
 
 
 

 

วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
 

 
เบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

และในประเทศที่ก าลังพัฒนาเช่น ประเทศไทย เบาหวานก่อให้ 
เกิดโรคแทรกซ้อนได้มากมาย แต่โรคแทรกซ้อนที่เกิดกับเท้าของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดอย่างหน่ึงคือแผลเบาหวาน มีผู้
ประมาณไว้ว่าร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดแผลที่เท้า 
และท าให้มีอัตราการถูกตัดเท้าสูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 15 - 
46 เท่า ความชุกของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานในแต่
ละปีอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 2 - 10 และแม้ว่าแผลเบาหวาน
โดยส่วนใหญ่จะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้  แต่ร้อยละ 20 
ของผู้ป่วยเหล่าน้ีจ าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ซ่ึง
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการรักษา
ทั้งหมด  ดังน้ันพยาบาลจึงมีส่วนส าคัญในการดูแลและการ
ประเมินแผลเพื่อให้การดูแลแผลที่เท้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลเท้า โดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมก่อนที่จะเกิดแผลที่เท้า จึงได้จัดโครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  Advanced Foot Care and Wound Care in 
Diabetic Patient เพื่อพัฒนาบุคลลากรสหสาขาวิชาชีพ  และ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ก่อนที่จะเกิดแผลที่ เท้า ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลเท้าที่
ถูกต้อง ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
สามารถตอบสนองนโยบายของประเทศด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และลดค่าใช้จ่ายของ
ระบบบริการสุขภาพ 

 
                          
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลเท้าและ
จัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้และทักษะในการ
ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ตั้งแต่ระยะเสี่ยงต่อการเกิดแผลและ
ระยะเกิดแผล 
 
 
 

1.  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   
 มหาวิทยาลัยพายัพ 

2.  พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
3.  พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสันป่าตอง 
4.  พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลดอยสะเก็ด  

 
 
 

บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโรคเบาหวาน ในสถานบริการสุขภาพที่
ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานทั้งในระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ และ
ระดับปฐมภูมิ  

จ านวน    30     คน 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  
09.00 – 09.45 น. กลไกการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน 
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล  ศิรินิยมชัย 
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 12.00 น. ปัจจัยเส่ียงในการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล  ศิรินิยมชัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 14.15 น. บทบาทของพยาบาลในการจัดการภาวะเสี่ยงต่อการ 
                        เกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
 โดย.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล  ศิรินิยมชัย 
14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 - 15.30 น. บทบาทของพยาบาลในการดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วย 
                         เบาหวานและการป้องกันการเกิดซ้ า 
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล  ศิรินิยมชัย 
15.30  – 16.30  น.   R 2 R ในการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล  ศิรินิยมชัย 
 
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
08.30 – 10.00 น.  กรณีศึกษา: บทบาทของพยาบาลในการจัดการแผลที่

เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ศิรินิยมชัย 
                               พว.บ าเหน็จ แสงรัตน์ 
                                พว.วิวัชรา ชมภูนุช  
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 - 11.00 น. บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้เรื่องการดูแล 
                          สุขภาพเท้าให้กับผู้ป่วยเบาหวานและญาติ 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ศิรินิยมชัย 
11.00 – 12.00 น.  บทบาทของพยาบาลในการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับ 
                         ผู้ป่วยเบาหวาน 
                          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ศิรินิยมชัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 Workshop 1. Foot Assessment & Nail and  
                                           Callous Care 
                         Workshop 2. Dressing and Footwear 
                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ศิรินิยมชัย 
                              พว.บ าเหน็จ แสงรัตน์ 
                              พว.วิวัชรา ชมภูนุช 
                              พว.สรัญญา พิจารณ์  
 

 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Advanced Foot care and Wound Care    

                              in Diabetic patient               

วิทยากร 

วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดการอบรม 



 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 Advanced Foot Care and Wound Care                                 

in Diabetic Patient                      
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………. 
หน่วยงาน………………………………………………………………………. 
สังกัดโรงพยาบาล…………………………………………………………… 
ที่อยู่………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………….. 
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล………………………………………….. 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ………………………………………. 
โทรศัพท์………………………………………………………………………... 
โทรสาร………………………………………………………………………….. 
E-Mail…………………………………………………………………………... 

 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน้ี ถึง วันท่ี 20 มกราคม  2562 

 
 
 
   
 คนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า 
การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือได้รับใบสมัครและค่าลงทะเบียนแล้ว 

 

*หมายเหตุ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียน ได้ท่ี 
 https://nurse.payap.ac.th 
 
 

 
 
 

1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาหลักฐานการโอนเงินช าระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ 
 

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมช าระค่าลงทะเบียน 
ผ่านบัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีเชียงใหม่ 2 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 405-027083-7 
 
 
  
 

1.  ทางโทรสาร หมายเลข 053-242532 
2.  ทาง E-Mail rsiriniy@gmail.com 
3.  ทางไปรษณีย์ ถึง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   

 131 ถ. แก้วนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 
 

 
 

 
โทรศัพท:์ 094-5295425  
  053-242532 ต่อ 4902, 4940 
โทรสาร: 053-242532 
E-Mail: rsiriniy@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 Advanced Foot Care and Wound Care                                 

in Diabetic Patient 
 
 

วันท่ี 31 มกราคม  – 1 กุมภาพันธ์  2562 
ณ คณะพยาบาลศาสตรแ์มคคอร์มิค  

มหาวิทยาลยัพายัพ 
 
 
 

หลักสูตรน้ีได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 
สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล (CNEU) 

12.5 คะแนน 
 

 
 

ใบสมัครลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 

เอกสารประกอบการสมัคร 

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

กรุณาน าบัตรประจ าตัว 
สมาชิกสภาการพยาบาลมาลงทะเบียน 

เพ่ือเก็บสะสมหน่วยคะแนน 
การศึกษาต่อเน่ือง 

https://nurse.payap.ac.th/

