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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

ประชุมวิชาการ 

เรื่อง 

Updated Competency of Nurse Practitioner 
in Disruptive World  

       (CNEU 30 หน่วยคะแนน) 

 

 

 

วันท่ี  31 สิงหาคม-4 กันยายน 2563 
                 ณ โรงแรมนารายณ ์สลีม กรงุเทพฯ 
        

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......................................................... 
                                                                                                                        

                              6,000 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 Updated Competency of Nurse                 

Practitioner in Disruptive World  
รถประจ าทางสาย      15, 76, 77, 115, 504, 514, 547  
รถไฟฟ้า BTS     ลงสถานี ช่องนนทรี 

รายละเอยีดเกี่ยวกับ โรงแรมนารายณ์  ถนนสลีม   
โทรศัพท์  0 2237 0100   โทรสาร 0 2635 7058              
พักเดี่ยว   คืนละ 1,400 บาท/ห้อง   รวมอาหารเชา้ 1 มื้อ   
พักคู ่       คืนละ 1,600 บาท/หอ้ง   รวมอาหารเช้า 1 มื้อ 
               ( โปรดแสดงบัตรข้าราชการดว้ย ) 
         ** กรุณาส ารองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง ** 



ก าหนดการประชุมวิชาการ วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 
 08.30-10.00 น. ภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายและพบบ่อยทาง 
  อายุรกรรม การจดัการเบื้องต้นและการส่งต่อ   
  โดย ผศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร  
                             รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
10.00-12.00 น. Pitfalls and consideration : การซักประวัติ     
  การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคในเด็ก  
  โดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์  เต็มภาคย ์
                   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13.00-15.00 น. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบตัิ : เป็นเจ้าของกิจการ 
                        โดย พ.จ.อ.ปาริชาด ชาญศรี  
         โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
                              พว.สุภณชิา สว่างจิตร 
         พลอยคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์
15.00-16.30 น. Pitfalls and consideration : การซักประวัติ   
                        การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคในผู้ใหญ่  
  โดย อาจารย์ พญ.พรจริา ศุภราศรี  
                              โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
                              ผศ.จารุณี  นุ่มพูล 
วันพฤหัสบดี ที่  3 กันยายน 2563 

08.30-10.30 น. ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชที่พบบ่อยและการรักษา 
                        โดย ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารจุิสวสัดิ์  
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30-12.00 น. ประเด็นแนวโน้มทางจรยิธรรมและกฏหมาย 
  ของพยาบาลเวชปฏิบัติ ในยุค Disruptive World  
  โดย ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลมิวิภาส                                
13.00-14.30 น. Evidence-based practice/การพัฒนานวัตกรรม
  ในการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลระดับปฐมภูม ิ
   โดย ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดลุย์                                
14.30-16.00 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
  ในชุมชน 
                        โดย อาจารย์ ดร.ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์    

วันศุกร์ ที่  4 กันยายน 2563 

08.30-10.00 น. Innovation of Care for chornic patients 
                        โดย ผศ. ดร.บวรลักษณ์  ทองทวี  
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                               
10.00-11.00 น. 
  โดย พยาบาลวิชาชีพ กอบกุล  จันทร์ตระกลู  
  หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 41คลองเตย 
11.00-12.00 น.    รูปแบบการดแูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 
       โดย อาจารย์ ดร.บ าเพ็ญ  พงศ์เพชรดิถ 
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
13.00-14.30 น. การน าเสนอผลงาน เรื่อง  พยาบาลเวชปฏิบัต ิ
  กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้สื่อ 
  สารสนเทศในการดูแลสุขภาพปฐมภูม ิ
                        โดย  พยาบาลวิชาชีพ สุรภา สุขสวสัดิ์ , APN   
         รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา                                  
14.30-16.00 น.    การใช้สื่อออนไลน์ กับการดูแลสุขภาพประชาชน 
  ในชุมชน 
  โดย คณุศิริเพญ็  ไทวะศภุกุล 
             บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส   
   อาจารย์ ดร.ไพรินทร์  พัสด ุ  
   สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย                        
 ****************************************** 
 หมายเหตุ   
 รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00-10.15 น.และ 14.30-14.45 น. 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
  
 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
                        โดย อธิการบดสีถาบันการพยาบาลฯ 
09.00-12.00 น. พยาบาลเวชปฏิบตัิกับการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล
            ในการดูแลระดับปฐมภมูิ  
                    โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล  
                            คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13.00-14.30 น. พยาบาลเวชปฏิบตัิยุคใหม:่ สมรรถนะที่จ าเป็น  
  ในยุค Disruptive World 
                        โดย ศ.เกียรตคิุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกลุ 
14.30-16.00 น. ความรู้ทันสมัย : การใช้วัคซีนป้องกันโรค 
  ในสถานบริการระดับปฐมภมู ิ

      โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร  
       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                                                           อาจารย์ ดร.ณัฐชยา  พลาชีวะ 
 

 วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 
08.30-10.30 น. Disaster Emergency Management 
                        โดย รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา   
                              เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
10.30-12.00 น.    ภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อยทางศัลยกรรม  
  การจัดการเบื้องต้นและการส่งต่อ  
  โดย รศ.นพ.ศุภฤกษ์  ปรีชายุทธ  
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. Disaster Emergency Management :    
                        บทบาทพยาบาล  
   โดย ผศ.ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท 
        
14.30-16.00 น. การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 
  โดย  อาจารย์ ดร.บุศรินทร์  หลิมสุนทร  
                             

สมัครได้ทาง 


