แบบเสนอโครงการจัดประชุม
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 และ 15th Ramathibodi Surgical Forum
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
ณ หองประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนยการแพทยสิริกิติ์
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
1. หลักการและเหตุผล
การผาตัดเพื่อการรักษาโรคเปนหนึ่งในการบริการดูแลรักษาผูปวยที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อ ที่ตอง
อาศัยการทํางานของศัลยแพทย อายุรแพทยโดยเฉพาะอายุรแพทยโรคติดเชื้อ วิสัญญีแพทยและพยาบาลหอง
ผาตัดอยางมีคุณภาพ และเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางชัดเจน การพัฒนาองคความรูของศัลยแพทยซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และมีการประยุกตใชองคความรูเหลานั้นใหสอดคลองกับบริบทในระบบบริการ
ดูแลรักษาผูปวย ดังนั้น ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได
จัดโครงการใหความรูตอเนื่อง (continuous medical education) ใหแกเหลา แพทยประจําบาน แพทย
ประจําบานตอดยอด แพทยทั่วไป ศัลยแพทยทั่วไป พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางดานสาธารณสุข ไดรับ
ความรูนี้ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับระบบบริการดูแลรักษาผูปวยที่
หลากหลายไดอยางมีคุณภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชนชาวไทย และประเทศไทยชาติตอไป
โครงการใหความรูตอเนื่อง (continuous medical education) ใหแกเหลา แพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด ศัลยแพทย แพทยทั่วไป พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางดานสาธารณสุขในปนี้เปน
การจัดงาน ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 หัวขอ “ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทยหลังจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” องคปาฐก ไดแก ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย อุดม คชินทร
และ 15th Ramathibodi Surgical Forum หัวขอ “Rethinking in Surgical Infection” ซึ่งไดกําหนดหัวขอ
การประชุมใหสอดคลองกับบริบทในระบบบริการดูแลรักษาผูปวยที่จําเปนตองไดรับการผาตัดรักษาพยาบาล
นับวาเปนการประชุมวิชาการอยางเปนทางการเพื่อเปนการพัฒนาองคความรูที่นาสนใจ อันจะเกิดประโยชนไม
เฉพาะตอศัลยแพทยเทานั้น แตจะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานรวมกันในหองผาตัดทั้ง
กอนและหลังการผาตัดอีกดวย
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ดานการแพทยและพยาบาล พรอม
แนวทางการรักษาใหม ๆ ในปจจุบัน ซึ่งผูเขารวมอบรมจะสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และชวยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
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3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ความพึงพอใจของผูรับการอบรม
- จํานวนผูรบั การอบรมประมาณ 350 ทาน
- รายไดจากคาลงทะเบียนและอื่น ๆ
4. เนื้อหาหลักสูตร
4.1 ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 หัวขอ “ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทยหลังจัดตั้งกระทรวง การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” องคปาฐก ไดแก ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร
4.2 15th Ramathibodi Surgical Forum หัวขอ “Rethinking in Surgical Infection”
5. วิธีการดําเนินการ
- การบรรยาย ซักถาม
6. ระยะเวลาในการจัดประชุม / อบรม
- 2 วัน (วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.)
7. สถานที่จัดประชุม / อบรม
- หองประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนยการแพทยสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
8. กลุมเปาหมาย
ภาควิชาศัลยศาสตร
- อาจารยอาวุโส
- อาจารยแพทย
- แพทยประจําบาน, แพทยประจําบานตอยอด
- แพทยทั่วไป, ศัลยแพทยทั่วไป
- ศิษยเกา
- พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย
9. จํานวนผูเขารวมประชุม / อบรม
- จํานวน 300 คน
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10. คาลงทะเบียน
- มีการจัดเก็บคาลงทะเบียนกอน 15 ตุลาคม 2562
หลัง 15 ตุลาคม 2562

สําหรับแพทย
แพทยประจําบาน พยาบาล อื่นๆ
สําหรับแพทย
แพทยประจําบาน พยาบาล อื่น ๆ

คนละ
คนละ
คนละ
คนละ

2,000
1,500
2,500
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผูเขารวมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16 และ 15th Ramathibodi Surgical Forum ไดรับความรู
ความสามารถ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
12. การประเมินผล
- ประเมินผลจากจํานวนผูเขารวมการประชุมฯ
13. การติดตามผล
- 1 ป
14. ผูประสานงานโครงการ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร
หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย สรยุทธ ชํานาญเวช
รองหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย ณรงคศักดิ์ รุงสกุล
รองหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร ฝายวิชาการและนวัตกรรม
นายสาธิต ศรีศักดิ์พงษ
เลขานุการพันธกิจ ฝายวิชาการและนวัตกรรม

ประธานจัดงานฯ
รองประธานจัดงานฯ
รองประธานจัดงานฯ
เลขานุการฯ

15. หนวยงานรับผิดชอบการจัดการประชุม
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 โทร 02-2012193, 02-2011542
1. นางสาวรจนา
บุญเลิศกุล
2. นางสาวกัณฐมณี
กอดแกว
3. นางสาวกรกมล
สุนทรพิทักษกุล
4. นางสาวปยะดา
ลิมปนุทัย
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