
การประชุมวิชาการประจ าปี สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 
“Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing”  

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8  สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล   

 การปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขภายใต้เป้าหมาย "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” เน้นความเป็นเลิศ 4 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการจัดบริการ 
ด้านการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และด้านการบริหารจัดการจากนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ด้านสาธารณสุข พ.ศ.2560-2579  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม การเตรียมพร้อมส าหรับ
สังคมสูงวัย การก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน เน้นการบริการที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เปลี่ยนการบริการแบบเดิมไปสู่การบริการที่มีคุณภาพสูง
ต้องใช้ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  เน้นการสร้างค่านิยมในสังคมในการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมีสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง 
ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ อีกทั้งยังสามารถควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ  
        ปัญหาระบบหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกจัดเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
มา และมีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุนอกจากการเสื่อมถอยตามวัยแล้ว แบบแผนการด าเนินชีวิตใน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของ
ระบบหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกอย่างมาก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยลดอัตราตาย
ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ลงได้ การต้องอยู่กับปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและเป็นภาระใน
การรักษาพยาบาล ดังนั้นพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทั้งการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรมที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ตลอดจนการ
ดูแลรักษาในระยะวิกฤติ การดูแลแบบประคับประคองจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จึงมีความจ าเป็น 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาในเรื่องงานวิจัยจากการปฏิบัติงาน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบการดูแลรักษา มีการท างานแบบเครือข่ายวิชาชีพมากข้ึน และเน้นการบริการ
ทีม่ีคุณภาพสูง ลดความผิดพลาดและลดค่าใช้จ่าย  

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจทรวงอก (ประเทศไทย) เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงจัดให้มีการประชุม
วิชาการหัวข้อ “Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing” ขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ใหม่แล้ว จะเป็นเวทีที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้  ประสบการณ์ และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก  รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
ทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกอันจะน าไปสู่การบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์   
  1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าแนวทางในการดูแลผู้ที่มี

ปัญหาโรคหัวใจและทรวงอก ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร การศึกษา และการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคทรวงอก 
  3.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางการพยาบาล  
 

3. เป้าหมาย ขอบเขต 
    ผู้บริหารพยาบาล พยาบาลปฏิบัติการ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ จากทั่วประเทศ จ านวน 300 คน   
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 
 

5. ค่าลงทะเบียน  
ค่าลงทะเบียน  สมาชิกสมาคมฯ  1,800.-บาท    ไม่ใช่สมาชิก 2,000.-บาท 

 * ลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์สมาคมฯ  http://www.thaicvtnurse.org  
 * ช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์   

* บัญชีออมทรัพย์เลขที่  4 0 8 – 9 0 4 6 5 0 - 6  ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 
 * หลังจากนั้น ให้ส่ง ภาพสแกน/ภาพถ่าย ใบสลิปโอนเงินมาที่ email: cvtnurses@hotmail.com 
    หรือ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์สมาคมฯ   
 

6. แนวทางการเขียนบทคัดย่องานวิจัย เพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี 2561 
 ขอเชิญบุคลากร นักวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั่วประเทศ ส่งผลงานวิชาการเข้ารับการ

คัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี 2561 หัวข้อผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Smart CVT: 
Innovation in Clinical  (Nursing CVD & NCD Nursing กับการปฏิบัติการพยาบาล หรือ นวัตกรรมกับ
การจัดการโรค CVD) ตามรายละเอียดดังนี้ ผลงานวิชาการที่น าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 

1.  ให้ส่งบทคัดย่อผลงาน โดยใช้ภาษารัดกุม (Abstract) ที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
2.  พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะห่าง 1 บรรทัด 

(single line spacing)  
3.  กรอบเนื้อหาของบทคัดย่อที่พิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน และซ้าย 3 ซม. ด้านล่างและ

ด้านขวา 2.5 ซม.  
4. บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้นิพนธ์ ที่อยู่ (ดังตัวอย่าง) ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 200 ค า 

ประกอบด้วย :Objective, Method, data analyses (if applicable), results, and conclusion.  
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ชื่อเรื่อง : ………………………………… 
 
ผู้นิพนธ์ ………….1,                               2,  
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกำรวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ค ำส ำคัญ :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นิพนธ์ที่น าเสนอผลงานและลงทะเบียน 
6. ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที ่10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ Email Address: phaka48@hotmail.com  
7. ถ้ามีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่  ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง  โทร. 0 8 – 9 9 2 1 – 3 6 4 6   

 

แบบฟอร์มบทคัดย่อ 
ก ำหนดส่งบทคัดย่อ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondant: 
ค ำน ำหน้ำ  [ ] ศ.   [ ] รศ.  [ ] ผศ.  [ ] ดร.  [ ] นำย  [ ] นำง   [ ] น.ส.  [ ] อ่ืนๆ __________________ 
ชื่อ นำมสกุล (ไทย) : ________________________________________________________________ 
ที่อยู่ติดต่อ: _______________________________________________________________________ 
จังหวัด:__________________________ รหัสไปรษณีย์_____________ โทรศัพท์: ________________   
โทรมือถือ:____________________________โทรสำร: ____________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 

7. การประเมินผล/ตัวชี้วัด/ความส าเร็จ 
          7.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลการดูแลผู้ที่มีปัญหา
โรคหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกอย่างครบวงจร  
          7.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการจัดอบรมครั้งนี้ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการบริหารการ

พยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ที่มีปัญหาระบบหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ทั้งการ
ป้องกัน การดูแล และส่งเสริมผู้ป่วยและครอบครัวปรับตัวกับภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรังและมีคุณภาพชีวิตดีจวบ
จนวาระสุดท้ายของชีวิต  

8.2 เกิดเครือข่าย จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด าเนินงานด้านการบริหารพยาบาลและการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคทรวงอก และน าผลที่ดีไปใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การบริการของหน่วยงานตนเอง  
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การประชมุวิชาการประจ าปี  
“Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing” 

วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ ตึก ๘  สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 
 

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – 08.45 น.      พิธีเปิดการอบรม  
    โดย    ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
๐๙.๐๐ - ๑๐.30  น.      Smart CVT Nurse for Thailand 4.0   
                                 โดย  นายแพทยอ์นุวัฒน์  ศุภชุติกุล 
     ดร.เพญ็จันทร์ แสนประสาน 
๑๐.30 – ๑๒.๐๐ น.  New Approach in Hypertension Care  
    โดย       แพทย์หญิงสมรรัตน์ จ าปาเทศ 
                                                อาจารยส์ุมล  เกษรวนิชวัฒนา 
     อาจารย์บุปผาวัลย์  ศรีล  า 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   Smart Nurse:  Routine to Research and EBP in the perspective of CVT  

Nursing Innovation 
                                    โดย      ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ (Routine to Research) 
     ผศ.ดร.พวงผกา  กรีทอง (EBP) 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   Rational Drug Use and disease control in perspective of CVT care 
              โดย    นายแพทยบ์ุญจง  แซ่จึง 
             น.อ.วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา  
การน าเสนอผลงานวิจัย Smart CVT: Innovation in Clinical 
13.00–15.00 น.   Nursing CVD & NCD Nursing กับการปฏิบตัิการพยาบาล  
 
วันเสาร์ที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕61 
 ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.      Health Information Technology and electronic health tool 

: the perspective of Legal and Law 
โดย อาจารย์เพญ็จันทร์  แสนประสาน   

คุณอมรฉตัร  อนุวัฒน์นนทเขตต ์
๑๐.๐๐ – 1๒.๐0 น. Value-based Healthcare: Nursing Core Competencies and Teamwork Safety  
    โดย    ดร.เพญ็จันทร์  แสนประสาน   
                                            ดร.กนกพร  แจ่มสมบรูณ์     
๑๓.๐๐- ๑๔.๓๐ น. Health Literacy VS Self Directed Learning in CVT Patients 
    โดย    ศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง  
                                            ดร.ภัทรพร เขียวหวาน  
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   Seamless care: Palliative Care and End of Life Care  
                                 โดย   ดร.เพญ็จันทร์  แสนประสาน  

            ดร.ปานตา  อภิรัตนานนท ์ 
            อาจารยล์ัดดาวลัย์  เตชางกูร  
การน าเสนอผลงานวิจัย Smart CVT: Innovation in Clinical 
13.00–15.00 น.   นวัตกรรมกับการจดัการโรค CVD  
๑๖.๓๐ -๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการประชุม 
     โดย    ผศ.อรณุ นุรักษ์เข    


