โครงการอบรมระยะรั้น (าลักรูธรฟื้นฟู)
“มิธิใาม่ในการจัดการปัญาารลขภาพในชลมชน: บทบาทพยาบาลเวชปพิบัธิ”
จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลราตารณรลข
คณะราตารณรลข ารธร์ มาาวิทยาลัยมาิดล

วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560

โรงแรมธวันนา กรลงเทพมาานคร

ที่ร ามารถเข้า ถอ งผู้ ป่ ว ยได้ ดี แ ละทั่ ว ถอ ง
มากขอ้ น เพก่ อ ใา้ ทั น ธ่ อ รถานการณ์
รล ข ภาพและความเจร บ ป่ ว ยที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงธลอดเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล
รถานบริ ก ารระดั บ ปฐมภู มิ มี
บทบาทรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลรล ข ภาพของ
ประชาชน โดยเน้นการรร้างเรริมรลขภาพ
และการใา้ บ ริ ก ารแบบองค์ ร วมที่ มี
คลณภาพ แก่ครอบครัวและชลมชน รวมถอง
การจัดบริการที่ผรมผรานที่คานองถองความ
ธ้ อ งการ ทั้ ง ทางด้ า นจิ ธ ใจและปั จ จั ย
ทางด้านรังคม เ รรฐกิจของประชาชนใน
การใา้ บ ริ ก าร จอ ง ร่ ง ผลใา้ บล ค ลากรผู้
ใา้ บ ริ ก ารในาน่ ว ยงานระดั บ ปฐมภู มิ
จาเป็นธ้องมีความรู้และทักระทั้งด้านการ
รักราโรคเบก้องธ้น และรามารถประเมิน
ปั ญ า า รล ขภ า พชล ม ช นเ พก่ อ ว า ง แ ผ น
จัดบริการรลขภาพร าารับกลล่มเป้าามาย
ธ่างๆ ในชลมชน โดยเฉพาะการจัดการโรค
เรก้อรังได้อย่างทั่วถอง ซอ่งในปัจจลบันจานวน
ผู้ป่วยที่อา ัยอยู่ในชลมชนมีจานวนเพิ่มขอ้น
เป็นอย่างมากเมก่อเปรียบเทียบกับจานวน
บล ค ลากรทางรล ข ภาพที่ ยั งคงเดิ ม ดั งนั้ น
นอกจากพยาบาลผู้ปพิบัธิงานจาเป็นธ้อง
มีการพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลเวช
ปพิ บั ธิ อ ย่ า งธ่ อ เนก่ อ งแล้ ว ยั ง จ าเป็ น ที่
พยาบาลควรรับรู้ถองวิตีการจัดการรลขภาพ

จากเาธลผลดังกล่าวภาควิชาการ
พยาบาลราตารณรลข คณะราตารณรลข
ารธร์ จอ งเาร นรมควรใา้ จั ด โครงการ
อบรมระยะรั้น “มิธิใาม่ในการจัดการ
ปั ญ าารล ข ภาพในชล ม ชน: บทบาท
พยาบาลเวชปพิ บั ธิ ”
ขอ้ น โดยมี
วั ธ ถล ป ร ะ ร งค์ เ พก่ อ ใา้ พย า บ า ล ที่
ปพิบัธิงานในรถานบริการที่ทาาน้า ที่
คัดกรองผู้ป่วยทั้งในาน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน พยาบาลราตารณรล ขเวช
ปพิบัธิ รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่มีความ
รนใจ ได้มีโอการฟื้นฟูความรู้ด้านการ
พยาบาลเวชปพิ บั ธิ แ ละรั บ ทราบถอ ง
วิ ตี ก า ร จั ด กา ร รล ขภ า พเ พก่ อ น า ไ ป
ประยล ก ธ์ ใ ช้ ใ นการจั ด บริ ก ารร าารั บ
ประชาชนในเขธรับผิ ดชอบได้อย่างมี
ประริทติภาพมากขอ้น



ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมรม จ านว น
ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
1. พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ผ่ า นการ
อบรม และ ารกอ ราเรรจ การ อกรา /
าลั กรู ธ รการพยาบาลราตารณรล ข
เวชปพิบัธิ จากภาควิชาการพยาบาล
ราตารณรลข ารกอจากรถาบันอก่น ๆ
2. พยาบาลวิชาชีพทีป่ พิบัธิงาน
ในาน่วยงานธ่างๆ ได้แก่
- าน่วยงานบริการระดับปฐม
ภูมิ ได้แก่ ูนย์บริการราตารณรลขใน
เขธ กทม. และเท บาล
โรงพยาบาลชลมชน และโรงพยาบาล
ทั่วไป
- าน่วยงานบริการภาคเอกชน
ได้ แก่ โรงพยาบาลเอกชน คลิ นิ ก
รถานบริการรัฐวิราากิจ
- าน่วยงานอก่น ๆ เช่น
โรงเรียน รถานประกอบการ
และทัณฑรถานธ่าง ๆ

วัตถุประสงค์
เมก่อริ้นรลดโครงการอบรม ผู้รับการอบรม
จะมีความรู้ความรามารถดังนี้
1. ทบทวนาลักการใช้ยาที่พบบ่อยใน
ชลมชนในขอบเขธของพยาบาลเวชปพิบัธิ
และ รมลนไพรในการดูแลโรคเรก้อรัง
2. อติบายแนวทางการดูแล การร่ง
ธ่อ และช่วยแาลกอปัญาาที่พบในชลมชน
ได้แก่ เดรกที่มีความผิดปกธิทางพัฒนาการ
ภาวะรลขภาพของแรงงานข้ามชาธิ ภาวะ

ไธวายเรก้อรัง โรคาลอดเลกอดรมองใน
ภาวะเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
โรคพาร์กินรัน ผู้ป่วยกลล่มโรคเมธาบอ
ลิ ค การดู แ ลแผล และความธ้ อ งการ
ของผู้ป่วยระยะรลดท้าย
3. าลักการใา้คาปรอกราครอบครัว
ในภาวะวิกฤธ
4. การดูแลรลขภาพผ่านแอพพลิเคชั่น โทร ัพท์เคลก่อนที่

ธิดธ่อรอบถามข้อมูลเพิ่มเธิมได้ที่
นาง ิริลักรณ์ พวงแก้ว
นางรลภาพร ยลญชานนท์
โทร ัพท์ 0 2354 8542

กาหนดการโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู)
“มิธิใาม่ในการจัดการปัญาารลขภาพในชล12.00-13.00
มชน: บทบาทพยาบาลเวชปพิ
บัธ”ิ
น. รับประทานอาาารกลางวั
น
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิตีเปิด
โดย คณบดีคณะราตารณรลข ารธร์
มาาวิทยาลัยมาิดล
09.00-12.00 น. การคัดกรองและการจัดการเดรกที่มีความผิดปกธิ
ทางพัฒนาการ
โดย นางราวอภิวันท์ นิยมลักรณ์รกลล
12.00-13.00 น. รับประทานอาาารกลางวัน
13.00-16.30 น. การจัดการภาวะรลขภาพของแรงงานข้ามชาธิ:
การคัดกรอง ประเมินและการดูแล
โดย .เกียรธิคลณ ดร.พิมพ์พรรณ ิลปรลวรรณ
นางราวขนิรฐา ปานรักรา
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. การจัดการภาวะไธวายเรก้อรังจากโรงพยาบาล
รู่ชลมชน
โดย นายแพทย์อลปถัมภ์ ลภรินตล์
12.00-13.00 น. รับประทานอาาารกลางวัน
13.00-16.30 น. การจัดการโรคาลอดเลกอดรมองในภาวะเฉียบพลัน
โดย นายแพทย์รลรัธน์ บลญญะการกลล
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. Alzheimer และ Parkinsonism: การร่งเรริม
คลณภาพชีวิธผู้ป่วยและผู้ดูแล
โดย พ.ท.าญิง แพทย์าญิง พัฒน์ รี รีรลวรรณ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ต่อ)
13.00-14.30 น. การควบคลมอาาารในผู้ป่วยกลล่มโรคเมธาบอลิค
โดย ผ .ดร.เอกราช บารลงพกชน์
14.30-16.30 น. การป้องกันการเกิดแผล และนวัธกรรมการดูแลแผล
โดย นาวาอากา เอกรมบูรณ์ เจิมรลจริธ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. การธอบรนองความธ้องการของผู้ป่วยระยะรลดท้าย
โดย นางราวรลรีย์ ลี้มงคล
12.00-13.00 น. รับประทานอาาารกลางวัน
13.00-16.30 น. การใา้คาปรอกราครอบครัวในภาวะวิกฤธ
โดย นางรลวลักรณ์ อั ดรเดชา
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรก้อรัง และการดูแลรลขภาพ
ทางเลกอก
โดย เภรัชกร ดร รลภาภรณ์ ปิธิพร
12.00-13.00 น. รับประทานอาาารกลางวัน
13.00-14.00 น. การดูแลรลขภาพผ่านแอพพลิเคชั่นโทร ัพท์เคลก่อนที่
โดย รอง ารธราจารย์ ดร. ปาานัน พิชยภิญโญ
14.30-16.30 น. การดูแลรลขภาพผ่านแอพพลิเคชั่นโทร ัพท์เคลก่อนที่:
กรณีธัวอย่าง
โดย รอง ารธราจารย์ นพ.รลทั น์ รล่งเรกองาิรัญญา

ภาควิชาการพยาบาลราตารณรลข คณะราตารณรลข ารธร์ มาาวิทยาลัยมาิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขธราชเทวี กรลงเทพฯ 10400
โทร ัพท์/โทรราร 02 354 8542

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู)
“มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ ”
วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมธวันนา กรลงเทพมาานคร
จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลราตารณรลข คณะราตารณรลข ารธร์ มาาวิทยาลัยมาิดล
กรลณากรอกข้อมูลด้วยธัวบรรจงและครบถ้วน
ชก่อ-นามรกลล (นาย/นาง/นางราว/อก่น ๆ โปรดระบล...................) .............................................................................................
เลขที่บัธรประชาชน ................................................ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (10 าลัก) ......................................................
ลักรณะงานที่ปพิบัธิ ..............................................................................................................................................................
รถานที่ทางาน ................................................................................................................................................. ........................
ธาบล .................................... อาเภอ ................................... จังาวัด ............................... ราัรไปรรณีย์ .............................
โทร ัพท์ .............................. โทรราร ................................... มกอถกอ ............................. อีเมล์ .............................................
รถานที่ธิดธ่อระดวก ...................................................................................................... ธาบล .............................................
อาเภอ ................................... จังาวัด ............................... ราัรไปรรณีย์ ......................... โทร ัพท์ ..................................

ค่าลงทะเบียน 6,500.- บาท
โดยการโอนเงิน (ไม่รวมค่าตรรมเนียม) ไปยังบัญชี “ประชลมวิชาการพยาบาลราตารณรลข”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 254-209891-9 ตนาคารไทยพาณิชย์ ราขาโรงพยาบาลเวช ารธร์เขธร้อน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
ใบรมัครและราเนาใบโอนเงิน ร่งทางไปรรณีย์ พร้อมวงเลรบมลมซองด้านล่าง (ใบรมัคร NP 5 วัน) ร่งถอง

ผ .ดร.ทั นีย์ รวิวรกลล
ภาควิชาการพยาบาลราตารณรลข คณะราตารณรลข ารธร์ มาาวิทยาลัยมาิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขธราชเทวี กทม. 10400
ารกอ ร่งทางโทรราร 0 2354 8542
** การรมัครจะรมบูรณ์ เมก่อได้รับค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว **
รารองา้องพักด้วยธนเอง
ธิดธ่อ คุณกรชุดา ป้อมเชียงพิง
โรงแรมธวันนา ถนนรลรวง ์ กรลงเทพฯ โทร ัพท์ 0 2236 0361 ธ่อ 232 โทรราร 0 2238 0065
ประเภทา้องพัก า้องพักเดี่ยว / คู่ ราคา 1,600.- บาท (รวมอาาารเช้า)

