วัตถุประสงค์
หลังสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ
ได้ รับ องค์ค วามรู้ที่ เป็ นปั จ จุบั นที่ เกี่ ยวข้ องกับ การดู แ ล
รักษา และแนวปฏิบัติในการพยาบาลผู้ป่วย
ได้ แ นวปฏิ บัติ ใ นการดูแ ลรั กษาพยาบาล และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วย

วิธีดาเนินการประชุม


การประชุมวิชาการออนไลน์ผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน
สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (3)
เลขที่บัญชี 026-461658-8
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
จานวน 16.5 หน่วยคะแนน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


ผู้เ ข้า ร่ วมประชุ มได้ รับ ความรู้ ใ หม่ ๆ เกี่ ยวกับ การดู แลรั กษาผู้ป่ ว ย
และสามารถนาความรู้ที่ ไ ด้รับ ไปพั ฒนางานและเพิ่ ม คุณภาพการ
บริการ

ผู้เข้าร่วมประชุม


พยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
และอาจารย์พยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
จานวน 460 คน

การสมัครเข้าร่วมประชุม


เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2565
 ลงทะเบียนออนไลน์ และแนบหลักฐานการโอนเงินได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/

การประชุ มวิช าการออนไลน์
เรื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับองค์กรบริหารการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

New Nurses:
Challenges of New
Role in New Normal

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสาร 0-2201-2011

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

@RamaCNEC
rama.ccne@gmail.com
บริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สแกนเพื่อลงทะเบียน

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนออนไลน์

หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยประสบกั บ การระบาดของโรค COVID-19
รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลง และการพั ฒ นาเทคโนโลยี นวั ต กรรมด้ า น
การแพทย์ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง หมดนี้ ส่ ง ผลให้ ร ะบบการบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุ ข ของประเทศมี ก ารเปลี่ย นแปลงและพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีปรับตัว ตามแนวทางชี วิตวิถีใ หม่ (New Normal) เรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อจะก้าว
ไปสู่ ชี วิ ต วิ ถี ถั ด ไป (Next Normal) ในช่ ว งหลั ง สถานการณ์ โ ควิ ด -19
พยาบาลเป็นบุคลากรทีมสุขภาพที่มีจานวนมาก และเป็นกาลังสาคัญใน
การบริการสุขภาพ และเป็นบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดผู้รับบริการตลอดเวลา
จึงต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะทางการพยาบาลที่ทันสมัย สอดคล้องต่อ
สถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนไป เพื่อสามารถให้บริการการดูแลแก่
ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางที่สาคัญที่
จะช่วยให้ มีพยาบาลมีความรู้ ทันต่อสถานการณ์ที่เ กิดขึ้น คือ การเสริ ม
องค์ความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย
โรงเรี ย นพยาบาลรามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่พยาบาล เพื่อสามารถใช้ในการดูแลผู้รับบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับ องค์กรบริหารการ
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมศิ ษ ย์ เก่ าพยาบาลรามาธิ บ ดี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการประชุ ม
วิช าการออนไลน์ เรื่ อง New Nurses: Challenges of New Role in New
Normal ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมให้พยาบาลมีองค์ความรู้ที่ ทันสมัย เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป

กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 พิธีก รประจ าวัน อาจารย์ปิย วดี ทองยศ
07.45–08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. กล่าวรายงาน
โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
08.30–08.45 น. กล่าวต้อนรับ
โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
08.45-9.00 น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข
09.00–10.00 น. การบรรยายเรื่อง นโยบายสาธารณสุขของประเทศไทย
โดย นายอนุทนิ ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข

10.00-10.15 น. พัก 15 นาที
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.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสทุ ธิพนั ธ์
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-15.00 น. การบรรยายเรื่อง New trend in nursing care from hos
pital to community
โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
พว.พัชรกรพจน์ ศรีประสาร
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
ห้อง A พิธีกรประจาวัน พว.พัชรกรพจน์ ศรีประสาร
08.30-09.30 น. การบรรยายเรื่อง Ramathibodi Rapid Response System
(RRS)
โดย พว.สมพร พูลพานิชอุปถัมย์
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 15 นาที
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. พักกลางวัน
13.00-14.45 น. การอภิปรายเรื่อง Aging and Health in the future
โดย ผศ.พญ.สิรนิ ทร ฉันศิรกิ าญจน
APN ทิพเนตร งามกาละ
ผู้ดาเนินการอภิปราย รศ.ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ
14.45-15.00 น. พัก 15 นาที
15.00-16.30 น. การอภิปรายเรื่อง A Comprehensive Approach to
Palliative Care
โดย ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์
พว.พรพิมล โอเจริญ
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

ห้อง B พิธีกรประจาวัน พว.สุพตั รา เผ่าพันธุ์
08.30-09.30 น. การบรรยายเรื่อง Managing of New generation nurse:
Challenges and Opportunities
โดย พว.ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์
09.30-10.45 น. การบรรยายเรื่อง Nurse make a difference
โดย พว.วาธินี คัชมาตย์
10.45-11.00 น. พัก 15 นาที
11.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Happy life with mindfulness
โดย พว.ดุสิดา สันติคุณาภรณ์
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-15.00 น. การอภิปรายเรื่อง Nurse leading through the new
normality of health care
โดย APN รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
APN ประไพ อริยประยูร
พว.รสริน ทวนชีพ
พว.สิรมิ นต์ คงถาวร
ผู้ดาเนินการอภิปราย APN จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี
15.00-15.15 น. พัก 15 นาที
15.15-16.30 น. การอภิปรายเรื่อง Pioneer of home based nursing
service in new normal
โดย APN สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล
APN อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
APN มาลินี นักบุญ
ผู้ดาเนินการอภิปราย APN จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 พิธีกรประจ าวัน พว.จิตติม า นุริตานนท์
08.30-10.30 น. การอภิปรายเรื่อง Long COVID: Multidimensional Health
related Challenges and experiences from
Ramathibodi health personnel
โดย รศ.ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม
พว.จุรีพร เกษแก้ว
ผู้ดาเนินการอภิปราย APN จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี
10.30-10.45 น. พัก 15 นาที
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.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
15.00 น.
ประเมินผลและปิดการประชุม

