
1. 1.1 แนวคิดทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภแ์ละการพยาบาลมารดา-ทารก

1.2 นโยบายระบบสุขภาพ/หลักประกันสุขภาพ/สิทธิประโยชนท์ี่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

อนามัยแม่และเด็ก

1.3 สถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับมารดาและทารก

1.4 ปจัจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพมารดา-ทารกและประเด็นและแนวโนม้การผดุงครรภ์

และการพยาบาลมารดา-ทารก

1.5 บทบาทของผดุงครรภต์ามกฎหมายและสมรรถนะของผดุงครรภ์

2. 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการอนามัยเจริญพันธุ์

2.2 การใหค้ าปรึกษาก่อนสมรส

2.3 การวางแผนครอบครัวและการใหค้ าแนะน า

2.4 ภาวะการมีบตุรยาก

2.5 การปฏสินธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

2.6 ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์

3. การพยาบาลหญิงในระยะตั้งครรภ์ 3.1 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของหญิงตั้งครรภ์

3.2 การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์

3.3 อาการและอาการแสดงของการตั้งครรภ ์ (presumptive signs , probable  signs ,

 positive signs)

3.4 กระบวนการพยาบาลหญิงในระยะตั้งครรภ์

3.4.1 การประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภแ์ละทารกในครรภ์

(การซักประวัติ การตรวจร่างกาย/การตรวจครรภ ์การตรวจร่างกาย/การตรวจครรภ ์

 การตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการและการแปลผล)

3.4.2 การคัดกรองภาวะเสี่ยง

3.4.3   การวินจิฉัยการตั้งครรภแ์ละภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์                        

(สรีระและจิตสังคม)

3.4.4 การวางแผนการพยาบาลหญิงในระยะตั้งครรภ ์ (  heart burn , back pain , 

ตะคริว , ทอ้งผูก )

3.5 การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ ์(โภชนาการ และการใช้ยา การมีเพศสัมพันธ์     

การออกก าลังกาย  การพักผ่อน  การใหภ้มิูคุ้มกัน การกระตุ้นพัฒนาการของทารก

ในครรภ ์)
3.6 การเตรียมตัวเพ่ือการคลอดและการเตรียมบทบาทการเปน็บดิา มารดา/การสร้าง

สัมพันธภาพบดิามารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์

บทน าที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภแ์ละ

การพยาบาลมารดาและทารก

ขอบเขตเน้ือหาวิชาการผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก  ฉบับปรับปรุง 2555
ข้อสอบจ านวน 120 ข้อ

หัวเร่ือง เน้ือหาวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการอนามัยเจริญพันธุ์

และการวางแผนครอบครัว
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4. การประเมินสภาวะทารกใน 4.1 การประเมินสภาวะทารกในครรภแ์ละการแปลผล

ครรภท์ี่มีภาวะเสี่ยง - Biochemical Assessment 

   - Biophysical Assessment 

- Electronic fetal monitoring

4.2 วางแผนการพยาบาลมารดาที่ได้รับการประเมินสภาวะทารกในครรภ์

5. การพยาบาลหญิงที่มี 5.1 การพยาบาลหญิงที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์

   ภาวะเสี่ยงและ - Fetal anomalies

ภาวะแทรกซ้อนในระยะ - Dead fetus

ตั้งครรภ์ - Elderly gravida

- Teenage pregnancy

- Unwanted pregnancy

- Drug addicted pregnancy

- Abuse during pregnancy

5.2 การพยาบาลหญิงที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์

- Hyperemesis gravidarum

- PIH

- Hydramnios/Oligohydramnios

- Twins

5.3 การพยาบาลหญิงที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์

- โรคหวัใจ

- โรคเบาหวาน
- โรคเลือด (Thalassemia & Anemia)
- โรคระบบทางเดินปสัสาวะ
- ไทรอยด์ผิดปกติและโรคหดื/วัณโรคปอด

5.4 การพยาบาลสตรีที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์
- Abortion

       - Molar pregnancy
- Ectopic pregnancy
- Abruptio placenta
- Placenta previa

5.5 การพยาบาลหญิงที่มีโรคติดเช้ือร่วมกับการตั้งครรภ์
- โรคตับอักเสบ
- หดัเยอรมัน  โรคสุกใส
- ซิฟิลิส   เริม  Condyloma accuminata/ HPV
- AIDS
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6. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ 6.1 นยิามการคลอดและระยะของการคลอด

      คลอด 6.2  การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตสังคมของผู้คลอด  (ระยะที่ 1  - 4 ของการคลอด)

6.3 ปจัจัยชักน าใหเ้กิดการคลอด

6.4 ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลอด

6.5 กลไกการคลอด

7. 7.1 การพยาบาลมารดาระยะที่ 1 ของการคลอด

- การรับผู้คลอดใหม่

- การเฝ้าคลอด และการเตรียมส าหรับคลอด
- การพยาบาลทางดา้นสรีระ จิตสงัคมของมารดาในระยะคลอด

-  การดูแลเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอด (ไม่ใช้ยา)

- การส่งเสริมความสุขสบายในระยะคลอด

7.2 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่  2-3  ของการคลอด

- การวางแผนการพยาบาลในระยที่ 2-3 ของการคลอด
-  การท าคลอดทารกปกติ
- การลอกตัวของรก  การท าคลอดรก  และการตรวจรก
- การฉีดขาด/การตัดและการซ่อมแซมฝีเย็บ

7.3 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่ 4 ของการคลอด(ยกเว้น hematoma)

8 การพยาบาลทารกแรกเกิดทนัที 8.1 การประเมินทารกแรกเกิดทนัท ี (Apgar score)

    8.2 การดูแลทารกแรกเกิดทนัที

8.3 การส่งเสริมสัมพันธภาพ

9. การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติ 9.1 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปจัจัยการคลอด

และภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด - Power

- Passage

- Passenger

- Psyche, Position / Physical condition

9.2 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด

(ระยะที่ 1 - 2 ของการคลอด)

- PROM

- Preterm/Post-term/IUGR
- Prolonged labour/Obstructed labour 
- Uterine rupture
- Amniotic fluid embolism    
- Vasa Previa                                
- Prolapsed cord

- Fetal distress

การพยาบาลมารดาและทารกในครรภ์
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9.3 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด

(ระยะที่ 3 ของการคลอด)

- รกติด รกค้าง มดลูกปลิ้น

- ภาวะช็อกทางสูติศาสตร์

10. การพยาบาลผู้คลอดที่ท า วิธีการช่วยเหลือ/การพยาบาลขณะและหลังท า

สูติศาสตร์หตัถการ 10.1 Induction of Labour
10.2 F/E
10.3 V/E
10.4 C/S
10.5 Version

10.6 การล้วงรก

10.7 การท าคลอดในภาวะฉุกเฉิน

10.8 Breech assisting

11. การพยาบาลมารดาและทารกหลังคลอด 11.1 การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการปรับตัวด้านจิตสังคมของมารดาหลังคลอด และ

บทบาทการเปน็มารดาหลังคลอด (รวม postpartum blue)

11.2 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

11.3 การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด

- การดูแลความสะอาดและการปอ้งกันการติดเช้ือ

- การมีเพศสัมพันธุ์หลังคลอด

- อาหาร

- การพักผ่อน

- การออกก าลังกาย

- การขับถ่าย

- อาการผิดปกติที่ควรมารพ.ก่อนวันนดั

- การมาตรวจตามนดั

- การใหค้ าแนะน ามารดา เร่ืองการเลี้ยงลูกและสังเกตอาการผิดปกติของลูก

11.4 การส่งเสริมสัมพันธภาพมารดาทารกหลังคลอด

12. การพยาบาลมารดาหลังคลอด 12.1 การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ

ที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพและ - Reactionary fever

ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด -  After pain

- เจ็บแผลฝีเย็บ

- ริดสีดวงทวารอักเสบ

- ทอ้งผูก

- ปสัสาวะล าบาก
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12.2 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

- PPH(Late, Sheehan's syndrome)     

- Hematoma

- Infection

- Subinvolution     

- Phlebitis

- Breast abscess                

- P.P.Depression and psychosis

13. การพยาบาลทารกแรกเกิด 13.1 การประเมินสภาพทารกแรกเกิด

     - การตรวจร่างกายตามระบบ

     - การตรวจร่างกายทารกแรกเกิดเพ่ือประเมินอายุครรภ ์(Ballard's scores)

13.2 การพยาบาลทารกแรกเกิดประจ าวัน

13.3 การใหว้ัคซีน

13.4 การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติเล็กนอ้ย

      - club foot, tongue-tie, meconeum impact, lactose intolerance, Down 

syndrome, neonatal  teeth, ตัวเหลือง,subtemperature, น้ าตาไหล , sucking  

defect, undescended testes

14. การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี 14.1 Birth asphyxia และการกู้ชีพ

ภาวะแทรกซ้อน 14.2 Meconium aspiration syndrome

14.3 Birth injuries 

15. การใช้ยาทางสูติกรรม 15.1 การใช้ยาทางสูติกรรมในระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด  ระยะหลังคลอด
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1. การพยาบาลผู้ปว่ยนรีเวช 1.1 Tumor/ cyst: cervix, ovary, uterus/displacement

1.2 Infecton: bacteria, fungus, parasites, sexual transmitted  disease 

1.3 Menstual cycle disorders: dysmenorrhea, post menstrual bleeding 

amenorrhea, endometriosis , DUB , menopause
2. การพยาบาลผู้ปว่ยที่มีการผนัแปร   ออกซิเจน 2.1 Heart : Coronary artery disease, CHF, infection, valvular  disease

ในระยะเฉยีบพลนั  วิกฤต และเร้ือรัง 2.2 Chest : Infection : bronchitis, pneumonia, abscess, empyema

             Non infection : asthma, COPD, tumor, embolism

2.3 Hematologic: anemia, leukemia, lymphoma, bleeding disorders,

2.4 Vessels : Artery : hypertension, arterial occlusion,aneurysm,                                                                                   

                Vein : DVT, varicose vein, thrombophlebitis

2.5 Nose & Throat: nasal bleeding, nasal polyps, sinusitis , tonsilitis , CA 

nasopharynx, CA larynx
3. การพยาบาลผู้ปว่ยที่มีปญัหาการเคลื่อนไหว 3.1 Pain

และประสาทสมัผสัในระยะเฉยีบพลนั  วิกฤต 3.2 Neurological :

และเร้ือรัง      - Infection : meningitis, encephalitis, brain abscess

     - Non infection : CVD, IICP, seizure, multiple sclerosis,                    

  Guillain-Barre syndrome, myasthenia gravis, tumor

3.3 Orthopedics :

     - Infection : osteoarthritis , osteomyelitis

     - Non infection : osteoporosis, fracture (joint replacement, 

amputation , gouty arthritis , bone tumor , traction, ORIF)

3.4 Ear : hearing loss, tympanic membrane perforation,  otitis media,   

mastoiditis , Meniere's disease (vertigo)

3.5 Eye : glaucoma, cataract, retinal detachment, eye injury, hyphema , 

diabetic retinopathy

4. การพยาบาลผู้ปว่ยที่มีปญัหาการยอ่ย 4.1 GI: CA esophagus, gastric ulcer, gastroesophageal reflux, 

การเผาผลาญ และการขับถา่ยในระยะ appendicitis, peritonitis, intestinal diverticulum, GI obstruction , 

herniaเฉยีบพลนั  วิกฤต  และเร้ือรัง 4.2 Procto : ulcerative colitis, CA colon , anal fistula , hemorrhoid

4.3 ตบั ถงุน้้าด ี ตบัอ่อน: cirrhosis, liver abscess, CA liver, cholecystitis ,

cholelithiasis, pancreatitis, CA pancreas
4.4 Endocrine :

     - Pituitary & adrenal gland problems : tumor, DI , SIADH , 

Cushing's  syndrome, addison's disease 

     - Thyroid & parathyroid glands problems :   

       hypo/hyperthyroidism, hypo/hyperparathyroidism

     - DM

ขอบเขตเน้ือหาวิชาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละการพยาบาลผูสู้งอายุ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

ข้อสอบจ านวน 90 ข้อ

หัวเร่ือง เน้ือหาวิชา
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5. การพยาบาลผู้ปว่ยที่มีปญัหาตดิเช้ือ  การเสยี 5.1 Fluid & Electrolytes and  Acid-base imbalance: Fluid volume 

สมดลุ  น้้า  เกลอืแร่ ในระยะเฉยีบพลนั deficit/excess, hypo/hypernatrimia, hypo/hyperkalemia, 

วิกฤต  และเร้ือรัง hypo/hypercalcemia, acidosis, alkalosis

5.2 Infection: malaria, hepatitis, leptospirosis, melioidosis,  sepsis, 

multiple organ failure

5.3 Perioperative: pre-post operative care, anesthesia, operative 

complication : hypothermia

5.4 Communicable  diseases & Tropical diseases: TB, typhoid,

 cholera, tetanus, emerging infectious diseases  (e.g. avian flu, SARS)

5.5 Immune : hypersensitivity-anaphylaxis, allergy, contact  dermatitis

                  Immune deficiency : AIDS

                  Autoimmune : SLE,  rheumatoid arthritis

5.6 Skin: psoriasis, cellulitis, Steven-Johnson syndrome, herpes zoster/ 

simplex, fungal infection

5.7 Burn

6. การพยาบาลผู้ปว่ยที่มีปญัหาขับถา่ยปสัสาวะ 6.1 Uro : Infection : cystitis, UTI

ในระยะเฉยีบพลนั  วิกฤต และเร้ือรัง           Non infection : lithiasis, CA  bladder, neurogenic bladder 

6.2 Nephro: Infection : pyelonephritis, acute glomerulonephritis,

             Non infection : ARF ,CRF

7. การพยาบาลผู้ปว่ยมะเร็งในระยะ 7.1 Death & dying & Palliative care 

   เฉยีบพลนั  วิกฤต  และเร้ือรัง 7.2 Chemotherapy

7.3 Radiation

7.4 CA Breast

8. การพยาบาลฉกุเฉนิ บาดเจ็บและสาธารณภัย 8.1 Concept of trauma care: prehospital care, triage, primary 

assessment & resuscitation, secondary assessment & 

intervention, immobilizing & stabilization, post trauma care

8.2 Shock

8.3 Mulitple organ injury : 

Chest : flail chest, pneumo/hemothorax, cardiac tamponade

 Abdomen : tear of spleen/ liver/ intestine

Pelvic : ruptured bladder, fractured pelvic

Head injury : cerebral contusion/concussion / hemorrhage                                

                        Spinal cord injury

8.4 Disaster nursing: preparedness, rescue & response, rehabilitation
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9. มโนทศันเ์กี่ยวกบัการพยาบาล 9.1 ความหมายและประเภทของผู้สงูอายุ

ผู้สงูอายุ 9.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร/ บทบาทพยาบาล ผู้ดแูล 

ครอบครัว สงัคมตอ่การดแูลผู้สงูอายุ/ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ  

แผนพัฒนาผู้สงูอายแุหง่ชาติ

9.3 ระบบบริการสขุภาพและสงัคม  ส้าหรับผู้สงูอายุ

10. เจตคตกิารดแูลผู้สงูอายุ 10.1 จริยธรรมในการดแูลผู้สงูอาย/ุ เจตคตติอ่การดแูลผู้สงูอายุ

11. ทฤษฎีความสงูอายุ 11.1 ทฤษฎีความสงูอายเุชิงชีวภาพ

     (1) Cross linkage theory
     (2) Free radical theory

     (3) Wear and tear theory

     (4) Accumulative theory

     (5) Genetic program and error theory

11.2 ทฤษฎีความสงูอายเุชิงจิตสงัคม

     (1) Disengagement theory

     (2) Activity theory

     (3) Continuity theory

12. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สงูอายุ 12.1 ปจัจัยที่มีผลตอ่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สงูอายุ

     - ปจัจัยภายใน(สขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพ ประสบการณ์ชีวิต         

ความเช่ือและวัฒนธรรม)

     - ปจัจัยภายนอก (การศกึษา เศรษฐานะและการเกษยีณการท้างาน)

12.2 การเปลี่ยนแปลงดา้นร่างกาย

12.3 การเปลี่ยนแปลงดา้นจิตสงัคม

13. การประเมินภาวะสขุภาพผู้สงูอายุ 13.1 การประเมินความสามารถในการท้ากจิวัตรประจ้าวัน                     

(Activity of Daily Living : ADL)
13.2 การประเมินสมรรถภาพจิต/สมองของผู้สงูอาย ุ

14 การพยาบาลเพ่ือการสร้าง

เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 14.1 Physical activity (Exercise)

14.2 Fall /  Environment

14.3 Injury / Abuse

14.4 Nutrition

14.5 Sleep/ Sexual relation (เพศสมัพันธ์ในผู้สงูอาย ุ)
14.6 Stress management/ Social participation / Recreation

15 การพยาบาลผู้สงูอายทุี่มีปญัหาสขุภาพ

15.1 ประสาท  : Alzeimer  / Parkinson

15.2 ระบบกระดกู / ข้อตอ่ : Osteoarthritis,  Osteoporosis
15.3 ระบบทางเดนิอาหาร 

15.4 ระบบไหลเวียนเลอืด

การพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ

การพยาบาลผู้สงูอายทุี่มีปญัหาสขุภาพ
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15.5 ระบบขับถา่ยปสัสาวะ :  ตอ่มลกูหมากโต/  ภาวะกลั้นปสัสาวะไม่อยู่

15.6 ประสาทสมัผสั :  การมองเหน็/ การไดย้นิ

16 การพยาบาลเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ 16.1 การพยาบาลเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพผู้สงูอายทุี่มีปญัหาสขุภาพ : DM, HT,   

HD/ Stroke,   Pressure sore, COPD / Pneumonia

17. การใช้ยาในผู้สงูอายุ 17.1 เภสชัจลศาสตร์ในผู้สงูอาย ุและการท้าปฏิกริิยาตอ่กนัของยา
17.2 ผลข้างเคยีง และข้อพึงปฏิบตัจิากการใช้ยา
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1.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

1.2 การสงเสริมพัฒนาการตามวัย

2.1 ความตองการสารอาหารในเด็กแตละวัย

2.2 การสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก/อาหารเสริม ในเด็กแตละวัย

2.3 ปญหาโภชนาการในเด็กและการดูแล

3. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 3.1 แบบแผนการใหภูมิคุมกันโรค

3.2 การใหคําแนะนําในการใหภูมิคุมกันโรค

4. การดูแลเด็กเมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 4.1  Family Centered Care

4.2  การพยาบาลในระยะเฉียบพลันและวิกฤติ

  -  Separation anxiety

  -  Pain management

  -  Critical Care Concept

  -  Stress and coping

4.3  การพยาบาลในระยะเรื้อรัง และ ระยะสุดทาย

  -  Body image

  -  Death & Dying

5. การพยาบาลทารกแรกเกิด 5.1 การพยาบาลทารกเกิดกอนกําหนด :

RDS, Sepsis, Hypothermia, Hypoglycemia, Hyperbilirubinemia, 

NEC, ROP, BPD

5.2 การพยาบาลทารกครบกําหนดที่มีปญหา :

MAS, Jaundice, Hypoglycemia

5.3 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความพิการแตกําเนิด :

Cleft lip & palate, TE fistula, Imperforated anus, Down Syndrome, 

Spina bifida 

6. การพยาบาลเด็กที่มีปญหาการติดเชื้อ 6.1 การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้อท่ีปองกันดวยวัคซีน :

หัด หัดเยอรมัน สุกใส คางทูม วัณโรค

6.2 การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้ออ่ืนๆ : ไขเลือดออก  เอดส  โรคผิวหนัง

7. การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินอาหาร 7.1 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินอาหารที่รักษาทางยา  :

Diarrhea, Gastritis, Gastroenteritis

7.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินอาหารที่รักษาดวยการผาตัด :

Hirschsprung’s  disease, Intussusception

2. การสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

ขอบเขตเนื้อหาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

ขอสอบจํานวน 75 ขอ

หัวเร่ือง เนื้อหาวิชา

1. การสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
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8. การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจ 8.1 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจ  :

Asthma, Croup, Bronchitis ,Pneumonia, Bronchiolitis

8.2 การดูแลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจดวยกายภาพบําบัดทรวงอก

และออกซิเจน

8.3 การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันและการดูแลเด็กที่มีปญหา

      ระบบทางเดินหายใจที่บาน

9. การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินปสสาวะและตอมไรทอ 9.1  การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบทางเดินปสสาวะ :

AGN, NS, UTI, Pyelonephritis

9.2  การพยาบาลเด็กที่มีปญหาตอมไรทอ  : DM, DI, Hypothyroidism

9.3  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันและการดูแลเด็กที่มีปญหาระบบ

ทางเดินปสสาวะและตอมไรทอท่ีบาน

10. การพยาบาลเด็กที่มีปญหาทางโลหิตวิทยาและนีโอพลาสม 10.1 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาทางโลหิตวิทยา :

         Anemia, Thalassemia, Hemophilia

10.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาทางนีโอพลาสม:

         Leukemia, Lymphoma, Wilm’s  tumor,  Neuroblastoma

11. การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบหัวใจ 11.1 การพยาบาลเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิด  : TOF, TGV, ASD, VSD, PDA

11.2 การพยาบาลเด็กโรคหัวใจท่ีเกิดข้ึนภายหลัง : Rheumatic Heart Disease

        Infective endocarditis

11.3 การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีภาวะหัวใจวาย

12. การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบประสาท  กลามเนื้อและกระดูก 12.1 การพยาบาลเด็กที่มีอาการชัก : Febrile Convulsion ,Epilepsy

12.2 การพยาบาลเด็กที่มีภาวะความดันในชองกะโหลกศีรษะสูง :

Hydrocephalus

12.3 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาการติดเชื้อในระบบประสาท :

Meningitis,Encephalitis

12.4 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว : Cerebral palsy

13. การปองกันและชวยเหลือเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุและสารพิษ 13.1 อุบัติเหตุ

13.2 สารพิษ/ส่ิงแปลกปลอม
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1. หลักการพ้ืนฐาน ลักษณะและขอบเขตของงานการพยาบาล 1.1 หลักการพ้ืนฐานของการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช

    สุขภาพจิต และจิตเวช บทบาทของพยาบาลด้านสุขภาพจิต (คุณลักษณะของพยาบาล , เจตคติต่อการเจ็บปว่ย , หลักการพยาบาล)

    และจิตเวช 1.2 ลักษณะและขอบเขตงานทั้ง 4 มิติ  ของการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1.3 บทบาทของพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

1.4 เคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือคัดกรองปญัหาสุขภาพจิต

1.5 ระบบและการดูแลต่อเนื่องด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

2. แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิต 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต

    และจิตเวช      (1) องค์ประกอบของผู้มีสุขภาพจิตดี / ผู้มีความผิดปกติทางจิต

และปจัจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิต

     (2) ลักษณะส าคัญและเกณฑ์การจ าแนกโรคทางจิตเวชที่พบได้บอ่ย

     (3) หลักการสัมภาษณ์ประวัติทางจิตเวช วิธีการตรวจและประเมิน

สภาพจิตเบื้องต้น

2.2 ทฤษฎทีางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

     (1) ทฤษฎจิีตวิเคราะห ์ สัมพันธภาพระหว่างบคุคล   และจิตสังคม

     (2) ทฤษฎทีางพฤติกรรมนยิม   พฤติกรรมปญัญานยิม

     (3) ทฤษฎทีางชีวภาพทางการแพทย์

     (4) ทฤษฏมีนษุยนยิม

     (5) ทฤษฎกีารพยาบาล(เพ็พพลาว รอย โอเรม)

3. เคร่ืองมือในการบ าบดัทางการพยาบาลจิตเวช 3.1 การตระหนกัรู้ในตนเอง และการใช้ตนเองเพ่ือการบ าบดั

3.2 เง่ือนไขที่ส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบ าบดั  หลักการ

      และขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบ าบดั

3.3 เทคนคิการสื่อสารเพ่ือการบ าบดั

3.4 ปญัหาและการแก้ไขปญัหาในแต่ละขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพ

4. การพยาบาลผู้ที่มีปญัหาสุขภาพจิตและจิตสังคม 4.1 ผู้ที่มีความวิตกกังวล/เครียดอย่างเฉียบพลัน/เร้ือรัง

      (1 ) ลักษณะและอาการของผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลหรือเครียด/เฉียบพลัน /

            เร้ือรัง

      (2) วิธีการบ าบดัทางการพยาบาล

4.2 ผู้ที่มีภาวะสูญเสีย/ เศร้าโศก

     (1) ลักษณะและ/อาการส าคัญในแต่ละระยะของ loss & grief process

     (2)  วิธีบ าบดัทางการพยาบาล

ขอบเขตเน้ือหาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

ข้อสอบจ านวน 75 ข้อ

หัวเร่ือง เน้ือหาวิชา
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4.3 ผู้มีภาวะซึมเศร้า

     (1) ลักษณะส าคัญและปจัจัยเหตุของภาวะซึมเศร้า

     (2) วิธีการบ าบดัทางการพยาบาล

4.4 ผู้มีภาวะโกรธ

      (1) ลักษณะส าคัญและปจัจัยเหตุของผู้ที่มีภาวะโกรธ

      (2) วิธีบ าบดัทางการพยาบาล

5. การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 5.1 การพยาบาลผู้ที่มีความวิตกกังวลและความเครียดผิดปกติ

      - ผู้ปว่ยโรควิตกกังวล  (Panic disorder , Phobia disorder . Obsessive- 

Compulsive Disorders  , Acute Stress Disorders , Post Traumatic Stress 

Disorders , Generalized Anxiety Disorders)

      - Adjustment Disorders

      - Somatoform Disorders (Somatization , Hypochondria  , Conversion)        

5.2 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้

      -  ผู้ปว่ยโรคจิตเภท  (Delusion, Paranoid, Hallucination, Illusion, 

Withdrawal)

     - ผู้ปว่ยโรคสมองเสื่อม  (Dementia) ภาวะสับสนเฉียบพลัน(Delirium)

5.3 การพยาบาลผู้ที่มีความปกติทางด้านอารมณ์

      - ผู้ปว่ยโรคจิตซึมเศร้า ( Depressive Disorder)

      - ผู้ปว่ยโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder)

5.4 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติด้านพฤติกรรม

      - Aggression / Hostility/ Violence

      - Suicidal / Self Destructive Behavior

5.5 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านบคุลิกภาพ

      - Dependence personality

      - Antisocial personality

      - Borderline personality

5.6 การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด (Substance - related Disorders)

      - Alcohol

      - Tobacco / Prescription Drugs / Illicit Substances

5.7 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางเพศ

      - Sexual function disorder 

      - Gender identity disorder

2/3



หัวเร่ือง เน้ือหาวิชา

5.8 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางการกิน

      - Anorexia

      - Bulimia

5.9 การพยาบาลผู้ปว่ยจิตเวชเด็ก

      - Mental Retardation

      - Autistic Disorders

      - Conduct Disorders

      - Attention Deficit Hyperactivity Disorders

6. แนวคิดการบ าบดัรักษาทางจิตเวช 6.1 การจัดการในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

         (1) แนวคิดของภาวะวิกฤตทางอารมณ์ และ ปจัจัยที่ท าใหเ้กิดภาวะวิกฤต

      (2) วิธีการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต และการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

6.2 กระบวนการและเทคนคิการใหค้ าปรึกษาปญัหาสุขภาพจิต

6.3 การรักษาด้วยไฟฟ้า

      - แนวคิดการรักษาด้วยไฟฟ้า

      - อาการแทรกซ้อนของการรักษาด้วยไฟฟ้า

      - หลักการพยาบาลผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า

6.4 การบ าบดัด้วยยาทางจิตเวช

      (1) ชนดิและคุณสมบตัิของยาทางจิตเวช

      (2) การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช

6.5 แนวคิดการบ าบดัทางจิต (รายบคุคล กลุ่ม ครอบครัว)

      (1) บทบาทของพยาบาลในการบ าบดัทางจิต

6.6 การบ าบดัด้วยสิ่งแวดล้อม

      (1) แนวคิด   หลักการ และกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมบ าบดั

      (2) บทบาทของพยาบาลในการจัดสิ่งแวดล้อมบ าบดั

      (3)  หลักการและแนวทางในการจ ากัดพฤติกรรม (setting limits)
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1.  การสาธารณสุข และ การพยาบาล 1.1 แนวคิด หลักการสาธารณสุข และการพยาบาล

อนามัยชุมชน  และบทบาทหนา้ที่ของ อนามัยชุมชน

พยาบาลอนามัยชุมชน 1.2 ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

1.3 บทบาทและหนา้ที่ของพยาบาลอนามัยชุมชน
1.4 ลักษณะงานพยาบาลอนามัยชุมชน

2. แผนพัฒนาสุขภาพ 2.1 สภาพปญัหาสาธารณสุขของประเทศ

2.2 นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ

2.3 แนวทางการแก้ปญัหาสาธารณสุข

3. วิทยาการระบาด 3.1 แนวคิดและหลักการทางวิทยาการระบาด

3.2 การเกิดและการกระจายโรคในชุมชน

3.3 ดัชนอีนามัย

3.4 การเฝ้าระวัง การสอบสวน และการปอ้งกันการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

4. นวตกรรมและกลวิธีการสาธารณสุข 4.1 ความหมาย แนวคิดของนวตกรรมสาธารณสุข

        4.2 แนวทางและกลวิธีด าเนนิงานสาธารณสุข :

สาธารณสุขมูลฐาน,จปฐ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนเข้มแข็ง, การมีส่วนร่วม    

 ของชุมชน
5. กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน 5.1 การประเมินชุมชน : การรวบรวม การวิเคราะห ์การน าเสนอข้อมูลสุขภาพชุมชน

5.2 การวินจิฉัยชุมชนและการจัดล าดับความส าคัญ

5.3 การวางแผนงาน

5.4 การด าเนนิงานตามแผน

5.5 การประเมินผล

6. แนวทางการด าเนนิงานอนามัยชุมชน 6.1 การอนามัยครอบครัว

    (1) แนวคดิและหลกัการบริการอนามัยครอบครัว

(2) บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลในการอนามัยครอบครัว

(3) การดูแลครอบครัวในสถานการณ์ต่าง ๆ

6.2 การอนามัยโรงเรียน

(1) แนวคิดและหลักการใหบ้ริการอนามัยโรงเรียน

(2)  บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลในการบริการอนามัยโรงเรียน

(3) การใหบ้ริการในสถานการณ์ต่าง ๆ

6.3 การอาชีวอนามัย
(1) แนวคดิและหลกัการด าเนนิงานอาชีวอนามัย

(2) บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลในงานอาชีว อนามัย

(3) การใหบ้ริการอาชีวอนามัย

ขอบเขตเน้ือหาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลข้ันต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
ข้อสอบจ านวน 75 ข้อ

หัวเร่ือง เน้ือหาวิชา
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ขอบเขตเน้ือหาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลข้ันต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
ข้อสอบจ านวน 75 ข้อ
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6.4 อนามัยสิ่งแวดล้อม

(1) แนวคิดและหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(2) บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

(3) การดูแลและจัดการด้านสุขาภบิาลอาหาร น  าดื่ม  น  าใช้ ขยะและสิ่งปฏกิูล         

การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การแก้ไขเหตุร าคาญและมลพิษต่างๆ

7. การบรรเทาสาธารณภยั 7.1 หลักการบรรเทาสาธารณภยั

7.2 การวางแผนการดูแลผู้ประสบปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ที่จุดเกิดเหตุและ

ระหว่างการเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาล
8. การรักษาพยาบาลขั นต้น 8.1 การประเมินภาวะสุขภาพ :

(1) การซักประวัติและการตรวจร่างกาย

(2) การส่งตรวจและแปลผลทางหอ้งปฏบิตัิการ

8.2

8.3 การรักษาพยาบาลขั นต้นด้านศัลยกรรม  :                                                    

 การผ่าฝี เย็บบาดแผลที่ไม่สาหสั ชะล้าง ท าแผล ตกแต่งบาดแผล ผ่าเอาสิ่ง

แปลกปลอมซ่ึงอยู่ในต าแหนง่ที่ไม่เปน็อันตรายต่ออวัยวะส าคัญ

8.4 การรักษาพยาบาลขั นต้นด้านปจัจุบนัพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน

(1) ผู้ได้รับสารพิษ สัตว์กัดต่อย  การแพ้ยา การแพ้เซรุ่มและวัคซีน

(2) ผู้ที่มีภาวะเสียโลหติ ช็อก เปน็ลมหมดสติ หยุดหายใจ

(3) ผู้ที่มีภาวะกระดูกหกั ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน

(4) ผู้ที่จมน  า ไฟไหม้ น  าร้อนลวก ไฟฟ้าดูด     สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ห ูคอ จมูก

(5) ผู้ที่ทอ้งเดินอย่างรุนแรง หรือต้องสวนปสัสาวะหรือล้างทอ้ง

การรักษาพยาบาลขั นต้นด้านอายุรกรรม :                                                                 

     ไข้ตัวร้อน  ไข้และมีผื่นหรือจุด ไข้จับสั่น  ไอ     ปวดศีรษะ  ปวดหลัง ปวดเอว ปวด

ทอ้ง ทอ้งผูก  ทอ้งเดิน คลื่นไส้  อาเจียน การอักเสบต่าง ๆ  โลหติจาง  ดีซ่าน  โรคขาด

สารอาหาร อาหารเปน็พิษ โรคพยาธิล าไส้ โรคบดิ  โรคหวัด โรคหดั  โรคสุกใส โรคคาง

ทมู  โรคไอกรน โรคผิวหนงั  และโรคติดต่อตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข
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1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1.1 องค์ประกอบของกฎหมายล าดับศักดิ์ของกฎหมายลายลักษณอั์กษรการบังคับใช้และ

การยกเลิกกฎหมาย

2 กฎหมายอาญาที่เกี่ยวขอ้งกับการ 2.1 องค์ประกอบของความรับผิดตามกฎหมายในการประกอบวชิาชีพการพยาบาล

ประกอบวชิาชีพการ 2.2 การกระท าผิด

พยาบาลและการผดุงครรภ์      (1) ประมาท

     (2) ทอดทิ้งผู้ป่วย

     (3) เปิดเผยความลับของผู้ป่วย

     (4) ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวติ

     (5) เอกสาร : ท าค ารับรองเท็จ/ปลอมเอกสาร

     (6) การท าแท้ง

3 กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวขอ้ง 3.1  หลักเกณฑ์การให้ความยินยอมเพ่ือการรักษา

กับการประกอบวชิาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์

3.2 องค์ประกอบของความรับผิดฐานละเมิด  และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

4 พระราชบัญญตัิวชิาชีพ การพยาบาล

และการผดุงครรภ์ พศ. 2528 และ

4.1 ความหมายหรือขอบเขตของการพยาบาล  การผดุงครรภ์ และการประกอบวชิาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์

(ฉบับที่ 2 ) พศ.2540 4.2 สมาชิกสภาการพยาบาล

     -  ขอ้บังคับสภาการพยาบาล      - ประเภท : สามัญและกิตติมศักดิ์

ที่เกี่ยวขอ้ง      - คุณสมบัติ

     - สิทธแิละหน้าที่

     - เหตุและผลของการพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสามัญ

4.3 คุณสมบัติของผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล  และการผดุงครรภ์

4.4 กรรมการสภาการพยาบาลและกรรมการที่ปรึกษา

     - คุณสมบัติ

     - เหตุของการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ

     - การเลือกบุคคลเขา้รับต าแหน่งกรรมการที่วา่งลงก่อนครบวาระ

     - การด าเนินกิจการของสภาการพยาบาล

          - การประชุมและการลงมติ

          - การให้ความเห็นชอบและการคัดค้านมติของสภานายกพิเศษ

4.5 สิทธแิละหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

4.6 การกระท าการพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยผู้ที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ

  และขอ้ยกเวน้

4.7 จริยธรรมแห่งวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามขอ้บังคับสภาการพยาบาล

4.8 กระบวนการสืบสวนและสอบสวนพยาบาลที่ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวชิาชีพฯ

ขอบเขตเน้ือหาวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ ฉบบัปรับปรุง พ .ศ.2555
ข้อสอบจ านวน 40 ข้อ

หัวเร่ือง เน้ือหาวิชา
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4.9 โทษ
       (1)  ทางอาญาที่ระบุไวใ้นพรบ.วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

       (2)  ทางวชิาชีพส าหรับพยาบาลที่ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวชิาชีพ

5 กฎหมายสาธารณสุขอ่ืนที่ 5.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยบุคคลซ่ึงกระทรวง  ทบวง กรม

เกี่ยวขอ้งกับผู้ประกอบ กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยาฯ มอบหมายให้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมฯพ.ศ.2539

วชิาชีพการพยาบาลและ 5.2 พระราชบัญญตัิสถานพยาบาล พ.ศ.2541

การผดุงครรภ์ 5.3 พระราชบัญญตัิโรคติดต่อพ.ศ.2523

5.4 พระราชบัญญตัิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

5.5 พระราชบัญญตัิสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

6 ทฤษฎีจริยศาสตร์ 6.1 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมตามทฤษฎีหน้าที่นิยม

6.2 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมตามทฤษฎีประโยชน์นิยม

7 การพัฒนาจริยธรรมในวชิาชีพ 7.1 ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของโคลเบอร์ก

7.2 ค่านิยมและการท าความกระจ่างในค่านิยม

8 หลักจริยธรรมในวชิาชีพ 8.1 เอกสิทธิห์รือความมีอิสระ  (Autonomy)

การท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ (Beneficence)

8.2 การไม่ท าในสิ่งที่เป็นอันตราย (Nonmaleficence)

8.3 ความยุติธรรม  (Justice)

8.4 ความซ่ือสัตย์  (Fidelity)

8.5 การรักษาความลับ  (Confidentiality)
การบอกความจริง (Veracity)

9 จรรยาบรรณพยาบาล 9.1 จรรยาบรรณพยาบาลของสมาคมพยาบาลฯ พศ. 2546

     

10 สิทธผิู้ป่วย 10.1 ค าประกาศสิทธผิู้ป่วย

11 สิทธพิยาบาล 11.1 สิทธพิยาบาล

12 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 12.1 ปัญหาจริยธรรมในวชิาชีพการพยาบาลเกี่ยวกับ
     (1) การบอกความจริง

     (2) ชีวติและการตายอย่างมีศักดิ์ศรี

     (3) ปฏิสัมพันธแ์ละการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน

     (4) การยินยอมรับการรักษาโดยได้รับขอ้มูล

     (5) การใช้เทคโนโลยีและให้บริการเกินความจ าเป็น

    (6) ด้านความรู้และทักษะทางการพยาบาล
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