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หลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูงรุน ที่ 2/2559
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม– 18 พฤศจิกายน2559
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูง
Program of Nursing Specialty in High Risk Midwifery

2. ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูง
ชื่อยอ
ป. การผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูง
ภาษาอังกฤษ
Certificate of Nursing Specialty High Risk in Midwifery
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันหลัก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
สถาบันรวม
โรงพยาบาลขอนแกน
สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
4. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการแพทยและสาธารณสุขมีความเจริญกาวหนามากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการผดุงครรภ แตปญหาทางสุขภาพในหญิงตั้งครรภ ผูคลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดก็
ยังคงมีอยู ซึ่งบางปญ หามีความรุนแรงและซับ ซอนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง แวดลอม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ตางเปนสาเหตุและปจจัยที่สงผลใหเกิดความเจ็บปวยในหญิงตั้งครรภ ผูคลอด มารดาหลัง
คลอดและทารกแรกเกิดทั้งสิ้น
จากรายงานผลการศึก ษาวิจัยดานบริการการผดุง ครรภ ของหนวยงานตางๆ พบวา ประเด็นปญ หา
ทางการพยาบาลที่ถูกรองเรียนโดยผูรับบริการตอสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่พบบอยเปนปญหาความ
ผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลลาชาและการคัดกรองผิดพลาด โดยการบริการ สูติกรรม ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนประเภทบริการที่มีผูยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน ในกรณีที่ผูรับบริการ
ไดรั บ ความเสีย หายที่เ กิดจากการรัก ษาพยาบาลของหนว ยบริ ก ารสุข ภาพของรัฐ บาลตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 มากที่สุดถึงรอยละ 38.20 (กฤษดา แสวงดี, กมลทิพย ตั้ง
หลักมั่นคง และยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, 2556) โดยในปงบประมาณ 2547-2554 มีจํานวนเงินที่ใชจายในการ
ชวยเหลือเบื้องตนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 80.62 (สภาการพยาบาล, 2556) อีกทั้งคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาผดุงครรภที่ผานการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกสูติกรรม
ทั้งหมดในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ยังมีจํานวนนอยอีกดวย ทําใหความตองการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
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ผดุงครรภยังคงสูงอยู จากขอมูลดังกลาวสะทอนถึงการปฏิบัติการพยาบาลทางดานผดุงครรภวาเปนการปฏิบัติการ
ที่มีความเสี่ยงสูง ตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภที่
สามารถดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอดไดอยางครอบคลุม
สภาการพยาบาล (2551) ไดกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อตอบสนองตอกระแส
การปฏิรูประบบสุขภาพสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งสาขาการผดุงครรภเปน 1 ใน จํานวน 13 สาขา ที่ถูก
กําหนดไว โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหมีความรูลึกซึ้ง เขาใจกระบวนการเกิดโรคและความเจ็บปวยที่
ซับซอน สามารถใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแลผูใชบริการไดอยางมีคุณภาพ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน และโรงพยาบาลขอนแกน จึงรวมมือกันจัดการอบรมหลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานทางดานการผดุงครรภใหมีศักยภาพ มี
ความมั่นใจในการดูแลผูรับบริการ กอใหเกิดผลลัพธที่ดีทั้งผูใชบริการ ครอบครัว องคกรและระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศตอไป
ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภใหมีความรูความชํานาญ ดานการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูง สามารถบูรณาการความรูจากศาสตรทางการพยาบาล ทาง
การแพทยที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและศิลปะ
การพยาบาล ในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันใน
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดอยางครอบคลุมแบบองครวม การฟนฟูสภาพและการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการตนเองอยางเปนระบบ การมีสวนรวมของครอบครัว เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีของการบริการ
ทางการผดุงครรภ
5. วัตถุประสงคโครงการ
5.1 วัตถุประสงคทั่วไป
5.1.1 บูรณาการองคความรูดานนโยบายและระบบสุขภาพ และการผดุงครรภไดอยางเหมาะสม
5.1.2 มีความรูและความสามารถในการพยาบาลมารดาและทารกทีม่ ีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะ
แทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดอยางครอบคลุม
แบบองครวม
5.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง
และภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ(Evidence-Based Practice)
5.1.4 มีความรูและสามารถประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยและการพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อการ
นํามาใชในระบบการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอดและระยะหลังคลอดไดอยางเหมาะสม
5.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
5.2.1สามารถปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลโดยตรง (Direct care) การจั ด การรายกรณี (Case
management) ในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซอนทางการผดุงครรภและ
ปรับปรุงผลลัพธการดูแลไดอยางมีคุณภาพ
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5.2.2เป น ผู นํ า ทางการผดุ ง ครรภ และทํ า งานร ว มกั บ เจ า หน า ที่ สุ ข ภาพและผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Multidisciplinary Collaboration) ในการจัดการดูแลแบบองครวมในมารดาและทารกที่มีภาวะเสีย่ งสูง
และมีภาวะแทรกซอน
6. โครงสรางหลักสูตร
6.1 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
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6.2 โครงสรางหลักสูตร
6.2.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร จํานวน 16 หนวยกิต ประกอบดวย ดังนี้
1) ภาคทฤษฎี
จํานวน
10 หนวยกิต
2) ภาคปฏิบัติ
จํานวน
6 หนวยกิต
(วิชาภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิต= 60 ชั่วโมง)
6.2.2 จํานวนรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวย
1) วิชาแกน
นโยบายและระบบสุขภาพ
2) วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ
การตัดสินทางคลินกิ
3) วิชาความรูความชํานาญเฉพาะสาขา
การผดุงครรภ 1
การผดุงครรภ 2
ปฏิบัติการผดุงครรภ 1
ปฏิบัติการผดุงครรภ 2
7. การจัดการเรียนการสอน
7.1การศึกษาภาคทฤษฏี
7.2 การศึกษาภาคปฏิบัติ

ไมนอยกวา 125
ไมนอยกวา 300

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
2
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
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2
4
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ชั่วโมง
ชั่วโมง

8. ระยะเวลาการอบรมและสถานที่
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม– 18 พฤศจิกายน2559 จํานวน 16 สัปดาห ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
9. คุณสมบัติของผูรับการศึกษา
9.1 พยาบาลวิชาชีพไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการผดุงครรภชั้นหนึ่งหรือ
การพยาบาลและการผดุง ครรภ พยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีท างการพยาบาลหรือ
เทียบเทาปริญญาตรีและมีประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาลดานการผดุงครรภมาแลวอยางนอย2 ป
9.2ไดรับอนุมัตจิ ากผูบ ังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานใหเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร
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10. เกณฑการประเมินผลและการสําเร็จการศึกษา
10.1 ผูเขารับการอบรมตองมีระยะเวลาฝกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรวมกันไมนอยกวารอยละ
90โดยมีระยะเวลาการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
10.2 ผูเขารับการอบรมตองไดเกรดเฉลี่ยทุกวิชาไมต่ํากวา 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา
2.50
11. สถานที่แหลงฝกปฏิบัติ
แผนกฝากครรภ หองคลอด และสูตกิ รรมหลังคลอด โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลอุดรธานี และ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ
12. คําอธิบายรายวิชา
12.1 การประเมินภาวะสุขภาพมารดาทารกขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก
2(1.5-1-4)
แนวคิดและทัก ษะการประเมินภาวะสุขภาพทางดานรางกาย จิตใจ สัง คมและจิตวิญ ญาณ ในหญิง
ตั้งครรภ ผูคลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด โดยการซักประวัติ การตรวจรางกายและการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษที่จําเปน การใชเทคโนโลยีทางการแพทย การแปลผลเพื่อการตัดสินใจทางคลินิก
การบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ
12.2 การผดุงครรภ 1
3 (3-0-6)
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของ หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองครวม ในการพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอนและภาวะวิกฤติในระยะตั้งครรภและระยะหลังคลอด โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ ยึดหลักจริยธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน การใหคําปรึกษาทางการผดุง
ครรภ การจัดการดูแลผูปวยรายกรณีและการดูแลตอเนื่อง มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแล
ตนเอง
12.3 การผดุงครรภ 2
3 (3-0-6)
แนวคิด หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองครวมในการพยาบาลผูคลอดและทารกที่มีภาวะเสี่ยง
และปญหาสุขภาพในระยะคลอด โดยใชหลักฐานเชิ งประจักษ (Evidence based practice)ยึดหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุงเสริมสราง
ศักยภาพของผูคลอดและครอบครัวในการดูแลตนเอง
12.4 ปฏิบัติการผดุงครรภ 1
3 (0-12-0)
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม ในการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอนและภาวะวิกฤติในระยะตั้งครรภและระยะหลังคลอด โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ยึด
หลักจริยธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน การใหคําปรึกษาทางการผดุงครรภ การ
จัดการดูแลผูป วยรายกรณีและการดูแลตอเนื่องมุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง
12.5 ปฏิบัติการผดุงครรภ 2
3 (0-12-0)
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช ก ระบวนการพยาบาลแบบองค ร วม ในการพยาบาลผู ค ลอดที่ มี ภ าวะเสี่ ย งสู ง
ภาวะแทรกซ อ นและภาวะวิ ก ฤตในระยะคลอด โดยใช ห ลั ก ฐานเชิง ประจัก ษ ยึ ดหลั ก จริย ธรรมกฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน การจัดการดูแลผูปวยรายกรณี และการดูแลตอเนื่องมุงเสริมสราง
ศักยภาพ ของผูคลอดและครอบครัว
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13. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร
13.1รับสมัครตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน2559
13.2 การสงใบสมัคร สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัคร มาที่ อาจารยนวล
ละออง ทองโคตร งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานเปด
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
13.3 พิจารณาคุณสมบัตผิ ูมสี ิทธิ์เขารับการอบรม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2559
13.3 ประกาศรายชื่อผูผานการพิจารณาคัดเลือกเขารับการอบรม ในวันที่ 24 มิถุนายน2559
ตรวจสอบรายชื่อผูส มัครและผานการพิจารณาคัดเลือกเขารับการอบรมทีW
่ ebsite:http://www.bcnkk.ac.th
13.5เอกสารประกอบการสมัคร
13.5.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
13.5.2 สําเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
13.5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
13.5.4 สําเนาเอกสารประเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถามี)
14. คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกเขาอบรม จํานวน 200 บาท โดยโอนคาธรรมเนียมเขาบัญชีสมาคมศิษยเกา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน เลขที่บัญชี
981–5–16800-2
15. คาลงทะเบียน:คนละ 40,000 บาท (สีห่ มื่นบาทถวน) ชําระเมือ่ ผานการคัดเลือกใหเขารับการอบรม
หมายเหตุ: ไดหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร

