
 

 

 

 

จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       ๑๕  หน่วยกิต 
 วิชาภาคทฤษฎี จ านวน  ๑๐  หน่วยกิต 
 วิชาภาคปฏิบัต ิ จ านวน    ๕  หน่วยกิต     

 
รำยวิชำในหลักสูตร 
 

วิชำแกน ๒ หน่วยกิต 
ระบบสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ ใน
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

๒ (๒-๐-๔) 

วิชำควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะสำขำ 8 หน่วยกิต 
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 
และการตัดสินทางคลินิก 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑ 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ 

๒ (๑-๒-๓) 
 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

วิชำภำคปฏิบัต ิ ๕ หน่วยกิต 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๑ ๒ (๐-๘-๒) 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ๒ ๓ (๐-๑๒-๓) 
  

 

 

 

 

  

 คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 แพทย์ผู้เช่ียวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบรุ ี
 พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

 
 

 

 

 

 

 

 การบรรยาย การร่วมอภิปราย การสัมมนา การน าเสนอ
รายงานการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง การน าเสนอการ
วิเคราะหบ์ทความวิชาการหรืองานวิจัย และน าเสนอรายงานกรณี
ตัวอย่าง และการฝึกปฏบิัติ ในรายวิชาที่ก าหนดในหลักสตูรการ
อบรมฯ 
 

 

 

 
 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ัน ๑ 

 ส าเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ ใบ 

 

 

 

 

 

 

          ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร คนละ  ๔๕,๐๐๐ บาท 

(รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร) 
 

 

 

 

 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
(รวมระยะเวลา ๔ เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็ง รุ่นท่ี ๒ 

  
Program of Nursing Specialty in 

Oncology Nursing 

 

ไดร้บัหน่วย CNEU 50 หน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานโครงการฯ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำ วิเสโส 
สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๑๖๙ ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
โทร. : (๐๓๘) ๑๐๒-๘32  Fax:: (๐๓๘) ๓๙๓-๔๗๙ 

องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

วิทยากร 

กจิกรรมและขอบเขตเนื้อหา 

อตัราค่าลงทะเบยีน 

หลกัฐานการสมคัร 

ระยะเวลาจดัการอบรม 

อบรม 
 



 
 
 

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของหลาย
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยที่พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุ
การตายอันดับหน่ึง และมีแนวโน้มว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
จะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซ่ึงจะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งก าลังเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย โดยในปัจจุบัน กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพทั้งการบริการระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีศักยภาพในการรองรับและแก้ไขปัญหา
สุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเฉพาะสาขามะเร็ง 
ซ่ึงแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ให้บ ริการผู้ ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

จากสถานการณ์การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพยาบาลที่ให้การบริการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
และครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เน้น
การพัฒนาระบบจัดการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล การใช้ระบบ
สารสนเทศและการพัฒนาให้ผู้ป่วยมีความฉลาดทางสุขภาพ (Health 
literacy) ในการน้ี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของพยาบาลที่ให้การบริการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จึงได้จัด
โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น
ที่ 2 ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวแบบองค์รวม  
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง โดยการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบบริการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเฉพาะ
สาขามะเร็ง 

 
 

 เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถ  
 ๑. อธิบายนโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง และรูปแบบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สขุภาพ ระบบ
ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ ผลผลิตในการบริการสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งได ้

2. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งได ้

3. ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปั์ญหาสุขภาพและความ
ต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวแบบองค์รวมได ้

4. วางแผนและให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและ
ครอบครัว รวมทั้งให้การดูแลแบบประคับประคองและการดแูล
ต่อเนื่องโดยค านึงถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได ้

5. อธิบายแนวคิดการจัดการผลลพัธ์ทางการพยาบาล 
กระบวนการจัดการผลลพัธ์ การประเมินผลลัพธท์างการพยาบาล 
และก าหนดแนวทางในการประเมินผล และประเมินผลลัพธท์างการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

6. อธิบายแนวคิด กระบวนการการพัฒนา และกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 

7. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เพือ่การดูแลและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

8. พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและ
ครอบครัวตามประเด็นปัญหาที่เลอืกสรรได ้

 

 

 

 

 
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๓๐ คน โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงหรือ
การพยาบาลชั้นหน่ึงที่ยังไม่หมดอายุ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอย่างน้อย ๒ ปีนับถึงวันเปิดอบรม ใน
กรณีมีต้นสังกัดให้มีหนังสือรับรองให้ลาฝึกอบรมฯ รวมท้ัง มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 

 
 
 

 

 

 รับสมัครต้ังแต่บัดนี้ จนถึง วันท่ี 15 มกราคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 ติดต่อขอใบสมคัรสมัครทีค่ณุวาสนา ซิ้มเทียม  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา หรือ Download 
ใบรับสมัครที ่http://nurse.buu.ac.th 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง 
คุณวำสนำ ซ้ิมเทียม  คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ๑๖๙ ถนนลงหำดบำงแสน              
ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบุร ี ๒o๑๓๑ 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวำสนำ ซ้ิมเทียม 
โทร. o๓๘-๑o๒๘๙๓   
 

 

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าอบรมฯ  
 ในวนัท่ี 18 มกราคม  พ.ศ.๒๕๖4 

 ช าระค่าลงทะเบียน  
 ในวันท่ี 18-29 มกราคม  พ.ศ.๒๕๖4 

 
**  หมายเหตุ  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีท่ี                   
ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ยกเว้นกรณีท่ีทางผู้จัด
ยกเลิกการจัดโครงการฯ และหากผู้เข้ารับการอบรมฯ น้อยกว่า ๒๖ คน  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดการอบรมฯ  

หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์

การประกาศรายชือ่ผูม้ีสทิธิ์เขา้อบรม 

คุณสมบตัผูิส้มคัร 

การรบัสมคัร 

 


