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สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)  Tel. 084-3347742  E-mail: cvtnurses@hotmail.com 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2564  
ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค COVID-19” 

(Research and innovation in CVT Nursing during COVID-19) 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, สถาบันโรคทรวงอก 
และ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

หลักการและเหตุผล  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทบในวงกว้างทั้งสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประเทศต้องทุ่มเทงบประมาณและสรรพกำลังอย่างมากทั้งการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจาย
เชื้อ การเยียวยา การฟื้นฟู  การจัดหาวัคซีนรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การกลับมาระบาดซ้ำ ในขณะ
เดียวกัยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การบริหารจัดการ การบริการ การจัดการศึกษา และ
การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ จำเป็นต้องมีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมมาสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพร้อมเข้าสู่ยุควิถีใหม่ ดังนั้นเพื่อให้พยาบาลมีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการสร้างความรู้ผ่านการวิจัยที่เป็นระบบน่าเชื่อถือ สามารถสร้างผลงานวิชาการ ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร สถาบันโรค
ทรวงอก วิทยาลัยบรมราชชนนีนนทบุรี  และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในฐานะองค์กรที่เป็น
เครือข่ายและศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงได้จัดทำโครงการ “การวิจัยและนวัตกรรม
ทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค COVID-19” ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกแบบวิจัย/นวัตกรรม/การจัดทำบทความทางวิชาการ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาด
ชองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพทุกระดับจำนวน 300 คน 
 

รูปแบบการจัดประชุม  แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Video Communications 
 

ระยะเวลา 2 วัน  วันศุกร์ที่ 13 และ วันเสาร์ที่  14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. 
 

การนำเสนอผลงานวิจัย  (Oral Presentation) ในประเด็นที่เกี่ยวกับ  
            1. Care for patients with cardiovascular -thoracic / chronic disease  

2. Health, Education and Innovation during COVID-19   
 

ค่าลงทะเบียน   *, **, *** อ่านรายละเอียดในหัวข้อหมายเหตุ   

• 500 บาท ต่อ 1 คน*  

• ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ  http://www.thaicvtnurse.org**  
• ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์   
• บัญชีออมทรัพย์เลขที่  4 0 8 – 9 0 4 6 5 0 - 6  ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 
• หลังจากนั้นให้อัพโหลด รูปถ่ายใบโอนเงิน (สลิปจากธนาคาร/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง) ***  
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แนวทางการเขียนบทคัดย่องานวิจัย   
1.  ให้ส่งบทคัดย่อผลงาน โดยใช้ภาษารัดกุม (Abstract) ที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
2.  พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะห่าง 1 บรรทัด (single line 

spacing)  
3. กรอบเนื้อหาของบทคัดย่อท่ีพิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน และซ้าย 3 ซม. ด้านล่างและด้านขวา 2.5 ซม.  
4. บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้นิพนธ์ ที่อยู่ (ดังตัวอย่าง) ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 200 คำ ประกอบด้วย 

:Objective, Method, data analyses (if applicable), results, and conclusion.  
ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นิพนธ์ท่ีนำเสนอผลงานและลงทะเบียน  หมดเขตรับผลงาน วันที ่31 กรกฎาคม 2564 

ส่งบทคัดย่อ ได้ที่  Email address: cvtnurses@hotmail.com  
ผู้ที่นำเสนอผลงานวิชาการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  เกิดผลงานวิชาการ งานวิจัย และหรือ นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก  
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 2) เกิดเครือข่ายสหสถาบันพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ในการการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
 3) ผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ  และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 

หมายเหตุ  

* ตามเกณฑ์การอนุมัติคะแนน CNEU ของสภาการพยาบาลจะให้เฉพาะผู้ลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 user และมี
เวลาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80%   

   **อิเมล์ที่ลงทะเบียนต้องเป็นของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมจะได้รับ คู่มือการใช้งาน Zoom, link เข้า 
Zoom, ใบเสร็จ และประกาศนียบัตรผ่านอิเมล์ที่แจ้งไว้ 

   *** ในเว็บไซด์ที่ลงทะเบียน เมนู ยืนยันการชำระเงิน File PDF ไม่สามารถอัพโหลดเข้าเว็บไซด์ได้   
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ชื่อเรื่อง : ………………………………… 

ผู้นิพนธ์ ………….1,  …………2,  

 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีดำเนินการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

คำสำคัญ :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบฟอร์มบทคัดย่อ 

หมดเขตรับผลงาน วันที ่31 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Correspondant: 

คำนำหน้า  [ ] ศ.   [ ] รศ.  [ ] ผศ.  [ ] ดร.  [ ] นาย  [ ] นาง   [ ] น.ส.  [ ] อ่ืนๆ __________________ 

ชื่อ นามสกุล (ไทย) : ________________________________________________________________ 

ที่อยู่ติดต่อ: _______________________________________________________________________ 

จังหวัด:__________________________ รหัสไปรษณีย์_____________ โทรศัพท:์ ________________   
โทรมือถือ:____________________________โทรสาร: ____________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 
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กำหนดการประชุม  “การวจิัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลในผูป้่วยโรคหัวใจและทรวงอกยคุ COVID-19” 
(Research and innovation in CVT Nursing during COVID-19) 

วันที่ศุกร์ท่ี  13 สิงหาคม พ.ศ.2564 
08.00 – 08.30   ลงทะเบียน  
08.30 - 08.45 น.   พิธีเปิด 
   โดย ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก  
08.45 - 10.15 น.    แนวโน้มการวิจัยและนวัตกรรมการพยาบาล   
   โดย ผศ.ดร.พวงผกา  กรีทอง  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
10.30 - 12.00 น.  การพัฒนาคุณภาพในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรงอกยุคCOVID-19 : วิจัย นวัตกรรม 
   โดย ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน มหาวิทยาลัยชินวัตร 
         ดร.นวรัตน์   สุทธิพงศ์  สถาบันโรคทรวงอก  
13.00 – 14.00 น.    การตีพิมพ์ผลงานวิชาการและงานวิจัย 
   โดย ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์  สถาบันการพยาบาลศรีเสาวรินทิรา สภากาชาดไทย 
14.15 – 17.30 น.  Concurrent Session Oral Presentation นำเสนอผลงานวิชาการเร่ืองละ 15 นาที 

Room 1 ประธานประจำห้อง   ดร.ยุพา วงศ์รสไตร         
    ประธานร่วม   ผศ.ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย 

   Room 2 ประธานประจำห้อง  ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ 
      ประธานร่วม  ผศ.ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร    
   Room 3 ประธานประจำห้อง  ผศ.อรุณ นุรักษ์เข  
      ประธานร่วม  รศ.สมคิด  โพธิ์ชนะพันธุ์ 
   Room 4 ประธานประจำห้อง  ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน  
      ประธานร่วม  ดร.นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 
วันที่เสาร์ท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2564  
8.30 – 10.15 น.      กรณีศึกษาตัวอย่างงานวิจัยการพยาบาล 
   โดย ดร.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
                    ดร.นวรัตน์  สุทธิพงศ์  สถาบันโรคทรวงอก  
10.30 - 12.00 น.   กระบวนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
   โดย  ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน มหาวิทยาลัยชินวัตร 

       ผศ.ดร.พวงผกา  กรีทอง  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
13.00- 16.30 น.            คลินิกวิจัย  
   กลุ่มที่ 1 วิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริการพยาบาล 
                                   โดย  ดร.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                        ดร.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า   กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
       กลุ่มที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาล 
                                      โดย      ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์  สถาบันการพยาบาลศรีเสาวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ผศ.ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
   กลุ่มที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 

    โดย   ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน มหาวิทยาลัยชินวัตร 
            ดร.นวรัตน์   สุทธิพงศ์  สถาบันโรคทรวงอก  
 

หมายเหตุ   10.15 – 10.30 , 14.00 – 14.15 น. Break  
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 


