
 

 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร Cardiac Network Forum  คร้ังท่ี 13 
Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart smart with new normal 

วันที่ 26-29 พฤษภำคม 2564 
 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันที่ 26 พฤษภำคม 2564  
เวลำ 07.30-08.30 น.  ลงทะเบียน Pre-congress session  

ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม ่
 
ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 
 
“Cardiovascular care for nurse” 
เวลา 08.30-10.00 น. PN1: Smart practice in ACS    

วิทยำกร   พว.เสาวนีย์ เนาวพาณิช 
ผู้ด ำเนินรำยกำร  พว.อุษณีย์    เปรมสุริยา 

เวลา 10.30-12.00 น. PN2: Cardiovascular Implantable Electronic Device (CIED) for nurse  
   วิทยำกร    พว.จีรนัน     พิเศษพงษา  

ผู้ด ำเนินรำยกำร พว.อุษณีย์    เปรมสุริยา 
เวลา 12.00-13.00 น. Luncheon symposium  
เวลา 13.00-13.30 น.  WS1 : How to use : Defibrillator, Automated External Defibrillator (AED) &  Percutaneous 

Pacemaker 
วิทยำกร    พว.รุ่งทิพย์ โตอิน    

พว.นัชชา สุนทรสวัสดิ ์
พว.ปิยธิดา บวรสุธาศิน 

ผู้ด ำเนินรำยกำร    พว.บุหลัน  เปลี่ยนไธสงค ์
เวลา 13.30น.-14.00 น.    WS2 : Administering an enoxaparin injection : Nursing 2020  

วิทยำกร    พว.ขันทอง มางจันดีอุดม  
พว.จิราพร  น้อมกุศล 
พว.อุษณีย์  เปรมสุริยา 

ผู้ด ำเนินรำยกำร    พว.บุหลัน  เปลี่ยนไธสงค ์
เวลา 14.30น.-15.00 น.     WS.3 : Nursing Role in Permanent Pacemaker Patients 

วิทยำกร    พว.นิภาพร จันทราทิพย ์
คุณบุรินทร์ ขาวสอาด  

ผู้ด ำเนินรำยกำร    พว.บุหลัน  เปลี่ยนไธสงค ์
เวลา 15.30 น.-16.00 น.    After Action Review 
                                  วิทยำกร    พว. อุษณีย์เปรมสุรยิา 

ผู้ด ำเนินรำยกำร    พว.บุหลัน  เปลี่ยนไธสงค ์
 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00-10.30 น.และ เวลา 14.50-15.00 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00–13.00 น. ห้องเอมเพรส แกรนด์ฮอลล ์
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ห้องเชียงใหม่ 1-2 ชั้น 2  
“Cardiovascular knowledge management for pharmacist”  
เวลา 08.30-09.15 น. PP1: แนวทำงกำรพัฒนำงำน Cardiology Service Plan และบทบำทของเภสัชกร  

วิทยำกร    นพ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์  
ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล 

ผู้ด ำเนินรำยกำร   ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์ 
เวลา 09.15-10.00 น. PP2: แนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำรใช้ระบบ Warfarin Network Registry     
   วิทยำกร    นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน 

ภญ.สุภารัตน์  วัฒนสมบัติ    
ผู้ด ำเนินรำยกำร   ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์ 

เวลา 10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.15-11.00 น. PP3: Outcomes of Pharmacy management on Anticoagulant Service and gap to 

development 
  วิทยำกร    ภญ.วรรณวดี คงสวี 

  ภญ.ธนัญญา ประสิทธ์ิ 
ภญ.โชติกา รัตนาภรณ์นุกูล  

ผู้ด ำเนินรำยกำร    ภญ.สภุารตัน์ วัฒนสมบตัิ   
เวลา 11.00-12.00 น.  PP4: Case-based learning: Safe and Effective Use of Direct oral anticoagulants    
                                    (DOACs) 
  วิทยำกร    ภญ.พัณณิตา วัฒนเรืองชัย  
      ภญ.พัชรินทร์ มิตรสันติสุข 

ผู้ด ำเนินรำยกำร    ภญ.สภุารตัน์ วัฒนสมบตั ิ
เวลา 13.00-13.50 น.  PP5: ระบบกำรจดเก็บตัวชี้วัดที่ส ำคัญเพ่ือกำรพัฒนำงำนคลินิกโรคหัวใจล้มเหลว   

  วิทยำกร    ภญ.ภูขวญั อรุณมานะกลุ  
ภก.วัชรพงศ์ พริกส ี

ผู้ด ำเนินรำยกำร    ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย ์
เวลา 13.50-14.50 น. PP6: Outcomes of Pharmacy management on heart failure clinic and gap to        
                                    developement 
   วิทยำกร    ภญ.อัจจิมา สระภักดิ์   

ภญ.บณุยานุช บูรณะกิจ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร    ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์ 

เวลา 15.00-16.00 น. PP7: บทบำทของเภสชักรกบักำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ: สถำนกำรณ์  ปัญหำ-อุปสรรค ควำมต้องกำรพัฒนำ   
และส่งต่อเพ่ือประสำนงำน    
วิทยำกร   ภญ.ภูขวญั อรุณมานะกลุ 

ภญ.สุภารตัน์ วัฒนสมบตั ิ
ภญ.อุบลวรรณ สะพู 
ภก.วัชรพงศ์ พริกส ี

ผู้ด ำเนินรำยกำร    ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์ 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00–13.00 น. ห้องเอมเพรส แกรนด์ฮอลล ์
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ห้องเชียงใหม่ 3-4 ชั้น 2 
“Echocardiography” 
เวลา 08.30-09.00 น. Introduction to echocardiography   

วิทยำกร    พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ   
ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.โตมร ทองศรี  

เวลา 09.00-12.00 น. PE1: Basic echocardiogram : Point of care cardiac ultrasound  for internist  
วิทยำกร    นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.โตมร ทองศรี 

เวลา 13.00-15.00 น. PE3: How to get adequate echocardiographic picture for  interpretation 
วิทยำกร   นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.โตมร ทองศรี 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00-10.30 น.และ เวลา 14.50-15.00 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00–13.00 น. ห้องเอมเพรส แกรนด์ฮอลล ์

 
ห้องเชียงใหม่ 5 ชั้น 2 
“Echocardiography” 
เวลา 09.00-12.00 น. PE2: Echocardiography for Sonographer  

วิทยำกร    พญ. นิธิมา รัตนสิทธ์ิ 
เวลา 13.00-15.00 น. PE4: Challenging case in Echocardiography  

วิทยำกร   นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ 
เวลา 15.00-17.00 น. PE5: Echo Contest     

วิทยำกร    พญ.ธนิตา บุญยพิพัฒน์ 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00-10.30 น.และ เวลา 14.50-15.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00–13.00 น. ห้องเอมเพรส แกรนด์ฮอลล ์
 
 
 
วันที่  27 พฤษภำคม 2564 
 
ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3  
เวลำ 07.30-08.30 น. ลงทะเบียน  congress session  

ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา 08.30-10.30 น. L1: New Thai guideline in ACS 2020 for cardiac network     
   วิทยำกร    พญ.อรวรรณ  อนุไพรวรรณ 

นพ.สุทธิเทพ ดวงศร 
นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา 

   ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.จิตติ โฆษติชัยวัฒน์ 
เวลา 10.30-12.00 น. พิธีเปิดกำรประชุมและปำฐกถำพิเศษ   
   โดย      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กล่ำวรำยงำน         โดย ผูต้รวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1 
กล่ำวต้อนรับ        โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

เวลา 12.00-13.30 น. Luncheon symposium  
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ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 (ต่อ) 
เวลา 13.30-14.15 น.  WS 1: Thai ACS registry report   

วิทยำกร    พญ.อรวรรณ  อนุไพรวรรณ  
ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.ภูริทัติ เมืองบญุ  

เวลา 14.15-15.00 น. WS 2: interesting ECG     
วิทยำกร    พว.วินิต หลงละเลิง  

   ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.ภูริทัติ เมืองบญุ  
 
 
ห้องเชียงใหม่ 1-2 ชั้น 2 
เวลา 08.30 – 10.30 น. L2: อนำคตของ Open Heart Surgery และ CVT ในโรงพยำบำลศูนย ์
   วิทยำกร    นพ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ 
       นพ.จิระศักดิ์ ปลื้มปัญญา  
       นพ.พีรพงศ์ ภาวสุทธิไพสิฐ 
       นพ.สุรินทร์ วรกิจพูนผล  
       นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ 
   ผู้ด ำเนินรำยกำร  นพ.สมชาย ไวกิตติพงษ์   
เวลา 12.00-13.30 น. Luncheon symposium  
เวลา 13.30-14.15 น. WS 3: Management of arrhythmia in ACS  

วิทยำกร    นพ.นราวุฒิ  ประเสริฐวิทยากิจ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน ์

เวลา 14.15-15.00 น. WS 4: Difficult case in heart failure clinic  
วิทยำกร    นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร    นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน ์

 
ห้องเชียงใหม่ 3-4 ชั้น 2     
เวลา 12.00-13.30 น. Luncheon symposium  
เวลา 13.30-14.15 น.  WS 5: New normal CPR      

วิทยำกร    นพ.กาจบัณทิต สรุสิทธ์ิ  
ผู้ด ำเนินรำยกำร  นพ.มงคล มะระประเสริฐศักดิ ์

เวลา 14.15-15.00 น. WS 6: Cardiac devices essential    
วิทยำกร    พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ     

   ผู้ด ำเนินรำยกำร  นพ.มงคล มะระประเสริฐศักดิ ์
 
ห้องเชียงใหม่ 5 ชั้น 2     
                                WS 7: กำรพยำบำลผู้ป่วยกลุ่ม ACS แบบครบวงจร 
เวลา 13.00 – 14.30 น.     การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม ACS. ในระยะ Pre- hospital   
                                  วิทยำกร                         พว.สุกัญญา ปัญญาสุข 
                                  ผู้ด ำเนินรำยกำร                พว.พิษณุ  สิงห์ใส 
เวลา 14.30 – 16.00 น.     การพยาบาลผู้ป่วยกลุม่ ACS. ในระยะ In- hospital & Post hospital 
                                  วิทยำกร                         พว.ชนกพร อุตตะมะ  
                                  ผู้ด ำเนินรำยกำร                พว.พิษณุ  สิงห์ใส 
 
เวลำ 15.00-16.00 น. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร  E – Poster บริเวณหน้ำห้องประชุมเชียงใหม่ 1 – 4 
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วันที ่28 พฤษภำคม 2564 
 
ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 
เวลา 08.30-10.30 น. L3: Trick and tip in heart failure    

วิทยำกร     นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจรญิ 
พญ.อรินทยา พรหมินธิกลุ 

   ผู้ด ำเนินรำยกำร   พญ.ธนิตา บุญพิพัฒน ์    
เวลา 10.30-12.00 น. L4: Trend in warfarin and anticoagulation clinic care  

วิทยำกร    ภก.สุรกจิ นาฑีสุวรรณ 
นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน 
พญ.อรินทยา พรหมินธิกลุ 

   ผู้ด ำเนินรำยกำร  นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน     
เวลา 12.00-13.30 น. Luncheon symposium 
เวลา 13.30-14.15 น. WS 8: แฟนพันธ์แท้ : The battle 1   

วิทยำกร    นพ.โตมร ทองศร ี
นพ.สุทธิเทพ ดวงศร 

ผู้ด ำเนินรำยกำร   นพ.อนุชิต วงศ์เเพ็ญ     
เวลา 14.15-15.00 น. WS 9: แฟนพันธ์แท้ : The battle 2   

วิทยำกร    นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน 
ภก.สุภารัตน์ วัฒนสมบัต ิ

ผู้ด ำเนินรำยกำร   นพ.อนุชิต วงศ์เเพ็ญ 

 

ห้องเชียงใหม่ 1-2 ชั้น 2 
เวลา 13.30-14.15 น. WS 10: Pitfall in novel cardiac markers  

วิทยำกร    นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา 
ผู้ด ำเนินรำยกำร   นพ. จิตติ   โฆษิตชัยวัฒน ์
 

เวลา 14.15-15.00 น. WS 11: CAG Outcomes, lesson learned from NHSO claimed data 
   วิทยำกร   พลอากาศโท นพ.กัมปนาท  วีรกลุ 
      นพ. ปานเทพ  คณานุรักษ ์
   ผู้ด ำเนินรำยกำร   นพ. จิตติ   โฆษิตชัยวัฒน ์

 

ห้องเชียงใหม่ 3-4 ชั้น 2 
เวลา 13.30-14.15 น. WS 12: Sport cardiology and sport gadget  

วิทยำกร     นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา 
ผู้ด ำเนินรำยกำร   นพ.สิทธิลักษณ์ วงศ์วันทนีย์  

   WS 13: Love fulfillment - sexual activity in cardiac patient   
วิทยำกร     พว.วินิตย์ หลงละเลิง 
ผู้ด ำเนินรำยกำร   นพ.สิทธิลักษณ์ วงศ์วันทนีย์  
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ห้องเชียงใหม่ 5 ชั้น 2 
เวลา 13.00-14.30 น. WS 14:  กำรพัฒนำ Specific competency HF nurse  

วิทยำกร     พว.อนงค์   อมฤตโกมล 
ผู้ด ำเนินรำยกำร                พว.พิษณุ  สิงห์ใส 

เวลา 14.30 –16.00น. WS 15:  กำรพยำบำลผู้ป่วยท่ีได้รับกำรตรวจสวนหัวใจ  
วิทยำกร      พว.อมรรัตน์ ค ามั่น 
ผู้ด ำเนินรำยกำร                พว.พิษณุ  สิงห์ใส 
        

เวลา 15.00-16.00 น. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร poster   บริเวณลำนแสดงโปสเตอร์ชั้น 3 
   กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร  E – Poster บริเวณหน้ำห้องประชุมเชียงใหม่ 1 – 4 

วันที่ 29 พฤษภำคม 2564   

ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 
เวลา 08.30-10.30 น. L5: Primary prevention in CAD  

Cholesterol and non-cholesterol CVD risk 
   วิทยำกร     พลอากาศโท นพ.กัมปนาท วีรกลุ 

   นพ.ภูริทัต เมืองบญุ 
Cardiovascular risk assessment 
วิทยำกร     พญ.เลิศลักษณ์  เชาวน์ทว ี
How to reduced CVD risk by life style modification 
วิทยำกร    พว.อตพิร  เขจรใหญ ่

   ผู้ด ำเนินรำยกำร   นพ.ภูริทัต เมืองบุญ 
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