
 
 
 

 
  
  

หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล  
 ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง สร้างระบบที่ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ทั้งภายในจังหวัด
ภายในเขตสุขภาพ และเป็นเครือข่ายระดับระดับประเทศ ท าให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวและด าเนินการจัดท าแผนการ
สนับสนุนทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก่ประชาชน 
รวมถึงการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโดย
วิธีการผ่าตัด ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้องใช้งบประมาณสูง ยิ่งในผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนการรักษาในเวลาเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ์ จะสามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้โรค
ลุกลาม ซึ่งจะช่วยลดการเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อร่างกายและชีวิตของ
ผู้ป่วยได้ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งผู้รับบริการและสถานบริการ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาขีดสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด ในระยะ ๕ ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อให้พยาบาล ห้องผ่าตัดมี
ความรู้ ความช านาญเฉพาะทางมากขึ้น เนื่องจากการรักษาด้วย
วิธีการผ่าตัดถือเป็นวิกฤติของชีวิต ดังนั้นจึงเห็นควรจัดการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โดย
มุ่งพัฒนาขีดสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยเป็นพลวัตร ทั้งในระยะก่อน
ผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น 
พยาบาลห้องผ่าตัดยังต้องบริหารจัดการ สนับสนุน และช่วยเหลือ
ทีมผ่าตัดให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อป้องกันหรือ

แก้ไขภาวะวิกฤติหรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัด ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดที่มี
ปัญหาซับซ้อน ในภาวะวิกฤติ หรือในกรณีที่ต้องใช้เครื่องมือที่เป็น
เทคโนโลยี ขั้นสูงได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมทุกระยะ
ของการผ่าตัด ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างเป็นองค์รวม 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 ๑. อธิบายบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
บริการสุขภาพทุกมิติ เพื่อให้เกิดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
ครอบคลุมทั้งระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังการผ่าตัดได้ 
 ๒. อธิบายกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในแต่ละโรคได้
อย่างเป็นองค์รวม  

๓. ประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัย และตัดสินใจทางคลินิกได้
ครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

๔. ประเมินอาการและระบุปัญหาของผู้ป่วยผ่าตัดได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถให้การพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตที่คุกคาม
ชีวิตผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดได้ 

๕. ให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. น าใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ผลงานวิจัย องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. บริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์การผ่าตัด รวมทั้งการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อในห้องผ่าตัด 
 
ประกาศนียบัตร 
 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล

ผู้ป่วยผ่าตัด จ านวน ๕๐ หน่วยคะแนน (สภาการพยาบาลได้
รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

๑. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาลชัน้หนึ่งหรอืการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง 

๒. มีประสบการณ์การปฏิบตัิงานในห้องผ่าตัดมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนเข้ารับการอบรม 

๓. ได้รับอนุมัติจากผู้บงัคับบญัชาให้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรการอบรม 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัด (๔ เดือน) พ .ศ. ๒๕๖๑ โครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย 

๑) วิชาแกน   จ านวน   ๒   หน่วยกิต 
๒) วิชาบังคับ  จ านวน   ๒   หน่วยกิต 
๓) รายวิชาความรู้ ความช านาญเฉพาะสาขา 
    จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎี  ๑๑ หน่วยกิต และรายวิชา
ภาคปฏิบัติ ๕ หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๖ หน่วยกิต 
 
 
      หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรม ๔ เดือน ระหว่างวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    - ภาคทฤษฎี  ๑๖ สัปดาห์ : คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ 
    - ภาคปฏิบัติ ๑๖ สัปดาห์: ฝึกปฏิบัติในห้องผ่าตัด 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 
 
การส าเร็จการอบรม 
    ๑. ผู้ เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาศึกษาอบรม                
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

หลักสูตร 
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัด (๔ เดือน) รุ่นท่ี 4/ ๒๕๖4 

ประกาศนียบัตร 
 

การส าเร็จการอบรม 
 

การจัดการอบรม  
 



    ๒. ผู้ เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ           
ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ ชั่วโมง  
    ๓. ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยทุกวิชา ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
และได้เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 

ค่าลงทะเบียน ท่านละจ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท)  
 

จ านวนผู้เข้าอบรมที่รับ  จ านวน ๓๕ คน 
 
ระยะเวลาการรับสมัคร 

๑. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  26 พฤศจิกายน 
2563 - วันจันทร์ที่  8 มกราคม 2564 (วันและเวลาราชการ 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.) คณะพยาบาลศาสตร์ ช้ัน ๓ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

๒. สมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 - วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สมัครสามารถ download 
ใบสมัครได้ที่  www.nurse.ubu.ac.th โดยส่งเอกสารหลักฐานการ
สมั ครพร้อมรูปถ่ ายทาง E-mail : mastana_dd@hotmail.com    
นางสาวมัสฑนา กวางทอง  งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๗๓๖-๒๓๗๑ 

๓. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 - วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2564 ถือตราประทับวันที่ฝากส่ง
ของไปรษณีย์ เป็นส าคัญ โดยส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ 
นางสาวมัสฑนา กวางทอง งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ (ระบุวงเล็บมุมซอง 
“สมัครสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัด”) 

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 
2564 (บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ www.nurse.ubu.ac.th) 

5.คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 
2564 (บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ www.nurse.ubu.ac.th) 

6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าอบรม วันอังคารที่ 12 มกราคม 
๒๕๖4 (บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ www.nurse.ubu.ac.th)  

*หมายเหตุ*หากผู้สมัครเข้าอบรมน้อยกว่า ๓๐ คน ทางคณะพยาบาล
ศาสตร์ ขอเล่ือนการอบรมในรุ่นดังกล่าว 
 

 
 
รายงานตัว ยื่นเอกสารรายงานตัว พร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อน
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่ าตั ด  (๔  เดื อน ) จ านวน  ๔๕ ,๐๐๐ บาท  ในระหว่างวันที่            
25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ผู้สมัครทางไปรษณีย์ต้องโอน
เงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขบัญชี ๘๖๙-๒๒๗๕๙๓-๘ ชื่อ
บัญชี “โครงการบริการวิชาการ การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง”      
และให้ส่งส าเนาการโอนเงินมาที่ โทรสารหมายเลข ๐๔๕๓๕ ๓๒๒๗ 
ส่งถึงงานบริการการศึกษา (ระบุวงเล็บมุมกระดาษ “ค่าธรรมเนียม
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัด) 
 

เปิดอบรม วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  
 

 
เอกสารประกอบการสมัคร 
    ๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑ ชุด 

๒. หนังสือรับรองคุณสมบัติ  จ านวน ๑ แผ่น 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (แนบหลักฐานกรณีเปลี่ยน

ชื่อ/นามสกุล) จ านวน ๑ แผ่น                                                                       
๔. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ จากสภา

การพยาบาล (ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ แผ่น                                          
๕. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่ เกิน ๖ เดือน 

จ านวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย) 
หมายเหตุ : ส าเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง    
 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้อง สามารถสอบถามไดท้ี ่
อ.ดร.สมปอง พะมุลิลา โทรศัพท์มือถือ 088-581-0844 
นางสาวมัสฑนา กวางทอง งานบริการวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร์  มห าวิท ยาลั ย อุบ ล ราชธานี  โท รศัพ ท์ / โท รสาร          
๐๔๕-๓๕๓๒๒๗ ต่อ 6017 โทรศัพท์มือถือ ๐94-736-2371 
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
www.nurse.ubu.ac.th 

 
 

 

       
 

คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ร่วมกับร่วมกับ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิรโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ ะสงค์   

จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี  
  

  
รับสมัครผู้รับสมัครผู้เข้าเข้าอบรมอบรม  

หลักสูตรการหลักสูตรการพพยาบาลยาบาลเฉพาะทาง เฉพาะทาง   
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (๔ (๔ เดอืนเดอืน))  

รุ่นท่ี รุ่นท่ี 44//๒๕๒๕๖๖44  
((11  ก.พ. ก.พ. ๒๕๖๒๕๖44  --  ๓๑ ๓๑ พ.ค. พ.ค. ๒๕๖๒๕๖44))  

  
 
 

สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรฯ 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 

ระยะเวลาการรับสมัคร 
 


