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๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันหลัก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
๔. ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความรู้ความชํานาญขั้นสูงระดับ
วุฒิบัตร สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มีความจําเป็นต้องดําเนินการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและ
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชากรกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่
ซับซ้อนและผู้ ป่วยโรคทางจิ ตเวช ได้รั บการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นองค์รวม เป็นระบบ มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย ครอบคลุมการบําบัด-รักษาทางจิต การฟื้นฟูสภาพ และการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลตนเอง รวมถึงการจัดการอาการของผู้ป่วยและครอบครัว จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีของการบริการ
และระบบสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว
๕. คํานิยาม
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับกาประเมิน
วินิจฉัยโรค การดูแลช่วยเหลือ การบําบัดรักษาทางจิต การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต และการสร้าง
เสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยทางจิต การสร้างนวตก
รรม ตลอดจนการบริหารจัดการระบบบริการสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตซับซ้อนและผู้ป่วยทางจิตเวชในเด็ก
และวัยรุ่น หรือ ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และทุกระยะของการเจ็บป่วย โดยเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับอารมณ์
ตัวตนกับสุขภาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ภาวะผิดปกติทางจิต ประสาท จิตเวชศาสตร์ จิตเภสัชวิทยา
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฏหมาย
ศิ ลปะการพยาบาล และความเข้ าใจในประสบการณ์ และคุ ณค่ าของความเป็ นคน ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดให้ เกิ ด
กระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ
๖. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พยาบาลที่จบหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
จะต้องมีความสามารถ ดังนี้
๑) เป็ นผู้ มี พื้ นฐานความรู้ ด้ านพยาบาลศาสตร์ ความรู้ ทางจิ ตเวชศาสตร์ จิ ตเภสั ชบํ าบั ด การ
สาธารณสุข แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สามารถนํามา
ประยุกต์ในการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม ใน ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และ ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและระบบสุขภาพ การเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และ ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสามารถ
นํามาประยุกต์ในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริการได้อย่างเหมาะสม
๓) มีความสามารถเป็นผู้นําในองค์กรและระบบ สามารถใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการดูแล ริเริ่มโครงการต่างๆ จัดการกับความเสี่ยงและภาวะคุกคามต่อสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น และ ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และประเมินผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพได้
๔) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อ
การนํ ามาใช้ ในระบบการดู แลผู้ ป่วยจิ ตเวชเด็ กและวัยรุ่ น และ ผู้ป่ วยจิตเวชผู้ใหญ่ และผู้ สู งอายุ ได้อย่าง
เหมาะสม
๕) มีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลโดยตรง (direct care) รวมถึงการปฏิบัติการรักษาทางจิต
การดูแลกํากับการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วย เป็นผู้นําองค์กรทางคลินิก และทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่
สุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง (collaboration) ในการจัดการดูแลแบบองค์รวมในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน
เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การดูแลได้อย่างมีคุณภาพ
๖) มีความสามารถในการสอน ชี้แนะ กํากับ เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ และให้การปรึกษา แก่
ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพตามความเหมาะสม
๗) มีความสามารถเชิงวิชาการ คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัย
และ สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
ตลอดจน สื่ออื่นๆ
๘) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวแทนผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดนโยบายทางสุขภาพเพื่อการยกระดับ
สุขภาพจิตของประชาชน มีความยุติธรรม ความเท่าเทียม สามารถชี้นําความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงาม
ด้านสุขภาพให้สังคมได้
๙) เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองได้
๗. กําหนดการเปิดอบรม
ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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๘. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๘.๑ คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
๘.๑.๑ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต ในหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
๘.๑.๒ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน
๘.๑.๓ มีหนังสือจากสถาบันต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม
๘.๑.๔ มีคุณสมบัติอื่นตามที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยกําหนด
๘.๒ วิธีการคัดเลือก
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับ
ความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบ
ของสภาการพยาบาล
๙. เกณฑ์การสําเร็จการฝึกอบรม
๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาฝึกอบรมตามข้อกําหนดของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย
๙.๒ ศึกษารายวิชาและฝึกปฏิบัติครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ทุกรายวิชา
๙.๓ ส่งงานวิจัยต้นฉบับและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review หรือวารสารวิชาการที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติ หรือมีหนังสือรับรองจาก
บรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
๑๐. การสิ้นสุดสภาพ
๑๐.๑ ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของ
สภาการพยาบาลให้ลาออก
๑๐.๒ สภาการพยาบาลให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
๑๐.๓ พ้นสภาพสมาชิกสภาการพยาบาล
๑๐.๔ การถูกให้ออกเนื่องจากการกระทําผิดอย่างร้ายแรงซึ่งสถาบันการฝึกอบรมแต่ละสถาบันเป็นผู้
กําหนด ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได้
๑๐.๕ ตาย
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๑๑. การฝึกอบรม
๑๑.๑ ระบบการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับ
ความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
๑๑.๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม
๑๑.๒.๑ การฝึกอบรม ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่ง
ประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าฝึกอบรม
เต็มเวลาในสถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต และ หรือ สถาบันแหล่งฝึก อย่างน้อย ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
๑๑.๒.๒ กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง ขยายเวลาฝึกอบรมเกิน ๕ ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันหลัก และผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ
๑๒. การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม
๑๒.๑ การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม สถาบันหลักเป็นผู้กําหนด
ภาคทฤษฎี ประเมินโดยการสอบข้อเขียน ประเมินผลการสัมมนา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
วิชาการและวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสม
ภาคปฏิบัติ ประเมินปริมาณงานขั้นต่ํา คุณภาพของงาน การสอบรายกรณีศึกษา และการสอบปาก
เปล่า ทั้งนี้ ปริมาณงานขั้นต่ําในภาคปฏิบัติของแต่ละแขนงเฉพาะทาง กําหนดไว้ดังนี้
ปีที่ ๑
๑. ปฏิบัติการประเมิน สัมภาษณ์ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและวางแผนการรักษา อย่างน้อย ๑๐๐ ราย
๒. ฝึกการเป็น Co – therapist การรักษาทางจิต (Psychotherapy) รายบุคคล รายกลุ่ม และราย
ครอบครัว อย่างละอย่างน้อย ๕ ราย และฝึกปฎิบัติเป็น Therapist ด้วยตนเองอย่างละอย่างน้อย ๒ ราย
๓. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการใช้ยา การรักษารูปแบบต่างๆ เพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาล การ
ป้องกันการลุกลามของโรค และภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมที่ผิดปกติในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น
หรือกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จํานวนอย่างน้อย ๕๕ ราย
ปีที่ ๒ ฝึกปฏิบัติการพยาบาล และการใช้ยา การรักษาตามรูปแบบที่เลือกสรร โดยอิสระ ภายใต้การ
กํากับ ดูแล และให้คําปรึกษา จาก อาจารย์ของสถาบันหลักและสถาบันร่วมผลิต จิตแพทย์ และ/หรือ APN ใน
ผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมที่ผิดปกติ ในกลุ่มเด็ก-วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่-สูงอายุจํานวนอย่างน้อย ๒๗ ราย
ปีที่ ๓ สร้างนวัตกรรม/ออกแบบระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ หรือยกระดับสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ม เด็ก-วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่-สูงอายุ) จํานวน ๑ เรื่อง
๑๒.๒ การขอรับวุฒิบัตรฯ
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอต่อสภาการพยาบาลเพื่อขออนุมัติ “วุฒิบัตร” แสดงความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
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๑๒.๒.๑ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน
๑๒.๒.๒ มีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยพยาบาลและผดุง
ครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
๑๒.๒.๓ มีใบรับรองผลการปฏิบัติงานและเสนอชื่อเข้าสอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ ในสถาบันหลัก
๑๒.๒.๔ มีรายงานประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลรวมตลอดหลักสูตรตามแบบรายงาน
ซึ่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ได้กําหนดไว้ พร้อมคํารับรองของผูส้ มัครสอบ และผู้รับผิดชอบการฝึก
ปฏิบัติ
๑๒.๒.๕ มีรายงานการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการโดยละเอียด จํานวน ๕ กรณี ตามแบบรายงาน
การดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
๑๒.๒.๖ มีงานวิจัยต้นฉบับและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ ี Peer review หรือ
วารสารวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติ หรือมี
หนังสือรับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนัน้ กําลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
๑๒.๒.๘ ผ่านการสอบเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้านการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต อันประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่าตามเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งกําหนดความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะการพยาบาล เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๑๒.๓ การขอรับหนังสืออนุมัติ
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เสนอต่อสภาการพยาบาลเพื่อ
ขออนุมัติ “หนังสืออนุมัติ” แสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๒.๓.๑ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน
๑๒.๓.๒ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์สาขาการพยาบาลพยาบาล
ผู้ใหญ่หรือการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จากหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการ
พยาบาลรับรอง และได้ปฏิบัติงานตรงสาขาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ ปี หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะ และปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) สถานที่ ปฏิ บั ติ งาน จะต้ องมี คุ ณสมบั ติ และมี ภาระงานของสาขาการพยาบาลการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(๒) ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
หรือปัญหาพฤติกรรม และการปฏิบัติสะท้อนถึงการใช้สมรรถนะของพยาบาลขั้นสูง หรือ
๑๒.๓.๓ สําเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบั ตรบัณฑิตชั้นสู งสาขาการพยาบาลการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตจากหลักสูตร ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง หรือ
ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิกสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จากวิทยาลัยพยาบาลและผดุง
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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ครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล และได้ปฏิบัติงานตรงสาขาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๔ ปีหลังสําเร็จ
การศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง หรื อได้ รั บประกาศนี ยบั ตรขั้ นสู งทางคลิ นิก ทั้ งนี้ สถานที่
ปฏิบัติงานลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ (๑) และ ข้อ (๒) หรือ
๑๒.๓.๔ ได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันต่างประเทศที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่ง
ประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ทั้งนี้สถานที่ปฏิบัติงานลักษณะ
และปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ (๑) และ ข้อ (๒) หรือ
๑๒.๓.๕ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการปฏิบัติการพยาบาลหรือเทียบเท่า จาก
หลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ทั้งนี้สถานที่ปฏิบัติงานลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ (๑) และ ข้อ (๒)
๑๒.๓.๖ มีรายงานประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลตามแบบรายงานซึ่ง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ได้กําหนดไว้พร้อมคํารับรองของผูส้ มัครสอบ
๑๒.๓.๗ มีรายงานการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการโดยละเอียดจํานวน ๕ กรณีตามแบบรายงาน
การดูแลผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการ
๑๒.๓.๘ มีงานวิจัยต้นฉบับและตีพิมพ์ไม่เกิน ๕ ปี ในวารสารวิชาการที่มี Peer review หรือ
วารสารวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติหรือมี
หนังสือรับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
๑๒.๓.๙ ผ่านการสอบเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านการพยาบาล ในสาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต อันประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าตามเนื้อหาหลักสูตรซึ่ง
กําหนดความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะการพยาบาลเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันต่างประเทศ ที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่ง
ประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่งและการ
ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน ให้ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๓.๑ - ๑๒.๓.๗ โดยแสดงหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษา วุฒิบัตรที่ได้รับ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ในการสมัครสอบปากเปล่า
๑๓. สถาบันฝึกอบรม
๑๓.๑ สถาบันหลัก
สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองและประกาศให้เป็นสถาบันหลัก
เพื่อให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ในสาขาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต โดยต้องเป็นสถาบันที่สามารถจัดการสอนและฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่ในการเสนอ
ขอเปิ ด หลั ก สู ต รต่ อ วิ ท ยาลั ย พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ขั้ น สู ง แห่ ง ประเทศไทย โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสภาการพยาบาล และดําเนินการฝึกอบรมโดยร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิต
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มาตรฐานสําหรับสถาบันหลัก ได้แก่
๑๓.๑.๑ สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดสอนหลักสู ตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๓.๑.๒ ต้องมีคณาจารย์ประจําที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล ในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
๑๓.๒ สถาบันร่วมผลิต
สถาบันร่วมผลิต หมายถึง สถาบันที่มีหน้าที่ร่วมฝึกอบรมและเอื้ออํานวยการฝึกอบรม เป็นสถาบันที่
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยให้การรับรองโดยความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล
มาตรฐานสําหรับสถาบันร่วมผลิต ได้แก่
๑๓.๒.๑ ต้ องเป็ นสถานบริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข ที่ ส ามารถเป็ นสถานที่
ปฏิบัติงานในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๑๓.๒.๒ ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพของประเทศไทยหรือระดับ
นานาชาติ และหรือได้รับการรับรองคุณภาพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
๑๓.๒.๓ ต้องมีผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในสาขาจิตเวชและสุขภาพจิตที่ฝึกอบรมเพียงพอที่จะทําให้
เกิดความรู้และทักษะตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรตามชั้นปี
๑๓.๒.๔ มีพยาบาลขั้นสูงที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ สาขาการพยาบาลจิ ตเวชและสุ ขภาพจิต และหรือ มีจิ ตแพทย์ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและสุขภาพจิตในแขนงที่ตรงกับหลักสูตรฝึกอบรม
๑๓.๒.๕ มี ห้ องสมุ ดที่ มี ตํ ารา หนั งสื อ และวารสารที่ ทั น สมั ย ทางการพยาบาล และ
การแพทย์
๑๓.๒.๖ มีฐานข้อมูลออนไลน์วารสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพยาบาลทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา
๑๓.๒.๗ มีกิจกรรมวิชาการ เช่น Special lecture, Grand round, Case conference,
Multidisciplinary team conference เป็นต้น ที่ผู้เข้าฝึกอบรมสามาถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ําเสมออย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์
๑๓.๓ แหล่งฝึก
แหล่งฝึก หมายถึง สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เอื้ออํานวยต่อการฝึกปฏิบัติ และ
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ให้การรับรองโดยความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล
มาตรฐานสําหรับสถาบันแหล่งฝึก ได้แก่
๑๓.๓.๑ เป็นสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบัติงานใน
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๑๓.๓.๒ ต้องมีผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในแขนงที่ฝึกอบรมเพียงพอที่จะทําให้เกิดความรู้และทักษะ
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรตามชั้นปี
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๑๓.๓.๓ มีพยาบาลขั้นสูงที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ สาขาการพยาบาลจิ ตเวชและสุ ขภาพจิต และหรือ มี จิ ตแพทย์หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและสุขภาพจิตในแขนงที่ตรงกับหลักสูตรฝึกอบรม
๑๓.๔ การประเมินสถาบันฝึกอบรม
ดําเนินการโดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยฯ ต้องทําการ
ประเมินคุณสมบัติและสถานะของสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของวิทยาลัยฯ โดยการรับรอง
ของสภาการพยาบาลทุก ๕ ปี
๑๔. คณาจารย์ในการฝึกอบรม
๑๔.๑ ประธานหลักสูตรฝึกอบรม
ประธานหลักสูตรฝึกอบรม ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน
๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า
๓) มีประสบการณ์การวิจัยและการตีพิมพ์ ที่นอกเหนือจากการทําวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา
๔) ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
๕) มีตําแหน่งประจําในสถาบันหลัก และสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา
ประธานหลักสูตรฝึกอบรม หรือคณะกรรมการที่ดูแลการฝึกอบรม ต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
พยาบาลเข้ารับการฝึกอบรม การประเมินผล การวางแผนและปรับแผนการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมมี
คุณภาพดีที่สุด
๑๔.๒ อาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจํา มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล ชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่เป็นปัจจุบัน
๒) ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานวิ จั ยที่ มี คุ ณ ภาพ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index, TCI)
หรือนานาชาติ หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๓) ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จากสภาการพยาบาล และมีความเชี่ยวชาญในแขนงที่
ตรงกับที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการฝึกฝนความรู้ความเชี่ยวชาญ
๔) มีตําแหน่งประจําในสถาบันหลัก และสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา
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๑๔.๓ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย
๑) อาจารย์ประจําจากสถาบันหลักซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย(Thai Journal Citation Index, TCI) หรือนานาชาติ หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๒) อาจารย์ผู้สอนจากสถาบันร่วมผลิตและสถาบันแหล่งฝึก ประกอบด้วย
๒.๑) พยาบาลขั้นสูงที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันร่วมผลิตหรือสถาบันแหล่งฝึก โดยเป็น
ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติความรู้ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จากสภาการพยาบาล
๒.๒) จิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและสุขภาพจิตในแขนงที่ตรงกับหลักสูตร
ฝึกอบรม ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต หรือสถาบันแหล่งฝึก
๑๔.๔ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ พิ เศษ เป็ นผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ หรื อผู้ เชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้ องกั บ สาขาการพยาบาลจิ ตเวชและ
สุขภาพจิต
๑๔.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์อย่างน้อย ๒ คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็น
อาจารย์จากสถาบันหลักและมีประสบการณ์การวิจัยและการตีพิมพ์ที่นอกเหนือจากการทําวิทยานิพนธ์ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษา
๑๔.๖ จํานวนและสัดส่วนคณาจารย์ในการฝึกอบรม
จํานวนอาจารย์ในสถาบันหลักและสถาบันร่วมผลิต และสัดส่วนของอาจารย์ต่อจํานวนผู้ฝึกอบรมให้
เป็นไปตามประกาศของสภาการพยาบาล กําหนดอัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็น ๑: ๔ และ
สําหรับการฝึกทางด้านเวชปฏิบัติใช้อัตราส่วน ๑:๒
๑๕. หลักสูตรการฝึกอบรม
๑๕.๑ โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ๓ ปี รวม ๙๒ หน่วยกิต
๑๕.๑.๑ ภาคทฤษฎี โดยการบรรยาย นําเสนอทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ วารสารสโมสร
การประชุมวิชาการ ใช้เวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต หรือ ๒๗๐ ชั่วโมงประกอบด้วย
๑) หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๑๕.๑.๒ ภาคปฏิ บั ติ ๕๐ หน่ วยกิ ต ต้ องมี ระยะเวลาในการฝึ กปฏิ บั ติ งานในสาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง (ฝึก ๖๐ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต)
๑๕.๑.๓ การวิจัยเทียบได้ ๒๔ หน่วยกิต
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๑๕.๒ วิชาของการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
๑๕.๒.๑ ภาคทฤษฎี มี ๒ หมวดวิชา รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๑) หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑.๑) ภาวะผู้นําและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแลสุขภาพที่มี
ความซับซ้อน ๓ (๒-๒-๕)
๑.๒) การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ๒(๑-๒-๓)
๑.๓) ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพระบบสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
๑.๔) การวัดและจัดการผลลัพธ์ในระบบบริการสุขภาพ ๒(๒-๐-๔)
๒) หมวดวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย
รายวิชาแกนเฉพาะสาขา ๒ รายวิชา และ วิชาเลือกสําหรับแขนงเฉพาะทาง ๒ รายวิชา
๒.๑) วิชาแกนเฉพาะสาขา
๒.๑.๑) อารมณ์ สุขภาพจิตและโรคทางจิต ๒(๒-๐-๔)
๒.๑.๒) การรักษาด้วยยาทางจิต ๒(๒-๐-๔)
๒.๒) วิชาเฉพาะสําหรับแขนงเด็กและวัยรุ่น
๒.๒.๑) การประเมินและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๒(๒-๐-๔)
๒.๒.๒) การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขั้นสูง ๓(๓-๐-๖)
๒.๓) วิชาเฉพาะสําหรับแขนงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๒.๓.๑) การประเมิน และการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒(๒-๐-๔)
๒.๓.๒) การพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง ๓(๓-๐-๖)
๑๕.๒.๒ ภาคปฏิบัติ ๕๐ หน่วยกิต ในแต่ละแขนงเฉพาะทางต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ ชั่วโมง
๑๕.๒.๓ การวิจัย ๒๔ หน่วยกิต เป็นการทําการศึกษาวิจัยต้นฉบับอย่างน้อย ๑ ฉบับ
๑๕.๓ คําอธิบายรายวิชา
๑๕.๓.๑ ภาคทฤษฎี หมวดวิชาแกน
๑) ภาวะผู้นําและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแลสุขภาพที่มีความซับซ้อน
๓(๒-๒-๕)
ทฤษฎีและมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํา การพัฒนาสมรรถนะหลักและบทบาทในฐานะผู้
ปฏิบัติทางคลินิก ผู้จัดการ ผู้สอน และบทบาทเชิงวิชาการ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบการดูแลสุขภาพทีม่ ีความซับซ้อน การติดต่อสื่อสารขั้นสูง การสร้างทีม การทํางานร่วมกันกับวิชาชีพอื่นๆ
ในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพ การเจรจาต่อรอง การให้คําปรึกษา การจัดการความขัดแย้งในองค์กรที่ซับซ้อน
การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงวิชาชีพกับสมรรถนะด้านการเมือง การใช้ประโยชน์ การวัดประเมินผลลัพธ์ของผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และประเด็นและแนวโน้มของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๒) การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ๒(๑-๒-๓)
ปรัชญาพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ธรรมชาติของหลักฐานเชิงประจักษ์
และการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระบบการดูแลสุขภาพ แนวคิดการดูแลสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ความ
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เชี่ ยวชาญทางคลิ นิ กกั บการปฏิ บั ติ ตามหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ การสั งเคราะห์ หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ ด้ วย
กระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบหรือการวิเคราะห์เมตา การออกแบบกระบวนการและกลยุทธ์ของการนํา
ข้ อเสนอแนะจากหลั กฐานเชิงประจักษ์ ไปสู่การปฏิ บัติ การประยุกต์แนวคิ ดการปฏิบัติตามหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใช้บริการ
๓) ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ ๑(๑-๒-๓)
ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ หลักเศรษฐศาสตร์และการเงินในการออกแบบบริการสุขภาพ
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย
๔) การวัดและจัดการผลลัพธ์ในระบบบริการสุขภาพ ๒(๒-๐-๔)
แนวคิด หลักการพื้นฐานสําหรับการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
เครื่องมือ วิธีการและและเทคนิคการวัดผลลัพธ์ ความเสี่ยงและประโยชน์ของการวัดผลลัพธ์ของระบบบริการ
สุขภาพ หลักการเชิงธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสุขภาพสําหรับการออกแบบและดําเนินการวัด
และจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ การจัดการผลลัพธ์ (การออกแบบตามผลลัพธ์)ในระบบบริการ
สุขภาพ การวิจัยผลลัพธ์ การใช้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ ประเด็นและความท้าทายสําหรับการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ วัฒนธรรม
และจริยธรรมในการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
๑๕.๓.๒ ภาคทฤษฎี
๑๕.๓.๒.๑ หมวดวิชาแกนเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่ผู้เข้า
ฝึกอบรมทุกคนต้องเรียนมี ๒ รายวิชา
๑) อารมณ์ สุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
ธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับสุขภาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
และภาวะอปกติทางจิต ประสาทจิตเวชศาสตร์ (Bio-Neuropsychiatry) ระบาดวิทยา ปัจจัยเชิงสาเหตุของโรค
ทางจิตเวชที่สําคัญ การติดสารเสพติด และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ปรากฏการณ์วิทยาของความผิดปกติทางจิต
ประสบการณ์ การให้ความหมาย และการอธิบายโรคจิตเวช ในมุมมองของผู้ป่วย ครอบครัว รวมถึงปัจจัยทาง
สังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง การวินิจฉัย ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว การวินิจฉัยแยกโรคทาง
จิตเวช หลักฐานข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวการรักษาด้วยยา และทางจิตสังคม โครงสร้างและกลไกการทํางานของ
หน่วยงานสุขภาพจิต และเครือข่ายทางสังคม กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต และสารเสพติด
๒) การรักษาด้วยยาทางจิต ๒(๒-๐-๔)
กลไกและประเด็ นของ เภสั ชพั นธุ ศาสตร์ (pharmacogenetics) เภสั ชจลศาสตร์
(pharmacokinetics) เภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) เภสัชบําบัด (pharmacotherapeutics) และ
การใช้ยาในการรักษาทางจิต กับโรคร่วมทางกาย และป้องกันการลุกลามของโรค และภาวะแทรกซ้อน ใน
ผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยคํานึงถึง อายุ เพศภาวะ และความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม
๑๕.๓.๒.๑ วิชาเฉพาะสําหรับแขนงเด็กและวัยรุ่น
๑) การประเมินสุขภาพขั้นสูง และการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๒(๒-๐-๔)
การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางจิตสรีรศาสตร์ พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น และศาสตร์
การพยาบาล ในการตรวจ ประเมินทางคลินิกขั้นสูง การประเมินครอบครัว และการใช้หลักเหตุและผลในการ
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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วินิจฉัยแยกโรคทางจิ ตเวช และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ในเด็ กและวั ยรุ่น โดยคํานึงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
๒) การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
การประเมิน และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ ทฤษฎีพัฒนาการ ศาสตร์
การพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และการนําระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การตัดสินใจเชิงจริยธรรม และการจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น ที่มีปัญหาสุขภาพยุ่งยากซับซ้อน ในทุกระยะของโรค รวมถึงผู้ป่วยคดี ตามบริบทของผู้ป่วยเด็กและ
วัยรุ่น และครอบครัว รวมถึงการบําบัด รักษา และการฟื้นสภาพ ของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวม
อย่างต่อเนื่องในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ มุ่งสู่ผลลัพธ์
ทางการพยาบาลและสุขภาวะ อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๑๕.๓.๒.๒ วิชาเฉพาะสําหรับแขนงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๑) การประเมินสุขภาพขั้นสูงและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ งู อายุ ๒(๒-๐-๔)
การบู รณาการแนวคิ ดทฤษฎี ทางจิ ตสรี รศาสตร์ ศาสตร์ การพยาบาล และศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง ในการตรวจ ประเมินทางคลินิกขั้นสูง การประเมินครอบครัว และ การใช้หลักเหตุและผลในการ
วินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช และพฤติกรรมที่ผิดปกติในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยคํานึงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
๒) การพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง ๓(๓-๐-๖)
การประเมิน และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาล และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และการนําระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล การตัดสินใจเชิงจริยธรรม และการจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหา
สุขภาพยุ่งยากซับซ้อน ในทุกระยะของโรค รวมถึงผู้ป่วยคดี ตามบริบทของผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ
ครอบครัว รวมถึงการบําบัด รักษา และการฟื้นฟูสภาพ ของผู้ป่วยจิตเวชอย่างเป็นองค์รวม อย่างต่อเนื่องใน
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ มุ่งสู่ผลลัพธ์ทางการพยาบาล
และสุขภาวะ อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๑๕.๓.๓ ภาคปฏิบัติ แต่ละแขนงฝึกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง (๕๐ หน่วยกิต)
๑) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แขนงเด็กและวัยรุ่น
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น เป็น
รายบุคคล และรายกลุ่มในกลุ่มที่เลือกสรร เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในด้านการดูแล
โดยตรง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การให้คําปรึกษา การสอนและชี้แนะ การสร้างนวัตกรรม การออกแบบ
และพัฒนาระบบการดูแล การจัดการและการประเมินผลลัพธ์ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจทาง
จริยธรรม
๒) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แขนงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ เป็นรายบุคคล และราย
กลุ่มในกลุ่มที่เลือกสรร เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในด้านการดูแลโดยตรง การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ การให้คําปรึกษา การสอนและชี้แนะ การสร้างนวัตกรรม การออกแบบและพัฒนาระบบการดูแล
การจัดการและการประเมินผลลัพธ์ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจทางจริยธรรม
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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๑๕.๓.๔ งานวิจัย เทียบได้ ๒๔ หน่วยกิต
เป็นการทํางานศึกษาวิจัยต้นฉบับอย่างน้อย ๑ ฉบับ มีลักษณะของการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑) มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ ที่เลือกสรร
ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ การวิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติหรือ
ชี้นําการปฏิบัติโดยตรง และโครงการควรมีการเอื้ ออํานวยให้มีการใช้ ผลการวิจัยซึ่งคาดหวังให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ หรือวิเคราะห์เชิงผลลัพธ์ได้
๒) เป็ น โครงการที่ พั ฒ นามาตลอดระยะเวลาของการฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย/
ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว ซึ่งริเริ่มความสนใจตั้งแต่การฝึกอบรมในปีที่ ๒ และพัฒนาต่อเนื่องในปีที่ ๓ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓) หัวข้อโครงการวิจัยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
สถาบันหลัก และผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของการวิจัยเพื่อสําเร็จการศึกษา
๔) เป็นโครงการที่มีอาจารย์ในสถาบันหลักเป็นที่ปรึกษาหลัก และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมอย่างน้อย ๑ คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในสถาบันหลัก หรือสถาบันร่วมผลิตหรือแหล่งฝึก
๕) ผู้วิจัยต้องเขียนรายงานกระบวนการและผลลัพธ์อย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่ ดังนี้
๕.๑) เผยแพร่ โดยการนําเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสอบ หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติและ
๕.๒) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review หรือวารสารวิชาการที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติ หรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการ
หากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
๑๖. รายละเอียดการฝึกอบรม
ใช้เวลาในการฝึกอบรม ๓ ปี แบ่งรายละเอียดการฝึกอบรมเป็นรายปี ประกอบด้วยการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี ๑๘ หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ๕๐ หน่วยกิต (๓,๐๐๐ ชั่วโมง) และการวิจัย ๒๔ หน่วยกิต จัดการ
ฝึกอบรม ดังนี้
ปีที่ ๑: Advanced Practice Residency Training in Psychiatric and Mental Health
Nursing
ในระหว่างการฝึกอบรมปีที่ ๑ ผู้เข้าการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑) การเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีและทํากิจกรรมที่กําหนดในรายวิชาต่างๆ
๒) ฝึกปฏิบัติในคลินิก ภายใต้การสอนและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากจิตแพทย์ และผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่ปฏิบัติงานอยู่ในแหล่งฝึกของสถาบันร่วมผลิตที่
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชตามแขนงเฉพาะทางที่เลือก คือ เด็กและวัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่และสูงอายุ โดยมีลักษณะ
การฝึกปฏิบัติ ดังนี้
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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๒.๑) ฝึกปฏิบัติการประเมิน สัมภาษณ์ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค และวางแผนการรักษา อย่าง
น้อย ๑๐๐ ราย
๒.๒) ฝึกการเป็น Co – therapist การรักษาทางจิต (Psychotherapy) รายบุคคล รายกลุ่ม
และรายครอบครัว อย่างละอย่างน้อย ๕ ราย และฝึกปฎิบัติเป็น Therapist ด้วยตนเองอย่างละอย่างน้อย ๒
ราย
๒.๓) ฝึกปฏิบัติการพยาบาล และการใช้ยา การรักษารูปแบบต่างๆ เพื่อผลลัพธ์ทางการ
พยาบาล การป้องกันการลุกลามของโรค และภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งนี้ได้กําหนดภาระงานขั้นต่ําสําหรับแต่ละแขนง ดังนี้
แขนงเด็กและวัยรุ่น ดูแลรายบุคคลจํานวนอย่างน้อย ๕๕ ราย ดังนี้
PDD หรือ ASD จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
ADHD จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Behavior and Conduct Disorders จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Depression and Emotional Disorders จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Substance Abuse (drug and alcohol) จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Abuse and violence in family and community จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
แขนงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ดูแลรายบุคคลจํานวนอย่างน้อย ๕๕ ราย
Schizophrenia จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Mood disorders จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Substance abuse: Drug and Alcohol จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Forensic Psychiatric Nursing จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Anxiety disorders, Delirium and Dementia จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
Abuse and violence in family and community จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
๓) การประชุมทางวิชาการในคลินิก (clinical conference) ร่วมกับทีมการพยาบาล อย่างน้อย ๑
ครั้ง/สัปดาห์
๔) การร่วมประชุมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team conference) อย่างน้อย
๑ ครั้ง/เดือน
๕) นําเสนอการศึกษาผู้ป่วยรายกรณี (case study) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๖) การนํา/ร่วมกิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๗) การนําเสนอบทความฟื้นฟูวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม ๑ ฉบับ
๘) การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
๙) การสอบวัดความรู้และทักษะประจําปีที่ ๑
ปีที่ ๒: Advanced Practice Residency Training in Psychiatric and Mental Health
Nursing2
ในระหว่างการฝึกอบรมปีที่ ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑) การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เน้นรับผิดชอบผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการโดยการพยาบาลรายกลุ่มที่เลือกสรร
มุ่ งเน้ นการพั ฒนาทั กษะการพยาบาลขั้ นสู งที่ ลึ กซึ้ งกั บกลุ่ มผู้ ป่ วย/ผู้ ใช้ บริ การที่ เลื อกสรร การออกแบบ
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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นวัตกรรมหรือระบบการดูแลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ภายใต้การกํากับ ดูแล และ
ให้คําปรึกษา จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันหลัก จิตแพทย์ และ/หรือ พยาบาลขั้นสูงที่ปฏิบัติงานในแหล่งฝึก
กําหนดภาระงานขั้นต่ําสําหรับแต่ละแขนง ดังนี้
แขนงเด็กและวัยรุ่น ดูแลรายบุคคลจํานวนอย่างน้อย ๒๗ ราย ดังนี้
PDD, ASD จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
ADHD จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Behavior and Conduct disorders จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Depression and Emotional disorders จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Substance abuse: Drug and Alcohol จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Abuse and violence in family and community จํานวนอย่างน้อย ๒ ราย
แขนงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ดูแลรายบุคคลจํานวนอย่างน้อย ๒๗ ราย
Schizophrenia จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Mood disorders จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Substance abuse: Drug and Alcohol จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Forensic Psychiatric Nursing จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Anxiety and disorders Delirium and Dementia จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
Abuse and violence in family and community จํานวนอย่างน้อย ๒ ราย
๒) การประชุมทางวิชาการในคลินิก (clinical conference) ร่วมกับทีมการพยาบาล อย่างน้อย ๑
ครั้ง/เดือน
๓) การร่วมการประชุมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team conference) อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๔) การนําเสนอการศึกษาผู้ป่วยรายกรณี (case study) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๕) การนํากิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๖) การนําเสนอบทความวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม ๑ ฉบับ
๗) การนําเสนอนวัตกรรมหรือระบบการดูแลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการบริการ
อย่างน้อย ๑ ครั้ง ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการวิจัยที่จะดําเนินการต่อในชั้นปีที่ ๓ เพื่อสําเร็จ
หลักสูตร
๘) การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล และ/หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรฯ ปีที่ ๑
๙) การสอบวัดความรู้และทักษะประจําปีที่ ๒
ปีที่ ๓: Advanced, Integrated Practice and Research Fellowship in Psychiatric and
Mental Health Nursing
ในระหว่างการฝึกอบรมปีที่ ๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑) การปฏิบัติงานในคลินิก โดยใช้ทักษะการพยาบาลขั้นสูงในการนํานวัตกรรมหรือระบบการดูแล
กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย/ผู้ ใ ช้ บริ ก ารที่ เ ลื อ กสรรไปใช้ ใ นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ และผลลั พ ธ์ ข องการบริ ก าร ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยทางคลินิก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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๒) การประชุมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team conference) อย่างน้อย ๒
ครั้ง/เดือน
๓) การนําเสนอผู้ป่วยรายกรณี (case study) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๔) การนํา/ร่วมกิจกรรมวารสารสโมสร (journal club) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๕) การทําโครงการวิจัยทางคลินิก เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโดยใช้ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ หรือ การศึกษาการนํานวัตกรรม/ระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่เลือกสรรจํานวน ๑ เรื่อง
โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการดังนี้
๕.๑) การประชุมทีมผู้มีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยในโครงการวิจัยอย่างน้อยอย่างน้อย ๑
ครั้ง/เดือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
๕.๒) การนําเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในกลุ่มผู้เข้า
ฝึกอบรมและอาจารย์ ๑ ครั้ง/เดือน
๕.๓) การเสนอผลการวิจัยในหน่วยงาน
๕.๔) นําเสนอผลการวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมทางวิชาการ ได้แก่ การประชุมวิชาการของ
วิทยาลัยฯ หรือ การประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติและ
๕.๕) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review หรือวารสารวิชาการที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติ หรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการ
หากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
๖) การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล และ/หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรฯ ปีที่ ๑ และปีที่ ๒ และ
๗) การสอบประมวลความรู้และทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรฯ
๑๗. การประกันคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรม
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้
จัดการฝึกอบรม ต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัด
ให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑๗.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างต่อเนื่อง
๑๗.๒. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมในแต่ละสาขา ตามข้อกําหนด
๑๘. เงื่อนไขในการถ่ายโอนหน่วยกิต
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เคยเรียนรายวิชาแกน วิชาเฉพาะในแขนงของสาขาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตจากหลักสูตรอื่นที่สภาการพยาบาลรับรองมาแล้ว มีประสบการณ์ทางคลินิกในระดับผู้เชี่ยวชาญใน
แขนงของสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถขอยกเว้นการเรียนหรือฝึกปฏิบัติในรายวิชาเหล่านี้
ได้ โดยผ่านความเห็นชอบตามเงื่อนไขของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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๑๙. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของสถาบันหลัก
๒๐. การได้รับประกาศนียบัตร
๒๐.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ ๑ จะได้ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิก สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต จากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล และอาจได้รับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันหลัก
๒๐.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ ๒ จะได้ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิกต่อยอดในแขนงที่เชี่ยวชาญ
จากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ในแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
๑) เวชปฏิบัติจติ เวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
๒) เวชปฏิบัติจติ เวชและสุขภาพจิตผูใ้ หญ่และผู้สูงอายุ
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I. รายชื่อคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์
๕. อาจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ
๖. อาจารย์ ดร.สุนิศา
๗. นางดวงตา
๘. นางสกาวรัตน์
๙. นางสุภาวดี
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ

ยูนิพันธุ์
สุทธรังษี
รุ่งเรืองกลกิจ
วุฒิลักษณ์
โอว ยอง
สุขตระกูล
กุลรัตนญาณ
พวงลัดดา
ชุ่มจิตต์
สิทธิมงคล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ**
อนุกรรมการ**
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
* พยาบาลขั้นสูงที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาลและ
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพในบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
** อาจารย์พยาบาลที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล
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A. ประมวลรายวิชาแกน

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย ภาวะผู้นําและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแลสุขภาพที่มคี วามซับซ้อน
ภาษาอังกฤษ Leadership and Advanced Practice Nursing in Complex Healthcare System
จํานวนหน่วยกิต

๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

หมวดวิชาแกน

คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํา การพัฒนาสมรรถนะหลักและบทบาทในฐานะผู้
ปฏิบัติทางคลินิก ผู้จัดการ ผู้สอน และบทบาทเชิงวิชาการ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในระบบการดูแลสุขภาพที่มีความซับซ้อน การติดต่อสื่อสารขั้นสูง การสร้างทีม การทํางานร่วมกันกับ
วิชาชีพอื่นๆ ในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพ การเจรจาต่อรอง การให้คําปรึกษา การจัดการความขัดแย้งใน
องค์กรที่ซับซ้อน การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงวิชาชีพกับสมรรถนะด้านการเมือง การใช้ประโยชน์ การวัด
ประเมินผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และประเด็นและแนวโน้มของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง และประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักและบทบาทของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง พัฒนาภาวะผู้นําและทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแล
สุขภาพที่ซับซ้อน เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพ การใช้ประโยชน์ การวัดประเมินผลลัพธ์
ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และประเด็นแนวโน้มการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. วิเคราะห์วิจารณ์ทฤษฎีและแนวคิดภาวะผู้นําและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้
๒. วิเคราะห์แนวทางประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการประเมินและพัฒนาภาวะผู้นํา
สําหรับตนเอง สมรรถนะหลักและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้
๓. วิเคราะห์แนวทางและพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารขั้นสูงได้
๔. วิเคราะห์รูปแบบ/ทักษะการทํางานร่วมกับสมาชิกทีมดูแลสุขภาพจากสหสาขาวิชาชีพได้
๕. วิเคราะห์แนวทางในการสร้างทีมในระบบการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนได้
๖. วิเคราะห์แนวทางและพัฒนาทักษะในการให้คําปรึกษาได้
๗. วิเคราะห์แนวทางการและพัฒนาทักษะจัดการความขัดแย้งในองค์กรที่ซับซ้อนได้
๘. วิเคราะห์แนวทางการและพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองได้
๙. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงวิชาชีพกับสมรรถนะด้านการเมืองของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงได้ เพื่อนําการเปลี่ยนแปลงการดูแลในระบบการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนได้
๑๐. วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การวัดและประเมินผลลัพธ์
ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้
๑๑. วิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลกได้
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เนื้อหากระบวนวิชาและจํานวนชั่วโมง
ทฤษฏี
จํานวนชั่วโมง

เนื้อหากระบวนวิชา
๑. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํากับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๒. ทฤษฎีและมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
บทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติทางคลินิก ผู้จัดการ ผู้สอน และบทบาทเชิง
วิชาการของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๓. แนวทางการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง
๔. การติดต่อสื่อสารขั้นสูง (Advanced communication skills)
๕. ทฤษฏี และแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ
๖. การประเมินตนเองสําหรับภาวะผู้นํา และรูปแบบต่าง ๆ ของภาวะ
ผู้นํา
๗. การสร้างทีมและการทํางานร่วมกันในการดูแลสุขภาพ
รูปแบบ/ทักษะการทํางานร่วมกันในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพ
(Team building, Collaborative models/skills for healthcare
practice)
๘. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation skills)
๙. ทักษะการจัดการความขัดแย้งในองค์กรที่ซับซ้อน
๑๐. รูปแบบ & ทักษะการให้คําปรึกษา และการเป็นที่ปรึกษาทางคลินิก
(Consultation models & clinical consultation skills
building)
๑๑. ภาวะผู้นําเชิงวิชาชีพกับสมรรถนะด้านการเมือง (professional
leadership and political competency/advocacy/lobby)

๓
๓

ปฏิบัติ
จํานวน
ชั่วโมง

๓
๒
๒
๒

๒
๒
๒

๒

๔

๑
๑
๑

๔
๒
๒

๓

๖

๑๒. กลยุทธ์การผลักดันเชิงนโยบาย

๒

๖

๑๓. การใช้ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการ
สุขภาพ
๑๔. การวัดประเมินผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
๑๕. ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

๒

รวม

๒
๑
๓๐

๓๐

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
๒. สัมมนา
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๓. การเรียนรูจ้ ากกรณีตัวอย่าง (Best practices)
๔. การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยใช้สถานการณ์จําลอง
๕. การเสนอรายงานกลยุทธ์การผลักดันเชิงนโยบาย
การประเมินผล
๑. การอภิปรายกลุ่ม
๒. รายงานผลการสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่าง ๑ ฉบับ
๓. รายงานกลยุทธ์การผลักดันเชิงนโยบาย
การประเมินผล
๑. การอภิปรายกลุ่ม
๒. รายงานผลการสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่าง ๑ ฉบับ
๓. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการปฏิบัติการพยาบาล
ในระบบการดูแลสุขภาพที่มีความซับซ้อนและแนวทางการจัดการ
ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
การพยาบาล ในบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๑ ฉบับ

๒๐ %
๓๐ %
๕๐ %
๒๐ %
๓๐ %

๕๐ %

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปถือว่าผ่านโดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
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ตําราและวารสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วารสารทางการพยาบาลต่างๆ ที่มีการพิมพ์เผยแพร่บทความเกี่ยวกับบทบาท สมรรถนะ ผลลัพธ์และ การ
ใช้ประโยชน์ของ APNs
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ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Practice

จํานวนหน่วยกิต

๒(๑-๒-๓)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

วิชาแกน

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ปรัชญาพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ธรรมชาติของหลักฐานเชิงประจักษ์และ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศในระบบการดูแลสุขภาพ แนวคิดการดูแลสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ความ
เชี่ยวชาญทางคลินิกกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วย
กระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบหรือการวิเคราะห์เมตาการออกแบบกระบวนการและกลยุทธ์ของการ
นําข้อเสนอแนะจากหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติ การประยุกต์แนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจปรัชญาของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ธรรมชาติของ
หลักฐานเชิ งประจักษ์และการปฏิ บัติที่เป็นเลิศในระบบการดูแลสุข ภาพ แนวคิดการดูแลสุขภาพตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยกระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบหรือการ
วิเคราะห์เมตา และ การนําข้อเสนอแนะจากหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ์
การพยาบาล
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่เพื่อนําการปฏิบัติที่เป็น
เลิศไปใช้ในการปฏิบัติได้
๒. ออกแบบและใช้กระบวนการต่างๆในการพัฒนาคุณภาพของบริการโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติ รูปแบบต่างๆของการปฏิบัติ และระบบต่างๆของการดูแลในคลินิก
บริการ องค์กรด้านการดูแลสุขภาพ และชุมชนโดยเทียบเคียงกับผลลัพธ์ระดับชาติเพื่อกําหนดผลลัพธ์และ
แนวโน้มของการปฏิบัติในประชากรกลุ่มเป้าหมายได้
๓. ออกแบบ ชี้นํา และประเมินระเบียบวิธีต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัย ความประหยัด ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม และการดูแลที่เน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้
๔. ประยุกต์ข้อค้นพบต่างๆ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติและสิ่งแวดล้อมในการดูแลสุขภาพ
๕. ใช้ข้อมูลสารสนเทศและวิธีวิจัยอย่างเหมาะสมในการ:
๕.๑ รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมเกีย่ วกับหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับการปฏิบัติการ
พยาบาล
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๕.๒ ให้ข้อมูลและแนวทางการออกแบบฐานข้อมูลสําหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
๕.๓ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการปฏิบัติ
๕.๔ ออกแบบวิธีการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
๕.๕ ทํานายและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
๕.๖ ประเมินรูปแบบของพฤติกรรมและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
๕.๗ ค้นหาช่องว่างของหลักฐานเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติ
๖. ทําหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางคลินิกในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อผลิตและใช้
งานวิจัยทางคลินิกหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ
๗. เผยแพร่ข้อค้นพบจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์และผลการวิจัยเพื่อยกระดับผลลัพธ์
ด้านสุขภาพ
เนื้อหากระบวนวิชาและ จํานวนชั่วโมง
เนื้อหากระบวนวิชา
๑. ปรัชญาพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Philosophical
underpinnings for evidence-based practice) :
๑.๑ ธรรมชาติของหลักฐานเชิงประจักษ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระบบการดูแลสุขภาพ
๑.๒ แนวคิดการดูแลสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Concepts of
evidence-based healthcare)
๑) การสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence generation)
๒) การทบทวนและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
synthesis)
๓) การเผยแพร่หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence transfer)
๔) การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางคลินกิ (Evidence
utilization)
๑.๓ ความเชี่ยวชาญทางคลินิกกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยกระบวนการทบทวนอย่างเป็น
ระบบหรือการวิเคราะห์เมตา
๒.๑ การสืบค้นอย่างเป็นระบบ (Systematic search)
๒.๒ การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Critical appraisal)
๒.๓ การสกัดข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการทบทวน (Data extraction
and synthesis)
๒.๔ การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Synthesis and summary of recommendations)
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ทฤษฏี
จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติ
จํานวน
ชั่วโมง

๔

๔

๑๕

หน้า ๒๕

เนื้อหากระบวนวิชา
๒.๕ การจัดระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ (level of
evidence) และการประเมินคุณค่าของข้อเสนอแนะ (grade of
recommendations)
๓. กระบวนการและขั้นตอนของการนําข้อเสนอแนะจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลลัพธ์
๓.๑ การกําหนดปัญหาในทางปฏิบัติ และการกําหนดวัตถุประสงค์หรือ
ผลลัพธ์
๓.๒ การประเมินและคัดเลือกข้อเสนอแนะจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๓.๓ การจัดทําแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
๓.๔ การนําแนวปฏิบัติหรือคู่มือไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
๓.๕ การประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
๔. การจัดทําโครงการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ใช้บริการในประเด็นที่สนใจ
๔.๑ การเขียนข้อเสนอโครงการ
๔.๒ การดําเนินโครงการ
๔.๓ การประเมินและสรุปโครงการ
รวม

ทฤษฏี
จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติ
จํานวน
ชั่วโมง

๔

๑๕

๓

๑๕

๓๐

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยาย
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. การฝึกปฏิบัติสืบค้น ประเมิน และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยตนเอง
๔. การฝึกทําข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพด้วยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
สื่อการสอน
๑. LCD Projector และ สือ่ Power Point
๒. เอกสารประกอบการสอน
การประเมินผล
๑. การอภิปรายกลุ่ม
๒. รายงานผลการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ ๑ ฉบับ
๓. รายงานข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑ ฉบับ

๒๐ %
๔๐ %
๔๐ %

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปถือว่าผ่านโดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
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หน้า ๒๖

ตําราหลัก
DiCenso A., Guyatt G. & Ciliska D. (2005). Evidence-Based Nursing : A Guide to Clinical
Practice. St.Louis: Elsevier Mosby, Inc.
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หน้า ๒๗

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ
Health System, Health Policy, Healthcare Information System

จํานวนหน่วยกิต

๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

หมวดวิชาแกน

คําอธิบายรายวิชา
ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ หลักเศรษฐศาสตร์และการเงินในการออกแบบบริการสุขภาพ การ
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบสุขภาพและนโยบาย
สุ ข ภาพ สามารถวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด และรู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพใหม่ ๆ และนโยบายสุ ข ภาพ ใช้ ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์และการเงินในการออกแบบบริการสุขภาพและประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผลของการ
ดูแล จัดระบบการดู แลเพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติตลอดจนประเด็นจริยธรรม กําหนดแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การดูแลสุขภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. วิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย นโยบายสุขภาพและประเด็นที่เกี่ยวข้องจากมุมมองของ
ผู้ใช้บริการ พยาบาล และนักวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. แสดงออกถึงภาวะผู้นําทางคลินิกในการมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการหรือคณะทํางานทั้งใน
ระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและหรือนานาชาติ ในการพัฒนาและใช้นโยบายสุขภาพทั้งในระดับ
องค์กร ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและหรือนานาชาติเพื่อปรับปรุงบริการสุขภาพและผลลัพธ์
๓. กําหนดแนวทางในการให้ข้อมูลและความรู้แก่บุคคลอืน่ ๆรวมทั้งผู้กําหนดนโยบายทุกระดับ
เกี่ยวกับการพยาบาล นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของการดูแล
๔. กําหนดแนวทางในการเป็นผู้แทนของวิชาชีพการพยาบาลในกระบวนการสร้างและใช้นโยบาย
สุขภาพ
๕. แสดงออกถึงภาวะผู้นําในการออกแบบระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การกํากับควบคุม และ
การประเมินผลลัพธ์ทั้งในด้านสุขภาพและการเงิน
๖. เป็นผู้แทนผู้ใช้บริการในการกําหนดนโยบายสุขภาพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม ความ
เสมอภาค และจริยธรรม
๗. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพในกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาระบบบริการและการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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หน้า ๒๘

เนื้อหารายวิชาและจํานวนชั่วโมง
เนื้อหากระบวนวิชา
๑. ระบบสุขภาพ:
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการดูแลสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพ : บูรณาการ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล
รูปแบบต่างๆ
ประเด็นปัญหาในระบบบริการสุขภาพ
การวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพที่มีความซับซ้อน
ผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ : ภาวะสุขภาพ ความคุ้มค่าคุ้ม
ทุน การเข้าถึงบริการ ประเด็นจริยธรรมอื่นๆ
๒. นโยบายสุขภาพ:
นโยบายสาธารณะ : กระบวนการและการเข้าไปมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์นโยบาย ((Policy analysis)
การออกแบบนโยบาย (Policy design)
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation)
การประเมินผลนโยบาย (Program evaluation)
การขาดแคลนพยาบาลและนโยบายสุขภาพ : นัยสําคัญสําหรับ
พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย
๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ :
การทําให้เกิดคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (Ensuring the
Quality of Information)
ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity)
การจัดการข้อมูล (Data Management)
๔. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System
[DBMS])
Characteristics of Quality Information
Data Warehouse
Data Mining
Knowledge Discovery in Databases (KDD)
๕. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย
รวม

๔

ปฏิบัติ
จํานวน
ชั่วโมง
๔

๖

๖

๒

๖

๓

๔

๑๕

๑๐
๓๐

ทฤษฎี
จํานวนชั่วโมง

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
๒. สัมมนา
๓. การฝึกปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย
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หน้า ๒๙

สื่อการสอน
๑. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์
๒. เอกสารประกอบการสอน
การประเมินผล
๑. การมีส่วนร่วมในการสัมมนา
๒. สรุปรายงานการวิเคราะห์นโยบายสุขภาพในประเด็นที่เลือกสรร
๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย

๒๐ %
๓๐ %
๕๐ %

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปถือว่าผ่านโดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
ตําราหลัก
Hinshaw A.S. & Grady P.A.(Editors). (2011). Shaping Health Policy through Nursing Research.
New York: Springer Publisher Company.
Sewell J. & Thede L. (2013). Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges (4th
ed.). China: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
Journal of Nursing Informatics
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หน้า ๓๐

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
จํานวนหน่วยกิต

การวัดและจัดการผลลัพธ์ในระบบบริการสุขภาพ
Outcome Measurement and Management in Healthcare Delivery
System
๒(๒-๐-๔)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

หมวดวิชาแกน

คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการพื้นฐานสําหรับการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ เครื่องมือ
วิธีการและและเทคนิคการวัดผลลัพธ์ ความเสี่ยงและประโยชน์ของการวัดผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
หลักการเชิงธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสุขภาพสําหรับการออกแบบและดําเนินการวัดและ
จัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ การจัดการผลลัพธ์ (การออกแบบตามผลลัพธ์)ในระบบบริการ
สุขภาพ การวิจัยผลลัพธ์ การใช้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ใ ช้บริ การ ประเด็ น และความท้ าทายสํา หรับ การวัด และการจัด การผลลัพธ์ ของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
วัฒนธรรมและจริยธรรมในการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ สําหรับการวัด
และการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ เครื่องมือและเทคนิคการวัดผลลัพธ์ ความเสี่ยงและ
ประโยชน์ของการวัดผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ หลักการเชิงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และ
นโยบายสุ ข ภาพสํ า หรั บ การออกแบบและดํ า เนิ น การวั ด และจั ด การผลลั พ ธ์ ข องระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ตลอดจนการวิจัยผลลัพธ์ สามารถกําหนดแนวทางในการออกแบบการวัดผลลัพธ์ การจัดการผลลัพธ์ และ
การใช้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. ใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวัดและจัดการผลลัพธ์ได้
๒. ออกแบบระบบการวัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตโดยอาศัยข้อค้นพบของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับ
องค์กร การเมือง และเศรษฐศาสตร์
๓. แสดงถึงความรับผิดชอบในคุณภาพของการดูแลและความปลอดภัยสําหรับประชากรผู้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ ใช้หลักการเชิงธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสุขภาพในการพัฒนาและใช้แผนการ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติและการริเริ่มระบบบริการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ
สุขภาพ
๓.๒ จัดทําแผนงบประมาณและกํากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับการริเริ่มดําเนินการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลต่างๆ
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หน้า ๓๑

๓.๓ วิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพของการริเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงและการยกระดับ
ผลลัพธ์ของการดูแล
๓.๔ แสดงออกถึงความไวต่อความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กรและประชากร ซึ่งหมายรวมทั้ง
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในการออกแบบดําเนินการด้านการวัดและการจัดการผลลัพธ์
๔. พัฒนาและประเมินกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย องค์กรสุขภาพ และ การวิจัย
เนื้อหารายวิชาและจํานวนชั่วโมง
เนื้อหากระบวนวิชา
จํานวนชั่วโมง
๑. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวัดและการจัดการผลลัพธ์ในระบบบริการ
๒
สุขภาพ
๒. เครื่องมือ วิธีการและเทคนิคการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ
๔
- เครื่องมือ วิธีการและเทคนิคทางระบาดวิทยา
- เครื่องมือ วิธีการและเทคนิคทางสถิติชีวภาพ
- เครื่องมือ วิธีการและเทคนิคทางคลินิก
- เครื่องมือ วิธีการและเทคนิคทางการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ และ
การเมืองการปกครอง
๓. ความเสี่ยงและประโยชน์ของการวัดผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
๒
๔. หลักการเชิงธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสุขภาพสําหรับการ
๔
ออกแบบและดําเนินการวัดและจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
๕. การจัดการผลลัพธ์ ในระบบบริการสุขภาพ
๔
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (Change analysis)
- การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision analysis)
- การวิเคราะห์เชิงทํานาย (Prediction analysis)
๖
๖. การวิจัยผลลัพธ์
- กรอบแนวคิดในการวิจัยผลลัพธ์
- การออกแบบวิจัยผลลัพธ์
- การปรับความเสี่ยง (Risk adjustment)
- คุณค่าของงานวิจัยผลลัพธ์ (Value of the outcome research)
- ข้อจํากัดขอลงานวิจัยผลลัพธ์ (Limitation of the outcome
research)
๗. การใช้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัย
๔
ของผู้ใช้บริการ
๘. ประเด็นและความท้าทายสําหรับการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการ
๒
สุขภาพ
๙. วัฒนธรรมและจริยธรรมในการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการ
๒
สุขภาพ
รวม
๓๐
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การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
๒. สัมมนา
๓. การฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและจัดการผลลัพธ์ของการดูแลผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย
๔. การเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สื่อการสอน
๑. ชุดข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ
๒. ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
๓. เอกสารประกอบการสอน
การประเมินผล
๑. การอภิปรายกลุ่ม
๒. ออกแบบการวัดและจัดการผลลัพธ์ของการดูแลผู้ใช้
บริการกลุ่มเป้าหมาย

๓๐ %
๗๐ %

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปถือว่าผ่านโดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
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ตําราหลัก
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A. ประมวลรายวิชาสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
B.

รายวิชาที่เรียนร่วมกันทุกแขนง
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

อารมณ์ สุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชศาสตร์
Emotions Mental Health and Mental Illness

จํานวนหน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

เฉพาะสาขา

คําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับสุขภาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ และ
ภาวะอปกติทางจิต ประสาทจิตเวชศาสตร์ (Bio-Neuropsychiatry) ระบาดวิทยา ปัจจัยเชิงสาเหตุของโรค
ทางจิตเวชที่สําคัญ การติดสารเสพติด และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ปรากฏการณ์วิทยาของความผิดปกติทางจิต
ประสบการณ์ การให้ความหมาย และการอธิบายโรคจิตเวช ในมุมมองของผู้ป่วย ครอบครัว รวมถึงปัจจัย
ทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง การวินิจฉัย ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว การวินิจฉัยแยก
โรคทางจิตเวช หลักฐานข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวการรักษาด้วยยา และทางจิตสังคม โครงสร้างและกลไกการ
ทํางานของหน่วยงานสุขภาพจิต และเครือข่ายทางสังคม กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต และสารเสพ
ติด
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาวะ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ และภาวะอปกติทางจิต ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ สุขภาพจิตและ
โรคจิตเวช การวินิจฉัยและการรักษาเมื่อเกิดโรคจิตเวช เครือข่ายด้านสุขภาพจิต ตลอดจนกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิน้ สุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับสุขภาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ และภาวะ
อปกติทางจิต
๒. วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของโรคทางจิตเวชที่สําคัญ การติดสารเสพติด และพฤติกรรมที่
ผิดปกติโดยใช้ความรู้ด้านระบาดวิทยา ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม และมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัวต่อ
โรคจิตเวช
๓. วินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวชได้จากสถานการณ์ตัวอย่างที่ได้รับมอบหมาย
๔. วิเคราะห์หลักฐานข้อมูล หรือองค์ความรู้ที่มีในปัจจุบันด้านการรักษาทางจิตเวช
๕. วิเคราะห์และวิจารณ์การดําเนินงานด้านเครือข่ายสุขภาพจิต และการบําบัดรักษาที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน
๖. วิเคราะห์นโยบายและประเด็นกฎหมายด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน้า ๓๕

เนื้อหารายวิชาและจํานวนชั่วโมง
เนื้อหารายวิชา

จํานวนชั่วโมง

๑. ธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับสุขภาวะ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ และภาวะอปกติทางจิต
๒. ประสาทจิตเวชศาสตร์
๓. ระบาดวิทยาทางจิตเวช
๔. ปัจจัยเชิงสาเหตุของโรคทางจิตเวชที่สําคัญ การติดสารเสพติดและพฤติกรรมที่
ผิดปกติ
๕. ปรากฎการณ์วิทยาความผิดปกติทางจิต
๖. การอธิบายความหมายของโรคทางจิตเวชตามมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัว
๗. การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช
๘. หลักฐานข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษา
การรักษาด้วยยา
การรักษาทางจิตสังคม
๙. โครงสร้างและการทํางานของหน่วยงาน/เครือข่ายด้านสุขภาพจิต
หน่วยงานสุขภาพจิต
เครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน
องค์การภาคีที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต
๑๐. กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นกฎหมายและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในการดูแลผู้ป่วย
ทางจิตและผู้ติดสารเสพติด
รวม

๔
๔
๒
๔
๒
๒
๔
๔
๒

๒

๓๐

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยาย
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. กรณีตัวอย่าง
๔. สัมมนา
สื่อการสอน
๑. LCD Projector และ สือ่ Power Point
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. กรณีตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคจิตและผู้ติดยาเสพติด
การประเมินผล
๑. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. รายงานการวิเคราะห์นโยบายและการดําเนินงานด้าน
สุขภาพจิตและยาเสพติด
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๐ %
๓๐ %
หน้า ๓๖

๓. รายงานวิเคราะห์หลักฐานการบําบัดทางจิตเวช
๔. การสัมมนา และสรุปการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

๒๐ %
๒๐ %

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๖๐
ตําราหลัก
American Psychiatric Association [APA]. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders text revision (DSM-IV-TR) (4th ed). Washington, DC: APA.
Sadock, B. J., &Sadock, V.A. (2005). Kaplan &Sadock's comprehensive textbook of
psychiatry (8th ed.). Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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หน้า ๓๗

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การรักษาด้วยยาทางจิต
Psychopharmacotherapy

จํานวนหน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

เฉพาะสาขา

คําอธิบายรายวิชา
กลไกและประเด็นของ เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชบําบัด และการใช้
ยาในการรักษาทางจิต กับโรคร่วมทางกาย และป้องกันการลุกลามของโรค และภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ ยจิต
เวชและพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยคํานึงถึง อายุ เพศภาวะ และความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกลไกการทํางานของยาตามประเด็นของ เภสัช
พันธุศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชบําบัด และสามารเลือกใช้ยาในการรักษาอาการทางจิต
กับโรคร่วมทางกาย เพื่อป้องกันการลุกลามของโรค และภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมที่
ผิดปกติ ได้เหมาสมกับบริบทของผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิน้ สุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. อธิบายกลไกการทํางานของยาตามประเด็นของ เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ เภสัช
พลศาสตร์และ เภสัชบําบัด
๒. วิเคราะห์และเลือกใช้ยาทางจิตเวชได้เหมาะสมกับบริบทของผู้รับบริการ
เนื้อหารายวิชาและจํานวนชั่วโมง
เนื้อหารายวิชา
๑. เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenetics)
๑. เภสัชพันธุศาสตร์ที่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา
๒. เภสัชพันธุศาสตร์ทีไม่เกี่ยวข้องกับเภสัชจลนศาสตร์ของยา

จํานวนชั่วโมง
๒

๒. เภสัชจลศาสตร์ (Pharmacokinetics)
การดูดซึม (Absorption) , การกระจายยา (Distribution) , กระบวนการ
เผาผลาญ (Metabolism) และการขับยาออกจากร่างกาย (Excretion)

๒

๓. เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics)
๓.๑ Receptor
๓.๒ Ion channels
๓.๓ Enzymes
๓.๔ Carrier molecules

๒
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หน้า ๓๘

เนื้อหารายวิชา
๔. ปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงในการบริหารจัดการยาทางจิตเวช

จํานวนชั่วโมง
๒

๕. เภสัชบําบัด (Pharmacotherapeutics) ทางจิตเวช
๕.๑ กลุม่ /ประเภทยารักษาโรคทางจิตเวช
๕.๒ การบริหารจัดการยารักษาโรคจิต
๕.๓ การบริหารจัดการยารักษาอารมณ์ซึมเศร้าและยาควบคุมอารมณ์
๕.๔การบริหารจัดการยาคลายกังวลและยานอนหลับ
๕.๕ การบริหารจัดการยารักษาโรคกลุ่ม cognitive disorders
๕.๖ การบริหารจัดการยาลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคจิต
๕.๗ การบริหารจัดการยารักษาโรคติดสารเสพติด
๕.๘ การบริหารจัดการยารักษาโรคทางจิตที่มีโรคร่วม
๕.๘.๑โรคร่วมทางกาย
๕.๘.๒ การใช้สารเสพติดร่วม
๕.๙ การบริหารจัดการยาในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

๖. การบริหารจัดการกับกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง

๒

๗. ประเด็นขอบเขตการใช้ยาของพยาบาลเวชปฏิบัติ
๗.๑ ยาที่ใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
๗.๒ ยาในบัญชี ก ที่สภาการพยาบาลกําหนด

๑

๘. ประเด็นและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการบริหารจัดการยาทางจิต
เวชให้เหมาะสมกับบริบทผู้ปว่ ย
รวม

๑
๓๐

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยาย
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. กรณีตัวอย่าง
๔. สัมมนา
สื่อการสอน
๑. LCD Projector และ สือ่ Power Point
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. กรณีตัวอย่าง
การประเมินผล
๑. สอบ
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การสัมมนา
๔. รายงานผลสัมมนา
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๔๐ %
๑๐ %
๓๐ %
๒๐ %
หน้า ๓๙

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
ตําราหลัก
Zorumski, C. F., & Rubin, E.H. (2005).Psychopathology in the genome and neuroscience
era. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Martin, A. et. al. (2005).Psychopharmacology. Philadelphia, PA: Saunders.
Morris, M. (2009). Mental health for primary care: A practical guide for non-specialists.
Oxford: Rackliffe Publishing.
Newell, R., &Gournay, K. (2009). Mental health nursing: An evidence-based approach (2
nded.). Edinburgh: Churchill Livingstone.
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หน้า ๔๐

รายวิชาเฉพาะแขนงเด็กและวัยรุ่น
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การประเมินสุขภาพขั้นสูง และการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Advanced Health Assessment and Diagnosis in Child and Adolescent

จํานวนหน่วยกิต

๒(๒-๐-๔)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

เฉพาะสาขา

คําอธิบายรายวิชา
การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางจิตสรีรศาสตร์ พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น และศาสตร์การพยาบาล ใน
การตรวจ ประเมินทางคลินิคขั้นสูง การประเมินครอบครัว และการใช้หลักเหตุและผลในการวินิจฉัยแยก
โรคทางจิตเวช และพฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กและวัยรุ่น โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎีทางจิตสรีรศาสตร์ พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
และศาสตร์การพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สามารถประเมินบุคคล และครอบครัวเพื่อ
นํามาใช้ในการวินิจฉัยและวินจิ ฉัยแยกโรคทางจิตเวชและพฤติกรรมที่มคี วามผิดปกติของเด็กและวัยรุ่นได้
อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิน้ สุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. อธิบายพยาธิสรีรภาพและพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ที่มผี ลต่อการเจ็บป่วยทางจิต
๒. อธิบายการตอบสนองของเด็กและวัยรุ่นที่มคี วามผิดปกติทางจิต/พฤติกรรมที่มคี วามผิดปกติ
๓. ประเมินสภาพผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
๔. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยและวินจิ ฉัยแยกโรคทางจิตเวช/พฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กและ
วัยรุ่น ได้เหมาะสมกับบริบท
เนื้อหารายวิชา และจํานวนชั่วโมง
เนื้อหารายวิชา
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
การทํางานของระบบประสาทและสมองที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์
จิตพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติทางจิต/พฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น
การสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวเพื่อการประเมินสุขภาพเด็ฏและวัยรุ่น
การสัมภาษณ์ การซักประวัติ และการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
๕. การประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุม (Comprehensive Health
Assessment) :
การประเมินอารมณ์ (emotional symptoms)
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จํานวนชั่วโมง
๒
๒
๒
๓
๑๕

หน้า ๔๑

เนื้อหารายวิชา
การประเมินปัญหาพฤติกรรม (conduct problems)
การประเมินความสําคัญของพัฒนาการ (development delays)
การประเมินปัญหาสัมพันธภาพ (relationship difficulties)
การประเมินผลกระทบ ความเสี่ยง ความเข้มแข็ง (impacts, risks and
strengths)
การประเมินการตอบสนองของครอบครัวต่อความผิดปกติทางจิตของเด็ก
และวัยรุ่น (human responses)
๖. การวินิจฉัยทางคลินิก (diagnostic reasoning)
๗. การประเมินผลและการบันทึก (evaluation and documenting)
รวม

จํานวนชั่วโมง

๓
๓
๓๐

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยาย
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. กรณีตัวอย่าง
๔. สัมมนา
๕. การศึกษาด้วยตนเอง
สื่อการสอน
๑. LCD Projector และ สือ่ Power Point
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. กรณีตัวอย่าง
การประเมินผล
๑. สอบ
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การสัมมนา
๔. รายงานผลการสัมมนา

๔๐
๒๐
๓๐
๑๐

%
%
%
%

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
ตําราหลัก
Bickly, L.S. (2003).Bates’ guide to physical examination and history taking. Philadelphia:
Lippincott William & Wilkins.
Barker, J.P. (2004).Assessment in Psychiatric and Mental Health Nursing: In Search of the
Whole Person. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.
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หน้า ๔๒

Cheng, K. &Mayers, K.M. (2005) Child and Adolescent Psychiatry: The essentials.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Goodman, R. & Scott, S. (2005) Child Psychiatry. Oxford: Blackwell Publishing.
Wilson, S.F. (2009). Health assessment for nursing practice.St.Louis, MO: Mosby/Elsevier.
Jensen, S. (2011). Nursing health assessment: a best practice approach. Philadelphia:
Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
Rutter, M. & Taylor, E. (2002) Child and Adolescent Psychiatry. 4th Ed. Oxford: Blackwell
Publishing.
Shea, S.C. (1988). Psychiatric interviewing: The art of understanding. (2nded.). Philadelphia:
W.B. Saunders.
Smith, S.R. & Handler, L. (2007) The clinical assessment of children and adolescents: A
practitioner’s handbook. Mahwah,
New Jersey: Lawlence Erlbaum Associates, Publishers.
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หน้า ๔๓

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขั้นสูง
Advanced Child and Adolescent Psychiatric Nursing

จํานวนหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

เฉพาะสาขา

คําอธิบายรายวิชา
การประเมิน และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ ทฤษฎีพัฒนาการ ศาสตร์การพยาบาล
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และการนําระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ใน
การปฏิบัติการพยาบาล การตัดสินใจเชิงจริยธรรม และการจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มี
ปัญหาสุขภาพยุ่งยากซับซ้อน ในทุกระยะของโรค รวมถึงผู้ป่วยคดี ตามบริบทของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น และ
ครอบครัว รวมถึงการบําบัด รักษา และการฟื้นสภาพ ของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวม อย่าง
ต่อเนื่องในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ มุ่งสู่ผลลัพธ์
ทางการพยาบาลและสุขภาวะ อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางจิต
เวชศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถนํา
ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการดูแล การบําบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่
มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน และครอบครัว ตลอดจนสามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้เหมาะสมภายใต้บริบท
ของผู้ป่วยและชุมชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ ศาสตร์การ
พยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเสนอ
แนวทางการพั ฒนาหรือปรับปรุงรู ปแบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยเฉพาะการมี
พัฒนาการทุกด้าน และสามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย โดยเน้นการทํางาน
ร่วมกับเด็ก/วัยรุ่น ครอบครัว ชุมชน และทีมสุขภาพ
๓. อธิบายแนวคิด วิเคราะห์และวิจารณ์บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงใน
การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
๔. วิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน้า ๔๔

เนื้อหารายวิชา และจํานวนชั่วโมง
เนื้อหารายวิชา
๑. แนวคิด ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ และศาสตร์การพยาบาล และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ สุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตของเด็กและวัยรุ่น

จํานวนชั่วโมง
๓

๒. แนวคิดสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพยาธิสภาพในเด็กและวัยรุ่น (Influences on
psychopathology)

๖

๓. แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน

๙

-

การป้องกัน (Prevention)
การบําบัดพฤติกรรม (Behavior intervention)
การบําบัดทางจิต (Psychotherapeutic interventions)
ระดับของการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนและในสถานศึกษา (Level of
mental health care in community and educational settings)
- ครอบครัวบําบัด กระบวนการครอบครัวและการบําบัด (Family
therapy, Family process and intervention)
- การจัดการรายกรณี และการพยาบาลเจ้าของไข้ (Case management
and Primary nursing)
๔. ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น

๓

๕. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

๓

๖. สัมมนา: การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อนร่วมกับผู้ดูแล
และทีมสุขภาพ (รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบ/การปรับปรุง
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นในแต่ละกลุ่มโรค ในประเด็นต่อไปนี้
- Autism spectrum disorders
- ADHD
- Oppositional defiant disorder and Conduct disorder
- Substance use disorders
- Anxiety disorders, Obsessive-compusive disorder
- Depressive disorders and early onset of bipopar disorder
- Early onset schizophrenia and related psychotic disorders
- Eating, sleep disorders
- Generalized learning disorders/Mental retardation
- Suicidal and youth
- Violence by children and youth
- Child maltreatment and child custodial

๑๘

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน้า ๔๕

เนื้อหารายวิชา
จํานวนชั่วโมง
๓
๗. ประด็น และแนวโน้ม และบทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคจิ ต เวชเด็ ก และวั ย รุ่ น (เช่ น Psychiatric-consultation
liaison nurses, Nurse Researcher, Public Relations, Political
involvement)
รวม

๔๕

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยาย
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. กรณีตัวอย่าง
๔. สัมมนา
สื่อการสอน
๑. LCD Projector และ สือ่ Power Point
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. กรณีตัวอย่าง
การประเมินผล
๑. สอบ
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การสัมมนา
๔. รายงานผลการสัมมนา

๔๐
๑๐
๓๐
๒๐

%
%
%
%

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
ตําราหลัก
มาโนช หล่อตระกูล. (๒๕๕๓). การฆ่าตัวตาย การรักษาและการป้องกัน. กรุงเทพ: บียอร์น เอ็นเทอร์ไพรซ์.
American Psychiatric Association [APA]. (2000). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders text revision (DSM-IV-TR)(4thed). Washington, DC: APA.
Antai-Otong, D. (2008). Psychiatric nursing: biological & behavioral concepts.St. Louis:
Mosby Elsevier.
Cheng, K. &Mayers, K.M. (2005) Child and Adolescent Psychiatry: The essentials.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Goodman, R. & Scott, S. (2005) Child Psychiatry. Oxford: Blackwell Publishing.
Pumariega, A.J. & Winters, N.C. Eds. (2003) The handbook of child and adolescent
systems of care: The new community psychiatry. San Franciso: Jossey-Bass: A
Wiley Imprint.
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน้า ๔๖

Rutter, M. & Taylor, E. (2002) Child and Adolescent Psychiatry. 4th Ed. Oxford: Blackwell
Publishing.
Sadock, B. J., &Sadock, V.A. (2005).Kaplan &Sadock's comprehensive textbook of
psychiatry (8thed.). Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins.
Smith, S.R. & Handler, L. (2007) The clinical assessment of children and adolescents: A
practitioner’s handbook. Mahwah, New Jersey: Lawlence ErlbaumAssociates,
Publishers.
Stuart, G.W. (2009). Principles and practice of psychiatric nursing. St. Louis, MO: Mosby
Elsevier.

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน้า ๔๗

รายวิชาเฉพาะแขนงผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
จํานวนหน่วยกิต

การประเมินสุขภาพขั้นสูง และการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Advanced Health Assessment and Diagnosis in Adult and Elderly
๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

เฉพาะสาขา

คําอธิบายรายวิชา
การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางจิตสรีรศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ตรวจ ประเมินทางคลินิคขั้นสูง การประเมินครอบครัว และการใช้หลักเหตุและผลในการวินิจฉัยแยกโรค
ทางจิตเวช และพฤติกรรมที่ผดิ ปกติในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎีทางจิตสรีรศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาล
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินบุคคล และครอบครัว เพื่อนํามาใช้ในการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค
ทางจิตเวชและพฤติกรรมที่มคี วามผิดปกติของผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ ได้อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงบริบทที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิน้ สุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. อธิบายพยาธิสรีรภาพ ที่มีผลต่อการเจ็บป่วยทางจิต
๒. อธิบายการตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติทางจิต/พฤติกรรมที่มคี วาม
ผิดปกติ
๓. ประเมินสภาพผู้ป่วยใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทัง้ ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
๔. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช/พฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุได้เหมาะสมกับบริบท
เนื้อหารายวิชา และจํานวนชั่วโมง
เนื้อหารายวิชา
๑. การทํางานของระบบประสาทและสมองที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์
๒. จิตพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติทางจิต/พฤติกรรมของผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
๓. การตอบสนอง (Human responses) ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต่อความผิดปกติ
ทางจิต
๔. การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์ การซักประวัติ
๕. การประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุม (Comprehensive Health assessment):
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จํานวนชั่วโมง
๒
๒
๒
๓
๑๕
หน้า ๔๘

เนื้อหารายวิชา
๕.๑ การประเมินสุขภาพร่างกาย (Physical health assessment)
๕.๒ การประเมินสภาพจิต (Mental health assessment)
๕.๓ การทดสอบทางจิตวิทยา (psychological test) และการแปลผล
๕.๔ การทดสอบทางประสาท-จิตวิทยา (Neuro-psychological test)และ
การแปลผล
๕.๕ การประเมินอาการข้างเคียงจากยาจิตเวช
๕.๖ เครื่องมือประเมินสภาพจิตสังคม (Psychosocial assessment tool)
๕.๗ การประเมินและคัดกรองเพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
(Assessment for prevention and mental health promotion)
๕.๘ การประเมินภาวะวิกฤต (Crisis Assessment)
๖. การประเมินครอบครัว และชุมชน (Family and community assessment)
๗. การวินิจฉัยทางคลินิก (Diagnostic reasoning)
๘. การประเมินและการบันทึก (Evaluation and Documenting)
รวม

จํานวนชั่วโมง

๓
๓
๓๐

การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยาย
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. กรณีตัวอย่าง
๔. สัมมนา
สื่อการสอน
๑. LCD Projector และ สือ่ Power Point
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. กรณีตัวอย่าง
การประเมินผล
๑. สอบ
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การสัมมนา
๔. รายงานผลการสัมมนา

๔๐
๒๐
๓๐
๑๐

%
%
%
%

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
ตําราหลัก
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หน้า ๔๙
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หน้า ๕๐

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Adult and Geriatric Psychiatric Nursing

จํานวนหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ประเภทวิชา

เฉพาะสาขา

คําอธิบายรายวิชา
การประเมิน และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และการนําระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล การตัดสินใจเชิงจริยธรรม และการจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพ
ยุ่งยากซับซ้อน ในทุกระยะของโรค รวมถึงผู้ป่วยคดี ตามบริบทของผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และครอบครัว
รวมถึงการบําบัด รักษา และการฟื้นสภาพ ของผู้ป่วยจิตเวชอย่างเป็นองค์รวม อย่างต่อเนื่องในชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ มุ่งสู่ผลลัพธ์ทางการพยาบาลและสุขภาวะ
อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวช
ศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถนําระบบ
สารสนเทศ มาใช้ในการจัดการดูแล การบําบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน และครอบครัว ตลอดจนสามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้เหมาะสมภายใต้บริบทของ
ผู้ป่วยและชุมชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
๑. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ ศาสตร์การพยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
เสนอแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อการส่งเสริมการปรับตัว การดูแลตนเอง และ
การฟื้นฟูสภาพ ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและความต้องการของบุคคล ครอบครัวและสังคม โดยเน้น
การทํางานร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และทีมสุขภาพ
๓. อธิบายแนวคิด วิเคราะห์และวิจารณ์บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๔. วิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
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เนื้อหารายวิชา และจํานวนชั่วโมง
เนื้อหารายวิชา
จํานวนชั่วโมง
๑. แนวคิด ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ และศาสตร์การพยาบาล และงานวิจัยที่
๓
เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต
๖
๒. แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในปัจจุบัน
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน
การบําบัดทางจิตสังคม
การจัดการรายกรณี
การดูแลในระยะฉุกเฉิน (Emergency care)
การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation and recovery)
การบําบัดแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก (Complimentary
therapy and Alternative medicine)
๓. การดูแลครอบครัวของผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
๓
๔. ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในการดูแลผูป้ ่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และ
๓
ผู้สูงอายุ (Safety and risk management)
๕. ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่
๓
และผู้สูงอายุ
๖. การทํางานร่วมกับครอบครัว ทีมสุขภาพจิตและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต
๓
เวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๗. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผูป้ ่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๓
๘. สัมมนา: การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทมี่ ีปัญหาซับซ้อนร่วมกับ
๑๘
ผู้ดูแลและทีมสุขภาพ (รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบ/การ
ปรับปรุงรูปแบบการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุม่ โรค ดังนี้
ผู้ป่วยโรคจิตเภท (Schizophrenia)
ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว (Mood disorders) และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ผู้ป่วยใช้สารเสพติด (Substance abuse)
ผู้ป่วยโรควิตกกังวล (Anxiety disorders)
ผู้ป่วยที่มีภาวะเพ้อ สมองเสื่อม (Delirium and Dementia)
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี (Forensic Psychiatric patients)
ผู้ที่ถูกทําร้ายด้านร่างกายและจิตใจ
ผู้ป่วยโรคทางกายที่มีโรคร่วมทางจิตเวช
๓
๙. ประด็น และแนวโน้ม และบทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในการดูแลผู้ปว่ ยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ (เช่น Psychiatricconsultation liaison nurses, Nurse Researcher, Public Relations,
Political involvement)
รวม
๔๕
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การจัดการเรียนการสอน
๑. บรรยาย
๒. อภิปรายกลุ่ม
๓. กรณีตัวอย่าง
๔. สัมมนา
สื่อการสอน
๑. LCD Projector และ สือ่ Power Point
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. กรณีตัวอย่าง
การประเมินผล
๑. สอบ
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การสัมมนา
๔. รายงานผลการสัมมนา

๔๐
๑๐
๓๐
๒๐

%
%
%
%

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินได้เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยแต่ละข้อต้องผ่านด้วยคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐
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ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
จํานวนหน่วยกิต

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงผู้ป่วยจิตเวชและสุขภาพจิต
Advanced Practice Residency Training in Psychiatric Nursing and
Mental Health
๕๐ หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน เรียนควบคู่กับภาคทฤษฎี
ประเภทวิชา

เฉพาะสาขา

คําอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ปว่ ยจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่/ผูส้ ูงอายุ เป็น
รายบุคคล และรายกลุ่มในกลุ่มที่เลือกสรร เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในด้านการดูแล
โดยตรง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การให้คําปรึกษา การสอนและชี้แนะ การสร้างนวัตกรรม การ
ออกแบบและพัฒนาระบบการดูแล การจัดการและการประเมินผลลัพธ์ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การ
ตัดสินใจทางจริยธรรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิต
เวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่/ผูส้ ูงอายุ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ชั้นปีที่ ๑ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรม มีสมรรถนะดังต่อไปนี้
๑. การดูแลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่/ผูส้ ูงอายุ ที่มีปญ
ั หาซับซ้อน รวมถึงการ
ดูแลผู้ดูแลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
๒. การให้คําปรึกษา สอน ชี้แนะ แก่ผู้ป่วย ผูด้ ูแล ครอบครัวและบุคลากรในทีมสุขภาพ
๓. การเป็นตัวแทนเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ
๔. การตัดสินใจปัญหาทางคลินกิ และทางจริยธรรม
๕. การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลลัพธ์การปฎิบัติการพยาบาล
ชั้นปีที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสมรรถนะในการดูแลเป็นรายบุคคล และ
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่/ผูส้ ูงอายุ ที่มีปญ
ั หาซับซ้อนทีพ่ บบ่อย ในด้านต่อไปนี้
๑. การดูแลโดยตรงแก่ผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่/ผู้สูงอายุที่มปี ัญหาซับซ้อนโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
๒. การให้คําปรึกษา สอน ชี้แนะ แก่ผู้ป่วย ผูด้ ูแล ครอบครัวและบุคลากรในทีมสุขภาพในปัญหาที่
มีความซับซ้อน
๓. การเป็นตัวแทนเพื่อพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่/ผูส้ ูงอายุที่มีปัญหา
ซับซ้อน
๔. การตัดสินใจปัญหาทางคลินกิ และทางจริยธรรมที่ซับซ้อน
๕. การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลลัพธ์การปฎิบัติการพยาบาล
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๖. การสร้างนวัตกรรมหรือระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่/ผูส้ ูงอายุที่
เลือกสรร
ชั้นปีที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสมรรถนะขั้นสูงในการบูรณาการองค์
ความรู้ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็ก/วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่/
ผู้สูงอายุ ที่เลือกสรร และทดสอบคุณภาพของนวัตกรรมหรือระบบการดูแลโดยใช้กระบวนการวิจัยทาง
คลินิก
เนื้อหารายวิชา และจํานวนชั่วโมง
เนื้อหารายวิชา
ชั้นปีที่ ๑ ฝึกปฏิบัติ ภายใต้การสอน ดูแลและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด จาก
จิตแพทย์ และ APN ในแหล่งฝึกของสถาบันร่วมผลิตทีใ่ ห้บริการผู้ป่วยจิตเวชตาม
แขนงที่เลือก (กลุ่ม เด็ก-วัยรุ่น หรือ กลุ่มผูใ้ หญ่-สูงอายุ) ในเรื่องต่อไปนี้
๑. ฝึกปฏิบัติการประเมิน สัมภาษณ์ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค และวางแผนการ
รักษา อย่างน้อย ๑๐๐ ราย

จํานวนชั่วโมง
๘๔๐

๒. ฝึกการเป็น Co – therapist การรักษาทางจิต (Psychotherapy)
รายบุคคล รายกลุ่ม และรายครอบครัว อย่างละอย่างน้อย ๕ ราย และฝึกปฎิบัติ
เป็น Therapist ด้วยตนเองอย่างละอย่างน้อย ๒ ราย
๓. ฝึกปฏิบัติการพยาบาล และการใช้ยา การรักษารูปแบบต่างๆ เพื่อผลลัพธ์
ทางการพยาบาล การป้องกันการลุกลามของโรค และภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยจิต
เวชและพฤติกรรมที่ผิดปกติตามแขนงที่เลือก (กลุ่มเด็กและวัยรุ่น หรือกลุ่มผูใ้ หญ่
และผู้สูงอายุ) โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวโดยฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ในกลุ่มผู้ป่วยดังต่อไปนี้ และ กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ตามสถานการณ์ ดังนี้
๓.๑ ในกลุ่มผูป้ ่วย เด็กและวัยรุ่น ให้ฝึกปฏิบัติอย่างน้อย ๕๕ ราย ดังนี้
๓.๑.๑ PDD, ASD จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
๓.๑.๒ ADHD จํานวนอย่างน้อย ๑๐ราย
๓.๑.๓ Behavior and Conduct disorders อย่างน้อย ๑๐ ราย
๓.๑.๔ Depression and Emotional disorders อย่างน้อย ๑๐ ราย
๓.๑.๕ Substance abuse: Drug and Alcohol อย่างน้อย ๑๐ ราย
๓.๑.๖ Abuse and violence in family and community อย่าง
น้อย ๕ ราย
๓.๒ ในกลุ่มผูป้ ่วยผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ ให้ฝึกปฏิบัติ จํานวนอย่างน้อย ๕๕
ราย ดังนี้
๓.๒.๑ Schizophrenia จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
๓.๒.๒ Mood disorders จํานวนอย่างน้อย ๑๐ ราย
๓.๒.๓ Substance abuse: Drug and Alcohol จํานวนอย่างน้อย
๑๐ ราย
๓.๒.๔ Forensic Psychiatric Nursing จํานวนอย่างน้อย ๑๐ราย
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน้า ๕๕

เนื้อหารายวิชา
จํานวนชั่วโมง
๓.๒.๕ Anxiety disorders, Delirium and Dementia จํานวนอย่าง
น้อย ๑๐ ราย
๓.๒.๖ Abuse and violence in family and community จํานวน
อย่างน้อย ๕ ราย
๔. การประชุมทางวิชาการในคลินิก (clinical conference) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/
สัปดาห์
๕. การศึกษาผูป้ ่วยรายกรณีที่น่าสนใจ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๖. การนําเสนอในกิจกรรมวารสารสโมสร อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๗. การนําเสนอบทความฟื้นฟูวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม ๑ ฉบับ
ชั้นปีที่ ๒ ฝึกปฏิบัติการพยาบาล และการใช้ยา การรักษาตามรูปแบบที่เลือกสรร
โดยอิสระ ภายใต้การกํากับ ดูแล และให้คําปรึกษา จาก อาจารย์ของสถาบันหลัก
จิตแพทย์ และ/หรือ APN เพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาล การป้องกันการลุกลามของ
โรค และภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยจิตเวชและพฤติกรรมทีผ่ ิดปกติ โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวในแหล่งฝึกของสถาบันร่วมผลิต และ/หรือใน
หน่วยงานต้นสังกัด ที่ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชตามแขนงที่เลือก (กลุ่มเด็ก-วัยรุ่น หรือ
ผู้ใหญ่-สูงอายุ) ในกลุม่ ผู้ป่วยดังต่อไปนี้ และ กลุ่มผู้ป่วยอืน่ ๆ ตามสถานการณ์
๑. ในกลุ่มผู้ปว่ ยเด็กและวัยรุ่น ให้ฝึกปฏิบตั ิ จํานวนอย่างน้อย ๒๗ ราย ดังนี้
๑.๑ PDD, ASD จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
๑.๒ ADHD จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
๑.๓ Behavior and Conduct disorders จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
๑.๔ Depression and Emotional disorders อย่างน้อย ๕ ราย
๑.๕ Substance abuse: Drug and Alcohol อย่างน้อย ๕ ราย
๑.๖ Abuse and violence in family and community อย่างน้อย
๒ ราย
๒. ในกลุ่มผู้ปว่ ย ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้ฝกึ ปฏิบัติ จํานวนอย่างน้อย ๒๗ ราย
ดังนี้
๒.๑ Schizophrenia จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
๒.๒ Mood disorders จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
๒.๓ Substance abuse: Drug and Alcohol อย่างน้อย ๕ ราย
๒.๔ Forensic Psychiatric Nursing จํานวนอย่างน้อย ๕ ราย
๒.๕ Anxiety and disorders Delirium and Dementia จํานวน
อย่างน้อย ๕ ราย
๒.๖ Abuse and violence in family and community จํานวน
อย่างน้อย ๒ ราย
๓. การประชุมทางวิชาการในคลินิก (clinical conference) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/
สัปดาห์
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๙๖๐

หน้า ๕๖

เนื้อหารายวิชา
จํานวนชั่วโมง
๔. การนําเสนอนวัตกรรมหรือระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เลือกสรร อย่างน้อย ๑
ครั้ง
๕. การศึกษาผูป้ ่วยรายกรณีที่น่าสนใจ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๖. การนําเสนอในวารสารสโมสร อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๗. การนําเสนอบทความฟื้นฟูวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม ๑ ฉบับ
๘. การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลและ/หรือผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒบิ ัตรฯปีที่๑
๙. พัฒนาหัวข้อโครงการเพื่อการสร้างนวัตกรรม/ออกแบบระบบการดูแลผู้ป่วย
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ หรือยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช
กลุ่มเป้าหมายตามแขนงที่เลือก (กลุ่ม เด็ก-วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่-สูงอายุ) จํานวน ๑
โครงการ
ชั้นปีที่ ๓ ฝึกบูรณาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายตามแขนง
ที่เลือก(ผู้ป่วยจิตเวช เด็ก-วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ)ควบคู่กับการวิจัยทางคลินิก
โดยฝึกประสบการณ์ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติโดยอิสระ ภายใต้การกํากับ ดูแล และให้คําปรึกษา จาก อาจารย์
ของสถาบันหลัก จิตแพทย์ และ/หรือ APN ในแหล่งฝึก โดยให้การดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่
เลือกสรรในแขนงเฉพาะทาง (ผู้ป่วยจิตเวช เด็ก-วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ) เป็น
รายบุคคล/รายกลุ่ม ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย
๒. ออกแบบและพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เลือกสรรในแขนง
เฉพาะทาง (ผูป้ ่วยจิตเวช เด็ก-วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ)และประเมินผลลัพธ์ โดย
ใช้กระบวนการวิจัยทางคลินิก โดยต้องมีผู้รับบริการภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า ๓๐
รายโดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้
๒.๑ การประชุมทีมผูม้ ีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยในโครงการวิจัย
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
๒.๒ การนําเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยในกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมและอาจารย์ ๑ ครั้ง/เดือน
๓. การประชุมปรึกษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team
conference) อย่างน้อย ๒ ครั้ง/เดือน
๔. การนําเสนอผู้ป่วยรายกรณี (case study) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๕. การนํา/ร่วมวารสารสโมสร (journal club) อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๖. การเสนอผลการวิจัยในหน่วยงาน
๗. ตีพิมพ์ต้นฉบับในวารสารวิชาการที่มีการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (peer review)
๘. การสอนและหรือดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล และ/
หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ปีที่ ๑ และปีที่ ๒
รวม
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ฉบับ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๒๐๐

๓๐๐๐
หน้า ๕๗

การจัดการเรียนการสอน
๑. ฝึกปฏิบัตดิ ูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
๒. ประชุมทางวิชาการในคลินิก (clinical conference)
๓. กรณีศึกษาในผู้ป่วยรายบุคคลและรายกลุ่ม
๔. กิจกรรมวารสารสโมสร
๕. เขียนบทความฟื้นฟูวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม
๖. พัฒนาโครงการการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล(Capstone Project)
สื่อการสอน
๑. ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
๒. เวชระเบียนผู้ป่วย
๓. วารสาร หนังสือ ตํารา
การประเมินผล วิธีการ และเกณฑ์การประเมินผล
ชั้นปีที่ ๑
๑. การฝึกปฏิบัติ
๒. รายงานการศึกษารายกรณี
๓. วารสารสโมสร
๔. บทความฟื้นฟูวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม
ชั้นปีที่ ๒
๑. การฝึกปฏิบัติ
๒. นวัตกรรมหรือระบบการดูแล
๓. รายงานการศึกษารายกรณี
๔. วารสารสโมสร
๕. บทความฟื้นฟูวิชาการ/ทบทวนวรรณกรรม
ชั้นปีที่ ๓
๑. การฝึกปฏิบัติ
๒. รายงานผลการวิจัย

๕๐ %
๒๐ %
๑๐ %
๒๐ %
๕๐ %
๒๐ %
๑๐ %
๑๐ %
๑๐ %
๕๐ %
๕๐ %
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หน้า ๕๘

งานวิจัย
จํานวนหน่วยกิต

๒๔ หน่วยกิต

คําอธิบายลักษณะงานวิจัย
การศึกษาวิจัยต้นฉบับที่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่
เลือกสรร ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ การวิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติหรือชี้นําการปฏิบัติโดยตรง โดยลักษณะโครงการ เป็นการเอื้ออํานวยให้มีการใช้ผลการวิจัยที่คาดหวัง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ หรือวิเคราะห์เชิงผลลัพธ์ได้
กระบวนการดําเนินงานวิจัย
ระยะเวลาทําวิจัย
ชั้นปีที่ ๒ พัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบนวั ตกรรมหรือระบบการดูแลเพื่อการ
ปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพผู้ป่วยที่เลือกสรร ภายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
(๓๐๐ ชั่วโมง)
ชั้นปีที่ ๓ นํานวัตกรรมหรือระบบการดูแลที่ออกแบบเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการ
สุขภาพไปใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่เลือกสรร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางคลินิกที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัย และ
ติดตามประเมินผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ (๗๘๐ ชั่วโมง)
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เป็นอาจารย์ของสถาบันหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์ของสถาบันร่วมผลิต หรือสถาบันแหล่งฝึก อย่างน้อย ๑ คน
การควบคุมคุณภาพงานวิจัย
โครงการวิจัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันหลัก
และผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของการวิจัยเพื่อสําเร็จการศึกษา
การเผยแพร่งานวิจัย
๑) นําเสนอผลการวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมทางวิชาการ ได้แก่ การประชุมวิชาการของ
วิทยาลัยฯ หรือ การประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer review หรือวารสารวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติ หรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับ
นั้นกําลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
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หน้า ๕๙

แผนการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
สาขาการพยาบาลสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทฤษฎี ๑๘ หน่วยกิต, ปฏิบัติ ๓,๐๐๐ ชัว่ โมง (๕๐ หน่วยกิต), วิจัย ๒๔ หน่วยกิต
(๔ เดือน)
-เรียนภาคทฤษฎี
วิชาแกน ๗ หน่วยกิต
๑.การปฏิบัตติ ามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ๒(๑-๒-๓)
๒. ภาวะผู้นําและการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในระบบสุขภาพที่ซับซ้อน
๓(๒-๒-๕)
๓.การวัดและจัดการ
ผลลัพธ์ในระบบบริการ
สุขภาพ ๒(๒-๐-๔)
วิชาเฉพาะสาขา
๔.อารมณ์ สุขภาพจิตและ

โรคทางจิตเวชศาสตร์ ๒
(๒-๐-๔)
ฝึกภาคปฏิบัติ

(ช่วงที่ ๑)
(๓๐๐ ชม: ๕ หน่วยกิต)
ฝึกปฏิบัติในคลินิก
ภายใต้การสอนและให้
คําแนะนําอย่างใกล้ชิด

ปีที่ ๑
(๔ เดือน)
-เรียนภาคทฤษฎี
๑.การรักษาด้วยยาทาง

ปีที่ ๓
(๔ เดือน)
(๔ เดือน)
(๔ เดือน)
(๑๒ เดือน)
-ภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎี
ฝึกบูรณาการการปฏิบัติ
-ฝึกภาคปฏิบัติ
วิชาแกน ๒ หน่วยกิต
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้น กับการวิจัย
๑.การพยาบาลจิตเวช ๑.สัมนาโครงการ
บูรณาการการปฏิบัติ
๑.ระบบสุขภาพ
จิต ๒(๒-๐-๔)
เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง ๓ ศึกษาวิจยั /โครงการพัฒนา สูงผู้ป่วยผู้ป่วยจิตเวช
คุณภาพบริการพยาบาล ๒ ตามแขนงเฉพาะทางที่ ๔๒๐ ชม/ ๗หน่วยกิต
๒.การประเมินสุขภาพขั้น นโยบายสุขภาพระบบ (๓-๐-๖) หรือ
สูง และการวินจิ ฉัยโรค สารสนเทศในการดูแล ๒.การพยาบาลจิตเวช หน่วยกิต โดยวิเคราะห์ เลือก คือ เด็กและวัยรุ่น ร่วมกับทําวิจยั ๒๐ หน่วย
๒(๑-๒-๓) ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง สถานการณ์และแนวทาง หรือ ผู้ใหญ่และสูงอายุ กิต)โดย ฝึกปฏิบัติ ทั้ง
ทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สุขภาพ
พัฒนาระบบ/นวตกรรม (๔๘๐ ชม: ๘ หน่วยกิต.) พัฒนาระบบ/นวตกรรม
๒(๒-๐-๔) หรือ
๓(๓-๐-๖)
การบริการและนําทีมใน
การดูแลในกลุ่มผู้ป่วยจิต ฝึกปฏิบัติบทบาท APN
-ฝึกภาคปฏิบัติ
๓. การประเมินสุขภาพขั้น
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชตาม
เวชตามแขนงเฉพาะทาง ในแขนงที่เลือกเป็น
ช่วงที่ ๓ (๖๐๐ชม: ๑๐
ฝึกภาคปฏิบัติ
สูง และการวินจิ ฉัยโรคทาง หน่วยกิต)
แขนงเฉพาะทางที่เลือก
ที่เลือก คือ เด็กและ
population-based
จิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติบทบาทAPN ใน ๕๔๐ ชม: ๙ หน่วยกิต.) วัยรุ่น หรือ ผูใ้ หญ่และ และcase management คือ เด็กและวัยรุ่น หรือ
๒ (๒-๐-๔)
เน้นรับผิดชอบผู้ป่วย/ สูงอายุ
วิเคราะห์สถานการณ์และ ผู้ใหญ่และสูงอายุ และ
แขนงทีเ่ ลือกเป็น
ผู
ใ
้
ช้
บ
ริ
ก
ารโดยการ
พัฒนาระบบ/นวตกรรม ติดตามประเมินผลลัพธ์
population-based และ
-ฝึกภาคปฏิบัติ
ฝึกภาคปฏิบัติ
พยาบาลรายกลุ่มที่
อย่างเป็นระบบ นําเสนอ
case management
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้น การดูแลในแขนงโรค
(ช่วงที่ ๒)
ตามจํานวนทีก่ าํ หนด เน้น เลือกสรร มุ่งเน้นการ
สูงผู้ป่วยจิตเวชตามแขนง เรื้อรัง โดยมี case load ผลการศึกษาและเตรียม
(๕๔๐ ชม: ๙ หน่วยกิต.) direct care และ
พัฒนาทักษะการ
เฉพาะทางที่เลือก คือ ตามที่กําหนด ราย โดย นําเสนอในที่ประชุม
ฝึกปฏิบัติในคลินิก ภายใต้ สมรรถนะอื่นๆ ตามความ พยาบาลขั้นสูงที่ลึกซึ้ง เด็กและวัยรุ่น หรือ
การใช้สมรรถนะ direct วิชาการและตีพมิ พ์
care และสมรรถนะอื่น ๆ เผยแพร่เพือ่ สําเร็จการ
การสอนและให้คําแนะนํา เหมาะสม โดยโดยทํางาน กับกลุ่มผู้ป่วย/
ผู้ใหญ่และสูงอายุ
ฝึกอบรม
อย่างใกล้ชิดจากจิตแพทย์ ร่วมกับอาจารย์ และ APN ผู้ใช้บริการที่เลือกสรร
(๓๐๐ ชม: ๕ หน่วยกิต) ตามความเหมาะสม
และผู้ปฏิบัติการพยาบาล อย่างใกล้ชิด
การออกแบบนวัตกรรม เป็น Population-based การวิจัย/โครงการ
ขั้นสูงสาขาการพยาบาล
หรือระบบการดูแลเพื่อ และ case management ๒ หน่วยกิต
เตรียมและนําเสนอ
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ปีที่ ๒
(๔ เดือน)

หน้า๖๐

ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัตหิ รือวุฒิบตั รเกีย่ วกับความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัย
พยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ความชํานาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
“วุฒิบัตร” หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“หนังสืออนุมัติ” หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับ
ความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการพยาบาล
หมวด ๑
คุณสมบัติผสู้ มัครสอบ
--------------------------------ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้เป็นไปตามระเบียบนี้

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย/ระเบียบ/การสอบ

๒
ส่วนที่ ๑
การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
----------------ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ต้องมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๕.๑ ปฏิ บั ติ งานสาขาการพยาบาลจิ ตเวชและสุ ขภาพจิ ต โดยมี คํ ารั บรองของหั วหน้ า
หน่วยงาน ยื่นต่อเลขาธิการวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนถึงวันที่สอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕.๒ สถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องมีคุณสมบัติและมีภาระงานของสาขาที่ขอสอบดังนี้
๕.๒.๑ เป็นหน่วยบริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพของ
ประเทศหรือระดับนานาชาติและหรือได้รับการรับรองคุณภาพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
๕.๒.๒ ต้องมีจํานวนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิต หรือ
ปัญหาพฤติกรรม มารับบริการอย่างน้อย ๓๐๐ คนต่อปี หรือ เด็ก และวัยรุ่น ที่มีปัญหาจิตเวช ปัญหา
สุขภาพจิต หรือปัญหาพฤติกรรม มารับบริการอย่างน้อย ๒๐๐ คนต่อปี
๕.๓ ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
หรือปัญหาพฤติกรรม และการปฏิบัติต้องสะท้อนถึงการใช้สมรรถนะของพยาบาลขั้นสูง ดังนี้
๕.๓.๑ ให้การดูแล และจัดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต หรือ
ปัญหาพฤติกรรม อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๐๐ ราย และมีผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต หรือปัญหา
พฤติกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันอย่างน้อย ๑๐ ราย/เดือน
๕.๓.๒ มีประสบการณ์เป็นผู้นาํ ในการสร้างนวตกรรม หรือ Clinical practice
guideline ตลอดจนการนําไปใช้และการประเมินผล
๕.๓.๓ มีประสบการณ์ในการสอน ชี้แนะ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของของนักศึกษา
พยาบาล นักศึกษาในทีมสุขภาพ และทีมงาน
๕.๓.๔ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ส่วนที่ ๒
ผูส้ มัครสอบเพือ่ รับวุฒบิ ัตร
------------------------------ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอสอบเพื่อรับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ ต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพที่มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ของวิทยาลัย
หมวด ๒
คุณสมบัติผู้มสี ทิ ธิสอบปากเปล่า
--------------------------------ข้อ ๗ ผู้สอบจะต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อประกอบการสอบปากเปล่า ดังนี้
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๓
๗.๑ รายงานผลงานวิจัย ๑ เรื่อง
๗.๒ กรณีศึกษา จํานวน ๕ ราย ที่มีปัญหาซับซ้อน และหลากหลายไม่ซ้ําซ้อนกัน
ทั้งนี้ งานวิจัยและกรณีศึกษาที่นําเสนอต้องมีองค์ประกอบครบส่วนดังต่อไปนี้
งานวิจัย สําหรับผู้สอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
๑) ต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงาน ตั้งแต่การ
วางแผน การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานตั้งแต่ต้นจนจบ
๒) ต้องเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ หรือเด็ก ที่มีปัญหาจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิต หรือปัญหาพฤติกรรมซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงระบบ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหรือการวิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติ หรือชี้นําการปฏิบัติโดยตรง
๓) จะต้ องตี พิ ม พ์ ไม่ เกิ น ๕ ปี ในวารสารที่ อยู่ ใ นฐานข้ อมู ล ของศู นย์ ดั ชนี ว ารสารไทย
[Thailand Citation Index Center (TCI)] หรือวารสารที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสาร
นานาชาติ
งานวิจัย สําหรับผู้สอบเพื่อรับวุฒิบัตร
ต้องเป็นรายงานผลงานวิจัยต้นฉบับ ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
วารสารไทย [Thailand Citation Index Center (TCI)] หรือวารสารที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
หรือวารสารนานาชาติ หรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการ
จัดพิมพ์พร้อมต้นฉบับ
กรณีศึกษา
ต้องมีผู้ป่วยที่ผู้สอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ยกเว้นผู้สอบ ที่ได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้
มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่างๆเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของวิทยาลัย ให้ใช้ผู้ป่วย ที่ตนเองมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้การดูแลตั้งแต่ต้นมาสอบได้ โดยมี
อาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ให้การรับรอง ความสมบูรณ์ของแบบรายงานผู้ป่วย
การยื่นคําขอวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
ต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในประเทศไทย จนกว่าจะผ่านการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่สภาการพยาบาลกําหนด
หมวด ๓
การสมัครสอบ
-----------------------

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย/ระเบียบ/การสอบ

๔
ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์ขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพให้ยื่นคําขอ
สอบข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่าและชําระเงินค่าธรรมเนียมที่สํานักงานเลขาธิการวิทยาลัย ภายในเวลาที่
วิทยาลัยประกาศ กําหนด พร้อมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ดังนี้
๘.๑ คําขอตามแบบที่วิทยาลัยประกาศกําหนด
๘.๒ หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๘.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖
เดือน
๘.๔ หลักฐานการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
๘.๕ ผลงานวิจัยหรือกรณีศึกษา จํานวน ๓ ชุด
๘.๖ ค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
๘.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๙ เลขาธิการวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครส่งให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพเพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพ ได้ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้ว ให้เลขาธิการวิทยาลัย
ประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันสอบ เว้นแก่ในกรณีเร่งด่วนหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ เลขาธิการวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าว
ก็ได้
หมวด ๔
การสอบ
---------------------ข้อ ๑๐ ผู้ยื่นคําขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพต้องสอบ
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ระเบียบนี้และตามที่วิทยาลัยประกาศกําหนด
กรณีผู้ยื่นคําขอหนังสืออนุมัติในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญเฉพะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ
หรือเทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศที่วิทยาลัยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้ยกเว้น
เฉพาะการสอบข้อเขียน
ส่วนที่ ๑
ขั้นตอนการสอบ
-----------------------ข้อ ๑๑ การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
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๕
๑๑.๑ ความรู้หลักในการพยาบาลขั้นสูง
๑๑.๒ ความรู้วิชาชีพสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพและความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจต
คติ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งบูรณาการกับความรู้สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพ
ข้อ ๑๒ การสอบปากเปล่าเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ ประกอบด้วย
๑๒.๑ การสอบผู้ป่วยจริงจํานวน ๒ ราย
๑๒.๒ การนําเสนอรายงานผู้ป่วย เป็นการให้ผู้สอบนําเสนอรายงานผู้ป่วย จํานวน ๓ ราย
พร้อมแบบรายงานผู้ป่วย ๕ รายที่มีปัญหาแตกต่างกัน
๑๒.๓ การนําเสนอรายงานผลการวิจัย
ข้อ ๑๓ การสอบปากเปล่าเพื่อขอรับวุฒิบัตร ประกอบด้วย
๑๓.๑ การสอบผู้ป่วยจริง จํานวน ๒ ราย
๑๓.๒ การนําเสนอรายงานผู้ป่วย เป็นการให้ผู้สอบนําเสนอรายงานผู้ป่วย จํานวน ๓ ราย
พร้อมแบบรายงานผู้ป่วย ๕ รายที่มีปัญหาแตกต่างกัน
ส่วนที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน
--------------------------ข้อ ๑๔ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนประกอบด้วย
๑๔.๑ การสอบความรู้หลักในการพยาบาลขั้นสูง ๑๐๐ คะแนน ได้แก่
๑๔.๑.๑ ภาวะผู้นําและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแลสุขภาพที่มีความ
ซับซ้อน
๑) ทฤษฎีและแนวคิดภาวะผู้นําและการปฏิบัตกิ ารพยาบาลขั้นสูง
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
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๖
๑) ปรัชญาพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
๒) การสั งเคราะห์หลั กฐานเชิงประจักษ์ด้วยกระบวนการทบทวนอย่างเป็ น
ระบบหรือการวิเคราะห์เมตา
๓) กระบวนการและขั้นตอนของการนําข้อเสนอแนะจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลลัพธ์
๔) การจัดทําโครงการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ใช้บริการ
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) หลักการเชิงธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสุขภาพสําหรับการ
ออกแบบและดําเนินการวัดและจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการสุขภาพ
๕) การจัดการผลลัพธ์ ในระบบบริการสุขภาพ
๖) การวิจัยผลลัพธ์
๗) การใช้ ผ ลลั พ ธ์ ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
๘) ประเด็นและความท้าทายสําหรับการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบ
บริการสุขภาพ
๙) วัฒนธรรมและจริยธรรมในการวัดและการจัดการผลลัพธ์ของระบบบริการ
สุขภาพ
๑๔.๒ ความรู้วิชาชีพเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ ซึ่งรวมกฎหมายวิชาชีพ
เจตคติ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่บูรณาการกับความรู้ เฉพาะสาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๑๔.๒.๑ ความรู้แกนการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๕๐ คะแนน
๑) ธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับสุขภาวะ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ และภาวะอปกติทางจิต
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๗
๒) การทํางานของระบบประสาทและสมองที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์
๓) ประสาทจิตเวชศาสตร์
๔) ระบาดวิทยาทางจิตเวช
๕) ปัจจัยเชิงสาเหตุของโรคทางจิตเวชที่สําคัญ การติดสารเสพติดและพฤติกรรมที่
ผิดปกติ
๖) ปรากฏการณ์วิทยาความผิดปกติทางจิต
๗) ความหมายของโรคทางจิตเวชตามมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัว
๘) การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช
๙) หลักฐานข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษา การรักษาด้วยยา การรักษาทางจิต
สังคม
๑๐) โครงสร้างและการทํางานของหน่วยงาน/เครือข่ายด้านสุขภาพจิต
๑๑) กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด
๑๒) เภสัชพันธุศาสตร์
๑๓) เภสัชจลศาสตร์(Pharmacokinetics)
๑๔) เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics)
๑๕) ปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงในการบริหารจัดการยาทางจิตเวช
๑๖) เภสัชบําบัด (Pharmacotherapeutics) ทางจิตเวช
๑๗) การบริหารจัดการยารักษาอารมณ์ซึมเศร้าและยาควบคุมอารมณ์
๑๘) การบริหารจัดการยาคลายกังวลและยานอนหลับ
๑๙) การบริหารจัดการยารักษาโรคกลุ่ม cognitive disorders
๒๐) การบริหารจัดการยาลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคจิต
๒๑) การบริหารจัดการยารักษาโรคติดสารเสพติด
๒๒) การบริหารจัดการยารักษาโรคทางจิตที่มีโรคร่วมโรคร่วมทางกาย การใช้สาร
เสพติดร่วม
๒๓) การบริหารจัดการยาในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
๒๔) การบริหารจัดการกับกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง
๒๕) ประเด็นขอบเขตการใช้ยาของพยาบาลเวชปฏิบัติ
๑๔.๒.๒ ความรู้เฉพาะแขนง เลือก ๑ จาก ๒ แขนงต่อไปนี้
๑๔.๒.๒.๑ แขนงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๕๐ คะแนน
๑) จิตพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติทางจิต/พฤติกรรมของผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
๒) การตอบสนอง (Human responses) ของผู้ใหญ่และผูส้ งู อายุต่อความผิดปกติ
ทางจิต
๓) การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
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๘
๔) การประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุม (Comprehensive Health
assessment)
๕) การประเมินครอบครัว และชุมชน (Family and community assessment)
๖) การวินิจฉัยทางคลินิก (Diagnostic reasoning)
๗) การประเมินและการบันทึก (Evaluation and Documenting)
๘) แนวคิด ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ และศาสตร์การพยาบาล และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต
๙) แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุในปัจจุบัน
๑๐) การดูแลครอบครัวของผูป้ ่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
๑๑) ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในการดูแลผู้ปว่ ยโรคจิตเวชผูใ้ หญ่
และผู้สูงอายุ (Safety and risk management)
๑๒) ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ
๑๓) การทํางานร่วมกับครอบครัว ทีมสุขภาพจิตและชุมชนในการดูแลผู้ปว่ ยโรค
จิตเวชผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ
๑๔) การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ งู อายุ
ั หาซับซ้อนร่วมกับผู้ดูแล
๑๕) การดูแลผูป้ ่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุที่มีปญ
และทีมสุขภาพ
๑๖) ประเด็น และแนวโน้ม และบทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
๑๔.๒.๒.๒ แขนงเด็กและวัยรุ่น ๕๐ คะแนน
๑) พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
๒) จิตพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติทางจิต/พฤติกรรมของเด็กและวัยรุน่
๓) การสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวเพื่อการประเมินสุขภาพเด็กและวัยรุ่น
๔) การสัมภาษณ์ การซักประวัติ และการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
๕) การประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุม
๖) การวินิจฉัยทางคลินิก
๗) การประเมินผลและการบันทึก
๘) แนวคิด ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ และศาสตร์การพยาบาล และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ สุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตของเด็กและวัยรุ่น
๙) แนวคิดสิ่งทีม่ ีอิทธิพลต่อพยาธิสภาพในเด็กและวัยรุน่ (Influences on
psychopathology)
๑๐) แนวคิดและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบนั
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๙
๑๑) ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น
๑๒) การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุน่
๑๓) การดูแลผูป้ ่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุน่ ที่มีปัญหาซับซ้อนร่วมกับผู้ดแู ลและ
ทีมสุขภาพ (รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบ/การปรับปรุงรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กและ
วัยรุ่นในแต่ละกลุ่มโรค
ส่วนที่ ๓
ขอบเขตการสอบปากเปล่า
----------------------ข้อ ๑๕ การสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
๑๕.๑ การสอบผู้ป่วยจริง ๒ ราย เป็นการสอบในการประมวลข้อมูล เพื่อการวินิจฉัยปัญหา
ทางการพยาบาล แนวคิดในการให้การพยาบาล ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถทางวิชาการและ
การใช้เหตุผลทางวิชาการ บนพื้นฐานของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ คะแนนรายละ ๕๐ รวม ๑๐๐ คะแนน
๑๕.๒ การสอบกรณีศึกษา ๓ ราย พร้อมแบบรายงานผู้ป่วย ๕ ราย การนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที โดยใช้พาวเวอร์พอยท์ (Power Point) หรือสื่ออื่นที่เหมาะสม มีขอบเขตเนื้อหา
ตามรายงานผู้ป่วย กรรมการใช้เวลาซักถามรายละเอียดไม่เกิน ๒๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑๕.๓ การนําเสนอรายงานผลการวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
๑๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานวิจัย โดยใช้เวลา ๓๐ นาที มีคะแนนร้อยละ ๓๐ ตาม
เกณฑ์การประเมิน
๑๕.๓.๒ การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เวลาไม่เกิน ๔๕
นาที มีคะแนนร้อยละ ๓๐ ตามเกณฑ์การประเมิน
๑๕.๓.๓ รายงานผลการวิจัยมีคะแนนร้อยละ ๔๐ ตามเกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ ๔
เอกสารรายงานผลการวิจยั
------------------------------ข้อ ๑๖ ผลงานวิจัย ต้องมีคุณภาพเชิงวิชาการหรือเป็นนวัตกรรม โดยต้องเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่เลือกสรร เป็นการวิจัยเชิงระบบ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ การวิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติ หรือชี้นําการปฏิบัติโดยตรง ซึ่ง
ผู้สอบสามารถแสดงให้เห็นว่า ผลการวิจัยนั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพยาบาล และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานในสาขา โดยรวม

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย/ระเบียบ/การสอบ

๑๐
เอกสารรายงานผลการวิจัย ให้ส่งสําเนาผลงานตามรูปแบบของวารสารที่ตีพิมพ์ได้เลย แต่ถ้าอยู่
ระหว่างรอตีพิมพ์ให้ส่งสําเนาต้นฉบับพร้อมหลักฐานการตอบรับผลงานที่จะตีพิมพ์ ซึ่งโดยทั่วไปเนื้อหาจะต้อง
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
๑๖.๑๐ เอกสารอ้างอิง
ส่วนที่ ๕
เอกสารรายงานกรณีศกึ ษา
-----------------------ข้อ ๑๗ เอกสารรายงานกรณีศึกษาต้องมีคุณภาพเชิงวิชาการ สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความรู้
จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์
รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายวิชาชีพ ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจในประสบการณ์ และ
ความเป็นคน ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว
๑๗.๑ ผู้ป่วยที่นําเสนอต้องระบุ เลขที่ผู้ป่วย วัน เดือน ปี สถานที่ โดยมีหัวหน้างาน หรือ
หัวหน้าสถาบันนั้นๆ ให้การรับรอง และมีเอกสารเตรียมพร้อมให้ตรวจสอบได้
๑๗.๒ ผู้ป่วยที่นําเสนอเพื่อสอบทั้ง ๓ ราย ต้องมีประวัติการเจ็บป่วย ประวัติทางสุขภาพของ
ครอบครัว การตรวจทางคลินิกและสุขภาพจิต ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่จําเป็น การวินิจฉัยโรค
ของแพทย์ การตอบสนองของผู้ป่วยและครอบครัว ปัญหาและความต้องการ แผนการรักษาพยาบาล และการ
ติดตามความก้าวหน้าจนผู้ป่วยหรือครอบครัวดีขึ้น ต้องมีภาพประกอบทางคลินิก เป็นภาพที่มีรายละเอียดเห็น
ได้ ชัดเจน ในช่วงก่ อนรั บไว้ในความดูแล ขั้ นตอนต่ างๆ และผลลั พธ์ พร้ อมคําบรรยายภาพ ทั้งนี้ ต้ องมี
ภาพประกอบไม่เกิน ๑๐ ภาพ ต่อผู้ป่วย ๑ ราย โดยประมาณ
๑๗.๓ พิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายลงในกระดาษ A๔ ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ (ไม่
รวมภาพ) ใช้ Font Cordia ๑๖
๑๗.๔ รายงานผู้ป่วย ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทุกราย
๑๗.๕ รายงานผู้ป่วยนั้นต้องไม่เป็นรายงานผู้ป่วยที่ได้ใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษา
ใดๆ มาก่อน
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๑๑
๑๗.๖ การพิจารณาเลื อกผู้ป่วย ที่ นํามาสอบนี้ ต้องเป็นผู้ป่วยในแขนงที่ เลื อก และการ
วินิจฉัยโรคหรือปัญหาไม่ซ้ํากัน
๑๗.๗ ห้ามนําผู้ป่วย ที่ใช้สอบ โดยตนเองหรือผู้อื่นมาใช้ซ้ํา ยกเว้นกรณีที่ตนเองเป็นผู้ใช้ซ้ํา
เนื่องจากการสอบไม่ผ่าน และต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่วางไว้
๑๗.๘ ในกรณีที่ ส่ งรายงานมาแล้ว คณะอนุกรรมการอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกได้ แต่ ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนรายงานเป็นผู้ป่วยหรือ ครอบครัวหรือชุมชน รายใหม่
๑๗.๙ ใบสมัครสอบ หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือฝึกอบรม และแบบรายงานผู้ป่วย ให้เย็บรวม
เป็นเล่ม จํานวน ๒ เล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ๑ ชุด โดยทําข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเป็นโปรแกรมโพรเท
เบิ้ล ด๊อกคิวเมนท ฟอร์แมท [Portable Document Format (PDF file)] บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
และเขี ย นรายละเอี ย ดชื่ อ เจ้ า ของเนื้ อ หาบนแผ่ น ปก เพื่ อ ป้ อ งกั น การสั บ เปลี่ ย นและสู ญ หายเพื่ อ ส่ ง
คณะอนุกรรมการพร้อมใบสมัครสอบ
ผู้ป่วย ๓ รายหรือครอบครัว ๒ รายหรือชุมชน ๑ รายที่ใช้สอบรายงานจัดทําเป็นแบบ
นําเสนอ (oral presentation) ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งถึงกรรมการคุมสอบล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย
๗ วัน
หมวด ๕
การตัดสินผลการสอบ
---------------------------ข้อ ๑๘ เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ จะต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
ในแต่ละส่วน คือ ข้อเขียน ๒ ส่วน ปากเปล่า ๒ ส่วน สําหรับผู้ขอสอบเพื่อรับวุฒิบัตร และ ๓ ส่วน สําหรับผู้
ขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ให้ถือคะแนนร้อยละ ๗๕ เป็นเกณฑ์ผ่าน ผู้ที่สอบไม่ผ่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใน
ส่วนย่อย จะต้องยื่นคําขอสอบใหม่พร้อมชําระค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๙ ให้เก็บสะสมผลการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่าไว้ได้ในระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่
ประกาศผลสอบครั้งแรก
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
-------------------------ข้อ ๒๐ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และยังประสงค์จะขอรับหนังสืออนุมัติ
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพสามารถใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเฉพาะการสอบปาก
เปล่า ตามระเบียบนี้ โดยผลการสอบข้อเขียน ที่ได้รับการยกเว้นนั้นจะต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ประกาศผล
สอบผ่านในส่วนที่สะสมไว้ครั้งแรกตามข้อบังคับดังกล่าว
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๑๒
ข้อ ๒๑ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ จากสภาการพยาบาล ตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ.๒๕๕๑ และยังปฏิบัติงานกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ถ้าประสงค์จะขอรับหนังสืออนุมัติ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ สามารถใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
เฉพาะปากเปล่าในส่วนของการวิจัย ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล)
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(๔ เดือน)

จากจิตแพทย์ และผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในแหล่งฝึก
ของสถาบันร่วมผลิตที่
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช
ตามแขนงเฉพาะทางที่
เลือก คือ เด็กและวัยรุ่น
หรือ ผู้ใหญ่และสูงอายุ
ตามจํานวน Case และ
ลักษณะของผูป้ ่วยที่
กําหนด

ปีที่ ๑
(๔ เดือน)

จิตเวชและสุขภาพจิต ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในแหล่งฝึก
ของสถาบันร่วมผลิตที่
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช
ตามแขนงเฉพาะทางที่
เลือก คือ เด็กและวัยรุ่น
หรือ ผู้ใหญ่และสูงอายุ
ตามจํานวน Case และ
ลักษณะของผูป้ ่วยที่
กําหนด

(๔ เดือน)

ปีที่ ๒
(๔ เดือน)
(๔ เดือน)
(๔ เดือน)
พัฒนาประสิทธิภาพและ โดยมี case load ตามที่ โครงการศึกษาวิจัย/
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล กําหนด โดยการใช้
ภายใต้การกํากับ ดูแล สมรรถนะ direct care บริการพยาบาล
และให้คําปรึกษา จาก และสมรรถนะอืน่ ๆ ตาม
ความเหมาะสมโดยทํางาน
อาจารย์ผู้สอนของ
สถาบันหลัก จิตแพทย์ ร่วมกับ APN และ หรือ
จิตแพทย์ อย่างใกล้ชิด

ปีที่ ๓
(๑๒ เดือน)

และ/หรือ พยาบาลขั้น
สูงที่ปฏิบัติงานในแหล่ง
ฝึก กําหนดภาระงานขั้น
ต่ําที่กําหนด
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