ใบสมัครเขารวม โครงการ
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หัวขอการบรรยาย ประกอบดวย














หมายเหตุ คาลงทะเบียนคนละ 5,000.- บาท



คะแนนการศึกษาตอเนื่อง กําลังดําเนินการขอหนวยคะแนน จากสภาการพยาบาล



สมัครโอนเงินเขาชื่อบัญชี



“น.ส.บุญชื่น อิ่มมาก นางระพีพร มาศธนพันธ และ น.ส.สุพรรณี จําปพันธ”
บัญชีออมทรัพยเลขที่ 051-272674-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
โปรดสงใบสมัครการเขารวมการอบรม และสําเนาโอนเงินคาลงทะเบียน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 โทรสาร. 0–2354-8091
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0-2354-8108 ตอ 3818
คุณบุญชื่น อิ่มมาก
โทร.08-1815-7015
คุณระพีพร มาศธนพันธ โทร.08-1807-9537
สํารองที่พัก:
โรงแรม The Hostel 02-640-4200,02-354-8680 ราคาเริ่มตน 1,000 1,200 1,500 1,700
โรงแรม Royal view resort rangnam 02-642-4449 ราคาเริ่มตน 1,400 1,800 2,200
(สํารองที่พักดวยตัวเอง)








Introduction to ostomy care
Oncologic principle in Colorectal surgery
Neoadjuvant& Adjuvant Chemotherapy in colorectal care
Ostomy creation
Pre – Post operative ostomy care
การใชหลักฐานเชิงประจักษในการดูแลผูปวย
Stoma site marking
Appliance for Ostomy& pouching
สัมผัสชีวิตออสโตเมต
การเตรียมความพรอมของพยาบาลไทยในยุคThailand 4.0
Dietary for Ostomate
Discharge Plan in Ostomy care
Continuum Care and Referral in Ostomate Patients
Stomal complication management Stomal care
Peristomal complication
Sexual dysfunction In urology perspective & Nursing
approach
Fecal Incontinence
Urinary Incontinence
Enterocutaneous fistula
PEG, Jejunostomy
แนวคิดกลุมชวยเหลือตนเอง
ฝกปฏิบัติการพยาบาล Ostomy care

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสัน้
การพยาบาลผูปวยผาตัดทวารเทียม (หลักสูตร10วัน)
หลักการและเหตุผล
มะเร็งเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศไทย สถานการณโรคมะเร็งใน
ปจจุบันเริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมี Service plan โรคมะเร็ง ของกระทรวง
สาธารณสุข มะเร็งกระเพาะปสสาวะและมะเร็งลําไสใหญ เปนอีกกลุมโรคที่พบบอย
และเปนสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก จากขอมูล Hospital base โรงพยาบาลราช
วิถี ป 2559 พบวา มีจํานวนผูปวยกลุมโรคดังกลาวเพิ่มขึ้น การรักษาดังกลาวจะมี
การรั ก ษาที่ สํา คั ญคื อ การทํ าผ า ตัด เปด ทวารเที ย ม อัน มี ผลกระทบต อ ผูป ว ยด า น
ร า งกาย ภาพลั ก ษณ จิ ต ใจและวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ต อ งได รั บ การพั ฒ นา
ความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อการดูแลทวารเทียม และหากไมไดรับการดูแล
การเตรียมความพรอมที่ดี จะทําใหขาดความมั่นใจในการดูแลตนเอง พยาบาลผูดูแล
ผูปวยที่มีทวารเทียม จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสรางคุณภาพการ
พยาบาลทั้งดานองคความรู ทักษะและประสบการณ และเจตคติเพื่อตอบสนองความ
ตอ งการของผู ปว ยที่ มี การผ า ตัด ทวารเที ย มได เ หมาะสมและเกิ ด ความพึ งพอใจใน
บริการที่ไดรับ อีกทั้งยังสอดรับกับยุทธศาสตรในการพัฒนาบริการทางการแพทยที่
เปนเลิศ และสมคุณคา และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย รวมทั้งสนับสนุน
ดานวิชาการแกเครือขายบริการสุขภาพอีกดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ผู รั บ การอบรมมี ค วามรู ความเข า ใจด า นทฤษฎี และทั ก ษะ รวมทั้ ง
ประสบการณเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยที่มีทวารเทียมและแผลเรื้อรัง
2. เพื่อใหผูรับการอบรม สามารถปฏิบัติการพยาบาลขางเตียง ในผูปวยที่มีทวารเทียมและ
แผลเรื้อรังได

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู สามารถปฏิบัติการพยาบาลผูปวยทวารเทียม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ ในการดูแลผูปวยทวารเทียม
3. ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และพึงพอใจ

โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น

การพยาบาลผูปวยผาตัดทวารเทียม
(หลักสูตร 10 วัน)
ณ หองประชุม ชั้น 11
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

