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การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ : การขับเคลื่อนเพื่อการทันยุค
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วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์
-----------------------------

ผู้รับผิดขอบ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ ประธานฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่รับชอบ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักการและเหตุผล
ปัญหาการเจ็บป่วยเป็นปัญหาที่ทุกสังคมต้องร่วมกันปกป้องสมาชิกให้ปลอดภัย ปจจุบันปญหาโรคเรื้อรังและมี
ภาวะวิกฤตแทรกซ้อนมีจานวนมากขึ้น กลายเป็นการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนต้ องใหการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อควบคุม
อาการของโรคไมให้ลุกลามจนเกิดภาวะอันตรายรุนแรงถึงชีวิตได สถานการณ์วิกฤตและฉุกเฉินที่มากับวัยเด็ก วัยทางาน
และวัยสูงอายุ ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากผู้ป่วยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ได้แก่ การใช้เครื่องจักร การใช้สารเสพติด ทั้ง การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะเครียด การขาดการ
ออกกาลังกาย การรับประทานอาหารที่เป็นพิษ และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

การเจ็บป่วยระยะวิกฤตเป็น ภาวะที่มีโอกาสพบมากในยุคปัจจุบัน ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตต้องการการดูแลที่มี คุณ ภาพและ
ทันท่วงที ในขณะเดียวกันคุณภาพของการดูแลเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ดังนั้นองค์ความรู้ที่ช่วยยืนยันคุณภาพการดูแลจึงเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา
ให้ได้ การพยาบาลภาวะวิกฤตและภาวะฉุ กเฉินบนหลัก ฐานเชิงประจักษ์ เป็น หนึ่งในหนทางที่ ช่วยให้ คุณ ภาพการดูแลเป็ น ไปตาม
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสากล และได้ถูกนาไปใช้พัฒนาการพยาบาลทั่วโลก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลระยะวิกฤต ให้กับสมาชิกและพยาบาลที่สนใจ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล การปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานในการพยาบาล ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของพยาบาลในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อให้พยาบาลเข้าใจแนวคิดการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์และประยุกต์แ นวคิดดังกล่าวสาการ
พัฒนาการดูแลระยะวิกฤตได้
2) เพื่อให้พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ ในประเด็นสาคัญของการเจ็บป่วย
ระยะวิกฤต เช่น การพยาบาลระบบทางเดินหายใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด
บนหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ กลางการพัฒนาองค์ความรู้
บนหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเจ็บป่วยระยะวิกฤต
2) เป็นเวทีรวมพลังพยาบาลเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลบนหลักฐาน
เชิงประจักษ์
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ จานวน 200 คน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) บรรยาย
2) อภิปรายกลุ่ม
3) นาเสนอ Best Practice
4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมประชุม
5) การซักถาม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจแนวคิดการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 80
2) ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการพยาบาลวิกฤตบนหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 80
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าลงทะเบียน
- สาหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 300 บาท
- สาหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จานวน 400 บาท
การประเมินผลโครงการ
1) สารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมต่อการดาเนินโครงการ
2) ประเมินความสาเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
ลงชื่อ .......................................... ผู้เสนอโครงการ
(ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์)
ประธานฝ่ายวิชาการ
กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ .........เดือน พฤษภาคมคม พ.ศ. 2556
ลงชื่อ ................................. ผูอ้ นุมัติโครงการ
(รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ .........เดือน พฤษภาคมคม พ.ศ. 2556

กาหนดการ
โครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2556
เรื่อง การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ : การขับเคลื่อนเพื่อการทันยุค
(Evidence–based Critical Care and Emergency Care Moving up to date)
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์
เวลา
08.30 น.

หัวข้อ/วิทยากร
เปิดการประชุม
ประธาน: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์
กล่าวต้อนรับ: ผู้อานวยการและหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กล่าวรายงาน: นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลังพยาบาล พลังวิชาชีพ
รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
09.30-10.30 น. บรรยายเรื่อง การสร้างสิ่งแวดล้อมดีในห้องวิกฤติ ฉุกเฉิน (PPE: in critical and emergency care
setting)
โดย ดร.นฤมล สิงห์ดง สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.30-12.00 น. บรรยายเรื่อง การพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์: แนวคิดและความสาคัญ
โดย ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
Luncheon Talk
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13.00- 14.00 น. บรรยายเรื่อง การพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในภาวะฉุกเฉิน (Update in Emergency Care)
โดย คุณทิพวรรณ ประสานสอน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
08.40-09.30 น.

14.00-15.00 น. บรรยายเรื่อง การพยาบาลภาวะวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือดบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Update
in Critical Care: Respiratory, CVS, Endocrine)
โดย คุณทัศนีย์ แดขุนทด โรงพยาบาลสกลนคร
15.00-16.00 น. บรรยายเรื่อง การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสูติศาสตร์บนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Update in
Obstetrics Critical and Emergency Care)
โดย คุณพิกุล บัณฑิตพานิชชา โรงพยาบาลบุรีรัมย์
16.00-17.00 น. บรรยายเรื่อง การพยาบาลภาวะวิกฤตเด็กบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Update in Critical Care for
Children)
โดย คุณสิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
หมายเหตุ - หลักสูตรนี้กาลังดาเนินการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU)

