กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. เปิดประชุม
09.00 - 12.00 น. หลักการแปลผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อการ
วินิจฉัยแยกโรค
โดย นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น
โดย คุณวารุณี สุรนิวงศ์
วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในสถานบริการ
ปฐมภูมิ
โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในสถานบริการ
ปฐมภูมิ (ต่อ)
โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิครอบคลุม
ปัญหาคัดสรรที่พบบ่อยในโรคเรื้องและ
ผู้สูงอายุ
โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิครอบคลุม
ปัญหาคัดสรรทีพ่ บบ่อยในโรคเรื้องและผู้สูงอายุ
โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. กินคลีนอย่างไทย ห่างไกล NCDs และ
อ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. ประสบการณ์การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการ
ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของพยาบาล
เวชปฏิบัติ

การประชุม ฟื้นฟู วิชาการประจาปี
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13
เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้น
ในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
(วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ.2561)

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โดย ผศ.นพ.พิสนธ์ จงตระกูล
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โดย ผศ.นพ.พิสนธ์ จงตระกูล

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุม ฟื้นฟู วิชาการประจาปี
ศรีนคริ นทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13
เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
หลักการและเหตุผล
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ถือว่า
เป็นบุคลากรที่มีจานวนมากที่สุดในกลุ่มบุคลากรทางสุขภาพ
ปฏิบัติงานเป็นกาลังหลักในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
มีภารกิจครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุ ขภาพ การป้องกันการ
เจ็บป่วย การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตหน้าที่ในด้านการรักษาโรคใน
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เป็นบทบาทที่สาคัญของ
พยาบาลวิชาชีพ จึงมีความจาเป็นต้องมีสมรรถนะในด้านการ
วินิจฉัยโรคและการ ใช้ยา เพื่อการรักษาพยาบาลขั้นต้น ใน การ
เจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง สามารถการให้การรักษาในขั้นต้น และส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อไปได้อย่างปลอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เห็นความสาคัญ ดังกล่าว จึงได้จัดประชุม วิชาการประจาปี
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง การ
รักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟู ความรู้ความเข้าใจ
ทบทวนแนวคิด และทิศทางของงานการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
และการวินิจฉัยรักษาโรคเบื้ องต้นในปฐมภูมิ สามารถประยุกต์
ความรู้และเทคนิคทางการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ใน
การวางแผนการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพได้
และ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการดูแลสุ ขภาพใน
ระดับปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมวิชาการ
1. มีความรู้ความเข้าใจ ทบทวนแนวคิด และทิศทางของงาน
การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
2. เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะวิธีการซักประวัติใน
การประเมินภาวะสุขภาพ รอบคลุมการสาธิตและสาธิตย้อนกลับ
การตรวจร่างกายในระบบสาคัญ
3. พัฒนาสมรรถนะในการคัดกรอง และการวินิจฉัยรักษาโรค
เบื้องต้นในปฐมภูมิ
4. สามารถให้การรักษาขั้นต้น และ/หรือ การส่งต่อได้อย่าง
ถูกต้อง
5. มีความรูหลั
้ กการใช้ยาในการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
6. มีความเข้าใจความสาคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการดูแล
สุขภาพในระดับปฐมภูมิ
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 200 คน
1.
2.
3.
4.

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
บุคลากรสาธารณสุข
ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการประชุม
วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ.2561
สถานที่จัดประชุม
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์(CNEU)
จานวนประมาณ 30 หน่วย
ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้าเ-ย็น และค่าเดินทาง)
คนละ 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักได้ตามระเบียบราชการ)
วิธีการสมัครเข้าร่วมประชุม
1. ชาระเงินสดที่คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
2. ชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา)
พร้อม Fax.ใบสมัคร ที่ 037-395108
หรือ 02-6495000 ต่อ 21823
หรือ nurse@g.swu.ac.th
** กรุณาสมัครภายในวันที่8 มกราคม พ.ศ.2561 **
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร อาหาร
และสถานที่ (ไม่รับลงทะเบียนในวันประชุม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21800 , 21821
มือถือ 089-922-2549
โทรสาร 0-3739-5108 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 21823
เว็บไซด์ : http://nurse.swu.ac/th

