หลักการและเหตุผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โลกในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ทาให้ปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยของ
ประชาชนมีความซับซ้อนและต้องดูแลต่อเนื่องมากขึ้น พยาบาลเวช
ปฏิบัติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ จึงจาเป็นต้องมีความรู้ให้ครอบคลุมการดูแลกึ่งวิกฤติ
มากขึ้น เพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมทันเวลา และปลอดภัย
รวมถึ งการดู แ ลเมื่ อ ผู้ ป่ วยพ้ น จากระยะกึ่ งวิ ก ฤติ เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ล
รักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ลดภาวะแทรกซ้อน ทาให้ผู้ป่วยและ
ญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในยุค 4.0 วิชาชีพการพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ในการดู แ ลรั ก ษา พั ฒ นานวั ต กรรมทางการ
พยาบาล ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัยเป็นแนวปฏิบัติในการ
พยาบาล พยาบาลจึงต้องสามารถจัดการสารสนเทศและทรัพยากร
สุขภาพทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า เป็ น
สถาบันการศึกษา มีพันธกิจในการบริการวิชาการแก่สังคมในการ
พัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน จึง
จัด ประชุม วิ ชาการฟื้ น ฟู ก ารพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ทั่ วไปขึ้ น เพื่ อ ให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ฟื้ น ฟู ค วามรู้ มี ค วามเข้ า ใจในการจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล สามารถให้การพยาบาลและ
พัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจวิทยาการก้าวหน้า
ในการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป 4.0 การจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล รวมถึงการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการและฟื้นฟูความรู้ดา้ นการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป แก่พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลฯ
และพยาบาลวิชาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจวิทยาการก้าวหน้าใน
การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในยุค 4.0 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิทั่วไป

วิธีดาเนินการประชุม
1. การบรรยาย
2. การนาเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ทสี่ นใจจาก
โรงพยาบาล สถานบริการและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ
จานวน 150 คน
2. คณะกรรมการดาเนินงาน 20 คน
รวม 170 คน

กาหนดการประชุม
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา
เนื้อหาการประชุม
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
ดร.พรฤดี นิธิรัตน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา
09.00-12.00 น. วิทยาการก้าวหน้าในการรักษาและการ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิในผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI Fast
Track)
นพ.บัญชา สุขอนันต์ชัย
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานService plan สาขาหัวใจและ
หลอดเลือด เขต 9
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
พว.เฟื่องลดา ตันฑุลกนกรัชต์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการหัวหน้ากลุ่ม
งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
เนื้อหาการประชุม
13.00–15.00 น. ทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน
และความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิทั่วไป
พว.จรรยาวัฒน์ ทับจันทร์
ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศ
ไทย
15.00-17.00 น. พยาบาลเวชปฏิบตั ิทั่วไปในยุค 4.0
ดร. พรฤดี นิธิรัตน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
เวลา
เนื้อหาการประชุม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. วิทยาการก้าวหน้าในการรักษาและการ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิในผู้ป่วยหลอดเลือด
สมองเฉียบพลัน (Stroke Fast Tack)
นพ.ชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรกั ษ์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รองประธาน
Service plan สาขาหลอดเลือดสมอง
เขต 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ดร.นวลฉวี เพิ่มทองชูชัย
หัวหน้างานผู้จัดการระบบสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–17.00 น. วิทยาการก้าวหน้าในการรักษาและ
การพยาบาลเวชปฏิบัตผิ ู้ป่วยติดเชือ้ ใน
กระแสเลือด (Sepsis Fast Tack)
นพ. ถิรชาติ เสวตานนท์
เลขานุการ Service plan
สาขาอายุรกรรม เขต 9
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางพิกุล โกวิทพัฒนา
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
กฟภ. 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลา
เนื้อหาการประชุม
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00–12.00 น.
การจัดการสารสนเทศและทรัพยากร
สุขภาพทางการพยาบาล
รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -15.00 น.
การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15.00-16.30 น.
การอภิปรายและนาเสนอ
ประสบการณ์ในการนาผลการวิจัยไป
ใช้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ
อ. กฤตกร หมั่นสระเกษ
อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชนและการรักษาเบื้องต้น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
16.30 น.
รับวุฒิบัตร ประเมินผล ปิดการอบรม

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เหมาะสม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
การสารอง/จองที่พัก
กรุณา ติดต่อสารองห้องพัก ด้วยตนเอง
โรงแรมสบาย โฮเทล หมายเลขโทรศัพท์ 044-295999

การส่งใบสมัคร
1. ลงทะเบียนออนไลน์ที่ QR Code
2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 301-106732-5 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา สาขานครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง line
4. หลักฐานการโอนเงินตัวจริง นามาวันแรกของการประชุม
*********

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2, 500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง)
ไม่รับชาระด้วยเงินสด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
หากไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนตามเวลาที่กาหนด
วิทยาลัยขออนุญาตตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าประชุม

โปรดสแกน QR code เพื่อสมัครออนไลน์

โปรดสแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มและรับส่ง
เอกสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ขอเชิญพยาบาลและผูส้ นใจ
สมัครเข้าร่วม
ประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

เรื่อง
วิทยาการก้าวหน้าในการพยาบาลเวชปฏิบัติ

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล
อ. เมือง จ. นครราชสีมา
โครงการนี้อยู่ระหว่างการขอหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)
จากสภาการพยาบาล

