
รายงานความก้าวหน้าการประชุมวชิาการ  
11 th Cardiac Network Forum 

Sport Heath for Smart Heart 2019 
วนัที ่15-18 มกราคม 2562 

โรงแรมเทพนคร – โรงแรมอลัวาเรซ     
จงัหวดับุรีรัมย์ 



โครงการประชุมวชิาการหัวใจ 

• วตัถุประสงค์ : 

      เพือ่เป็นเวทใีห้บุคลากรทางการแพทย์ได้เผยแผ่องค์ความรู้จากการวจัิย/
ผลงานวชิาการและงาน Best practice ตลอดจนแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกนั และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนัทุกภาคส่วน 

• กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1,000 คน 

• แหล่งงบประมาณ : 

     - เงินสนับสนุนจากส านักบริหารการสาธารณสุข (สป.)  1,000,000 บาท 

     - ค่าลงทะเบียน                                                                 2,500,000  บาท 

     - เงินบ ารุงโรงพยาบาลบุรีรัมย์                                              59,500  บาท   

 



ก าหนดการประชุม 

วนัองัคารที ่15 มกราคม 2562 
 Precongress Echocardiography  - 200 คน  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท 
วนัพุธที ่16 มกราคม 2562  - 1,000 คน     ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท 
 08.30 – 10.00 น.  Exercise and the heart  
 10.30 – 12.00 น.   พิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษโดยปลดักระทรวง 
    สาธารณสุข    
    กล่าวรายงานโดย ผูต้รวจราชการ เขต 9 
    กล่าวตอ้นรับโดย ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์  
 13.00  - 17.15 น.  Workshop :  
    Oral presentation 
    Poster presentation 

 
GO 
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ก าหนดการประชุม 

วนัพฤหัสบดทีี ่17 มกราคม 2562 

   05.00 – 07.30 น.   CNF FUN RUN ท่ีอุทยานประวติัศาสตร์เขากระโดง 

   08.30 – 17.15 น.  Lecture and workshop  

   18.00 – 22.00 น.  งานเล้ียงสังสรรคแ์ละพิธีมอบรางวลัการน าเสนอผลงานดีเด่น 

วนัศุกร์ที ่18 มกราคม 2562   

   08.30 – 12.00 น.   Lecture: Primary Prevention of CAD  

   12.00 น.  ปิดการประชุม 
 



การด าเนินงานด้านวชิาการ 

1. เปิดลงทะเบียนทาง Website ตั้งแต่ 15 กนัยายน 2561 

2. จัดท าโปสเตอร์, ประชาสัมพนัธ์,จดหมาย,website 
ประชาสัมพนัธ์ 

3. ประสานและเชิญวทิยากร 

4. ด าเนินการขอ CNF, CPE 



ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค 

1. มีจ านวนผูล้งทะเบียน 77 คน (ถึงวนัท่ี 20 พ.ย.2561) รพ.บร. 15 คน หน่วยงาน
อ่ืน 62 คน 

2. จ านวนผูส่้งผลงานวิชาการ VDO 3 เร่ือง , Oral 6 เร่ือง , Poster 1 เร่ือง 
แนวทางแก้ไข  

1. ประชาสัมพนัธ์เพ่ิมในเขตสุขภาพท่ี 9 
2. ก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมของแต่ละหน่วยงาน เช่น 
         2.1 รพ.บุรีรัมย ์ 200 คน (รวมคกก.จดังาน) 
         2.2 สสจ.บุรีรัมย ์100 คน 
         2.3 โรงพยาบาลและสสจ.ในเขต ฯ จงัหวดัละ 100 คน 



การด าเนินงานสันทนาการ 

CNF FUN RUN  อุทยานประวติัศาสตร์เขากระโดง (ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร)  
   1. จดัท าเส้ือ 
   2. ประสานรถรับส่ง โรงแรม – เขากระโดง 
   3. จดัเตรียมสถานท่ี  น ้ าด่ืม 
   4. จดัเตรียมการปฐมพยาบาล 
   5. เตรียมอาหารวา่ง น ้ าด่ืม 
ปัญหา  

• ผูล้งทะเบียนนอ้ย ไม่ทราบขนาดเส้ือ จ านวนท่ีจดัท า 500 ตวั  

 

 



พธีิเปิด 16 มกราคม 2562 (10.30 – 12.00 น.) 
10.30 น.  ชมวีดิทศัน์แนะน าจงัหวดับุรีรัมย ์ 
    กล่าวตอ้นรับ โดย ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ 
    วีดิทศัน์ Service plan หวัใจ  ความเป็นมา CNF  
    กล่าวรายงาน  โดย  เขต 9  
    พิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ โดยปลดักระทรวงสาธารณสุข  
11.30 น.  เยีย่มชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการ 
11.50 น. แถลงข่าว ณ โรงแรมอลัวาเรซ 
งานเลีย้งสังสรรค์ วนัท่ี 17 มกราคม 2562 (เวลา 18.00 – 22.00 น.)  
                หอ้งคอนแวนชัน่ โรงแรมอลัวาเรซ 
 


