
 
 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วิสัญญีภูมิภาค 
 

 “รู้รอบ ครอบคลุม” 
 

และร่วมน าเสนอผลงานวิชาการทางวิสัญญี 
 

ในวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ.ห้องแก่นนครา โรงแรม วีวิช ขอนแก่น 

 

จัดโดย 
 

คณะอนุกรรมการสนับสนุน 
และพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล 

ร่วมกับ 

สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

HA : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 
 วิสัญญีแพทย์ต้องมีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทางวิสัญญี

วิทยาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ 5 ปี 
 

 วิสัญญีพยาบาลต้องมีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทางวิสัญญี
วิทยาอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อ 5 ปีหรือต้องมีการปฏิบัติการให้
ยาระงับความรู้สึกไม่น้อยกว่า 50 รายต่อปี 

ที่มา; patient safety goals: SIMPLE Thailand 2018  

 

คร้ังแรกที่วิสัญญีพยาบาลจะได้หน่วยกิตจาก 
***ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย*** 

(credit วิสัญญี 20 ชั่วโมง) 
 
 

        ค่าลงทะเบียน 
        - วิสัญญีแพทย์ / วิสัญญีพยาบาล 2,000 บาท 

        - แพทย์ประจ าบ้าน / นักเรียนวิสัญญีพยาบาล  1,000 บาท 
 

       ส ารองท่ีพัก โรงแรมวีวิช ขอนแก่น Tel. 043 – 236888 
        (โปรดระบุ : การประชุมวิสัญญี รพ.ขอนแก่น)  
         ห้อง Superior (twin) 1,200 บาท/คืน 
         หอ้ง Deluxe   1,400 บาท/คืน 
         (ราคารวมอาหารเช้า / service charged / VAT แล้ว) 
 

ติดตามการตอบรับการลงทะเบียนได้ที่ 
www.kkh.go.th/anes 
contact us 081-8717746 

 

 

ใบลงทะเบียน 
ช่ือ ..............................................สกุล ................................................. 
 

□ วิสัญญีแพทย์   □ วิสัญญีพยาบาล   

□ แพทย์ประจ าบ้านวิสัญญ ี □ นักเรียนวิสัญญีพยาบาล  
 

เลขที่ใบอนุญาต ....................................................................... ............................. 
 โรงพยาบาลต้นสังกัด ...........................................................................................  
 ที่อยู่ .....................................................................................................................  
 มือถือ .............................................  Email ……………….…………….………………..… 
 

มีความประสงค์ลงทะเบียนประชุมวิชาการและworkshop 
 Workshop เร่ือง (เลือกได้ 1 เร่ือง) 

    □ A. perioperative cardiac arrest  

     □ B. Crisis management  

    □ C. airway workshop  

     □ D. pre-operative preparation       

□ มีความประสงค์จะส่งผลงานวิชาการน าเสนอ เร่ือง ........................................ 
 ................................................................................................. ............................ 

 ท่านได้โอนเงินจ านวน ....................................... บาท 
 

ค่าลงทะเบียนโอนผ่านบัญชีธนาคาร 
            ธนาคารกสกิรไทย สาขาเซ็นทรลัพลาซา ขอนแก่น 

 เลขที่บัญชี 009 – 8 – 64688 – 4 
        ช่ือบัญชี “นส.อักษร พูลนิติพรและนางจารี แสงสว่าง 
         เพ่ือโครงการกลุ่มงานวิสญัญวิีทยา รพ.ขอนแก่น”  
 

  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที ่
   คุณละมัย ทองหอม 
    กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น 
    ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
    หรือท่ี   Email: aneskkh2562@gmail.com 

 
 

http://www.kkh.go.th/anes
mailto:aneskkh2562@gmail.com


 
ตารางประชุมวิชาการ วิสัญญีภูมิภาค 

“รู้รอบ ครอบคลุม” 
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 

ณ.ห้องแก่นนครา โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 
 

 

    วันพุธที่ 12 ม.ิย.62 (credit วิสัญญ=ี7ชั่วโมง) 
    08.30 – 09.00น.     ลงทะเบียน 
    09.00 – 10.00น.     Pain: management in chronic pain and  
      substance  abuse  undergoing surgery 
      “เจ็บนี้ อีกนาน !!!”  
    อ.พญ.ปานใจ อินพุ่ม 
   10.00 – 11.00น.     Anesthesia management for MI &  Hypertension 
      “เร่ืองของ ...หัวใจ”  
        อ.นพ.ยุทธพล ปัญญาค าเลิศ 
    11.00 – 11.15น.     Break 
    11.15 – 12.15น.     Anesthesia and arrhythmia    
      “ใจ ...เรรวน” 
        อ.พญ.วรรณวิมล แสงโชต ิ
    12.15 – 13.00น.     Lunch 
    13.00 – 14.00น.     Anesthesia for traumatic brain injury  
      “หัวฟาดพื้น” 
        อ.พญ.คัทลียา เกษมศิร ิ
    14.00 – 16.00น.     รู้เขา รู้เรา สร้างสุข “Happiness is a skill” 
        อ.พญ.ประภา รัตนไชย 
    16.00 – 16.45น.     Q & A 
      “Anes! ถามไร? ตอบได้!” 
    อ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล  
    อ.พญ.ประภา รัตนไชย  
 
       18.00 – 22.00น.   งานเลี้ยงต้อนรับ  ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย.62 (credit วิสัญญ=ี7ชั่วโมง) 
 08.30 – 09.30น. Anesthesia management for  pediatric  
  “อีนางน้อยกับบักหล่า” 
    อ.พญ.ขัตติยา มโนมยางกูร 
 09.30 – 10.30น. Anesthesia for geriatric 
  “สาวสองพันปี ดมให้ดีมีอยู่จริง” 
    อ.พญ.พัฒนา แก้วประสิทธิ ์
 10.30 – 10.45น. Break 
 10.45 – 12.15น. ODS  
  “One day trip/วันเดียว จบ” 
    อ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ 
 12.15 – 13.00น. Lunch 
 13.00 – 14.00น. Anesthesia for traumatic patient 
  “1669 เบอร์เดียวเท่ียวทั่วไทย” 
    อ.นพ.นพดล ชื่นศิริเกษม 
 14.00 – 15.00น. Lung : Asthma & COPD 
  “หอบ (wheezing) ชัด จัดเต็ม” 
    อ.นพ.วิรัตน์ วศินวงศ์ 
 15.00 – 15.15น. Break 
 15.15 – 16.15น. Difficult airway team 
  “ใส่ท่อจนท้อ อยากขอคนช่วย” 
    อ.พญ.ขัตติยา มโนมยางกูร 
 16.15 – 16.45น. น าเสนอผลงานวิชาการโดยผู้เข้าร่วมประชุม   
        modulator    อ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล 
    อ.พญ.ประภา รัตนไชย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.62 (credit วิสัญญ=ี6ชั่วโมง) 
 ณ. ห้อง KKSimTec อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น3 รพ.ขอนแก่น 
 08.30 – 14.00น. Workshop: at KKSimTec 
  A. perioperative cardiac arrest  (40ที่) 
  “วั้ย ต่ายแล้ววว!!”   
   อ.พญ.รัชยากร ลิ่มอภิชาต 
  B. Crisis management  (30ที่) 

 “ไปให้สุด หยุดที่ส าเร็จ” 
  อ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ 
  อ.พญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล  
 C. Alternative airways  (30ที่)  
 “เลือกได้ เพราะใช้เป็น”  
  อ.นพ.วิรัตน์ วศินวงศ์ 
  อ.นพ.ศราวุธ ธรรมธนวิทย ์
  อ.นพ.ปวิตร ทรัพยานนท ์
 D. Pre-operative preparation (ไม่จ ากัดจ านวน) 
          (simulation Discussion)  
  “ตรวจผ่าน งานเดิน เพลินใจ” 
  อ.พญ.ประภา รัตนไชย 

   อ.พญ.อักษร พูลนิติพร 
 

( ได้สิทธิ์ workshop ตามล าดับการลงทะเบียน  
หากเกินจ านวนที่ก าหนดจะจัดเข้าร่วมที่กลุ่ม D) 

 

 

S m a r T   A n e s t h. 


