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โครงการอบรมหลักสูตร  

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี   
*************************** 

๑. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 ภาษาอังกฤษ Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing 
๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate of Nursing Specialty in Oncology Nursing 
๓. ประเภทโครงการ 
       การเรียนการสอน        การวิจัย     การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       การพัฒนานิสิต          การบริการวิชาการ    การประกันคุณภาพการศึกษา 
       การบริหาร        การเงิน               อ่ืน ๆ ระบุ.............................. 
๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๓.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 ๓.๒ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๒.๒ การส่งเสริมและผลักดันการบริการวิชาการ 
๕. โครงการ/กิจกรรม    ในแผนการปฏิบัติงานฯ  นอกแผนการปฏิบัติงานฯ 
๖. ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
๗. การน าผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุงโครงการในครั้งนี้ (กรณีโครงการตอ่เนื่อง)  
      ไม่มี 
๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
๙. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของหลายประเทศทั่วโลก และผู้ป่วยมะเร็งมีอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2030 จะมี
ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 13.1 ล้านคน รวมทั้งในประเทศไทย จากสถิติของสาเหตุการตายในคนไทยพบว่า
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ผู้ป่วยมะเร็ง
จะเสียชีวิตโดยเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ ๗ ราย นอกจากนี้ โรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในเพศ
ชายและหญิง จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งก าลังเป็นปัญหาที่ส าคัญของระบบสาธารณสุขใน
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากที่ความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผาสุกของผู้ป่วยทั้งใน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณแล้ว ความเจ็บป่วยดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกใน
ครอบครวัทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณด้วยเช่นกัน  



- ๒ -  

 
 ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยเน้น
การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพทั้งการบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ให้มีศักยภาพในการรองรับและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเฉพาะสาขามะเร็ง ได้มีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้
ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งยังพัฒนาระบบให้มีการส่งต่อการรักษาตามล าดับจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไปจนถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านโรคมะเร็ง
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และลดอัตราการป่วย ส าหรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ ได้เน้นการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ได้ในเวลาที่เหมาะสม และลดอัตราการตายลงร้อยละ ๕ รวมทั้งให้บริการผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
 จากสถานการณ์การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้ป่วยมะเร็งดังกล่าวจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว 
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เน้นการพัฒนาระบบจัดการและการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศและการพัฒนาให้ผู้ป่วยมีความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) จึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีทักษะเชิงเทคโนโลยี และการ
ประยุกต์ใช้สื่อให้เหมาะสมในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับความ
รุนแรงซับซ้อนของปัญหาจากโรคมะเร็ง และเท่าทันความก้าวหน้าของวิทยาการรักษาโรคมะเร็ง  
 ในการนี้สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งขึ้น เพ่ือฝึกอบรมให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบสุขภาพส าหรับผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งส่งต่อเพ่ือรองรับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ มีความรู้ที่เท่าทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และมีการ
ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง โดยการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและ
ครอบครัวแบบองค์รวม  โดยการใช้กระบวนการพยาบาล การจัดการอาการ การดูแลแบบประคับประคอง 
การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๑๐. วัตถุประสงค์ 
 เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถ 

๑) อธิบายนโยบายสุขภาพและระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ 
๒) อธิบายแนวคิดและรูปแบบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ 

ผลผลิตในการบริการสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งได้  
๓) อธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้ 
๔) ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็งและ

ครอบครัวแบบองค์รวมได้  
๕) วางแผนและให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว รวมทั้งให้การดูแลแบบ

ประคับประคองและการดูแลต่อเนื่องโดยค านึงถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้  
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๖) อธิบายแนวคิดการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล กระบวนการจัดการผลลัพธ์ การประเมิน

ผลลัพธ์ทางการพยาบาล และบอกตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลได้ 
๗) ก าหนดแนวทางในการประเมินผล และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและ

ครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๘) ป้องกันและจัดการภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้ 
๙)  อธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล กระบวนการการพัฒนานวัตกรรมทางการ

พยาบาล และกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
๑๐)  ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๑)  พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวตามประเด็นปัญหาที่เลือกสรรได้ 
๑๒)  อธิบายกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้ 

๑๑. กลุ่มเป้าหมาย 
 พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๓๐ คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือ
การพยาบาลชั้นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ 

๒) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอย่างน้อย ๒ ปีนับถึงวันเปิดอบรม 
๓) ในกรณีมีต้นสังกัดให้มีหนังสือรับรองให้ลาฝึกอบรมฯ  
๔) มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 
หมายเหตุ กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

๑๒. วัน/เดือน/ปี ทีด่ าเนินงาน  
 ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓. สถานทีด่ าเนินงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๑๔. โครงสร้างหลักสูตร 

๑) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๕ หน่วยกิต (๖ รายวิชา) 
  วิชาภาคทฤษฎี ๑๐ หน่วยกิต (สอนในชั้นเรียน ๑๓๕ ชั่วโมง และในห้องปฏิบัติการ ๓๐ ชั่วโมง)  
  วิชาภาคปฏิบัติ  ๕ หน่วยกิต (๓๐๐ ชั่วโมง) 

๒) ภาคทฤษฏี จ านวน  ๑๐ หน่วยกิต (๔ รายวิชา) 
๒.๑. วิชาแกน  จ านวน ๒ หนว่ยกิต 

  ระบบสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง              ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
  (Health System and Health Policy in Oncology Nursing) 
 ๒.๒. วิชาความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา จ านวน ๑๐ หนว่ยกิต ๓. รายวิชา 
  ๒.๒.๑ การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) หน่วยกิต 
   (Advanced Health Assessment and Clinical Judgment) 

๒.๒.๒ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
   (Oncology Nursing 1) 

  ๒.๒.๓ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
     (Oncology Nursing 2) 



- ๔ -  

 
 ๒.๓ วชิาภาคปฏิบัติ  ๕ หน่วยกิต (๒ รายวิชา)  

๒.๓.๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑ ๒ (๐-๘-๒) หน่วยกิต 
   (Practicum in oncology care 1) 

  ๒.๓.๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ ๓ (๐-๑๒-๓) หน่วยกิต 
     (Practicum in oncology care 2) 
๑๕. วิทยากร 

๑) คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
๓) พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

๑๖. กิจกรรมและขอบเขตเนื้อหา 
 การบรรยาย การร่วมอภิปราย การสัมมนา การน าเสนอรายงานการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง 
การน าเสนอการวิเคราะห์บทความวิชาการหรืองานวิจัย และน าเสนอรายงานกรณีตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติ 
ในรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรการอบรมฯ 
๑๗. วิธีด าเนินการ 

๑) เขียนโครงการฯ และเสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือลงนาม

ในค าสั่ง 
๓) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพ่ือเตรียมการด าเนินงาน 
๔) ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
๕) ด าเนินงานจัดอบรมฯ ตามก าหนดในโครงการฯ 
๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะ

กรรมการบริหารคณะฯ 

ก าหนดการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที ่
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
และรับสมัคร 

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง 
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-Website คณะพยาบาลศาสตร์ 
-สถาบันการศึกษาพยาบาล 
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
-โรงพยาบาล 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ -Website คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ช าระค่าลงทะเบียน วันที่ ๒๒-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  

-คณะพยาบาลศาสตร์ 
-โอนผ่านธนาคารหรือธนาณัติ 

ด าเนินโครงการอบรมฯ วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
และโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก  

 
๑๘. ค่าลงทะเบียน คนละ ๔๕,๐๐๐ บาท รับจ านวน ๓๐ คน 
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๑๙. ก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม 
        ตามเอกสารแนบ 
                          
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตมิา ฉันทมิตรโอภาส) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ  

          วัน/เดือน/ปีที่ขออนุมัติ....................................
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ก าหนดการโครงการอบรม 
“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง” 

ในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
********************************* 

 
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐-๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการอบรมฯ 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.  ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส 
  ประธานโครงการฯ  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  แนะน าสถานที่ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และพาเยี่ยมชม 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา วิเสโส 
  เลขาโครงการฯ 
 

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  เรียนภาคทฤษฎี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 และภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ฝึกปฏิบัติ  
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  สอบวัดผลความรู้รายวิชาปฏิบัติ  
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ประเมินผลโครงการ และปัจฉิมนิเทศ 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส 
  ประธานโครงการฯ  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.  พิธีปิดการฝึกอบรมฯ และมอบประกาศนียบัตร 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หมายเหตุ ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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ตารางฝึกอบรมรายวิชาทฤษฎี หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           เวลา 
  ว.ด.ป 

๙ - ๑๐ น. ๑๐ - ๑๑ น. ๑๑ – ๑๒ น. ๑๒ -  
  ๑๓ น. 

๑๓ -๑๔ น. ๑๔ – ๑๕ น. ๑๕ - ๑๖ น. 

จันทร์ การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ 
การตัดสินทางคลินิก 

 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ 
การตัดสินทางคลินิก 

อังคาร การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ 
การตัดสินทางคลินิก 

 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ 
การตัดสินทางคลินิก 

พุธ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑ 
พฤหัสบดี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑ 
ศุกร์ ระบบสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ 

ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
 ระบบสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ 

ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
หมายเหตุ สอบวัดผลความรู้รายวิชาทฤษฏี ในวันที่ ๒ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

ตารางฝึกอบรมรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน ถึง ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       เวลา 
  กลุ่ม 

๗ - ๑๒ น. 
 

๑๒ -  
  ๑๓ น. 

๑๓ -๑๘ น. 
 

กลุ่มท่ี ๑ หอผู้ป่วยมะเร็งชาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็งชาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๒  หอผู้ป่วยมะเร็งหญิง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็งหญิง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๓ หอผู้ป่วยมะเร็งพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็งพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๔ หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๕ หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี 
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ตารางฝึกอบรมรายวิชาทฤษฎี หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           เวลา 
  ว.ด.ป 

๙ - ๑๐ น. ๑๐ - ๑๑ น. ๑๑ – ๑๒ น. ๑๒ -  
  ๑๓ น. 

๑๓ -๑๔ น. ๑๔ – ๑๕ น. ๑๕ - ๑๖ น. 

จันทร์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ 
อังคาร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ 
พุธ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ 
พฤหัสบดี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ 
ศุกร์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ 

หมายเหตุ สอบวัดผลความรู้รายวิชาทฤษฏี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

ตารางฝึกอบรมรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ถึง ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       เวลา 
  กลุ่ม 

๗ - ๑๒ น. 
 

๑๒ -  
  ๑๓ น. 

๑๓ -๑๘ น. 
 

กลุ่มท่ี ๑ หอผู้ป่วยมะเร็งพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็งพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๒ หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๓ หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๔ หอผู้ป่วยมะเร็งชาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็งชาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
กลุ่มท่ี ๕  หอผู้ป่วยมะเร็งหญิง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  หอผู้ป่วยมะเร็งหญิง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

หมายเหตุ สอบวัดผลความรู้รายวิชาปฏิบัติ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 


