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การพัฒนาคุณภาพแนวใหม่  
ค.ศ. 2020 

 
 

 
 

วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 
      ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี 
 
 
 

คะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ  
18.50 หน่วยคะแนน 

 

 
 
 
 

 
 
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ไดท้ี่ 
www.thaicvtnurse.org 

 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
ทางออนไลน์ ที่เวบ็ไซตส์มาคม CVT  

www.thaicvtnurse.org 

ช าระเงินคา่ลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณชิย์  

สาขา เทสโก้โลตสั รัตนาธิเบศร์ 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4 0 8 - 9 0 4 6 5 0 – 6  

ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 

อัพโหลดภาพถ่าย ส าเนาใบโอนเงิน  

หรือ สลิปการโอนเงิน ขึ้นเว็บไซต์ 

สมาคมฯ เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน 

 
 

 
 

สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 
 

จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. 
 
  

ที่อยู ่: เลขที่ 74  ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ 
 

อ.เมือง จ.นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000 
 

โทรศัพท์: 0 8 – 4 3 3 4 – 7 7 4 2    
 
 

เว็บไซด์ :  www.thaicvtnurse.org 
 

Email Address: cvtnurses@hotmail.com   

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนก่อนก าหนด 

หากมีผู้สมัครเต็มจ านวน 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

วิธีการสมัคร/ลงทะเบยีน 



 
 
 

 
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็น

สิ่ งส าคั ญ  พ ยาบ าลต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระสาน งานหลั ก ใน ที ม
รักษาพยาบาล ให้บริการผู้ป่วย ผู้มารับบริการที่สถานพยาบาล
ตามมาตรฐานที่มีการปรับเปลีย่นและมีคุณค่าสูง (High Valued) 
ประกอบกับมาตรฐานคุณภาพที่ส าคัญในการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) มีการปรับเปลี่ยนใน พ.ศ. 2561 ซึ่งพยาบาล
ต้องน าหลักการแนวทางใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาการพยาบาลให้
สอดคล้องและมีคุณค่ามากที่ สุด  พยาบาลจึ งจ า เป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนการพยาบาลทั้งด้านบริหารและการน าองค์กร การ
พัฒนาบุคลากร การจัดโครงสร้าง การนิเทศติดตามงาน และการ
ประสานงานบริการกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณค่าของ
วิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการบริหาร
โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้อง
พัฒนาทีมการพยาบาลให้มุ่งสู่คุณภาพยอดเยี่ยมต่อไป  

 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน HA ฉบับ
ปรับปรุง 2561 ให้เข้ากับแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐาน 
เช่น การนิเทศ การพัฒนาการรักษาพยาบาลร่วมกับ     
สหสาขาวิชาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและบอกได้ถึงแนวโน้มการบริการ
ยุค 2020 สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ด้าน
การบริหารจัดการและด้านการบริการพยาบาล 

3. ผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
นิเทศ เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 

4. ผู้เข้าประชุมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการ
พัฒนาการบริการพยาบาล เช่น การใช้กระบวนการ
พยาบาล, การบันทึกทางการพยาบาล 

5. สามารถใช้ เค รื่อ งมื อคุณ ภาพ  Lean/TCAB Process 
Management ในการพัฒนาตามหลักการของมาตรฐานให้
มากข้ึน  
 

 
 
 
 
 

พยาบาลวชิาชีพ, อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจทั้งจาก 
ภาครัฐและเอกชน ประมาณ 200 คน   

 

 
 
 

 
 

 สมาชิก   2,800.- บาท    
 บุคคลทั่วไป   3,000.- บาท 
* สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสมาคมพยาบาลโรค   
   หัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)  
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ  
* ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
* ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้จากเว็บไซด์ของสมาคมฯ 

 
 
 

 
1. นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล   
2. ดร.เพญ็จันทร ์  แสนประสาน 
3. ดร.ยุวดี   เกตสัมพันธ ์
4. ดร.กนกพร   แจ่มสมบรูณ ์
5. พ.ต.อ.หญิง ปัทมา  พีระพันธ์ุ 
6. อ.วรวรรณ  ใหญ่มาก 

 

 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562    
07.45 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 10.00น.  มาตรฐานการพยาบาล 
10.30 – 12.00 น.    การบนัทกึและการประเมินเวชระเบียน 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น.    พิธีเปิดการอบรม  
13.30 – 14.30 น.   การก ากับดูแลและนิเทศการพยาบาล 
14.30 – 16.30 น.  Process Management  
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562    
08.30 – 10.30 น.   Lean Management และ TCAB 
10.30 – 12.00 น.    การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น.    การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล (ตอ่) 
14.30 – 16.30 น.    การประยุกต์การประเมินเวชระเบียนสู่ 

การนิเทศ 
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562    
08.30 – 10.00 น.    มาตรฐาน HA พ.ศ. 2561 จุดเปลี่ยนส าคัญ   
10.00 – 12.00 น. การก ากับดูแลคุณภาพ 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.    ความเสี่ยงและการจัดการแนวใหม่ 
14.30 – 16.30 น.   แนวทางพัฒนาสู่มาตรฐานใหม่ 
16.30 น.  พิธีปิดการประชุม 
 

ก าหนดการประชุม หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์

ค่าลงทะเบียนและการสมัคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ


