ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลในการป้องกันดูแลรักษา
โรคโควิด 19 ภาวะลองโควิด การจัดระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษาโรค
เบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการดูแลรักษาโรคเรื้อรังในชุมชน
2. สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ เกิดระบบการดูแลรักษา
ผู้ปว่ ยที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
สามารถนาความรูท้ ี่ได้เรียนรูจ้ ากการประชุมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดระบบการให้บริการสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
และในวิถปี กติต่อไป
4. สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพบริการแก่ผู้รับบริการ
5. ตระหนักในขอบเขต วิธีปฏิบัติในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทั้งใน
และนอกสถานประกอบการ ภายใต้กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ

วิธีดาเนินการประชุม
ประชุมออนไลน์ผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

ผู้เข้าร่วมประชุม
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
และอาจารย์พยาบาล ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ จานวน 250 คน

ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน
สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (1)
เลขที่บัญชี 026-4-61652-0
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด **

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ดร.กิง่ แก้ว อุดมชัยกูล
ผศ.ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ์
อ.พิชญา ทองโพธิ์
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การสมัครเข้าร่วมประชุม

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี

เปิดรับลงทะเบียน 24 ธันวาคม 2564 - 4 มีนาคม 2565
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/
 ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/ePayment.php
 ชาระค่าลงทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565

งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางการพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512 โทรสาร 0-2201-2011
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารได้ที่
https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/



@RamaCNEC
rama.ccne@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์

แนบหลักฐานการชาระเงิน

บริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การประชุ ม ฟื้น ฟู วิช าการ
สาหรั บ พยาบาลเวชปฏิ บั ติทั่วไป (ออนไลน์ )
เรื่ อ ง

Role of Nurse

in the Next Normal era
ออนไลน์ผ่าน

วันที่ 14-18 มีนาคม 2565
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง มีการกลายพันธุ์ของเชือ้ ไวรัส ทาให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินชีวิตของบุคคลในทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ ตลอดจนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พยาบาล
เวชปฏิ บั ติ เ ป็ น บุ ค ลากรทางการพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี
ศักยภาพในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง และให้การดูแลรักษา
เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยในระดั บ ปฐมภู มิ ในยุ ค next normal
พยาบาลวิ ช าชี พ และพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ค วรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
แนวคิ ด และระบบในการดู แ ลรั ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์
ความเจ็บ ป่วย และควรได้รับ การทบทวนองค์ความรู้ใ นการดูแ ล
รักษาโรคอุบัติใหม่แ ละโรคเรื้อรัง เพื่อให้ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ลดค่า ใช้จ่า ยในการดูแ ลรักษา เกิดผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดี และ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โรงเรีย นพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้จัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป เรื่อง Role of Nurse in the Next Normal era ขึ้น เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ใ หม่ๆ และแลกเปลี่ย นประสบการณ์เ กี่ย วกั บการ
ดูแ ลรักษาโรคโควิด 19 และการให้การดูแ ลสุข ภาพประชนในยุค
next normal

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ
 พัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรูด
้ า้ นการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
 นาความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ไปใช้ในการดูแล รักษา และ
ป้องกันโรคได้
 สร้า งเครือข่ า ย แลกเปลี่ย นความรู้แ ละประสบการณ์ ด้า น
การพยาบาลเวชปฏิบัติ และโรคโควิด 19

กาหนดการประชุม
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
08.30–08.45 น. ลงทะเบียน
08.45–09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
09.00–10.30 น. การบรรยายเรื่อง บทบาทของพยาบาลในยุค Next normal
โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
10.30–10.45 น. พัก 15 นาที
10.45–12.00 น. การบรรยายเรื่อง Updated knowledge in COVID-19
โดย ผศ.นพ.กาธร มาลาธรรม
12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
13.00–14.30 น. การบรรยายเรื่อง การดูแลรักษา COVID 19 ในเด็ก
โดย อ.นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
14.30–14.45 น. พัก 15 นาที
14.45-16.15 น. การบรรยายเรื่อง Common problems in pediatric
โดย อ.นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
08.30–10.00 น. การบรรยายเรื่อง ภาวะลองโควิดและการฟื้นฟูสภาพ
โดย อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์
10.00–10.15 น. พัก 15 นาที
10.15–12.00 น. การบรรยายเรื่อง COVID 19 vaccination
โดย ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
13.00–14.30 น. การบรรยายเรื่อง NP roles and school health in next normal
โดย พว.ชลนลัท ลักษณะโต
14.30–14.45 น. พัก 15 นาที
14.45–16.30 น. การบรรยายเรื่อง Palliative care สุข สบาย...ที่ปลายทาง
โดย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
09.00–10.30 น.
โดย ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
อ.ดร.ซูห้ งษ์ ดีเสมอ
นายนิมิตร รักชาติไทย
ผศ.ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ (ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย)
10.30–10.45 น. พัก 15 นาที

10.45-12.00 น.
12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
13.00–14.30 น.
โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
14.30–14.45 น. พัก 15 นาที
14.45–16.30 น. การบรรยายเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
โดย ดร.กฤษดา แสวงดี
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
08.30-10.00 น. การบรรยายเรื่อง Updated RDU in chronic diseases
โดย อ.ดร.ภก.ทศพล เลิศวัฒนชัย
10.00–10.15 น. พัก 15 นาที
10.15–12.00 น. การบรรยายเรื่อง Updated RDU in chronic diseases (ต่อ)
12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
13.00–14.30 น. การบรรยายเรื่อง Herbal medicine in primary care
โดย รศ.ดร.ภก.หญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
14.30–14.45 น. พัก 15 นาที
14.45–16.30 น. การบรรยายเรื่อง Updated in common problems and differential
diagnosis
โดย อ.ดร.กิง่ แก้ว อุดมชัยกูล
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
08.30–10.00 น. การบรรยายเรื่อง Updated management in emergency and
trauma nursing
โดย อ.พิชญา ทองโพธิ์
10.00–10.15 น. พัก 15 นาที
10.15–12.00 น. การบรรยายเรื่อง Telenursing
โดย รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู
12.00–13.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
13.00–14.30 น.
โดย รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา
14.30–14.45 น. พัก 15 นาที
14.45–16.00 น.
16.00 น.
ประเมินผลและปิดการประชุม

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
งานบริการวิชาการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้ที่
Line Official Account: @RamaCNEC

