
















 

       
                  

โครงการประชุมวิชาการ 
 

เรื่อง การพยาบาลผูปวยโรคเรื้อรัง 
ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 

 ระหวางวันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2556 
ณ โรงแรมเจริญธาน ีปริ๊นเซส  

จังหวัดขอนแกน 
 

 
จัดโดย 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 

รวมกับ 
สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี  ขอนแกน 
 
 
 

หลักสูตรน้ีอยูระหวางการขอรับรองหนวยคะแนน
การศึกษาตอเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร (CNEU ) จาก

สภาการพยาบาล 

กําหนดการประชุม 
 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ  2556 
 
เวลา 8.30-9.00  น.  ลงทะเบียน 
เวลา 9.00-10.00 น.  พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  การ   
    พัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดคุณภาพการบริการผูปวยโรค   
    เรื้อรัง โดย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน   
เวลา 10.00-12.00 น. การดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโรค 
    เรื้อรังในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
    (นพ. อาทิตย  ชัยธนสาร และพญ. นิลวรรณ   
    นิมมานวรวงศ  ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะ   
    แพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
    มหาวิทยาลัยมหิดล) 
เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-17.00 น. การดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโรค 
    เรื้อรังในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
    (นพ.อาทิตย ชัยธนสาร และพญ.นิลวรรณ นิมมานวรวงศ    
     ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร      
    โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ  2556 
 
เวลา 8.30 – 9.30 น.    Palliative Care: When, Why, and   
   How  (รศ.พญ. ศรีเวียง  ไพโรจนกุล  หัวหนาหนวยการุณ   
   รักษ  รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
เวลา 9.30 – 10.30 น.    The Nurse’s role in  
   Interdisciplinary Team and Holistic Assessment   
   (นางสุธีรา  พิมพรส  พยาบาลหนวยการุณรักษ                
   รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

เวลา 10.30- 12.00 น    Physical aspect of Palliative  
   care  (พญ.วรพร สินสุวรรณ แพทยหนวยการุณรักษ        
   รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.00 น.    Nursing issues in Palliative Care    
    (นางปาริชาติ เพียสุพรรณ  พยาบาลหนวยการุณรักษ        
     รพ. ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
เวลา 14.00-15.30 น.  Legal Aspects of End-of-life care   
     (ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส  อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
เวลา 15.30-17.00 น.   Continuity of Care 
    (รศ.พญ. ศรีเวียง  ไพโรจนกุล หัวหนาหนวยการุณรักษ   
    รพ. ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 
เวลา 8.00-12.00 น.  การพยาบาลตามหลักฐานความรูเชิง 
   ประจักษและการใชผลการวิจัย   
   (รศ.ฉวีวรรณ  ธงชัย คณะพยาบาลศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ) 
เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-15.00 น. การพยาบาลตามหลักฐานความรูเชิง 
    ประจักษและการใชผลการวิจัย  
    (รศ. ฉวีวรรณ  ธงชัย  คณะพยาบาลศาสตร      
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ) 
เวลา 15.00-17.00 น. อภิปราย และตอบประเด็นคําถาม  
   ทั่วไป    (รศ. ฉวีวรรณ  ธงชัย  คณะพยาบาลศาสตร       
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ) 
เวลา 17.00 น.     ปดการประชุม 
 
หมายเหต ุพักรับประทานอาหารวางเวลา 10.00-10.15 น. และ 
เวลา 14.30 – 14.45 น.  



        
 

ใบสมัครโครงการประชุมวิชาการ 
เรื่อง การพยาบาลผูปวยโรคเรื้อรังในภาวะ

วิกฤตและฉุกเฉิน 
 ( โปรดสงสําเนาใบสมัครลงทะเบียนภายใน 

วันท่ี 31 มกราคม 2556 ) 
 
 

ขาพเจา นาย/นาง/ นางสาว................................ 
…………………………………………………………………… 
 
ตําแหนง............................................................... 
 
สถานท่ีทํางาน......................................................  
............................................................................. 
 
ท่ีอยูเลขท่ี ............................................................ 
...................................................................................
...................................................................................
................................................................. 
โทรศัพท...............................................................
โทรสาร................................................................ E-
mail Address ................................................ 
............................................................................. 
 

เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 10 หลัก 
(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
............................................................................. 
 

 
คาลงทะเบียน   2,400   บาท  
( สองพันสี่รอยบาทถวน ) ชําระเงินโดย  
 

1. โ ด ย โ อ น เ งิ น เ ข า บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย 
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร  (บัญชีออมทรัพย) 

ชื่อบัญชี พิริยากร  คลายเพ็ชร และ   พัชริน
ทรวินา  เพ่ิมยินดี  และลําเภา อุปการกุล       
ธนาคารกรุงไทย   สาขาศรีจันทร ขอนแกน  บัญชี

ออมทรัพย เลขท่ี    437-0-55531-0 
ใหสงหลักฐานใบสมัครและและสําเนาการโอน

เงิน พรอมเขียนช่ือ-สกุลของผูสมัครใหชัดเจน สงไปที่  
คุณภานุมาศ หาญสุริย วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ขอนแกน ทางโทรสาร  043-423212      หรือ 
Scan หลักฐานสําเนาใบสมัครและสําเนาการโอนเงินผาน

ทาง E-mail : bcnkk78955@hotmail.com  
  
Download รายละเอียดโครงการพรอมใบสมัครไดที่  

Website : http://bcnkk.ac.th 
 

2. สามารถสมัครดวยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีขอนแกน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  ที่        
อ. พิริยากร  คลายเพ็ชร  ( โทร  081-7394970) 

 

 อาหาร    ปกติ     มังสวิรัติ 
             อิสลาม 
 

 
ติดตอสอบถาม   
1. อ. รุงทิพย พรหมบุตร โทรศัพท 043-423210  ตอ 
1206  หรือ  081-9540345 
2. อ. นันทิยา  ชินโคตร  โทรศัพท 043-423210  ตอ 
1208  หรือ  090-5857259 
3. อ. พิริยากร คลายเพ็ชร โทรศัพท 081-7394970 
 
สถานท่ีพักในจังหวัดขอนแกน 
โปรดสํารองท่ีพักดวยตนเอง 
โรงแรมเจริญธานี  0-4322-0400 
โรงแรมพูลแมน    0-4332-2155   
โรงแรมโฆษะ       0-4322-5014 
โรงแรมแกนอินน  0-4323-7744 



 

       
 

ใบแจงความประสงคสํารองหองพัก 
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน 

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผูปวยโรคเรื้อรังในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
        ระหวางวันที ่วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ  2556 

ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน 
 
 
 
 
 

1. ช่ือ – นามสกุล.............................................................................................. 
2. ช่ือ – นามสกุล.............................................................................................. 
3. หนวยงาน ..................................................................................................... 
4. จังหวัด........................................................................................................... 
5. เบอรโทรศัพท ........................................เบอรโทรสาร ................................ 
6. เขาพักวันที่ ........................................ ออกวันที.่................................................. 
      ชนิดของหองพัก…… Superior...... Deluxe...... Corner……  Junior Suite 
7.           มีความประสงคพักเด่ียว 
8.           มีความประสงคพักคูกับ ....................................................................  
9.           มีความประสงคพักคู (ใหทางโรงแรมจับคูให) 
10.   กรุณาสงใบสํารองหองพักกับทางโรงแรมฯโดยตรงทางโทรสาร(FAX)เทาน้ันที่หมายเลข

โทรศัพท 043-223932 ไมเกินวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2556  
            หรือ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมที ่คุณธันยพัฒน มุธุสิทธิ์ 
       ที่หมายเลขโทรศัพท 0-4322-0400-14 ตอ 2405 , 088-7447244 

11. เพื่อเปนการยืนยันการเขาพัก กรุณาชําระคามัดจําลวงหนาอยางนอย 1 คืน  
                   โอนผานทางบัญชีโรงแรมเจริญธานี ขอนแกน  

ช่ือบัญชีบริษัทขอนแกนเจริญทาวเวอร ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแกน เลขท่ี 260-4-239711   
            และสงโทรสาร(FAX) หลักฐานการโอนเงินและใบแจงความประสงคสํารองหองพัก กลับมา

ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแกน ที่เบอร 043-223932 

ราคาหองพัก 
1.Superior Single/Twin ราคา 1,200.-บาท รวมอาหารเชา  
2.Deluxe Single/Twin 1,700.-บาท รวมอาหารเชา  
3.หองพักTRIPLE ราคา 1,800.-บาท รวมอาหารเชา 3 ทาน 
4. Corner Single/Twin 2,500.-บาท รวมอาหารเชา 
5. Junior Suite Single/Twin 3,500.-บาท รวมอาหารเชา 
 


