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สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 
การประชุมวิชาการ  

 เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค Thailand 4.0”  
(CVT Nursing Indicator for Thailand 4.0) 

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ ตึก ๘  สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

โรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคทรวงอก จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ และมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  เป็นปัญหาสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ
ครอบครัว  ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยสาระส าคัญประการหนึ่งคือ เน้นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และกลุ่มงานด้าน
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 นี้  ในขณะเดียวกันการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งนี้ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ได้ เริ่มด าเนินการสังเคราะห์ความต้องการ 
ความสามารถของพยาบาลเฉพาะทางไว้แล้ว ประกอบกับสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบ Residency Program 
ในการส่งเสริมความสามารถของพยาบาลเฉพาะทาง มีนวัตกรรมทางการพยาบาลเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ แต่
การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบเดียวกัน และยังขาดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับการ
ประเมินผลลัพธ์ของนวัตกรรมทางการพยาบาลต่าง ๆ  ดังกล่าว  

ดังนั้น เพ่ือให้มีตัวบ่งชี้ส าหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกเหมาะสม สอดคล้องกับยุค 
Thailand 4.0 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) จึงจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนา
ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค Thailand 4.0” (CVT Nursing indicator 
for Thailand 4.0) กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย แบ่งกลุ่มระดมสมอง เพ่ือช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน ความรู้  ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอกต่อไป  
 
๒.วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือฟ้ืนฟู และเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและการเลือกใช้นวัตกรรมในการให้บริการ
พยาบาลกับผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก 

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
หลอดเลือดและทรวงอก  

3. เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
พยาบาลทุกภาคส่วนของประเทศ 

 
๓. เป้าหมาย ขอบเขต    อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจจากทั่วประเทศ จ านวน 3๐๐ คน  
  
๔. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60   
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๕. ค่าลงทะเบียน  สมาชิก 1,800.-บาท    ไม่ใช่สมาชิก 2,000.-บาท 
 * ลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์สมาคมฯ  http://www.thaicvtnurse.org/register/index.php  
 * ช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์   
 * เลขที่บัญชี 0 2 1 – 8 – 3 3 7 0 2 – 3   ชื่อบัญชี นางกาญจนา  พูลพิพัฒน์   
 * หลังจากนั้น ให้ส่ง ภาพสแกน/ภาพถ่าย ใบสลิปโอนเงินมาที่ email: cvtnurses@hotmail.com 
    หรือ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์สมาคมฯ   
 
6. การประเมินผล/ตัวชี้วัด/ความส าเร็จ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาตัว
บ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก  

2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี ้
           
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ร่วมงานในหน่วยงานของตนเองได้   

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา
ตัวบางชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
8.  ก าหนดการ    
วันที่ 3  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60    
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      พิธเีปิดการอบรม  
   โดย    ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก   
 
๐9.0๐ – 10.30 น.  การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจยุค Thailand 4.0  
                 โดย    นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี  
 
10.30 – 12.00 น. นวัตกรรมกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก : Concept and Practice 
   โดย   ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์      
    ดร.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 
 
12.00 -13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – ๑4.30 น.     CVT Nursing Indicators: What Why When and How To 
                           โดย ผศ.ดร.พวงผกา  กรีทอง 
    ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  Early warning Sign in CVT Patients and Indicators 
   โดย อาจารย์ปราณี  ทองใส  
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วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60    
08.๓๐ – ๑0.๓๐ น.   ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย CVT  

โดย ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน   
นายอมรฉัตร  อนุวัฒน์นนทเขตต์ 
 

10.30 – 12.00 น.      CVT Nursing Indicator developing  
1. Nursing indicator for Heart Failure   
โดย  ผศ.ดร.พวงผกา  กรีทอง  และ ดร.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 
2. Nursing indicator for coronary artery disease 
โดย  ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน  และ พ.ต.อ.หญิง ปัทมา  พีระพันธุ์   

 3. Nursing indicator for Disease of Heart Value  
โดย  ผศ.ดร.ดวงกมล  วัตราดลุย์ และอาจารย์ฐาปณีย์ น้ าเพ็ชร 
4. Nursing indicator for Vascular (AAA) 
โดย  อาจารย์ลัดดาวัลย์  เตชางกูร  และ อาจารย์ นวรัตน์  สุทธิพงศ์  

   5.  Nursing indicator for Chest Problem  
โดย  อาจารย์บุปผาวัลย์ ศรีล้ า  และ อาจารย์โฉมนภา  กิตติศัพท์  

 
12.00 -13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 - ๑5.0๐ น. อภิปราย CVT Nursing Indicator in Heart Failure, CHD, Heart Value Disease,  

Vascular Disease and Chest Problem 
   ผู้ด าเนินการอภิปราย  ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน  
 
๑5.0๐ – ๑๖.0๐ น.   CVT Nursing Indicator: Consensus  
   โดย  ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน  
 
16.00 - 16.30 น.    พิธีปิดการประชุม 
                          โดย  ผศ.อรุณ  นุรักษ์เข   ที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลโรคหัวใจทรวงอก (ประเทศไทย) 


