การประชุมฟ*+นฟูวิชาการ เรื่อง“การรักษา
โรคเบื้องต>นและการให>ภูมิคุ>มกันโรคที่จำเปHน
สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ”
ระหวNางวันที่ 24 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักการและเหตุผล
เนื่องด)วยในป.จจุบันสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เป@นระบบการบริการสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญมากตGอระบบสุขภาพ
ของประเทศเนื่องจากเป@นการบริการดGานหน)าของการให)บริการ
สุขภาพที่สำคัญและจากการดำเนินงานในป.จจุบันได)ปรับเปลี่ยน
บทบาทเป@นการดำเนินงานเชิงรุกเน)นการสร)างเสริมสุขภาพและการ
ปN อ งกั น โรค สนั บ สนุ น ให) ป ระชาชนทุ ก กลุ G ม วั ย มี ก ารสร) า งเสริ ม
สุขภาพและดูแลตนเอง ปNองกันโรคที่เกิด กับตนเองได)เป@นสิ่งที่
สำคัญ มาก นอกจากนั้น เมื่อเกิดความเจ็บปRวยแล)วเจ)าหน)าที่ที่
ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะพยาบาล
วิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติ ต)องมีความรู) ทักษะ ประสบการณW
ที่จะให)การดูแลและรักษา สGงตGอ ให)กับประชาชนที่เจ็บปRวยได)อยGาง
ถูกต)อง
จากแผนการดำเนิน งานของกระทรวงสาธารณสุข อยูGใ น
ระยะการปฏิรูประบบสุขภาพ (พ.ศ.2560 ถึง2564) ซึ่งมีจุดเน)นการ
พัฒนาระบบบริการสูGความเป@นเลิศด)านการสGงเสริม ปNองกันโรค
รวมถึงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีตGางๆมาใช)ในการดูแลสุขภาพ

ให)กับประชาชนทุกกลุGมวัย โดยเฉพาะกลุGมที่รัฐบาลให)ความสำคัญ
หรื อ เป@ น นโยบายที ่ ส อดคล) อ งกั บ service plan ของกระทรวง
สาธารณสุข คือ กลุGมผู)สูงอายุและกลุGมผู)ปRวยโรคเรื้อรัง เพราะเป@น
กลุ G ม ประชาชนที ่ ม ี จ ำนวนมากขึ ้ น ดั ง นั ้ น พยาบาลวิ ช าชี พ และ
พยาบาลเวชปฏิบ ัต ิท ี่ป ฏิบ ัต ิงานในระบบบริก ารสุข ภาพปฐมภูมิ
จำเป@นที่ต)องมีความรู) และทักษะ ด)านการประเมินป.ญหาสุขภาพ
การรักษาโรคเบื้องต)น การสร)างเสริมสุขภาพ การปNองกันโรค และ
การจัดการดูแลผู)ปRวยกลุGมดังกลGาวรวมทั้งทุกกลุGมวัยได)อยGางถูกต)อง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถW ซึ่งเป@นสถาบัน
ในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อให)บริการสุขภาพแกGประชาชน
จึงได)เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพดังกลGาว จึงได)
จัดทำโครงการประชุมฟqrนฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
เรื ่ อ ง“การรั ก ษาโรคเบื ้ อ งต) น และการให) ภ ู ม ิ ค ุ ) ม กั น โรคที ่ จ ำเป@ น
สำหรับพยาบาล เวชปฏิบัติ ” เพื่อเพิ่มพูนความรู)และศักยภาพของ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและผู)เข)าประชุมให)มีมีความรู)ที่ทันสมัยทัน
ตGอการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพในป.จจุบันซึ่งจะสGงผลดีตGอการ
บริการสุขภาพให)กับประชาชนตGอไป

2. เพื่อฟqrนฟู ความรู)เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การสGงตรวจ และการ
แปลผลการตรวจทางห)องปฏิบัติการการตรวจการรักษาโรคเบื้องต)น
รวมทั้งการใช)ยาอยGางสมเหตุผล ข)อควรระวังการใช)ยาของพยาบาล
เวชปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและใช)นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน

วัตถุประสงคY

คNาลงทะเบียน

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู) ทักษะและประสบการณWในการปฏิบัติบทบาท
พยาบาลเวชปฏิ บ ั ต ิ ท ั ่ ว ไป ในการดู แ ลสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู ม ิ ที่
สอดคล)องกับข)อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต)นและการให)ภูมิคุ)มกัน
โรคตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภWและ
เป@นไปตามกฎหมายและข)อปฏิบัติที่เกี่ยวข)อง

กลุNมเปZาหมาย
ผู)เข)ารGวมประชุม จำนวน 115 คน ประกอบด)วย
F พยาบาลวิชาชีพที่ผGานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต)น) /
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
F พยาบาลวิ ช าชี พ ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในหนG ว ยงานตG า งๆได) แ กG
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลศูนยW
F อาจารยWพยาบาลจากภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราช
ชนก
F คณะทำงานของโครงการ จำนวน 15 คน

โปรดชำระคGาลงทะเบียนตามระยะเวลาดังนี้
ระยะเวลา
อัตราคNาลงทะเบียน
บัดนี้ -31 พ.ค. 62
บาท
3,000
1-14 มิ.ย.62
บาท
3,500
* นับวันที่ประทับตราชำระเงินของธนาคารเป@นสำคัญ
** ไมGรับลงทะเบียนหน)างาน

หนNวยคะแนน CNEU
อยูGในระหวGางดำเนินการ

การชำระคNาลงทะเบียน

โอนเงินเข)าบัญชีเลขที่ 510-6-07420-7 ชื่อบัญชี
“คGาลงทะเบียนอบรมวิชาการ วพบ.อุตรดิตถW”

กำหนดการรับสมัคร

สมัครผGานทางเว็บไซตWและชำระคGาลงทะเบียนได)
ตั้งแตGวันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชNองทางการสNงเอกสารประกอบการสมัคร
ผู)ที่สนใจสามารถสมัครผGานทางเว็บไซตWตามลิงคW
หรือคิวอารWโค)ดที่แนบด)านลGางนี้
http://pimtis.pi.ac.th/welcome/register/373

เมื ่ อ ทำการสมั ค รเรี ย บร) อ ยแล) ว ผู ) ส มั ค รต) อ งสG ง
หลั ก ฐานใบสมั ค ร และหลั ก ฐานการชำระเงิ น ได) ต าม
ชGองทางดังตGอไปนี้
1. โทรสาร(FAX) หมายเลข 055-830787
2. ทาง E-mail : nuttaporn@unc.ac.th
3. ทางไปรษณี ย W ถึ ง กลุ $ ม งานวิ จ ั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี อุ ตรดิ ตถ; เลขที ่ 38/40
ถ.เจษฎาบดินทร; ต.ท$าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ; 53000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถY รNวมกับ
สมาคมศิษยYเกNาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถY

****หากสNงหลักฐานเรียบร>อยแล>วกรุณาแจ>งที่
คุณนัฐภรณW เพ็งเสงี่ยม : 089 -5634049
อ.ดร.ปภาดา ชมภูนิตยW : 087-196-4526
อ.สายฝน วรรณขาว: 095-635-5735

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได>ที่
สามารถแอดไลนW เพื่อสอบถามข)อมูลได)ตาม
ลิงคWด)านลGาง
http://line.me/ti/g/YHsu2z1ud9

การประชุมฟ*+นฟูวิชาการ เรื่อง“การรักษา
โรคเบื้องต>นและการให>ภูมิคุ>มกันโรคที่จำเปHน
สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ”
ระหวNางวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถY

วัน เดือน ปี

๐๘.๐๐๐๘.๓๐น.

กำหนดการการประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง“การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ”
ระหวNางวันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห>องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถY
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น.

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐ –
๑๓.๐๐น.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐น.

บรรยาย เรื่อง “Pitfalls ของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และBest
Practice การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ การดูแล
ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน”
โดย พญ.กนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม

บรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมทางการพยาบาล กับการดูแลสุขภาพประชาชน ในยุคไทยแลนดW 4.0”
วันที่ ๒๕
โดย พว. ปรีชา มโนยศ
มิ.ย. ลงทะเบียน
๒๕๖๒

อภิปราย และวิเคราะห์กรณีศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพ
การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วย โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และไตวายเรื้อรัง
โดย นพ.ธนากร มณีเจริญ

อภิปราย และวิเคราะห์กรณีศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยแยกโรค การ
วันที่ ๒๖
มิ.ย. ลงทะเบียน รักษาพยาบาล และการสGงตGอผู)ปRวยโรคที่พบบGอยในระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร
๒๕๖๒
โดย นพ. ประทีป จันทรWสิงหW
บรรยาย เรื่อง “การใช)ยาอยGางสมเหตุผลในการดูแลผู)ปRวยในระบบสุขภาพปฐมภูมิสำหรับพยาบาล
วันที่ ๒๗
เวชปฏิบัติและการใช)วัคซีนปNองกันโรคในระบบบริการปฐมภูม”ิ
มิ.ย. ลงทะเบียน
๒๕๖๒
โดย ผศ.ดร.ภญ. กรรณิกา เทียรฆนิธิกุล
วันที่ ๒๘
มิ.ย. ลงทะเบียน
๒๕๖๒

บรรยาย เรื่อง “ประเด็น กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข)องกับการรักษาโรคเบื้องต)น”
โดย อาจารยWคะนึง จันทรWสงเคราะหW
อธิบดีศาลปกครองนครสวรรคW

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

บรรยาย เรื่อง“ประเด็นและ
พิธีเปิดการประชุม
บรรยาย เรื่อง“หัวใจสำคัญ
แนวโน้มของระบบบริการสุขภาพ
วันที่ ๒๔
โดย ผู้อำนวยการ
สู่ความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วย
ในยุคไทยแลนด์
มิ.ย. ลงทะเบียน วิทยาลัย-พยาบาลบรม ปฐมภูมิ
ในชุมชนของพยาบาลเวชปฏิบัติ”
4.0”
๒๕๖๒
ราชชนนี อุตรดิตถ์
โดย นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์
โดย นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์

อภิปราย และวิเคราะห์กรณีศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพ
การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาล และการสGงตGอผู)ปRวย
โรคที่พบบGอยในระบบกล)ามเนื้อ กระดูก และข)อ
โดย นพ. ประทีป จันทรWสิงหW
อภิปราย และวิเคราะห์กรณีศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพ
การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการสGงตGอผู)ปRวย
โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
โดย นพ.กวินท์ ชุติคงเฉลิมโรจน์
บรรยาย เรื่อง “การปNองกันและแก)ไขป.ญหาการฟNองร)องทางการพยาบาล”
โดย อาจารยWคะนึง จันทรWสงเคราะหW
อธิบดีศาลปกครองนครสวรรคW

ใบสมัครเข+าร-วมประชุมฟ45นฟูวิชาการ
เรื่อง“การรักษาโรคเบื้องต+นและการให+ภูมิคุ+มกันโรคที่จำเปKนสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ”
ระหว-างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
ณ ห+องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถY

กรุณากรอกข+อมูลด+วยตัวบรรจงและครบถ+วน
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ โปรดระบุ..................)...........................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน.............................................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.............................................
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ............................................................................................................................................................
สถานที่ทำงาน......................................................................................................................................................................
ตำบล....................................อำเภอ..........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณียO....................
โทรศัพทO......................................โทรสาร......................................มือถือ............................................
อีเมลO....................................................................................................................................................................................
มีความประสงคOเขRารSวมประชุม โดยโอนเงินคSาลงทะเบียนเขRาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถO
ชื่อบัญชี ค-าลงทะเบียนอบรมวิชาการ วพบ.อุตรดิตถY เลขที่ 510-6-07420-7
ระยะเวลา
อัตราค-าลงทะเบียน
บัดนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
3,000
1 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

3,500

บาท
บาท

***หน-วยคะแนน CNEU อยู-ระหว-างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล***
(ขอสงวนสิทธิไม-เปhดหลักสูตรเมื่อผู+สมัครไม-ถึง 50 คน)
เมื่อทำการสมัครเรียบรRอยแลRวผูRสมัครตRองสSงหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงิน ไดRตามชSองทาง
ดังตSอไปนี้
1. โทรสาร(FAX) หมายเลข 055-830787
2. ทาง E-mail : nuttaporn@unc.ac.th
3. ทางไปรษณียO ถึง กลุ$มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ; เลขที่ 38/40
ถ.เจษฎาบดินทร; ต.ท$าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ; 53000

****หากส-งหลักฐานเรียบร+อยแล+วกรุณาแจ+งที่

คุณนัฐภรณO เพ็งเสงี่ยม : 089 -5634049
อ.ดร.ปภาดา ชมภูนิตยO : 087-196-4526
อ.สายฝน วรรณขาว: 095-635-5735

สำหรับผู+อบรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถY
Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit, Thailand.

ใบชำระค-าลงทะเบียนอบรม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาที่รับชำระเงิน.....................................................
วันที่............../............../....................
ชื่อ – สกุล (Customer name)………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………….
Ref. ID. (เลขที่บัตรประชาชน) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
การประชุมฟ45นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต+นและการให+ภูมิคุ+มกันโรคที่จำเปKนสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
ระหวSางวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี Account Name
เลขที่บัญชี Account Number
510-6-07420-7
คSาลงทะเบียนอบรมวิชาการ วพบ.อุตรดิตถO
COMECODE : 91546
เงินสด จำนวนเงินเปÖนตัวอักษร
- สามพันห+าร+อยบาทถ+วน Cash Amount in Word
กำหนดชำระเงิน ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เท-านั้น
หRามแกRไขจำนวนเงินไมSวSากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จำนวนเงินเปÖนตัวเลข
Amount in Number
ลายมือชื่อผูRนำฝาก

3,500.00
ลายมือชื่อเจRาหนRาที่ธนาคาร

ฉีกตามรอยปะ.......................................................................................................................................................................................................
สำหรับธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถY
Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit, Thailand.

ใบชำระค-าลงทะเบียนอบรม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาที่รับชำระเงิน.....................................................
วันที่............../............../....................
ชื่อ – สกุล (Customer name)………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………
Ref. ID. (เลขที่บัตรประชาชน) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
การประชุมฟ45นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต+นและการให+ภูมิคุ+มกันโรคที่จำเปKนสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
ระหวSางวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี Account Name
เลขที่บัญชี Account Number
510-6-07420-7
คSาลงทะเบียนอบรมวิชาการ วพบ.อุตรดิตถO
COMECODE : 91546
เงินสด จำนวนเงินเปÖนตัวอักษร
- สามพันห+าร+อยบาทถ+วน Cash Amount in Word
กำหนดชำระเงิน ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เท-านั้น
หRามแกRไขจำนวนเงินไมSวSากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จำนวนเงินเปÖนตัวเลข
Amount in Number
ลายมือชื่อผูRนำฝาก

3,500.00
ลายมือชื่อเจRาหนRาที่ธนาคาร

