
KNC 

รายละเอียดการรับสมัคร 
รับสมัครผู้เข้าประชุม   จ านวน   90   คน 
สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 16 กรกฎาคม2561  
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 “การพยาบาลวิกฤต
ฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือด” 
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 16 กรกฎาคม 2561 (ไมร่ับการเปลี่ยนตัว
ผู้สมคัรหน้างาน เนื่องจากหลักฐานท้ังหมดจะท าเสร็จล่วงหน้า) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม การส ารองห้องพักดาวน์โหลดหนงัสอื
เชิญประชุม, โครงการและใบสมัครได้ที่ 
http://convention.knc.ac.th หรือ สแกน QR Code 
 
 

 
 
 

 
 
 

ใบสมัครลงทะเบียน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
ในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” 

ระหว่างวันที่18-20 กรกฎาคม2561 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นครราชสีมา 

 
 

     ค่าลงทะเบียน  1,800 บาท(ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
  สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
  นครราชสีมา  
  สมัครทางออนไลน ์

 

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

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

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

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

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

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

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

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

   (โปรดเขียนตัวบรรจง) 
 
 

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

 
 

      
 

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา
ร่วมกับ 

สมาคมศิษย์เก่า 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง 

  “การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในภาวะ   

  หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” 
 

 

 

วันท่ี 18-20 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 

โรคหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันพบมำกในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ และ
เป็นสำเหตุกำรตำยอันดับหนึ่งของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ในปี 
พ.ศ. 2555 ระหว่ำง 2559 พบอัตรำกำรตำยต่อประชำกรหนึ่งแสน
คน คิดเป็น 23.4, 26.9, 27.8, 29.9, และ 32.3 ตำมล ำดับ ท ำให้
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว ปัญหำกำรดูแลผู้ป่วยหัวใจขำด
เลือดก่อนส่งเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ พบว่ำ 
พยำบำลขำดควำมรู้ในกำรดูแลโรคหัวใจ กำรประเมินผู้ป่วย ทักษะกำร
คัดกรอง และกำรอ่ำนแปลผล ECG เป็นต้น เป็นส่วนหนึ่งท ำให้ผู้ป่วย
ได้รับกำรรักษำล่ำช้ำ พยำบำลควรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำม
เช่ียวชำญ ทั้งทำงด้ำนกำรประเมิน คัดกรอง และให้กำรพยำบำลที่
เหมำะสมกับภำวะวิกฤตฉุกเฉินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ อันจะส่งผลให้อัตรำรอด
ชีวิตผู้ป่วยกลุ่มนี้มีเพิ่มมำกข้ึน 

ดังนั้น วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี   นครรำชสีมำ  และสมำคม-
ศิษย์เก่ำ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพและ
วิชำกำร จึงได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพยำบำลภำวะวิกฤต
และฉุกเฉินในภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน” เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำน
สุขภำพให้มีควำมเช่ียวชำญสำขำกำรดูแลผู้ป่วยภำวะหัวใจล้มเหลว 
เพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมถึงกำรพัฒนำคุณภำพ
วิชำชีพพยำบำลในกำรรองรับกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
- พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยวิกฤต 
- พยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจ 

 

 
 

 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 

เวลา เนื้อหาการประชุม 
9.00-10.20น. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการพัฒนาสมรรถนะ

พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเบื้องต้น 
วิทยากร: รศ.ดร. ศิริอร  สินธุ   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

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

ขาดเลือดเฉียบพลันอย่างสมเหตุผล 
Workshop: การบริหารยาในกรณีตัวอย่าง 
วิทยากร: ภญ.กนกวรรณ  พรหมพันใจ  
           ภญ.อริย์สร      จิระเพิ่มพูน  
           ภญ.รังสิกานต์   นาคบุรินทร์ 
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 
เวลา เนื้อหาการประชุม 

9.00-10.20น. การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 lead เบื้องต้น 
วิทยากร: ผศ.พิกุล  ตันติธรรม  
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

10.30-12.00น. การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 lead ในผู้ป่วย
กล้ามเน้ือหัวใจตายและหัวใจขาดเลือด 
Workshop: การแปลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
ในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด 
วิทยากร: ผศ.พิกุล  ตันติธรรม 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ต่อ) 
 

เวลา เนื้อหาการประชุม 
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00น. การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการ

รักษาพยาบาลภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย 
Workshop: การแปลคลื่นไฟฟ้าหัวใจท่ีผิดปกติ 
วิทยากร: ผศ.พิกุล  ตันติธรรม 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

วันศุกร์ที่  20กรกฎาคม 2561 
เวลา เนื้อหาการประชุม 

9.00-10.20น. การพยาบาลภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน
ภาวะฉุกเฉิน 
วิทยากร: ดร.ประภาพร   สุวรัตน์ชัย 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

10.30-12.00น. คุณค่าประสบการณ์สู่ปฏิบัติการพยาบาลใน
กรณีตัวอย่าง 
วิทยากร: ดร.ประภาพร   สุวรัตน์ชัย 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.20น. การพยาบาลภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน

ภาวะวิกฤต 
วิทยากร: พว.พัชณี ร่มตาล  
สถาบันโรคทรวงอก 

14.30-16.00น. คุณค่าประสบการณ์สู่ปฏิบัติการพยาบาลใน
กรณีตัวอย่าง 
วิทยากร: พว.พัชณี ร่มตาล  
สถาบันโรคทรวงอก 

หมายเหตุ:ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


