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Future direction to the 
digital health era
for aging society

วันที่ 20-24 มีนาคม 2566
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ และอาจารย์พยาบาลจากสถาน
บริการสุขภาพและสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
จ านวนทั้งหมด 250 คน

ผู้เข้าประชุม
 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย

โรคเร้ือรัง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้ออุบัติซ้้าและอุบัติใหม่ 
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

 สามารถน้าความรู้เก่ียวกับ digital health ที่ได้เรียนรู้จากการ
ประชุมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดระบบการให้บริการ
สุขภาพได้

 สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดระบบการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพใน digital health era

 ตระหนักในขอบเขต แนวทางปฏิบัติในการให้บริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิภายใต้กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ ใน digital health 
era

 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ 
Zoom)

QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันน้ีถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566
 ลงทะเบียนออนไลน์และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่

https://www.ramacnec.com/
 ช้าระค่าลงทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ 10 

มีนาคม 2566

งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสาร 0-2201-2011

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิและ Download เอกสารได้ที่

https://www.ramacnec.com/

@RamaCNEC

ramaccne@mahidol.ac.th      

บริการวชิาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การสมัครโดยโอนเงินค่าลงทะเบียน จ้านวน 3,500 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (1)

เลขที่บัญชี  026-461652-0

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

https://www.ramacnec.com/


สถานการณ์โลกในปัจจุบัน ได้เข้าสู่ยุค “Digital world” มีการน้า
เทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในระบบสุขภาพ มีการใช้ระบบ telehealth เพ่ือ
ช่วยในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
โรงพยาบาล สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุค new normal พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลเวชปฏิบัติ จึงควรพัฒนาสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่ อสาร และน้ามาบูรณาการในการดูแลสุขภาพประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ เจ็บป่วยเร้ือรัง เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในการดูแล
รักษาที่ดี อีกทั้งจ้าเป็นต้องฟ้ืนฟูความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพในปัจจุบัน ได้แก่ การดูแลผู ้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู ้บาดเจ็บ จาก
สาธารณภัย การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้ออุบัติซ้้าและอุบัติใหม่ โดยมี
ขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก้าหนดโดยสภาวิชาชีพ ทั้งใน
ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงได้จัดการ
ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการส้าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปเรื่อง “Future 
direction to the digital health era for aging society” ขึ้น
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
เวชปฏิบัติ ในการใช้เทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมิติ
ในยุค digital health era

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

09.00–10.30 น. การบรรยายเร่ือง Rational drug use for chronic 
diseases
โดย  อ.ดร.ภก.ทศพล เลิศวัฒนชัย

10.30–10.45 น. พัก
10.45–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Rational drug use for chronic 

diseases (ต่อ)
โดย  อ.ดร.ภก.ทศพล เลิศวัฒนชัย

12.00–13.00 น. พักกลางวัน
13.00–15.30 น. การบรรยายเร่ือง Complementary medicine in 

nursing therapeutic for chronic care
โดย  ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์

15.30 น. ประเมินผลและปิดการประชุม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

ก าหนดการประชุม
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

08.30–08.45 น. ลงทะเบียน
08.45–09.00 น.  พิธีเปิดการประชุม 

โดย  รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อ้านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

09.00–10.30 น. การบรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน 
digital health era
โดย  อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพยส์มบูรณ์

อุปนายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
10.30–10.45 น. พัก
10.45–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Telehealth and application

โดย  นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล
รองเลขาธิการส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

12.00–13.00 น. พักกลางวัน
13.00–14.30 น. การบรรยายเร่ือง Telenursing and application

โดย  รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
14.30–14.45 น. พัก
14.45-16.45 น. การบรรยายเร่ือง Nurse practitioner led clinic in 

primary care
โดย  อ.ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
08.00–10.00 น. การบรรยายเร่ือง Disaster management

โดย  รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
10.00–10.15 น. พัก
10.15–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Role of nurse practitioner in 

emergency management
โดย  อ.พิชญา ทองโพธิ์

12.00–13.00 น. พักกลางวัน
13.00–14.00 น. การบรรยายเร่ือง Continuing care for patients 

with stroke
โดย  อ.ดร.จันทรา แก้วภักดี 

14.00–14.15 น. พัก
14.15–16.15 น. การบรรยายเร่ือง Ethical and legal issues for 

nurse practitioners
โดย  รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค้า

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

10.30–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Management of nutritional 
status in elderly
โดย  รศ.ดร.นพวรรณ เปียซ่ือ

12.00–13.00 น. พักกลางวัน
13.00–14.30 น. การบรรยายเร่ือง Updated treatment in 

patients with cancer
โดย  อ.พญ.ธีรดา ศิริปุณย์

14.30–14.45 น. พัก
14.45–16.45 น. การอภิปรายเร่ือง Home chemotherapy

โดย  อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
พว.ภิญโญ อุทธิยา

09.00– 10.00 น. การบรรยายเร่ือง Emerging and reemerging 
disease
โดย  ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

10.00–10.15 น. พัก
10.15–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Role of nurses in infectious 

control and prevention
โดย  พว.ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ 

12.00–13.00 น. พักกลางวัน
13.00–16.00 น. การบรรยายเร่ือง Healthy aging and innovation 

in elderly care
โดย  ผศ.พญ.สิรินทร ฉันทศิริกาญจน

พว.ทิพเนตร งามกาละ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ 
 พัฒนาและฟ้ืนฟูองค์ความรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

(การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
 น้าความรู้เก่ียวกับ digital health ไปบูรณาการในการปฏิบัติงาน

ได้
 สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในบทบาทของ

พยาบาลเวชปฏิบัติ

08.30–10.15 น. การบรรยายเร่ือง Geriatric syndrome and nursing 
management
โดย  ผศ.ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์

ผศ.ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
10.15–10.30 น. พัก


