องค์ประกอบของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
๑๕ หน่วยกิต
 วิชาภาคทฤษฎี จานวน ๑๐ หน่วยกิต
 วิชาภาคปฏิบัติ จานวน ๕ หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
วิชาแกน

๒ หน่วยกิต

ระบบสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ ใน
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

๒ (๒-๐-๔)

วิชาความรู้ความชานาญเฉพาะสาขา

๑๐ หน่วยกิต

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
และการตัดสินทางคลินิก
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒

วิชาภาคปฏิบัติ

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๕ หน่วยกิต

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒

๒ (๐-๘-๒)
๓ (๐-๑๒-๓)

วิทยากร
 คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผูป้ ่วยมะเร็ง

กิจกรรมและขอบเขตเนื้อหา
การบรรยาย การร่วมอภิปราย การสัมมนา การนาเสนอ
รายงานการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง การนาเสนอการ
วิเคราะห์บทความวิชาการหรืองานวิจัย และนาเสนอรายงานกรณี
ตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาที่กาหนดในหลักสูตรการ
อบรมฯ

หลักฐานการสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้น ๑
 สาเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ ใบ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
Program of Nursing Specialty in
Oncology Nursing

อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร คนละ ๔๕,๐๐๐ บาท
(รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร)

ระยะเวลาจัดการอบรม
อบรม
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(รวมระยะเวลา ๔ เดือน)

ประธานโครงการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทร. : (๐๓๘) ๑๐๒-๘31 Fax:: (๐๓๘) ๓๙๓-๔๗๙

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของ
หลายประเทศทั่วโลก และผู้ป่วยมะเร็งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
คาดการณ์วา่ อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ รวมทั้งในประเทศไทย พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตาย
อันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถานการณ์ดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งกาลังเป็นปัญหาที่สาคัญของระบบสาธารณสุข
ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทา
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยเน้นการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพทั้งการบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ให้มี
ศักยภาพในการรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพเฉพาะสาขามะเร็ง ซึ่งแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้เน้นการพัฒนาระบบให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ผปู้ ่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้ในเวลาที่เหมาะสม และลดอัตราการตายลงร้อยละ ๕
รวมทั้งให้บริการผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี และเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
เน้นการพัฒนาระบบจัดการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล การใช้ระบบ
สารสนเทศและการพัฒนาให้ผู้ป่วยมีความฉลาดทางสุขภาพ (Health
Literacy)
ในการนี้สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาและโรงพยาบาลมะเร็ ง ชลบุ รี ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย
มะเร็ง จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่ ว ยมะเร็ ง ขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมฯ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
เกี่ยวกับระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวแบบองค์รวม โดยการใช้กระบวนการ
พยาบาล การจัดการอาการ การดูแลแบบประคับประคอง การดูแล
ต่อ เนื่ อ ง และการดู แ ลระยะสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต รวมทั้ ง ตระหนั ก ถึ ง
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถ
๑. อธิบายนโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพสาหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง และรูปแบบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ ระบบ
ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ ผลผลิตในการบริการสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งได้
2. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งได้
3. ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและความ
ต้องการของผูป้ ่วยโรคมะเร็งและครอบครัวแบบองค์รวมได้
4. วางแผนและให้การพยาบาลผู้ปว่ ยโรคมะเร็งและ
ครอบครัว รวมทั้งให้การดูแลแบบประคับประคองและการดูแล
ต่อเนื่องโดยคานึงถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้
5. อธิบายแนวคิดการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
กระบวนการจัดการผลลัพธ์ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
และกาหนดแนวทางในการประเมินผล และประเมินผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
6. อธิบายแนวคิด กระบวนการการพัฒนา และกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
7. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เพือ่ การดูแลและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและ
ครอบครัวตามประเด็นปัญหาที่เลือกสรรได้
9. อธิบายกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ปว่ ย
มะเร็งและครอบครัวได้

คุณสมบัตผิ ูส้ มัคร
พยาบาลวิชาชีพ จานวน ๓๐ คน โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือ
การพยาบาลชั้นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอย่างน้อย ๒ ปีนับถึงวันเปิดอบรม ใน

กรณีมีต้นสังกัดให้มีหนังสือรับรองให้ลาฝึกอบรมฯ รวมทั้ง มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

การรับสมัคร
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2
 ติดต่อขอใบสมัครสมัครทีค่ ณ
ุ วาสนา ซิ้มเทียม ห้อง N๒o๕
ชั้น ๒ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือDownload ใบรับสมัครที่ http://nurse.buu.ac.th
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง
คุณวาสนา ซิ้มเทียม คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒o๑๓๑
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวาสนา ซิม้ เทียม
โทร. o๓๘-๑o๒๘๙๓

การประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าอบรม
 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าอบรมฯ
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 ชาระค่าลงทะเบียน
๒๒-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
** หมายเหตุ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีที่
ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ยกเว้นกรณีที่ทางผู้จัด
ยกเลิกการจัดโครงการฯ และหากผู้เข้ารับการอบรมฯ น้อยกว่า ๒๖ คน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการอบรมฯ

