
   

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 

จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ  

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  

เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

  

 

ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 

ก ำลังด ำเนินกำรขอหน่วยคะแนน CNEU 

จำกสภำกำรพยำบำล 

 

 

หลักการและเหตุผล 
         ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  (Primary Health System) ให้มี
ความเข้มแข็งขึ้น เพ่ือการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่ ง ยื น  โ ดยพระราชบัญญั ติ ร ะบบสุ ขภาพปฐม ภูมิ  
พุทธศักราช 2562 ได้มีการก าหนดกลไกการจัดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนที่
เหมาะสม รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นธรรม มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดยเฉพาะ
พยาบาลเวชปฏิบัติมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิจึงต้องมีการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สภา
การพยาบาลได้จัดท าข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น
และการให้ภูมิคุ้มกันโรคพร้อมทั้งคู่มือการใช้ยาในการรักษา
โรคเบื้องต้น รวมทั้งออกระเบียบว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลตามข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น
และการให้ภูมิคุ้มกันโรคส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการฟ้ืนฟูความรู้ที่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลเวชปฏิบัติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติให้มีความรู้ที่ทันสมัย 
 
 

ได้ทบทวนองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิและเ พ่ิมพูน ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและขอบเขตที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญ ดังนั้น โครงการอบรมฟ้ืนฟู
วิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติ
กับการสร้างความเข้มแข็งของ ระบบสุขภาพปฐมภูมิแก่
พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งบุคลากร
สาธารณสุขผู้ที่สนใจขึ้น  เพ่ือให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการดูแลผู้ป่วยและประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือทบทวนองค์ความรู้เรื่องระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการส่งต่อที่เหมาะสม
ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิแก่พยาบาลเวชปฏิบัติ
พยาบาลวิชาชีพ และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง 
2. เพ่ือบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  

พยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ  (การรักษาโรค
เบื้องต้น) จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการ
พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับ  



 

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

  อาจารย์ ดร.ญนัท วอลเตอร์              
      โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 118, 063-5351594 
  คุณจิราภรณ์ ชูสิงห์   
      โทรศัพท์  075-211298 ต่อ 118, 087-4177674                     
      โทรสาร 075-211298 ต่อ 121  
      http : www.bcnt.ac.th 
 
 
 
 
 
 

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00  น. พิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ  
เร่ือง เรื่องเล่า เร้าพลัง “คนจริง ปฐมภูมิ”: ฝ่าวิกฤติ
สุขภาพ COVID-19 
โดย  นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง              
กล่าวรายงาน โดย ผอ.ประไพพิศ  สิงหเสม  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

09.00 – 12.00  น.  บรรยาย เร่ือง นโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสู่ระบบสขุภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
โดย  นพ.สุวัฒน ์วิริยพงษ์สุกิจ 
ผู้อ านวยการส านกัสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ      

13.00 – 17.00  น.  อภิปราย เร่ือง นโยบายสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อ
สุขภาพ   
โดย พว.อารีรัตน์ นวลแยม้   
      พว.อารีรตัน์ สุวรรณมุณ ี 
      โรงพยาบาลหาดใหญ ่

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  

08.30 – 12.00  น. 

 

บรรยายเร่ือง การดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 
 โดย รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

13.00 – 17.00  น. บรรยายเร่ือง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
เชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) 
โดย ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

08.30 – 12.00  น. บรรยายเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมี
เหตุผลเชิงคลินิก (Clinical reasoning) :            
การประยกุต์ใช้ในการให้บริการปฐมภูม ิ
โดย  ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

  

 

 
13.00 – 17.00  น. บรรยายเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมี

เหตุผลเชิงคลินิก (Clinical reasoning)             
การประยกุต์ใช้ในการให้บริการปฐมภูมิ (ต่อ) 
โดย  ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

 

วันพฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 

08.30 – 12.00  น. บรรยายเร่ือง Health literacy: Update แนวคิด
และการประยุกต์ใช ้ 
โดย  อ.ดร.พัชราภรณ์ ตุลยกุล 
       วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีตรัง 

13.00 – 17.00  น. บรรยายเร่ือง  การรักษาโรคเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหา
สุขภาพทีพ่บบ่อยและการส่งต่อที่มีเหมาะสมในหน่วย
บริการ ระดับปฐมภูม ิ
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล 
      คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล    

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

08.30 – 12.00  น. บรรยายเร่ือง การรักษาโรคเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหา
สุขภาพทีพ่บบ่อยและการส่งต่อที่มีเหมาะสมในหน่วย
บริการ ระดับปฐมภูม ิ
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล 
      คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

13.00 – 17.00  น. บรรยายเร่ือง การรักษาโรคเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหา
สุขภาพทีพ่บบ่อยและการส่งต่อที่มีเหมาะสมในหน่วย
บริการ ระดับปฐมภูม ิ
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล 
      คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

17.00 – 17.30 น. ประเมินผลการอบรม มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม  

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
        ระหว่างวันที ่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

สถานท่ีอบรม  

        โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
 

ค่าลงทะเบียน 
        ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท  

 ลงทะเบียนก่อน 10 ม.ค. 64  
     (ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท) 
 ลงทะเบียน 10 ม.ค. -10 ก.พ. 64  
     (ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท) 
 ศิษย์เก่าพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบาล 
     บรมราชชนนี ตรัง      
     (ค่าลงเบียน 3,500 บาท/คน) 
 

 

 

http://www.bcnt.ac.th/

