




                                     

 
 
      

      
ประชุมวิชาการประจ าปี 

    ของพยาบาลเวชปฏิบติั 

เร่ือง… 

ประเด็นแนวโนม้ และจุดอ่อน (Pitfalls) 

การรกัษาโรคเบ้ืองตน้ 

ส าหรบัพยาบาลเวชปฏิบติั 

ในยุคประเทศไทย 4.0  

ระหว่างวนัท่ี 20–24 มกราคม 2563 

 
 

โดย 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

มหาวิทยาลยันครพนม 
 

 
 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 

       อยู่ระหว่างด าเนินการ  
                                                   

หลักการและเหตุผล 

          พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นก าลังหลักของระบบบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิของประเทศไทยสภาการพยาบาลและ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศถึง

ความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้

สามารถประเมินภาวะสุขภาพคัดกรองโรคตรวจวินิจฉัยโรค

และให้การรักษาขั้นตน้ในปัญหาที่พบบ่อยระยะฉุกเฉินอนึ่งสภา

การพยาบาลได้ก าหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุง

ครรภ์จะสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวได้ต้องเป็น            

ผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรอง

เพื่อขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติของสภาการพยาบาลอีกท้ัง

ยังต้องเข้ารับการอบรมฟื้นฟูความรู้ท่ีทันสมัยเป็นระยะเพื่อ

เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทและขอบเขตท่ี

ก าหนดดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพพยาบาลเวชปฏบัิตนิับเป็น

พลังส าคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 

อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า

ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อระบบบริการปฐมภูมิและ

ศักยภาพของบุคลากรยังมีจ ากัดในการจัดการปัญหาสุขภาพท่ี

เปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลเวชปฏิบัติ

ท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมินั้น นอกจากต้องปฏิบัติ

ตามขอบเขตและมาตรฐานในการตรวจรักษาเบื้องต้นและหาร

ให้ภูมิคุ้มกันโรคตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาลแล้ว ยัง

ตอ้งสามารถให้การดูแลและจัดการกับผู้ป่วยท้ังในกลุ่มอาการ

เจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีต้องการการช่วยเหลือและส่งต่อ กลุ่มอาการ

เจ็บป่วยท่ีสามารถให้การรักษาเบื้องต้น หรือต้องการการ

วินิจฉัยโรคเพิ่มเติมเพื่อรับการรักษา และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังท่ี

ต้องการการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน การใช้ยาท่ีจ าเป็นอย่างสม

เหตุผล รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาด้านสาธารณภัยต่างๆ 

ท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ในชุมชน ฉะนั้นการปฏบัิตงิานในสถานบริการ

ระดับปฐมภูมิท่ีมีประสิทธิภาพยังต้องเนน้การพัฒนาสมรรถนะ

ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เครอืข่ายการบริการท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการดูแล

ตนเองของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน  อย่างเหมาะสมให้

เท่ากันยุคไทยแลนด ์4.0 

ดังนั้น ทางกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และ

ฝ่ายบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ จึงได้จัด

โครงการประชุมวชิาการประจ าปีของพยาบาลเวชปฏบัิต ิเร่ือง: 

ประเด็นแนวโน้ม และจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น 

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคประเทศไทย 4.0 ขึ้น เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัตใิห้

สามารถปฏบัิตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถ  

     2.1 ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชปฏิบัติให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ  

      2.2 พัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจรักษาขั้นต้น 

และการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ รับบริการกลุ่มต่างๆ ใน

บริการปฐมภูมิ  

       2.3 สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 

และสถาบันการศกึษา 

 

กลุ่มเปา้หมาย   จ านวน 150  คน 



ระยะเวลาการอบรม   

ระหว่างวันที่ 20 - 24  มกราคม  2563 

ก าหนดการ  

วันจันทร์ ที ่20  มกราคม  2563 

08.00 น. - 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 น. - 09.00 น.  พธีิเปิด  

09.00 น. – 12.00 น. เร่ือง พยาบาลเวชปฏบัิตกิับ 

 การปฏบัิตงิานในยุคสังคม 

ปรับเปลี่ยน ((Disruption World) 

13.00 น. – 17.00 น. เร่ือง การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

  การฟอ้งร้องในการรักษาโรค 

เบือ้งต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

 วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 

08.30 น. – 12.00 น. เร่ือง Pitfalls การวนิจิฉัยแยกโรค 

   และการรักษาโรคท่ีพบบ่อยในเด็ก 

 13.00 น. – 17.00 น. เร่ือง Pitfalls การใช้ยาในการรักษา 

โรคเบ้ืองต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏบัิติ 

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 

08.30 น. – 12.00 น. เร่ือง Pitfalls การวนิจิฉัยแยกโรคและ 

 การรักษาโรคในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

13.00 น. – 17.00 น. เร่ือง Pitfalls การวนิจิฉัยแยกโรคและ 

 อายุรกรรมท่ีพบบ่อย 

วันพฤหสับดี ที่ 23 มกราคม 2563 

08.30 น. – 12.00 น. เร่ือง Pitfalls การวนิจิฉัยแยกโรค 

 และการรักษาโรคอายุกรรมท่ีพบบ่อย 

13.00 น. – 17.00 น. เร่ือง การใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ 

 ในการรักษาโรคเบือ้งต้น 

 

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 

08.30 น. – 12.00 น. เร่ือง Pitfalls การดูแลรักษาโรคเรือ้รัง 

 ในชุมชน 

13.00 น. – 16.30 น. เร่ือง Pitfalls การดูแลรักษาโรคเรือ้รัง 

 ในชุมชน (ต่อ) 

16.30 น. – 17.00 น. มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด 

หมายเหต:ุ  

รับประทานอาหารวา่ง  

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

 

ก าหนดการรับสมัคร (ไม่รบัลงทะเบียนหนา้งาน) 

          ส่งใบสมัคร และค่าลงทะเบียนได้ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป  

จนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

การช าระค่าลงทะเบียน 

โปรดช าระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญช ี 

ธนาคารกรุงไทย (สาขานครพนม)  

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์  

หมายเลขบัญช:ี  408-1-25540-7  

(ชื่อบัญช ีวิทยาลัยพยาบาล (เงินทุนสง่เสริมการศึกษา)) 

รายละเอียดการจ่ายเงิน:  ค่าลงทะเบียนในการร่วมประชุมวิชาการ
ประจ าป ีประเด็นแนวโน้ม และจดุออ่น (Pitfalls) การรักษาโรค

เบือ้งต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัตใินยุคประเทศไทย 4.0  

 

 

 

การลงทะเบียน 

1.  อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (ท่ัวไป) 

2.  อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ศษิยเ์ก่า และอาจารย์    

พี่เลีย้งประจ าแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2561-2562) 

 
 

เอกสารการสมัครสามารถดาวน์โหลด 
รายละเอียดได้ที่ bcnn.npu.ac.th                          

 

หมายเหต ุขอให้สง่ส าเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียน 

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมคัรให้ชัดเจน  

ส่งไปท่ี อ.อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  อ.เมอืง จ.นครพนม 48000 

หรือ ทางโทรสาร 0-4251-2184 หรือ Line ID:  a5136376  

หรือ anantasakpanput@gmail.com 

(ขอสงวนสิทธิไ์ม่คนืเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี เว้นแต่เป็น

การงดจัดประชุมโดยวิทยาลยัฯ) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี ่

    1. อ.อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ โทร. 06-5325-4556  

    2. คุณกรรณิการ ์นนทวงศรี โทร. 09-4296-8821 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติ ประจ ำปี 2563  
เรื่อง: ประเด็นแนวโน้ม และจุดอ่อน (Pitfalls) กำรรักษำโรคเบื้องต้น 

ส ำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติในยุคประเทศไทย 4.0  
ระหว่ำงวันที่ 20 – 24  มกรำคม  2563  ณ ห้องประชุมพลต ำรวจเอกสนอง วัฒนวรำงกูร  

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม  มหำวิทยำลัยนครพนม 
******************************************************* 

วันจันทร์ ที่ 20  มกรำคม  2563 
08.00 น. - 08.30 น.    ลงทะเบียน 
08.30 น. - 09.00 น.    พิธีเปิด  

โดย ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง  
คณบดวีิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

09.00 น. – 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานในยุคสังคม
ปรับเปลี่ยน (Disruption World) 
โดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คูณล้าน เถื่อนนาดี  

13.00 น. - 17.00 น.    บรรยายเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟ้องร้อง 
ในการรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
โดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คูณล้าน เถื่อนนาดี 

 

วันอังคำร ที่ 21  มกรำคม  2563 
08.30 น. - 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาโรค

เบื้องต้น  
โดย แพทย์หญิงสุรธินีย์ คูสกุลวัฒน 
โรงพยาบาลนครพนม 

13.00 น. - 17.00 น.  บรรยาย เรื่อง Pitfalls การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคที่พบ
บ่อยในเด็ก 
โดย แพทย์หญิงกฤติยานี ทูลแก้ว 
โรงพยาบาลสกลนคร 
 

วันพุธ ที่ 22  มกรำคม  2563 
08.30 น. - 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง Pitfalls การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคใน

ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน      
โดย นายแพทย์วัชรพัฒน์ คล้ายจันทอง  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

13.00 น. – 17.00 น.  บรรยาย เรื่อง  Pitfalls การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรค  
อายุรกรรมที่พบบ่อย  (กลุ่มอาการในระบบ HEENT, MSK & 
Neurology) โดย นายแพทย์วัชรพัฒน์ คล้ายจันทอง  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติ ประจ ำปี 2563  
เรื่อง: ประเด็นแนวโน้ม และจุดอ่อน (Pitfalls) กำรรักษำโรคเบื้องต้น 

ส ำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติในยุคประเทศไทย 4.0  
ระหว่ำงวันที่ 20 – 24  มกรำคม  2563  ณ ห้องประชุมพลต ำรวจเอกสนอง วัฒนวรำงกูร  

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม  มหำวิทยำลัยนครพนม 
******************************************************* 

วันพฤหัสบดี ที่ 23  มกรำคม  2563 
08.30 น. - 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง  Pitfalls การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรค  

อายุรกรรมที่พบบ่อย (กลุ่มอาการในระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินอาหาร) 
นายแพทย์วิทยา  บุตรสาระ    
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

13.00 น. - 17.00 น.  บรรยาย เรื่อง Pitfalls การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 
โดย เภสัชกรณัฐพล ผลโยน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  

 
วันศุกร์ ที่ 24  มกรำคม  2563 
08.30 น. - 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง Pitfalls การดูแลรักษาโรคเรื้อรังในชุมชน 

โดย นายแพทย์กิตติเชษฐ์  ธีรกุลพงศ์เวช  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม 

13.00 น. - 16.30 น.   บรรยาย เรื่อง Pitfalls การดูแลรักษาโรคเรื้อรังในชุมชน (ต่อ) 
โดย นายแพทย์กิตติเชษฐ์  ธีรกุลพงศ์เวช  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม 

16.30 น. – 17.00 น.    มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด 
โดย ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง 
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

************************************************************************************** 
หมำยเหตุ 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 




