
การประเมินผล 
     1. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีระยะเวลาศึกษาอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดจึงมีสิทธิ
รับประเมินผล 
     2. ผู้ เข้ าอบรมต้องได้คะแนนเฉลี่ ยตลอดโปรแกรม
การศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 
    3. ระยะเวลาในการศึกษาปฏิบัติต้องไม่น้อยกว่า  300 
ช่ัวโมง 
 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ 
     1. ประกาศนียบัตรหลักสตูรฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
     2. ประกาศนียบัตรเป็นผู้ผ่านหลักสตูรการช่วยชีวิตขั้นสูง
(ACLS) จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ ์
     3. หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาล
ศาสตร์(CNEU) 50  หน่วยคะแนน  

  
ขั้นตอนการรับสมัครเข้ารับการอบรม 
1.วันรับสมัคร  วันที่ 25 พฤศจิกายน - วันที่ 9 ธันวาคม   2564  
2. เอกสารประกอบการสมัคร 
 2.1 ใบสมัครคัดเลือกตามแบบฟอร์มทีก่ำหนด  
Download ได้ท ีhttps://www.rajavithi.go.th>>      
บุคลากรทางการแพทย์  >> ข่าวบุคลากรทางการแพทย์  
 2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ
หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ัน 1 ที่ยังไม่หมดอายุ
ตลอดระยะเวลาการอบรม 
 2.3 สำเนาใบปริญญาบัตรทางการพยาบาล 

 2.4  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณทิต
(Transcript) 
 2.5 สำเนาใบสำคัญการสมรส  หรือ ใบเปลี่ยนช่ือ -
นามสกุล (ถ้ามี)  
 2.6  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้นอนุญาตให้
สมัครเข้ารับการอบรม 
 2.7 สำเนาใบรับรองการได้วัคซีนโควิด 19 
 2.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม
ขนาด 1 นิ้ว   
 ผู้ ส มั ค รส่ ง เอ กส ารการสมั ค ร   พ ร้ อม เอก ส าร
ประกอบการสมัตร (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร 
ข้อ 2.1-2.7)เป็นรูปแบบไฟล์ pdf (Upload) เฉพาะรูปถ่ายข้อ 
2.7 ให้ส่งไฟล์เป็นรูปแบบ jpeg 

 
3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร   
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
     E-mail address: registercvn10@gmail.com  
 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

 วันท่ี  27 ธันวาคม  2564                            
ทางเว็ปไซด์ www.rajavithi.go.th   

 

5. อัตราค่าลงทะเบียน  

 ค่าลงทะเบียนท่านละ  50,000 บาท 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
     ดร.สุรัสวดี  เท่ียงวิบูลย์วงศ์  โทรศัพท์ 089-9274921 
     น.ส.ปรัญญา  ไทยแท้  โทรศพัท์  090-4596951 
 

               
 

หลักสูตร 

การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

Program of Nursing Specialty 

in Cardiovascular Nursing (CVN ) 

รุ่นที่ 10 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่  29 พฤษภาคม  2565 

      

 

 

 

 

 

 

ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวิถี 

ร่วมกับ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยประเทศไทยนัน้ โรคหัวใจและหลอดเลอืดเป็น

สาเหตุ การเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับ 3  รองจากโรคมะเร็ง
และอุบัติ เหตุซึ่ งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี   
โรคหัวใจจึงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข  ของประเทศที่สำคัญมาก 
ทั้งเป็นโรคที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลที่สูงมาก ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุในการดูแลผู้ป่วย
ตอ่เนื่องแบบครบวงจร  กระทรวงสาธารสุขและสำนักงานประกัน
สุขภาพมีนโยบายมุ่งเน้นและพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงให้ได้มาตรฐาน  และขยายเครือข่ายการสวนหัวใจ
และการผ่าตัดหัวใจให้ครอบคลุม   โดยการเพิ่มศักยภาพ
โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว  ลดภาวะแทรกซ้อนและลด
อัตราการเสียชีวิต อีกทั้งลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรอคอยรับการ
รักษา 

ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว
จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการ
พยาบาลผู้ ป่ วย โรคหั วใจและหลอด เลื อดขึ้ น   เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรพยาบาล  ที่ทำงานในศูนย์โรคหัวใจใน
โรงพยาบาลต่างๆ ให้สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วย  ที่เข้ารับการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในระยะวิกฤต ทั้งโดยการทำ
หัตถการสวนหัวใจและโดยการผ่าตัดได้อย่างเป็นองค์รวมในทุก
ระยะของการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และฝึกปฏิบัติอย่างครอบคลุมตามความต้องการของหน่วยงาน 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
 เพื่ อพั ฒ น าศั กยภาพของพยาบ าล ให้ มี ค ว าม รู้  

ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด

เลือดในระยะวิกฤตแบบองค์รวม ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและ

ปลอดภัย ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถ

สภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการดูแลตนเองของผู้ป่วย 

ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล รวมถึงการ

ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน

การวางแผนการพยาบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 

โครงสร้างของหลักสูตร 
     จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  15 หน่วยกิต 

         ภาคทฤษฎี   10 หน่วยกิต (15 ชม./หน่วยกิต) 

 ภาคปฏิบัติ    5  หน่วยกติ (60 ชม./หน่วยกิต) 
 

รายวิชาท่ีกำหนด 
CVN 1  วิชานโยบายสุขภาพ และบทบาทพยาบาล 

CVN 2  วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก 

CVN 3  วิชาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 

CVN 4  วิชาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต 

CVN 5  วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

CVN 6  วิชาปฏิบัติการพยาบาลวิกฤตผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
     1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพ

การพยาบาลหรือการพยาบาลและการพยาบาลผดุงครรภ์ช้ันที่ 1 

จากสภาการพยาบาล 

     2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จากสภาการพยาบาล 

       3. เป็นผู้ที่มีประสบการณป์ฏิบตัิงานด้านการพยาบาล  ไม่น้อยกว่า 2  ปี 

     4. มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาและได้รับการอนุมัติให้ลา

ศึกษาอบรมเต็มเวลา 

     5. ใบรับรองการได้วัคซีนโควิด 19 

     6.ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจของ

คณะกรรมการหลักสูตรฯ  ถือเป็นทีส่ิ้นสุด   

การเรียนการสอน 
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์  ถึง วันที่  29  พฤษภาคม  2565 

     ภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์   
 วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์- วันท่ี  27  มีนาคม  2565 
     หมายเหตุ  เตรยีมความพร้อมอบรมภาคทฤษฎีออนไลน ์
             ในกรณีที่มีการแพรร่ะบาดของโควิด๑๙ เป็นวงกว้าง 
     ภาคปฏิบัต ิ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์   
 วันท่ี 28  มีนาคม - วันท่ี  29  พฤษภาคม  2565 
สถานที่เรียน  

ภาคทฤษฎี  ห้องประชุมโยธี  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 11   
                  โรงพยาบาลราชวิถี 

    ภาคปฏิบัติ  หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจ  ช้ัน 2   ช้ัน 3 
                  หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ   
                  ห้องหัตถการสวนหัวใจ  โรงพยาบาลราชวิถี 
                  ห้องหัตถการสวนหัวใจ  สถาบันโรคทรวงอก 


