
 

 
 

 
 
 

การประชุมวิชาการประจ าปี 
เรื่อง 

“Smart Nurse in the 
perspective on Cardio-vascular 

and thoracic Nursing” 

 
 

 

 

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561  
 
 
 
 

 

      ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี 

 
 

หน่วยคะแนนอยู่ระหว่างการพิจารณา 
 
 

 
 

 

ปัญหาระบบหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกจัดเป็นปัญหา
ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมา และมีอุบัติการณ์
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุนอกจากการเสื่อมถอยตามวัยแล้ว แบบ
แผนการด าเนินชีวิตในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบันได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของ
ระบบหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกอย่างมาก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยลดอัตราตายของผู้ป่วยกลุ่มนี้ลงได้ 
การต้องอยู่กับปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยและเป็นภาระในการรักษาพยาบาล ดังนั้นพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล ทั้งการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรมที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิด
โรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ตลอดจนการดูแลรักษาในระยะ
วิกฤติ การดูแลแบบประคับประคองจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิต จึงมีความจ าเป็น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาในเรื่อง
งานวิจัยจากการปฏิบัติงาน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบการดูแลรักษา มีการท างานแบบ
เครือข่ายวิชาชีพมากข้ึน และเน้นการบริการที่มีคุณภาพสูง ลดความ
ผิดพลาดและลดค่าใช้จ่าย 

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจทรวงอก (ประเทศไทย) เล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการหัวข้อ “Smart 
Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic 
Nursing” ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ใหม่แล้ว จะเป็น
เวทีที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก  
รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
อันจะน าไปสู่การบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ
ต่อไป 

 

 
 
 
 

  1.  เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าแนวทางในการดูแลผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจและทรวงอก ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร การศึกษา และการปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
หลอดเลือดและโรคทรวงอก 
3.  เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้ทางการพยาบาลจากข้อมลูเชิงประจักษ์ ที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นงานวิจัยทางการพยาบาล  

 
 
 
 

 
 

พยาบาลวิชาชีพ, อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน จ านวน 300 คน 

 
 
 

 

เปิดรับสมัครทุกวัน ลงทะเบียนออนไลน์ www.thaicvtnurse.org 
กรุณาอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน  

(ไฟล์รูปถ่ายหรือรูปสแกน) ขึ้นเวบ็ไซต์สมาคมฯ   
หรือส่ง E-mail cvtnurses@hotmail.com 

  
 
 

สมาชกิสมาคมฯ คนละ 1,800.-บาท 
ไม่ใช่สมาชกิสมาคมฯ คนละ 2,000.-บาท 

ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์  สุทธิพงศ ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่  4 0 8 – 9 0 4 6 5 0 - 6   
ธ.ไทยพาณิชย ์สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ 

 * ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ  
 * ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์

การสมัครและวิธีการลงทะเบียน 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ค่าลงทะเบียน 



 
 
 

 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการอบรม  
      โดย   ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
09.00 - 10.30  น. Smart CVT Nurse for Thailand 4.0   

โดย นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกลุ 
         ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
10.30 – 12.00 น.  New Approach in Hypertension Care  
   โดย  แพทย์หญิงสมรรัตน์ จ าปาเทศ 
                                   อาจารย์สมุล  เกษรวนิชวัฒนา 
          อาจารย์บุปผาวลัย์  ศรลี้ า 
13.00 – 14.30 น.   Smart Nurse:  Routine to Research and EBP in  

the perspective of CVT Nursing Innovation 
โดย  ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดลุย์  

          ผศ.ดร.พวงผกา  กรีทอง  
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  Rational Drug Use and disease control in  
 perspective of CVT care 
            โดย  นายแพทย์บุญจง  แซ่จึง 
          น.อ.วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
วันเสาร์ที่  21 กรกฎาคม 2561 
08.30 – 10.00 น.  Health Information Technology and electronic  

health tool: the perspective of Legal and Law 
โดย  อาจารย์เพ็ญจันทร์  แสนประสาน   
       คุณอมรฉัตร  อนุวัฒน์นนทเขตต ์

10.00 – 12.00 น. Value-based Healthcare: Nursing Core  
Competencies and Teamwork Safety  

   โดย  ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน                                       
          ดร.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์     

 
 
 

13.00- 14.30 น. Health Literacy VS Self Directed Learning   
in CVT Patients 

   โดย  ศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง  
                                   ดร.ภัทรพร เขียวหวาน  
14.30 – 16.30 น.   Seamless care: Palliative Care and End  
      of Life Care  
                           โดย  ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน  

                ดร.ปานตา  อภิรัตนานนท์  
                 อาจารย์ลัดดาวัลย์  เตชางกูร  
16.30 - 17.00 น.  พิธีปิดการประชุม 
   โดย  ผศ.อรุณ นุรักษ์เข      

การน าเสนอผลงานวิจัย Smart CVT: Innovation in Clinical 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  

13.00–15.00 น.  Nursing CVD & NCD Nursing กับ 
    การปฏิบัติการพยาบาล  

 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561  
 13.00–15.00 น.  นวัตกรรมกับการจัดการโรค CVD  

 
 

 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการประจ าปี 2561 หัวข้อผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Smart CVT: 
Innovation in Clinical  (Nursing CVD & NCD Nursing กับการ
ปฏิบัติการพยาบาล หรือ นวัตกรรมกับการจัดการโรค CVD)   
รูปแบบบทคัดย่อ 
1. ให้ส่งบทคัดย่อผลงาน โดยใช้ภาษารัดกุม (Abstract) ที่มีความ
ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอกัษร Angsana New 
ขนาด 16 ระยะห่าง 1 บรรทัด (single line spacing)  
3.  กรอบเนื้อหาของบทคัดย่อท่ีพิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 
และซ้าย 3 ซม. ด้านล่างและดา้นขวา 2.5 ซม.  
4. บทคัดย่อประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ผูน้ิพนธ์ ที่อยู่ (ดังตัวอย่าง) ความ
ยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 200 ค า และขีดเส้นใต้ชื่อผู้นิพนธ์ท่ีน าเสนอ
ผลงานและลงทะเบียน ส่งบทคัดยอ่ไปยัง ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง 
ภายในวันที ่30 มิถนุายน 2561 Email: 
phaka48@hotmail.com โทร. 0 8 – 9 9 2 1 – 3 6 4 6   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 
74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
ติดต่อสอบถามได้ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 

โทรศัพท์ 0 8 – 4 3 3 4 – 7 7 4 2 
โทรสาร 0 – 2 5 9 1 – 9 7 9 4 

เว็บไซด์ : www.thaicvtnurse.org 
Email : cvtnurses@hotmail.com 

ก าหนดการประชุม 

การน าเสนอผลงานวิจัย 

ก าหนดการประชุม (ตอ่) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่


