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ค าน า 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี      ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ

ทางระยะสั้น สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2557            
ในระหว่างวันที่  21 เมษายน – 12 กันยายน  2557 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะสมรรถนะเกี่ยวกับ
การประเมินภาวะสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันความเจ็บปุวยและการรักษาโรคเบื้องต้น 
รวมทั้งมีศักยภาพในการบริหารจัดการการให้บริการสุขภาพเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการ
บริการอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันกับสถานการณ์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ดังนั้น เพ่ือให้การอบรมดังกล่าว ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัย 
พยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี  จึงได้จัดท าคู่มือการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น  
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2557 ขึ้น  ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติก่อนการอบรมและระหว่างการอบรมซึ่งในคู่มือฉบับนี้  ประกอบด้วย
โครงการสร้างของหลักสูตร ตารางการอบรม ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งคณะผู้ด าเนินการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการอบรมเพ่ือให้การอบรมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

หากมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคู่มือการอบรมนี้ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ราชบุรี 
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หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี     ราชบุรี 
 

1.  ชื่อหลักสูตร       
             หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป    (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
 Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary  Medical  Care)  
2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care) 

3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ราชบุรี 

4.  หลักการและเหตุผล 

 จากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบสุขภาพ  เริ่มตั้งแต่การปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 มีเปูาหมายให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และต่อมามีการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ จากการตั้งรับในโรงพยาบาลเป็น
ระบบการบริการสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการให้บริการระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นสถานบริการ
ใกล้ชิดชุมชนมากท่ีสุด ให้สามารถให้บริการผู้ปุวยในระดับปฐมภูมิได้อย่างมีคุณภาพ   ส่งผลให้ต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการบริการได้เหมาะสมกับระบบสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป     

 ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและปรับเปลี่ยนระบบ
บริการสุขภาพในระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ปุวยอย่างเป็น
องค์รวม  มีการพัฒนาการที่มุ่งไปสู่ การสร้างชีวิตที่ดี  มีสุขภาพสมดุล ผสมผสานการดูแลในมิติต่างๆ
อย่างบูรณาการ  ให้การดูแลที่ต่อเนื่องในทุกภาวะของสุขภาพ เป็นการดูแลอย่างผสมผสานทั้งทางด้าน
การส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟู  ในปัจจุบันแผนพัฒนาสุขภาพของไทยฉบับที่ 10  (2550-2554)  
มีแนวคิดหลัก  คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี   โดยมีวัตถุประสงค์ใน 4  
ด้านคือ   สร้างสุขภาพดี  ระบบบริการดี   สร้างสังคมดีและสร้างชีวิตที่มีความสุขพอเพียง   อีกทั้ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้มุ่งเน้นให้บุคลากรสุขภาพปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพให้เป็นเชิง
รุกและเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชนแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการบริการ
ระดับปฐมภูมิ จากการเปลี่ยนแปลงตังกล่าววิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องปฏิบัติงานท างาน
ใกล้ชิดและมีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้น เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สุด   ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป  

                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี    ในฐานะเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากร
พยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับอนุญาตจากสภาการพยาบาลให้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยผ่านการรับรองหลักสูตร  เมื่อ



 

วันที่   8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548  และจะสิ้นสุดการรับรอง วันที่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553   เพ่ือให้มี
ความต่อเนื่องในการผลิต ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ  และมีการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพของไทยฉบับที่ 10  วิทยาลัยฯ  จึงได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ให้
การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องตามเปูาหมายของแผนพัฒนาสุขภาพของ
ไทยฉบับที่ 10 ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป                                  

ปรัชญาของหลักสูตร 
 พยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีบทบาทส าคัญในการให้บริการระดับปฐมภูมิ ดังนั้นพยาบาล
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ โดยยึดหลักการให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวม   มีความเข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน  และมิติทางสังคม มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    นอกจากนั้นพยาบาลวิชาชีพที่ให้การ
ดูแลในระดับปฐมภูมิ  ต้องมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบ
สุขภาพ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทย   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้  น าไปสู่การมีสุขภาพดี 

5.วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหา และคัด

กรองผู้ปุวย ให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งให้การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจส่งต่อได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพได้ 

6. วัตถุประสงค์เฉพาะ 
  ภายหลังการศึกษาอบรม ผู้ศึกษาอบรมจะมีความสามารถดังนี้ 

 1.น านโยบาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทักษะด้านวิถีชีวิตชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ความเชื่อ    ค่านิยมของชุมชน  และบทบาทพยาบาลการให้บริการระดับปฐมภูมิด้วยหั วใจ
ของความเป็นมนุษย์   มาใช้ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนและบริหารจัดการระบบการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิได ้

2.ประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน และผู้เจ็บปุวยเรื้อรังทุกวัยครอบคลุมทั้ง  4  มิติอย่าง
ผสมผสาน แบบองค์รวม โดยสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ 

3.ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการในกรณีอุบัติเหตุ   ฉุกเฉิน และตัดสินใจส่งต่อได้อย่างเหมาะสม 
4.ให้การรักษาโรคเบื้องต้น   การท าหัตถการ และการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
5.ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทย 

ในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
6.ให้ความรู้ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวได้ 
7.ตระหนักถึงความส าคัญของการบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย การให้การช่วยเหลือ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวข้องกับนิติเวช และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
8.บูรณาการความรู้ด้านต่างๆ และอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ถูกต้อง 



 

9.ปฏิบัติการดูแลผู้เจ็บปุวยและผู้ปุวยเรื้อรังในทุกช่วงวัยแบบองค์รวม ในมิติของการรักษาการ
สร้างเสริมสุขภาพการปูองกันภาวะแทรกซ้อน และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยเน้นบริการด้วยหัวใจของความ
เป็นมนุษย์  และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

 
7.   องค์ประกอบของหลักสูตร  

7.1    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  18   หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 ภาคทฤษฎี            12    หน่วยกิต  
 ภาคปฏิบัติ                    6     หน่วยกิต 
 

7.2      จ านวนรายวิชาในหลกัสูตร ประกอบด้วย 
7.2.1     ภาคทฤษฎี 12   หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
     1)   วิชาแกน    2   หน่วยกิต ได้แก่   

-   ระบบสุขภาพ  ปัจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ          2 (2-0-4) 
2) วิชาเฉพาะสาขา        10   หน่วยกิต  ได้แก่   

                                  -    การพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรัง       2 (2-0-4) 
                                  -    การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง        2 (1-2-3) 
                                    -    การรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา                      4 (4-0-8) 
                                       -    การพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการผ่าตัดเล็ก 2 (2-0-4) 

        7.2.2    ภาคปฏิบัติ   6   หน่วยกิต ประกอบด้วย 
                                   -  เวชปฏิบัติทั่วไปและฉุกเฉิน          4(0-16-0) 
 -  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรัง                              2(0-8-0) 
                                                           ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า   300    ชั่วโมง      
         
หมายเหตุ   รหัสแสดงจ านวนหน่วยกิตประจ ารายวิชา  ก าหนดเป็นตัวเลข ดังนี้ 

- ตัวเลขหน้าวงเล็บ        หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา 
- ตัวเลขแรกในวงเล็บ     หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตของภาคทฤษฎี 
- ตัวเลขที่สองในวงเล็บ   หมายถึง   จ านวนชั่วโมงภาคทดลองในห้องปฏิบัติการต่อ 

สัปดาห์หรือจ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกหรือชุมชนต่อสัปดาห์ 
-  จ านวนชั่วโมงของการศึกษาด้วยตนเองในรายวิชานั้น     

ตัวอย่าง  2(1-2-3)   หมายถึง   รายวิชานั้นมีจ านวนหน่วยกิต    2   หน่วยกิต 
                                                ภาคทฤษฎี                 1   หน่วยกิต 
               ภาคทดลอง                 1   หน่วยกิต 
      (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
    ศึกษาด้วยตนเอง  ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 



 

8.ระยะเวลาการศึกษา 
 ระหว่างวันที่  21 เมษายน – 12 กันยายน  2557  
  ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด   20   สัปดาห์      จ านวนหนว่ยกิตท้ังหมด   18   หน่วยกิต       
 จัดระบบการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิต   ดังนี้   

ภาคทฤษฎี  1   หน่วยกิต     เท่ากับ     15 - 16     ชั่วโมง  
                     ภาคทดลอง 1   หน่วยกิต     เท่ากับ     30 - 32     ชั่วโมง   
   ภาคปฏิบัติ  1   หน่วยกิต    เท่ากับ     60 - 64     ชั่วโมง   
  สัมมนา/ประเมินผล   1 สัปดาห์ 
 การด าเนินการอบรม 

       ภาคทฤษฎี    
วันที่  21 -27 เมษายน 2557  (เรียนจันทร์-อาทิตย์) 
วันที่  2 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม   2557 (เรียนเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 

ใช้เวลาในการอบรม 8 สัปดาห์ ดังนี้ 

         -   สัปดาห์ที่    1         จะมีการอบรมทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์  

         -   สัปดาห์ที่    2 - 11   อบรมทุกวันศุกร์  เสาร์   และอาทิตย์ 

 ภาคปฏิบัติ   (แหล่งฝึก)  

วันที่  14 กรกฎาคม – 9 กันยายน  2557  (ฝึกปฏิบัติ วันจันทร์ – ศุกร์)   

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2557 ปัจฉิมนิเทศ  

วันที่  12 กันยายน 2557 ประเมินผลและรับใบประกาศนียบัตร   
      การจัดตารางการฝึกภาคปฏิบัติ   สัปดาห์ที่    12 - 20   
                 ขึ้นฝึกปฏิบัติงาน    สัปดาห์ละ 6 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น จ านวน 7 ชั่วโมง 
                 ฝึกปฏิบัติเวร BD    สัปดาห์ละ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น จ านวน 4 ชั่วโมง 

                       ใช้เวลาอบรม 8 สัปดาห์  (ไม่ต่ ากว่า 300 ชั่วโมง)   ดังนี้ 

ช่วงเวลาการฝึก วิชา/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง 

สัปดาห์ที่  12-16  วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรัง              2(0-8-0)   108 ชั่วโมง 

สัปดาห์ที่  17-20 วิชาเวชปฏิบัติทั่วไปและฉุกเฉิน                 4(0-16-0) 216  ชั่วโมง 

สัปดาห์ที่  21 1.สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน 

2.ประเมินผลรวบยอดผู้เข้าอบรมรายบุคคลด้วยแบบทดสอบ  

OSCE 

   14    ชัว่โมง 

   14    ชัว่โมง 

3.ประเมินผลหลักสูตร/ประเมินผลโครงการ 

4.   พิธีรับใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม 

     1  วัน 



 

9.   คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

 เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งและมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี 

 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม    60  คน   
 
10.  การประเมินผลตลอดหลักสูตร 

           ผู้ผ่านการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 10.1    มีเวลาเข้าเรียนรายวิชาทุกวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาเรียนที่ก าหนด และ
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล 
 10.2  ผ่านการประเมินผลรายวิชาทุกวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
11.  เกณฑ์การประเมิน 
  ภาคทฤษฎี ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60    ภาคปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ทั้งนี้
เกรดเฉลี่ยรายวิชาทุกวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00    
 

ก าหนดระดับข้ันของคะแนน  (Grading system) ดังนี้ 
 
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการในห้องทดลอง ภาคปฏิบัติ 

A     เท่ากับหรือมากกว่า  ร้อยละ 80 
B+   เท่ากับ   ร้อยละ   75 – 79 
B     เท่ากับ   ร้อยละ   70 - 74 
C+   เท่ากับ    ร้อยละ   65 – 69 
C     เท่ากับ   ร้อยละ   60 - 64 

A   เท่ากับหรือมากกว่า   ร้อยละ 90 
B+   เท่ากับ   ร้อยละ    85 – 89 
B     เท่ากับ   ร้อยละ    80 – 84 
C+   เท่ากับ   ร้อยละ    75 – 79 
C     เท่ากับ   ร้อยละ    70 - 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติผู้สอน     
  

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
-   แพทย์      แพทย์เฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไปหรือ
เวชปฏิบัติครอบครัวหรือแพทย์ที่มีประสบการณ์การ
ท างานในสาขาเนื้อหาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- พยาบาล   ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ทางการพยาบาลในสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ มีความ
เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานในสาขาที่เปิดสอนหรือจบ
ปริญญาโทสาขาอ่ืนและท าหน้าที่ในการสอนหรือ
ปฏิบัติงานในสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(รักษาโรคเบื้องต้น) 
โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

-   แพทย์      แพทย์เฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไปหรือ
เวชปฏิบัติครอบครัวหรือแพทย์ที่มีประสบการณ์การ
ท างานในสาขาที่สอนไม่น้อยกว่า  2  ปี 
-  พยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรค
เบื้องต้น)หรือพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนหรือ พยาบาล
ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านการรักษาโรค
เบื้องต้นไม่น้อยกว่า   2    ปี 
  
 

 
คุณสมบัติผู้สอนหลักสูตรเวชปฏิบัติ     

แพทย์ : มีประสบการณ์ในการท างานในสาขาที่สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี    และพยาบาล : มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล   หรือมีประสบการณ์ในสาขาที่สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี   
อัตราส่วนของผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 ผู้นิเทศการฝึกภาคปฏิบัติคือ แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็น    
แหล่งฝึก โดยมีอัตราส่วนของผู้สอนและผู้เรียนเท่ากับ 1 : 1 หรือ 1 : 2 
 
แหล่งฝึกปฏิบัติ 

- PCU  ในเครือข่าย 
- โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบปฏิบัติส าหรับ 
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี 
**************** 

 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปครั้งนี้ เป็นการจัดการอบรมโดย
ใช้เวลานอกราชการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการเรียนการสอนในวันหยุด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตาม
ระเบียบที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดด้วย  เนื่องจากสถาบันหลักที่จัดการอบรมจ าเป็นต้องรักษา
มาตรฐานของการจัดการอบรมให้เป็นไปตามที่ขอรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล โดยมีข้อปฏิบัติ
ดังนี้ 

1) ระยะเวลาการอบรม 
- ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมตรงตามเวลาที่ก าหนดในตาราง

การ อบรมและจะต้องเข้าเรียนทุกวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
- ระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 300  ชั่วโมง 
 

2) การแต่งกาย 
 * วันที่  21  เมษายน  2557    
             พิธีเปิดการอบรม ชุดอนามัยชุมชนทั้งชุด  ผู้หญิงใส่กระโปรง 

- ภาคทฤษฎี  การแต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 
- ภาคปฏิบัติ  แต่งกายชุดอนามัยชุมชน 
- การเข้าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องติดปูายชื่อทุกครั้ง 
 

3) การลากิจ 
- การลากิจ    ต้องเขียนใบลาล่วงหน้า เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงสามารถลาได้ 
- การลาปุวยหรือเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน   ต้องแจ้งอาจารย์ที่รับผิดชอบทราบโดยด่วน 
  และส่งใบลาในวันแรกที่กลับมาอบรม 

 
 4) การยืมหนังสือห้องสมุด 

 ห้องสมุด         เปิดวันจันทร์ – ศุกร์  (08.30 – 19.00 น.)  
                     เปิดวันเสาร์   (09.00 – 16.30 น.) วันอาทิตย์ปิดบริการ 
                     การยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม  นาน 7 วัน 

 
5) การประเมินผล 

ในแต่ละวิชาจะมีการประเมินผลด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี  ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรม
ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาการอบรม 

ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติ ณ หน่วยงานต้นสังกัด / โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก และ 
PCU ในเครือข่าย  จะต้องมีแพทย์ / พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ เป็นผู้นิเทศในอัตราส่วน 1 : 1  หรือ 
1 : 2  ซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมต้องกลับมาสัมมนา ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 



 

ส ารองที่พักได้ที ่ บ้านไม้แก้ว 
โทรศัพท์ (032)  350400 , 350440 , 325026 


