
 

 

 

 

จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       ๑๕  หน่วยกิต 
 วิชาภาคทฤษฎี จ านวน  ๑๐  หน่วยกิต 
 วิชาภาคปฏิบัติ จ านวน    ๕  หน่วยกิต     

 

รำยวิชำในหลักสูตร 

 

วิชำแกน ๒ หน่วยกิต 
วิชานโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ
ทารกแรกเกิด 

๒(๒-๐-๔) 

วิชำบังคับของสำขำคลินกิ ๒ หน่วยกิต 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ
การตัดสินทางคลินิก 

๒(๑-๒-๓) 

วิชำควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะสำขำ ๑๑ หน่วยกิต 
วิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรก
เกิด ๑ 

๓(๓-๐-๖) 

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรก
เกิด ๒ 

๓(๓-๐-๖) 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ทารกแรกเกิด 
 

๕(๐-๒๐-๕) 

 

 

 

 

 

  

 คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลชลบุรี 
 อาจารย์พิเศษจากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 นิติกรจากส านักงานสาธารณสุขนนทบุรี 
 พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารก

แรกเกิด 

 
 
 

 
 

 

 

 การบรรยาย  การร่วมอภิปราย  การสัมมนา          
การน าเสนอรายงานการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยวิกฤตทารก
แรกเกิด  การน าเสนอ  การวิเคราะห์บทความวิชาการหรือ
งานวิจัย  และน าเสนอรายงานกรณีตัวอย่าง และการฝึกปฏิบตัิใน
รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรการอบรมฯ 

 

 

 

 

 
 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ัน ๑ 

 ส าเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาข้ันต้น 
 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ ใบ 
 ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

          ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร คนละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

วันท่ี  ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี  ๒๓  กรกฏาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  (ระยะเวลา ๑๗ สัปดาห)์ 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผูป่้วยวิกฤตทารกแรกเกิด 

Program of Nursing Specialty in 

Neonatal Critical Care 

ร ุน่ ๕  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โดย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธีระรังสิกุล 
สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก  
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๖๙ ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
โทร. : (๐๓๘) ๑๐๒๘๖๑ Fax:: (๐๓๘) ๓๙๓๔๗๙ 
 
 

องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

วิทยากร 

กจิกรรมและขอบเขตเนื้อหา 

อตัราค่าลงทะเบยีน 

หลกัฐานการสมคัร 

ระยะเวลาจดัการอบรม 

อบรม 
 



 
 

 

 
 
 

ปัจจุบันปัญหาทารกแรกเกิดในประเทศไทยที่ส าคัญและ 
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง คือ ทารกแรกเกิดน  าหนักน้อย ประเทศไทย 
พบทารกแรกเกิดน  าหนักน้อย ระหว่างปี พ.ศ. 255๗-25๖๐     
ร้อยละ 1๐.๔, 10.๖, 1๑.๑ และ 1๑.๑ ตามล าดับ (ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) นับว่าสูงกว่า
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้ก าหนดให้อัตราการเกิดทารกแรกเกิด
น  าหนักน้อย ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกเหล่านี มกัเกิดปัญหาตอ่ระบบ
ต่างๆ ของร่างกายได้มาก เช่น ภาวะพร่องออกซิเจน (birth 
asphyxia) น  าตาลในเลือดต่ า  ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิอง
ร่างกาย ภาวะติดเชื อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบ
หัวใจและหลอดเลอืด เป็นต้น รวมทั งหัวใจพกิารแตก่ าเนิด ทารก
เหล่านี จ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จากทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ และเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมตามมาตรฐาน
การพยาบาล เพื่อลดอัตราตายและความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ นกับทารกทั งด้านร่างกายและจิตใจ 
นอกจากนั นยังมีผลกระทบต่อครอบครัว และประเทศชาติ เน่ืองจาก
ต้องใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานและเสียค่าใช้จ่ายมาก 

ดังนั นการจัดท าหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด จึงมีความส าคัญย่ิงในการ
พัฒนาความสามารถของพยาบาลให้มีความช านาญเฉพาะทาง      
ในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง มีภาวะเจ็บป่วยและอยู่  
ในภาวะวิกฤต โดยการให้ความรู้ด้านทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และผลการวิจัย ในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาซับซ้อนและอยู่ 
ในระยะวิกฤต พร้อมทั งการฝกึทกัษะในการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ประยุกต์ใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การดูแลทารกด้วยเคร่ืองมือ 
และเทคโนโลยีทีท่ันสมัยเหมาะสมตามมาตรฐานการพยาบาลรวมทั ง
พัฒนาการจัดระบบบริการและการส่งต่อทารกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนาระบบบริการ (service 
plan) ของสาขาทารกแรกเกิด 
 

 

 

 

 เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถ  
๑. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งในการ

พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด  
๒. มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับนโยบายและระบบบริการ

สุขภาพทารกแรกเกิด 
๓. สามารถประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดที่มีปัญหา

ซับซ้อนและอยู่ในภาวะวกิฤตแิละการตัดสินทางคลินิกได ้ 
๔. สามารถประยุกตแ์นวคิดการพยาบาลผู้ป่วยวกิฤตทารก

แรกเกิด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
๕. สามารถใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
๖. สามารถประสานความร่วมมือเพื่อสรา้งเครือขา่ยในการ

ให้บริการด้านการพยาบาลผู้ป่วยวกิฤตทารกแรกเกิดได ้
 

 

 

 

 

พยาบาลวิชาชีพท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงท่ียังไม่หมดอายุ และมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลทารกแรกเกิด อย่างน้อย 
๒ ปี   

 
 

 

 

 

 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่  
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔  

 ติดต่อขอใบสมัครที่คุณวาสนา ซ้ิมเทียม ห้อง N๑o๒ ช้ัน ๑ 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
Download ใบรับสมัครที่ http://nurse.buu.ac.th 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง 
คุณวำสนำ ซิ้มเทียม  คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัย
บูรพำ ๑๖๙ ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง        
จ.ชลบุรี  ๒o๑๓๑ 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี คุณวาสนา ซิ้มเทียม 
โทร. o๓๘-๑o๒๘๔๕   หรือ โทรสาร : o๓๘-๓๙๓๔๗๖ 

 
 

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่๑๐ มีนำคม พ.ศ. 

๒๕๖๔  ณ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โปรดน าดินสอ ๒ B มาด้วย  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฯ  ในวันที่ ๑๖ มีนำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ท่ี 
http://nurse.buu.ac.th หรือโทรสอบถามได้ท่ี คุณวาสนา  
ซิ มเทียม โทร. 038-102893  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 ช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
        
        **  หมายเหตุ  

๑. การอบรมนี ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 50 หน่วยคะแนน 
๒. การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรมฯ 

ภาคทฤษฏี: แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีไม่อนุญาตให้สวม 
               กางเกง   

            ภาคปฏิบัติ:  ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด        
      ๓.    ใส่ชุดพิธีการแขนยาว (พยาบาลแขนยาว) ในวันส าเร็จ
การศึกษา  
      ๔.    การจองหอพัก: ผู้เข้าอบรมควรจองหอพักในช่วง ๒ เดือน
แรกที่อบรมก่อน  
      

หลกัการและเหตุผล 
วตัถุประสงค ์

การคดัเลือกและประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคดัเลือก 

คุณสมบตัผูิส้มคัร 

การรบัสมคัร 

 


