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หลกัการและเหตุผล 
  

 โรงพยาบาลราชวถิี มุ่งเนน้สร้างนวตักรรมและพฒันาบริการ

ดา้นการแพทย ์ใหบ้ริการผูป้่วยผา่ตดัยุง่ยากซบัซอ้น ดงันั้น ผูป้่วย

หลงัไดร้ับการระงบัความรู้สึกและผา่ตดัตอ้งการการดูแลอยา่ง

ใกลช้ิดเป็นพิเศษกวา่ผูป้่วยทัว่ไป ทั้งนี้เพราะนอกจากโรคของ

ผูป้่วยที่ทาํใหต้อ้งมาผา่ตดัเองแลว้ ผลจากการผา่ตดัและยาสลบยงั

ทาํใหร้ะบบต่างๆ ของร่างกายทาํงานผดิปกติ เช่น การเสียเลือด 

ความเจบ็ปวด ตลอดจนการที่ยาสลบกด Reflex ป้องกนัอนัตราย

ตามธรรมชาติต่าง ๆ ทาํใหม้ีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นไดง้่าย ถา้

หากไม่ไดร้ับการรักษาพยาบาลอยา่งถกูตอ้งทนัที กจ็ะเป็นอนัตราย

อยา่งยิง่ ผูป้่วยหลงัผา่ตดัจึงมีความจาํเป็นตอ้งไดร้ับการดูแลอยา่ง

ใกลช้ิดในหอ้งพกัฟื้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 พยาบาล มีบทบาทสาํคญัในการใหก้ารดูแลและการจดัการ

อาการไม่พึงประสงค ์ รวมทั้งแกไ้ขภาวะวิกฤติและจะตอ้งเป็นผูท้ี่

มีความรู้ ทั้งดา้นองคค์วามรู้ ทางดา้นวสิัญญีและดา้นการพยาบาล 

สามารถคน้หาปัญหาหรือขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาลไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เพื่อจดัการ , ส่งต่อรายงานแพทย ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 งานการพยาบาลวสิญัญีจึงตระหนกัถึงภารกิจที่สาํคญันี้    ใน

การเป็นผูถ้่ายทอดองคค์วามรู้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ใหก้ารดูแล

ผูป้่วยหลงัผา่ตดัภายใตก้ารระงบัความรู้สึก 

ภายใตแ้นวคิด Thailand 4.0 ในการพฒันาระบบสาธารณะสุข

ไปสู่ Value Base Economy 
 

วตัถุประสงค์ 
  

1. เพื่อพฒันาเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะที่สาํคญัใน

การใหก้ารดูแลผูป้่วยในหอ้งพกัฟื้น 

 

2.  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวางแผน วิเคราะห์และ

แกไ้ขภาวะวิกฤติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เพิ่มสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ 
 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

                    1.  มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นทั้งดา้นความรู้  ความเขา้ใจ  และ    

            ทกัษะที่สาํคญัในการดูแลผูป้่วยในหอ้งพกัฟื้น 

       2.  สามารถวางแผน  วเิคราะห์และแกไ้ขภาวะวกิฤติได ้  

             อยา่งมีประสิทธิภาพ 

        3.  ผูป้่วยไดร้ับการดูแลอยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั 
 

 

กาํหนดการประชุม 
  

วนัเสาร์ที ่3 กุมภาพนัธ์ 2561 

07.30 - 07.45 น.          ลงทะเบียน 

07.45 - 08.00 น.         พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

                              โดย นพ. มานสั  โพธาภรณ์ 

                              ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 08.00 - 10.00 น.         บทบาทพยาบาลกา้วทนั Thailand 4.0 

   โดย  ดร.ยวุดี  เกตุสัมพนัธ์ 

10.00 - 11.00 น.  Nursing care warning signs in PACU 

   โดย พว. สมพร  คาํพรรณ์ 

11.00 - 12.00 น.  Nursing care post op laparoscopy 

   โดย พว. ณชัชา  มิลินทานุช 

12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น. Nursing role & oxygen therapy 

   โดย พญ. ชนินาถ  รุจิพฒันกุล 

14.30 - 16.30 น. Update Non - technical skill 

   โดย รศ. พญ. อรอุมา ชยัวฒัน์ และคณะ 

วนัอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2561 

       08.00 - 09.00 น. Update CPR 2015 

   โดย อาจารยก์ญัจนา  เมืองสาคร           

 09.00 - 10.30 น. Care for Patient on Ventilator in PACU 

   โดย พญ. วรีนุช  ธีระสุนทรวงศ ์

 10.30 - 12.00 น. What new in acute pain management? 

   โดย พญ. ธนาภิรัตน์  มะแมทอง 

 12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 13.00 - 14.30 น. Pitfall in PACU 

   โดย อาจารยน์ิ่มนวล  มนัตราภรณ์ 

       อาจารยส์ุนียพ์ร  แคลว้ปลอดทุกข ์

       พว. สมพร  คาํพรรณ์ 

       พว. จิตรลดา  วิมลปัญญาธร 

14.30 – 16.30 น. Risk & Law in Nursing Practice 

   โดย อาจารยป์ระภสัสร  พงศพ์นัธุ์พิศาล 

  

 

 

                  
 

 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

       

      พยาบาลวิชาชีพทัว่ประเทศ จาํนวน 180 คน 

      พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชวิถี จาํนวน 100 คน 
  

 

ค่าลงทะเบียนและการสมัคร 
 

 

ค่าลงทะเบียนจาํนวน  2,000  บาท  

(สองพนับาทถว้น) 

สามารถเบิกค่าใชจ้่ายไดต้ามระเบียบกระทรวง 

 

ขั้นตอนการสมัคร 

เริ่มรับลงทะเบียน 10 ธ.ค. 2560 

1. กรอกแบบฟอร์มการสมคัรที่ www.rajavithi.go.th 

    ระบบจะตอบรับทาง E-mail อตัโนมตัิ 

2.โอนเงินค่าลงทะเบียน เขา้บญัชี ธนาคารไทยพาณิชย ์

 สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  

 ชื่อบญัชี นางณัฐนันทน์  คงกจิดาํรง 

 และ นายอภินันท์  วชัเรนทร์วงศ์ 

 เลขทีบ่ัญชี  051-275799-9 

3. ส่งหลกัฐานการโอนเงินทาง  

        ID LINE : NATTANAN  

        4. รอการตอบรับทาง LINE 

        5.ตรวจสอบรายชื่อสถานะการลงทะเบียนที่          

           www.rajavithi.go.th หรือ www.nurseanesth.org   

          วนัที่ 22 มกราคม 2561  

 
 

 

 

ตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่

 

นางณัฐนันทน์ คงกจิดาํรง 0868877170 

นายอภินันท์ วชัเรนทร์วงศ์ 0818747234 
 

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอยีดเพิม่เตมิและDownload 

เอกสารได้ www.rajavithi.go.th , www.nurseanesth.org       

งานการพยาบาลวสิัญญี โรงพยาบาลราชวิถี 

เปิดรับลงทะเบียน วนัที่ 10 ธนัวาคม 2560  

ปิดรับลงทะเบียน วนัที่  22 มกราคม 2561  

       (ขอสงวนสิทธิ์ ปิดรับลงทะเบียน หากมีผูเ้ขา้ประชุมเตม็) 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

พว.สมพร  คาํพรรณ์  หวัหนา้โครงการ 

งานการพยาบาลวสิัญญี 

กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล  

โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 

 

CNEU .........อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ.......หน่วยกิต 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวชิาการ 

 

โครงการสู่ความเป็นเลศิด้านการพยาบาล

ผู้ป่วยหลงัให้การระงบัความรู้สึก 

ในยุค Thailand 4.0 

(To Excellence in Nursing  

Post Anesthesia Thailand 4.0) 

 

 

วนัเสาร์ - อาทติย์ที ่3 - 4 กมุภาพนัธ์ 2561 

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลราชวถิี 


