
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๒๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ 
E-Mail: nualumni@kku.ac.th, md08@kku.ac.th, 

ท่ี ส. พยบ. มข ว. พิเศษ ๑/๒๕๕๘ 
 

๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าประชุมวิชาการ  

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :.  เอกสารการประชุมวิชาการ ประจําปี ๒๕๕๘ 
 

 ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสาขาการพยาบาลผู้สงูอายุ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดให้มีจัดการ
ประชุมฟื้นฟูวิชาการประจําป ี ๒๕๕๘ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้สูงอายุ: การ
ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรม
เจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริการพยาบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งร่วมสร้างฐานข้อมูลผู้สูงอายุร่วมกับภาคี
เครือข่ายด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการพัฒนางานผู้สูงอายุ   

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้ารับการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๕๐๐ บาท ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
วิชาการพยาบาล เลขที่บัญชี ๕๕๑–๔๐๓๕๒๓-๘ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสมัครได้ทาง E-mail md08@kku.ac.th พร้อม Fax ใบสมัครและใบโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนมาที่ โทรสาร ๐๔๓ – ๓๖๓๘๒๕  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี นางศศิพร แก้วกัลยา ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๓-๒๐๒๔๗๑, ๐๘๑-๓๖๑๐๘๒๕, ๐๘๙-๗๑๔๗๐๓๔ และนางบุษบา บญุกระโทก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-
๔๑๘๕๔๕๘ อนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ท้ังนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแลว้ สําหรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ระหว่างดําเนินการจากสภาการพยาบาล 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

  

 (ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี) 
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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กําหนดการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจําปี ๒๕๕๘ 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้สูงอายุ:  
การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย 

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

……………………………………………………… 
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.     ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น.     พิธีเปิด  

            โดย รศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มข. 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 

            โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.     พัก-รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.     ระบบบริการพยาบาลเอื้ออาทรสูงอายุในโรงพยาบาล 

            โดย  พว. ศิริพร มงคลถาวรชัย                     
                   พว. รุ่งทิวา ชอบชื่น 
                   ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน ดําเนินการอภิปราย 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ Delirium Dementia ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

              โดย รศ.พญ.พูนศรี รงษีขจี 
๑๔.๐๐ -๑๔.๑๕ น. พัก-รับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนในโรงพยาบาล 

              โดย  พว. วนาพร  เอี่ยมมะ และคณะฯ   
๑๕.๑๕-๑๖.๑๕ น. การขับเคลื่อนระบบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร 

             โดย รศ. ผ่องพรรณ อรุณแสง, พว.กิ่งกาญจนา เมืองโคตร, พว.สมปอง พิมพ์ทอง  
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.      พิธีมุฑิตาจิตคณาจารย์สาขาวิชาผู้สูงอายุ ที่เกษียณอายุราการ 

             โดย คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าสาขาวิชาผู้สูงอายุ 
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วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.     ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.     สภาการพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย 

            โดย รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.  การนําเสนอผลงานด้านระบบบริการพยาบาลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและในชุมชน 
    การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยบทบาท

พยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน 
            โดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ และคณะ 

    การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
            โดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ และคณะ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น. การนําเสนอผลงานด้านระบบบริการพยาบาลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและในชุมชน (ต่อ) 
    การพัฒนาระบบบริการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

           โดย พว.รุ่งทิวา ชอบชื่น 
    การรับรู้ของพยาบาลต่อระบบบริการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

           โดย พว.บุญส่ง หาทวายการ, พว.อุไรวรรณ ใจจังหรีด 
    การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี 

           โดย พว.พวงพยอม จุลพันธุ์ 
    การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลในการสนับสนุนการจัดการด้วยตนเอง สําหรับผู้สูงอายุที่มีโรค

เรื้อรังหลายโรคในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น 
           โดย พว.ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ 

    การพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือประเมินความปวดในผู้สูงอายุสะโพกหักทั้งที่มีและไม่มีภาวะบกพร่อง
ในการรู้คิด 

           โดย พว.ระเนศ ระไวกลาง 
    การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดโดยวิธีใช้ยา ในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง 

โรงพยาบาลนากลาง 
          โดย พว.สุธีรา พันธ์ขาว 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐-๑๖.๑๕ น. การนําเสนอผลงานด้านระบบบริการพยาบาลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและในชุมชน (ต่อ) 
    เจตคติต่อความสูงอายุของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร จังหวัดอุดรธานี 

          โดย พว.ฉวีวรรณ อุปมานะ 
    ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 

          โดย พว.จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 
    การพัฒนาชุดความรู้เพ่ือการดูแลตนเองสําหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
          โดย พว.นวพร แสงวุธ 

    การจัดการยาด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคในชุมชน 
          โดย พว.ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 

    การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการยาผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม แผนกไตเทียม รพ กรุงเทพราชสีมา 

          โดย พว.เอื้อมพร อุดมผล 
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการประชุม            
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ใบสมคัรเข้ารว่มการประชุมวิชาการการพฒันาองค์ความรู้ด้านวิทยาการความก้าวหน้าในการพยาบาล
ผู้สูงอาย:ุ การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพผูสู้งอายุไทย 

ระหว่างวนัที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชมุศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

……………………………………………….. 

ช่ือ-สกุล................................................................................................................................................................. 

 พยาบาล   อาจารย์พยาบาล   นักศึกษา      อ่ืนๆ....................................................................... 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ....................................................................................................................................... 

 ประสงค์นําเสนอผลงาน (โปรดระบุช่ือเรื่อง).................................................................................................. 

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

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้......................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์..................................มือถือ...................................e-mail……………………….……….…………………………. 

ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ชําระเงนิโดย 

โอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขายอ่ย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     ชื่อบัญชี วิชาการพยาบาล เลขทีบ่ัญชี ๕๕๑-๔๐๓๕๒๓-๘ จํานวนเงนิ ๑,๕๐๐ บาท  

     ณ วันที่ .................................................... 

พร้อม Fax สลิปโอนเงนิ ที่หมายเลขโทรสาร ๐๔๓-๓๖๓๘๒๕ หรือ e-mail md08@kku.ac.th ได้
ต้ังแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

ลงชื่อผู้สมัคร.............................................................. วันที่............................................................. 

 

หมายเหต ุสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางศศิพร แก้วกัลยา ได้ที่หมายเลขโทรศัพท ์๐๔๓-๒๐๒๔๗๑ , 

               ๐๘๑-๓๖๑๐๘๒๕, ๐๘๙-๗๑๔๗๐๓๔ 


