
หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 

หลักการและเหตุผล 
 มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยใน
อันดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากความรุนแรงของโรคมีผลต่อร่างกายและจิตใจ และ
กระบวนการรักษาต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม ปัจจุบัน
โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้ในระยะเริ่มแรกและมี
การเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง 
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังมีการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเฉพาะสาขามะเร็ง ให้มีการส่งต่อการรักษาตามล าดับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลไปจนถึงศูนย์ตติยภูมิ โรคมะเร็ง เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการด้านโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการด้านโรคมะเร็งอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลด
อัตราการป่วย ลดอัตราการตาย และให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  

จากสถานการณ์การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพส าหรับผู้ป่วยมะเร็งดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลที่ให้
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี จึงร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็งในเขตพื้นที่ เขตบริการสุขภาพที่  5 สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่ อมโยง
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ     ส่งต่อเพื่อรองรับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง  มีความ

ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ที่เท่า
ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการคัดกรองผู้ป่วยราย
ใหม่ การวินิจฉัย การรักษาทั้งด้านศัลยกรรม เคมีบ าบัดและ
รังสีรักษา มีทักษะในการบริหารยาเคมีบ าบัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย  สามารถน าความรู้ทางทฤษฎี
ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
จัดหาแหล่งประโยชน์ทางสุขภาพที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยได้
ตลอดระยะการด าเนินโรคจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต  

 
วัตถุประสงค์ 
 เ พื่ อ พั ฒ น า พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถเฉพาะทางในการคัดกรองเพื่อการวินิจฉัย
โรคมะเร็ง  บริหารจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยที่รับ
การรักษาพยาบาล บริหารยาเคมีบ าบัดและให้การพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัญหาซับซ้อน  ทั้งในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และ
ภาวะเรื้อรังโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้การฟื้นฟูสุขภาพ
ในขณะปลอดโรคมะเร็ง รวมทั้งเฝ้าระวังการเกิดโรคซ้ า 
ติดตามดูแลแบบประคับประคองในระยะลุกลามให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้การพยาบาลระยะสุดท้ายของ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด
การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1. เป็นพยาบาลวชิาชีพทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสาขาการพยาบาล ชัน้หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชัน้หนึ่ง 
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัตกิารพยาบาลผูป้่วย
โรคมะเร็งมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี 
 3. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่อุปสรรค
ต่อการฝึกอบรม 
 4. ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 

โครงสร้างหลักสูตร  
ภาคทฤษฎี จ านวน 11 หน่วยกิต 
ภาคปฎิบัติ จ านวน 5 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร  16 หน่วยกิต 
 
    ภาคทฤษฎี  
      สัปดาห์แรกอบรม 25-29 เมษายน 2559 และวันศุกร์  
เสาร์  อาทิตย์ ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม ถึง 10 กรกฎาคม 2559 
 
    ภาคปฏิบัติ 
    วันที่ 11 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2559 
     ปัจฉิมนิเทศ  19 - 23 กันยายน 2559 
ค่าลงทะเบียน 

45,000  บาท (สี่หม่ืนหา้พันบาทถ้วน) 
 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  40-50 คน 
 
ระยะเวลาการอบรม 
25 เมษายน – 23 กันยายน 2559  
 
สถานที่อบรม   
ภาคทฤษฎี   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 
ภาคปฏิบัติ   โรงพยาบาลราชบรุี  

 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานการสมัคร 
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
-ใบสมัครอบรม 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
-ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
-หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคบับัญชา 

 
 
 
 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -25 มีนาคม 2559 
           สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ 

อาคารอ านวยการ  ชั้น 1 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

หรือทางโทรสาร  032-314605 
สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.bcnr.ac.th  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
อ.ศุภรัตน์  แจ่มแจ้ง 
โทร 081-4970432 

E-mail : jamjangnoi@hotmail.com 
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 
โทร 085-1832209 

************ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

โทรศัพท์ 032-314603, ต่อ 104  
โทรสาร 032-314605  

 
 

*หลักสูตรที่ได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU ) 50 หน่วยคะแนน 

*หลักสูตรนี้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางและหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการให้สารเคมีบ าบัดจากสภาการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที ่1 

(Certificated of Nursing Specialty in 
Oncology Nursing) 

(หลักสตูร  4 เดือน)  

ระหว่างวันที ่25 เมษายน ถึง               
23 กันยายน 2559 

 


