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หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลราชวิถี มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมและพัฒนาบริ การ
ด้านการแพทย์ ให้บริ การผูป้ ่ วยผ่าตัดยุง่ ยากซับซ้อน ดังนั้น ผูป้ ่ วย
หลังได้รับการระงับความรู ้สึกและผ่าตัดต้องการการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเป็ นพิเศษกว่าผูป้ ่ วยทัว่ ไป
ทั้งนี้เพราะนอกจากโรคของ
ผูป้ ่ วยที่ทาํ ให้ตอ้ งมาผ่าตัดเองแล้ว ผลจากการผ่าตัดและยาสลบยัง
ทําให้ระบบต่างๆ ของร่ างกายทํางานผิดปกติ เช่น การเสี ยเลือด
ความเจ็บปวด ตลอดจนการที่ยาสลบกด Reflex ป้ องกันอันตราย
ตามธรรมชาติต่าง ๆ ทําให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ถ้า
หากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องทันที ก็จะเป็ นอันตราย
อย่างยิง่ ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดจึงมีความจําเป็ นต้องได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดในห้องพักฟื้ นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง
พยาบาล มีบทบาทสําคัญในการให้การดูแลและการจัดการ
อาการไม่พึงประสงค์ รวมทั้งแก้ไขภาวะวิกฤติและจะต้องเป็ นผูท้ ี่
มีความรู ้ ทั้งด้านองค์ความรู้ ทางด้านวิสัญญีและด้านการพยาบาล
สามารถค้นหาปั ญหาหรื อข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็ ว เพื่อจัดการ , ส่ งต่อรายงานแพทย์ ได้อย่างทันท่วงที
งานการพยาบาลวิสญ
ั ญีจึงตระหนักถึงภารกิจที่สาํ คัญนี้ ใน
การเป็ นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแล
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดภายใต้การระงับความรู้สึก
ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ในการพัฒนาระบบสาธารณะสุ ข
ไปสู่ Value Base Economy
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่สาํ คัญใน
การให้การดูแลผูป้ ่ วยในห้องพักฟื้ น

2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ไขภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพิ่มสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่สาํ คัญในการดูแลผูป้ ่ วยในห้องพักฟื้ น
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ไขภาวะวิกฤติได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
กําหนดการประชุม
วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
07.30 - 07.45 น.
ลงทะเบียน
07.45 - 08.00 น.
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
โดย นพ. มานัส โพธาภรณ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลราชวิถี
08.00 - 10.00 น.
บทบาทพยาบาลก้าวทัน Thailand 4.0
โดย ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์
10.00 - 11.00 น.
Nursing care warning signs in PACU
โดย พว. สมพร คําพรรณ์
11.00 - 12.00 น.
Nursing care post op laparoscopy
โดย พว. ณัชชา มิลินทานุช
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
Nursing role & oxygen therapy
โดย พญ. ชนินาถ รุ จิพฒั นกุล
14.30 - 16.30 น.
Update Non - technical skill
โดย รศ. พญ. อรอุมา ชัยวัฒน์ และคณะ

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
08.00 - 09.00 น. Update CPR 2015
โดย อาจารย์กญั จนา เมืองสาคร
09.00 - 10.30 น.
Care for Patient on Ventilator in PACU
โดย พญ. วีรนุช ธีระสุ นทรวงศ์
10.30 - 12.00 น.
What new in acute pain management?
โดย พญ. ธนาภิรัตน์ มะแมทอง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
Pitfall in PACU
โดย อาจารย์นิ่มนวล มันตราภรณ์
อาจารย์สุนียพ์ ร แคล้วปลอดทุกข์
พว. สมพร คําพรรณ์
พว. จิตรลดา วิมลปัญญาธร
14.30 – 16.30 น. Risk & Law in Nursing Practice
โดย อาจารย์ประภัสสร พงศ์พนั ธุ์พิศาล

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
พยาบาลวิชาชีพทัว่ ประเทศ จํานวน 180 คน
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 100 คน
ค่ าลงทะเบียนและการสมัคร
ค่าลงทะเบียนจํานวน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน)
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง
ขั้นตอนการสมัคร
เริ่ มรับลงทะเบียน 10 ธ.ค. 2560
1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ www.rajavithi.go.th
ระบบจะตอบรับทาง E-mail อัตโนมัติ
2.โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี นางณัฐนันทน์ คงกิจดํารง
และ นายอภินันท์ วัชเรนทร์ วงศ์
เลขทีบ่ ัญชี 051-275799-9
3. ส่ งหลักฐานการโอนเงินทาง
ID LINE : NATTANAN
4. รอการตอบรับทาง LINE
5.ตรวจสอบรายชื่อสถานะการลงทะเบียนที่
www.rajavithi.go.th หรื อ www.nurseanesth.org
วันที่ 22 มกราคม 2561

ติดต่ อขอรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
นางณัฐนันทน์ คงกิจดํารง 0868877170
นายอภินันท์ วัชเรนทร์ วงศ์ 0818747234
ท่ านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมและDownload
เอกสารได้ www.rajavithi.go.th , www.nurseanesth.org
งานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลราชวิถี
เปิ ดรับลงทะเบียน วันที่ 10 ธันวาคม 2560
ปิ ดรับลงทะเบียน วันที่ 22 มกราคม 2561
(ขอสงวนสิ ทธิ์ ปิ ดรับลงทะเบียน หากมีผเู้ ข้าประชุมเต็ม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พว.สมพร คําพรรณ์ หัวหน้าโครงการ
งานการพยาบาลวิสัญญี
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลราชวิถี

การประชุมวิชาการ
โครงการสู่ ความเป็ นเลิศด้ านการพยาบาล
ผู้ป่วยหลังให้ การระงับความรู้ สึก
ในยุค Thailand 4.0
(To Excellence in Nursing
Post Anesthesia Thailand 4.0)

หน่ วยคะแนนการศึกษาต่ อเนื่อง
CNEU .........อยูร่ ะหว่างดําเนินการ.......หน่วยกิต

วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้ องประชุ มพญาไท ชั้น 11
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

