
 

 
 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการ   
เรื่อง เรื่อง เรื่อง    

การพยาบาลผู้การพยาบาลผู้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจป่วยโรคหัวใจป่วยโรคหัวใจ   
และทรวงอกวิถีใหม่และทรวงอกวิถีใหม่และทรวงอกวิถีใหม่   

 
 

 

 

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 
      ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8  

สถาบันโรคทรวงอก  
จังหวัดนนทบุร ี

 
 

คะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ  
อยู่ระหว่างการพิจารณา 
จากสภาการพยาบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

<a href='https://pngtree.com/so/ฆ่าเชื้อ'>ฆ่าเชื้อ png from pngtree.com</a> 
  

ต้องการลงทะเบียนสแกน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
               

 

ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์สมาคม CVT  

www.thaicvtnurse.org 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์  

สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4 0 8 - 9 0 4 6 5 0 – 6  

ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 

อัพโหลดภาพถ่ายสลิปการโอนเงิน (สกุลไฟล์.jpg) 

ขึ้นเว็บไซต์ สมาคมฯ เป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียน 

 

 
 

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 
 

จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. 
 
  

ที่อยู ่: เลขที่ 74  ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ 
 

อ.เมือง จ.นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000 
 

โทรศัพท์: 0 8 – 4 3 3 4 – 7 7 4 2    
เว็บไซด์ :  www.thaicvtnurse.org 

Email Address: cvtnurses@hotmail.com 
  

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนก่อนก าหนด 

หากมีผู้สมัครเต็มจ านวน 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

วิธกีารสมัคร/ลงทะเบยีน 



 
 
 

 
 
 

วิชาชีพการพยาบาลมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อสังคม วันที่ 
12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล และในปีนี้องค์การ
อนามัยโลกไดก้ าหนดให้เป็นปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์” การ
พยาบาลจึงเป็นศาสตร์การดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
การแพทย์และเทคโนโลยี ความเมตตา สัมพันธ์อันดี และอยู่กับ
ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงจาก
เชี้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ CIVID-19 แต่พยาบาลทุกคนยังคง
ทุ่มเทท างานในทุกจุดของสังคมทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
พยาบาลต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในการท างานเพื่อให้บริการ 
รวมทั้งการบริหารจัดการและประสานงานความร่วมมือของทีมการ
รักษาพยาบาลทั้งในหน่วยงานและภายนอก การบริหารจัดการการ
บริการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรคที่มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจโดยตรง รวมทั้งระบบ
การท างานของหัวใจซ่ึงเป็นสาเหตุของความสูญเสียชีวิต ปัจจุบัน
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกมีการปรับเปลี่ยนแบบก้าว
กระโดด การเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะทีม
ดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team: PCT) จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ให้มีความ
ทันสมยัเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเน้น
พัฒนากลไกสนับสนุนและผลักดันการปฏิบัติการพยาบาลที่ มี
คุณภาพ ทีมบริหารการพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลทุก
ระดับต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุควิถีใหม่ในการจัดการและให้
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย สมาคมพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์
รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลทุก
ระดับจึงจัดอบรมโครงการนี้ขึ้น 

 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพยาบาล

ผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายการ

บริหารจดัการทางการพยาบาลผู้ปว่ยโรคหัวใจและทรวงอกได ้

3. เพื่อใหผู้้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และอธิบายการดูแล

ผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกท่ีเป็นผลจากโรคโควิด-19 ได้ 
 
 

 
1. นพ.ชัยศิริ     วรรณลภากร 
2. พญ.ณับผลิกา     กองพลพรหม    
3. ผศ.ดร.เพ็ญจันทร ์ แสนประสาน 
4. ดร.กนกพร     แจ่มสมบูรณ ์
5. ดร.ณิชาภา     ยนจอหอ   
6. ผศ.ดร.ดวงกมล   วัตราดุลย ์
7. อาจารย์มาเรียม   เพราะสุนทร 
8. อาจารย์โฉมนภา   กิตติศัพท์ 
9. อาจารย์น้ าฝน    ขัดจวง 
10. อาจารยส์ุกัญญา   สบายสุข 
11. อาจารย์นรศิา   อาจอ่อนศรี    
12. อาจารย์ดารา   วงษ์กวน   
13. อาจารย์จรีชัย      ทองพาน   

 
 
 

พยาบาลวิชาชีพ, อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจทั้งจาก 
ภาครัฐและเอกชน จ านวน 200 คน   

 

 
 
 

 

 สมาชิก   1,800.- บาท    

 บุคคลทั่วไป   2,000.- บาท 
* สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสมาคมพยาบาลโรค   
   หัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)  
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ  
* ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
* ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้จากเว็บไซด์ของสมาคมฯ 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
08.45 - 10.15 น. การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการ 

      พยาบาลวิถีใหม่   
10.30 - 12.00 น. การดูแลรักษาผูป้่วยโรคหัวใจวิถีใหม่  
13.00 - 14.30 น. sharing ประสบการณ์ในสถานการณ์  

      Covid -19 ใน OPD และ OR  
14.30 - 16.30 น. sharing ประสบการณ์ในสถานการณ์  
                Covid -19 ใน ICU และ Cohort ward 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
08.30 - 09.45 น. แนวปฏิบัติการพยาบาลโรคหัวใจและ 

      ทรวงอกวิถีใหม่   
10.00 - 12.00 น. การดูแลรักษาผูป้่วยระบบทางเดินหายใจ 

      จากปัญหาโรคโควดิ-19  
13.00 - 14.30 น. การให้การพยาบาลผูป้่วยที่มปีัญหา 

         ระบบหายใจจากโรคโควิด-19 
14.30 - 16.30 น.  บทบาทของพยาบาลในการป้องกันการ 

       แพร่กระจายเชื้อโควิด-19 

ก าหนดการประชุม 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ค่าลงทะเบียนและการสมัคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ


