
รายงานความก้าวหน้าโครงการประชุม
วชิาการ

cardiac network  forum คร้ังที่ 11 : Sport 
Heath for Smart Heart 2019

วนัที่ 15-18  มกราคม 2562    
ณ  โรงแรมเทพนครและ 

โรงแรมอลัวาเรซ จงัหวดับุรีรัมย์



โครงการประชุมวชิาการหัวใจ
• วตัถุประสงค์ :

เพ่ือเป็นเวทใีห้บุคลากรทางการแพทย์ได้เผยแผ่องค์ความรู้จากการวิจัย/
ผลงานวชิาการและงาน Best practice ตลอดจนแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกนั และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนัทุกภาคส่วน

• กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1,000 คน

• แหล่งงบประมาณ :

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

- ค่าลงทะเบียน                                                                 1,500,000 บาท

- เงินบ ารุงโรงพยาบาลบุรีรัมย์                                             595,000 บาท  



ก าหนดการประชุม

วนัองัคารที่ 15 มกราคม 2562
Precongress Echocardiography  - 200 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท 

วนัพุธที่ 16 -18 มกราคม 2562  - 600 คน     ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท
08.30 – 10.00 น. Exercise and the heart 
10.30 – 12.00 น. พธีิเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษโดยปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
กล่าวรายงานโดย ผู้ตรวจราชการ เขต 9
กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวดับุรีรัมย์  

13.00  - 17.15 น. Workshop : 
Oral presentation
Poster presentation GO

updateกำหนดการ CNF11up 14 พย. 2018 (เวป.pdf


ก าหนดการประชุม

วนัพฤหัสบดทีี่ 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. งานเลีย้งสังสรรค์และพธีิมอบรางวัลการน าเสนอผลงาน

ดีเด่น
วนัศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2562 
08.30 – 10.00 น.  Lecture: Primary Prevention of CAD 
10.00 – 12.00 น. 108 Question in Warfarin
12.00 น. ปิดการประชุม



การด าเนินงานด้านวชิาการ

1. เปิดลงทะเบียนทาง Website ตั้งแต่ 15 กนัยายน 2561-15 ธค. 61
ได้ขยายเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2561

2. จัดท าโปสเตอร์, ประชาสัมพนัธ์,
3. เชิญวทิยากรและประสาน
4. ด าเนินการขอ CNEU, CPE
5. ประสานโรงแรม เร่ืองห้องพกั  ห้องประชุม และเตรียมจัดงาน

ประชุมวชิาการ 15 – 18 มกราคม 2562
6. สรุปจ านวนผู้ลงทะเบียน / จ านวนผลงาน Poster/Oral 

presentaion / Vdo Clip Contest / Echo Contest



สรุป จ านวนผู้ลงทะเบียนและผลงาน (24 ธค. 61)

ลงทะเบียน เป้าหมาย(คน) (คน/เร่ือง) รายรับจากการลงทะเบียน
(24 ธค. 61)

1. ประชุม Pre – congress และ Workshop ในวนัที่ 
15 ม.ค. 62

จ านวน 200 คน
แพทย์ / พยาบาล 108 108000

2. ประชุมวชิาการ Cardiac  Network Forum  ใน
วนัที่ 16 - 18 ม.ค. 62

จ านวน 600 คน
แพทย์ / พยาบาล 239 597500   รวมค่าลงทะเบียน

705500                    

3.ผลงานวชิาการ น าเสนอทางวาจา 18  เร่ือง
18  เร่ือง

4. น าเสนอโปสเตอร์ 60 – 100 เร่ือง 62 เร่ือง

5. VDO Clip Contest ??
??

6. Echo Contest ??
??



แบบเส้ือกรรมการ &เส้ือวิง่
เสือ้กรรมการกระทรวง

และกรรมการเขต เสือ้กรรมการในพืน้ที่
เสือ้วิ่งรณรงค์ป้องกัน

โรคหวัใจ



กระเป๋า และของที่ระลกึวทิยากร



การด าเนินกจิกรรมวิง่รณรงค์

CNF FUN RUN อุทยานประวตัศิาสตร์เขากระโดง (ระยะทาง 4.5 กโิลเมตร) 

1. จัดท าเส้ือ

2. ประสานรถรับส่ง โรงแรม – เขากระโดง

3. จัดเตรียมสถานที ่/ Back drop

4. จัดเตรียมการปฐมพยาบาล โดยทีE่R และ ทมี FR

5. เตรียมอาหารว่าง น า้ด่ืม

6. เตรียมเคร่ืองเสียง

ปัญหา 

• ผู้ลงทะเบยีนน้อย ไม่ทราบขนาดเส้ือ จ านวนทีจ่ัดท า 800 ตัว 



พธีิเปิด 16 มกราคม 2562 (10.30 – 12.00 น.)

10.30 น.  ชมวดีทิัศน์แนะน าจังหวดับุรีรัมย์ 
กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจงัหวดับุรีรัมย์ 
วดีทิัศน์ Service plan หัวใจ  ความเป็นมา CNF 
กล่าวรายงาน  โดย  ผู้ตรวจราชการเขต 9 
พธีิเปิดการประชุมและปาฐกถาพเิศษ โดยปลดักระทรวงสาธารณสุข 

11.30 น.  เยีย่มชมโปสเตอร์ผลงานวชิาการ
11.50 น. แถลงข่าว ณ โรงแรมอลัวาเรซ
12.00 -13.00 น.  รับประทานอาหาร ที่ห้องอาหารโรงแรมอลัวาเรซ
วนัที่ 17 มกราคม 2562 (เวลา 18.00 – 22.00 น.) 
งานเลีย้งและมอบรางวลั ห้องคอนแวนช่ัน โรงแรมอลัวาเรซ



สถานทีจ่ดัประชุม

โรงแรมเทพนคร รวมเป็น 
2 อาคาร 

โรงแรมอลัวาเรซ เป็นส่วน
ของทีพ่กัและทีรั่บประทาน
อาหารของคณะกรรมการ / 
ห้องแถงข่าววนัที่ 16

1.หอ้งประชุมทั้งหมด 3 หอ้ง

2.หอ้งแถลงข่าว 1หอ้ง(วนัที1่6)

ที่รร.อลัวาเรซ

3.หอ้งทดลองสื่อ 1 หอ้ง

4.หอ้งรบัรองวิทยากร 1 หอ้ง

5.หอ้งจดัการการเงิน 1 หอ้ง

6.หอ้งประชุมยอ่ยส าหรบั

วิทยากร ก่อนประเมินผลงาน 

Oral / Poster /VDO 
Clip



ผังหอ้งประชุม อาคาร A 
FLOOR 1

จัดบูธ

ห้องน า้

Black 
drop

ประตู
ทางเข้า

ประตู

ประตู

ห้องอ าเภอเมือง จดั
แสดงโปสเตอร์

(1) ห้องประชุม คอน
เวนช่ันฮอลล์

เวที

จดั

ประชุม



ผังหอ้งประชุม อาคาร B FLOOR 1
ประตู

ประตู

ประตู

ประตูประตู

ประตู

ประตู

ประตู
บันไดไปช้ัน 2.

ห้องน า้

ประ
ตู

ทางไปล๊อปบี้

ห้องโถง

ห้องโถง

ห้องโถง

(2) ห้องนาโพธ์ิ  (200 seat)(3) ห้องพุทไธสง  (200 
seat)

ห้องพลบัพลา
ชัย  

(200 seat)

รบัรอง

วิทยากร

จดั

ประชุม

ทดลอง

สื่อ

การเ

งิน



ผังหอ้งประชุม อาคาร B FLOOR 2
แกรนด์บอลรูม

ระเบียง 2 ระเบียง 1 

ประตู ประตู 

บันไดลงช้ัน 1.

ประตู ประตู 

(5) ห้องประโคนชัย 
(300 seat)

(6) ห้องคูเมือง (250
seat)

ห้องน า้

จดั

ประชุม

จดั

ประชุม



เส้นทางการวิง่



เส้นทางการวิง่



เส้นทางการวิง่



เส้นทางการวิง่


