การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง
ออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lerdsin.go.th
คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับจานวนจากัด ๔๐ คน เท่านั้น)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นพยาบาลวิชาชีพ วุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือ
ปริญญาบัตรทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น ๑
๒. เป็นผู้ที่กาลังปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง
๓. มีประสบการณ์ในการทางานทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒ ปี
นับถึงวันสมัคร
๔. ได้รับอนุมัติให้ลาเข้าศึกษาอบรมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
การชาระเงินค่าสมัคร
ชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาสีลม ชื่อบัญชี โรงพยาบาลเลิดสิน
เลขที่ บั ญ ชี ๐๒๒–๑–๐๖๔๕๔–๐ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท
(ส าเนาสลิ ป โอนเงิ น ส่ งทางอี เ มลล์ wasana_na9@hotmail.com
ภายในวันที่โอนเงิน) ในวันและเวลาราชการ
สถานที่จัดการอบรม
ณ ห้องประชุมนายแพทย์คงสุวรรณรัตน อาคารผู้ป่วยนอก
ชั้น ๓ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Scrub Nurse in orthopedic
โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพยาบาล
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในห้ อ งผ่ า ตั ด เข้ า อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง Scrub
nurse in orthopedics รุ่นที่ ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระยะเวลาการศึกษาอบรม มีระยะเวลา ๑ สัปดาห์
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการศึกษาอบรม
ถ้ามีจานวนผู้สมัครไม่ถึง ๒๕ คน
หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มงานวิชาการการพยาบาล ๐๒ ๓๕๓๙๗๓๗
ผู้ประสาน คุณวาสนา ณ น่าน โทร๐๘๙ ๒๑๔๐๐๖๖

กาหนดการ

กำหนดกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร : Scrub Nurse in orthopedic
ณ ห้องประชุมนำยแพทย์คง สุวรรณรัตน์ อำคำรผู้ป่วยนอก ชั้น 3
โรงพยำบำลเลิดสิน กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
ระหว่ำงวันที่ 18 – 22 มีนำคม 2562
DAY 1

วันจันทร์ที่ 18 มีนำคม 2562

ช่วงเวลำ

กิจกรรม

07.30 – 08.15 น ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
08.15 – 08.30 น พิธีเปิดการอบรม
โดย
นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ประธานพิธีเปิด
คุณนิตยา ภูริพันธุ์
ผู้กล่าวรายงาน
08.30 – 09.00 น แผนและนโยบาย การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
โดย คุณนิตยา ภูริพันธุ์ รองผู้อานวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
09.00 – 12.00 น คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
โดยอาจารย์โสภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ และคณะ
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น Surgical Treatment in Pediatric
โดย นพ.ปริยุทธ์ เจียรพัฒนาคม นายแพทย์เชี่ยวชาญ
14.00 – 15.00 น Anatomy and Terminology
โดย นพ.ปริยุทธ์ เจียรพัฒนาคม นายแพทย์เชี่ยวชาญ
15.00 – 16.00 น Power tools and Application
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่าตัด
16.00 – 17.00 น Care & maintenance
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่าตัด

DAY 2

วันอังคำร ที่ 19 มีนำคม 2562

08.00 – 10.00 น มะเร็งกระดูกและการรักษา
โดย นพ. ปิยะ เกียรติเสวี นายแพทย์เชี่ยวชาญ
10.00 – 11.00 น Principle of Spine Surgery
โดย นพ.ปฤศนัย พฤฒิกุล
11.00 – 12.00 น การป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
โดย พว. ปราณี วตะกูลสิน
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น Principle In TKR
โดย นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ นายแพทย์ชานาญการ
14.00 – 15.00 น บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด TKR
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่าตัด
15.00 – 16.00 น บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
โดย พว. สุภาภรณ์ สุวรรณหิรัญ
16.00 – 17.00 น Work shop สำธิตเครื่องมือในกำรทำผ่ำตัด TKR, Spine,
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์ และ พว. สุภาภรณ์ สุวรรณหิรัญ
หมำยเหตุ
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 น และ 14.30 น

DAY 3

วันพุธ ที่ 20 มีนำคม 2562

ช่วงเวลำ
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น Fixation in Hand
โดย นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
09.00 – 11.00 น Principle of Reconstructive Micro Surgery
โดย นพ.ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
11.00 – 12.00 น บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางข้อมือ
โดย พว.อัญชลี สิงคะนอง
บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดMicro Surgery
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่าตัด
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น โครงการ "รู้ทัน...กันหักซ้า" : Fracture Liaison Services (FLS)
โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และคณะ
14.00 – 15.00 น Treatment and Surgical Technique in Femoral Fracture
โดย นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค นายแพทย์ชานาญการ
15.00 – 16.00 น บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดกระดูกต้นขาส่วนต้นด้วย
DHS , DCS
โดย พว. นุสรา เรืองชัยโชติ

DAY 4

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนำคม 2562

08.00 -09.00 น

Principle in THR
โดย นพ.ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล นายแพทย์ชานาญการ
09.00 -10.00 น บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด THR
โดย พว. กฤษณา ชูแก้ว
10.00 -12.00 น Work Shop สาธิตเครื่องมือในการทาผ่าตัด THR, DHS, IM nail
วิทยากรประจากลุ่ม
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์
พว. อัญชลี สิงคะนอง
พว. อนงค์พงา อ่อนแก้ว พว. สุภาภรณ์ สุวรรณหิรัญ
พว. กฤษณา ชูแก้ว
พว. นุสรา เรืองชัยโชติ
พว. วาสนา ณ น่าน
พว. รุจิรา อักษร
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบงานห้องผ่าตัด และ2P Safety ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
โรงพยาบาลศิริราช
วิทยากร : ทีมงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช
18.00 – 22.00 น 1. Knowledge management (Share & Learn)
2. Building Scrub Nurse in orthopedic team support.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์
พว. อนงค์พงา อ่อนแก้ว
พว. รุจิรา อักษร
พว. วาสนา ณ น่าน
หมำยเหตุ
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 น และ 14.30 น

DAY 5

วันศุกร์ ที่ 22 มีนำคม 2562

ช่วงเวลำ
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น Arthroscopic Surgery
โดย นพ. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
09.00 – 10.00 น บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด Arthroscopic surgery
โดย พว. อนงค์พงา อ่อนแก้ว
10.00 – 12.00 น Risk in Operating theater
โดย พว.อรพร สีหะวงค์
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สรุปและอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ Standard of Scrub Nurse in orthopedic care.
โดย พว. ธนัชญา รัตนารมย์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่าตัด และคณะ
15.00 – 16.00 น. พิธีปิดและมอบใบประกาศณียบัตร การอบรมหลักสูตร Scrub Nurse in orthopedic ( 5 วัน) รุ่นที่ 21
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แก่ผู้เข้ารับอบรม
หมำยเหตุ

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 น และ 14.30 น

