
 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 
รว่มกบั  

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสิงหบ์ุรี และกลุ่มงานบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรตันราชธานี 
จดัประชมุวิชาการประจ าปี 2556 

เรือ่ง “การดแูลผูป่้วยกลุม่โรคหลอดเลือดหวัใจ” 
29-30 พฤษภาคม 2557  

ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 
ช่ือโครงการ    การดแูลผูป้ว่ยกลุ่มโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ   หน่วยบรกิารวชิาการและวจิยั คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ  

 ร่วมกบั กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสงิหบ์ุร ีและโรงพยาบาลนพรตันราชธานี 
คณะท างาน   -  หน่วยบรกิารวชิาการและวจิยั คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ              

- กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสงิหบ์ุร ีและ 
- กลุ่มงานบรกิารวชิาการ โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี

 
หลกัการและเหตผุล  

ประเทศไทยมผีูป้่วยเรือ้รงัจากโรคต่างๆ เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี ไดแ้ก่ โรคเกี่ยวกบัหวัใจและหลอด
เลอืด  หลอดเลอืดสมอง  มะเรง็ เบาหวาน และเอชไอว/ีเอดส ์เป็นต้น ปจัจุบนัโรคหลอดเลอืดหวัใจเฉียบพลนัเป็น
ปญัหาสาธารณสุขที่ส าคญัทัว่โลก องค์การอนามยัโลกคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2022 จะมผีู้เสยีชีวติทัว่โลกด้วย
สาเหตุจากโรคหลอดเลอืดหวัใจเฉียบพลนั ประมาณ 25 ลา้นคน และประมาณ 19 ลา้นคน เกดิขึน้ในกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันา (World health organization [WHO, 2007) โดยภาวะกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลนั (Acute 
myocardial infarction: AMI) เป็นสาเหตุของการเสยีชวีติมากทีสุ่ดในกลุ่มของโรคหวัใจทัง้หมด (Banks & Malone, 
2005) จากรายงานของประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ละปีมผีูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในแผนกฉุกเฉินดว้ยอาการเจบ็แน่น
หน้าอก ประมาณ 3.5 ลา้นคน ซึง่ไดร้บัการวนิิจฉัยเป็นกลา้มเนื้อหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI (ST segment 
elevation myocardial infarction) และประมาณ 1.4 ลา้นคน และไดร้บัการวนิิจฉัยเป็น Unstable angina และ 
NSTEMI (Non – ST segment elevation myocardial infarction)  

จากสถานการณ์ดงักล่าว เพื่อใหก้ารดูแลผูป้่วยกลุ่มโรคโรคหลอดเลอืดหวัใจ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ได้รบัการดูแลอย่างรวดเรว็ ต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  ได้รบัการส่งต่อเมื่อมีขอ้บ่งชี้  และได้รบัการดูแล
ระหว่างสง่ต่ออย่างเหมาะสม  มกีารใชท้รพัยากรทางการแพทยอ์ย่างคุม้ค่า  มกีารประสานงานระหว่างทมีสหสาขา
วชิาชพีอย่างเป็นระบบ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ร่วมกบั กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสงิหบ์ุร ีและ
โรงพยาบาลนพรตันราชธานี ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัดงักล่าว จงึพฒันาโครงการประชุมวชิาการประจ าปีนี้ขึน้ โดย
มุ่งหวงัจะพฒันาคุณภาพทางการพยาบาลให้แก่อาจารย์ของคณะฯ พยาบาลในเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบตัิ และ
พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลทัว่ไป รวมทัง้นักศกึษาและผูส้นใจ  ใหส้ามารถพฒันาการดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลอืด
หวัใจใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ต่อไป  
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วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัการรกัษา และการบรูณาการการดแูลผูป้ว่ยกลุ่ม

โรคหลอดเลอืดหวัใจ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุไดแ้นวทางการพฒันาคุณภาพการพยาบาล โดยการพฒันาระบบการดแูล

ผูป้ว่ยกลุ่มโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ในพฒันาการดแูลผูป้ว่ยกลุ่มโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

 
วิธีด าเนินการ  

1. บรรยาย  
2. อภปิราย 
3. น าเสนอผลงานวจิยั 

  
กลุ่มเป้าหมาย     

1. คณาจารยข์องคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
2. พยาบาลในเครอืขา่ยแหล่งฝึกปฏบิตัขิองคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ  
3. พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลต่างๆ 
4. นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะพยาบาลศาสตร ์ 

   
วิทยากร  

1. แพทยห์ญงิวนิดา สาดตระกลูวฒันา ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงิหบ์ุร ี
2. นายแพทยส์ทิธเิดช มะลทิอง  นายแพทยช์ านาญการ เฉพาะทางดา้นโรคหวัใจ 

โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี
3. นางสาวจริภา หงษต์ระกลู    หวัหน้ากลุ่มงานการบรกิารผูป้ว่ยนอก  

โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี
4. นางสวุาร ี สาระอาภรณ์     พยาบาลวชิาชพีช านาญการ พยาบาลปฏบิตักิารขัน้สงู   

ดา้นอายุรศาสตร-์ศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี
5. ผศ.ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม   คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
6. นางทองเปลว  กนัอุไร    พยาบาลวชิาชพีช านาญการ ดา้นการพยาบาลผูป้ว่ยหนกั  

ความช านาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-์
ศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลสงิหบ์ุร ี

7. อ.มนพร ชาตชิ าน ิ อาจารยป์ระจ า กลุ่มวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

8. ผศ.ดร.รชันี นามจนัทรา  หวัหน้ากลุ่มวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ         
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

9. อาจารยผ์่องพรรณ ธนา   ทีป่รกึษาสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล     
(องคก์ารมหาชน) และอาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาการพยาบาล
จติเวชและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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10. นางสนิีนาฏ  ฐติยานุวฒัน์  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
11. นายวธิริงค ์ สทุธกิุล  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ โรงพยาบาลนพรตันราชธานี                                             
12. นางสาวประภาพรรณ สงิโต   พยาบาลวชิาชพีช านาญการ โรงพยาบาลสงิหบ์ุร ี
13. นางศริจินัทร ์ แกว้สยีา   พยาบาลวชิาชพีช านาญการ สถาบนัโรคทรวงอก 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ    

วนัพฤหสับด ีที ่29 – วนัศุกร ์ที ่30 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 -16.00 น. 
 
ผูเ้ข้ารบัการอบรม 

อาจารย ์พยาบาล พยาบาลวชิาชพี นกัศกึษาปรญิญาโท และผูส้นใจ ประมาณ 150 คน  
 
สถานท่ี  หอ้งออดทิอเรยีม ตกึ 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั  
 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุไดแ้นวทางในการบรูณาการการดแูลผูป้ว่ย และแนวทางในการพฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ย
กลุ่มโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
 
 
 
รหสัหลกัสตูร     102-110-0000-3014       หน่วยคะแนนการศกึษาต่อเนื่องทีไ่ดร้บั      9.50       คะแนน 

 



 
ก าหนดการประชมุวิชาการประจ าปี 

เรือ่ง “การดแูลผูป่้วยกลุม่โรคหลอดเลือดหวัใจ” 
จดัโดย 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต รว่มกบั  
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสิงหบ์ุรี และกลุ่มงานบริการวิชาการ  โรงพยาบาลนพรตันราชธานี 

วนัท่ี 29-30 พฤษภาคม 2557  เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

08.30-09.00 น.   ลงทะเบยีน  
09.00-10.30 น.    เปิดการประชุม  
 และบรรยาย เรื่อง “การบูรณาการรปูแบบในการดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจ”          

โดย แพทยห์ญงิวนิดา สาดตระกลูวฒันา ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสงิหบ์ุร ี
10.30-10.45 น. พกั 
10.45 -12.15 น. บรรยาย เรื่อง “Trends of treatment in Acute myocardial infarction”  

โดย นายแพทยส์ทิธเิดช มะลทิอง นายแพทยช์ านาญการ (แพทยเ์ฉพาะทางดา้นโรคหวัใจ) 
 
12.15-13.15 น.   พกั  
 
13.15-14.00 น. บรรยาย เรื่อง “การพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจเฉียบพลนัชนิด 

ST elevated ในโรงพยาบาลสิงหบ์ุรี”  
โดย นางทองเปลว  กนัอุไร พยาบาลวชิาชพีช านาญการ ดา้นการพยาบาลผูป้ว่ยหนกั       
ความช านาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร-์ศลัยศาสตร ์โรงพยาบาลสงิหบ์ุร ี     

14.00-14.15 น.  พกั  
14.15-16.00 น.     บรรยาย เรื่อง “การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจ”  

โดย อาจารยผ์่องพรรณ  ธนา   
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30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 08.30-09.00 น.   ลงทะเบยีน  
 09.00-10.00 น.  อภปิราย เรื่อง “การพฒันาแนวปฏิบติัการดแูลผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนัชนิด NSTEMI  ต่อความสามารถในการดแูลตนเอง  ความพึงพอใจ และ
คณุภาพชีวิต ของผูป่้วยโรคกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด NSTEMI 
โรงพยาบาลนพรตันราชธานี”  
โดย นางสาวจริภา หงษ์ตระกลู  และนางสวุาร ีสาระอาภรณ์   
ด าเนินการอภปิรายโดย ผศ. ดร. อ าภาพร  นามวงศพ์รหม  

10.00-10.15 น.   พกั  
10.15-12.00 น.  บรรยาย (ต่อ)  
 
12.15-13.00 น.  พกั  
 
13.00-14.30 น.  อภิปรายและน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 ด าเนินการอภปิราย โดย อ.มนพร ชาตชิ านิ   
1.  ความสามารถในการดแูลตนเองและการกลบัมารกัษาซ ้าของผูป้ว่ย Non-STEMI       

ทีไ่ดร้บัการดแูลโดยใชแ้นวปฏบิตั ิโดย สนิีนาฏ  ฐติยานุวฒัน์ 
2.  การพฒันาระบบปฏบิตัพิยาบาลผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะเลก็น้อย ในหน่วยงาน

อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน โดย วธิริงค ์สทุธกิุล 
14.30 – 14.45 น.  พกั  
14.45 – 16.15 น.  อภิปรายและน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ)  
             ด าเนินการอภปิราย โดย ผศ.ดร.รชันี นามจนัทรา 

3.  ความเป็นไปไดแ้ละผลลพัธข์องโปรแกรมการวางแผนจ าหน่ายเพื่อป้องกนัการเกดิปอด
อกัเสบจากการสดูส าลกัในผูห้ญงิทีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดสมอง โดย ประภาพรรณ สงิโต 

4.  สถานการณ์การดแูลผูท้ีไ่ดร้บัการตรวจสวนหลอดเลอืดหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก       
โดย ศริจินัทร ์ แกว้สยีา 

 
16.15 – 16.30 น.  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ กล่าวปิดงาน  
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ใบสมคัรเข้ารว่มการประชมุวิชาการประจ าปี 
“การดแูลผูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจ” 
วนัท่ี 29-30 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น. 

ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 
 

1)    รายละเอียดผูส้มคัร 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกลุ            
        (ช่ือ-สกลุเดิม (ถา้ม)ี             

สถานท่ีปฏิบติังานปัจจบุนั  แผนก          
โรงพยาบาล/องคก์ร            
เลขที ่  ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั                         รหสัไปรษณีย ์                 
โทรศพัทท์ีท่ างาน                                 โทรศพัทม์อืถอื                                    โทรสาร     
E-mail                                    
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                   
เลขท่ีสมาชิกสภาการพยาบาล               
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน(13 หลกั)          

2)  อตัราค่าลงทะเบียน   :  
  บุคคลทัว่ไป คนละ 1,300 บาท (หนึ่งพนัสามรอ้ยบาทถว้น)  
  ศษิยเ์ก่า/นกัศกึษามหาวทิยาลยัรงัสติ / รพ.นพรตันราชธานี / รพ.สงิหบ์ุร ี/ รพ.อนิทรบ์ุร ี/ รพ.จุฬาภรณ์/           

รพ.ปทุมธานี / รพ.ธญับุร ี/ รพ.ล าลกูกา / สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี / 
สถาบนับ าราศนราดรู / ศนูยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิข ุชลประทานฯ / รพ.เกษมราษฎรบ์างแค / รพ.เสรรีกัษ์     
คนละ 900 บาท (เกา้รอ้ยบาทถว้น) 

3)  การช าระค่าลงทะเบียน  :   
  โอนเงนิเขา้บญัช ีน.ส.ศุภรตัน์ แป้นโพธิก์ลาง และ น.ส.มารศร ียกเตง้                                                                 

บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาย่อยมหาวทิยาลยัรงัสติ เลขทีบ่ญัช ี403 371 9787   
 

กรุณาอเีมลหลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มใบสมคัรมาที ่schoolofnursing@rsu.ac.th  หรอืโทรสาร 02-997-2222 ต่อ 1493  
ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 

(รบัใบเสรจ็รบัเงินในวนัประชมุ / งดรบัลงทะเบียนหน้างาน) 
ตดิต่อขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิจากคุณมารศร ียกเตง้ โทร: 02-997-2222 ต่อ 1489 หรอื 087 902 6343 

4)  การออกใบเสรจ็ ขอใหอ้อกใบเสรจ็ในนาม 
 ชื่อผูเ้ขา้อบรม  
 หน่วยงาน (โปรดระบุ)                  
 อื่น ๆ              

5) การจองท่ีพกัในระหวา่งเข้ารบัการอบรม ขอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมตดิต่อประสานงานทีพ่กัดว้ยตนเอง  
6) อาหาร   ไทย   อสิลาม  มงัสวริตั ิ  เจ 

 
ลงชื่อ     ผูส้มคัร 

(                  ) 
วนัที ่     

ก ร ุณ า เ ขี ย น ต ัว บ ร ร จ ง 


