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Dysrhythmias and Nursing Management 

 

หลักการและเหตุผล 

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภาวะแทรกซ้อนอันตราย ที่

สามารถพบได้ในผู้ป่วยหลายประเภท ทั้งในและนอกโรงพยาบาล และ

สามารถนํามาซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตหรือความพิการได้ ถ้าไม่ได้รับการ

ประเมิน การป้องกัน และการรักษาอย่างรีบด่วน ทําให้ความรุนแรงของ

โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เดิม ทวีความรุนแรงขึ้น พยาบาลเป็นบุคลากรทาง

สุขภาพที่มีบทบาทสําคัญอย่างมาก ในการดูแลผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหา

เกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ด้วยการเฝ้าระวัง 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ   ถ้าพยาบาลสามารถ ที่จะอ่านและแปลผลการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  ก็จะนําไปสู่

การตัดสินใจในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเตรียมความรู้ให้กับ

พยาบาล เพื่อให้มีสมรรถนะตามความต้องการของปัญหาสุขภาพใน

ประเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ใน

การอ่านและแปลผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และให้การพยาบาลในแต่

ละปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้น

ผิดจังหวะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Dysrhythmias and Nursing Management” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ที่มีภาวะหัว

ใจเต้นผิดจังหวะ สําหรับพยาบาลระดับปฏิบัติการ ทั้งในหอผู้ป่วยสามัญ

และหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประโยชน์ในการประเมินผู้ป่วยและการตัดสินใจ

ทางคลินิก รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางการพยาบาล 

ยกระดับมาตรฐานการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะหัว

ใจเต้นผิดจังหวะ  

 

วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมสามารถ 

1. อ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 

2. อธิบายการเฝ้าระวัง การพยาบาล และการประเมินผลในผู้ป่วยที่มี

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 

3. วิเคราะห์ คาดการณ์ จัดการและป้องกันภาวะแทรกซอ้นในผู้ป่วยที่มี

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ จํานวน 100 คน 
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คนละ 3,500 บาท 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Dysrhythmias and Nursing Management” 

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย 

*********************************************** 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว): ............................................................. 

เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล .................................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตฯ(10 หลัก)......................................................................... 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก............................................................................... 

เลขที่..................................................ถนน.................................................. 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.........................................         

จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................................ 

โทรศัพท์...........................................Mobile.............................................. 

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

มีความประสงค์สมัครเข้ารว่มอบรม  และชําระค่าลงทะเบียน  

คนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

วิธีชําระเงิน 

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช                          

ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี  016-4-07832-7   

โดยสแกน/*ถ่ายภาพ หรือ สง่แฟกซ์ ใบสลิปโอนเงิน พร้อม  

ใบสมัคร ส่งมาที่  E-mail: pornprom.kae@mahidol.ac.th  

เมื่อส่งหลกัฐานเรยีบร้อยแล้วกรุณาโทรตรวจสอบรายชื่อที่  

นายพรพรหม แกว้สุวรรณ  โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460, 

2465 มือถือ: 081-804-3957 โทรสาร: 02-412-8415 

*กรณีถ่ายภาพ รายละเอียดหลกัฐานต้องครบถ้วนชัดเจน* 

ออกใบเสร็จในนาม :   

 ชื่อผู้เข้าประชุม 

 อื่นๆ (โปรดระบุให้ชัดเจน).............................................................. 

............................................................................................................... 
 

โปรดระบุประเภทอาหาร :  

  ธรรมดา    มังสวิรัติ   อิสลาม 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน    
 

อยู่ในระหว่างการขอหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล 
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