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ก ำหนดกำรอบรม 
“กำรพัฒนำศักยภำพและฟื้นฟูวิชำกำรส ำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติ : กำรรักษำโรคทั่วไปทันยุค” 

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 12–14 ตุลำคม 2563 เวลำ 08.00 – 17.00 น. 
รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 26–28 ตุลำคม 2563 เวลำ 08.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องสุรนำรี สุรสัมมนำคำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
------------------------------------- 

 
 

  วันที ่1 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร 
 กล่าวรายงานโดย  โดย อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย 

         ผู้ช่วยผู้อ านวยเทคโนธานี ฝ่ายส านักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง  
         ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธาน ี

 กล่าวเปิดโดย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์  
         คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

09.00 – 10.30 น.  Ageing Situation and Trend: Comprehensive Geriatric Assessment 
   โดย  ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์  คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10.30 – 12.00 น.  Gerontological Nurse Practitioner: Concept and practice in primary care setting 
   โดย  ผศ.ดร.รวมพร คงก าเนิด ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.30 น.  Updated Problem Management in Primary Care Setting and RDU (I) 
   โดย  นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
          อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14.30 – 16.00 น.  Updated Problem Management in Primary Care Setting and RDU (II) 
   โดย  นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
          อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
16.00 – 17.00 น.  ผู้ด ำเนินกำรรำยกำรและสรุปผลกำรสัมมนำ 

โดย  อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  



2 
 

 

  วันที ่2 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.  Law and ethical issue for Nurse Practitioner 
   โดย  รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อดีตคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (รุ่นท่ี 3) 
   โดย  รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า คณะพยาบาลศาสตร์ รามาธิบดี  (รุ่นท่ี 4) 

10.30 – 12.00 น.  Law and ethical issue for Nurse Practitioner 
   โดย  รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อดีตคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (รุ่นท่ี 3) 
   โดย  รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า คณะพยาบาลศาสตร์ รามาธิบดี  (รุ่นท่ี 4) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.30 น.  Updated NCDs Management in Primary Care Setting (I) 
   โดย  นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

14.30 – 16.00 น.  Updated NCDs Management in Primary Care Setting (II)  
   โดย  นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

16.00 – 17.00 น.  ผู้ด ำเนินกำรรำยกำรและสรุปผลกำรสัมมนำ 
โดย  อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

  วันที ่3 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.  Wellness in Primary care setting 
   โดย  ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10.30 – 12.00 น.  Innovation for Ageing Population in primary care setting 
   โดย  อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.30 น.  Palliative Care from Hospital to Community Setting 
   โดย  นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  

14.30 – 16.00 น.  Pain Management for Palliative Patient and Cannabis: Risks vs Benefits? 
   โดย  นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

16.00 – 17.00 น.  ผู้ด ำเนินกำรรำยกำรและสรุปผลกำรสัมมนำ 
โดย  นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 
** หมายเหตุ  อาหารว่างเวลา   10.30 น. - 10.45 น. และ 14.30 น. - 14.45 น. 

 
------------------------------------ 


