หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) ตาม
นโยบายการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้แต่ละเขต
สุขภาพได้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับในพื้นที่ได้มี
การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพร่วมกัน เพื่อความครอบคลุม
ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
ปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยแบ่งระบบ
บริการสุขภาพเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1)ระดับปฐมภูมิ ( Primary Care)
2)ระดับทุติยภูมิ ( Secondary Care) 3)ระดับตติยภูมิ ( Tertiary
Care) 4)ระดับความเชี่ยวชาญระดับสูง ( Super Tertiary Care) ทั้งนี้
เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการสุขภาพในแต่ระดับให้บริการสุขภาพแก่
ประชาชนได้เต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็น สอดคล้องตามบริบทและ
สภาพปัญหาทางสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการเข้าถึง
บริการ ลดความแออัดของผู้รับบริการในสถานบริการระดับสูง โดย
หน่วยบริการในแต่ละระดับสามารถเชื่อมต่อการบริการระหว่างกันได้
ด้วยระบบส่งต่อ ( Referral System) เพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อข้ามพื้นที่และการดูแลผู้ปุวยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน
หรือโรคที่ต้องได้รับการบริการเร่งด่วน หรือโรคที่มีความจาเป็นต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่เป็นปัญหาสาคัญของประเทศ
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพประชาชน จัดให้มีบริการสุขภาพ
แบบผสมผสาน โดยคานึงถึงความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ ปัจจัย
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคน
สามารถได้รับบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถ
ตัดสินใจแสวงหาความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สภาพเมื่อเกินความสามารถของตนเอง อีกทั้งการมีตาบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ ๕ กลุ่มวัย ได้แก่ แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น
วัยทางาน และผู้สูงอายุ
ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ซึ่ง
เป็นสถาบันทางการศึกษา ที่มีบทบาทสาคัญในการให้บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการพยาบาลเวช
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการบริการเชิงรุกระดับปฐมภูมิ เพื่อ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชนและชุมชนแบบบูรณาการ
จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมฟื้นฟูการ

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
ประจาปี 2560” ซึ่งครอบคลุมในประเด็นการเรียนรู้ตาบลจัดการ
สุขภาพกับพยาบาลเวชปฏิบัติ บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแล
ผู้ปุวยครอบครัวชุมชนตาม Service plan และการส่งต่อผู้ปุวยระบบ
Referal System แบบไร้รอยต่อ

วัตถุประสงค์
1. ฟื้นฟูความรู้ด้านการพยาบาลสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบื้องต้น)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติในการประยุกต์
ความรู้สู่บริการสุขภาพตาม Service Plan
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคลากรด้านสุขภาพ ศิษย์เก่า
พยาบาลเวชปฏิบัติ และผู้สนใจทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 250 คน ได้แก่
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัตเิ ขตบริการสุขภาพที่ 9
(นครชัยบุรินทร์) ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ

วิธีการจัดการอบรม
- การบรรยาย
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์
ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น (กรณีศึกษา)
- การอภิปรายทั่วไป

กาหนดการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2560
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. - พิธีเปิดการอบร มบรรยายพิเศษ เรื่อง
พยาบาลเวชปฏิบตั กิ บั ระบบบริการสุขภาพ
โดย นพ.สสจ.สุรินทร์

10.00 - 12.00 น. - เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ :
การจัดการดูแลผู้ปุวยเรื้อรังในชุมชน
โดย นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
13.00 – 17.00 น. - เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ :
ตาบลจัดการสุขภาพ
โดย นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
08.00 - 12.00 น. - บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ปุวย
ฉุกเฉินในระบบทางด่วนพิเศษ
โดย นพ.ชายตา สุจินพรัหม
13.00 – 17.00 น. - ประเด็นกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น
โดย อ.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
08.00 - 12.00 น. - หลักการวินิจฉัยแยกโรคและรักษา
โรคเบื้องต้นที่ผิดปกติที่มีอาการปวดท้อง
โดย นาวาเอก นพ.ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช
13.00 – 17.00 น. - หลักการวินิจฉัยแยกโรคและรักษา
โรคเบื้องต้นทางศัลยกรรม
โดย นาวาเอก นพ.ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
08.00 - 12.00 น. - หลักการวินิจฉัยแยกโรคและรักษา
โรคเบื้องต้นที่ผิดปกติด้านอายุรกรรม
โดย นพ.บัลลังก์ ปรึกษาดี
13.00 – 17.00 น. - การวิจัยกับบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ
โดย รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
08.00 - 12.00 น. - ยาที่ใช้บ่อยและข้อควรระวัง
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
13.00 – 17.00 น. - ยาที่ใช้บ่อยและข้อควรระวังในผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง
โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ..............................................สกุล......................................
ตาแหน่ง..................................................................................
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล.................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.............................................
................................................................................................
สถานที่ทางาน.........................................................................
……………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................
................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................
มือถือ.......................................................................................
รับสมัคร และชาระค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
*** ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น ***
ชาระเงินโดย
โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 310-1-17531-3
ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรนิ ทร์
*** หมายเหตุ ***
- ชาระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น
โดยแจ้งให้พนักงานธนาคารพิมพ์ชื่อ – สกุลของผู้อบรมด้วย
- ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง line ภายในวันที่ท่านทารายการ
โอนเงิน เพื่อยืนยันการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
- กรณีที่มีค่าธรรมเนียม ผู้อบรมต้องรับผิดชอบเอง
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากร
และกาหนดการตามความเหมาะสม

อ.วัชรีวงค์ หวังมั่น 091 8274354
อ.ณกร ลูกสยาม
062 1936624
คุณบุณยรัตน์
รัตนอุรา 088 5820688
เบอร์โทร 044 – 514422 ต่อ 4102
*** ส่งใบตอบรับ พร้อมสาเนาการโอนเงินมาได้ที่ ***
งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
320 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรสาร 044 – 511737

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจาปี 2560”

ติดต่อ และสารองที่พักด้วยตนเอง
- โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 – 514284 – 8
- โรงแรมเพชรเกษม สุรินทร์
โทร. 044 – 511274, 511472, 538200
- โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก
โทร. 044 – 713980 - 83

ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)
อยู่ระหว่างการพิจารณา

