
ใบสมัครลงทะเบียน 

การประชุมวิชาการพยาบาลหองผาตัด ประจําป 2558  

เรื่อง  การบันทึกการพยาบาลผูปวยผาตัด 

สําหรับผูสมัคร (กรุณาเขียนตัวบบรรจง) 

ชื่อ.................................................................................................. 

นามสกุล........................................................................................ 

ตําแหนง......................................................................................... 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ............................................................... 

สถานที่ทํางาน............................................................................... 

E-mail…………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ............................................................... 

โปรดระบุอาหารเฉพาะ 

(    ) อิสลาม       (     ) มังสวิรัติ        (    ) อาหารเจ 

****มีคะแนน CNEU (อยูในระหวางดําเนินการ) 

 

 

 

 

 

กําหนดการประชุมวิชาการ 

เรื่อง   การบันทึกการพยาบาลผูปวยผาตัด 

วันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30น. 

ณ. หองประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร มข. 

08.00-08.20 น.      ลงทะเบียนผูเขาอบรม 

08.20-08.30 น.      พิธีเปดการประชุมวิชาการ 

08.30-10.30 น.      ระบบบันทึกทางการพยาบาลมุมมองเชิงระบบ 

โดย  ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ 

10.30-10.45 น.      พักรับประทานอาหารวางและชมผลงานโปสเตอร 

10.45-12.00 น.      การบันทึกการพยาบาล ผูปวยผาตัด 

โดย  ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ 

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.      ประสบการณการใชแบบบันทึกการพยาบาลผูปวยผาตัด 

                1. โรงพยาบาลศรีนครินทร โดย พว.วรัญญา  สรอยหิน 

                2. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

                                      โดย พว.วรรลดา วงศวัฒนฤกษ 

           พว.มนตเทียน  นิธิธนกลุ 

                3. โรงพยาบาลชัยภูมิ  โดย  พว.สุภาภรณ  ยอดชลูด 

               4. โรงพยาบาลพิษณุเวช  โดย  พว.สุนิสา  ทองนอย 

  สรุปและใหขอเสนอแนะ โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ 

14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-16.15 น.       นําเสนอผลงานพฒันาคุณภาพ 

               1. การพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาลผูปวยสองกลอง 

                โดย พว.สมสมัย  ศรีประไหม 

               2. การพัฒนาบันทึกการตรวจนับผาซับโลหิต เครื่องมือ 

               ผาตัด และของมีคม 

               โดย  พว.เขมิกา  พิกลุ 

               3. การพัฒนาแบบบันทึกการดูแลผูปวยระยะพักฟนใน  

               PACU 

               โดย  พว.วัฒนา  ตันทนะเทวินทร 

16.15-16.30 น.        มอบเกียรติบัตรการนําเสนอ

ผลงาน และปดการ ประชุม 

 

. 

 

 

แผนกการพยาบาลหองผาตัด งานบริการพยาบาล 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 

เรียนเชิญผูสนใจเขารวมประชุม 

 

การประชุมวชิาการพยาบาลหองผาตัด 

เรื่อง การบันทึกการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 

ณ. หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

ในวันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2558 



 

การประชุมวิชาการพยาบาลหองผาตัด  

เรื่อง  การบันทึกการพยาบาลผูปวยผาตัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

แผนกการพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร  

หลักการและเหตุผล 

 การใหบริการผูปวยผาตัด/สองกลอง ในการดูแลผูปวยตองใช

กระบวนการพยาบาลทั้ง 5 กระบวนการ นอกจากนั้นยังมีสิ่งสําคัญควบคูกับการ

ใหการพยาบาลคือการบันทึกทางการพยาบาล ซึ่งการบันทึกทางการพยาบาลถือ

เปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานของพยาบาล  เปนเครื่องมือสื่อสารขอมูล 

เชื่อมโยงขอมูล และรายงานความกาวหนาอาการผูปวย การบันทึกที่ครบถวน 

ไดใจความ ยังอาจกอใหเกิดความเชื่อถือระหวางทีมบุคลากรทางการแพทย 

นอกจากนี้การบันทึกทางการพยาบาลยังเปนหลักฐานทางกฎหมาย และยังเปน

ตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพการทํางานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหองผาตัด มี

ความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญในการบันทึกการพยาบาลผูปวยผาตัด 

ทางแผนกการพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลศรีนครินทรจึงไดจัดประชุม

วิชาการในครั้งนี้ขึ้น  

วัตถุประสงค   

1.  เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหองผาตัด มี  

     ความรู ความเขาใจในการบันทึกและกระบวนการพยาบาล  

    ผูปวยผาตัด 

2.  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติในการบันทึกการ 

                    พยาบาลผูปวยผาตัด ของโรงพยาบาลที่เขารวมประชุมวิชาการ 

 

 

 

 

วันและเวลา วันเสาร ที่   23  พฤษภาคม  2558  เวลา 08.00-16.30 น. 

สถานที ่  หองประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  

                                 คณะ แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมเปาหมาย พยาบาลหองผาตัดจากโรงพยาบาลในภาค     

                                 ตะวันออกเฉยีงเหนือ จํานวน 300 คน 

คาลงทะเบียน    คนละ  800  บาท 

วิธีดําเนินการ 

1. บรรยาย  

2. นําเสนอโปสเตอร 

ผลที่คาดวาผูเขารวมประชุมจะไดรับ 

 1.   นําความรูไปพฒันาตนเองและงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.   ผูรับบริการผาตัดไดรับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความ 

      ปลอดภัย ไมมภีาวะแทรกซอน 

3.   เกิดเครือขายในการใหบริการดานการพยาบาลผูปวยผาตัด/  

      สองกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

- กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการลงทะเบียน

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

- โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคาร             

ไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน       ชื่อ

บัญชี นางกัลยารัตน แสนโภชน และ/หรือ            

น.ส.เสาวลักษณ ริรัตนพงษและ/หรือ  

นางลําพึง เทียมวิสัย 

เลขที่ 551-434379-6 พรอม Fax.เอกสารการ

ชําระเงินและสงเอกสารใบสมัครที่ แผนกการ

พยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002  

โทรสาร 043-348402  หรือ E-mail : 

md082@kku.ac.th 

(ตนสังกัดสามารถเบิกคืนได)  

- ปดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

- ไมรับลงทะเบียนหนางาน 

- ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

คุณเสาวลักษณ  ริรัตนพงษ โทร 043-363639 

ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิไดที่ http://www.nurse.kku.ac.th 

- สงผลงานโปสเตอรไดที่ E-mail choengrus@gmail.com 

ขนาด 90x200 เซนติเมตร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

 

 



 

 


