
ใบสมัครสําหรับการอบรมหลักสตูร 
การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ  
 
 

นาง/น.ส./นาย (ตัวบรรจง) ....................…….……..……… 
นามสกุล (ตัวบรรจง) ……..……………………………….......... 
อายุ ................................................................................. 
วุฒิการศึกษาสูงสุด .......................................................... 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ..............................……….……... 
ตําแหน่ง …………………………......……..ระดับ……............... 
โรงพยาบาล………………………………………………................ 
แผนก…………………………………………………….................... 
ที่อยู่ ……………………………………………………..................... 
……………………………………………………………..................... 
โทรศัพท์มือถือ...…………………………………………................ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน ………………………………………................ 
โทรสาร …………………………………………………................... 
E-mail ………………………………………………………….………. 
ออกใบเสร็จในนาม ......................................................... 

 

ข้าพเจ้า ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัด 
ในการเข้าอบรมครั้งนี้ 

ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………… 
( …………………………………………………) 

วันที่ ……..  เดือน ………………….. พ.ศ. 2556 
**กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

เพื่อสะดวกในการติดต่อ 
 

 
จํานวนผู้เข้าเรียนต่อรุ่นจํานวน 30 คน 
 
 

กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการลงทะเบียนที่  
น.ส.บุปผาวัลย ์ ศรีล้าํ หรือ น.ส.ณฐกร  เรืองลั่น 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก   
ตําบลบางกระสอ  อําเภอเมือง  จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  0-2580-3423 ต่อ 7527 
โทรสาร   0-2589-7157 
หรือทาง E-mail ccit-nurse@hotmail.com   
ภายในวันและเวลาราชการ 
 

ระยะเวลาการรบัสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 28 มิถุนายน 2556 
ทางโทรศัพท์ และทาง www.ccit.go.th 
 

สําหรับผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกชําระค่าลงทะเบียน  
จํานวนเงิน 40,000 บาท วันชําระเงินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ธนาคารกรุงไทย  สาขานนทบุรี  
ชื่อบัญชี   เงินค่าใช้จา่ยในการจดัฝึกอบรมของ 
             สถาบันโรคทรวงอก 
เลขที่บัญชี  108-0-26527-9 
ประเภทบัญช ี ออมทรัพย์  
(ผู้ที่ชําระค่าลงทะเบียนแล้วหากสละสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่าลงทะเบียน) 
 

หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศซึ่ง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 30,000 บาท  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ 
 

โดยความร่วมมือระหว่าง 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ร่วมกับ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี 

ระยะเวลาอบรม วันที่ 5 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2556 
 

 
 

ผู้จบหลักสูตรได้รบัประกาศนียบัตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ 
(Certificate of Nursing Specialty Adult with 

Respiratory Nursing: ARN) 
 (สภาการพยาบาลได้รับรองหน่วยคะแนน 

การศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วยคะแนน) 
 



1. หลักการและเหตุผล 
        สถาบันโรคทรวงอก เป็นสถาบันเฉพาะทางให้การ
ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอกในระดับ    
ตติยภูมิ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางนับว่าเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันฯ 
เพื่อพัฒนางานบริการพยาบาลไปสู่บริการพยาบาลที่มี
คุณภาพผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยและปราศจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลด
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล 
 

2. วัตถุประสงค์  
        หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
ผู้ ให ญ่ โรคระบบหาย ใจที่ จั ดขึ้ น เพื่ อ เพิ่ มพูนความรู้ 
ความสามารถในด้านการพยาบาลเฉพาะสาขา ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เรื่องนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤต ระยะฟื้นฟู และเรื้อรังใน
โรคระบบหายใจ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลผู้ป่วยที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อน มีความรู้และทักษะในการใช้
กระบวนการพยาบาล เพื่อตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมป้องกันและ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายในระบบหายใจตลอดจนมีความสามารถ
ในการพัฒนา จัดการกับระบบข้อมูลสุขภาพ ตั้งแต่รับผู้ป่วย
จนกระทั่งจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล มีการติดตามและส่ง
ต่อสถานบริการที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลที่มี
คุณภาพ 
 
 

3. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม 16 สัปดาห ์
    - ภาคทฤษฎี 8 สปัดาห ์(เรียนวนัจนัทร-์ศุกร)์ 
    - ภาคปฏบัติ 8 สปัดาห ์(ฝึกภาคปฏิบตัิวนัจนัทร-์ศุกร)์ 
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 
ภาคทฤษฎ ี
    3.1 วิชานโยบายสุขภาพและระบบบริการพยาบาล                        
    3.2 วิชาประเมนิภาวะสุขภาพขัน้สูงและการตัดสนิใจทาง    
    คลนิิกในผูป้ว่ยโรคระบบหายใจ                 
    3.3 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ    
    3.4  วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจระยะวิกฤต  
ภาคปฏบิัต ิ
    3.5  วิชาการปฏบิัตพิยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ 
    3.6  วิชาการปฏิบัติการพยาบาลผูป้ว่ยผู้ใหญ่โรคระบบ
หายใจระยะวิกฤต    
 

4.  วิธีการอบรม  
    4.1 การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ศึกษาค้นคว้า  
ด้วยตนเอง        
    4.2 ฝึกงานและดูงานภายในสถาบันโรคทรวงอก 
    4.3 ดูงานต่างประเทศ  
        
5.  การประเมินผล 
    5.1 ผู้เข้ารบัการศึกษาอบรมต้องมีระยะเวลาศึกษาอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด      
จึงมีสทิธิรบัการประเมนิผล 
    5.2 ผู้เข้าอบรมต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดโปรแกรม
การศึกษาไมน่้อยกวา่ 2.00  
    5.3 ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติต้องไม่น้อยกวา่ 300 
ชั่วโมง 
 

6. คุณสมบัติผู้เขา้รับการอบรม 
    6.1 เปน็พยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทีไ่ม่หมดอายุ 
    6.2 มีหนังสือรบัรองจากผูบ้ังคับบัญชา, มีหนังสือ 
อนุมัติใหล้าศึกษาต่อจากหนว่ยงานตน้สังกัด  
    6.3 เปน็พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติการพยาบาลไมน่้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวนัสมัคร 
หรือเปน็ผูท้ําการสอนทางด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจมาไมน่้อยกว่า 1 ป ี
    6.4 มีสุขภาพสมบูรณไ์ม่เปน็ทพุพลภาพไม่เปน็โรค 
อันจะเปน็อุปสรรค ต่อการศกึษาอบรม 
    6.5 สามารถเข้ารว่มศึกษาดูงานต่างประเทศได ้
 

7. สถานที ่ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ          
สถาบนัโรคทรวงอก จังหวัดนนทบรุ ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถประจําทางที่ผ่านสถาบันโรคทรวงอก สาย 32, 33, 69, 90, 
104 สาย ปอ.505, ปอพ.35, 388, 1232 สาย สนามบินน้ํา-      
ท่าน้ํานนท์ สาย หมอชิต-บ้านแพน  สาย นนทบุรี-ปทุมธานี-บ้าน
แพน สาย เมืองทองธานี- ท่าน้ํานนท์ สาย รังสิต-นนทบุรี 


