
การประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 
“การพัฒนาคุณภาพแนวใหม่ ค.ศ.2020” (Beyond Nursing Quality 2020) 

วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8  สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี 

 

1. หลักการและเหตผุล   

การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งส าคัญที่พยาบาล ซึ่งมีบทบาท
ประสานงานหลักในทีมรักษาพยาบาลในการให้บริการแก่ ผู้ป่วย ผู้มารับบริการที่สถานพยาบาล ประกอบกับ สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเป็นมาตรฐาน
ฉบับที่ 4 โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับและมีการยกร่างเนื้อหาใหม่ขึ้นอีกจ านวนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ซึ่งพยาบาลต้องน าหลักการแนวทาง
ใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาการพยาบาลให้สอดคล้องและมีคุณค่ามากที่สุด พยาบาลจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการพยาบาล
ทั้งด้านบริหารและการน าองค์กร การพัฒนาบุคลากร การจัดโครงสร้าง การนิเทศติดตามงาน และการประสานงาน
บริการกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการบริหารโรงพยาบาลได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยชี้น าการพัฒนาระบบงานและการดูแล ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการ
ต้องการ ภายใต้บริบทของตนเอง เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ  วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
องค์กร น าไปสู่องค์กรที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และพัฒนาทีมการพยาบาลให้มุ่งสู่คุณภาพยอดเยี่ยมต่อไป  

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจทรวงอก (ประเทศไทย) เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุม
วิชาการหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพแนวใหม่ ค.ศ.2020” (Beyond Nursing Quality 2020) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการความเสี่ยง และเพิ่ม
โอกาสพัฒนาไปสู่ระดับที่เป็นเลิศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ใหม่แล้วจะเป็นเวทีที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 
อันจะน าไปสู่การบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน HA ฉบับปรับปรุง 2561 ให้เข้ากับแนวทางการพัฒนา

ตามมาตรฐาน เช่น การนิเทศ การพัฒนาการรักษาพยาบาลร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและบอกได้ถึงแนวโน้มการบริการยุค 2020 สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาล ด้านการบริหารจัดการและด้านการบริการพยาบาล 
3. ผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติการพยาบาลได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เข้าประชุมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการพัฒนาการบริการพยาบาล เช่น การใช้

กระบวนการพยาบาล, การบันทึกทางการพยาบาล 
5. สามารถใช้เครื่องมือคุณภาพ Lean/TCAB Process Management ในการพัฒนาตามหลักการของ

มาตรฐานให้มากข้ึน  
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3. เป้าหมาย ขอบเขต 
    ผู้บริหารพยาบาล พยาบาลปฏิบัติการ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ จากทัว่ประเทศ จ านวน 200 คน   
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562 (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ 18.50 
หน่วยคะแนน ผู้เข้าประชุมต้องเข้าอบรมครบทุกวัน ไมส่ามารถแยกหน่วยคะแนนเปน็รายวนัได้) 
 

5. ค่าลงทะเบียน  
ค่าลงทะเบียน  สมาชิกสมาคมฯ คนละ 2,800.-บาท   ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000.-บาท 

 * ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ  http://www.thaicvtnurse.org  
 * ช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์   

* บัญชีออมทรัพย์เลขที่  4 0 8 – 9 0 4 6 5 0 - 6  ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 
 * หลังจากนั้น ให้อัพโหลดภาพถ่ายใบสลิปโอนเงิน/ภาพถ่ายอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง  ในหน้าลงทะเบียนอีกครั้ง 
เพื่อยืนยันการช าระเงิน   
 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการประชุม ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศได้  
6.2 เกิดเครือข่ายจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด าเนินงาน และน าผลที่ดีไปใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ 

ในหน่วยงานของตนเอง  
 

7.  ก าหนดการประชุม 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562    

07.45 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
08.30 – 10.00น.   มาตรฐานการพยาบาล 

โดย   ดร.ยุวดี   เกตสัมพันธ ์
10.30 – 12.00 น.        การบันทึกและการประเมินเวชระเบียน 

โดย   อ.วรวรรณ  ใหญ่มาก  
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหาร 
13.00 – 13.30 น.       พิธีเปิดการอบรม  
13.30 – 14.30 น.    การก ากับดูแลและนิเทศการพยาบาล 
    โดย   ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
     พ.ต.หญิง จิราพร  เชาว์โพธิท์อง 
14.30 – 16.30 น.   Process Management  

โดย   ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
 พันต ารวจเอก หญิง ปัทมา  พีระพันธุ์ 
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วันที่ 12 กรกฎาคม 2562    
08.30 – 10.30 น.    Lean Management และ TCAB 

โดย   ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
 อ.น้ าฝน  ขัดจวง 

10.30 – 12.00 น.        การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล 
โดย   ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 

     น.อ.หญิง วิไลลักษณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น.         การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล (ต่อ) 

โดย   ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
     น.อ.หญิง วิไลลักษณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
14.30 – 16.30 น.     การประยุกต์การประเมินเวชระเบียนสู่การนิเทศ 

โดย   ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
     น.อ.หญิง วิไลลักษณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562    
08.30 – 10.00 น.        มาตรฐาน HA พ.ศ. 2561 จุดเปลี่ยนส าคัญ   
   โดย   นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล   
10.00 – 12.00 น.  การก ากับดูแลคุณภาพ 

โดย   นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล   
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.        ความเสี่ยงและการจัดการแนวใหม่ 
    โดย   นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล   
             ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
14.30 – 16.30 น.    แนวทางพัฒนาสู่มาตรฐานใหม่  
    โดย   นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล   
             ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน 
16.30 น.   พิธีปิดการประชุม 


