หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
1. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2560
: Certificate Program for Practical Nursing

2. ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
: Certificate for Practical Nursing
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ

: คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

4. หลักการและเหตุผล
สภาการพยาบาลกํ าหนดให ป รั บ ปรุ ง หลั กสู ต รผูช ว ยพยาบาลเพื่ อให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสรา งประชากรซึ่ งปจ จุบั นเปน สังคมสู งวัยที่ส มบูรณ ประชาชนมีภาวการณ เจ็ บปว ยเรื้อรัง ตลอดจนการ
เจ็บปวยในระยะสุดทายเพิ่มมากขึ้น มีความตองการดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อชวยใหสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตดาน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได สงผลใหมีสุขภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยปทุมธานี
จึงได จั ด ทํ าโครงการพั ฒ นาหลั กสู ตรประกาศนีย บัตรผูชว ยพยาบาลขึ้น เพื่อใหเปน ไปตามเกณฑของสภาการ
พยาบาล
5. ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความเชื่อวา ผู ที่ สํ าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตร
ผูชวยพยาบาล จะสามารถชวยดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและชวยเหลือบุคคลตามความตองการขั้นพื้นฐานใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ปองกันภาวะแทรกซอนและอันตรายตางๆได ทั้งในสถานพยาบาล ที่บานและใน
ชุมชนภายใตการควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน จึงตองจัดใหมีการเรียนวิชา
การศึกษาทั่วไปและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีวิชาเลือกเรียนกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อชวยใหผูเรียนมี
ความรูในวิชาการพยาบาลและสามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิตและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงคของหลักสูตร
ภายหลังสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1) ช ว ยเหลื อ บุ ค คลด า นความต อ งการขั้ น พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น การป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนและอันตรายตางๆและการฟนฟูสภาพภายใตความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
หรือการพยาบาลผดุงครรภ
2) ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรคและความตองการของผูปวยและ
ญาติตามที่ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภมอบหมาย
3) ชวยจัดเตรียมอุปกรณและสิ่งแวดลอมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไมยุงยากซับซอน
4) ชวยทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนในภาวะฉุกเฉินภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ

5) มีทัศนคติที่ดีตอการชวยเหลือดูแลบุคคล
6) มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภทีมสุขภาพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) มีคุณธรรมและจริยธรรม
7. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา
1) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า ตามหลั ก สู ต รที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) อายุไมต่ํากวา 16 ปบริบูรณ นับถึงวันเปดการศึกษา
3) สุขภาพสมบูรณไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือปฏิบัติงาน
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) สอบสัมภาษณ
2) ตรวจรางกาย
9. กําหนดการเปดสอน
เปดดําเนินการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560
10. ระบบการศึกษา
10.1 การจัดการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปการศึกษาหนึ่งๆออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
1 ภาคฤดูรอน
10.2 การคิดหนวยกิต
1) รายวิชาภาคทฤษฎี ใชเวลาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ 1หนวยกิต
2) วิชาการฝกปฏิบัติในหองทดลอง ใชเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ 1
หนวยกิต
3) วิชาการฝกปฏิบัติในหอผูปวย ใชเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ 1
หนวยกิต
10.3 การแตงกายขณะศึกษาในภาคทฤษฎีใหแตงกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
10.4 การแตงกายขณะฝกภาคปฏิบัติในหอผูปวย ใหแตงกายสีขาว ไมสวมหมวก ปกชื่อ สกุล และชื่อ
หลักสูตรที่อกเสื้อดานซายสีชมพู
11. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลา 1 ปการศึกษา แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน

12. การลงทะเบียนเรียน
12.1 การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ในแต ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ให ล งทะเบี ย นเรี ย นได ไ ม น อ ยกว า 9 หน ว ยกิ ต และไม เ กิ น
22 หนวยกิต
12.2 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
12.3 การลงทะเบีย นเรี ยนที่ มีจํ านวนหนว ยกิตแตกตางไปจากเกณฑ ขอ12.1 และ12.2 ก็อาจทําได
แตทั้งนี้ต องไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึ กษา และจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรั บ
อนุญาตจากคณบดี แตตองไมเกิน 25 หนวยกิต
13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
13.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนระดับคะแนนตางๆ ซึ่งมีคา
ระดับคะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษา ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
W
S
U
AU

คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม(Exellent)
ดีมาก(Very Good)
ดี(Good)
คอนขางดี(Fairy Good)
พอใช(Fair)
ออน(Poor)
ออนมาก(Very Poor)
ตก(Fail)
ยังไมสมบูรณ(Incomplete)
เพิกถอนโดยไดรับอนุมัติ(Withdraw)
การเรียนเปนที่พอใจ(Satisfactory)
การเรียนไมเปนที่พอใจ(Unsatisfactory)
ไมนับหนวยกิต(Audit)

13.2 การสําเร็จการศึกษา
- นักศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
- ตองมีเวลาศึกษาแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80

- ผลการประเมินภาคทฤษฎีแตละรายวิชาตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2 จาก ระบบ 4
แตมระดับคะแนน
- ผลการประเมินภาคปฏิบัติแตละรายวิชาตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2 จากระบบ 4
แตมระดับคะแนน
- ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
- ไมมีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาสุดทายไดคาระดับคะแนน F หรือ I หรือ W หรือ U จึงถือวาเรียน
จบหลักสูตร
14. สถานที่ และอุปกรณการศึกษา
14.1 สถานที่เรียน
- ภาคทฤษฎี ใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ภาคทดลอง ใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร
- ภาคปฏิบัติ ใชแหลงฝกภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข
15. หองสมุด
นักศึกษาสามารถใชสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการศึกษาหาความรูและขอมูลตางๆ
สํานักหอสมุดมีพื้นที่ใชสอย 1,024 ตารางเมตร มี จํานวนที่นั่ง 500 ที่นั่ง มีหนังสือ ตําราทางการพยาบาล
ทั้งหมดจํานวน 13,463 เลม วารสารทางการพยาบาล 29 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสื่อ
รูปแบบตาง ที่สามารถใชประกอบการเรียนการสอนได
16. หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีรายละเอียดดังนี้
16.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2560) มีจํานวนหนวยกิต ตลอด
หลักสูตร 37 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
16.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
31
หนวยกิต
2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี
21
หนวยกิต
2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ
10
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
2
หนวยกิต

17. การประกันคุณภาพหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยประกันคุณภาพในเรื่อง
ดังตอไปนี้
17.1 การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการหลักสูตรผูชวยพยาบาล ทําหนาที่บริหารหลักสูตร ใหมีการ
จัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
17.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวยตํารา วารสาร Digital book ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีระบบสืบคนที่ทันสมัย มีหองปฏิบัติการพรอมกับอุปกรณที่ทันสมัย เพื่อฝกหัดการชวยเหลือดูแล
บุคคลและมีหองเรียนอยางเพียงพอ
17.3 การสนั บ สนุ น และการให คํา แนะนําผู รับ การศึกษา สถานศึกษาจั ดใหมีอาจารย ป ระจําชั้น และ
อาจารยที่ปรึกษารายบุคคลใหกับผูรับการศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนกิจกรรมของผูรับการศึกษา และใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกผูรับการศึกษา
17.4 การไดงาน และความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา มีการประเมินการไดงานทําและความพึง
พอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษาหลังจากปฏิบัติงานอยางนอย 1 ป

ภาคผนวก
ลักษณะงานของผูชวยพยาบาล
1) งานเฉพาะที่มอบหมายใหผูชวยพยาบาลกระทําเปนประจําแตอยูในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภไดแก
1.1) การทําหัตถการที่ไมยุงยาก ไมซับซอน โดยไมทําใหเกิดอันตรายทันทีถาไมปฎิบัติตามขั้นตอน
(Noninvasive)
1.1.1) การดูดเสมหะในผูใหญที่มีอาการคงที่
1.1.2) การดูแลผูปวยที่มี Tracheostomy tube ที่มีอาการคงที่
1.1.3) การสวนปสสาวะทิ้งในผูปวยที่มีพยาธิสภาพของระบบทางเดินปสสาวะ/การใสถุงยาง
อนามัย
เพื่อรองรับปสสาวะ
1.1.4) การสวนอุจจาระผูใหญและผูสูงอายุที่ไมมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหารสวนลาง
1.1.5) การประคบรอน ประคบเย็นในผูใหญ/ผูสูงอายุที่รูสึกตัวดีและสามารถรับความรูสึกได
1.2) การเก็บขอมูล บันทึก และรายงานขอมูลตอไปนี้
1.2.1) สัญญาณชีพ น้ําหนัก สวนสูง ปริมาณน้ําดื่ม และปสสาวะ การตรวจน้ําตาลในปสสาวะ
และ
ตรวจความเขมขนของเลือด
1.2.2) ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแตผานการประเมินจากพยาบาลวิชาชีพแลว
1.2.3) การตอบสนองตอการพยาบาลของผูปวย
1.2.4) ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณของสิ่งแวดลอม
1.2.5) ความคิดเห็นของบุคคลและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแล
1.2.6) การสังเกตและเก็บสิ่งสงตรวจทางหองทดลอง การเก็บและตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะ
1.2.7) การรักษาความสะอาดรางกายบุคคลและการเช็ดตัวเพื่อลดไข
2) งานเฉพาะที่มอบหมายใหผูชวยพยาบาลกระทําเปนงานประจําโดยผูปวยมีอาการคงที่/ไมรุนแรง
2.1) การชวยในการเดิน การจัดทา การพลิกตัว
2.2) การดูแลสุขอนามัย การขับถาย การอาบน้ําทารก การเช็ดตัวลดไข
2.3) การเตรียมถาดอาหาร การใหอาหาร
2.4) การใหอาหารและน้ําทางสายยางสูกระเพาะอาหารและลําไส
2.5) การดูแลในกิจวัตรประจําวัน
2.6) กิจกรรมทางสังคม เชน การใหผูปวยเขารวมกลุม
2.7) การชวยผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหผูปวยเรียนรูเพื่อ
สุขภาพ
2.8) การฟนฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล
2.8.1) การเคลื่อนไหวและการบริหารรางกาย

2.8.2) การจัดทา พลิกตัว
2.8.3) การบริหารรางกาย ขอ และกลามเนื้อผูปวย (Passive and active exercise) ตาม
แผนการรักษาพยาบาล
2.9) การประเมินสภาพของผูปวยโดยใชเครื่องมืองายๆ ไดแก อาการเจ็บปวด การพลัดตกหกลม ลักษณะ
ผิวหนังที่ผิดปกติ เชน ลักษณะผิวหนังที่เกิดจากการผูกยึด ลักษณะผิวหนังที่เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ เปนตน
2.10) การดูแลผูปวยที่เสียชีวิต
2.11) การชวยฟนคืนชีพระดับพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2.12) การปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค
2.13) การทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภายนอกของผูคลอดและผูปวยนรีเวช
2.1.4) การชวยรับผูปวยที่ผานการกลั่นกรองและวินิจฉัยแยกประเภทแลว
2.1.5) การชวยยายและจําหนายผูปวยจากหอผูปวย
2.1.6) การเตรียมและชวยเหลือในการตรวจรางกาย
3) การใหยา กระทําไดในกรณีตอไปนี้
3.1) ในสถานบริการสุขภาพที่จัดใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ
ปฏิบัติงานเปนประจํา ไดแก สถานพักฟนระยะยาว (Long-team care) ซึ่งผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภจะตองประเมินภาวะสุขภาพ วางแผนการพยาบาล ใหการพยาบาล และ
ประเมินผล โดยผูชวยพยาบาลจะตองไดรับการฝกฝนเรื่องการใหยาโดยเฉพาะ
3.2) ในสถานที่ที่บุคคลอาศัยอยูอยางอิสระ ภาวการณเจ็บปวยคงที่หรือคาดการณไดและบุคคลสามารถมี
สวนรวมในการดูแลตนเอง ผูชวยพยาบาลสามารถใหยาแกผูปวยตามที่ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภมอบหมาย เชน ใหยาทางปากหรือทางทอใหอาหาร อมใตลิ้นหรือใหยาเฉพาะที่ได และ
ผูชวยพยาบาลจะตองไดรับการฝกอบรมเรื่องการใหยาอยางเปนระบบโดยผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ นิเทศงานอยางนอยสัปดาหละครั้งหรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนยา

