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หลักการและเหตุผล 

การเพิ่มสูงขึ้นของจํานวนผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบและตัน 

ทําให้ปัญหาความสูญเสียจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และ

ความบกพร่องจากความพิการภายหลังการเกิดโรคมีอัตราเพิ่มขึ้น 

จากสถิติในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 พบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะสมองขาดเลือดประมาณ 18 ล้านคน และอัตราการเกิด

ความบกพร่องจากความพิการหลงเหลืออาจมีสูงถึง 9 ล้านคน 

(Tantiyasawasdikul, 2009) นั่นหมายความว่า   ประเทศไทย

จะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโดยตรง เป็นจํานวนถึง 

15,000 ล้านบาทต่อปีภายในอีก 5 ปีข้างหน้า  การได้รับการ

รักษาที่รวดเร็วจะทําให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีการฟื้นตัวใน

ด้านการดําเนินกิจวัตรประจําวันที่ดีกว่า (Alexandrov et al., 

2004)  ส่งผลให้ผู้ป่วยกลับไปมีชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงกับ

ปกติได้ หรือได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสมหากมีความพิการ

เกิดขึ้น โดยพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษา และฟื้นฟู 

รวมทั้งป้องกันหรือจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง 

ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 

ภ า ค วิ ช า ก า ร พ ย า บ า ล อ า ยุ ร ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ           

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน

การผลิตบัณฑิตและส่งเสริมความรู้ให้กับพยาบาล เพื่อให้มี

สมรรถนะตามความต้องการของปัญหาสุขภาพในประเทศ  ได้

เล็งเห็นความสําคัญของสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง  จึงได้จัดการประชุมเรื่อง “ความก้าวหน้าใน

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู่การขยายบทบาท

พยาบาล” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้สําหรับพยาบาล

และทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวโน้มด้านการรักษาและ

การจัดการดูแลแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ศักยภาพแก่บุคลากรทางการพยาบาล และส่งเสริมมาตรฐาน

การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อ 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เข้าศึกษาอบรมให้มีความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาที่ทันสมัยและการจัดการดูแลแบบครบ

วงจร ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลและทีม 

สุขภาพ ในการพัฒนาการดูแลโรคหลอดเลือดสมองให้มีคุณภาพ 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรม/วิธีดําเนนิการประชุม   

บรรยาย อภิปราย 

 

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 

ประมาณ 200 คน  

 

ค่าลงทะเบียน  คนละ 3,600 บาท  

 

**อยู่ในระหว่างการขอหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล** 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน   

1. ชําระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน  

เข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช                      

ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี  016-4-07832-7   

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์งานประชุมวิชาการได้ที่

http://www.ns.mahidol.ac.th/register_con/Register_index.asp  

พร้อมส่งภาพสแกน หรือ ถ่ายภาพ ใบสลิปโอนเงิน อัพโหลดส่งมาที่   

E-mail: pornprom.kae@mahidol.ac.th หรือ อัพโหลดผ่านหน้า

เว็บไซต์งานประชุมวิชาการในคําสั่ง “แจ้งยืนยันการชําระเงิน” 

3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการลงทะเบียน ภายหลังจาก

ลงทะเบียน และส่งสลิปใบโอนเงินแล้ว อย่างน้อย 3 วันทําการ  

 

**ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ** 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   

นายพรพรหม แก้วสุวรรณ   

โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460, 2465  มือถือ: 081-804-3957  

โทรสาร: 02-441-5395 
 

 

 

ติดต่อสํารองที่พักด้วยตนเอง ได้ที่  

โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) มหานาค กรุงเทพฯ 

โทร.0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343 

ราคาห้องพักเดี่ยว 1,400 บาท/คืน ห้องพักคู่ 1,600 บาท/คืน  

(รวมอาหารเช้า) 

*Download แบบฟอร์มจองห้องพักได้ที่หน้าเว็บไซต์ 
งานประชุมวิชาการ 

 

 

 



 

กําหนดการประชุม 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 

08.15-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 

09.00-10.15 น. บรรยาย เรื่อง “โรคหลอดเลือดสมอง: อุบัติการณ์และ

สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน”  

 โดย ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์  

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล    

10.15-10.30 น. อาหารว่าง  

10.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง “Medical treatments in acute 

stroke: An update”  

  โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ 

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล    

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. บรรยาย เรื่อง “Diagnosis and investigation of 

stroke and TIA”  

  โดย อ.นพ.สงคราม โชติกอนุชิต 

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล   

14.30-14.45 น. อาหารว่าง 

14.45-16.00 น.    บรรยายเรื่อง “Patient assessment: Expanding  

  competency of stroke nurses”  

  โดย ผศ.ดร.วิมลรัตน์  ภู่วราวุฒิพานิช 

       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล     

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 

08.30-10.00 น.    อภิปราย เรื่อง  Acute stroke care:  บทบาทพยาบาล 

  ในปัจจุบัน 

  โดย พว.นิรมล ลิรัฐพงค์  – หัวหน้าหอผู้ป่วย 

        พว.รจนา ภักดีวงศ ์– nurse specialist 

        พว.มนันชญา กองเมืองปัก – case manager

        หน่วย Acute Stoke Unit  รพ.ศิริราช 

10.00-10.15 น. อาหารว่าง 

10.15-12.00 น.  บรรยาย เรื่อง  Stroke outcomes: ผลลัพธ์ 

  ทางการพยาบาล  

  โดย ผศ.ดร. วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล 

       คณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล   

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-14.30 น.  บรรยาย เรื่อง   Rehabilitative care and therapy in  

  patients with stroke 

โดย รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม 

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล    

       ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล  

       คณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล    

14.30-14.45 น. อาหารว่าง 

14.45-16.00 น.  บรรยาย เรื่อง  Stroke medications: ยาที่ใช้บ่อยและ 

  การจัดการความเสี่ยง 

  โดย รศ.ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา 

       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล    

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 

08.30-09.30 น.  บรรยายเรื่อง  Psychosocial care in patients with  

  stroke 

  โดย  ผศ.ดร.จงจิต เสน่หา 

        คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 

09.30-10.30 น. บรรยาย เรื่อง  Post stroke: Roles of home care 

nurses 

  โดย พว.วรรณวลี คชสวัสดิ์ 

        หัวหน้าพยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้าน รพ.ศิริราช 

10.30-10.45 น. อาหารว่าง 

10.45-12.00 น. บรรยาย เรื่อง  Stroke education: Enhancing  

  nursing roles   

  โดย ผศ.วันดี โตสุขศรี 

       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. บรรยาย เรื่อง  Stroke nurses: การพัฒนาสมรรถนะ 

  ในอนาคต  

  โดย ผศ.ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ  

       ผศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล 

       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล   

15.00-15.15 น. พิธีปิดการประชุม  

15.15-15.30 น. อาหารว่าง 

 

 
 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง  

 

ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมอง: สู่การขยาย

บทบาทพยาบาล 
(Advances in Stroke Care: 

Towards expanding  
nurses’ roles) 

 

 

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 
 

 



แบบฟอร์มตอบรับการจองหอ้งพกั 
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 

 
 

ช่ือ-สกลุ ของผูเ้ขา้พกั............................................................................................................... 
วนัท่ีเขา้พกั/ออก....................................................................................................................... 
พกัหอ้งเด่ียว.....................................หอ้ง                หอ้งพกัคู่...........................................หอ้ง 
ช่ือหน่วยงาน............................................................................................................................ 
ราคาหอ้งพกั(รวมอาหารเชา้)            ขา้ราชการ 
หอ้งพกัเด่ียว*นอนคนเดียว*     ราคาหอ้งละ....1,400........บาท สุทธิ 
หอ้งพกัคู่*นอนสองคน*           ราคาหอ้งละ....1,600........บาท สุทธิ 
 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหอ้อกในนาม................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
กรุณาแฟ็กซ์รายละเอียดการจองหอ้งพกัท่ีหมายเลข 0-2628-1000 
*สาํรองหอ้งพกัก่อนวนัท่ีเขา้พกัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7วนั 
*ถา้มีการเปล่ียนแปลงการเขา้พกักรุณาแจง้กบัทางโรงแรมฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3วนั 
*ชาํระค่าหอ้งพกัทั้งหมดเตม็จาํนวนในวนัท่ีเขา้พกัท่ีโรงแรมฯโดยตรง 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
จุฑารัตน์ สีเมฆ 
ฝ่ายสาํรองหอ้งพกั โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
โทรศพัท ์0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343 
โทรสาร 0-2628-1000/0-2628-1800 
E-mail : reservation@princepalace.co.th 
Website : www.princepalace.co.th 
 


