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 นางสาวกอบแกว้ ซือ่ตรง 
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สนใจติดต่อสอบถาม  

หลกัการและเหตุผล 

เป้าหมายหลักของการดูแลผูป้่วยศัลยศาสตร์ที่เป็นสากล 
คือการดูแล ให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย  (patient safety)       
ลดความเสี่ยง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านการรักษาพยาบาล ปัจจุบันภาวะความเจ็บป่วย
ทางศั ลยศาสต ร์ที่ เกิดร่วมกับปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ 
สามารถพบได้บ่อย สาเหตุจากปัญหาของโรค ภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบหายใจหรือความผิดปกติอื่นๆ ทีส่่งผลกระทบต่อระบบ
หายใจ การดูแลรักษา ผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการช่วยหายใจด้วย
เครื่องช่วยหายใจซึ่งสําคญัอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย ในขณะ 
เดียวกันก็ส่งผลทางด้านจิตใจ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล
ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวพยาบาลจึงต้องมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถ  
ใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษา ทางระบบหายใจ ให้การช่วยเหลือ
และประสานความร่วมมือที่ดี ระหว่างทีมสหสาขาได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพต่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่ดีขึ้น และ
เป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจแก่ผูร้ับบริการ     
 งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ  ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช และชมรมพยาบาลศัลยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ศัลยศาสตร์ จึงจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Respiratory Care in 
Surgical patient: Recent Advance” ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์  และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วย เป็นการเพิ่มศักยภาพ
พยาบาลศัลยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระดับสากล  
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 งานการพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์
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ชมรมพยาบาลศลัยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 พยาบาลและผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จํานวน 250 คน 
 
กําหนดการประชุม 
 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559       
 เวลา 08.00-16.00น. 
 
สถานที่ประชุม 
 ณ  ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3    
 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว  กรุงเทพฯ 
 
ค่าลงทะเบียน 
 บุคคลทั่วไป  2,500 บาท 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้สามารถนํา          

องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อยา่งเหมาะสม         
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วย   

2. เป็นการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
3.  สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพยาบาลด้วยกัน 

และระหว่างทมีสหสาขา 

วนัพฤหสับดทีี่  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

07.30-08.00 Registration 

08.00-08.15 Opening  Ceremony 

08.15-09.00  Respiratory Care; Roles of Nurses in         
Surgical Patient           
ผศ.ดร.อรพรรณ  โตสิงห์  

09.00-9.45 Strategies of Respiratory Care in Surgical 
Patient  
ศ.พญ.สุณีรัตน์  คงเสรีพงศ์  

 

09.45-10.30  Postoperative Pulmonary Complication  
ผศ.พญ.ฐิติกัญญา   ดวงรัตน์  

10.30-10.45  Break 

10.45-11.45 High Flow Oxygen Therapy & Aerosol  
Therapy  

ศ.พญ.สุณีรัตน์  คงเสรีพงศ์  

11.45-12.45 Lunch 

12.45-13.45 Mode& Ventilator Setting: Trick and Tips 
รศ.นพ.ปฏิภาณ   ตุ่มทอง 
พว.อาภรณ์        ศรีสวัสดิ์  

 

13.45-14.45 Non Invasive Ventilation  
อ.นพ.อรรณพ   พิริยะแพทย์สม  
พว.สําเริง        เพ็ชรอินทร์   

 

14.45-16.00 Pain and Sedation Assessment in          
Mechanical Ventilated  Patient  
อ.พญ.กรุณา   วงษ์ตั้งมั่น  
พว.สุมิตรา      สินธ์ศิริมานะ  

 

16.00-16.15  Break 

วนัศกุร ์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

08.00-08.15 Registration 

08.15-09.30  Strategies to Prevent Ventilator Associated 
Pneumonia in Surgical Patient  
ผศ.นพ. ยงค์     รงค์รุ่งเรือง   
พว.รัชดา         เจิดรังษี  
พว.พิมพ์จิตร์     กาญจนสินธุ์  

 

09.30-10.00 Break 

10.00-12.00  Success Weaning from Mechanical         
Ventilation in Surgical Patient  
Cervical spine injury patient  : พว.ช่อทิพย์  พิมพ์หรุ่น 
Neurological patient : พว.เพ็ญสุข   ยุวภูษิตานนท์  
Traumatic patient : พว.วิมลักษณ์   ชัยศักดิ์ชาตรี  
Cardiothoracic and vascular patient : พว.ปราณี  ทองใส 
รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ (Moderator) 

 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Device and techniques beyond             
conventional chest PT  
ผศ.พญ.วิลาวัณย์   ถิรภัทรพงศ์  

 

14.00-15.00  Advance Monitoring During Mechanical 
Ventilation  
พว.วาสนา   กลิ่นชื่น  

15.00-16.00 Bronchial Hygiene Therapy  
พว.ปราโมทย์   ชูกิจ  

 

16.00-16.15  Break 

รบัสมคัรและชาํระค่าลงทะเบียน 

ภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2559 

(ไมร่บัลงทะเบยีนหน้างาน) 
อยู่ในระหว่างดาํเนินการขอ CNEU 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาภาวะความเจ็บป่วย  

ทางศลัยศาสตร์ร่วมกับปัญหาทางระบบทางเดินหายใจโดย
เน้นย้ําถึงจุดสําคัญการนําไปใช้ปฏิบัติจริง 

2.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติต่อผู้ป่วยศลัยศาสตร์ 
ที่มีความจาํเป็นต้องใช้เทคโนโลยใีนการดูแลรักษาทางระบบ
หายใจ 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ศัลยศาสตร์ทีม่ีปัญหาร่วมทางระบบทางเดินหายใจ  


