
ว/ด/ป 12.00-
13.00 น. 17.00-18.00 น. หมายเหตุ

อา. 10  มี.ค. 62

จ. 11 มี.ค. 62

อ. 12 มี.ค. 62

พ. 13 มี.ค. 62

พฤ. 14 มี.ค. 62

ศ. 15 มี.ค. 62

วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน่วยท่ี 3 ประเด็นและแนวโน้มในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยบริการ   

ปฐมภูมิ
3.5 -3.9 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจริยธรรมในวิชาชีพ

โดย..อาจารย์ช่ืนมนัส  จาดยางโทน (ภาครัฐ)

ปฐมนิเทศการ
ใช้อินเตอร์เนต

ปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด

พิธีเปิดการอบรม
โดย ดร.วรรณภา 

ประทุมโทน
ผู้อ านวยการ 

วพบ.พุทธชินราช

วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน่วยท่ี 2 การจัดระบบบริการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
2.1-2.4 ระบบการพยาบาล และบทบาทพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ

โดย....ดร.อัศนี  วันชัย (ภาครัฐ)

วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน่วยท่ี 2  การจัดระบบบริการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

2.5 การจัดการผลลัพธ์ทางสุขภาพ
โดย ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์ (ภาครัฐ)

วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน่วยท่ี 3 ประเด็นและแนวโน้มในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ

3.1-3.4 ทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดย...ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์ (ภาครัฐ)

วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน่วยท่ี 1 ระบบสุขภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

  1.4 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวในงานเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
  1.5 แนวคิดการจัดระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน

โดย พญ.สาวิตรี  ตันเจริญ (ภาครัฐ)

วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน่วยท่ี 1 ระบบสุขภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

  1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โดย....พญ.สาวิตรี  ตันเจริญ (ภาครัฐ)

ลงทะเบียน กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.40 น. และ 15.00 - 15.10 น.
              

ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 18
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 (16 สัปดาห์) จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล

รายละเอียด  ดังน้ี  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม -  26 เมษายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (7 สัปดาห์) 
                    ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (9 สัปดาห์)

สัปดาห์ท่ี 1 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562  

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
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รับ
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วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

วิเคราะห์กรณีศึกษา : พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน

                     โดย.. ดร.อัศนี วันชัย,.ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์,ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์               
  และอาจารย์อภิเชษฐ์  พูลทรัพย์ (ภาครัฐ)

วิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
น าเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา : พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 

แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน
                     โดย.. ดร.อัศนี วันชัย,.ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์,ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์             

และอาจารย์อภิเชษฐ์  พูลทรัพย์  (ภาครัฐ) 

ปฐมนิเทศหลักสูตร
อ.นิดา มีทิพย์  

          กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์        
      อ.อวินนท์ บัวประชุมและ อ.จันทร์จิรา อินจีน

บรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมเร่ืองการเขียนโครงการ แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 
โดย       ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์ อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์ 

และอ.จันทร์จิรา อินจีน

วิเคราะห์กรณีศึกษา : พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ 

แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน
โดย.. ดร.อัศนี วันชัย,.ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์,ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์

 และอาจารย์อภิเชษฐ์  พูลทรัพย์
 (ภาครัฐ)

บรรยายหน่วยท่ี 1 ระบบสุขภาพและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ (ต่อ)

 ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์ (ภาครัฐ)

บรรยายหน่วยท่ี 1 ระบบ
สุขภาพและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
 ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์ 

(ภาครัฐ)

ปฐมนิเทศวิชา ระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

โดย ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์ (ภาครัฐ)



ว/ด/ป 12.00-
13.00 น. 17.00-18.00 น. 19.00 น.

จ. 18 มี.ค. 62

อ. 19 มี.ค. 62

พ. 20 มี.ค. 62

พฤ. 21 มี.ค. 62

ศ. 22 มี.ค. 62

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.40 น. และ 15.00 - 15.10 น.
              

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 10 Neurological Assessment and demonstration  

หน่วย 13 Assessment of Nutritional status across the life span
หน่วย 17 Health Assessment Record 

โดย...นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 15 การประเมินโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อนของโรคเร้ือรัง 

(TOD: Target organ damage assessment)
โดย...นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 3 Head and Neck assessment

หน่วยท่ี 14 การตรวจการแปลผลและวิเคราะห์การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษท่ี
เก่ียวข้อง

โดย...อ.จุฑามาศ รัตนอัมภา

สอบ
วิชาระบบสุขภาพและพัฒนา

ระบบบริการ

วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 12 Assessing Children: Assessing Children:

 Infancy Through Adolescence
โดย…นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
ฝึกตรวจร่างกายกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
โดย...  อ.อังคณา อ.จันทร์จิรา อ.อวินนท์ อ.ชนกานต์ อ.นิดา อ.เริงฤทธ์ิ และอ.ศุภวรรน

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วย2 Skin, hair and nail & Lymphatic Assessment 

หน่วย 5 Cardiovascular Assessment and demonstration  
โดย...นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 6 Breast, Lymphatic Assessment and demonstration  

หน่วย 9 Musculoskeletal System Assessment and demonstration  
โดย...นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 16 Patient assessment in Emergency

โดย  นพ.วีรสิญจน์ อวยพรชัยสกุล

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น.

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 1 Introduction: Principles Techniques 

in Health Assessment
หน่วย 4 Pulmonary Assessment and 

demonstration  
โดย...นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทาง
คลินิก

หน่วยท่ี 1 Introduction: Principles 
Techniques in Health Assessment

หน่วย 4 Pulmonary Assessment and 
demonstration  

โดย...นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 7 Abdominal Assessment and demonstration  

หน่วย 8 Male and Female genitalia and Hernia 
โดย...นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

ปฐมนิเทศวิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการ
ตัดสินใจทางคลินิก

โดย อาจารย์ชนกานต์  แสงค ากุล (ภาครัฐ)

15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 18
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 (16 สัปดาห์) จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล

รายละเอียด  ดังน้ี  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม -  26 เมษายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (7 สัปดาห์) 
                        ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (9 สัปดาห์)

สัปดาห์ท่ี 2 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 18-22 มีนาคม 2562  



ว/ด/ป 12.00-
13.00 น.

จ. 25 มี.ค. 62

อ. 26 มี.ค. 62

พ. 27 มี.ค. 62

พฤ. 28 มี.ค. 62

ศ. 29 มี.ค. 62

 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยอย่างสมเหตุผล
3.3 Drugs for Gastrointestinal
โดย.....ดร.ประยุทธ  ภูวรัตนาวิวิธ

 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยอย่างสมเหตุผล

3.5 การใช้ยาในกลุ่มโรคเร้ือรัง  
โดย...ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบ

บ่อยอย่างสมเหตุผล
 3.4 Drugs used in treating infection disease

โดย...ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์

 วิชาการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลส าหรับพยาบาลเวช

ปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 4  การใช้ยา

สมุนไพรในการรักษาโรค
เบ้ืองต้น

โดย..ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์

วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบ
บ่อยอย่างสมเหตุผล

3.9 Eye Ear Nose and Pharynx Preparation 
โดย...ดร.ประยุทธ  ภูวรัตนาวิวิธ

วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพ
ท่ีพบบ่อยอย่างสมเหตุผล

3.1 Drug for Inflammation 
โดย...ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการ

บ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบ
บ่อยอย่างสมเหตุผล

3.7 Drugs for CNS and 
Psychotropic agents  

โดย.....ผศ.ดร.ธนศักด์ิ เทียกทอง

สอบวิชา
ประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจ

ทางคลินิก

วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
ฝึกตรวจร่างกายกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
โดย...  อ.อังคณา อ.จันทร์จิรา อ.อวินนท์ อ.ชนกานต์ อ.นิดา อ.เริงฤทธ์ิ และอ.ศุภวรรน

ปฐมนิเทศวิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
โดย อาจารย์นิดา   มีทิพย์ (ภาครัฐ)

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.40 น. และ 15.00 - 15.10 น.
              

ปฐมนิเทศวิชาประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผลส าหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 

โดย อาจารย์เพ็ญนภา  ด ามินเศก (ภาครัฐ)

วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

หน่วยท่ี 1 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
หน่วยท่ี 2 หลักการทางเภสัชศาสตร์และการใช้ยาตามขอบเขตวิชาชีพของพยาบาลเวช

ปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 5 การจัดการบริหารยาตามวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือ 

และวัฒนธรรม 
โดย...ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น.

 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการ

บ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบ
บ่อยอย่างสมเหตุผล

3.6 Drug for Reproductive 
โดย...ดร.ดารณี เช่ียวชาญธนกิจ

 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยอย่างสมเหตุผล

3.5.2 กลุ่มยาในระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) 
โดย...ดร.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์

 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการ

บ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพท่ีพบ
บ่อยอย่างสมเหตุผล

3.6 .Nutrition and Blood
โดย..อ.นฤมล บ ารุงสวัสด์ิ

 วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
หน่วยท่ี 11 การประเมินด้านจิตใจอารมณ์สังคม

และส่ิงแวดล้อม 
โดย...ดร.สมาภรณ์ เทียนขาว

 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

หน่วยท่ี 3 การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดรักษาปัญหาสุขภาพ
ท่ีพบบ่อยอย่างสมเหตุผล

  3.8 Drug for Dermatology 
โดย...ดร.ภก.โอฬาริก อะสุพล

ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 18
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 (16 สัปดาห์) จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล

รายละเอียด  ดังน้ี  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม -  26 เมษายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (7 สัปดาห์) 
                        ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (9 สัปดาห์)

สัปดาห์ท่ี 3 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 25-29 มีนาคม 2562  
17.00-18.00 น. 19.00 น.



ว/ด/ป 12.00-
13.00 น. 17.00-18.00 น. 19

จ. 1 เม.ย.62

อ. 2 เม.ย.62

พ. 3 เม.ย.62

พฤ. 4 เม.ย.62

ศ. 5 เม.ย.62

วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
ฝึกตรวจร่างกายกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
โดย...  อ.อังคณา อ.จันทร์จิรา อ.อวินนท์ อ.ชนกานต์ อ.นิดา อ.เริงฤทธ์ิ และอ.ศุภวรรน

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.3 ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุ

โดย...นพ.บุญชัย นาคอริยกุล

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.4 ระบบทางเดินหายใจ 
โดย…นพ.วีรสิญจน์ อวยพรชัยสกุล

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.5 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

โดย…นพ.วีรสิญจน์ อวยพรชัยสกุล

สอบ
วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.40 น. และ 15.00 - 15.10 น.
              

วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.11 การวินิจฉัย การรักษาโรคเบ้ืองต้นและการพิจารณาส่งต่อ

ผู้ป่วย
ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยและปัญหาฉุกเฉินของ

ระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ
โดย...นพ.สมชาย กุลกฤตญา

ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 18
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 (16 สัปดาห์) จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล

รายละเอียด  ดังน้ี  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม -  26 เมษายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (7 สัปดาห์) 
                        ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (9 สัปดาห์)

สัปดาห์ท่ี 4 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 1-5 เมษายน 2562  

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น.

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและ
การจัดการภาวะเร่งด่วน

หน่วยท่ี 2.2 ตา
โดย…ผศ.พญ.หญิง สุพัฒนวงศ์

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 4 การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในผู้ป่วยฉุกเฉิน

โดย...อ.นิดา  มีทิพย์ และคณะ

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.13 การวินิจฉัย การรักษาโรคเบ้ืองต้นและการพิจารณาส่งต่อ

ผู้ป่วย
ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยและปัญหาทางสุขภาพจิต  

โดย...พญ.สุกัญญา รักษ์ขจีกุล

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.12 การวินิจฉัย การรักษาโรคเบ้ืองต้นและการพิจารณาส่งต่อ

ผู้ป่วย
ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยและปัญหาของโรคติดเช้ือ  

โดย…นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและ
การจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.1 หู คอ จมูก
โดย……………………………

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการ
ภาวะเร่งด่วน

หน่วยท่ี 2.9 การวินิจฉัย การรักษาโรคเบ้ืองต้น
และการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย

ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยและปัญหาฉุกเฉิน
ของระบบผิวหนัง

โดย...นพ.ประทีป วรรณิสสร

14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
ฝึกตรวจร่างกายกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
โดย...  อ.อังคณา อ.จันทร์จิรา อ.อวินนท์ อ.ชนกานต์ อ.นิดา อ.เริงฤทธ์ิ และอ.ศุภวรรน



ว/ด/ป 12.00-
13.00 น. 17.00-18.00 น. 19

จ. 8 เม.ย.62

อ. 9 เม.ย.62

พ. 10 เม.ย. 62

พฤ. 11 เม.ย. 62

ศ. 12 เม.ย. 62

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการ
ภาวะเร่งด่วน

หน่วยท่ี 2.10 การวินิจฉัย การรักษาโรค
เบ้ืองต้นและการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
สุขภาพท่ีพบบ่อยและปัญหาฉุกเฉินของระบบ

ต่อมไร้ท่อ
โดย...นพ.วีรสิญจน์ อวยพรชัยสกุล วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการ

ภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 1 แนวคิดและหลักการในการรักษา

โรคเบ้ืองต้นส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
โดย...อ.อังคณา เรือนก้อน

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.40 น. และ 15.00 - 15.10 น.
              

วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
ฝึกตรวจร่างกายกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
โดย...  อ.อังคณา อ.จันทร์จิรา อ.อวินนท์ อ.ชนกานต์ อ.นิดา                      อ .

เริงฤทธ์ิ และอ.ศุภวรรน

วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 3 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยการดูแลรักษา และวิธีการจัดการ

ความเจ็บปวด
โดย...อ.อังคณา  เรือนก้อน

14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.6 ระบบทางเดินอาหาร 
โดย…นพ.วีรสิญจน์ อวยพรชัยสกุล

วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 5 หลักการและวิธีการท าหัตถการเบ้ืองต้น

โดย...พ.ท.นพ.อ าพล  ซังเอียด

หยุดสงกรานต์ หยุดสงกรานต์

วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.8 การวินิจฉัย การรักษาโรคเบ้ืองต้นและพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย
ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยและปัญหาฉุกเฉินของระบบทางเดินปัสสาวะ 

โดย...นพ.ธนศักด์ิ ทองใบ

หยุดชดเชยวันจักรี หยุดชดเชยวันจักรี

วิชาประเมินภาวะข้ันสูงและการตัดสินใจทางคลินิก
ฝึกตรวจร่างกายกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
โดย...  อ.อังคณา อ.จันทร์จิรา อ.อวินนท์ อ.ชนกานต์ อ.นิดา อ.เริงฤทธ์ิ และอ.ศุภวรรน

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น.

ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 18
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 (16 สัปดาห์) จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล

รายละเอียด  ดังน้ี  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม -  26 เมษายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (7 สัปดาห์) 
                        ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (9 สัปดาห์)

สัปดาห์ท่ี 5 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 8 - 12 เมษายน 2562  



ว/ด/ป 12.00-
13.00 น. 17.00-18.00 น. หมายเหตุ

จ. 15 เม.ย. 62

อ. 16 เม.ย.62

พ.18  เม.ย.62

พฤ. 19 เม.ย.62

ศ. 20 เม.ย.62

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.40 น. และ 15.00 - 15.10 น.
              

 วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 1 แนวคิดการจัดการโรคเร้ือรัง

โดย...อ.ดวงใจ พรหมพยัฆค์

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 2.4 การดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน 

โดย...ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์

การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
โดย..อ.อภิเชษฐ์  พูลทรัพย์

 วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน
หน่วยท่ี 2.7 ระบบประสาท 

โดย..นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

หยุดสงกรานต์ หยุดสงกรานต์

หยุดสงกรานต์ หยุดสงกรานต์

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น.

ปฐมนิเทศการจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
โดย อาจารย์ศุภวรรน  ยอดโปร่ง 

(ภาครัฐ)

 วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 1 แนวคิดการจัดการโรคเร้ือรัง

โดย...อ.ดวงใจ พรหมพยัฆค์

 วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 2.2-2.3 การจัดระบบบริการการจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน 

โดย...อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์

ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 18
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 (16 สัปดาห์) จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล

รายละเอียด  ดังน้ี  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม -  26 เมษายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (7 สัปดาห์) 
                        ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (9 สัปดาห์)

สัปดาห์ท่ี 6 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 17 -19 เม.ย. 2562  



ว/ด/ป 12.00-
13.00 น.

17.00-18.00 น. หมายเหตุ

จ. 22 เม.ย.62

อ. 23 เม.ย.62

พ. 24 เม.ย.62

พฤ. 25 เม.ย.62

ศ. 26 เม.ย.62

 วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 3.1 การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคคเบาหวาน

ในภาวะเร่งด่วน และการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน 
โดย...พญ.สาวิตรี ตันเจริญ

 วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 3.2 การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ในภาวะเร่งด่วน และการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน 
โดย...พญ.สาวิตรี ตันเจริญ

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 3.4 การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
ในภาวะเร่งด่วน และการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน 

โดย...พญ.สาวิตรี ตันเจริญ

 วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 3.3 การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังและหอบ

หืด (COPD & Asthma) 
ในภาวะเร่งด่วน และการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน 

โดย...พญ.สาวิตรี ตันเจริญ

สอบวิชา
การรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการ

ภาวะเร่งด่วน

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
น าเสนอข้อมูลการศึกษาชุมชนท่ีรพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก 

จ านวน 4 รพ.สต
โดยวิทากรประจ ากลุ่ม 4 ท่าน

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.40 น. และ 15.00 - 15.10 น.
              

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 3.6 การจัดการดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเร้ือรัง

ในภาวะเร่งด่วน และการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน 
โดย...พญ.สาวิตรี ตันเจริญ

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
หน่วยท่ี 3.5 การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ในภาวะเร่งด่วน และการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน 
โดย...พญ.สาวิตรี ตันเจริญ

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนท่ีรพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก 

จ านวน 4 รพ.สต. แบ่งกลุ่มออกมาเป็น 4 กลุ่ม

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
วิทยากรแหล่งฝึกบรรยายเร่ืองการจัดระบบบริการการจัดการโรค

เร้ือรังในชุมชน 
ศึกษาข้อมูลชุมชนท่ีรพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 4 รพ.สต. แบ่งกลุ่มออกมาเป็น 4 กลุ่ม

วิชา การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนท่ีรพ.สต. ในจังหวัด

พิษณุโลก 
จ านวน 4 รพ.สต. แบ่งกลุ่มออกมาเป็น 4 กลุ่ม

 ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองต้นและการจัดการภาวะ
เร่งด่วน

โดย  อาจารย์อวินนท์  บัวประชุม

14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

ตารางการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 18
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 (16 สัปดาห์) จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล

รายละเอียด  ดังน้ี  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม -  26 เมษายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (7 สัปดาห์) 
                        ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 29 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) (9 สัปดาห์)

สัปดาห์ท่ี 7 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันท่ี 22 - 26 เมษายน 2562  

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น.

ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกภาคปฏิบัติวิชาการจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
โดย  อาจารย์จันทร์จิรา  อินจีน

สอบวิชาวิชา 
การจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน
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