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1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศต่างๆส่วนใหญ่
ทั่ ว โลกก าลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพของประชาชนจากการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม และความ
เจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์และเทคโนโลยี ช่วยให้คนไทยมีความรู้
และทั ก ษะในการป้ อ งกั น โรคและอุ บั ติ เ หตุ แ ละการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น ทาให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทาให้เกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ประเทศไทยกาลังเผชิญหน้ากับ
ภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ วของประชากรสู งอายุ เข้าสู่ สังคม
ผู้สูงอายุ คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเกินร้อยละ 101
จากการศึกษาขนาดและแนวโน้มของประชากรสูงอายุจาก สามะโน
ประชากรไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ. 2543 และการ
คาดประมาณ ประชากรของประเทศไทยระว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง
พ.ศ. 2583 พบว่าปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 13.2 และใน พ.ศ. 2583 สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 32.12 นอกจากนี้จากการสารวจโดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลถึงร้อยละ 71.4
สาหรับปัญหาสุขภาพของประชากรสูงอายุที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตประจาวันอาจนาไปสู่ความพิการจากอุบัติเหตุการพลัด
ตกหกล้ ม ได้ แ ก่ ปั ญ หาด้ า นการมองเห็ น และปั ญ หาการได้ ยิ น
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ซึ่งในปี พ.ศ.2554 พบร้อยละ 47.4 และร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุ
ตามล าดั บ และมี แ นวโน้ ม เพื่ อ ขึ้ น ตามอายุ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดความพิการที่พบมากคือ สายตาเลือน
รางทั้งสองข้าง หูตึงทั้งสองข้างและอัมพฤกษ์3
นอกจากนี้ ตามมติข้อ 11 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สภา
การพยาบาล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีบุคลากรที่จะทา
หน้าที่เป็นพยาบาลผู้จัดการการดูแลระยะยาว (Long Term Care
manage) โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งและความต้ อ งการที่
หลากหลาย และร่ ว มกั น พั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นให้สามารถจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งจัดให้สถานดูแลผู้สูงอายุ
ที่ต้องบริการทางการแพทย์/การพยาบาล ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเพื่อกากับดูแล รวมทั้ง
จะต้องจัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและ
เอกชน ดั ง นั้ น สภาการพยาบาลจึ ง มี ก าหนดเป็ น นโยบายเพื่ อ
ตอบสนองความจ าเป็ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ด้ ว ยการประกาศแนว
ทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง (สภาการพยาบาล.,2556)4 และคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบระยะยาวสาหรับ
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ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2557
วันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สภาการพยาบาลจึ ง
เห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรซึ่งปัจจุบันเป็นสังคมสูงวัยที่
สมบูรณ์ ประชาชนมีภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรังตลอดจนการเจ็บป่วย
ในระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการการดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อ
ช่ ว ยให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ในการด ารงชี วิ ต ด้ า นการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจาวัน ได้ ส่ งผลให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ วิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้ผลิตนักศึกษาหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาลมาแล้ว 5 รุ่น เห็นความสาคัญของการปรับหลักสูตร
ผู้ช่วยการพยาบาลให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แต่สั งคม จึ งสนั บสนุน การผลิ ตผู้ช่วยพยาบาลตาม
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลในการประชุม
ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อผลิตผู้ช่วย
พยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สังคมและชุมชน
วัตถุประสงค์
1) ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการพื้นฐานในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตราย
ต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลการผดุงครรภ์
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2) ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดง
ของโรคและความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ การพยาบาล หรื อ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
มอบหมาย
3) ช่ ว ยจั ด เตรี ยมอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง แว ดล้ อ มในการตรว จ
รักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4) ช่วยทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
5) มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล
6) มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
ของผู้สูงอายุและสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความ
ช่ ว ยเหลื อ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ าวั น ได้ โดย
คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ
7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล หรื อ พยาบาลและการผดุ งครรภ์ ทีม สุ ขภาพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8) มีคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมและกระบวนการ
ระเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560)
- เรียน ทุกวัน จันทร์-พฤหัส เวลา 17.00-20.00 และ วัน
เสาร์ 9.00-16.00 น.)

8

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
(วิทยาเขตบาราศนราดูร)
กลุม่ เป้าหมาย สาเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ค่าลงทะเบียน 55,000 บาท
ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนตุลาคม 2559
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
อ. ปาริชาติ แว่นไวยศาสตร์

โทรศัพท์ 089-786-5077
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2

การอบรมเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอาเภอ (DHML)

หลักการและเหตุผล
ความสาคัญของระบบสุขภาพอาเภอ (District Health
System: DHS) มีพื้นฐานมาจากมีคุณลักษณะสาคัญซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกัน 2 ประการ ประการแรก ระบบสุขภาพอาเภอมี
“องค์ ป ระกอบครบภายในตั ว ระบบเอง
(Self-contained
segment) 1” กล่าวคือ มีโรงพยาบาล สถานบริการปฐมภูมิใน
ชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ รัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วน
ต่างๆ ภายในอาเภอที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทหน้าที่ที่สามารถ
รองรับ “ทุกขภาวะ” พร้อมไปกับสร้างและส่งเสริม “สุขภาวะ” ที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพของประชาชนทุกคน ประการที่สอง
ระบบสุขภาพอาเภอมีประชากรอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจน พร้อมกับมีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ที่ยังคงคุณลักษณะที่ทา
ให้องค์ประกอบที่มีอยู่ครบภายในตัวระบบเอง มีความ “ใกล้ชิด
ประชาชน” การที่ระบบที่มีองค์ประกอบอยู่ครบภายในตัวระบบเอง
และใกล้ชิดประชาชนมีความเข็มแข็ง จะทาให้ระบบสุขภาพใน
ภาพรวมของทั้งประเทศมีคุณลักษณะของ “การมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง2” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ จึงทาหน้าที่รองรับและขับเคลื่อน ตาม
แนวนโยบายต่างๆ จากทั้งระดับจังหวัด -เขต-หรือส่วนกลาง เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแนวนโยบายของทุกระดับ เน้นศักยภาพที่
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ระบบสุขภาพอาเภอสามารถรองรับ “กระบวนการจากบนลงล่าง
(Top-down process)” บนพื้นฐานของการให้ความสาคัญกับการ
ทาให้เกิดความสมดุลกับ “กระบวนการจากล่างขึ้นบน (Bottomup process)” กล่ าวคื อ จากความใกล้ ชิ ด ประชาชนของ
องค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ ทาให้สามารถสัมผัส-รับรู้-และ
เข้าถึงสภาพปัญหา รวมถึงศักยภาพต่างๆ ตามความจาเพาะทั้งใน
ระดับ รายบุ คคล-ครอบครั ว -ชุม ชน-ประชาชนกลุ่ มต่างๆ-รวมถึ ง
ความจาเพาะในภาพรวมของทั้งอาเภอ ความใกล้ชิดดังกล่าวเปิด
โอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมการร่วมคิด-ร่วมทา-และร่วม
เรียนรู้ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้าง แนวคิด หลักการ และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพ
ของการบริหารจัดการระบบสุขภาพอาเภอซึ่งมีธรรมชาติของการ
เป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีการปรับตัว (Complex and
Adaptive System)
2. ส่ งเสริ มการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ดการ (Model
Development)
3. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกระบวนการ DHML ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนา DHS อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่าย
(Networking) ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับเขต และในภาพรวมของทั้ง
ประเทศ
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กิจกรรมและกระบวนการ
กลุ่มกิจกรรมการเรียนที่ 1: ทีมเรียนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ ในระบบ
สุขภาพอาเภอ
กลุ่มกิจกรรมการเรียนที่ 2: ภายในทีมเรียน
กลุ่มกิจกรรมการเรียนที่ 3: ครูพี่เลี้ยงกับทีมเรียน
กลุ่มกิจกรรมการเรียนที่ 4: ระหว่างทีมเรียนที่อยู่ภายในเครือข่าย
การเรียนเดียวกัน
ระเวลา 4 เดือน (พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)
สถานที่ พื้นที่ของผู้เรียน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี
กลุม่ เป้าหมาย
ทีมเรียนประกอบไปด้วยบุคลาการภาครัฐ เอกชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน (ทีมเรียนละไม่เกิน 10 คน)
ค่าลงทะเบียน 60,000 บาทต่อทีมเรียน
ระยะเวลารับสมัคร ปัจจุบันถึง 31 ตุลาคม 2559
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม โทรศัพท์ 095-249-3991
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3

อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผูส้ งู อายุ

หลักการและเหตุผล
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคในผู้ สู ง อายุ ที่ ยั ง มี
สุขภาพดี ให้มีสุ ขภาพแข็งแรงเพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่ว ย
เรื้อรังออกไป และในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลาจากการ
ลดการเกิดความพิการ หรือทุพพลภาพ และยืดเวลาของการเข้าสู่
ภาวะทุพพลภาพออกไป การเตรีย มการเพื่อรองรับสภาพปัญหา
ของผู้สูงอายุ จึงเป็น ประเด็น ที่ส าคัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มี
วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัยฯ เห็น
ความสาคัญของการให้บริการวิชาการเกี่ย วกับเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้จัด
ให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสาหรับบุคคลทั่วไป
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการดู แ ล
ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของผู้ดูแล ในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
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กิจกรรมและกระบวนการ
ระยะเวลา
ธันวาคม 2559 (2 สัปดาห์) วันจันทร์– วันศุกร์
เวลา 8.00 – 16.00 น. (รวมทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ 70 ชั่วโมง)
สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)
กลุม่ เป้าหมาย

-

ผู้ ดู แ ลและบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นา
ศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรพื้นฐาน
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ หลักสูตร
การดู แลผู้ สู งอายุ หรื อ หลั ก สู ตรเวชบริบ าล หรื อหลั กสู ต ร
ผู้ช่วยการพยาบาล หรือหลักสูตรผู้ช่วยบริบาลสุขภา
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยพยาบาล

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน
ตลอดการอบรม)
ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
อ. เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง โทรศัพท์

โทรศัพท์ 086-500-2482
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4

การพยาบาลแบบประคับประคอง

หลักการและเหตุผล
จากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ ง ประเทศไทยซึ่ ง ได้ เ ข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ อ ย่ า ง
ชัดเจน นอกจากนี้อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรง และโรคที่คุกคามต่อ
ชีวิต เช่นโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออื่นๆ มีจานวนสูงขึ้น
ส่งผลให้จานวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี จั ง หวั ด นนทบุ รี ได้
เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนากาลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วย
แบบประคับ ประคองที่ตอบรับ กับ จานวนผู้ ป่ว ยในระยะท้ายของ
ชีวิตที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น อย่ างรวดเร็ ว เพื่อให้ผู้ ป่ว ยระยะท้ายและ
ครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคองได้
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง มีคุณภาพ คุ้มค่าใช้จ่ายและยั่งยืน จึงได้เปิด
อบรมหลั กสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ ป่ว ย
แบบประคับประคองขึ้น ซึ่งจัดทาโดยสภาการพยาบาล โดยกาหนด
เนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาต่างๆ รวมทั้งทักษะการพยาบาลที่
จาเป็ นเพื่อให้พยาบาลผู้ เข้ารั บการอบรมได้รับการพัฒ นาความรู้
ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายและครอบครัวใน
หน่ ว ยงานการดูแลแบบประคับ ประคอง ทั้งในโรงพยาบาลและ
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ชุมชนโดยมีความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้ป่ว ย
และครอบครั ว ที่ อ ยู่ ใ นภาวะคุ ก คามของชี วิ ตตั้ ง แต่ร ะยะวิ นิ จ ฉั ย
จนถึงภายหลังการเสียชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมี
คุณภาพชีวิ ตที่ดีสอดคล้องกับความต้องการการดูแลด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุก
ระยะของการดูแลตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว
และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี มีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบประคั บ ประคอง พยาธิ
สรีรวิทยาของการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเจ็บป่วยระยะท้าย มีทักษะ
ในการเลือกใช้เครื่ องมือการประเมิน ความปวดและอาการต่างๆ
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความปวดและอาการต่างๆ
ทั้งศาสตร์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ผสมผสาน
กิจกรรมและกระบวนการ
เรียนทฤษีและฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์
ระเวลา

เดือนมกราคม 2560

สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)
กลุม่ เป้าหมาย พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข
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ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทต่อคน
(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวันตลอดการอบรม)
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนธันวาคม 2559
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
อ. ภัทรียา ดารงสัตย์

โทรศัพท์ 086-309-7437
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5

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่
และผูส้ งู อายุในภาวะวิกฤต

หลักการและเหตุผล
ในภาวะปั จ จุ บั น ผู้ ป่ ว ยผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ ก าลั ง เผชิ ญ
ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยภาวะวิกฤตและ ฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น และ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ ว และ เหมาะสมจะสู ญเสี ย ชีวิ ต พิก ารและทุพพลภาพ
จึงจาเป็นต้องดูแลรักษาพยาบาลด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี สมัยใหม่
จึ ง ต้ อ งการการดู แ ลทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
จิตวิญญาณ ซึ่งพยาบาลประจาหอ ผู้ป่วยวิกฤตเป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญ มากในการรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยวิกฤตแบบองค์ รวม
เพื่อรั กษาไว้ ซึ่งชีวิต และฟื้น ฟูส ภาพ โดยปฏิบัติการพยาบาล
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มี เป้าหมายเพื่อ
ลดอัตราตาย ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถดูแลตนเองให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเมื่อกลับไปอยู่ บ้าน พยาบาลจึงจาเป็นต้องพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ การตัดสินใจทางคลินิกที่ถูกต้อง เหมาะสมใน
การบริการให้ครอบคลุมทั้งด้านฉุกเฉินและวิกฤต วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จึ งได้จัดหลั กสูตรการฝึ กอบรมการ
พยาบาลเฉพะทาง สาขาการ พยาบาลผู้ ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การตอบสนองความต้องการ ด้าน
ร่างกายและจิตสังคมของผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัว มีทักษะในการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยวิกฤต การตัดสินใจในคลินิก การ
วางแผนการพยาบาลและให้การ พยาบาลแบบองค์รวม ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย มีทักษะในการปฏิบั ติการพยาบาล โดยใช้
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง และอุ ป กรณ์ท างการแพทย์ ที่เ กี่ย วข้อ งกั บการ
รักษาพยาบาล ปูองกันภาวะแทรกซ้อน สามารถวิเคราะห์และ
ตัดสินใจประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะ ในการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยใช้ความรู้และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ได้อย่างเหมาะสม โดยฝึกหลักการทางานแบบสหสาขา
วิทยาการและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
กิจกรรมและกระบวนการ
เรียน ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ
ระเวลา

4 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560)

สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)
กลุม่ เป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
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(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื ้อ, อาหารกลางวันตลอดการอบรม)

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมกราคม 2560
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดร. นิชดา สารถวัลย์แพทย์

โทรศัพท์ 081-646-0415
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6

การพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจ เป็นโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่
สาคัญของประเทศ จากข้อมูล ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในช่ว ง
ปี พ.ศ 2554 - 2556 พบว่าอัตราตายตัวโรคหัวใจและหลอดเลือด
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ
150 คน ผู้ป่วยทุกรายที่อยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิต จาเป็นต้องได้รับ
การดูแลอย่ างถูกต้องและรวดเร็ว จากบุ คลากรทางการพยาบาล
สามารถจัดการกับปัญหาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย
และคาดการณ์ สิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ป่ ว ยได้ ถู ก ต้อ งแม่น ย า อี ก ทั้ ง
ความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนา
อย่างรวดเร็วนามาซึ่งแนวทางการรักษาที่ต้องมีการพัฒนาความรู้
และทักษะเฉพาะทางรวมทั้งการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์พิเศษชนิด
ใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและบาบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อน
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี จั ง หวั ด นนทบุ รี ในฐานะ
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นาด้าน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ วิ ท ยาลั ย ฯ เห็ น ความส าคั ญ ของการ
ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุ ข
พั ฒ นาให้ พ ยาบาลมี อ งค์ ค วามรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
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วัตถุประสงค์
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการในการ
พยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะ
วิกฤต
กิจกรรมและกระบวนการ
เรียนทฤษฎีและศึกษาดูงาน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์
สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยา
เขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)
กลุม่ เป้าหมาย พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข
ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
ระยะเวลารับสมัคร ปัจจุบันถึงกุมภาพันธ์ 2560
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดร. กิตติกาญจน์ ปานแดง

โทรศัพท์ 081-646-0415
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7

อบรมพัฒนาศักยภาพผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ งู อายุ
และผู้พกิ ารในชุมชน

หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาผู้ จั ด การระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Care
Manager) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลสูงอายุ ส าหรับรองรับโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุ ขส าหรับ ผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care) และเพื่อเป็ น แนวทางในการพัฒ นาสมรรถนะการดูแ ล
ผู้สูงอายุสาหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรม
จัดทาแผนการดูแล (Care Plan) สาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่สังคมควร
ช่วยเหลือเกื้อกูล โดยทีม Care Manager ในแต่ละพื้นที่
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของพยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข ในการสร้างเสริม
สุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรมและกระบวนการ
เรียนทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ 70 ชั่วโมง
ระเวลา 2 สัปดาห์ เดือนมีนาคม 2560
สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยา
เขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)
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กลุม่ เป้าหมาย พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข
ค่าลงทะเบียน 7,000 บาทต่อคน(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ,
อาหารกลางวันตลอดการอบรม)
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
อ. เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง

โทรศัพท์ 086-500-2482
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8

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยโรคติดเชื้อการป้องกันการติดเชื้อ

หลักการและเหตุผล
การติดเชื้อจากโรงพยาบาล (Healthcare Associated
Infections : HAI) เป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุข ทาให้อัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล
นานขึ้น เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติคิดเป็นเงินเฉพาะค่า
ยาปฏิชีวนะ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (มูลค่าในปี ๒๕๕๓)
อย่างไรก็ตามโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสามารถป้องกันหรือทาให้
ลดลงได้ หากมี ร ะบบการเฝ้ า ระวั งโรคที่ ดี มีบุ ค ลากรที่ มีค วามรู้
ความสามารถและมีทักษะความชานาญในการเฝ้าระวัง กรป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ โดยเฉพาะหากมีมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อ
การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ที่ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เข้ า ใจ
สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะส่ ง ผลให้ ล ด
อุบัติการณ์ของการป่วยและการตายจากโรคติดเชื้อใน สถานบริการ
ทางการแพทย์ลดลง ซึ่งจะช่วยป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลจะเป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาการ การ
ดาเนินงาน การถ่ายทอดวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันจะ
ส่งผลดีต่อการพั ฒนาระบบสุขภาพของประเทศรวมถึงประชาชน
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานอีกด้วย
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วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะการปฏิบัติการ
พยาบาล ในบทบาทของพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อในโรงพยาบาล (ICN) ให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน
2. ประเมินผลภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เพื่อเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อ และนาความรู้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหา
ซับซ้อน ประเมินผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
3. เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและให้ ค าแนะน า รวมทั้ ง เป็ น แกนน าในการ
พัฒนาบุคลากรในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
กิจกรรมและกระบวนการ เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
ระเวลา
4 เดือน (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560)
สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)
กลุม่ เป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ
ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท
ระยะเวลารับสมัคร
ปัจจุบันถึงสิงหาคม 2560
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
อ. นฤมล เหล่าโกสิน โทรศัพท์ 089-767-8008
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หลักสูตรผูบ้ ริหารการสาธารณสุขระดับต้น
กระทรวงสาธารณสุข
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ความสาคัญโดยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ เพราะความสาเร็จ
ขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข
จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
ครอบคลุ มทั่ว ประเทศในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
มอบหมายให้วิทยาลัยนั กบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราช
ชนก ด าเนิ น การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารการสาธารณสุ ข ระดั บ ต่ า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ซึ่งเป็นผู้นา
นโยบาย กลยุทธ์ มากาหนดกลวิธี การดาเนินงานที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บริหารที่มี
ความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การงานตาม
บทบาทหน้ าที่ และภารกิจ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ และประสิ ทธิผ ล
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และของประเทศ
โดยยึดหลัก ปรัชญาพอเพียงเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาวะชุมชน
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้น ในด้าน
การบริหารจัดการ และการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้กับนักบริหารระดับต้น
๒. สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานและการทางานร่วมกับผู้อื่น
๓. เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์
เสริมสร้างเครือข่ายในการทางาน
กิจกรรมและกระบวนการ เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
ระเวลา
3 สัปดาห์ (มิถุนายน 2560)
สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)
กลุม่ เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2. หัวหน้างานย่อยของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
3. หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลชุมชน
4. หัวหน้างานในสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหน้างานของกองและศูนย์เขต หรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภายในกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
* รายละเอียดการรับสมัคร กรุณาติดตามจากวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
http://www.cpha.ac.th/
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