
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  

กำหนดการโครงการอบรม ประชุมวิชาการ 
เรื่อง “การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ”  

ระหว่างวันที่ 22– 25 พฤศจิกายน 2565 
 

วัน/เวลา หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม 
วันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 2565 
 

 

     07.30 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 

08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม  
โดย ดร.ประกริต รัชวัตร์ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี 

09.00 น. – 10.30 น. Introduction Cardiac Anatomy and Physiology. 
โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 

10.30 น. – 12.00 น. Basic ECG and Practice (Lead, ECG paper, Waveform, Calculation 
Heart rate, Analyzing ECG). 
โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. Sinus Rhythms and Practice.  

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
14.30 น. – 16.30 น. Atrial Rhythms and Practice. 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2565  

 
         07.30 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

 
         08.30 น. – 10.00 น. Junctional Rhythms and Practice. 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
        10.00 น. – 12.00 น.         Atrioventricular Block and Practice. 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
        12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
        13.00 น. – 14.30 น. Ventricular Rhythms and Practice. 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
         14.30 น. – 16.30 น.           Pacemaker and Practice  

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
 
 
 



วัน/เวลา หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม 
วันพุธ 24 พ.ย. 2565 
 

 

07.30 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 น. – 09.30 น. ทบทวนบทเรียน เนื้อหาของวันจันทร์และวันอังคาร 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
09.30 น. – 10.30 น. ECG Axis Interpretation  

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
10.30 น. – 12.00 น. Bundle Branch Block and Practice 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น. Cardiac Enlargement/ Hypertrophy 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
14.00 น. – 15.00 น. Classification of Acute Coronary Syndromes 

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
15.00 น. – 16.30 น. ACS and Practice  

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ 
วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2565  

 
         08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 
         08.30 น. – 10.30 น. “Psycho Physiology and Neurobiological of Cognition : Learning 

Brain and Mind” 
โดย อาจารย์ ดร. นิตยา สุริยะพันธ์ 

         10.30 น. – 12.00 น. Innovation and Learning : Brain Mind Mood Centre (IL-BMMC) 
นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร 

โดย อาจารย์ ดร. นิตยา สุริยะพันธ์ 
       12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
       13.00 น. – 14.30 น. MI : “วิธีการสร้างแรงจูงใจ ที่พบใช้ ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว: จาก

วิจัยสู่การปฏิบัติ (motivational interviewing in self-care of patients 
with heart failure: From research to practice)” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ภู่ขาว 
       14.30 น. – 16.30 น. MI : “เรื่องของหัวใจ อยู่อย่างไรให้มีความสุข” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ภู่ขาว 
16.30 น. พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร 

 
 
*** หมายเหตุ 

1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


