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ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี 

เรื่อง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) 

รุ่นที่ 19 ประจ าปี 2561 
................................................ 

 งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด เพ่ือสอบคัดเลือก 
เข้าอบรมในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 19 ประจ าปี 2561 รายละเอียดดังนี้ 
 

สาขาและจ านวนที่เข้ารับอบรม  (จ านวนผู้เข้ารับการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
สาขาศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมตกแต่ง จ านวน   10 คน  
สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  จ านวน    4 คน  
สาขาศัลยกรรมหัวใจปอดและหลอดเลือด จ านวน   10 คน  
สาขาศัลยกรรมประสาทและสมอง  จ านวน    2 คน  
สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ   จ านวน    9 คน   
สาขาสูติ-นรีเวช     จ านวน   10 คน 
สาขาจักษุ     จ านวน    8 คน  
สาขาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์  จ านวน    4 คน 

 

ก าหนดการการรับสมัคร 
1. วันที่รับสมัคร           ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก      วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทาง www.rajavithi.go.th 
3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์        วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (เวลา 08.00 –16.00 น.) 
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก         วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน  2560 ทาง www.rajavithi.go.th 
5. ยืนยันเข้ารับการอบรม ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียม วันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560  
6. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม        วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ทาง www.rajavithi.go.th 
7. รายงานตัว ปฐมนิเทศและชี้แจงหลักสูตร *วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (เวลา 08.00-16.00 น.)                  

* หากมีการเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวฯ จะแจ้งประกาศในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม 
4 เดือน ( วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 )  โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและ         
ผุดงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
      2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัตร 
      3. ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 
การคัดเลือก 
      1. คะแนนการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะสาขาที่ต้องการเข้าอบรม 
      2. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความพร้อมในการศึกษา และตรงตาม    
ความต้องการของหน่วยงาน 
 

เอกสารการสมัคร Download ได้ที่  www.rajavithi.go.th 
เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัคร:  กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ในไฟล์ สแกนภาพถ่ายหน้าตรง ชุด

ข้าราชการหรือชุดพยาบาลไม่สวมเสื้อคลุม ขนาด 1 นิ้ว น าภาพติดใบสมัคร 
และส่งไฟล์ใบสมัคร 

          เอกสารหมายเลข 2 หนังสือรับรองคุณสมบัติและการให้ทุนสนับสนุนการอบรม            
(Recommendation): ปริ้นท์เอ้าท ์ส าหรับหัวหน้าห้องผ่าตัดกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อรับรอง สแกนและส่งพร้อมใบสมัคร 

 เอกสารหมายเลข 3 ใบแจงลักษณะงาน : กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ในไฟล์ ส่งพร้อมใบสมัคร 
          เอกสารหมายเลข 4       หนังสือเรียนผู้อ านวยการ ฉบับนี้ให้ download เพ่ือเสนอขออนุมัติสอบ  
                                         และขออนุมัติเข้ารับการอบรมจากผู้บังคับบัญชา ไม่ต้องส่งเอกสารคืน   
 

หลักฐานประกอบการสมัคร  สแกนหลักฐานและส่งสมัครพร้อมเอกสารหมายเลข 1-3 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (แนบหลักฐานจดทะเบียนสมรส หรือหลักฐานเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล) 
2. ส าเนาวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ       

การรับรองจากส านักงาน ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย 
3. ส าเนาใบบันทึกคะแนน (Transcript) 
4. ส าเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 
5. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากสภาการพยาบาล (ท่ียังไม่หมดอายุ) 

วันสอบคัดเลือกต้องน าเอกสารการสมัคร หมายเลข 1-3 และหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงทุกรายการ 
พร้อมภาพถ่ายหน้าตรง ชุดข้าราชการหรือชุดพยาบาลไม่สวมเสื้อคลุม ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป มาด้วย 

หากน ามาไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

http://www.rajavithi.go.th/
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วิธีการรับสมัคร 
* ส่งเอกสารการสมัครผ่านทาง  E-mail address : PNSOR.rajavithi@gmail.com  
* ค่าสมัครสอบคัดเลือก ท่านละ 300 บาท ส่งผ่านธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  ชื่อบัญชี “งานวิชาการห้องผ่าตัด”หมายเลขบัญชี 051-272871-2 โดยส่งสลิปค่าสมัคร
พร้อมการส่งใบสมัคร หรือส่งผ่าน LINE “ผู้สมัครสอบ PNS 19” กรุณาเขียนชื่อผู้สมัครในสลิปให้ชัดเจน 

 
QR code LINE “ผู้สมัครสอบ PNS 19” 

 
หมายเหตุ  

ค่าสมัครสอบน าเข้ากองทุนศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี     
ไม่สามารถน าไปเบิกทางราชการ  

เนื่องจากการอบรมในหลักสูตรนี้ จ าเป็นต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้นให้ส่งเอกสารการสมัคร 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้เท่านั้น งดรับสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 

 
 

ชื่อประกาศนียบัตร 
  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Certificate of 
Nursing Specialty in Perioperative Nursing : NSP ) 
 

หลักสูตร : โครงสร้างหลักสูตร 

 ภาคทฤษฎี 11 หน่วยกิต 

 ภาคปฏิบัติ  5  หน่วยกิต 
 

การประเมินผลตลอดหลักสูตร 

 ผู้เข้ารับอบรมต้องมีระยะเวลาศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ                       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 ผู้เข้ารับอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 2.00                                          
และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.5  
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ค่าธรรมเนียม 
 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 40 ,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง (ไม่รวมค่าประกันความเสียหาย ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการอบรม ACLS) 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
 ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี 
 ส านักงาน โทรศัพท์ 02-6447000 ต่อ 3347  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ศุภลักษณ์ สังขมณี โทร. 085-8139314  
 เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวประนิตตา เฉิดฉาย โทร. 095-7650288 
 E-mail address : PNSOR.rajavithi@gmail.com 
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เอกสารแนบท้าย 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด 

 

ความเป็นมา  

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เป็นการพยาบาลเฉพาะทาง โดยบูรณาการกระบวนการพยาบาลจาก
ภาคทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางวิทยาการขั้นสูงที่ เป็นพลวัตรได้อย่างลงตัว      
จัดเป็นการพยาบาลเชิงรุกที่ให้การดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base learning )      
เพ่ือป้องกันและลดความผิดพลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความผิดพลาดนี้หากเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย           
อาจน าความสูญเสียมาสู่ผู้ป่วยและครอบครัว การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลา          
เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึง
ความส าคัญของกระบวนการให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จึงเปิดโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด 
ตั้งแต่ พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้เรื่องโรค พยาธิสภาพ การประเมินความเสี่ยงของผู้ เข้ารับการผ่าตัด            
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกระยะการผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา         
และฟ้ืนฟู ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือแก้ไขภาวะวิกฤต ส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
และครอบครัว ตลอดจนประสานงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
        1. อธิบายบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริการด้านสุขภาพทุกมิติ เพ่ือให้เกิด
คุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ครอบคลุมในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
       2. อธิบายสรีรวิทยา พยาธิวิทยาของโรคและกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในแต่ละโรคได้  

3. ประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยและตัดสินใจทางคลินิกได้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จาก
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การตรวจพิเศษต่างๆ ตลอดจนแผนการรักษา 
 4. ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงและระบุปัญหาของผู้ที่ ได้รับการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้            
การพยาบาลและแก้ไขภาวะวิกฤตท่ีคุกคามชีวิตผู้ป่วย ในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด และสามารถ
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงร่วมกับทีมได้อย่างครอบคลุมทุกระยะการผ่าตัด 
 5. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ที่เป็น
การผ่าตัดยุ่งยากซับซ้อนหรือการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องให้ดูแลเป็นพิเศษได้อย่างถูกต้อง       
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. น าหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัยมาจัดพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผ่าตัดได้ 
 7. บริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัดได้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติการแก้ไขป้องกันได้อย่ างดี รวมทั้ง   

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด การป้องกันความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัด 
การบาดเจ็บเนื่องจากการจัดท่าและอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด ในสถานการณ์จริงได้ 

 8. เตรียมเครื่องมือและทดสอบประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงได้ถูกต้อง 
 


