผู้ให้การดูแลตั้งแต่ต้นมาสอบได้ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ให้การรับรอง ความสมบูรณ์ของแบบ
รายงานผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชน
การยื่น คํ า ขอวุ ฒิ บัตรหรือ หนั งสือ อนุมัติเ ป็ นผู้มีค วามรู้ ความชํ านาญในวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ของผู้ มี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
ต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในประเทศไทย จนกว่าจะผ่านการสอบความรู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่วิทยาลัยประกาศกําหนด
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๔
หมวด ๓
การสมัครสอบ
----------------------ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์ขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ให้ยื่นคําขอสอบข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า
และชําระเงินค่าธรรมเนียมที่สํานักงานเลขาธิการวิทยาลัย ภายในเวลาที่วิทยาลัยประกาศกําหนด พร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
๘.๑ คําขอตามแบบที่วิทยาลัยประกาศกําหนด
๘.๒ หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๘.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๘.๔ หลักฐานการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
๘.๕ ผลงานวิจัยและกรณีศึกษา จํานวนอย่างละ ๓ ชุด
๘.๖ ค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
๘.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๙ เลขาธิ ก ารวิ ทยาลัย จะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ส มัค รส่งให้ คณะอนุก รรมการ
ฝึกอบรมและสอบความรู้ของแต่ละสาขาเพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบความรู้ของแต่ละสาขาได้ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้ว ให้เลขาธิการวิทยาลัย
ประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันสอบ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ เลขาธิการวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็
ได้
หมวด ๔
การสอบ
---------------------ข้อ ๑๐ ผู้ยื่นคําขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ต้องสอบความรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และ
การสอบปากเปล่า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบนี้และตามที่วิทยาลัยประกาศกําหนด
กรณีผู้ยื่นคําขอหนังสืออนุมัติในสาขาต่างๆ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขานั้นๆ หรือเทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศที่วิทยาลัย
รับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้ยกเว้นเฉพาะการสอบข้อเขียน
ส่วนที่ ๑
ขั้นตอนการสอบ
-----------------------ข้อ ๑๑ การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
๑๑.๑ ความรู้หลักในการพยาบาลขั้นสูง
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๕
๑๑.๒ ความรู้วิชาชีพเฉพาะสาขา และความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติ จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งบูรณาการกับความรู้เฉพาะสาขา
ข้อ ๑๒ การสอบปากเปล่าเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ
๑๒.๑ ทุกสาขายกเว้นสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๑๒.๑.๑ การสอบผู้ป่วยจริงจํานวน ๒ ราย
๑๒.๑.๒ การนําเสนอรายงานผู้ป่วย เป็นการให้ผู้สอบนําเสนอรายงานผู้ป่วย จํานวน ๓
ราย พร้อมแบบรายงานผู้ป่วย ๕ รายที่มีปัญหาแตกต่างกัน
๑๒.๑.๓ การนําเสนอรายงานผลการวิจัย
๑๒.๒ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๑๒.๒.๑ การสอบกรณีศึกษาครอบครัวจากสถานการณ์ที่กําหนด จํานวน ๒ ครอบครัว
หรือสอบกรณีศึกษาชุมชนจากสถานการณ์ที่กําหนด จํานวน ๑ ชุมชน
๑๒.๒.๒ การนําเสนอรายงานกรณีศึกษาครอบครัว ๒ ครอบครัว จาก ๕ ครอบครัว ทีม่ ี
ปัญหาซับซ้อนแตกต่างกันพร้อมแบบรายงาน หรือ นําเสนอรายงานกรณีศึกษาชุมชน ๑ ชุมชนพร้อมแบบ
รายงาน
๑๒.๒.๓ การนําเสนอรายงานผลการวิจัย
ข้อ ๑๓ การสอบปากเปล่าเพื่อขอรับวุฒิบัตร
๑๓.๑ ทุกสาขายกเว้นสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๑๓.๑.๑ การสอบผู้ป่วยจริง จํานวน ๒ ราย
๑๓.๑.๒ การนําเสนอรายงานผู้ป่วย เป็นการให้ผู้สอบนําเสนอรายงานผู้ป่วย จํานวน ๓
ราย พร้อมแบบรายงานผู้ป่วย ๕ รายที่มีปัญหาแตกต่างกัน
๑๓.๒ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๑๓.๒.๑ การสอบครอบครัวจากสถานการณ์จริง จํานวน ๒ ครอบครัว หรือสอบ
กรณีศึกษาชุมชน จํานวน ๑ ชุมชน ที่ต้องพัฒนานวตกรรม ของระบบสุขภาพชุมชนผ่านกลวิธีสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง
๑๓.๒.๒ การนําเสนอรายงานกรณีศึกษาครอบครัว ๒ ครอบครัว จาก ๕ ครอบครัว ทีม่ ี
ปัญหาซับซ้อนแตกต่างกันพร้อมแบบรายงาน หรือนําเสนอรายงานกรณีศึกษาชุมชน ๑ ชุมชน พร้อมแบบ
รายงาน
ส่วนที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน
--------------------------ข้อ ๑๔ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนประกอบด้วย
๑๔.๑ การสอบความรู้หลักในการพยาบาลขั้นสูง ๑๐๐ คะแนน ได้แก่
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๖
๑๔.๑.๑ ภาวะผู้นําและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแลสุขภาพที่มีความ
ซับซ้อน
๑) ทฤษฎีและแนวคิดภาวะผู้นําและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๒) สมรรถนะหลักและบทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติทางคลินิก ผู้จัดการ ผู้สอน และ
บทบาทเชิงวิชาการของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๓) การสร้างทีมและการทํางานร่วมกันในการดูแลสุขภาพ
๔) การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
๕) การเป็นที่ปรึกษาทางคลินิก
๖) การติดต่อสื่อสารขั้นสูงและการสร้างแรงจูงใจ
๗) ภาวะผู้นําเชิงวิชาชีพกับสมรรถนะด้านการเมือง
๘) การใช้ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๙) การวัดประเมินผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๑๐) ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๑๔.๑.๒ การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
๑) ปรัชญาพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
๒) การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยกระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบ
หรือการวิเคราะห์เมตา
๓) กระบวนการและขั้นตอนของการนําข้อเสนอแนะจากหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่
การปฏิบัติและการประเมินผลลัพธ์
๔) การจัดทําโครงการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ใช้บริการ
๑๔.๑.๓ ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพระบบสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ
๑) ระบบสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ประเด็นปัญหา การวิเคราะห์
และผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
๒) นโยบายสุขภาพ
๓) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ
๔) ระบบการจัดการฐานข้อมูล
๕) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ
๑๔.๑.๔ การวัดและจัดการผลลัพธ์ในระบบบริการสุขภาพ
๑) แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวัดและการจัดการผลลัพธ์
๒) เครื่องมือ วิธีการและเทคนิคการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ
๓) ความเสี่ยงและประโยชน์ของการวัดผลลัพธ์
๔) หลักการเชิ งธุ ร กิจ การเงิ น เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสุขภาพสําหรับ การ
ออกแบบและดําเนินการวัดและจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
๕) การจัดการผลลัพธ์ ในระบบบริการสุขภาพ
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๗
๖) การวิจัยผลลัพธ์
๗) การใช้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ
๘) ประเด็นและความท้าทายสําหรับการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการ
สุขภาพ
๙) วัฒนธรรมและจริ ยธรรมในการวัดและการจัดการผลลัพธ์ ของระบบบริการ
สุขภาพ
๑๔.๒ ความรู้วิชาชีพเฉพาะสาขา ซึ่งรวมกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่บูรณาการกับความรู้เฉพาะสาขา ๑๐๐ คะแนน
ส่วนที่ ๓
ขอบเขตการสอบปากเปล่า
----------------------ข้อ ๑๕ การสอบปากเปล่า
๑๕.๑ ทุกสาขายกเว้นสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประกอบด้วย
๑๕.๑.๑ การสอบผู้ป่วยจริง ๒ ราย เป็นการสอบในการประมวลข้อมูล เพื่อการวินิจฉัย
ปัญหาทางการพยาบาล แนวคิดในการให้การพยาบาล ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถทาง
วิชาการและการใช้เหตุผลทางวิชาการ บนพื้นฐานของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ คะแนนรายละ ๕๐ รวม ๑๐๐ คะแนน
๑๕.๑.๒ การสอบกรณีศึกษา ๓ ราย พร้อมแบบรายงานผู้ป่วย ๕ ราย การนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที โดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (Power Point) หรือสื่ออื่นที่เหมาะสม
มีขอบเขตเนื้อหาตามรายงานผู้ป่วย กรรมการใช้เวลาซักถามรายละเอียดไม่เกิน ๒๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน
๑๕.๒ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประกอบด้วย
๑๕.๒.๑ การสอบกรณีศึกษาครอบครัวจากสถานการณ์ที่กําหนด จํานวน ๒ ครอบครัว
หรือ การสอบกรณีศึกษาชุมชนจากสถานการณ์ที่กําหนด จํานวน ๑ ชุมชน เป็นการสอบในการประมวลข้อมูล
เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาทางการพยาบาล แนวคิ ด ในการให้ ก ารพยาบาล ความสามารถในการตั ด สิ น ใจ
ความสามารถทางวิชาการ และการใช้เหตุผลทางวิชาการ บนพื้นฐานของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวม ๑๐๐ คะแนน
๑๕.๒.๒ การสอบการสังเคราะห์กรณีศึกษาครอบครัว ๒ ครอบครัว จาก ๕ ครอบครัว ที่
มีปัญหาซับซ้อน และแตกต่างกันพร้อมแบบรายงาน หรือนําเสนอรายงานกรณีศึกษาชุมชน ๑ ชุมชน พร้อม
แบบรายงาน ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที โดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (Power Point) หรือสื่ออื่นที่เหมาะสม
มีขอบเขตเนื้อหาตามรายงานกรณีศึกษาครอบครัวหรือชุมชน กรรมการใช้เวลาซักถามรายละเอียดไม่เกิน ๒๐
นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑๕.๓ การนําเสนอรายงานผลการวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
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๘
๑๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานวิจัย โดยใช้เวลา ๓๐ นาที มีคะแนนร้อยละ ๓๐ ตามเกณฑ์
การประเมิน
๑๕.๓.๒ การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เวลาไม่เกิน ๔๕
นาที มีคะแนนร้อยละ ๓๐ ตามเกณฑ์การประเมิน
๑๕.๓.๓ รายงานผลการวิจัยมีคะแนนร้อยละ ๔๐ ตามเกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ ๔
เอกสารรายงานผลการวิจัย
------------------------------ข้อ ๑๖ ผลงานวิจัย ต้องมีคุณภาพเชิงวิชาการหรือเป็นนวัตกรรม โดยต้องเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่เลือกสรร เป็นการวิจัยเชิงระบบ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ การวิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติ หรือชี้นําการปฏิบัติโดยตรง ซึ่งผู้สอบ
สามารถแสดงให้เห็นว่า ผลการวิจัยนั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพยาบาล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานในสาขา โดยรวม
เอกสารรายงานผลการวิจัย ให้ส่งสําเนาผลงานตามรูปแบบของวารสารที่ตีพิมพ์ แต่ถ้าอยู่ระหว่างรอ
ตี พิ ม พ์ ใ ห้ ส่ ง สํ า เนาต้ น ฉบั บ พร้ อ มหลั ก ฐานการตอบรั บ ผลงานที่ จ ะตี พิ ม พ์ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปเนื้ อ หาจะต้ อ ง
ประกอบด้วย
๑๖.๑ ชื่อเรื่อง
๑๖.๒ บทคัดย่อ
๑๖.๓ บทนํา หรือที่มาของการวิจัย
๑๖.๔ ทบทวน ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๕ วัตถุประสงค์
๑๖.๖ วิธีการวิจัย
๑๖.๗ ผลการศึกษา
๑๖.๘ อภิปรายผล
๑๖.๙ สรุปผลและข้อเสนอแนะ
๑๖.๑๐ เอกสารอ้างอิง
ส่วนที่ ๕
เอกสารรายงานกรณีศึกษา
-----------------------ข้อ ๑๗ เอกสารรายงานกรณีศึกษาต้องมีคุณภาพเชิงวิชาการ สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความรู้
จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์
รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายวิชาชีพ ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจในประสบการณ์ และ
ความเป็นคน ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว
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๙
๑๗.๑ ผู้ ป่ว ยที่ นําเสนอต้องระบุ เลขที่ ผู้ป่วย วัน เดื อน ปี สถานที่ โดยมีหั ว หน้า งาน หรื อ
หัวหน้าสถาบันนั้นๆ ให้การรับรอง และมีเอกสารเตรียมพร้อมให้ตรวจสอบได้
๑๗.๒ ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผู้ป่วยที่นําเสนอเพื่อสอบทั้ง ๓
ราย ต้ องมีป ระวั ติก ารเจ็ บ ป่ วย ประวั ติ ทางสุ ขภาพของครอบครัว การตรวจทางคลินิ ก ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่จําเป็น การวินิจฉัยโรคของแพทย์ การตอบสนองของผู้ป่วยและครอบครัว ปัญหาและ
ความต้องการ แผนการรักษาพยาบาล และการติดตามความก้าวหน้าจนผู้ป่วยหรือครอบครัวดีขึ้น ต้องมี
ภาพประกอบทางคลินิก เป็นภาพที่มีรายละเอียดเห็นได้ชัดเจน ในช่วงก่อนรับไว้ในความดูแล ขั้นตอนต่างๆ
และผลลัพธ์พร้อมคําบรรยายภาพ ทั้งนี้ ต้องมีภาพประกอบไม่เกิน ๑๐ ภาพ ต่อผู้ป่วย ๑ ราย โดยประมาณ
๑๗.๓ ในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๑๗.๓.๑ ครอบครัวหรือชุมชนที่เลือกสรร ต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้นําชุมชน และมีเอกสารเตรียมพร้อมให้ตรวจสอบได้
๑๗.๓.๒ ครอบครัวหรือชุมชนที่เลือกสรรในการนําเสนอ ต้องมีรายงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน
ประกอบด้วย
๑) การประเมิน การวินิฉัยปัญหา การออกแบบ การดําเนินงาน และการประเมินผล
ลัพธ์ทางการพยาบาลของครอบครัวหรือชุมชนที่เลือกสรร
๒) การสังเคราะห์ เพื่อให้ข้อเสนอการปฏิบัติในการดูแลครอบครัวหรือชุมชน
๑๗.๔ พิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชนแต่ละรายลงในกระดาษ A๔ ความยาวไม่เกิน
๑๐ หน้ากระดาษ (ไม่รวมภาพ) ใช้แบบอักษรคลอเดียร์ ขนาดตัวอักษร ๑๖ (Font Cordia ๑๖)
๑๗.๕ รายงานผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชน ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทุกราย
๑๗.๖ รายงานผู้ป่วยนั้นต้องไม่เป็นรายงานผู้ป่วยรายหรือครอบครัวหรือชุมชน ที่ได้ใช้ เพื่อให้
ได้มาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาใดๆ มาก่อน
๑๗.๗ การพิจารณาเลือกผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชน ที่นํามาสอบนี้ ต้องเป็นผู้ป่วยในแขนง
ที่เลือก และการวินิจฉัยโรคหรือปัญหาไม่ซ้ํากัน
๑๗.๘ ห้ามนําผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชน ที่ใช้สอบโดยตนเองหรือผู้อื่นมาใช้ซ้ํา ยกเว้นกรณี
ที่ตนเองเป็นผู้ใช้ซ้ําเนื่องจากการสอบไม่ผ่าน และต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่วางไว้
๑๗.๙ ในกรณีที่ส่งรายงานมาแล้ว คณะอนุกรรมการอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกได้ แต่ไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนรายงานเป็นผู้ป่วยหรือ ครอบครัวหรือชุมชน รายใหม่
๑๗.๑๐ ใบสมั ค รสอบ หลั ก ฐานวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรม และแบบรายงานผู้ ป่ ว ยหรื อ
ครอบครัวหรือชุมชน ให้เย็บรวมเป็นเล่ม จํานวน ๒ เล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ๑ ชุด โดยทําข้อมูล
ทั้งหมดดังกล่าวเป็นโปรแกรมโพรเทเบิ้ล ด๊อกคิวเมนท์ ฟอร์แมท [Portable Document Format (PDF file)]
บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และเขียนรายละเอียดชื่อเจ้าของเนื้อหาบนแผ่นปก เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนและ
สูญหายเพื่อส่งคณะอนุกรรมการพร้อมใบสมัครสอบ
ผู้ ป่ว ย ๓ รายหรื อครอบครั ว ๒ รายหรือ ชุม ชน ๑ รายที่ ใ ช้ส อบรายงานให้จั ดทํ า เป็น แบบ
นําเสนอ (oral presentation) ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งถึงกรรมการคุมสอบล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย
๗ วัน
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๑๐
หมวด ๕
การตัดสินผลการสอบ
---------------------------ข้อ ๑๘ เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ จะต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ใน
แต่ละส่วน คือ ข้อเขียน ๒ ส่วน ปากเปล่า ๒ ส่วน สําหรับผู้ขอสอบเพื่อรับวุฒิบัตร และ ๓ ส่วน สําหรับผู้ขอ
สอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ให้ถือคะแนนร้อยละ ๗๕ เป็นเกณฑ์ผ่าน ผู้ที่สอบไม่ผ่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใน
ส่วนย่อย จะต้องยื่นคําขอสอบใหม่พร้อมชําระค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๙ ให้เก็บสะสมผลการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่าไว้ได้ในระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่
ประกาศผลสอบครั้งแรกของแต่ละสาขา
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
-------------------------ข้อ ๒๐ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และยังประสงค์จะขอรับหนังสืออนุมัติ
สาขาต่างๆ สามารถใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเฉพาะการสอบปากเปล่า ตามระเบียบนี้ โดย
ผลการสอบข้อเขียน ที่ได้รับการยกเว้นนั้นจะต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ประกาศผลสอบผ่านในส่วนที่สะสมไว้
ครั้งแรกตามข้อบังคับดังกล่าว
ข้อ ๒๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ จากสภาการพยาบาลตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการ
ออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ.
๒๕๕๑ และยังปฏิบัติงานกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการตรงสาขา ถ้าประสงค์จะขอรับหนังสืออนุมัติ ตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชํานาญเฉพาะ
ทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖ สาขาต่างๆ สามารถใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบเฉพาะปากเปล่าในส่วนของการวิจัย ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล)
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
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