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Primary Care Updates for  Nurse Practitioners 2016  
ความก้าวหน้าทางการรักษาโรคเบื้องต้นในชุมชนส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัต ิ

 

ระหว่างวนัที่  25  –  29  มกราคม  2559  ( 5 วัน ) 
 ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง   จ.ล าปาง 

   
        
 ตามที่สภาการพยาบาลก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์สามารถปฏิบัติภารกิจในการให้บริการตามขอบเขตวิชาชีพฯ 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔ (๓) และสภาการพยาบาลได้จัดท าข้อก าหนดในการรักษา
โรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคพร้อมทั้งคู่มือการใช้ยาในการรักษาโรค
เบื้องต้น รวมทั้งได้เสนอให้มีการออกระเบียบว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลตามข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบระเบียบดังกล่าวแล้ว
นั้น มีผลให้การจัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชุมชนซึ่ง
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ จึงต้องมี
องค์ความรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอ กล่าวคือ พยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สามารถให้การบริการสุขภาพแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการรักษาโรค
ครอบคลุมอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่พบ
บ่อยในชุมชน การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างเสริม
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย 
และเม่ือเกินขีดความสามารถ จะสามารถตัดสินใจเข้ารับการช่วยเหลือดูแลให้
ได้รับการรักษาตามการวินิจฉัยโรค หรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 
                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง สนองนโยบายที่
เห็นถึงความส าคญัของพยาบาลเวชปฏิบัติ จึงด าเนินการจัดการอบรมฟื้นฟู
วิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏบิัติทีผ่า่นการอบรม  ศิษย์เก่า และบุคลากร
ทางการพยาบาลที่สนใจ  ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

วัตถุประสงค ์

 
1. เพื่อฟื้นฟูวิชาการด้านบทบาทพยาบาลในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ              
ข้อก าหนดการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ตลอดจนกฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
2. ทบทวนความรู้ และพัฒนาสมรรถนะในการตรวจ คัดกรองวินิจฉัย และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น การใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้ยา 
รวมถึงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 
3. สร้างเครือข่าย/ชมรมวิชาการ ระหว่างผู้ปฏิบัติในวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา 
 
 

 ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

 

พย า บ า ล เ ว ช ป ฏิ บั ติ     พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ   บุ ค ล า ก ร ส า ธ า รณ สุ ข                               
อาจารย์จากสถาบันการศึกษา และ ผู้สนใจ 
 

   
  ก าหนดการประชุม 
  

 
วันที่ 25  มกราคม  2559 
08.00  - 08.45 น.  ลงทะเบียน    
08.45  - 09.00 น.  พิธีเปิด 
09.00  - 12.00 น. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติใน Service Plan 
13.00 - 16.30 น.  ความก้าวหนา้ทางเภสัชบริบาลส าหรับพยาบาลเวชปฏบิัต ิ
 
วันที่ 26  มกราคม  2559 
08.00 - 12.00 น.  ความก้าวหนา้ทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดนิ

หายใจส าหรบัพยาบาลเวชปฏิบตัิ 
13.00 - 16.30 น.  ความก้าวหนา้ทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 
               
 
                                   

 
 
 

      
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 

                                   ก ำหนดกำรประชุม 
 
วันที่ 27  มกราคม  2559 
08.00  - 12.00 น. ความก้าวหนา้ทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบ

หัวใจและหลอดเลือดส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
13.00 - 16.30 น    ความก้าวหน้าทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคในเด็ก

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 

 
วันที่ 28  มกราคม  2559 
08.00 – 12.00 น. ความก้าวหน้าทางการตรวจรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บและ

ฉุกเฉินส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
13.00 – 16.30 น. ความก้าวหน้าทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 

 
วันที่ 29  มกราคม  2559 
08.00 – 12.00 น. ความก้าวหน้าทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดเช้ือ

เขตร้อนและโรคอุบัติใหม่ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบตัิ 
 

13.00  - 16.30 น. ความก้าวหนา้ทางการตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม
ระบบทางเดินอาหารส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  

 



 
 ใบสมัครลงทะเบียน 
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 ชื่อ – สกุล………………………………………………………. 
 ต าแหน่ง………………………………………………………… 
 หนว่ยงาน………………………………………………………. 
 สถานที่เพื่อการติดต่อ………………………………………… 
   …………………………………………………………………... 
เลขทีส่มาชกิสภาการพยาบาล………………………………. 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ……………………………. 
โทรศัพท…์…………………………………………………….… 
โทรสาร………………………………………………………….. 
E-Mail Address…………………………………………………. 
 

ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน  3,500  บาท 
                    ภายในวันที่  15  มกราคม   2559 
 
ท่านสามารถ โอนเงินเข้า 
บัญชี “บริการวิชาการแก่สังคม” 
 ธนาคาร......ธนาคารกรุงไทย   สาขาประตูชัย............... 

 บัญชี.เลขที ่ 536 – 0 – 76019 - 2 
 จ านวนเงิน 3,500 บาท  เมื่อวันที่............................... 
 พร้อมได้ส่งหลักฐานการเงิน(ใบน าฝาก)ทางโทรสาร 
 มาพร้อมนีแ้ล้ว (โปรดเขียนระบุช่ือผู้ฝาก)   
                       ลงช่ือ............................................ 
                       วันที่ ............/................/............... 
 
( ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท ) 
        ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
 
 

 

  ติดตอ่รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

   อาจารย์  ณัฏฐ์ฐภรณ์   ปัญจขันธ ์
   โทรศัพท์  0-5422-6254 ตอ่ 135, 08-4042-9463 
   โทรสาร  0-5422-5020 
    Email :  muinuttha16@gmail.com 
 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

        

 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และพัฒนาสมรรถนะในการรักษาโรคเบื้องต้น สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในการบริการสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิด
เครือข่าย/ชมรมวิชาการ ระหว่างผู้ปฏิบัติในวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา 

 
  ที่พักของวิทยาลัยฯ  
 

ห้องพักเขลางคน์คร ชั้น 5 อาคารนวมงคล 72 พรรษา 
ถนนพหลโยธนิ อ.เมอืง จ.ล าปาง 

 อัตราค่าห้องพัก (ไม่มีอาหารเช้า) 
คนละ 250 บาท/คืน (พกัห้องละ 3 – 4 คน) 
 สนใจส ารองห้องพัก ติดต่อโดยตรงที ่

โทรศัพท์  08-4042-9463  (อ. ณัฏฐ์ฐภรณ์   ปัญจขันธ์) 

 
 
 

            โปรดลงทะเบียนลว่งหน้า การสมัครจะสมบูรณ ์
               เมื่อได้รับใบสมัครและค่าลงทะเบียนแล้ว     
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ขอสงวนสิทธิ์   
   ไม่คืนเงนิค่าลงทะเบียน   กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถ 
   เข้ารับการอบรมได้     
 
 
 

คะแนน CNEU = 30.00 หน่วย 

 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
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ระหว่างวันท่ี  25  –  29  มกราคม  2559  ( 5  วัน ) 

 ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง           
จ.ล าปาง 

 
 

จัดโดย 
งานบริการวิชาการและสมาคมศิษย์เก่าฯ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
 
 

หลักสูตรนีไ้ด้รับการรับรอง 
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 

                         จากสภาการพยาบาล 

 
           กรุณาน าบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 

 มาด้วยพร้อมกับลงทะเบียนเก็บสะสมหน่วยคะแนน CNEU 
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