
 
หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิัติครอบครัว 

(Program of Nursing Specialty in Family Nurse Practitioner) 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวนัที่ 17 กุมภาพันธ ์– 30 มิถนุายน 2566 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร ่
**************************************************** 

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว 
ภาษาอังกฤษ  Program of Nursing Specialty in Family Nursing Practitioner 

2. ชื่อประกาศนียบัตร 
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว 
ภาษาอังกฤษ Certificate in Nursing Specialty in Family Nursing Practitioner 
ชื่อย่อ   ป.การพยาบาลเฉพาะทางทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีแพร่ คณะพยาบาลศาสตร์  
    สถาบันพระบรมราชชนนก  
4. หลักการและเหตุผล  
 นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การ ผสมผสานการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการทำงานเป็นทีม และการจัดระบบสนับสนุน 
ประสานเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย เพ่ือให้การดูแลสุขภาพประชาชนมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมตามกระแสการเปลี่ยนแปลง   นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนคิดและวิธีการทำงานในรูปแบบของ “ทีมหมอครอบครัว (family care team)” โดยกำหนด
โครงสร้างทีมหมอครอบครัวใน 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่อร่วมกับ
ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในทุกครอบครัว 
ทุกกลุ่มวัย มีระบบการดูแลระยะยาวสำหรับประชาชนที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (home based long term 
care)  และมีระบบการรับ-ส่ง ต่อประสานในทุกระดับแบบครบวงจร อันเป็นการสร้างหลักประกันแก่ประชาชนทุก
คนว่าจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม   
 พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (family nurse practitioner) เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกัน
ให้บริการสุขภาพ ถือเป็นบุคลากรสำคัญในทีมหมอครอบครัวในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยความรู้
ความสามารถ ทักษะและความชำนาญที่มี พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ และการ
สนับสนุนให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
นอกจากนี้ในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวจะสามาถให้การตรวจวินิจฉัย และรักษา
โรคเบื้องต้น ในผู้ป่วยทั้งในภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน เรื้อรัง ได้ และในฐานะพยาบาลนักจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว 
(family health care manager) พยาบาลจะเป็นผู้วางแผนการดูแล จัดกระบวนการดูแล  จัดระบบสนับสนุนการ



ดูแล รวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายการดูแลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนได้รับดูแลที่ต่อเนื่อง ครบวงจร ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับตำบล และระดับอำเภอ ตามเป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพ  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เห็นความสำคัญของ
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนแบบบูรณาการและ
ครบวงจร ตลอดจนมีศักยภาพในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทำงานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพภายใต้ทีมหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จึงได้เปิดการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
เขตบริการสุขภาพที่ 1  หรือจังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุขสุข 
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีสมรรถนะหลัก 2 ด้าน คือ 
 5.1 ด้านเวชปฏิบัติทั ่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมมีศักยภาพในการประเมินภาวะ
สุขภาพอย่างครอบคลุมเพื่อการตัดสินใจทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องต้นในกลุ่มอาการ
ต่างๆ ทั้งในระยะเฉียบพลันและกลุ่มโรคที่พบบ่อย  ประเมินปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วย สามารถวางแผนบูรณาการการดูแลและ/หรือส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพที่
เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนร่วมกัน รวมทั้งการใช้กลวิธีที่หลากหลายในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพ 
 5.1 ด้านการจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีศักยภาพในการจัดการการดูแลครอบครัว
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  การประเมินและวางแผนจัดการดูแลครอบครัว  การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลครอบครัว และพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
 
6. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา (9 รายวิชา) 22 หน่วยกิต  ดังนี้ 
 6.1  กลุ่มวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  จำนวน 7 รายวิชา ประกอบด้วย 
  6.1.1 วิชาระบบสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ       2 หน่วยกิต 
  6.1.2 วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก 3 หน่วยกิต 
  6.1.3 วิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  2 หน่วยกิต 
  6.1.4 วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน  3 หน่วยกิต 
  6.1.5 วิชาการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน   2 หน่วยกิต 
  6.1.6 วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน 4 หน่วยกิต 
  6.1.7 วิชาปฏิบัติการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน   2 หน่วยกิต 
 6.2  กลุ่มวิชาด้านการจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว   จำนวน 2 รายวิชา ประกอบด้วย 
  6.2.1 วิชาการจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว    2 หน่วยกิต 
  6.2.2 วิชาปฏิบัติการจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว   2 หน่วยกิต 

(หลกัสูตรนี้ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน) 

 
 



7. ระยะเวลาในการอบรม   
อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566          

            เรียนทฤษฎีแบบออนไลน์ในวันศุกร์- เสาร์ – อาทิตย์  เวลา 08.00 - 17.00 น. และฝึกภาคปฏิบัติแบบ
เต็มเวลา ณ แหล่งฝึกที่วิทยาลัยฯกำหนด 
 
8.  จำนวนรับสมัคร  60  คน   
        (หมายเหต ุวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรม หากมีผู้ลงทะเบียนอบรมไม่ถึง 20 คน โดยวิทยาลัย
จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป) 
 
9.  ค่าลงทะเบียน  คนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
10.  คณุสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 10.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง  หรือ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุ 
 10.2  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 10.3 ได้รับการอนุมัติลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา 
 
11. เกณฑ์การประเมินผลและการสำเร็จการศึกษา 
 11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการศึกษาอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล 
 11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินผลโดยได้ระดับขั้นเฉลี่ยทุกวิชาไม่น้อยกว่า 2.00 และ
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าระดับ 2.50 ตามระเบียบการวัดผล และประเมินผลตามเกณฑ์ของสภา       
การพยาบาล 
 ๑๑.๓ ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล 
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
 
12. รายละเอียดการรับสมัคร   
 12.1  กำหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566    
 12.2  วิธีการสมัคร  ให้สมัครผา่นระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัย www.bncph.ac.th 
หรือสแกน QR-Code โดยอับโหลดเอกสารประกอบการสมัคร  ด้งนี้ 
  1. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน 
  2. รูปถ่าย 1 นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
            3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ไม่หมดอายุ 
  4. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 
  5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี) 
  6. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 

QR-Code สมัครอบรม 

 

http://www.bncph.ac.th/


  
12.3 ค่าสมัครคนละ 300 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  บัญชี  เงินรายได้สถานศึกษา วพบ. 

แพร่ เลขที่ 506-0-78735-4    (หรือสแกน QR code ) และแนบหลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครในขั้นตอนการ
สมัครออนไลน์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4 หากมีปัญหาในการสมัครออนไลน์ หรือ ชำระเงิน ให้ติดต่อที ่ 
 อ.อดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์   เบอร์โทรศัพท์ 091 8744134 
  

13.  การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อ 
 13.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
 13.2  สอบภาคทฤษฎี       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
  13.3  สอบสัมภาษณ์    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
 13.4  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 
 13.5  ช่องทางการประกาศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  www.bncph.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bncph.ac.th/


 

 
ตารางกำหนดการการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
รุ่นที่ ๒ วันที่ 17 กุมภาพันธ ์– 30 มิถุนายน 2566 

************************************** 
วัน /เดือน/ ป ี ขั้นตอน สถานที่/ช่องทาง 
ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 
กรอกข้อมูลการสมัครและส่ง
หลักฐานประกอบการสมัคร ชำระ
ค่าสมัครแบบออนไลน์ในเว็ปไซต์
ของวิทยาลัยฯ 

เว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ
www.bncph.ac.th 
 

วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ
www.bncph.ac.th 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2566 09.00 น. สอบข้อเขียน 
13.30 น. สอบสัมภาษณ์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
อบรม 

เว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ
www.bncph.ac.th 

วันที ่8 – ๑๕ กุมภาพันธ์ 2566 ชำระค่าลงทะเบียน ๕๐,000 บาท รอประกาศของทางวิทยาลัยฯ 
วันที่ 17 กุมภาพันธ ์2566 08.00 น. เปิดการฝึกอบรมและ

ปฐมนิเทศ 
 

 
  QR-Code สมัครอบรม

 

QR-Code ชำระค่าสมัคร

 

QR-Code กลุ่มไลนผ์ู้สมคัรทุกท่าน 

 

http://www.bncph.ac.th/
http://www.bncph.ac.th/
http://www.bncph.ac.th/

