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ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  รุ่นท่ี 9/2557 
ระหว่างวันท่ี  20 เมษายน 2557   ถึงวันท่ี   15 สิงหาคม  2557 

ณ ห้องทองอุไร  อาคารเรียน 3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 
วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

จันทร์ 
21 เม.ย.57 

 

8-9 น. 
9-10 น. 

 
 

10-12น. 

ลงทะเบียน   
พิธีเปิดการอบรม   
-บรรยายพิเศษ ”บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเปน็มนุษย์” 
ช้ีแจงหลักสูตรการอบรม  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล  
-การสรุปการเรียนรู้ด้วย  Concept  Mapping  

 
ดร.เพลินตา  
            พรหมบัวศรี 
 
อ. นุจรี  ฮะค่อม 
             และคณะ 

 

 13-15น. -การประเมนิความรู้ก่อนการอบรม อ. นุจรี  ฮะค่อม 
             และคณะ 

 

 15-16น. -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์ ดร.นงนุช วงศ์สว่าง  
             และคณะ 
 

 

อังคาร 
 22 เม.ย.57 
 

 

9-12น. 
 

1. แนวคิดระบบสขุภาพ    
     1.1   ความหมายของระบบสุขภาพ 
     1.2   ระบบสุขภาพที่พึงประสงค ์

     1.3   การปฏิรูประบบสุขภาพ      

             -  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาต ิ

             -  ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
             -  สมัชชาสุขภาพเพื่อการผลักดันนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ 

 

  พญ. ดารารัตน์ 
              รัตนรักษ ์
  

วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
1.ข้อสอบปรนัย    5   คะแนน 
2.รายงาน  5 คะแนน (ผลงานราย 
บุคคล) ส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต ิ
สรุปรวบยอดความรูท้ี่ได้รับจากการ 
บรรยายของวิทยากร 1 หน้ากระดาษ A4  
โดยใช้  Concept  Mapping 

 13-16 น. การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม 
ความเชื่อ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติทีก่ระทบกับระบบสุขภาพไทย   

 

   พญ. ดารารัตน ์

               รัตนรักษ์ 
วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
      ข้อสอบปรนัย    10 คะแนน 
 

พุธ 
23 เม.ย.57 

 

9-12น. 
 
 
 

  ระบบบรหิารจัดการสขุภาพ  
      1.  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับปัจจุบนั 

      2. ระบบหลักประกันสุขภาพ และพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
      3.  หลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 

      4. กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
จัดการสุขภาพ 

 พญ. ดารารัตน ์

              รัตนรักษ ์

วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
        ข้อสอบปรนัย    5  คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

พุธ 
23 เม.ย.57 

 

13-15น. บทบาทของพยาบาลในการพฒันาระบบสขุภาพเพื่อ
สุขภาวะของประชาชน 

     1.   การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

     2.  การเสริมสร้างพลังอ านาจเพื่อการพึ่งตนเอง 

     3.  การสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพชุมชน 

     4 .  การสร้างนวัตกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
 

   อ.จารุนันท ์

           สมบูรณ์สิทธิ์ 
วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
     ข้อสอบปรนัย    5  คะแนน 
 

พฤหัสฯ 
24 เม.ย.57 

 
 

9-12น. การบริหารจัดการระบบการดแูลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรงัใน
ระบบบริการสขุภาพปฐมภูม ิ
          1.  การจัดส านักงานเพื่อเอื้อต่อความสะดวกใน
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในสถานบริการปฐมภูมิ 
          2. การจัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือ/อุปกรณ์ใน
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 

          3.  การจัดระบบการรบัย้าย ส่งต่อผู้ป่วยและการ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรงัร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน 

          4.  การสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรงั และ
จัดการความรู้เพื่อเป็นคลังปญัญาให้กับชุมชน 
          5.   การพัฒนามาตรฐานการบริการระดับปฐมภูมิ
ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 

 

พญ. อรวรรณ 

   ตะเวทิพงศ์  
วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 
2.รายงาน  5 คะแนน 
(ผลงานรายบคุคล)  
ส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต ิ
สรุปรวบยอดความรูท้ี่ได้รับ 
จากการบรรยายของวิทยากร 
 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้  
 Concept  Mapping 
 

 13-16น. 
 

ระบบบริการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย  
แพทย์พื้นบ้านไทย  
     1.  ความหมายของการแพทยท์างเลือก แพทย์แผน
ไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย  
     2.   ชนิดและประเภทของการแพทย์ทางเลือก 
     3.   การแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านไทย กับการ
ดูแลสุขภาพ   
     4.  การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพ   
     5.   แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
พ.ศ. 2550 -2559 
 
 
 
 
 

อ.บุญศรี  อัครพิทักษ ์

                พงศ์ 
วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
   ข้อสอบปรนัย    10  คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

ศุกร ์
25 เม.ย.57 

 

8-17น. 
 

ศึกษาดูงานระบบบรกิารสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกรับใหญ่   
อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุร)ี 
วัตถุประสงคข์องการศึกษาดูงานเพื่อศึกษาประเด็น
ต่างๆต่อไปนี ้
-กลยุทธ์ในการด าเนนิการของหน่วยบริการสุขภาพใน
ระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ 

-การบริหารจัดการทรัพยากรในหน่วยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ 
- มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการให้บริการของ
สถานบริการสุขภาพ 

- บทบาทของพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพื่อสุขภาวะของประชาชน 

-ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานหน่วยบริการ
สุขภาพในระดับปฐมภูมิ 

อ. นุจรี  ฮะค่อม 
              และคณะ 

วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
1.รายงานกลุ่มการศึกษาดูงาน 
 10 คะแนน 
2.อภิปรายกลุ่ม   10 คะแนน  
3. รายงานเดี่ยว   10  คะแนน 
ส่งผลงานที่    อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต:ิ  รายงานกลุ่ม 
1.แบ่งย่อย กลุ่มๆละ 5 - 6 คน 
2. ศึกษาดูงานตามเวลา ก าหนด 
3. อภิปรายกลุ่มในช้ันเรียนและน าเสนอ 
4.จัดท ารายงาน เนื้อหาครอบคลุมตาม 
วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานและ 
แนวทางในการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน 
สู่ความเป็นเลศิ 
งานที่ให้ปฏบิัต:ิ  รายงานเด่ียว 
1.สรุปการเรียนรูท้ี่ได้รับจากการ 
ศึกษาดูงานโดยใช้ Concept 
Mapping 
2.เขียนแนวทางการน าผลการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนพัฒนาศูนย์สขุภาพ
ชุมชนหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ (รายบคุคล)  

เสาร์ 
26 เม.ย.57 

 

9-12น. แนวคิด และหลักการประเมินภาวะสุขภาพ 

1. แนวคิด หลักการ และกระบวนการประเมินภาวะ
สุขภาพ 

2. หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้รับบริการ 

3. หลักการประเมินภาวะสุขภาพ       
4. หลักการประเมินโดยการเข้าถึงจิตใจผู้รบับริการ
ประเมนิ 

วิธีการประเมนิภาวะสุขภาพ 
        -การซักประวัติ 
       - การตรวจร่างกาย  
(การดูแล/สังเกต การคล า การเคาะ  การฟัง) 
      - การใช้เครื่องมือพิเศษในการประเมนิภาวะสุขภาพ 

นพ.อมรเทพ 

  บุตรกตัญญู 

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้สูง 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

เสาร์ 
26 เม.ย.57 

 
 

13-16น. การประเมินภาวะสุขภาพในวัยเดก็ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                                 
1.การประเมินภาวะสุขภาพลักษณะทั่วไปผิวหนงั 
ศีรษะ   หู ตา  คอ จมูก ใบหน้า ล าคอ เต้านม  รักแร้                                                                                                                                               
2.การประเมินภาวะสุขภาพ   
   -ระบบทางเดนิหายใจ 
   -ระบบทางเดนิอาหาร 
   -ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
   -ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
   -ระบบสืบพันธุ์ชายและระบบสบืพันธุ์หญิง 
   -ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
   -ระบบประสาท 

นพ.อมรเทพ 

             บุตรกตัญญู 

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้
สูง 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 15  คะแนน 

 

อาทิตย์ 
27 เม.ย.57 

 

9-12น.  ระบบการเงนิการคลงัสุขภาพ ในระดับมหภาคและ
จุลภาค 

      1.  องค์กรดูแลการเงินสุขภาพ 

      2.แหล่งที่มาของเงินเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
      3.  กลไกการจ่ายเงินเพื่อสุขภาพ 

      4.  ปัญหาของการเงนิการคลังสุขภาพ 

      5. รูปแบบการประกันสุขภาพของประเทศไทย 

      6. แนวโน้มการคลังสุขภาพของประเทศไทย 

   นพ.ชวนนท์  อ่ิมอาบ วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย    5   ข้อ 
2.รายงาน5 คะแนน (ผลงานราย 
บุคคล) ส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ใหป้ฏบิัต ิ
สรุปรวบยอดความรูท้ี่ได้รับจากการ 
บรรยายของวิทยากร 1 หน้ากระดาษ  
A4 โดยใช้  Concept  Mapping 

 13-16น.   ระบบบรกิารสขุภาพและการควบคุมคุณภาพ 

      - ความหมายของระบบบริการสุขภาพ 
     - การให้บริการสุขภาพ 

     -การจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ 

      -ระบบบริการพยาบาล    
      -การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของ
สถานบริการสุขภาพ 

นพ.ชวนนท์  อ่ิมอาบ วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
  ข้อสอบปรนัย    5   คะแนน 
 

ศุกร ์
2  พ.ค.57 

8-9 น. 
 

ดูวิดีโอ การตรวจร่างกาย อ.นุจรี ฮะค่อม  

ศุกร ์
2  พ.ค.57 

 

9-11น. ความเจ็บป่วยเรื้อรัง 
       1.1   ความหมายของความเจ็บป่วยเรื้อรัง    
       1.2   สาเหตุของความเจบ็ป่วยเรื้อรัง         
       1.3   สถานการณ์  แนวโน้มการเจบ็ป่วยเรื้อรงั และ
โรค/ภาวะเรื้อรังที่พบบ่อยในชุมชน 

       1.4  ผลกระทบของความเจบ็ป่วยเรื้อรังต่อบุคคล  
ครอบครัว  และชุมชน 

 

 

ผศ.ดร.วิมลรัตน์  
       ภู่วราวุฒิพานิช 

 
วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย    5  คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

ศุกร ์
2  พ.ค.57 

 

11-12น. 
13-14น. 

การดูแลสขุภาพผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัวเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
        3.1   แนวคิดและทฤษฎีการดแูลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง
และครอบครัวในระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ

            3.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเวชปฏิบัตคิรอบครัว
เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 

            3.1.3  แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

ผศ.ดร.วิมลรัตน์  
  ภู่วราวุฒิพานิช 

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย  5 คะแนน 
2.รายงาน  5 คะแนน 
(ผลงานรายบคุคล)  
ส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต ิ
สรุปรวบยอดความรูท้ี่ได้รับ 
จากการบรรยายของวิทยากร 
 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้  
 Concept  Mapping 

ศุกร ์
2  พ.ค.57 

 

14-17น. รูปแบบการดแูลผู้ป่วยเรื้อรังในระบบบริการสขุภาพ
ปฐมภูมิ              
-การดูแลผู้ป่วยเรื้อรงัแบบบูรณาการในสถานบริการ 
-การดูแลผู้ป่วยเรื้อรงัทีบ่้านแบบองค์รวม 
-การดูแลผู้ป่วยเรื้อรงัแบบมีส่วนร่วม  : มิตรภาพบ าบัด 
บทบาทของครอบครัวและภาคีเครือข่ายสุขภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 
บทบาทพยาบาลประจ าครอบครวัในการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังและครอบครัว           
-การสร้างเสริมศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
- การจัดคลินิกบริการผู้ป่วยเรื้อรังระดับปฐมภูมิ 
-การจัดตั้งภาคเีครอืข่ายสุขภาพในชุมชน   
- การประสานงานกับทีมสุขภาพ  ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชน  และ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อการพิทักษ์
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยเรือ้รังและ ครอบครัว         
-การจัดโครงการ/กิจกรรมในชุมชนเพื่อเอื้อต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง และครอบครัว                   

 ผศ.ดร. วิมลรัตน์  
        ภู่วราวุฒิพานิช 

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย 10  คะแนน 
2.รายงาน  5 คะแนน 
(ผลงานรายบคุคล)  
ส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต ิ
สรปุรวบยอดความรูท้ี่ได้รับ 
จากการบรรยายของวิทยากร 
 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้  
 Concept  Mapping 
 

เสาร์ 
3  พ.ค.57 

 

9-12น. การประเมินภาวะสุขภาพ   (ต่อ) 
   -ระบบทางเดนิหายใจ 
   -ระบบทางเดนิอาหาร 
   -ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
   -ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
   -ระบบสืบพันธุ์ชายและระบบสบืพันธุ์หญิง 
   -ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
   -ระบบประสาท 

นพ. อมรเทพ 
     บุตรกตัญญ ู

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้
สูง 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 15  คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

เสาร์ 
3  พ.ค.57 

 

13-17น. หลักการและวิธกีารบนัทึกผลและเขียนรายงานการ
ประเมินภาวะสุขภาพ      

                                     

นพ. อมรเทพ 
     บุตรกตัญญ ู

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้สูง 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 
การอภิปรายกลุ่ม 10 คะแนน 
 
 
 
 

อาทิตย์ 
4  พ.ค.57 

 

8-12น. 
 

ระบบสขุภาพชุมชน  
     3.1   ความหมาย แนวคิด ของระบบชุมชน และ
ระบบสขุภาพชุมชน 

     3.2   เป้าหมายของระบบสุขภาพชุมชน และองค์กร
หลักในการดูแลสุขภาพชุมชน 
     3.3   การสรรหาและใช้ทุนทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

      3.4   การพัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอด/
กระจายความรู้ข่าวสารในชุมชน     
      3.5   ระบบการจัดการสุขภาพในชุมชน       

อ.จารุนันท ์

     สมบูรณ์สิทธิ ์
วิชาระบบสขุภาพ ฯ 
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย     5  ข้อ 
2.อภิปรายกลุ่ม     10  คะแนน  
 

 13-16น. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในการ
รักษาโรคเบื้องต้น                                                    
 - ความส าคัญของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 -คุณสมบัติของพยาบาลและการเตรียมความพร้อมใน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
-ข้อก าหนดการรักษาโรคเบื้องตน้และการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคตามขอบเขตของกฎหมาย    
พระราชบัญญัติวิชาชีพ  และจริยธรรมวิชาชีพของ
พยาบาลเวชปฏิบัต ิ

อ.วารุณี  สุรนีวงศ์ วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและ 
การใช้ยา 

ข้อสอบปรนัย 5 คะแนน 

ศุกร ์
9 พ.ค.57 

 

8-9 น. 
9-12 น. 

ดูวิดีโอ การตรวจร่างกาย 
การใช้ IT เพื่อเชื่อมโยงบริการ                                    
 -ระบบ IT ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มป่วยมีภาวะพึ่งพิง) 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 -Web Cam ที่มีและพร้อมใช้ในการให้ค าปรึกษาเพื่อ
การวินิจฉัย/รักษาโรค และการส่งต่อผู้ป่วย ระหว่าง
หน่วยบริการปฐมภูมิ – รพ.แม่ข่าย                            
 - การใช้ IT ที่เอื้อต่อระบบสารสนเทศเพื่อการให้
ค าปรึกษาและการส่งต่อ 

 
อ.วสันต์ 

สายทอง 

 
วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและ 
การใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

ศุกร ์
9 พ.ค.57 

 

13-15น. การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจร่างกายและ
พัฒนาการในวัยเด็ก 
       -  การซักประวัติ-  การตรวจร่างกาย 

       -  การตรวจพัฒนาการของเด็ก 

นพ.สมบัติ  
หัชลีฬหา 

 
 

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้สูง 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

 

 15-17น. หลักการใหส้ารน้ าเพื่อการรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับเด็ก
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ในหน่วยบรกิาร ระดับปฐมภูมิ    

นพ.สมบัติ  
หัชลีฬหา 

 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

เสาร์ 
10 พ.ค.57 

 

9-12น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบประสาท ที่พบ
บ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค และ
การรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการที่ผิดปกติของโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ประดษิฐ์   
ไชยบุตร 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น 
  และการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 

ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

 13-16น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การ
วินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการ
ที่ผิดปกติของโรค และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ชนินทร ์
กล่ินจงกล 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น 
  และการใช้ยา   
   การวัดและประเมนิผล 
        ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

อาทิตย์ 
11 พ.ค.57 

 8-12 น.  สาธิตและสาธิตกลับการประเมินภาวะสุขภาพ ในเด็ก พญ.วชิราภรณ์ 
   ลิขิตพงษ์วิทย ์

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้สูง 
 

 13-16น. การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค  
-หลักการทั่วไปในการให้ภูมิคุ้มกนัโรค 

        - วิธีการให้วัคซีน 
        -วัคซีนที่ใช้ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น 

      - BCG ( bacillus calmette  guerin) 
              - HB  ( hepatitis B virus) 
              -DTP (diphtheria   tetanus  pertussis) 
              - OPV ( oral polio  vaccine) 
              -MMR  ( measles  mumps  rubella 
              -JE ( japanise  encephalitis virus) 
              -Rabies  vacine  
              -ไข้หวัดใหญ ่

นพ.สมบัติ  
หัชลีฬหา 

 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น 
และการใช้ยา  
 การวัดและประเมินผล 

ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

ศุกร ์
16 พ.ค.57 

 

8-12 น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 
ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค 
และการรักษาโรคเบื้องตน้ตามอาการที่ผิดปกตขิองโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.แสนศักดิ์  
ลิขิตพงษ์วิทย ์

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น 
และการใช้ยา   
การวัดและประเมินผล 
         ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

 13-16น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การ
วินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการ
ที่ผิดปกติของโรค และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ทนงกิตต ์
ประชาภิญโญ 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น 
และการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 

ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

เสาร์ 
17 พ.ค.57 

8-12 น. สาธิตการประเมนิภาวะสุขภาพ   
 การซักประวัติ   การตรวจร่างกาย 

นพ.แสนศักดิ ์ 
       ลิขิตพงษ์วิทย ์

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้สูง 
 

 13-16น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบผิวหนงัที่พบ
บ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค และ
การรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการที่ผิดปกติของโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ธนพงศ์  
สุทธิพงศ์ 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการ
ใช้ยา  การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย   5  คะแนน 

อาทิตย์ 
18 พ.ค.57 

 

9-12 น. การให้ค าปรึกษาและการส่งต่อ 
      1. การบริหารจัดการระบบการให้ค าปรึกษาและ
การส่งต่อ 

 -ระบบนัดหมาย 
         -ระบบช่องทางด่วนที่รพ.แม่ข่าย รองรับการส่ง
ต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 
          -ระบบการส่งผูป้่วยจากรพ.แม่ข่ายไปยังหน่วย
บริการปฐมภูมิ เพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน/ในชุมชน 
           -การประสาน EMS เพื่อส่งต่อกรณีฉุกเฉิน  
       2.ความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งต่อและการให้ค าปรึกษา   

อ. เติบโต 

     จวงเจิม 
วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น 
 และการใช้ยา 
 การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย    

5 คะแนน 

 13-17 น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกตขิองระบบต่างๆที่พบบอ่ย
ในวัยเด็ก การวินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรค
เบื้องต้นตามอาการที่ผิดปกตขิองโรค และการพิจารณา
ส่งต่อผูป้่วย  
- ระบบทางเดินอาหาร  ระบบประสาท ระบบทางเดิน
หายใจระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนงั   
ระบบทางเดินปัสสาวะระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  
ระบบต่อมไร้ท่อและ ตา  หู คอ จมูก และ ระบบอวัยวะ
สืบพันธุ ์  

นพ.สมบัติ  
หัชลีฬหา 

 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น และการ
ใช้ยา  
การวัดและประเมินผล 

ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

ศุกร ์
23 พ.ค.57 

 

   8-9น. สอบครั้งที่ 1   

9-12น. การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยฉุกเฉนิ อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
  ข้อสอบปรนัย  5  คะแนน 

13-17น. สาธิตและสาธิตย้อนกลับการซักประวัติ  การตรวจ
ร่างกาย (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) 
 
 

อ.นุจรี ฮะค่อม 
อ.จิริยา  อินทนา 
อ.ชิตสุภางค์ ทิพยฯ์ 
อ.ชลธิชา  บุญศิริ 
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูง 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

เสาร์ 
24 พ.ค.57 

 

9-16น. 
 หลักการใช้ยาเพื่อการรักษาโรคเบื้องต้นส าหรบัเด็ก 

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในหน่วยบริการ ระดับปฐมภูมิ    
 

รศ.ดร  
ลัดดาวัลย์    
ผิวทองงาม 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและ 
การใช้ยา 
ข้อสอบปรนัย  15 คะแนน 
 

อาทิตย์ 
25 พ.ค.57 

 

8-12น. การใช้ยากับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในชุมชนและ 

ภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมทีเ่กดิขึ้น 
รศ.ดร. 

ลัดดาวัลย์    
ผิวทองงาม 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและ 
การใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 10  คะแนน 

 13-17น. -การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอบุัติเหตุพบบ่อยในเด็กและ
การดูแลรักษา 

พญ.รพีพรรณ 

มาไพศาลทรัพย์ 
วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อบุัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย  10  คะแนน 

 ศุกร ์
30 พ.ค.57 

 

9-16น.    
 
 
 
 

การตรวจโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมที่
เกิดขึ้น                                                       
    1. การตรวจรักษาโรคเรื้อรังทีพ่บบ่อยในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง   
ระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ     โรคหลอดเลือด
หัวใจตบีเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคเกาต์  
วัณโรค   โรค เอดส์    โรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง  โรคข้อ
เสื่อม  โรคไทรอยดเ์ป็นพษิ    และโรคหืด   เป็นต้น 
    2.การตรวจรักษาโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและการตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนหรือโรค
ร่วมที่เกิดขึน้กับผูป้่วยเรื้อรัง  

นพ. อมรเทพ 
บุตรกตัญญู 

 

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 15  คะแนน 
 

เสาร์ 
31 พ.ค.57 

 

9-12น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การ
วินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการ
ที่ผิดปกติของโรค และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ. นิคม  มะลิทอง วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

 13-16 น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค 
และการรักษาโรคเบื้องตน้ตามอาการที่ผิดปกตขิองโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ศุภกิจ 
พันธ์ประพันธ์ 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 

ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

อาทิตย์ 
1 มิ.ย.57 

 9-12 น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพนัธุ์
ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค 
และการรักษาโรคเบื้องตน้ตามอาการที่ผิดปกตขิองโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ทนงศักดิ ์
  คงทอง 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 

ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 

 13-15น.  สอบครั้งที่  2 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

อาทิตย์ 
1 มิ.ย.57 

15-17น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกตขิอง ตา   
ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค 
และการรักษาโรคเบือ้งต้นตามอาการที่ผิดปกติของโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ธเนศ 
     ลีลาเช่ียวชาญกุล 

 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 2  คะแนน 
 

ศุกร ์
6 มิ.ย.57 

9-16น. 
 

การฟื้นฟูสภาพ 
-หลักการและวิธีการฟื้นฟูสภาพ 
-การฟื้นฟูสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ (การปรบั
พฤติกรรม  ปรับสมดุลของความคิดอารมณ์) 
-การออกก าลังกายในผู้ป่วยที่มีปญัหาในระบบต่าง ๆ -
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการฟื้นฟูสภาพ 
-การสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยใน
ชุมชน 

พญ.รุ่งอรุณ 
 มหาไชย 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการ
ใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย   10  คะแนน 

 

เสาร์ 
7 มิ.ย.57 

9-12 น. แนวคิดและหลักการช่วยเหลือผู้ปว่ยในภาวะฉุกเฉิน
และอบุัติเหต ุ
    1. การประเมินในภาวะฉุกเฉิน  
                - ด้านอายุรกรรม 
                - ด้านศัลยกรรม 
     2. การประเมินในภาวะอุบัติเหตุ 
-  ชนิด ลักษณะ ความรุนแรงของอุบัติเหตุต่าง ๆ 
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอบุัติเหตุที่พบบอ่ยในผู้ใหญ ่
และผู้สูงอายุ 

อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย   5 คะแนน 
2.รายงาน    10  คะแนน(ผลงาน
รายบุคคล)  
ส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต ิ
สรุปรวบยอดความรูท้ี่ได้รับจากการ 
บรรยายของวิทยากร 1 หน้ากระดาษ A4  
โดยใช้  Concept  Mapping 
 

 13-16น. การจัดการกับความเจ็บปวด  และการปฐมพยาบาล
ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและอุบตัิเหตุที่พบบอ่ย 
         -   ผู้ที่ได้รบัอันตราย มีอาการผิดปกติ ของการ
หายใจ    
       -   ผู้ป่วยมีภาวะช็อก  (Shock) และการล้มเหลว
ของอวัยวะในหลายระบบ 

อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย   5 คะแนน 
2.รายงาน    10  คะแนน 
(ผลงานรายบคุคล) 
ส่งที่ อ.นุจรี ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต ิ
สรุปรวบยอดความรูท้ี่ได้รับ 
จากการบรรยายของวิทยากร 
 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้  
 Concept  Mapping 
 



 11 

วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

อาทิตย์ 
8 มิ.ย.57 

8-12 น. สาธิตและสาธิตย้อนกลับการซักประวัติ  การตรวจ
ร่างกาย (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) 
 
 

อ.นุจรี   ฮะค่อม 
อ.จิริยา  อินทนา 
อ.ชิตสุภางค์  
        ทิพย์เที่ยงแท ้
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 
อ.ชลธิชา  บุญศิร ิ

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูง 
  

 13-16น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของระบบต่อมไร้ทอ่ ที่
พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค 
และการรักษาโรคเบื้องตน้ตามอาการที่ผิดปกตขิองโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

พญ. สุนีย์  
ม้ามานะศิร ิ

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 5  คะแนน 
 

ศุกร ์
13 มิ.ย.57 

8-12 น. สอบทักษะ การตรวจร่างกายตามระบบ   
 

อ.นุจรี   ฮะค่อม 
อ.จิริยา  อินทนา 
อ.ชิตสุภางค์  
        ทิพย์เที่ยงแท ้
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 
อ.ชลธิชา  บุญศิร ิ

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูง 
สอบทักษะการตรวจร่างกายตาม
ระบบ   10 คะแนน 

 13-17น. ฝึกปฏบิัติการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยและการ
วางแผนบ าบดัในสถานการณ์จริง 

อ.นุจรี   ฮะค่อม 
อ.จิริยา  อินทนา 
อ.ชิตสุภางค์  
        ทิพย์เที่ยงแท ้
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 
อ.ชลธิชา  บุญศิร ิ

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
-การสอบความสามารถการ

พัฒนาทักษะสัมภาษณ์การตรวจ
ร่างกายและการประเมินสภาพ

ผู้รับบริการ 
10 คะแนน 

-การบันทึกผลและการเขียน
รายงานการประเมินสภาพ  
                     10 คะแนน 

เสาร์ 
 14 มิ.ย.57 

8-12น. การดูแลรักษา การจัดการกับความเจ็บปวด การปฐม
พยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉกุเฉนิและอุบัติเหตุท่ีพบ
บ่อย 
-   ผู้ที่ได้รับอนัตรายจากความร้อนและความเย็น   
 -    ผู้ที่ได้รับสารพิษ  งูกัดและแมลงกัดต่อย   

อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย   10 คะแนน 

 

 13-17 น. การดูแลรักษา การจัดการกับความเจ็บปวด การปฐม
พยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉกุเฉนิและอุบัติเหตุท่ีพบ
บ่อย 
-   ผู้ที่ได้รับอนัตรายทีศ่ีรษะและไขสันหลัง 
-    ผู้ที่ได้รับภยันตรายของกระดกูและกล้ามเนื้อ 
 
 

อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย   10 คะแนน 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

อาทิตย์ 
 15 มิ.ย.57 

9-12 น. อุบัติภัยหมู่ และสาธารณภัย อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย  5 คะแนน 
2.รายงาน  10  คะแนน(ผลงานรายกลุ่ม)  
ส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
งานที่ให้ปฏบิัต ิ
1. แบ่งเป็นกลุ่มย่อย5-6 คน 
2.ศึกษาสถานการณ์อุบัติภัยหมู่

หรือ      สาธารณภัยที่เกิดขึ้นจริง                          

3.วิเคราะหห์าแนวทางที่ดีในการ

ให้ช่วยเหลือในสถานการณ์

ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและ

แนวทางในการป้องกันโดยน า

ความรู้ที่ได้จากการเรียนมา

ประยุกต์ใช ้

 13-16น. 
 

หลักการและวิธกีารท าหัตถการเบือ้งต้น การผ่าตัดเล็ก
และการตกแต่งบาดแผล  

อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย  10 คะแนน 
2. รายงาน   20  คะแนน  (ผลงาน
กลุ่ม) 

ศุกร ์
 20 มิ.ย.57 

9-12 น. หลักการและวิธกีารท าหัตถการเบือ้งต้น การผ่าตัดเล็ก
และการตกแต่งบาดแผล (ต่อ) 

อ.เติบโต  จวงเจิม วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
อุบัติเหต ุ
การวัดและประเมินผล 
1.ข้อสอบปรนัย  10 คะแนน 
2. รายงาน   20  คะแนน  (ผลงานกลุ่มงาน
ที่ให้ปฏิบัต ิ
1.แบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 -3 คน 
2.จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการปฏบิัต ิ
หรือแนวปฏิบัตทิี่ดีในการท า
หัตถการเบื้องต้น  การผ่าตัดเล็ก  
การตกแต่งบาดแผล หรือการช่วย
ฟื้นคืนชีพ เรื่องใดเรื่องหนึง่  
 (1 เรื่อง/กลุ่ม) 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

ศุกร ์
 20 มิ.ย.57 

13-17น. สาธิตและสาธิตย้อนกลับ การตรวจร่างกายตามระบบ    
(แบ่งกลุ่ม 5 ฐาน) 
 

อ.นุจรี   ฮะค่อม 
อ.จิริยา  อินทนา 
อ.ชิตสุภางค์  
        ทิพย์เที่ยงแท ้
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 
อ.ชลธิชา  บุญศิร ิ

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูง 

เสาร์ 
 21 มิ.ย.57 

9-12 น. การตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการแปลผลความ
ผิดปกติ 
การตรวจพิเศษ  การเตรียมตรวจพิเศษและการแปลผล
เบื้องต้น    
         -การถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ 
         -การตรวจอัลตราซาวด์ 
         -การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอื่นๆ 

ดร.ไพบูลย์   
เอี่ยมข า 

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขัน้
สูง 
การวัดและประเมินผล 
      ข้อสอบปรนัย 10  คะแนน 

 

เสาร์ 
 21 มิ.ย.57 

13-15น. อาการ อาการแสดงที่ผิดปกติของ  หู คอ จมูก 
ที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การวินิจฉัยแยกโรค 
และการรักษาโรคเบื้องตน้ตามอาการที่ผิดปกตขิองโรค 
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย  

นพ.ยงยุทธ  
          กิติโชตน์กุล 

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการ 
ใช้ยา 
การวัดและประเมินผล 
ข้อสอบปรนัย 3  คะแนน 

15-17น. ทบทวนการฝึกทักษะการตรวจร่างกาย อ.นุจรี   ฮะค่อม 
อ.จิริยา  อินทนา 
อ.ชิตสุภางค์  
        ทิพย์เที่ยงแท ้
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 
อ.ชลธิชา  บุญศิร ิ

 

อาทิตย์ 
 22 มิ.ย.57 

8-17 น. สอบการประเมินสภาพและการวินิจฉัยแยกโรคและ
การรักษาพยาบาล OSCE (ห้องปฏิบัติการ) 

อ.นุจรี   ฮะค่อม 
และคณะ 

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูง 

การสอบรวบยอดการประเมนิ
ภาวะสุขภาพ   20  คะแนน 

ศุกร ์
 27 มิ.ย.57 

8-10 การดูแลสขุภาพผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัวเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

-แนวคิดและทฤษฎีการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์

-ปัญหาและความต้องการการดูแลของผูป้่วยเรื้อรังและ
ครอบครัว 

อ.จิริยา  อินทนา 

 และคณะ 
วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
 

10-12 การปรับกระบวนทัศนก์ารพฒันาคุณภาพการบรกิาร
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

 
 

อ.จิริยา  อินทนา 

 และคณะ 
วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
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วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

ศุกร ์
 27 มิ.ย.57 

13-17 น. การดูแลสขุภาพผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัวเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ตอ่) 
  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในระบบบริการสขุภาพ
ปฐมภูม ิ

       1. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการในสถาน
บริการ 
      2. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทีบ่้านแบบองค์รวม 

การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสขุภาพผู้ป่วย
เรื้อรังและครอบครัวในระบบบรกิารสุขภาพปฐมภูม ิ
        1.   การประเมินปัญหาและความต้องการการดูแล
ของผูป้่วยเรื้อรังและครอบครัวอยา่งองค์รวม 

          2.   การวางแผนการดูแลผู้ปว่ยเรื้อรังและ
ครอบครัวโดยมุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของภาคีเครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 

        3.   การให้การดูแลของผูป้่วยเรื้อรังและครอบครัว
อย่างองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์โดยมุ่งเน้นการ
สร้างเสริมศักยภาพในการพึ่งตนเอง 

        4.   การประเมินผลการดูแลผูป้่วยเรื้อรังและ
ครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชน 
 

อ.จิริยา  อินทนา  
      และคณะ 

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
การวัดและประเมินผล 
1.รายงานกรณีศึกษาและ 

การน าเสนอ 25  คะแนน 

2.การอภิปรายกลุ่ม   10  คะแนน 

3. ข้อสอบ    5 คะแนน 
 

เสาร์ 
 28 มิ.ย.57 

8-12 น. 
13-17น. 

-การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสขุภาพ ผู้ป่วย
เรื้อรังและครอบครัวอย่างองค์รวมด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์  (ต่อ) 

อ.จิริยา อินทนาและ
คณะ 

 

อาทิตย์ 
 29 มิ.ย.57 

9-12น. -การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสขุภาพ ผู้ป่วย
เรื้อรังและครอบครัวอย่างองค์รวมด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ (ต่อ) 

อ.จิริยา อินทนาและ
คณะ 

 

อาทิตย์ 
 29 มิ.ย.57 

13-14 น. 
14-17น. 

-สอบครั้งที่ 3 
-ปฐมนเิทศการฝึกภาคปฏบิัติ   
-ทบทวนสาระส าคัญเพื่อเตรียมการฝึกปฏิบตั ิ
-ทบทวนการประเมินสภาพการวินิจฉัยแยกโรค 

อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 

 
 
 
 

วันเดือนป ี เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร หมายเหตุ 

6 ก.ค.57-1
ส.ค.57 

8.30-
16.30น. 

ฝึกปฏบิัติวิชาเวชปฏิบัตทิั่วไปและฉุกเฉิน อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง 
อ.จิริยา อินทนา 
 

งานที่ให้ปฏิบัตติามคู่มือ 
การฝึกภาคปฏิบัติ วิชาเวชปฏบิัติ
ทั่วไปและฉุกเฉิน 
รายงานส่งที่ อ. นจุรี  ฮะค่อม 
 31 ก.ค.57 เวลา 09.00น. 
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พฤหัสบด ี
31 ก.ค.57 

8.30-
16.30น. 

สัมมนาภายหลังฝึกปฏิบตัิงานวิชาเวชปฏิบัตทิั่วไปและ
ฉุกเฉิน 

อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง 
อ.จิริยา อินทนา 

รายงานส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
 17 ก.ค.57 เวลา 09.00น. 

ศุกร ์
1 ส.ค.57 

8.30-
16.30น. 

สัมมนาภายหลังฝึกปฏิบตัิงานวิชาเวชปฏิบัตทิั่วไปและ
ฉุกเฉิน 
-สอบรวบยอดวิชาเวชปฏบิัติทั่วไปและฉุกเฉิน 
-ช้ีแจงการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 

 อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง 
อ.จิริยา อินทนา 

 

4 ส.ค.57- 
26 ส.ค.57 

8.30-
16.30น. 

ฝีกปฏบิัติวชิาปฏิบตัิการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง 
อ.จิริยา อินทนา 

งานที่ให้ปฏิบัตติามคู่มือ 
การฝึกภาคปฏิบัต ิ
วิชาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
รายงานส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
 27 ส.ค.57 เวลา 09.00น. 

พุธ 
27 ส.ค.57 

8.30.-
16.30น. 

-สัมมนาภายหลังฝึกปฏบิัติงาน วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยเรื้อรัง 
 

อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ดวงแข พิทักษ์สิน 
อ.จิริยา อินทนา 

รายงานส่งที่ อ. นุจรี  ฮะค่อม 
 27 ส.ค.57 เวลา 09.00น. 

พฤหัสบด ี
28 ส.ค.57 

8.30น.- 
16.30น. 

-สัมมนาภายหลังฝึกปฏบิัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยเรื้อรัง 
-สอบรวบยอดวิชาปฏบิัติการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรงั 
-สรุปการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง 
อ.จิริยา อินทนา 

 

ศุกร ์
29 ส.ค.57 

8-16น. -ประเมินผลการฝึกอบรม 
-พิธีมอบประกาศนียบัตร 

อ. นุจรี  ฮะค่อม 
อ.ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง 
อ.จิริยา อินทนา 
และคณะ 

 

 


