หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า ระบบบริ ก าร/สุ ข ภาพปฐมภู มิ
(Primary care) เป็ น ฐานส าคั ญ ของระบบบริ ก ารสุข ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความเท่าเทียม ช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิมาอย่ างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ส่งผลให้ประชาชน
เข้ า ถึ งระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ใ นด้ า นคุ ณ ภาพของระบบ
บริการปฐมภูมิ ยังมีข้อจากัดและพัฒนาไปได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสภาพ
ของบุคลากรปฐมภูมิที่ยังไม่พอเพียง และการลงทุนพัฒนาหน่วยปฐม
ภูมิยังดาเนินการไม่ได้เต็มที่ อีกทั้งองค์ ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิยังมีจากัด ซึ่งพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นหนึ่งในบุคลากร
ทีมสุขภาพที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการทางานในระดับปฐม
ภูมิให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่สภาการพยาบาลได้กาหนดให้ผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สามารถปฏิบัติภารกิจ
ในการให้ บ ริ ก ารภายใต้ ข อบเขตของวิ ช าชี พ การพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2540 มาตรา 4(3) และสภาการพยาบาลได้จัดทาข้อกาหนดในการ
รักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้ม กันโรคพร้อมทั้งคู่มือการใช้ยาใน
การรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งออกระเบียบว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลตามข้ อ ก าหนดในการรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น และการให้
ภูมิคุ้มกัน โรค พ.ศ.2543 ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่งที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัติที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคได้ในเบื้องต้นในระบบบริการ
ปฐมภูมิ ถือเป็นที่มาของพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)
โดยเฉพาะบทบาทการรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น ซึ่ ง ระบุ คุ ณ สมบั ติ ข อง
พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปไว้ ว่ า จะต้ อ งสามารถท าการซั ก ประวั ติ
ทางด้ า นสุ ข ภาพและท าการตรวจร่ า งกาย อธิ บ ายแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการได้ บอกถึงความผิดปกติที่พบได้ จากการประเมินภาวะ
สุขภาพและให้คาสั่ง ในการรักษาสาหรับภาวะเฉียบพลันหรือปัญหา
สุขภาพไม่ซับซ้อนตามข้อกาหนดการรักษาโรคเบื้องต้น จัดการ กับ
ความเจ็บป่วยเรื้อรังที่มีอาการคงที่ให้การดูแลผู้ ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
และทาการส่งต่อได้อย่างเหมาะสม

วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ตรั ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ในการฟื้ น ฟู ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
พยาบาลเวชปฏิบัติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพ ปฐมภูมิ การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติ
ให้ มี ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย ได้ ท บทวนองค์ ค วามรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แนว
ทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและเพิ่มพูนศักยภาพใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทและขอบเขตที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
จึ ง มี ค วามส าคั ญ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการอบรมฟื้ น ฟู วิ ช าการ เรื่ อ ง
พยาบาลเวชปฏิบัติกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิในยุคไทย
แลนด์ 4.0 แก่พ ยาบาลเวชปฏิบั ติแ ละพยาบาลวิ ชาชีพขึ้ น เพื่ อให้
พยาบาลได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการดูแลผู้ป่วยและ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการขับเคลื่อน
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อฟื้นฟู วิชาการด้านบทบาทของพยาบาลในการดูแ ล
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้
ภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พยาบาลเวชปฏิบัติและ
พยาบาลวิชาชีพ
2.เพื่อทบทวนองค์ความรู้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคตาม
กลุ่มอาการที่พบบ่อยแก่พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองจากสภาการพยาบาล จานวน 150 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561
สถานที่อบรม
ณ ห้องประชุม ธนารมย์ 2 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนคนละ 4,200 บาท

วิธีการสมัคร และชาระเงิน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

1.รับสมัครเข้าอบรม
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
สมัครเข้าอบรมผ่านทางระบบ PIMTIS
ได้ที่ www.bcnt.ac.th ข่าวงานบริการวิชาการ หรือ
http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000
2. ชาระเงินค่าลงทะเบียน คนละ 4,200 บาท
วิธีชาระเงิน โอนผ่าน ATM , จ่ายผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Internet banking
ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
สาขาตรัง หมายเลขบัญชี 903–0–37903-0
3. ส่งหลักฐานชาระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ผ่านทางระบบ PIMTIS ได้ที่
www.bcnt.ac.th ข่าวงานบริการวิชาการ หรือ
http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/991000
หรือโทรสารหมายเลข 075-211298 ต่อ 121

หรือ ทาง E-mail : bcnt.academic@gmail.com
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ทางเว็บไซต์ www.bcnt.ac.th

กาหนดการประชุม
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ
เรื่อง ระบบบริการปฐมภูมกิ ับพยาบาลเวชปฏิบัติ
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
กล่าวรายงาน โดย ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
09.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง ระบบสุขภาพปฐมภูมิในยุค Thailand 4.0
โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชยั
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.00 – 17.00 น. บรรยายเรื่อง การถอดบทเรียนการดาเนินงานปฐมภูมิใน
พื้นที่ : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ
โดย รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสาหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติ
โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.00 – 17.00 น. บรรยายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสาหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติ (ต่อ)
โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสาหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติ (ต่อ)
โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.00 – 17.00 น. บรรยายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสาหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติ (ต่อ)
โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง Primary care cluster
โดย นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง

13.00 – 17.00 น. บรรยายเรื่อง Health literacy
โดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง Palliative care
โดย พญ.นวลจันทร์ หวังศุภดิลก
โรงพยาบาลหาดใหญ่
13.00 – 17.00 น. บรรยายเรื่อง Update NCDs
โดย ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.00 – 17.30 น. ประเมินผลการอบรม มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
จัดประชุมวิชาการประจาปี

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสาหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 อาจารย์ ดร.ญนัท วอลเตอร์ E-mail : yanat@bcnt.ac.th
โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 109, 085-4489860
 อาจารย์วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ E-mail : waratatt@bcnt.ac.th
โทรศัพท์ 075- 211298 ต่อ 256, 083-1724822
 คุณโฉมปราง ไกรเทพ E-mail : chomprang@bcnt.ac.th
โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 256, 086-9408346
โทรสาร 075-211298 ต่อ 121 http: www.bcnt.ac.th


สารองที่พักด้วยตนเอง



โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โทร.075-223223-6,
โรงแรมธรรมรินทร์ โทร. 075-211011-5,
โรงแรมเรือรัษฎา โทร. 075-214230,
โรงแรมวัฒนา ปาร์ค โทร. 075-218228,
โรงแรมตรัง โทร 075-218157,
โรงแรม ณ ทับเที่ยง ตรัง โทร. 075581555,
โรงแรมควีน โทร. 075-218229,
โรงแรมอีโค่ อินน์ โทร. 075-211313-4,
ชมพูนครินทร์ อพาร์ทเมนท์ โทร. 075-215678

ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม ธนารมย์ 2
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
กาลังดาเนินการขอหน่วยคะแนน CNEU
จากสภาการพยาบาล

