ระเบียบการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปี
ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2561

1.
2.
3.

ชื่ อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปี
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่ วมกับ
กระทรวงสาธารณสุ ข

หลักการและเหตุผล
การบริ การทางการแพทย์ในปั จจุบนั มีความเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมารักษา
ผูป้ ่ วยมากขึ้นและหลายๆหัตถการที่ใช้ในการรักษาจะต้องอาศัยการให้การระงับความรู ้สึกเพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่เจ็บปวด ให้
ความร่ วมมือในการทําหัตถการเหล่านั้นได้ ดังนั้นการบริ การทางวิสัญญีจึงมีความจําเป็ นต่อการให้บริ การทางการแพทย์
เกือบทุกสาขาวิชา การผลิตวิสญ
ั ญีแพทย์ไม่สามารถตอบสนองต่อการบริ การดังกล่าวได้ กระทรวงสาธารณสุ ขโดยความ
ร่ วมมือของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ จึงได้กาํ หนดหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาลขึ้นมาเพื่อรองรับ
การบริ การทางวิสัญญี ขณะเดียวกันก็มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นที่ต้งั จึงได้ออกระเบียบฉบับนี้ข้ ึนมา
เพื่อควบคุมและรักษามาตรฐานของการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาลให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ประเทศ
4.

วัตถุประสงค์
เมื่อสําเร็ จการฝึ กอบรมแล้วผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
4.1 ได้รับประกาศนียบัตรซึ่ งออกโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุ ขให้
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่วสิ ัญญีพยาบาลได้ ทั้งนี้ตอ้ งปฏิบตั ิตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ตกลงไว้กบั สถาบัน
ฝึ กอบรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4.2 มีศกั ดิ์และสิ ทธิ ในการให้ยาระงับความรู ้สึกแก่ผปู ้ ่ วยในสถานพยาบาลที่เป็ นส่ วนงานในสังกัดของราชการหรื อ
ในกํากับของรัฐตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยบุคคลซึ่ งกระทรวง ทบวง กรม กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล สุ ขาภิบาล องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อสภากาชาดไทย
มอบหมายให้ประกอบวิชาชี พเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซ่ ึงเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๓๙

5.

หลักสู ตร ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่างๆทั้งสิ้ น 58 หัวข้อ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
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6. คุณสมบัติผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
6.1 อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิ ดการฝึ กอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล หรื อ การ
พยาบาลและผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ขหรื อ หัวหน้าหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยกระทรวง
สาธารณสุ ขร่ วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นกรณี เฉพาะราย
6.2 ใบอนุญาตตามข้อ 6.1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม
6.3 ได้รับการจ้างหรื อต่อสัญญาให้ปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาลที่เป็ นส่ วนงานในสังกัดของราชการหรื อในกํากับ
ของรัฐจนถึงวันสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม
6.4 ไม่เป็ นผูท้ ี่ต้ ังครรภ์ ก่อน หรือ ระหว่ างการฝึ กอบรม
6.5 เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึ กอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
6.6 มีประวัติการทํางานดี ความประพฤติเรี ยบร้อย และไม่อยูใ่ นระหว่างถูกลงโทษ หรื อสอบสวนทางวินยั ซึ่ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึ กอบรม
6.7 ผูส้ มัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
7. หลักเกณฑ์ การรับสมัคร
7.1 กําหนดการเปิ ดปิ ดการฝึ กอบรม เปิ ดวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี กรณี ตรงกับวันหยุดราชการให้เปิ ดในวันทําการ
ถัดไป การฝึ กอบรมจะสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถาบันฝึ กอบรม
7.2 กําหนดการรับสมัคร
7.2.1.
ผูส้ มัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ส่งใบสมัครและเอกสารอย่างละ 2 ชุด (พิมพ์
หรื อเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงทุกชุด) ไปที่สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 15
พฤษภาคมของทุกปี เพื่อขออนุมตั ิการเข้าฝึ กอบรมตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุ ข
7.2.2.
ผูส้ มัครที่รับต้นสังกัดอื่น ให้ส่งใบสมัครและเอกสารอย่างละ 2 ชุด (พิมพ์หรื อเขียนด้วยลายมือ
ตัวบรรจงทุกชุด) ไปที่ สํานักงานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐
ปี ชั้น ๕ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10320 ระหว่างวันที่ 1
เมษายน – 31 พฤษภาคมของทุกปี
7.2.3.
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ จะแจ้งรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการฝึ กอบรมไปยังกระทรวงสาธารณสุ ข
และหน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ ทราบภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
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8. วิธีการฝึ กอบรมประกอบด้ วย
8.1. ภาคทฤษฎี
♦ ทฤษฎีวส
ิ ัญญีวทิ ยา
♦ การประชุ มวิชาการและการบรรยายพิเศษ
♦ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.2. ภาคปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิงานตามสถานที่ซ่ ึ งได้รับอนุมตั ิให้เป็ นสถานฝึ กอบรม โดยผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้องบันทึก
รายการการฝึ กภาคปฏิบตั ิ การเขียนหรื อนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์ฯและสถาบันฝึ กอบรม
9. หลักเกณฑ์ การประเมินผล ประกอบด้วยการประเมินผลของสถาบันฝึ กอบรม และของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ
ดังนี้
9.1
การประเมินผูเ้ ข้าฝึ กอบรม โดยความรับผิดชอบของสถาบันฝึ กอบรม จะประกอบด้วย
9.1.1 การสอบภาคทฤษฎี โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตลอดปี ต้องไม่ต่าํ กว่า 60%
9.1.2 การสอบภาคปฏิบตั ิ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตลอดปี ต้องไม่ต่าํ กว่า 60% ประกอบด้วยคะแนนจากการ
ปฏิบตั ิงานตลอดปี การเก็บรายงานผูป้ ่ วยอย่างน้อย 150 ราย การเขียนหรื อนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย และการ
สอบปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยในสถานการณ์จริ ง
9.2

การประเมินผลของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ ประกอบด้วยการประเมินภาคทฤษฎีโดยมีรายละเอียดดังนี้
การสอบปรนัย มีขอ้ สอบทั้งสิ้ น 200 ข้อ กําหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

10. เกณฑ์ ผ่านการฝึ กอบรม ประกอบด้วยการพิจารณาของสถาบันฝึ กอบรมและของราชวิทยาลัยฯ ร่ วมกัน
10.1 เกณฑ์การพิจารณาของสถาบันฝึ กอบรม
10.1.1 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะต้องมีเวลาปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงาน, การเก็บข้อมูลผูป้ ่ วย ฯลฯครบตาม
ข้อกําหนดของแต่ละสถาบัน
10.1.2 ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมต้องได้คะแนนการประเมินภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิตลอดปี รวมกันไม่
น้อยกว่า 60%
10.2

เกณฑ์การพิจารณาของราชวิทยาลัยฯ
10.2.1 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม จะต้องสอบผ่านการประเมินภาคทฤษฎีตามวิธีการตัดสิ นของราชวิทยาลัยฯ
(ตัดสิ นผลโดยการอิงเกณฑ์และหรื ออิงกลุ่มแล้วแต่กรณี )
10.2.2 ถ้าผูเ้ ข้าฝึ กอบรมสอบไม่ผา่ นการประเมินภาคทฤษฎีของราชวิทยาลัยฯ จะให้มีการสอบแก้ตวั ใหม่
ภายใน 1 สัปดาห์ ถ้ายังไม่ผา่ นให้มีสิทธิ สอบใหม่อีก 1 ครั้ง ในปี การฝึ กอบรมถัดไป

4
11. การลา
11.1
11.2

ไม่มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี (vacation)
สถาบันอาจพิจารณาให้ลากิจ และลาป่ วยรวมกันได้ไม่เกิน 10 วัน หากขาดโดยไม่ลา หรื อ ไม่มีเหตุผล
และลาเกินกําหนด มีโทษดังนี้
♦ โทษเบา ชดเชยวันทํางานเป็ น 3 เท่า
♦ โทษหนัก ชดเชยวันทํางานเป็ น 5 เท่า เช่น ขาดวันที่อยูเ่ วร วันที่ตอ้ งเป็ นผูน้ าํ เสนอในการ
ประชุมวิชาการ เป็ นต้น
12. การพิจารณาโทษอืน่ ๆทีไ่ ม่ ได้ กาํ หนดไว้ ในระเบียบนี้ รวมถึงการยุติการฝึ กอบรม ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถาบัน
ฝึ กอบรมที่ได้กาํ หนดไว้
13. ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
13.1 ค่าสนับสนุนสถาบันฝึ กอบรมคนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สถาบันฝึ กอบรมเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ
13.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการสอบคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ราชวิทยาลัยฯเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ
14. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าฝึ กอบรม
14.1 ใบสมัครพร้อมรู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
14.2 เอกสารแสดงคุณสมบัติในข้อ 6.1 คือ
♦ สําเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรื อ การพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง
♦ สําเนาใบประกาศนียบัตร หรื อ ปริ ญญาบัตร
♦ สําเนาใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บณั ฑิต
14.3 ใบรับรองความประพฤติ และแสดงความจํานงส่ งเข้าฝึ กอบรมของผูอ้ าํ นวยการสถาบันต้นสังกัด

ลงชื่อ...............................................................................
(ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวรรณา ศรี โรจนกุล)
ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล
ประกาศไว้ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ให้ถือปฏิบตั ิต้งั แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป
ลงชื่อ...............................................................................
( แพทย์หญิงประภา รัตนไชย )
ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

