
โครงการพัฒนาวิสัญญีพยาบาลสู่ การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
(เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่สนใจและ 

ผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก) 

1. ชื่อโครงการ 
ภาษาไทย โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้เพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้  

 ความช านาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
ภาษาอังกฤษ Preparation  Program for Nurse Anesthetist Toward Advanced Nursing  
                           Practice 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี?????   (จะขอพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการจัดแต่ละครั้ง) 
3. ความส าคัญและความเป็นมา 
 สืบเนื่อง จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ได้ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่และ   ความ
รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง  แต่พยาบาลในฐานะผู้ให้บริการสุขภาพยังมีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริม
สุขภาพ  ป้องกันโรค  ให้การพยาบาลและฟื้นฟูสภาพแก่บุคคลทุกกลุ่ม  ในช่วงเปล่ียนผ่านของระบบสุขภาพ     
สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย  ได้ร่วมปฏิรูประบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การจัดการ
บริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุซ่ึงเป้าหมายของการปฏิรูประบบสุขภาพ  จ าเป็นต้องมี
พยาบาลจ านวนหนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในการพยาบาลเฉพาะสาขาและสามารถในการจัดการบริการ
สุขภาพ ซ่ึงผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพยาบาลในการให้มีพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
(Advanced  Practice  Nurse : APN) 
         การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  หมายถึง  การปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องใช้ทักษะและสมรรถนะ      
ในการจัดการดูแลผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการ  โดยใช้ความรู้ที่กว้างขวางลึกซ้ึง  ใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองหาเหตุผล
เพื่อตัดสินใจทางคลินิก  ในการจัดการกับผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการ ท่ีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน  มีทักษะสูงในการจัดการกับ
องค์กร ระบบส่ิงแวดล้อม  มีทักษะในการติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าที่สุขในสาขาอ่ืนๆ  สามารถตัดสินใจได้อย่าง
อิสระและรับผิดชอบในผลที่ตามมา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จ าแนกผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงออกได้ 4 
ประเภท คือ 1) พยาบาลวิสัญญี (Nurse – Anesthetist)  2) พยาบาลผดุงครรภ์ (Nurse – Midwife) 3) พยาบาลผู้มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง (Clinical  Nurse  Specialist)    4) พยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse  Practitioner) 
         ในพ.ศ. 2546สภาการพยาบาล ได้ด าเนินการออกวุฒิบัตรรับรองผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง   
5 สาขา  และได้ก าหนดสมรรถนะและบทบาทของผู้ปฏิบัติการขั้นสูงไว้    ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 
สภาการพยาบาล ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมสมรรถนะและบทบาทของ



ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงใหม่ และก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพ่ือรับ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก   ชมรมวิสัญญี
พยาบาลแห่งประเทศไทย  เล็งเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของวิสัญญีพยาบาล เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ที่จะขอสอบวัดความรู้เพ่ือรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับ
ความรู้สึก และเป็นพยาบาลขั้นสูงท่ีมีความสามารถในการให้บริการพยาบาลที่ต้อง ใช้ความรู้ที่กว้างขวางลึกซ้ึง  
ใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อตัดสินใจทางคลินิก  ในการจัดการกับผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการ ท่ีมีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากสภาการพยาบาล ได้มีนโยบายในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทางการพยาบาลเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการบริการสุขภาพของประเทศ    ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย  เล็งเห็นความส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมของวิสัญญีพยาบาล เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรู้เพ่ือรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความช านาญ
เฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก และเป็นพยาบาลขั้นสูงท่ีมีความสามารถในการ
ให้บริการพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้ที่กว้างขวางลึกซ้ึง  ใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อตัดสินใจทาง
คลินิก  ในการจัดการกับผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการ ท่ีมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดตั้ง โครงการ
พัฒนาวิสัญญีพยาบาลให้ก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง    เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่
สนใจในงานAPN และผู้ท่ีจะขอสอบวัดความรู้เพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทาง   สาขาการ
พยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึกขึ้น เพ่ือ  

1) เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลด้านการให้ยาระงับ
ความรู้สึกให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2) สร้างความสามัคคี  ผลักดันให้วิสัญญีพยาบาลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และก้าวสู่การเป็นผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

3) สร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และกระจายความรู้ที่พัฒนาแล้วสู่วิสัญญีพยาบาลทั่วประเทศ ได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ประชาชน ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

4) เป็นศูนย์รวมความรู้ เก็บรวบรวมผลงานของวิสัญญีพยาบาล ท่ีได้มาน าเสนอ  เพื่อการเผยแพร่ ให้
วิสัญญีพยาบาลได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

5) เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งวิชาชีพการพยาบาล 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เมื่อส้ินสุดโครงการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถ 



 5.1 อธิบายแนวคิดและหลักการของการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการให้ยาระงับความรู้สึก  
( APN Role in Anesthesia) 
 5.2 พัฒนาแนวการปฏิบัติการพยาบาลหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ที่ได้รับยา
ระงับความรู้สึก รวมท้ังการพัฒนาการดูแลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศโดยบูรณาการความรู้ในการให้
ยาระงับความรู้สึก  แนวคิด ทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ การปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และ
ความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพได ้
 5.3สามารถจัดท าและพัฒนาเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา
ระงับความรู้สึก รวมท้ังการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ท่ีได้รับยาระงับความรู้สึกได ้
6. วิธีด าเนินงาน 
 บรรยายทางวิชาการและจัดกลุ่มสัมมนาอภิปรายในงานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เกี่ยวกับให้ยา
ระงับความรู้สึกและการเฝ้าระวัง แบบต่างๆ 
7. การบริหารจัดการโครงการ 

7.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการ 
  รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ 
  ผศ.ดร.อรพรรณ  โตสิงห์ 
  อาจารย์ส่งศรี  กิตติรักษ์ตระกูล  
  คุณพันทิพา   อินทรภิรมย์ 
  คุณกุณฑลี  สูตรสุวรรณ 

7.2 คณะกรรมการบริหารโครงการ  

APN นิ่มนวล   มันตราภรณ ์ โรงพยาบาลศิริราช   ประธาน 
  APN สมพร    ค าพรรณ์  โรงพยาบาลราชวิถี    รองประธาน   

         APN กานดา   เลาหศิลป์สมจิตร ์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี  เลขานุการ  

APN กฤษณา   ส าเร็จ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการและสารสนเทศ 
               7.3 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

APN สุพัตรา   กิ่งเนตร    โรงพยาบาล  มหาราชนครเชียงใหม ่   
APN ศิริพร   สายัญหรรษา  โรงพยาบาลเ จริญกรุงประชารักษ ์    
APN จิราภรณ์   จิตต์โสภา  โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มศว.นครนายก 
APN สุนันทา   ลักษ์ธิติกุล  โรงพยาบาล  สุราษฎร์    
APN รัชนี   ไตรยะวงศ์   โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา    
APN ศิริลักษณ์   วรรณละเอียด  โรงพยาบาล  อุตรดิตถ์     

               7.4 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 
                คุณเพลินจิตร์  เนตรรังสี  โรงพยาบาลบ้านหม่ี  ลพบุรี  



  คุณลัดดาวัลย์  พรรณสมัย  โรงพยาบาลสระบุรี  
  คุณนัสชาภัฒน์  อมริตชาติ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 
  พ.ต.ท. หญิง เบญจรัตน์ สมเกียรติ โรงพยาบาลต ารวจ  
  คุณศิริพร  ยุทธวราภรณ์  โรงพยาบาลเลิศสิน 
  คุณศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
  คุณรัชนี  ประกอบแสง  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

คุณสุนีย์พร  แคล้วปลอดทุกข์ โรงพยาบาลอ่างทอง 
         7.5 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

APN อุมาพร   อินทวงศ์   โรงพยาบาล  พังงา     
APN พัทธวรรณ   ศิริเจริญกิจ  โรงพยาบาล โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด   

 APN พนารัตน์ จ าปา   โรงพยาบาล  ล าปาง     
APN วิศิษฐ์   ศิริภูวนันท์   โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม ่  
APN จวง   เผือก คง   โรงพยาบาล  สุราษฎร ์     
APN สงวนศรี   บ ารุงราชหิรัณย์  โรงพยาบาล  เลย      
APN ปิ่นอนงค์   รัตนปทุมวงศ์  โรงพยาบาล ระนอง     
APN สิริรักษ์   เกตุจินดา   โรงพยาบาล สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา    
APN เรืองศิริ   ภานุเวศ   โรงพยาบาล หนองบัวล าพ ู(ร.พ. จังหวัด)    
APN แขไข   ชาญบัญชี   โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา     
APN พนิดา   สุทธิประภา  โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด   

หมายเหตุ   คณะกรรมการแต่ละฝ่ายอาจมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม (ผู้สนใจ โปรดแสดง
ความจ านงขอร่วมงานได้  ขอรับด้วยความยินดี)   
7.3 ผู้สอนและวิทยากร 
 7.3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิและวิสัญญีพยาบาลที่เป็น APN สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
 7.3.2 วิทยากรพิเศษอื่นๆ  
  1) สอนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล(วิสัญญี)  
  2) สอนหลักการบริหาร  
8. โครงสร้างของโครงการ 
 8.1 สรุปและทบทวนวิชาแกน  
  1) ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 
  2) ทฤษฎีทางการพยาบาล 
  3) การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย  



  4)บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  
  5)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล(วิสัญญี) 
 8.2 ฟื้นฟูวิทยาการใหม่ๆวิชาเฉพาะสาขา  
  1)ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึกและการดูแลผู้ป่วย 

2)บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการให้ยาระงับความรู้สึก 
9. ระยะเวลาและก าหนดการ 
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรมสัมมนา 2 วัน  (เดิมคาดว่าจะจัดให้ในเดือนกรกฎาคม  2553 เพื่อให้
ทันกับผู้ที่จะขอสอบในเดือนสิงหาคม 2553  แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง จึงจะขอเล่ือน
การจัดงานออกไป คาดว่าจะจัดไดป้ระมาณปลายเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน ปีหน้า เพื่อจะได้มีเวลาเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอสอบในเดือนสิงหาคมปีหน้า 
10. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโททางการพยาบาล  ท่ีจะขอสอบวัดความรู้เพ่ือรับ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก(หรือผู้ท่ีสนใจที่จะ
ก้าวสู่การเป็นAPNและยังไม่มั่นใจว่าจะสร้างงานได้อย่างไร) 
  2)มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์  ช้ันหนึ่งผ่านการฝึกอบรมและ
มีหลักฐานการส าเร็จหลักสูตรอบรมวิสัญญีพบาบาลที่สภาการพยาบาลยอมรับ 
11. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   400  คน (ขอดูจ านวนจากผู้ท่ีสนใจในโครงการนี้ก่อน  โปรดตอบ
แบบสอบถามที่แนบมา  กรุณาเขียนให้อ่านออก ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ในการ
พิจารณา) 
12. การลงทะเบียน 
  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนโดยตรงท่ีประธานโครงการฯ 
13. ประวัติและผลงานของผู้สอนและวิทยากร 
 
 

 
(นางนิ่มนวล  มันตราภรณ์) 

                                             ประธานโครงการพัฒนาวสัิญญพียาบาลสู่การเป็นผู้ปฏิบัตกิารพยาบาลขัน้สูง 
                                                                                                        ชมรมวสัิญญพียาบาลแห่งประเทศไทย 

  ผู้เขียนโครงการ 


