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ช่ือหลกัสูตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Cardiac Rehabilitation Evidence - Based  Clinical  Guidelines  

ผู้รับผดิชอบโครงการ     แผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
หลกัการและเหตุผล   

โรคหัวใจและหลอดเลือดหน่ึงในโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable Disease: NCD) ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 

อันดับต้นๆ ของประชากรไทยในปัจจุบัน  ซ่ึงอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจ จะคลอบคลุมรวมตั้งแต่ การให้ความรู้เพ่ือป้องกนัการเกิดโรค  การฟ้ืนฟูเม่ือหลงัจากเกิดโรค รวมถึงการ
ฟ้ืนฟตู่อเน่ืองหลงัจากออกจากโรงพยาบาล นอกจากการฟ้ืนฟทูางร่างกายแลว้ ยงัตอ้งดูแลถึงการฟ้ืนฟสูภาพทางจิตใจดว้ย  

แผนกเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลสมิติ เ วช  ศ รีนครินทร์  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลผู ้ป่ วย 

จึงไดมี้การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง Cardiac Rehabilitation Evidence - Based  Clinical  Guidelines เพื่อน าความรู้ 

มาประยุกต์ใชใ้นดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม อีกทั้งยงัเป็นการสนับสนุนและ 

ตอบรับต่อแผนนโยบายของทางแผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ท่ีจะเปิดศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ในระยะท่ีผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล  

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อพฒันาความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือดแบบองคร์วม  และตอบสนองต่อแผน

นโยบายของทางโรงพยาบาลท่ีจะเปิดศูนยฟ้ื์นฟผููป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือดในระยะท่ีสองและสามในปี 2562 

2. เพื่อสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกลุ่มผูป่้วย โรคหวัใจและหลอดเลือด 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน 

1. นกักายภาพบ าบดัทัว่ไปท่ีสนใจเขา้ร่วมอบรม  จ านวน  40  คน  
2. อาจารยค์ณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล  จ านวน 2 คน 

3. นกักายภาพบ าบดัประจ าโรงพยาบาลสมิติเวช จ านวน 18 คน 

วทิยากร       

 1. ผศ. นพ. วศิาล  คนัธารัตนกลุ ผูอ้  านวยการศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์ 

 2. พญ.นนัทริกา   เหลืองสุวรรณ    แพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู โรงพยาบาลราชวถีิ 

 3. พ.ท.นพ. พศวร์ี ขวญัช่วย  แพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 4. นพ. อกนิษฐ ์ ศรีสุขวฒันา  อายรุแพทยโ์รคหวัใจ 

 5. กภ. ประเสริฐ  จิระโณทยั   นกักายภาพบ าบดั  สถาบนัโรคทรวงอก 

วนัอบรม 10-11 ตุลาคม 2562  เวลา  8:00-17:00 น. 
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สถานทีอ่บรม  หอ้งประชุม Auditorium  ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

วธีิการอบรม การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

ค่าลงทะเบียน 1. นกักายภาพบ าบดัทัว่ไปจ านวน  40 คน  (ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 2,500  บาท) 

2. นกักายภาพบ าบดัประจ าโรงพยาบาลสมิติเวช และอาจารยค์ณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล   
จ านวน 20 คน (ไม่มีค่าใชจ่้าย) 

เป้าหมายและตัวช้ีวดัผลส าเร็จของหลกัสูตร   ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความพึงพอใจ 80% จากแบบประเมินผลการอบรม 

 แนวทางการประเมินและติดตามผล       แบบประเมินผลการอบรมโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจแนวทางในการดูแลและฟ้ืนฟผููป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด 

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการดูแลและฟ้ืนฟผููป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    และครอบคลุม 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับ 

รายการ ค่าสัมนา (บาท) 
1. อตัราค่าลงทะเบียนส าหรับนกักายภาพบ าบดัทัว่ไป ท่ีสนใจเขา้ร่วมอบรม

จ านวน 40 คน 
2,500 บาท x 40 คน 

2. อาจารยค์ณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 2 คน ไม่มีค่าใชจ่้าย 

3. อตัราค่าลงทะเบียนส าหรับนกักายภาพบ าบดัประจ า 
โรงพยาบาลสมิติเวช จ านวน 18 คน 

ไม่มีค่าใชจ่้าย 

รวมเป็นเงนิ 100,000 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) รวมค่าใช้จ่าย(บาท) 
1. ค่าวทิยากร  16,500 16,500 

2. ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคะแนนจากสภากายภาพบ าบดั 2,000 2,000 

3. ค่าธรรมเนียมการด าเนินการ คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 1,000 1,000 

4. ค่าเอกสาร ( 50 บาท x 70 ชุด) 200 x 70 14,000 

5. ค่าส่ือประชาสมัพนัธ์ 2,000 2,000 

6. ค่าอาหารวา่ง (80 บาท 80 ชุด x 4 ม้ือ ) (80 x 80) x4 25,600 

7. ค่าอาหารกลางวนั (200บาท x 80 ชุด 2 ม้ือ ) (200 x 80) x2 32,000 

 รวมทั้งส้ิน 95,100 
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ทีป่รึกษาโครงการ  ผศ.นพ.วศิาล คนัธารัตนกลุ  ผูอ้  านวยการศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู  

ผู้รับผดิชอบโครงการ      กภ. สร้อยไข่ มหรรทศันพงศ ์  ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

ผู้ประสานงาน  1. กภ. ณัชชารีย ์ ภสัสรารุจินนัท ์ นกักายภาพบ าบดั       
2. กภ. กนัตพร อ าภา   นกักายภาพบ าบดั       
3. กภ. ปวริศร์ เลิศสินเตชานนท ์ นกักายภาพบ าบดั          
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ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง  “Cardiac Rehabilitation Evidence - Based  Clinical  Guidelines” 

วนัที ่10-11 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00-17:00 น.  ณ.ห้องประชุม Auditorium ช้ัน 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

วนัพฤหัสบดี ที ่10 ตุลาคม 2562 

เวลา หัวข้อ วทิยากร 

8:00 – 8:30 ลงทะเบียนและพิธีเปิดงาน 

8:30 – 9:00 General perspective of cardiac rehabilitation ผศ.นพ.วศิาล คนัธารัตนกุล 

9:00 – 10:00 Cardiac rehabilitation related guideline   ผศ.นพ.วศิาล คนัธารัตนกุล 

10:00 – 10:15 พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10:15 – 11:15 Models of Cardiac rehabilitation   ผศ.นพ.วศิาล คนัธารัตนกุล 

11:15 - 12:15 Cardiac rehabilitation from ICU to home ผศ.นพ.วศิาล คนัธารัตนกุล 

12:15 – 13:15 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13:15 – 14:45 Cardiac rehabilitation from home to field    นพ. อกนิษฐ ์ ศรีสุขวฒันา 

14:45 – 15:00 พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15:00 – 17:00 Work shop 1 : Cardiac rehabilitation evaluation  ผศ.นพ.วศิาล คนัธารัตนกุล 

 

วนัศุกร์ ที ่11 ตุลาคม 2562 

เวลา หัวข้อ วทิยากร 

8:00 - 8:30 ลงทะเบียน 

8:30 - 10:30 Cardiac rehabilitation how it should work  (practice point), 

experience from heart center   

พญ.นนัทริกา  เหลืองสุวรรณ   
กภ. ประเสริฐ  จิระโณทยั 

10:30 - 10:45 พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 12:00 Cardiac rehabilitation and preventive  cardiology program พ.ท.นพ. พศวร์ี ขวญัช่วย 

12:00 - 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:00 Outcome KPI in cardiac rehabilitation  กภ. ประเสริฐ  จิระโณทยั 

14:00 - 15:15 Work shop 2: Cardiac rehabilitation 1 scenario study   กภ. ประเสริฐ  จิระโณทยั 

15:15 - 15:30 พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15:30 - 17:00 Work shop 3: Cardiac rehabilitation 2 scenario study  กภ. ประเสริฐ  จิระโณทยั 
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