
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) 
เรื่อง “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่” 

วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 
ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings 
---------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
   ในสถานการณ์การระบาดทั่วโลกของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ COVID-19 การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ              

มีบทบาทเพ่ิมเติมจากการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มาเป็นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยระยะ
กึ่งเฉียบพลัน  การดูแลระยะยาว การจัดการกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน  
ระบบสุขภาพมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงมีการจัดบริการสุขภาพระยะกึ่งเฉียบพลัน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
และการพัฒนานวั่ตกรรมในการดูแลผู้ป่วย พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีบทบาทส าคัญ และจ าเป็นต้องมีความรู้และ
ทักษะ ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น การประเมินปัญหาสุขภาพ และการจัดการผู้ป่วยใน
ชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ทั้งกรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  โรคเรื้อรัง  การใช้ยาและสมุนไพร ในการดูแลผู้ป่วยและ
บริการสุขภาพบนฐานวิถีชีวิตใหม่เพ่ือการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มวัย 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการอบรมระยะ
สั้น (หลักสูตรฟ้ืนฟู) เรื่อง “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่” เพ่ือให้
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในชุมชน ในสถานบริการสุขภาพ ได้มีโอกาสฟ้ืนฟูความรู้ด้านวิชาการ 
และการจัดการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพ่ือประสิทธิภาพการดูแลที่ดียิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และฟ้ืนฟูวิชาการ เกี่ยวกับบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพบนฐานวิถีชีวิตใหม่  การเฝ้าระวัง การคัดกรอง และการจัดการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรค
เรื้อรัง ประเด็นที่พึงระวังในการดูแลสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ และบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการ
จัดการโรคบนฐานวิถีชีวิตใหม่ในชุมชน  การใช้ยาและสมุนไพรส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และการพัฒนา
นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยในฐานวิถีชีวิตใหม่ 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน ประกอบด้วย 
1. พยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านการอบรม และหรือ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลสาธารณสุข  

การพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จากภาควิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข หรือ จากสถาบันอ่ืน ๆ 

2. พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
2.1 หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภาครัฐ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไป 
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2.2 หน่วยงานบริการสุขภาพภาคเอกชน เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น  สถานบริการสุขภาพรัฐวิสาหกิจ  
โรงพยาบาลเอกชน 

2.3 หน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยบริการสุขภาพในทัณฑสถาน/เรือนจ า 
 

ระยะเวลาการอบรม จ านวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11  มิถุนายน 2564 
 

สถานที ่ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings 
  

ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ขอบเขตเนื้อหาการประชุม 
1. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับความรอบรู้ด้านสุขภาพบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
2. การเฝ้าระวัง การคัดกรอง และการจัดการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
3. ประเด็นที่พึงระวังในการดูแลสุขภาพชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม ่
4. การเฝ้าระวัง และการจัดการโรคระบบทางเดินหายใจบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
5. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการจัดการโรคระบบทางเดินหายใจบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
6. การเฝ้าระวัง และการจัดการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT) และภาวะแทรกซ้อน 
7. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการจัดการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT) และภาวะแทรกซ้อน 
8. การจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) 
9. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน 
10. การใช้ยาและสมุนไพร ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
11. การพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

 

วิธีการฝึกอบรม 
1. บรรยาย และอภิปราย 
2. การเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

1. วิทยากรจากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
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การประเมินผล 
1. สังเกตจากการซักถามของผู้เข้ารับการอบรม 
2. แบบประเมินผลการอบรม 
3. เวลาที่เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านการรักษาโรคเบื้องต้น และการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
2. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านเวชปฏิบัติส าหรับพยาบาล 

รวมถึงได้แนวคิดการวิจัยเพ่ือพัฒนางานตามบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ 
3. ได้มีเครือข่ายการท างานในบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น 
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ก าหนดการโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) 
เรื่อง “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่” 

วันที่  7 - 11  มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 
08.30 - 12.00 น. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกบัความรอบรู้ด้านสุขภาพ บนฐานวถิีชีวิตใหม่ 

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์ 
13.00 - 15.00 น. การเฝ้าระวัง การคัดกรอง และการจัดการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

โดย   นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพฒัน์  
15.00 - 16.30 น. ประเด็นที่พึงระวังในการดูแลสขุภาพชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนยี์  ละก าปั่น 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 
08.30 - 12.00 น. การเฝ้าระวัง และการจัดการผูป้ว่ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT) และภาวะแทรกซ้อน  

โดย   โดย นายแพทย์พัทธดนย ์ ศิริวงศ์รังสรร 
13.00 - 16.30 น. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการจัดการโรคระบบทางเดินหายใจ บนฐานวิถีชีวติใหม่ในชุมชน 

โดย พันเอกหญิงรุ่งทิวา  พิมพส์กักะ 
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 
08.30 - 12.00 น. การเฝ้าระวัง และการจัดการโรคระบบทางเดินหายใจ บนฐานวถิีชีวิตใหม่  

โดย พันเอกนายแพทย์สรภพ  ภักดีวงศ์ 
13.00 - 16.30 น. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการจัดการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT) และภาวะแทรกซอ้น 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน  พชิยภิญโญ   และ  นางพนันิภา นวลอนนัต์ 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 
08.30 - 12.00 น. การจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care)  

บนฐานวิถีชวีิตใหม่ในชุมชน   โดย  นายแพทย์จรัส  สงิห์แก้ว 
13.00 - 16.30 น. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ปว่ยระยะสุดทา้ยในชุมชน      

โดย นางสาวสุรีย์  ลี้มงคล 
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 
08.30 - 12.00 น. การใช้ยาและสมุนไพร ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วริสรา  ปารชิาติกานนท์ 
13.00 - 16.30 น. การพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยบนฐานวิถชีีวิตใหม่ 

โดย  นางสาวกนกพร  แจ้งกิตตชิัย     นางสาวปวณีา  เมฆฉาย    นางบุษกรทิพย์  ชทูรัพย์        
       รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  เผ่าวัฒนา ผู้ด าเนนิรายการ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  เผ่าวัฒนา)  
                                                 หัวหน้าภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบโครงการ 


