
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:      หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) 

 ภาษาอังกฤษ:     Program of Nursing Specialty in Critical Care Nursing (Adult) 

ชื่อประกาศนียบัตร 
 ภาษาไทย:      ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) 

  ภาษาอังกฤษ:   Certificate of Nursing Specialty Program in Critical  Care Nursing (Adult) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
1. กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   

 

หลักการและเหตุผล 
 ผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นผู้ที่เจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน มีปัญหาซับซ้อนและคุกคามต่อชีวิต   
มีความต้องการการดูแลสุขภาพ   ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ต้องได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ต้องพ่ึงพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและราคาแพง 
และมีผู้ดูแลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลจึงเป็นหัวใจส าคัญใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิข้ันสูง ขนาด 1,022 เตียง ให้บริการ
ผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่ 2 และใกล้เคียง กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตที่มีความซับซ้อน ยุ่งยากในการรักษามีจ านวนมากท่ี
ต้องการให้การดูแลรักษาในหอผู้ป่วยหนัก แยกตามสาขาได้แก่ อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด ศัลยกรรมทั่วไป 
ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ดังนั้นการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต พยาบาลจึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ที่สามารถ
พัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ท างานแบบวิชาชีพเฉพาะและแบบสหสาขา
วิทยาการที่เป็นมาตรฐานสากล  เพื่อลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน  

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จึงมีความมุ่งมั่นร่วมกันวางแผนในการด าเนินจัดหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)ข้ึน โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานจากหลักสูตรกลาง
ของสภาการพยาบาล ได้ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลางของสภาการพยาบาล พร้อมกับขอค าปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาล แล้วน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรพยาบาลในหน่วยวิกฤตของพยาบาลวิชาชีพในเขตบริการสุขที่ 2 และใกล้เคียง ให้สามารถน าไป
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)ให้สอดคล้องกับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
ของโรงพยาบาลและตอบสนองความต้องการในการดูแลของผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 



วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดูผู้ป่วยวิกฤต สามารถวิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ทางคลินิกและความต้องการการดูแลรักษาพยาบาล  สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล  สามารถเฝ้าระวัง (Monitoring) และประเมินผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมได้
อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยยึดหลักการท างานแบบสห
สาขาวิทยาการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

วัตถุประสงค์เฉพาะ   ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายนโยบาย แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการและป้องกันความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน

ในภาวะวิกฤต แบบองค์รวม  
2. เฝ้าระวัง ประเมิน วินิจฉัย และจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยวิกฤตอย่างเป็นองค์รวมได้รวดเร็ว 

ถูกต้องและปลอดภัย  
3. วิเคราะห์ คาดการณ์ และจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการรักษา จัดการกับปัญหาในผู้ป่วยที่อาจ

เกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประเมิน เฝ้าระวัง ความผิดปกติของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้อย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 
5. ให้ความรู้ ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่ก าลังเผชิญปัญหาวิกฤตได้ 
6. วิเคราะห์ ตัดสินใจในประเด็นปัญหากฎหมายและจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวได้อย่าง

เหมาะสม  
7. เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยและครอบครัวในการประสานความร่วมมือในวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้

ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
8. การจัดการหน่วยวิกฤตและการจัดการทรัพยากรเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    16  หน่วยกิต  
ประกอบด้วย 

วิชาภาคทฤษฎี      10    หน่วยกิต 
วิชาภาคปฎิบัติ        6     หน่วยกิต 

     รายวิชาในหลักสูตร 
1.) นโยบายและระบบบริการสุขภาพ (Policy and Healthcare Delivery System)  
2.) การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก 
   (Advanced Health Assessment and Clinical Judgment) 
3.) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Nursing Care for Patients with General Critical Illness) 

 4.) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในกลุ่มเฉพาะโรค  
(Nursing Care for Patients with Special Critical Illness) 
 5.) การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  
(Nursing Practicum for Patients with General Critical Illness)  

     6.) การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะกลุ่ม  
      (Nursing Practicum for Patients with Specific Critical Illness) 



 
8. ระยะเวลาการศึกษา    

ภาคทฤษฎี  เรียน เสาร์ อาทิตย์   12 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ วันที่  5  สิงหาคม ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
ภาคปฏิบัติเป็นลาศึกษาต่อฝึกปฏิบัติ จันทร์ – เสาร์ วันที่ วนัที่ 25 ตุลาคม  ถึงวันที่ 23 ธนัวาคม  2559 
 

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มาจากทั่วประเทศ  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 จากสภาการพยาบาล 
 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
 เป็นผู้มีความประพฤติดีประวัติการท างานดี มีความรับผิดชอบและได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจาก

ผู้บังคับบัญชา 
 มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

 

10. จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม  
พยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 2 และใกล้เคียง จ านวน 50 คน  

11. ค่าลงทะเบียน 
คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)  

12. การประเมินผลตลอดหลักสูตร 
 การประเมิน ในรายวิชา ทฤษฎีและปฏิบัติ 
  ภาคทฤษฎี  ประเมินผลจากการบรรยาย การสาธิต การสอบข้อเขียน 
  ภาคปฏิบัติ  ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน การท ารายงาน การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
13. การส าเร็จการศึกษา 

1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
มีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 340 ชั่วโมง 

2. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยทุกวิชาไม่ต่ า 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
2.50 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
 

14. สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ 
ภาคทฤษฎี ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  
ภาคปฏิบัติ หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ านวน 7 หอผู้ป่วยได้แก ่

1. หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1,2,3 
2. หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 
3. หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป  
4. หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  
5. หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 

15. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) 
 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จ านวน 50 หน่วยคะแนน 

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 
 


