
การประเมินผล 

     1. ผูเขารับการศึกษาอบรมตองมีระยะเวลาศึกษาอบรมไม

นอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลาการศึกษาท้ังหมดจึงมีสิทธิ

รับประเมินผล 

     2. ผู เข าอบรมตองไดคะแนนเฉลี่ยตลอดโปรแกรม

การศึกษาไมนอยกวา 2.50 

    3. ระยะเวลาในการศึกษาปฏิบัติตองไมนอยกวา 300 

ช่ัวโมง 

 

ผูผานการฝกอบรมจะไดรับ 

     1. ประกาศนียบัตรหลักสตูรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะ

ทาง  สาขาการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

     2. ประกาศนียบัตรเปนผูผานหลักสตูรการชวยชีวิตข้ันสูง

(ACLS) จากคณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต สมาคมแพทย

โรคหัวใจแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

     3. หนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองสาขาการพยาบาล

ศาสตร(CNEU) 50  หนวยคะแนน  

  

ขั้นตอนการรับสมัครเขารับการอบรม 

1.วันรับสมัคร  วันท่ี 1 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม  2562  

2. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 2.1 ใบสมัครคัดเลือกตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  

Download ไดที https://www.rajavithi.go.  

 2.2 สําเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาล 

 2.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ

หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภช้ัน 1 ท่ียังไมหมดอายุ

ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 2.5 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณทิต

(Transcript) 

 2.6 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาช้ันตนอนุญาตให

สมัคร   เขารับการอบรม 

 2.7 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด 1 น้ิว  จํานวน 

2 รูป  (ติดในใบสมัคร 1 รูป  ใหเรียบรอย) 

 

3. สงใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร   

ทางไปรษณียลงทะเบียนถึง  

 ดร.สรุัสวดี  เท่ียงวิบูลยวงศ 

 สถาบันโรคหัวใจ  โรงพยาบาลราชวิถี 

 เลขท่ี 2 ถนนพญาไท  แชวงทุงพญาไท   

 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม 

 วันท่ี  1  เมษายน  2562 ทางเว็ปไซด 

www.rajavithi.go.th   

 

5. อัตราคาลงทะเบียน  

 คาลงทะเบียนทานละ  50,000 บาท 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

     ดร.สุรัสวดี  เท่ียงวิบูลยวงศ  โทรศัพท 089-9274921 

 

 

               

 

หลักสูตร 

การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

Program of Nursing Specialty 

in Cardiovascular Nursing (CVN ) 

รุนท่ี 9 

วันท่ี 7 พฤษภาคม ถึง 25 สิงหาคม  2562 
      

 

 

 

 

 

 

กลุมภารกิจดานการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวิถี 

รวมกับ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 



หลักการและเหตุผล 

เน่ืองดวยประเทศไทยน้ัน โรคหัวใจและหลอดเลอืดเปน

สาเหตุ การเสียชีวิตของคนไทยเปนอันดับ 3  รองจากโรคมะเร็ง

และอุบัติ เหตุซึ่ งมีจํานวนผูปวยเ พ่ิมข้ึนอยางตอเ น่ืองทุกป  

โรคหัวใจจึงเปนปญหาดานสาธารณสุข  ของประเทศท่ีสําคัญมาก 

ท้ังเปนโรคท่ีตองใชงบประมาณในการดูแลท่ีสูงมาก สงผลกระทบ

ตอปญหาสุขภาพและเศรษฐศาสตรสาธารณสุขในการดูแลผูปวย

ตอเน่ืองแบบครบวงจร  กระทรวงสาธารสุขและสํานักงานประกัน

สุขภาพมีนโยบายมุงเนนและพัฒนาการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจ

ท่ีมีคาใชจายสูงใหไดมาตรฐาน  และขยายเครือขายการสวนหัวใจ

และการผาตัดหัวใจใหครอบคลุม   โดยการเพ่ิมศักยภาพ

โรงพยาบาลในสวนภูมิภาค เพ่ือใหผูปวยโรคหัวใจมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึนไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว  ลดภาวะแทรกซอนและลด

อัตราการเสียชีวิต อีกท้ังลดจํานวนผูปวยท่ีตองรอคอยรับการ

รักษา 

กลุมภารกิจดานการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวิถีรวมกับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาวจึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง  สาขา

การพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดข้ึน  เ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของบุคลากรพยาบาล  ท่ีทํางานในศูนยโรคหัวใจใน

โรงพยาบาลตางๆ ใหสามารถใหการพยาบาลผูปวย  ท่ีเขารับการ

รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีอยูในระยะวิกฤต ท้ังโดยการทํา

หัตถการสวนหัวใจและโดยการผาตัดไดอยางเปนองครวมในทุก

ระยะของการรักษาพยาบาลอยางครบวงจรตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และฝกปฏิบัติอยางครอบคลุมตามความตองการของหนวยงาน 

 

 

วัตถุประสงค 

 เ พ่ื อ พัฒนาศั กยภ าพของพยาบาล ให มี ค ว าม รู 

ความสามารถ และทักษะในการดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอด

เลือดในระยะวิกฤตแบบองครวม ไดอยางรวดเร็วถูกตองและ

ปลอดภัย ตลอดจนการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ฟนฟูสมรรถ

สภาพ และการสงเสริมการมีสวนรวมในการดูแลตนเองของผูปวย 

ครอบครัว และชุมชน โดยใชกระบวนการพยาบาล รวมถึงการ

ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และการใชเทคโนโลยีข้ันสูงใน

การวางแผนการพยาบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง 
 

โครงสรางของหลักสูตร 

     จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  15 หนวยกิต 

         ภาคทฤษฎ ี   10 หนวยกิต (15 ชม./หนวยกิต) 

 ภาคปฏิบัติ    5  หนวยกิต (60 ชม./หนวยกิต) 
 

รายวิชาท่ีกําหนด 

CVN 1  วิชานโยบายสุขภาพ และบทบาทพยาบาล 

CVN 2  วิชาการประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงและการตัดสินทางคลินิก 

CVN 3  วิชาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 

CVN 4  วิชาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต 

CVN 5  วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

CVN 6  วิชาปฏิบัติการพยาบาลวิกฤตผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

     1. เปนผูไดรับประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพ

การพยาบาลหรือการพยาบาลและการพยาบาลผดุงครรภช้ันท่ี 1 

จากสภาการพยาบาล 

     2. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จากสภาการพยาบาล 

       3. เปนผูท่ีมีประสบการณปฏิบัติงานดานการพยาบาล  ไมนอยกวา 2  ป 

     4. มีใบรับรองจากผูบังคับบัญชาและไดรับการอนุมัติใหลา

ศึกษาอบรมเต็มเวลา 

     5 .  ผ า นก า รคั ด เ ลื อ กต าม เ ก ณฑ ก า ร พิ จ า รณาขอ ง

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

 

การเรียนการสอน 

ระยะเวลาศึกษาอบรม ตลอดหลักสูตร 4 เดือน (16 สัปดาห) 

ตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม ถึง 25 สิงหาคม  2562 

     ภาคทฤษฎี  8  สัปดาห  เรยีนวันจันทร – วันศุกร   

 วันท่ี 7 พฤษภาคม -  30  มิถุนายน  2562 

     ภาคปฏิบัติ  8  สัปดาห  เรียนวันจันทร – วันศุกร   

 วันท่ี  1  กรกฎาคม - 25  สิงหาคม 2562 

สถานท่ีเรียน  

ภาคทฤษฎ ี หองเรียนศูนยฝกอบรมการดูแลผูปวยวิกฤต   

     ตึกสอาด  ศิริพัฒน  ช้ัน  1  สถาบันโรคหวัใจ  โรงพยาบาลราชวิถี 

 

ภาคปฏิบัติ  ไอ ซี ยู ศัลยกรรมหัวใจ  หอผูปวยหนักโรคหัวใจ  

หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจ  หองหัตถการสวนหัวใจ  หองผาตดั

หัวใจ  โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันโรคทรวงอก 
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