
 
 
 
หลักการและเหตุผล  

         ปัจจุบันพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มุ่งเน้น
ให้บุคลากรสุขภาพปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพให้
เป็นเชิงรุกและเน้นการพัฒนาสขุภาพของประชาชนแบบ
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการบริการ
ระดับปฐมภูมิ มุ่งเน้นการดูแลผู้ปุวยอย่างเป็นองค์รวม  
มีการพัฒนาที่มุ่งสู่ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาวะ
สมดุล บูรณาการการดูแลในมิติต่างๆ ที่ต่อเนื่องในทุก
ภาวะของสุขภาพ เป็นการดูแลที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน
การส่ง เสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู   จ ากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าววิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่
ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดและมีบทบาทส าคัญในการดูแล
สุขภาพประชาชนให้สอดคล้องต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป  
        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  จึงได้
จัดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
ระยะสั้นสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ
โดยเฉพาะสมรรถนะเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพ  
การสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันความเจ็บปุวยและการ
รักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้ปุวยได้รับบริการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันกับสถานการณ์ ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหา และคัดกรอง
ผู้ปุวย ให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งให้การ
รักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจส่ง
ต่อได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้ค าปรึกษา
ทางด้านสุขภาพได้ 

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

     เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งและมี
ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี   
ผู้เข้ารับการอบรม 
      พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน  60  คน  
ค่าลงทะเบียน 
      คนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
ระยะเวลาการอบรม 
 วันที่ 21 เมษายน  - 12 กันยายน  2557 
 
ภาคทฤษฎี  
*วันที่ 21 -27 เมษายน 2557  (เรียนจันทร์-อาทิตย์) 
*วันที่  2 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม   2557 
 (เรียนเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 
 
 
 

 
ภาคปฏิบัติ (แหล่งฝึก)  
* วันที่  14 กรกฎาคม – 9 กันยายน  2557           
   (ฝึกปฏิบัติ วันจันทร์ – ศุกร์)   
* วันที่ 10 - 11 กันยายน 2557 ปัจฉิมนิเทศ  
* วันที่  12 กันยายน 2557 ประเมินผลและรับใบ
ประกาศนียบัตร   
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 
 
 
 
 
การด าเนินการอบรม 
1. บรรยาย   2. อภิปราย 
3. สาธิต    4. ฝึกภาคปฏิบัติ 
5. สัมมนา                      6. ศึกษาดูงาน 
7. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
สถานที่อบรม 
* วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
* แหล่งฝึกภาคปฏิบัติในจังหวัดของผู้อบรม          
(9 สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
 

จ านวนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
CNEU   50   หน่วยคะแนน 

 



 
 
 
1. จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต  
จ าแนกเป็น 
    ภาคทฤษฎี  12  หน่วยกิต 
    ภาคปฏิบัต ิ    6  หน่วยกิต 
2. รายวิชาในหลักสูตร 
    วิชาแกน    2  หน่วยกิต 
ระบบสุขภาพ  ปัจจยัที่กระทบกับระบบสุขภาพ 2 (2-0-
4) 
วิชาเฉพาะสาขา  16 หน่วยกิต    แบ่งเป็น 
     ภาคทฤษฏี         10 หน่วยกิต 
การพยาบาลผูปุ้วยเร้ือรัง               2(2–0-4) 
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง       2(1-3-2) 
การรกัษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา  4(4-0-8) 
การพยาบาลผูปุ้วยฉุกเฉินอุบัติเหตุ และการผ่าตัดเล็ก 
2(2-0-4) 
    ภาคปฏิบัติ        6 หน่วยกิต 
ปฏิบัติการพยาบาลผูปุ้วยเร้ือรัง  2 (0-8–0) 
เวชปฏิบัติทัว่ไปและฉุกเฉิน       4 (0-16–0) 
                   
 
- ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลเรียบร้อย 
- ค่าสมัครสอบ  50  บาท 
- รูปถ่ายหน้าตรงชุดข้าราชการ ขนาด 1 นิ้ว  
  จ านวน  2 รูป 
- ส าเนาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ  
  ประกาศนียบัตร (จบอย่างน้อย 2 ปี) 
- ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและ          
  ผดุงครรภ์ ชั้น 1  
- ส าเนาทะเบียนบา้น  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ 

 
รับสมัครวันที่  10 -25 มีนาคม 2557 

ณ ห้องธุรการ  อาคารอ านวยการ  ชั้น 1 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
หรือโทร 032-314603 ต่อ 185,155 

 
 
 

อ.นุจรี       ฮะค่อม      086-2686537 
อ.ดวงแข    พิทักษ์สิน    085-1832209 
 

 
 

 
 โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า กรณีผู้สมัครไม่
สามารถเข้ารับการอบรมได้ กรุณาแจ้งให้งานพัฒนา
บุคลากรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะ
ไมค่ืนค่าลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                          

                     

(                      รุ่นที่ 9/2557 

Nursing Specialty in Nursing 
Practitioner  (Primary Medical Care) 

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน  -  

12 กันยายน  2557 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร 

หลักหลักฐานการสมัครฐานการสมัคร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 

หมายเหตุหมายเหตุ 


