
                                                                    

 

 
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล   โรงพยาบาลราชวถิี 

จัดอบรมโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวกิฤตและฉุกเฉิน   
วนัที ่ 22– 26  พฤษภาคม  2560  เวลา 08.00-16.00 น. 

ณ. ห้องประชุมพญาไท  ช้ัน 11 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ  โรงพยาบาลราชวถิี 
                วนัจนัทร์ที ่22 พฤษภาคม  2560   

08.00 – 08.30 น   ลงทะเบียน 
  08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด       ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชวถีิ 
  09.00 – 12.00 น.  กำรพยำบำลผูป่้วยภำวะวกิฤตทำงสมอง       อ. เสมอจนัทร์  ธีระวฒัน์สกลุ 
  12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 – 14.00 น.  กำรแปลผล Blood gas ส ำหรับพยำบำล   ดร.สุรัสวดี เท่ียงวบูิลยว์งค ์     
14.30 – 16.00 น.  ภำวะวกิฤตในผูป่้วยท่ีไดรั้บยำเคมีบ ำบดั  พญ.ปิยวรรณ  เท่ียนชยัอนนัต ์

 วนัองัคารที ่23 พฤษภาคม  2560   
  08.30 – 10.30 น.  Multiple Organ Dysfuntion      นพ. จุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์ 

10.30 – 12.00 น.  ภำวะวกิฤตทำง ER        พญ. นพมณี ตนัติเวชเรืองเดช 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

  13.00 – 14.30 น.  ภำวะวกิฤตทำงจิตเวช    ศ.นพ.รณชยั  คงสกนธ์ 
14.30 – 16.00 น.  Nutrition in critical ill       นพ. สมบูรณ์ ทรัพยว์งศเ์จริญ   

วนัพุธที ่24 พฤษภาคม  2560   
  08.30 – 10.30 น.  ภำวะวกิฤตระบบต่อมไร้ท่อ      ศ.คลินิกพิเศษ นพ.ชยัชำญ ดีโรจน์วงศ ์

10.30 – 12.00 น.  กำรพยำบำล Renal Failure        อ. ดำรณี  ศรสุวรรณ   
  12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
  13.00 – 14.00 น.  Hemodynamic Monitoring      อ. สุมำลี  โชติยะ      
  14.00 – 16.00 น.  ภำวะวกิฤตทำงระบบหวัใจและหลอดเลือด   นพ. วรุิฬ  ลิขิตเลิศล ้ำ 

วนัพฤหัสที ่25 พฤษภาคม  2560   
  08.30 – 10.30 น.  ภำวะวกิฤตระบบทำงเดินหำยใจ     พญ. พจนี  ก่อรุ่งเรือง 
  10.30 – 12.00 น.  ภำวะวกิฤตทำงออร์โธปิดิกส์       นพ. ยงยศ  เหลืองวชิชเจริญ   
  12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
  13.00 – 14.00 น.  กำรพยำบำลผูป่้วยภำวะวกิฤตทำงออร์โธปิดิกส์     อ.อมรตำ อำชำพิทกัษ ์   
  14.00 – 16.00 น.  กำรแปลผลคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจและกำรดูแล     อ. ยพุยง  ทีปประสำน 

วนัศุกร์ที ่26 พฤษภาคม  2560   
  08.30 – 10.30 น.  ภำวะวกิฤตทำง Nephro      นพ. บุญธรรม  จิระจนัทร์   
  10.30 – 12.00 น.  กำรพยำบำลผูป่้วยภำวะ Shock       อ. ลดัดำวลัย ์ เตชำงกรู   
  12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
  13.00 – 15.00 น.  กำรพยำบำลผูป่้วยภำวะ Electrolyte Imbalance   อ. อุไร  นิโรธนนัธ์ 
  15.00 – 16.00 น.  Stemi Fast Track        อ. สุนิตษำ  คณะเจริญ 

................................................................................ 



 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน  โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวกิฤตและฉุกเฉิน 

วนัที่  22 - 26  พฤษภาคม  2560 

1. ช่ือ-นามสกุล……………………………………...........................................………………………………… 
 

2. ต าแหน่ง………………………………............................................................................................................. 
 

3. เลขทีใ่บอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ…………...............…………………………............................................ 
 

4. สถานทีป่ฏิบัติงาน……………………………..........................................………................................................ 

……………………………………......................................................................................................................... 
 

5. โทรศัพท์ที่ท างาน………………………..…......................โทรศัพท์มือถือ…………………………..….............. 
 

6. E.mail : ……………………………………......................................................................................................... 

7. ต้องการให้จัดอาหารต่อไปนี้                  อาหารไทย             อสิลาม              อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................. 

8. การช าระเงิน 

- ค่ำลงทะเบียน คนละ 3,500 บำท (หมดเขตรับสมคัร วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560) 

- ช ำระเงินโดยกำรโอนเขำ้บญัชี   พร้อมส่งหลกัฐำนกำรโอนเงิน (กรอกแบบฟอร์มละทะเบียนใหช้ดัเจน) 

- บญัชี นำยชำตรี  จุติตรี       ธนำคำรไทยพำณิชย ์บญัชีออมทรัพย ์ สำขำ โรงพยำบำลรำชวถีิ 

เลขทีบ่ัญชี 051- 243832 - 5 

- กรุณำส่งหลกัฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนมำท่ี    E.mail : chadumdee@gmail.com 

- ส่งใบสมคัรมำท่ี     E.mail : chadumdee@gmail.com 

9. ออกใบเสร็จในนาม               ช่ือผูเ้ขำ้อบรม               ช่ือหน่วยงำน              ช่ือผูเ้ขำ้อบรบและหน่วยงำน 
 

10. ติดต่อสอบถาม   คุณวยิะดำ  วฒันกุล Tel. 089-8864243   Line ID  wi_wiyada 

       คุณชำตรี  จุติตรี Tel. 089-7723485, 083-0199516  Line ID  chadumdee  

       CNEU :  30  หน่วยกติ (ประมาณ  30 หน่วยคะแนน) 


