
หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ซึ่งเป็น
สถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทในส าคัญในการให้บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในหน่วย
บริการสุขภาพ รวมทั้งยังสอดรับกับ Service Plans ของจังหวัด
และเขตสุขภาพ และจากการที่ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรม
วิชาการประจ าปี ๒๕๕๙ ได้พบว่าบุคคลากรทางสาธารณสุข
ต้องการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญของพยาบาล
เวชปฏิบัติที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
สุขภาพของบุคคลในชุมชนทั้งเจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วย จึงได้จัด
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจ าปี ๒๕๖๐ เรื่อง การรักษาพยาบาล
ขั้นต้นในการให้บริการในระดับปฐมภูมิ  แก่พยาบาลเวชปฏิบัติและ
พยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ และให้พยาบาลเวชปฏิบัติ รวมถึง
พยาบาลวิชาชีพได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มสมรรถนะของ
ตนเองให้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและแนวทางการพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งสามารถประยุกต์
แนวคิดทางการพยาบาลเบื้องต้นให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่และในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
๑. มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคเบือ้งต้น แนวทางการดูแลส่งเสรมิ
สุขภาพ รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  แนวทางการ
ใช้ยา การให้ภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันทางเลือกในสถานการณ์
ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเสริมศักยภาพ การจัดการราย
กรณีในผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง และการส่งเสริมครอบครัวใหม้ี
ความสามารถในการจั ดการปัญหาสุขภาพได้ ด้ วยตนเอง 
ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน  
๓. สร้างเครือข่าย/ชมรมวิชาการ ระหว่างผู้ปฏิบัติในวิชาชีพ  
 

4. อาจารย์ได้พัฒนาความรู ้เกี ่ยวกับการรักษาโรคเบื ้องต้น  
การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

ระยะเวลา   

       ระหว่างวันท่ี ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 พยาบาลเวชปฏิบตัิ พยาบาลวิชาชีพ  บุคลากรสาธารณสุข 
อาจารย์จากสถาบันการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
จ านวน ๒๐๐ คน  
 
สถานที่อบรม 

 โรงแรมไพลิน พิษณโุลก 
 

ค่าลงทะเบียน 

 - ค่าลงทะเบยีน ๓,๕๐๐ บาท (ภายในวันที ่3 กุมภาพนัธ ์๒๕60) 
 - ลงทะเบียนหน้างาน ๔,๐๐๐ บาท 

 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่

โทรศัพท์     055-252-546-8 ต่อ 1207   
มือถือกลุ่มงาน   088-259-6684 
E-mail : asc_bnc@hotmail.com 
งานบริการวิชาการ อาคารเรียน 1 ช้ัน 2  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  
 
ขั้นตอนการสมัคร 

1. สมัครด้วยตนเอง ท่ีงานบริการวิชาการ อาคารเรียน 1 ช้ัน 2  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
2. ทาง E-mail: asc_bnc@hotmail.com โดยกรอกรายละเอียด
ใบสมัครด้วยตัวบรรจง ส่งพร้อมส าเนาหลักฐานการโอนเงิน  
(ไฟล์สแกนหรือรูปถ่าย แบบชัดเจน)  
**กรุณาส่งใบสมัครภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ ๒๕60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม 
ฟ้ืนฟูวิชาการประจ าปี ๒๕๖๐ เร่ือง การรักษาพยาบาลขั้นต้น 
ในการให้บริการในระดับปฐมภมูิ: การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ช่ือ-นามสกลุ....................................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................................. 
เลขท่ีสมาชิกสภาการพยาบาล............................................................ 
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ........................................................ 
สถานท่ีท างาน.................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………..…………..…………..................... 
……………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้............................................................. 
E-mail................................................................................................ 

  อาหารไทย    อาหารอิสลาม   อาหารมังสวริัต ิ
      ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้าร่วมฟ้ืนฟูวิชาการ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการ 
ในระดับปฐมภูมิ: การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ช าระค่าลงทะเบียน  
จ านวน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
(ค่าลงทะเบียนไม่รวม ค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  
ช าระค่าลงทะเบียนโดยวิธี 

  โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม  
ช่ือบัญชี ศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล (ประชุมวิชาการ) 
เลขท่ีบัญชี ๖๓๒-1-74703-3   

  เงินสด (ช าระเงินสดที่งานการเงิน 1107 อาคารเรยีน ๑ ช้ัน ๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในวันเวลาราชการ) 

**ท้ังนี้ผู้จัดประชมุจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆ** 
 
...กรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครด้วยตัวบรรจง… 

mailto:asc_bnc@hotmail.com


 
ก าหนดการอบรม 
วันที ่6 กุมภาพันธ์ 2560 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับ วิทยากร และผู้เข้าอบรม  
 โดย  อาจารย์เกษร  คงแขม 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. บรรยายเรื่อง update ยาที่ใช่บ่อย วิธีการใช้ยาและข้อควร

ระวังในการใช้ยาส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในสถานบริการ
ระดับปฐมภูม ิวัคซีน และวัคซีนทางเลือก 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง update ยาที่ใช่บ่อย และข้อควรระวังในการใช้

ยาส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
  วัคซีน และวัคซีนทางเลือก 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. บรรยายเรื่อง update ยาที่ใช่ในสูติกรรม การใช้สมุนไพร

แนวใหม ่โดย  นพ.ดนัย  สังข์ทรัพย์ 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง update ยาที่ใช่ในสูติกรรม การใช้สมุนไพร

แนวใหม่ โดย  นพ.ดนัย  สังข์ทรัพย์ 
 
 
วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2560 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. บรรยายเรื่อง สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. บรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยเรื้อรังและ 
ผู้พิการในชุมชน   

 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยเรื้อรังและ 
ผู้พิการในชุมชน   

 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2560 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  บรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยของผู้สูงอายุในชุมชน    
 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยของผู้สูงอายุในชุมชน    
 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. บรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยของเด็กและวัยรุ่นในชุมชน    
 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยของเด็กและวัยรุ่นในชุมชน    
 โดย  นายแพทย์ประดิษฐ์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
 
วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2560 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. บรรยายเรื่อง การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 โดย  อ.ดวงใจ  พรหมพยัคฆ์ และดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์  
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 โดย  อ.ดวงใจ  พรหมพยัคฆ์ และดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  Workshop การประยุกต์ “การจัดการรายกรณีในผู้ป่วย 
 โรคเรื้อรัง” ในชุมชน (แบ่งประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 10 กลุ่ม) 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. น าเสนอแนวทางการประยุกต์ “การจัดการรายกรณีในผู้ป่วย 
 โรคเรื้อรัง” ในชุมชน จ านวน 10 กลุ่ม 
 
วันที ่10 กุมภาพนัธ์ 2560 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. บรรยายเรื่องกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ 
 ความรับผิดชอบของพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 โดย  อาจารย์นครินทร์  นันทฤทธิ์ 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่องกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ 
 ความรับผิดชอบของพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 โดย  อาจารย์นครินทร์  นันทฤทธิ์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายเรื่อง ปัญหาการฟ้องร้องและแนวทางแก้ไข  
 ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 โดย  อาจารย์นครินทร์  นันทฤทธิ์ 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๑๕ – ๑7.0๐ น. บรรยายเรื่องกรณีศึกษา  ปัญหาการฟ้องร้อง 
 และแนวทางแก้ไขในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 โดย  อาจารย์นครินทร์  นันทฤทธิ์ 
๑7.0๐ – ๑7.3๐ น. ประเมินผลการจัดการอบรม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ร่วมกับ 
สมาคมศิษย์เก่า พุทธชนิราชพยาบาล 

 
จัดโครงการอบรม 

 
ฟื้นฟูวิชาการประจ าปี ๒๕๖๐ 

เร่ือง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการ 
ในระดับปฐมภูม:ิ 

การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
 
 

 
 
 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองหน่วยคะแนน 
การศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล  

(≈ 30 หน่วยคะแนน) 

 


