
     
21st Anniversary Siriraj Spinal Unit: 

Effective Management in Cervical Spine Injury 
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559   

ณ หองประชุมอทิตยาทรกิติคณุ ตึกสยามินทร ชั้น 7 
 

หลักการและเหตผุล 

ปจจุบันวิทยาการทางดานการแพทยและการพยาบาลผูปวยบาดเจ็บ

กระดูกสันหลังและไขสันหลังระดับคอมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพื่อให

สอดคลองกับสภาวการณ เทคโนโลยีทางการแพทย และความซับซอนของโรค

ที่มีมากขึ้น พยาบาลและทีมสุขภาพตองมีการพัฒนาความรูและความสามารถ

ในการพยาบาลผูปวยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังระดับคออยางมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อใหผู รับบริการไดรับความ

ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัด  คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ ฝายการพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช จึงไดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “21st Anniversary Siriraj 

Spinal Unit: Effective Management in Cervical Spine Injury” เพื่อใหผูเขารวม

ประชุม สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. มีความรูในการดูแลผูปวยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง

ระดับคอที่ทันสมัย 

2. สามารถนําความรูไปพัฒนาการพยาบาลผูปวยบาดเจ็บกระดูกสัน

หลังและไขสันหลังระดับคอ และหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมประชุมไดรับความรูในการดูแลรักษาและการพยาบาล

ผูปวยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังระดับคอ 

2. ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการแกไข

ปญหา พัฒนาการพยาบาลผูปวยและหนวยงานได 

3. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางแพทย พยาบาลและบุคลากร

ที่เกี่ยวของ 

 
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

08.00-08.30 ลงทะเบียน 
08.30-08.37 กลาวรายงาน โดย รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ 
08.37-08.45 กลาวเปดงาน โดย รศ.นพ.สุรินทร ธนพิพัฒนศิริ 

หัวหนาภาควิชาศลัยศาสตรออรโธปดิคสและ
กายภาพบําบดั 

08.45-09.00 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 21 ปกับการพัฒนาบทบาท Siriraj 
Spinal Unit ในการดูแลผูปวยบาดเจ็บกระดกูสันหลัง        
วิทยากร: ศ.คลนิกิ นพ.อํานวย อุนนะนันทน  

09.00 -09.30 Past, Present and Future of Siriraj Spinal Unit 
วิทยากร:  รศ.นพ.ชลเวช  ชวศิริ 

09.30-10.00 Cervical Spine Injury: Emergency Management 
วิทยากร:  ผศ.นพ.ปญญา ลักษณะพฤกษา 

10.00-10.15 Coffee Break 

10.15-10.45 Nursing Management in Acute Cervical Spine Injury 
วิทยากร: พว.สุธารัตน กุลรัตนมาศ 

10.45-11.15 Non-operative Treatment in Spine Injury 
วิทยากร: รศ.นพ.จตุพร  โชติกวณชิย 

11.15-11.45 Management of Skull Traction and Halo Vest 
วิทยากร: พว.ปาริฉัตร ดอกไม     

11.45-12.45 Lunch 

12.45-13.15 Surgery in Upper Cervical Spine Injury 
วิทยากร:  อ.นพ.ศริิชัย วิลาศรัศมี 

13.15-13.45 Surgery in Lower Cervical Spine Injury 
วิทยากร: อ.นพ.เอกพจน  กอวุฒิกลุรังษ ี

13.45-14.15 Post-operative Management in Cervical Spine Injury 
วิทยากร:  พว.อัญชัญ  โสตถิลักษณ 

14.15-14.30 Coffee Break 

14.30-15.00 Spasticity in Spinal Cord Injury 
วิทยากร:  รศ.พญ.ปยะภทัร เดชพระธรรม 

15.00-16.00 Evidence Based Practice in Cervical Spine Injury   
Treatment 

วิทยากร:  อ.นพ.มนตชัย  เรืองชัยนิคม 

 

 

 

 

วันที่ 17  มิถุนายน 2559 

08.00-08.30   ลงทะเบียน 

08.30-09.15   Pain Management in Spinal Cord Injury 
วิทยากร:  อ.พญ.สุรัสวดี  วังน้ําทิพย 

09.15-09.45  Stem Cell in Spinal Cord Injury  
วิทยากร:  รศ.นพ.อารีศกัดิ์ โชตวิิจิตร 

09.45-10.15  Cervical Spine Injury in Pediatric Patients 
วิทยากร :  อ.นพ. ธเนศ  อริยะวัตรกลุ 

10.15-10.30  Coffee Break 

10.30-11.00   Nursing Care and Prevention of Complication in Spinal Cord 
Injury 
วิทยากร: พว.จุทามาศ คงกลาง 

11.00-11.45   Effective Discharge Plan in Spinal Unit    
วิทยากร: พว.สุวคล  โกสียไกรนิรมล 
              : พว.พชัรี   บุตรแสนโคตร                

11.45-12.15  21 Years’ Experience in Spinal Nursing Care  
วิทยากร:  พว.พวงทอง  กลอมใจเย็น 

12.15-13.00 Lunch 

13.00-16.00 Multidisciplinary Team Approach to Cervical Spine 
Injury 
วิทยากร: รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ 
(หัวหนาศนูยผูบาดเจ็บกระดกูสันหลัง) 
: พว.พวงทอง กลอมใจเย็น 
(พยาบาลหัวหนาหอผูปวยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง)  
: พว.สุรีย   ลี้มงคล 
(พยาบาลหัวหนาหนวยการดูแลตอเนื่อง) 
: นายณฐพล ธนสมบูรณพนัธุ (นักกายภาพบาํบดั) 
: นางสาวนภชนก สุขประเสริฐ (นกัจิตวิทยาการ
ปรึกษา) 
: นางบุญเลี้ยง คําศรี  (นักสังคมสงเคราะห) 
: รศ.ดร.วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล  
(อาจารยคณะพยาบาลศาสตร ม.มหิดล )       
        ผูดําเนนิการเสวนา                                     

 ปดประชุม & Coffee Break 

 

 
 



ใบสมัคร  

21st Anniversary Siriraj Spinal Unit: 

Effective Management in Cervical Spine Injury  

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 

ณ หองประชุมอทิตยาทรกิติคณุ ตึกสยามินทร ชั้น 7 

________________________ 
 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.)........................................................................ 

ตําแหนงปจจุบัน..................................................................................... 

สถานทีท่ํางาน........................................................................................ 

ที่อยู........................................................................................................ 

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

ตําบล/แขวง...................................อาํเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย................................... 

โทรศัพทมือถือ...................................................................................... 

อีเมล...................................................................................................... 

เลขที่ใบประกอบวิชาชพี....................................................................... 

ประเภทอาหารทีร่ับ     ธรรมดา    มุสลิม   
 

คาลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท ชําระคาลงทะเบียนโดย  

 เงินสด ที่สํานักงานภาควิชาศลัยศาสตรออรโธปดิคส  

 และกายภาพบําบดั โรงพยาบาลศิริราช ตึกสยามินทร ชั้น 9 

 โทร.02-419-7968 ตอ 139 

 โอนเงินเขาบัญชธีนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช  

 บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญช ี016-433097-3   

 ชื่อบัญช ี“การประชุมวิชาการออรโธปดิคสฯ  

 ศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล”  

** หลังจากโอนเงินแลวกรุณาสงโทรสารใบนําฝาก 

ที่โทรสาร 02-412-8172 หรือ อีเมล: dujduan_w@yahoo.com 

 

 

การรับสมัคร 

  คาลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท  

      ผูลงทะเบียนจะไดรับหนังสืออาหารวางและอาหารกลางวัน 

  ชําระโดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย สาขา ศิริราช    

บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญช ี016-433097-3  ชื่อบัญช ี“การประชุม

วิชาการออรโธปดิคสฯ ศิริราช  คณะแพทยศาสตรศิรริาช

พยาบาล”   

  รับจํานวน 300 คน 

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

   สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีตามที่ทานสะดวก 

        มาที ่

 

 

 

 

 

 

 
 

CNEU 

 (อยูในระหวางการพิจารณาจากสภาการพยาบาล) 

 

 แนะนําโรงแรมและที่พัก ใกล รพ.ศิริราช โดยกรุณาสํารอง 

ที่พักดวยตนเอง ไดที ่

 โรงแรมรอยัลซิตี้   โทร.02-435-8888 

  โรงแรมเอสดีอเวนิว โทร.02-813-3111 ตอ 7003-6 

  โรงแรมรอยัลริเวอร โทร.02-433-0300 

  โรงแรมธํารงคอิน  โทร.02-424-2297 

 ดิอมรินทรเรสสิเดนท โทร.02-866-3102-3 

 

 
 

การประชุมวิชาการ 

21st Anniversary Siriraj Spinal Unit: 

Effective Management in  

Cervical Spine Injury 

 

โดย 

ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัด  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

รวมกับ  

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

 

 

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 

ณ หองประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  

ตึกสยามินทร ชั้น 7 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

สํานักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบําบัด 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กทม. 10700 

โทรศัพท์ 02-419-7968-9 ต่อ 139  (คุณดุจเดือน)  

โทรสาร 02-419-7967  อีเมล์  dujduan_w@yahoo.com 




