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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับองค์กรบรหิารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรออนไลน์เรื่อง  
New Nurses: Challenges of New Role in New Normal 

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้อง 517 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
********* 

วันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565 พิธีกรประจ ำวัน อำจำรย์ปยิวดี ทองยศ 
07.45-08.15 น.  ลงทะเบียน  
   พิธีเปิดการประชุม 
08.15-08.30 น.  กล่าวรายงาน 

โดย  รศ.ดร.พลูสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี

08.30-08.45 น.  กล่าวต้อนรับ 
โดย  ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
08.45-09.00 น.  กล่าวเปิดการประชุม 

โดย  นพ.โสภณ เมฆธน  
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจ ากระทรวงสาธารณสุข 

09.00-10.00 น.  การบรรยายเรื่อง นโยบายสาธารณสุขของประเทศไทย 
โดย  นพ.โสภณ เมฆธน  

ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจ ากระทรวงสาธารณสุข 
10.00-10.15 น.  พัก 
10.15-11.00 น.  การบรรยายเรื่อง New Nurses in the New Normal: Direction of nurses after COVID-19 

โดย  รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  
นายกสภาการพยาบาล 

11.00-12.00 น.  การบรรยายเรื่อง Leadership of Nurses in New Normal 
โดย  รศ.ดร.พลูสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น.  การบรรยายเรื่อง New trend in nursing care from hospital to community 

โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ 
พว.พัชระกรพจน์ ศรปีระสาร 

 ผู้ด าเนินการอภิปราย ผศ.ดร.นรีมาลย์ นลีะไพจิตร 
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วันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2565 
ห้อง 517 ห้อง A พิธีกรประจ ำวัน พว.พัชระกรพจน์ ศรปีระสำร 
08.30 – 09.30 น. การบรรยายเรื่อง Ramathibodi Rapid Response System (RRS)  

โดย  พว.สมพร พูลพานิชอปุถัมย ์
       พว.เทวีรัตน์ ฉวีวรรณ 

09.30 - 10.00 น. การบรรยายเรื่อง Effectiveness of triage in  Emergency room : ESI  
โดย  พว.กนกกาญจน์ โพธิเลิศ  

10.00 - 10.15 น. พัก 
10.15 - 11.00 น. การบรรยายเรื่อง Experience of Master degree in Emergency and Critical Care 

Nursing in Spain and Portugal 
โดย  พว.ปัญญดา ชลสาคร  

11.00 -12.00 น.  การบรรยายเรื่อง Enhancing nursing care and midwifery service in new normal 
โดย  พว.ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์  
       ผศ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ 

12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.45 น.  การอภิปรายเรื่อง Aging and Health in the future 
   โดย  ผศ.พญ.สริินทร ฉันศิรกิาญจน 

APN ทิพเนตร งามกาละ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย รศ.ดร.พิชญ์ประอร ยังเจรญิ  

14.45-15.00 น.  พัก 
15.00-16.30 น.  การอภิปรายเรื่อง A Comprehensive Approach to Palliative Care   

โดย  ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน ์
      พว.พรพิมล โอเจริญ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ 

 
ห้อง 518 ห้องท่ี B พิธีกรประจ ำวัน  พว.สุพัตรำ เผ่ำพันธ์ุ 
08.30 - 09.30 น. การบรรยายเรื่อง  Managing of New generation nurse: Challenges and Opportunities 

โดย  พว.ดร.รุง่อรุณ เกศวหงส ์
09.30 -10.45 น.  การบรรยายเรื่อง Nurse make a difference  

โดย  พว.วาธินี คัชมาตย์ 
10.45 -11.00 น.  พัก 
11.00 -12.00 น.  การบรรยายเรื่อง Happy life with mindfulness 

โดย  พว.ดุสิดา สันติคุณาภรณ์ 
12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -15.00 น.  การอภิปรายเรื่อง Nurse leading through the new normality of health care 
         โดย  APN รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ 

APN ประไพ อริยประยรู 
พว.รสริน ทวนชีพ 
พว.สิรมินต์ คงถาวร 

ผู้ด าเนินการอภิปราย APN จริาภี สุนทรกุล ณ ชลบุร ี
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15.00 -15.15 น.  พัก 
15.15 -16.30 น.  การอภิปรายเรื่อง Pioneer of home based nursing service in new normal    
            โดย  APN สุวรรณี สิรเิลิศตระกลู 

      APN อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์  
APN มาลินี นักบุญ 

ผู้ด าเนินการอภิปราย APN จริาภี สุนทรกุล ณ ชลบุร ี
 
วันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 พิธีกรประจ ำวัน พว.จิตติมำ นรุิตำนนท ์
 08.30-10.30 น. การอภิปรายเรื่อง Long COVID: Multidimensional Health related Challenges and 

experiences from Ramathibodi health personnel  
  โดย   รศ.ดร.พรทพิย์ มาลาธรรม 
                                      พว.จุรีพร เกษแก้ว  
  ผู้ด าเนินการอภิปราย APN จริาภี สุนทรกุล ณ ชลบุร ี
 10.30-10.45 น.  พัก 
 10.45-12.00 น.   การบรรยายเรื่อง Multisystem inflammatory syndromes in Children (MIS C) 
  โดย   APN สิวนุช บุญยัง 

13.00 -15.00 น. การบรรยายเรื่อง ความยุติธรรมในสังคมปัจจุบัน (Equity to Care)     
        โดย  พญ.คุณหญงิ พรทพิย์ โรจนสุนันท ์

 15.00 น. ประเมินผลและปิดการประชุม 
 

********* 
วิทยำกรผู้ช่วย  

1. พว.อรวรรณ วราภาพงษ์ 
2. พว.รังสิมา รัตนศิลา 
3. พว.สมหญิง กุณฑล 
4. พว.นาตยา จุลลา 
5. พว.รุ่งอรุณ พึ่งแย้ม  
6. อาจารย์พิชญา ทองโพธ์ิ 
7. ผศ.ดร.สุภามาศ ผาติประจกัษ์ 
8. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ 
9. อาจารย์ ดร.จริาภรณ์ ปั้นอยู ่
10. ผู้ช่วยอาจารยส์ิรริัตน์ ตัญบุตร 

 


