หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
Program of Nursing Specialty in Midwifery
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
Program of Nursing Specialty in Midwifery

๒. ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
Certificate of Nursing Specialty in Midwifery

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันหลัก
โรงพยาบาลราชวิถี
สถาบันร่วม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๔. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ ก ารคลอดในประเทศไทยพบว่ า มี ก ารเสี ย ชี วิ ต ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละทารกในครรภ์
จากภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด แม้ว่าการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และ
ทารกในครรภ์ของประเทศไทยจะได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับดี แต่ก็ยังพบปัญหาที่
เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ซึ่งการเสียชีวิตของ
มารดาและทารกได้ถูกกาหนดเป็นเปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พยาบาลผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปูองกันการเจ็บปุวย ช่วยเหลือดูแล
และฟื้นฟูสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ทั้งในระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดเพื่อให้ผ่านการ
คลอดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภ์ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และ
ทักษะใหม่ๆ ให้มีความชานาญและเชี่ยวชาญในด้านการผดุงครรภ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และหลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ทั้ง ในระยะ
ตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะฉุกเฉินได้ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการผดุง
ครรภ์อย่างครอบคลุมแบบองค์รวมตลอดจนเปิดโอกาสให้ครอบครัว มีส่วนร่วมในการดูแล และสามารถพัฒนา
แนวทางและมาตรฐานการดูแล เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นได้
โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
ดูแลสตรีและทารกในครรภ์ จึ งได้จัดทาหลั กสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ เพื่อพัฒนา

สมรรถนะและส่งเสริมศักยภาพพยาบาลผดุงครรภ์ ให้สามารถดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ใน
ระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดได้อย่ างมีคุณภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อการ
เสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ และยกระดับคุณภาพการบริการสุขภาพของประเทศไทยให้
ทัดเทียมนานาประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป
๕. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๕.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป
๑) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ให้มีความรู้ และ ทักษะความชานาญเฉพาะ
ทางด้านผดุงครรภ์เพิ่มมากขึ้น
๒๗ เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง
๕.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถ
๑) วิเคราะห์นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพของงานอนามัยแม่และเด็กที่เกี่ยวกั บการ
ผดุงครรภ์ได้
๒) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย จริยธรรม สิทธิผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับการผดุง
ครรภ์
๓) อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ได้
๔) อธิบายพยาธิสรีรวิทยาของสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด รวมทั้งทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด
๕) ประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด รวมทั้งทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด และจัดการส่งต่อได้อย่างเหมาะสม
๖) รับฝากครรภ์ ส่งเสริมการคลอดปกติ การเตรียมตัวเพื่อการคลอด ทาคลอดปกติ ดูแล
มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด เป็นรายกรณีแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
๗) ส่งเสริมการคลอดมาตรฐาน การเตรียมตัวคลอดเพท่อการคลอด สัมพันธภาพระหว่าง
บิดา มารดา ทารกและครอบครัว การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้คาปรึกษาการวางแผนครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม ให้คาปรึกษาการวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
๘) เลือกใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกได้อย่างเหมาะสม และ
ปลอดภัย
๙) ให้ยาและคาแนะนาการใช้ยา แก่สตรีระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด รวมทั้งทารกแรกเกิดได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๑๐) บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลได้ครบถ้วนและอย่างถูกต้อง
๑๑) สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการผดุง
ครรภ์

๑๒) จัดการข้อมูลทางสุขภาพ และนาผลการวิเคราะห์มาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
ผดุงครรภ์ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๖.โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร
๑๖ หน่วยกิต
๑) ภาคทฤษฎี
๑๐ หน่วยกิต
๒) ภาคปฏิบัติ
๖ หน่วยกิต
วิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต =
๑๕ ชั่วโมง
วิชาภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต =
๖๐ ชั่วโมง
๖.๑ ภาคทฤษฎี จานวน ๑๐ หน่วยกิต ๔ รายวิชา
๖.๑.๑ วิชาแกน ๒ หน่วยกิต
๑ รายวิชา ได้แก่
วิชานโยบายและระบบสุขภาพทางการผดุงครรภ์
๒ (๒-๐-๔)
(Policy and health service system in Midwifery)
๖.๑.๒ วิชาบังคับ ๒ หน่วยกิต
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์
(Health Assessment in Midwifery)

๑ รายวิชา ได้แก่
๒ (๑-๒-๓)

๖.๑.๓ วิชาความรู้ความชานาญเฉพาะสาขา ๖ หน่วยกิต ๒ รายวิชา ได้แก่
๑) วิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาทางการผดุงครรภ์
๓ (๓-๐-๖)
๒) วิชาการผดุงครรภ์ (Midwifery)
๓ (๓-๐-๖)
๖.๒ ภาคปฏิบัติ จานวน ๖ หน่วยกิต
๒ รายวิชา ได้แก่
๕.๒.๑ วิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๑ (Midwifery Practicum I)
๔ (๐-๑๖-๔)
๕.๒.๒ วิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๒ (Midwifery Practicum II)
๒ (๐-๘-๒)
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ
๑. ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
๒. ประกาศนียบัตรเป็นผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทาหัตถการทางสูติกรรม สาหรับ
แพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ”
๓. หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 50 หน่วยคะแนน

