
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

ประชุมวิชาการ 

เรื่อง 

การดูแลแบบบูรณาการระยะ  

                intermediate care    

   ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
(CNEU 12 หน่วยคะแนน) 

 

วันท่ี  17 - 18 สิงหาคม 2563 
                ณ  โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ 

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง   
0 2256 4093-9 ต่อ 2137-38  

E-mail : ccne@stin.ac.th 

ID Line : 089 6755 089 

             089 480 0640 

    www.stin.ac.th 

การเดินทาง 

แผนที่ 

ขอสงวนสิทธ์ิงดคืนค่าลงทะเบียนกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งอนัเกิดจากผูส้มคัร 

 

ค าน าหน้าชื่อ/ยศ/ต าแหน่ง.............................................................. 

ชื่อ – นามสกลุ.................................................................................. 

หน่วยงาน.......................................................................................... 

จังหวัด...........................................มือถือ.......................................... 

โทรศัพท.์....................................โทรสาร.......................................... 

E-mail address ………………………………………………..……………... 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (เลข 10 หลัก) .....................................   

เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล......................................................... 
                                                                                                                        

                    3,000 บาท     
     
คา่ลงทะเบยีนรวมคา่อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง  ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
สามารถเบกิคา่ลงทะเบยีน  คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  ไดต้ามระเบยีบราชการ   

** กรณผีูส้มคัรประชมุ ไมถ่งึ 50 คน ทางสถาบนัขอสงวนสทิธิ ์
 ในการเปลีย่นสถานทีจ่ดัประชมุ ** 
 

โดยโอนเงนิเขา้บญัช ี 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขาสภากาชาดไทย   
ชื่อบัญชี“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สถาบนัการพยาบาล” 
เลขที่บัญชี 045-537325-2  ประเภทออมทรัพย์ 
 

  ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่                                                   
E-mail : ccne@stin.ac.th  หรือ 

     ID Line : 089 4800 640, 089 6755 089 

ค่าลงทะเบียน 

** โปรดน าหลกัฐานส าเนาโอนเงนิมาแสดงในวนัลงทะเบยีน ** 

ใบสมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ เรื่อง 
การดูแลแบบบรูณาการระยะ intermediate care 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
รถประจ าทางสาย       15, 76, 77, 115, 504, 514, 547  
รถไฟฟ้า BTS     ลงสถานี ช่องนนทรี 

รายละเอยีดเกีย่วกบัโรงแรม  โรงแรมนารายณ์  ถนนสีลม   
โทรศัพท์  0 2237 0100   โทรสาร 0 2635 7058              
พักเดี่ยว   คืนละ 1,400 บาท/ห้อง   รวมอาหารเช้า 1 มื้อ   
พักคู่       คืนละ 1,600 บาท/ห้อง   รวมอาหารเช้า 1 มื้อ 

**กรณุาส ารองห้องพกักบัโรงแรมโดยตรง ** 



ก าหนดการประชุมวิชาการ 

  วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม  2563 
 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
                        โดย ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจรญิ 
  
09.00–10.00 น. นโยบายการดูแลแบบบูรณาการระยะ  
  Intermediate Care ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
  โดย นายวรีะชัย  ก้อนมณ ี
                        

 
10.00–11.00 น. การดูแลรักษาในระยะ 

  โดย อ.พญ.สุภาณี  สินเพิม่สุขสกุล 
                        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
11.00–12.00 น. 
  โดย ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดลุย์   
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน                     
13.00–14.30 น. การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate care 
  ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
   โดย อาจารย์ ดร.มลธริา อุดชุมพิสยั 

               สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
  พยาบาลวิชาชีพ ขวัญเรือน  วงษ์มณ ี
  ศูนย์โรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

14.30–15.30 น. Intermediate care ผู้ป่วยท่ีม ี
   ปัญหาด้านจติเวช 

                โดย  ผศ.นพ.ภุชงค์  เหล่ารจุิสวสัดิ์ 
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

15.30-16.30 น. การพยาบาลผู้ป่วยจติเวชจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
   โดย อาจารย์ เนตดา  วงศ์ทองมานะ 
   สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 วันอังคาร ที่  18 สิงหาคม  2563 
08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30-10.30 น. การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
   ในระยะ intermediate care  
   โดย ผศ.พญ.อรอุมา  ชุติเนตร 
         พว.สุภาพันรัตน์  ค าหอม 
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
  อาจารย์ ฉัตรกมล ประจวบลาภ 
  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
10.30–12.00 น. การพยาบาลในระยะ intermediate care  
   ในผู้ป่วยโรคกระดูกเรื้อรัง 
   โดย อาจารย์ ณัฐธยาน์  วีระพงษ์ 
              อาจารย์ กนกพร   จิวประสาท                                      
                             
12.00–13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–14.30 น.  รูปแบบการดูแล intermediate care ในผู้ป่วย 
   โรคเรื้อรังในชุมชน 
                        โดย 

 
14.30–16.00 น.   รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในระยะ 
                        Long Term Care ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

  โดย  รศ.ดร.จอนผะจง  เพ็งจาด  
                      ผศ.ดร.ปานจันทร์  ฐาปนกุลศักดิ ์
               

                              ********************* 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการควบคุมป้องกันความ
รุนแรงของโรคเรื้อรัง บริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งการพัฒนา
ระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ  

ในการดูแลสุขภาพที่เน้นความครอบคลุมของการจัดบริการขั้ น

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนสามารถตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการใช้กลวิธีที่หลากหลายในการส่งเสริมให้

ของการเห็นคุณคา่ของการให้บริการปฐมภมูิ จึงจ าเป็นต้องเพิ่มพูน

กฎหมายและจริยธรรม 

ประชุมวิชาการเรื่อง“การดูแลแบบบูรณาการระยะ intermediate 

ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ 
 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข ้าร่วมประชุม 
1) เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดการโรคเรือ้รังในภาวะฉุกเฉนิ  
และระยะ intermediate ที่พบบ่อย  
2) แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การจัดการดูแลระยะ  
intermediate care อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 

  หลกัการและเหตผุล 

**พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-15.00 น.** 

สมัครไดท้าง 


