
 
รายละเอียดการรับสมัคร 
รับสมัครผู้เข้าประชุม   จ านวน   90   คน 
สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่    29 มิถุนายน 2561 
รับสมคัรใน 2 ช่องทางเท่านั้นคือ 
1. สมัครด้วยตนเอง  อาคาร อเนกคุณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครราชสีมา  ชั้น 1 ห้องการเงิน (คุณอรอุมา คณูขุนทด),  
2. สมัครทางออนไลน ์
2.1 ลงทะเบียนผ่านระบบ http://convention.knc.ac.th  
2.2 click link โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพ
พยาบาล สู่คณุภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” 
2.3 click link สมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียดการสมัครและแนบ
ไฟล์หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร 
หมายเหตุ: การสมัครเสร็จสมบรูณ์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและโอน
ค่าสมัครแล้วเท่านั้น/ไม่รับสมัครหน้างานการประชุม 
ค่าลงทะเบียน 

1. ค่าลงทะเบียน จ านวน 1,800 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะจาก

ภูมิล าเนาถึงสถานท่ีฝึกอบรม ไป-กลับ เบิกจากต้นสังกัด 

การเปลี่ยนแปลงการสมัคร 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าสมคัรไมว่่ากรณีใดๆสามารถเปลี่ยนตัว
ผู้สมคัรได้ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 (ไม่รับการเปลี่ยนตวั
ผู้สมคัรหน้างาน เนื่องจากหลักฐานท้ังหมดจะท าเสร็จล่วงหน้า) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมการส ารองห้องพักดาวนโ์หลดหนังสอื
เชิญประชุม, โครงการและใบสมัครได้ที่ 
http://convention.knc.ac.th หรือ สแกน QR Code 

 
 

 
 

 
ใบสมัครลงทะเบียน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาคุณภาพพยาบาล 

สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” 
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม2561 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นครราชสีมา 
 

 

  ค่าลงทะเบียน  1,800 บาท(ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสมีา  
 สมัครทางออนไลน ์
 

 

   ชื่อ– สกุล………………………………………………………………… 

   ต ำแหน่ง................................................................... .......... 

   สถำนที่ปฏิบัติงำน.............................................................. 

   เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ....................................... 

   หมดอำยุเมื่อ ……………..……………………………………………. 

   เลขสมำชิกสภำกำรพยำบำล............................................. 

   โทรศัพท์มือถือ................................................................... 

   E-mail............................................................................... 

(โปรดเขียนตัวบรรจง) 
 

     อำหำร  (  )  ไทย  (  )  อิสลำม     (  )  มังสวิรัติ     (  )  อื่นๆ...... 
 

 
 

       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา       

ร่วมกับ 
 สมาคมศิษย์เก่า  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

         จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

         เรือ่ง 

           “พัฒนาคุณภาพพยาบาล  

              สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” 
 

 

  วันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
   ณ ห้องประชุมชวนชม 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นครราชสีมา 
 

 

ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
(CNEU) 16.5 หน่วย  

 

สอบถามเพิ่มเติมที ่เบอร์โทร  
09-11370183 หรือ (044) 243020 ต่อ 115   
    คุณอัมภาพร  นุ่นกลาง 
(044) 243020 ต่อ 102   
    อ.วรรณา  ธนานุภาพไพศาล 



หลักการและเหตุผล 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย อย่ำงเช่นโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นสำเหตุท ำให้อัตรำกำรตำยมีจ ำนวนสูงขึ้นทุกปี และมี
อัตรำตำยต่อประชำกร 100,000 คน ระหว่ำงปี 2555-2559  เป็น
ดันดับ 2 รองจำกโรคมะเร็ง พยำบำลเป็นวิชำชีพที่ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งที่
โรงพยำบำลและในชุมชน ซึ่งเป็นบทบำทส ำคัญที่ช่วยดูแล ติดตำม
ประเมินอำกำรที่ผิดปกติของผู้ป่วย พร้อมทั้งให้ควำมรู้แนะแนวทำงให้
เกิดพฤติกรรมสุขภำพที่ เหมำะสม บนพื้นฐำนองค์ควำมรู้ต่ำงๆ
ร่วมกับสหสำขำวิชำชีพทำงสุขภำพ เพื่อให้กำรพยำบำลที่ครอบคลุม
แนวคิดกำรดูแลอย่ำงองค์รวม 

 ดังนั้น วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี   นครรำชสีมำ ร่วมกับสมำคม
ศิษย์เก่ำวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี   ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพและวิชำกำร จึงได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร“พัฒนำคุณภำพพยำบำล สู่คุณภำพชีวิตผู้ป่วย
หัวใจล้มเหลว”เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพให้มีควำมเช่ียวชำญ
สำขำกำรดูแลผู้ป่วยภำวะหัวใจล้มเหลว เพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย
กลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมถึงกำรพัฒนำคุณภำพวิชำชีพพยำบำลในกำร
รองรับกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  

 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน Heart Failure Clinic 
 - พยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจ 
 
 

 
 
 
 

 

 
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 

เวลา เนื้อหาการประชุม 
9.00-10.20น. แนวโน้มการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

โรคหัวใจ 
วิทยากร: รศ.ดร. ศิริอร  สินธุ   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30-12.00น. ภาวะหัวใจล้มเหลวและแนวทางการรักษา  
วิทยากร: นพ.ปิยภัทร  ชุณหรัศมิ์ 
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00น. การบริหารยาส าหรับภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างสม

เหตุผล 
Workshop: การบริหารยาในกรณีตัวอย่าง 
วิทยากร: ภญ.อริย์สร       จิระเพิ่มพูน  
           ภญ.รังสิกานต์     นาคบุรินทร์  
           ภญ.เกษมณี       แซ่อึ้ง 
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

 
วันพฤหัสบดีที่ 5กรกฎาคม 2561 

เวลา เนื้อหาการประชุม 
9.00-10.20น. Basic Principles of Cardiac Rehabilitation 

วิทยากร: พญ.ฉัตรชนก  รุ่งรัตน์มณีมาศ 
สถาบันโรคทรวงอก 

10.30-12.00น. Nutritional Tips for Heart Failure 
วิทยากร: พญ.ฉัตรชนก  รุ่งรัตน์มณีมาศ 
สถาบันโรคทรวงอก 

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.20น. Exercise Testing and Exercise Prescription  

for Heart Failure 
วิทยากร: พญ.ฉัตรชนก  รุ่งรัตน์มณีมาศ 
สถาบันโรคทรวงอก 

 
 
 
 
 
 

 
วันศุกร์ที่  5กรกฎาคม 2561(ต่อ) 

เวลา เนื้อหาการประชุม 
14.30-16.00น. Advance Cardiac Rehabilitation for  

Heart Failure 
วิทยากร: พญ.ฉัตรชนก  รุ่งรัตน์มณีมาศ 
สถาบันโรคทรวงอก 

วันศุกร์ที่  6 กรกฎาคม 2561  

เวลา เนื้อหาการประชุม 
9.00-10.20น. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation ใน

ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและการรักษาด้วย Warfarin  
วิทยากร: นพ.วีรพันธ์   วิวัฒน์วรพันธ์ 
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

10.30-12.00น. บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวและบทบาทพยาบาลใน Heart Failure 
Clinic: 
วิทยากร: พว. อรวิกาญจน์  ชัยมงคล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.20น. คุณค่าประสบการณ์สู่ปฏิบัติทางการพยาบาล  

วิทยากร: พว. อรวิกาญจน์  ชัยมงคล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

  14.30-15.30น. แนวปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical Nursing 
Practice Guideline) ส าหรับการดูแลผู้ป่วย 
หัวใจล้มเหลว 
ดร. อติพร  ส าราญบัว  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

15.30-16.00น. Workshop: การน าแนวปฏิบัติไปใช้ใน 
กรณีตัวอย่าง 
ดร. อติพร  ส าราญบัว  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


