
 

โครงการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ 
Comprehensive care in Geriatric limb 

problem   
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขทำให้
ประชากรมีอายุยืนยาวมากข้ึน  ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากร ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564  จากการศึกษาสถิติพบว่าผู้สูงอายุจะมี
ปัญหาสุขภาพทางออร์โธปิ ดิกส์เป็นส่วนใหญ่  ทั้งในกลุ่มที่ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและกลุ่มเจ็บป่วยด้วยโรคทางออร์โธปิดิกส์ ใน
ส่วนของกระดูกรยางค์ต่าง ๆ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยโรคทางออร์โธปิ-
ดิกส์ที่เป็นผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดอุบัติการณ์ ความรุนแรงของโรค
ทางออร์โธปิดิกส์มากข้ึน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตและ
ความพิการ  การให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางออร์โธปิดิกส์จึงมี
ความเฉพาะและพิเศษแตกต่างจากกลุ่มวัยอื่น เน่ืองจากมีโรคเรื้อรังที่
ต้องการการดูแล  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่
ผู้สูงอายุและครอบครัวจะต้องเผชิญ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจึง
ต้องให้ความสำคัญในการใช้กระบวนการพยาบาลและติดตามอาการ
ของผู้ป่วยสูงอายุ เพ่ือสามารถให้การพยาบาลและรายงานแพทย์ให้
การรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือผู้ป่วยปลอดภัยรอดชีวิตและหลีกเลี่ยง
ความพิการที่สามารถป้องกันได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานการพยาบาลผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์ 
ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จึงเล็งเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาความรู้ และความชำนาญทางการพยาบาลในผู้ป่วย
สูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ในส่วนของกระดูกรยางค์ จึงจัดทำ
โครงการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์  Comprehensive care in 
Geriatric limb problem   เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้การ
บริการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์อย่างมีมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ
ที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ในส่วนของกระดูกรยางค์ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วย
สูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ในส่วนของกระดูกรยางค์ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้
การปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสามารถนำองค์
ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและผู้ป่วยมีความปลอดภัย ป้องกันการ
เกิดความพิการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

    1.   พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลราชวิถีในงานการพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ และหน่วยงานที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหา
ทางออร์โธปิดิกส์                                          จำนวน 30 คน  
    2.   พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี
(ทั้งภาครัฐและเอกชน)                                จำนวน 70 คน  
                                                     รวมจำนวน 100 คน 

กิจกรรมในการดำเนินการ   

            บรรยาย อภิปราย และอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ระยะเวลาดำเนินการ 
 9-10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 
   คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
          (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลงั) 
     ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณี 
ใด ๆ  และขอปิดรับลงทะเบียน หากมีผู้เขา้ร่วมประชุมเต็ม  
 

การประเมินผล 

1. ตอบแบบประเมินความรู้ได้มากกว่า 80 % 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ใน

ระดับดี 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการพยาบาล
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ในส่วนของกระดูกรยางค์ได้
อย่างถูกต้อง 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มี
ปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ในส่วนของกระดูกรยางค์จากสถาบันต่าง ๆ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 

 

 

 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

ได้รับ CNEU 13 หน่วยคะแนน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณชนาลัย อำนวยศักด์ิ มือถือ 085-078-4249 และ 
คุณจุฑามาศ แย้มนวล มือถือ 087-714-4854 
E-mail: ortholunla@gmail.com 
งานการพยาบาลผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาล
ราชวิถี   โทร.02-206-2900 ต่อ 12331-32 

 



 
โครงการอบรม  

1. โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขาโรงพยาบาลราชวถิี ชื่อบัญชี  

น.ส.อมรตา อาชาพิทักษ์ น.ส.จุฑามาศ  แย้มนวลและ น.ส.มนีา 

อินทรามะ   เลขบัญชี  051-282080-7  

2. ลงทะเบียนผ่าน QR code ลงทะเบียน โดยตรวจสอบข้อมูลของ

ท่านให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน

ค่าลงทะเบียนก่อน คลิกข้อความ บันทึกลงทะเบียน 

3. เมื่อลงทะเบียนแล้วให้เข้ากลุ่ม Line เพ่ือติดต่อสื่อสารรายละเอียด

การประชุมของโครงการ  

 

                        QR code ลงทะเบียน  QR codeเข้ากลุม่ Line 

4. ตรวจสอบรายชื่อการเขา้ร่วมประชุมได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชือ่การ

เข้าร่วมประชุมภายหลังลงทะเบียน 2 วัน 

5. รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.  

กำหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ Comprehensive care in 

Geriatric limb problem   
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

9 มีนาคม 2566 

7.30 -  7.50 น. ลงทะเบียน  
7.50 -  8.00 น. พิธีเปิดการอบรม รองผู้อำนวยการด้านการ

พยาบาล  ร.พ.ราชวิถี 
8.00 -  9.00 น. Traumatic upper extremity 

injury in elderly & Common 
diseases in geriatric hands  

พญ.กิตติวรรณ สพุิชญางกูร 
นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักด์ิ 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
9 มีนาคม 2566 (ต่อ) 

09.00-10.00 น. Improve Quality of Life with 
New knee & Osteoporosis & 
Sarcopenia 

 นพ. พัชรวิศ  พลอยนำพล 

10.00-12.00 น. 
13.00-15.00 น. 

Nursing care in Geriatric limb 
problem 

 

1. พว.ศิริพร  อยู่สวัสดิ์ 

2. พว.กรรณิการ์  จตุรวิธวงศ์ 

3. พว.ธญัญาพร  บุญทอง 

4. พว.อนุสรา    ทองมี 

5. พว.เนาวรินทร์ พนาจันทร์ 

6. พว.อ้อมใจ  บุญย่ิง 
15.00-16.00 น. กิจกรรมกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วย

สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
รยางค์ 

 
วิทยากรพยาบาล 

10 มนีาคม 2566 
7.30 - 8.00 น. ลงทะเบียน  
08.00-08.30 น. Hip fracture in elderly :    

What is the recommendation  
of treatment right now? 

นพ.พงศกร บุบผะเรณู 

08.30-09.00 น. Elderly care to prevent Injury of 
foot and ankle 

นพ. ภัทร    จุลศิริ 

09.00-09.30 น. Geriatric Knee & Shoulder 
problem  

นพ.จิรเดช ธนุรักษ์ไพโรจน์ 

09.30-10.00 น. Physical Therapy 
Management for Upper and 
Lower limb Rehabilitation 

กภ.สุภารัตน์ ราชมุงคุล 

10.00-12.00 น. 
13.00-15.00 น. 

Nursing care in Geriatric limb 
problem 

 

1. พว.กันยารัตน์  พ้นภัย 

2. พว.อุษา   พูดเพราะ 

3. พว.มาณวิกา  พานิช 

4. พว.อมรตา อาชาพิทักษ ์
15.00-16.00 น. กิจกรรมกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วย

สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
รยางค์ 

 
วิทยากรพยาบาล 

หมายเหตุ   12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

โครงการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ 
Comprehensive care in Geriatric 

limb problem   
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 

เวลา 08.00-16.00 น. 

 

ณ ห้องประชุมพญาไท  

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

งานการพยาบาลผูป้่วยในออร์โธปิดิกส์ 

ภารกิจด้านการพยาบาล   โรงพยาบาลราชวิถี 


