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1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง " พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนา
ความรู้ในยุควิถีใหม่ (New Normal)" 
2. รหัสโครงการ   BCNS-64-35 
3. พันธกิจที่ 2 บริการวิชาการทางสุขภาพแก่สังคมท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ผู้รับผิดชอบ   งานบริการวิชาการ 
 ผู้ร่วมรับผิดชอบ  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
  ผู้กำกับดูแลแผนงาน  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) มีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วถึงและเท่าเทียม        
การจัดการอบรมฟื ้นฟูว ิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัต ิจ ึงเป็นอี กรูปแบบหนึ ่งในการพัฒนาคุณภาพ 
ของการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ ่งพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื ่อนภาวะสุขภาพ 
ของประชาชนในระดับปฐมภูมิของประเทศ รับผิดชอบงานที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริการทางสุขภาพ ประกอบด้วย 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะเจ็บป่วย การประเมินคัดกรอง ภาวะเจ็บป่วย ทั้งโรคทั่วไป และโรคเรื้อรัง  
การรักษาโรคเบื ้องต้น และการฟื ้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะบทบาทด้านการรักษาโรคเบื ้องต้น ในยุคที ่ส ังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิชาการและสุขภาพ ความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพ โรคอุบัติใหม่และ  
โรคระบาดที่มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วโลก พยาบาลในสถานบริการปฐมภูมิต้องมีสมรรถนะในการสืบค้น
ข้อมูลที่ทันสมัย และนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาศักยภาพการประเมินสภาพผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัยโรค
ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม อุบัติเหตุฉุกเฉินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย
คำนึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เห็นความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื ่อรองรับ 
ระบบสุขภาพของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ จึงจัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย และนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามแผนนโยบาย
การจัดระบบบริการสุขภาพ ตลอดการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการต่อไป 

 
6. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ิมพูนความรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการประเมินสภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยโรคด้านอายุรกรรม
ศัลยกรรม อุบัติเหตุฉุกเฉิน ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายวิชาชีพ และข้อปฏิบัติ 
ในการรักษาโรคเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ  
 2.พัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการประเมินสภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยโรคด้านอายุรกรรม 
ศัลยกรรม อุบัติเหตุฉุกเฉิน ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 3.เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติด้านเวชปฏิบัติทั ่วไปและสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเพื ่อเป็นการบริการ 
ด้านวิชาการแก่ศิษย์เก่าของวิทยาลัย 
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7. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
 1. ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิทยาการทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ ในความปกติใหม่ New Normal 
อยู่ในระดับด ีผ่านเกณฑ์การประเมินผล (Post test) 
 3. เกิดเครือข่ายการบริการวิชาการด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติขึ้น อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย 

ศิษย์เก่าและพยาบาลวิชาชีพ    จำนวน  100  คน 
วิทยากรและคณะทำงาน     จำนวน     10 คน 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน   110 คน 

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ระหว่างวันที่  29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564     
 
10. สถานที ่
 ห้องอบรมแบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
 
11. วิธีการดำเนินงาน 
 11.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 คณะกรรมการการจัดอบรม และผู้แทนจากคณะกรรมการจากหน่วยบริการ วางแผนจัดทำ
หลักสูตรการอบรม 

1.2 คณะกรรมการจัดอบรม ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ  
1.3 เขียน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1.4 เสนอโครงการเพื่อขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จากสภาการพยาบาล 
1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ โดยส่งหนังสือไปยังโรงพยาบาลสถานบริการต่าง ๆ  

ในจังหวัดสระบุรี จังหวัดใกล้เคียง และประชาสัมพันธ์ทาง Web site ของวิทยาลัยและ Web site ของสภาการพยาบาล  
ส่งทาง E-mail และติดต่อโดยตรงทางมือถือกับศิษย์เก่า ที่จบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

1.6 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรในการอบรมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ 
1.7 จัดเตรียมอาคารสถานที่ และอุปกรณห์้องอบรมแบบออนไลน์  

 11.2 ขั้นดำเนินงาน (Do) 
ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่  29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 จำนวน 5 วัน
ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายจากวิทยากร online และการทำแบบทดสอบความรู้ 

11.3 ขั้นการประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบบันทึกการเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม 
3.2 ประเมินความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบทดสอบ 
3.3 ประเมินประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบจากการเข้าร่วมประชุมจากแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 
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 11.4 ขั้นนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (ACT) 

ภายหลังเสร็จสิ ้นการดำเนินโครงการ คณะทำงานดำเนินการประชุมเพื ่อประเมินและวิเคราะห์  
ผลการดำเนินงาน จากแบบสอบถาม แล้วนำผลการประเมินการจัดโครงการมาถอดบทเรียนร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และวางแผนปรับปรุง พัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจแนวคิดและแนวทางการตรวจรักษาข้ันต้น 
2. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจรักษาข้ันต้นสำหรับประชาชน 
 



วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี  สระบุรี 
กำหนดการ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  2564 

เรื่อง " พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาความรู้ในยุควิถีใหม่ (New Normal)" 
ระหว่างวันที่  29  มีนาคม  2564  ถึงวันที่  2  เมษายน  2564 (online) 

 

วันที่ 
เวลา 

08.30- 
09.00 น. 

09.00- 
10.00 น. 

10.00- 
11.00 น. 

11.00- 
12.00 น. 

12.00- 
13.00 น. 

13.00- 
14.00 น. 

14.00- 
15.00 น. 

15.00- 
16.00 น. 

16.00- 
17.00 น. 

หมายเหตุ 

29 มี.ค. 64  
พิธีเปิด 

การตรวจวินิจฉัย และรักษาขั้นต้น/ส่งต่อ 
โรคที่พบบ่อยทางด้านศัลยกรรม 

นพ.สมพงษ์ ชลคีรี (รัฐบาล) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

การตรวจวินิจฉัย และรักษาขั้นต้น/ส่งต่อ 
โรคที่พบบ่อยด้านอายุรกรรม 

และ COVID-19 
พญ.พิกุล พุฒิพงศ์ศิริพร (รัฐบาล) 

แนวทางการจัดบริการในคลินิก
สถานพยาบาลปฐมภูมิ 

พว.วลากร สุมาลี (รัฐบาล) 

 

30 มี.ค. 64 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) 
 : COVID-19 Era 

อ.ดร.ดวงดาว  อุบลแย้ม (รัฐบาล) 

กฎหมายที่พยาบาลเวชปฏิบัติต้องรู้ 
 

รศ.ดร.แสงทอง  ธีระทองคำ (รัฐบาล) 

พยาบาลกับการเฝ้าระวังและ 
ควบคุมโรค COVID-19 ในสถาน

บริการปฐมภูมิ 
อ.ณิชาภา ตรีชัยศรี (รัฐบาล) 

 

31 มี.ค. 64 การนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการพยาบาลเวชปฏิบัติ   
อ.ดร.บังอร  เผ่าน้อย (รัฐบาล) 

การพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
อ.ภูมินทร์  ดวงสุริยะ (รัฐบาล) 

 

1 เม.ย. 64 การตรวจวินิจฉัย และรักษาขั้นต้น/ส่งต่อ 
โรคที่พบบ่อยด้านกุมารเวชกรรม 

พญ.กล่องทิพย์ มัชฌิมดำรง (รัฐบาล) 

การนำนวัตกรรมไปใช้ในการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 

อ.บวรลักษณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เชี่ยวชาญ) 

 

2 เม.ย. 64 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับปฐมภูมิของ 
พยาบาลเวชปฏิบัติ 

ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล (เชี่ยวชาญ) 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับปฐมภูมิของพยาบาล 
เวชปฏิบัต ิ

ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล (เชี่ยวชาญ) 

การทดสอบความรู้
และ 

ประเมินการอบรม 

 

 
 





รายละเอียดและข้ันตอนสมัครเข้ารับการอบรม 
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  2564 

เร่ือง " พยาบาลเวชปฏบิัติกับการพัฒนาความรู้ในยุควิถีใหม่ (New Normal)" 
ระหว่างวันที่  29  มีนาคม  2564  ถึงวันที่  2  เมษายน  2564 (online) 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
ขั้นตอนการสมัคร 
1. เข้าไปกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  http://co-dev.pi.ac.th หรือแสกน QR CODE 

 
2. ส่งใบสมัครท่ีปริ้นจากระบบพร้อมสำเนาการโอนเงินจ่าหน้าซองถึง กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เลขท่ี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเมือง จังหวัด
สระบุรี 18000 หรือ ส่งมาท่ี E - mail : kronkamonwan@bcns.ac.th 
 
ขอให้ผู้สมัครเข้าอบรมแสกน QR CODE เข้ากลุ่มเพื่อรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  2564 
เรื่อง " พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาความรู้ในยุควิถีใหม่ (New Normal)"  
 

 
 
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  หมายเลข  ๐ 3621 1948 ต่อ 178  
โทรสาร  ๐ 3622 2480  คุณกรกมลวรรณ  ลาเสือ 
 
 

http://co-dev.pi.ac.th/


ส่วนของผูช้ ำระเงิน

แบบใบแจ้งกำรช ำระเงิน

ใบแจ้งการช าระเงินค่า

ใหแ้ก่ สถาบนัพระบรมราชชนก

Company Code :   ……708361 ………………........ วันที่ / Date………………………………………..

ช่ือ - นามสกุล ...................................................................................ผูช้ ำระเงิน.......................................

Ref : 1 เลขที่บตัรประชาชน 
Ref : 2 รหสัรับช าระเงิน(ตามดว้ย) เบอรโ์ทรศัพท ์ 

  

 เงินสด (Cash)

 เงินโอน (TR)

 แคชเชียรเ์ช็ค  
(Cashier's check)

บำท(Bath) 

ผูน้ ำฝำก..................................................เบอรโ์ทรศัพท ์............................................................

"

ส่วนของธนำคำร

แบบใบแจ้งกำรช ำระเงิน

ใบแจ้งการช าระเงินค่า

ใหแ้ก่ สถาบนัพระบรมราชชนก

Company Code :   ……708361 ………………........ วันที่ / Date………………………………………..

ช่ือ - นามสกุล ......................................................................................ผูช้ ำระเงิน....................................................

Ref : 1 เลขที่บตัรประชาชน 
Ref : 2 รหสัรับช าระเงิน(ตามดว้ย) เบอรโ์ทรศัพท ์ 

  

 เงินสด (Cash)

 เงินโอน (TR)

 แคชเชียรเ์ช็ค  
(Cashier's check)

บำท(Bath) 

ผูน้ ำฝำก..................................................เบอรโ์ทรศัพท ์............................................................

"

จ านวนเงินเป็นตวัอักษร (Amount In letter)  จ านวนเงินเป็นตวัเลข (Amount In digit)  

เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรประทบัตรำ 

เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรประทบัตรำ 

ธนาคาร (Bank) ธนาคาร (Branch) 

ธนาคาร (Bank) ธนาคาร (Branch) 

จ านวนเงินเป็นตวัอักษร (Amount In letter)  จ านวนเงินเป็นตวัเลข (Amount In digit)  

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 6
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