ลงทะเบียนออนไลน์ เท่านั้น
www.acmrrama.com

:: สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติม ::
อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
ชาระเงินภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563 ท่านละ 4,000 บาท
ชาระเงินหลัง วันที่ 30 เมษายน 2563 ท่านละ 4,500 บาท
ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงิน
โดยถ่ายรูปหลักฐานชาระเงินพร้อมระบุชื่อผู้ลงทะเบียน
ชื่องานประชุม และชื่อสาหรับออกใบเสร็จ
ส่งมาที่ E-Mail :

นางสาวกรกมล

academic.rama@gmail.com

ติดต่อสารองที่พัก
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
สนใจติดต่อ แผนกสารองห้องพัก
โทร. 02-6281111 ต่อ 1342, 1343
 Superior single 1,400 บาท (รวมอาหารเช้า)
 Superior twin 1,600 บาท (รวมอาหารเช้า)

วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
1) ชาระผ่าน Internet banking หรือ Application ธนาคาร
ซึ่งสามารถชาระได้ทุกธนาคาร โดยแสกน QR code
ในใบPay in ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนแล้ว
2) ใบนาฝาก ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
ชื่อบัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี”
เลขที่บัญชี 026-3-04247-7
3) เช็ค สั่งจ่ายในนาม “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี” ชาระคู่กับใบนาฝากของธนาคารเท่านั้น
เลขที่บัญชี 026-3-04247-7 สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4) ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่วา่ กรณีใดๆ

จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการเรื่อง

“Update Surgical Nursing 2020”

สอบถามรายละเอียด
แจ้งยกเลิก / ยืนยันการชาระเงิน
ติดต่อได้ที่ คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
โทร. 02-201-2193, 02-201-1542 Fax. 02-201 2607

เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณา

ส่งหลักฐานการชาระเงิน
พร้อมระบุชื่อผู้ลงทะเบียน ชื่องานประชุม
และชื่อสาหรับออกใบเสร็จ
มาที่ E-Mail : academic.rama@gmail.com

ระหว่างวันที่ 29–30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องปรินซ์ 3 ชั้น 11
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนออนไลน์

www.acmrrama.com

การประชุมวิชาการ
เรื่อง “Update Surgical Nursing 2020”
ระหว่างวันที่ 29–30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปั จจุ บ ั นมี การเปลี ่ ยนแปลงด้ านสิ ่ งแวดล้ อม และ
พฤติกรรมความเป็ นอยู ่ ของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจั ยส าคัญทางด้ าน
สุขภาพ พบว่าผู้ป่วยมีภาวะของโรคที่รุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งเป็นผู้สูงอายุและเจ็บป่วยเรื้อรัง ทั้งโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ โรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ในจ านวนนี้
ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยทางศัลยกรรมที่ ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ทาให้การผ่าตัดรักษา
ผู้ป่วยมีการพัฒนาไปอย่างมาก ผู้ป่วยมีโอกาสหายและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตหลังการรักษาได้ใกล้เคียงปกติ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลต้องมี
ความรู้เกี่ยวกั บการรั กษาและการผ่าตั ดที่ เป็ นปั จจุ บั น และตามทั น
เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานการพยาบาลศั ลยศาสตร์ ฝ่ ายการพยาบาลโรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดการประชุมวิชาการเรื่อง
“Update surgical nursing 2020” ขึ ้ นเพื ่ อให้ ความรู ้ แก่ พยาบาล
วิชาชีพ และผู้ที่มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการให้
การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลผู้ป่วย
ศัลยกรรมที่เป็นปัจจุบัน
เพื ่ อให้ สามารถน าความรู ้ ไปประยุ กต์ ใช้ ในการดู แลผู ้ ป ่ วย
ศัลยกรรมได้

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลที่สนใจ ทีป่ ฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ทั้งรัฐและเอกชน จานวน 200 คน

กาหนดการ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
(ผู้อานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี)
08.45 – 09.30 น. Vascular access for hemodialysis
โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
09.30 - 10.15 น. Nursing management in Vascular access
for hemodialysis
โดย อ.จุฑามาศ เทียนสอาด
10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.15 น. Pediatric Liver Transplantation
โดย อ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์
11.15 – 12.00 น. Nursing management in Pediatric Liver
Transplantation
โดย พว.สุดาวรรณ เหล่าอรุณ และ
พว.ศรีวรรณา ทาสันเทียะ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. Compartment Syndrome
โดย อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
14.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.30 น. Nursing management in Compartment
Syndrome
โดย พว.ช่อทิพย์ คชเสนี

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. Surgical management of epilepsy
โดย อ.นพ.อรรถพร บุญเกิด
09.30 – 10.15 น. Nursing management in Surgical epilepsy
โดย พว.วันทกานต์ ขจรนิติกลุ
10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.15 น. Minimally Invasive Spine Surgery
โดย อ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย

11.15 – 12.00 น. Nursing management in Minimally
Invasive Spine Surgery
โดย อ.ดร.นิภาพร บุตรสิงห์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. Endoscopic Retrograde Cholangio
Pancreatography (ERCP)
โดย อ.นพ.วิกรานต์ สุรกุล
14.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.30 น. Nursing management in Endoscopic
Retrograde Cholangio
Pancreatography (ERCP)
โดย พว.จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. Thyroid & Parathyroid
โดย ผศ.นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
09.30 – 10.15 น. Update breast cancer surgery& Breast
cancer reconstruction
โดย ผศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา
10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.15 น. Nursing management in breast cancer
surgery& Breast cancer reconstruction
โดย พว.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
11.15 – 12.00 น. Nursing management in Thyroid &
Parathyroid
โดย พว.มลฤดี เกษเพชร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. Plastic surgery for Maxilofacial
management
โดย ผศ.นพ.คชินท์ วัฒนวงษ์
คุณอรรถพล เทศทะวงศ์ (หม่อมเอ็ม)
14.30 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 น.
ปิดการประชุม

