สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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ที่ สพท.1653/2561
2 กรกฎาคม 2561
เรื่ อง ขออนุมตั ิบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็ นวันลา
เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด/ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล/ผูอ้ านวยการฝ่ าย
การพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชน/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการและกาหนดการประชุม 2. ใบสมัครเข้าร่ วมประชุม
ด้วย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยศูนย์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
กาหนดจัดโครงการฝึ กอบรมพยาบาลเพื่อการบริ หารหอผูป้ ่ วย รุ่ นที่ 7 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพทั ธ์
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดการอบรม 6 สัปดาห์ แบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 23 พฤศจิกายน 2561- ฝึ กอบรมในชั้นเรี ยนตั้งแต่วนั จันทร์ – วันศุกร์
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2561 ฝึ กจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ณ สถานที่
ปฏิบตั ิงานของตนเอง
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 -21 ธันวาคม 2561
1) การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาล : Workshop & การนาเสนอและวิพากษ์
2) ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ โรงพยาบาลที่มีระบบ/รู ปแบบการบริ หาร/การปฏิบตั ิการพยาบาลที่เป็ น
Best practice / Good practice : โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขมุ วิท
3) ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิ งคโปร์ โรงพยาบาลที่มีชื่อเสี ยง มีผลงานที่เป็ น Best practice /
Good practice : ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับผิดชอบเอง ประมาณ 16,900 บาท (ไม่รวมอยูใ่ น
ค่าลงทะเบียน) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจานวนผูเ้ ดินทาง (เอกสารแนบ)
4) สัมมนาบทเรี ยนจากการศึกษาดูงาน: Learn & Share
การอบรมครั้งนี้คาดว่ามีพยาบาลเข้าร่ วมฝึ กอบรม จานวน 40 คน โดยมีค่าลงทะเบียน สาหรับสมาชิก
สมาคมพยาบาลฯ ท่านละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสมาคม
พยาบาลฯ ท่านละ 40,000 บาท (สี่ หมื่นบาทถ้วน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารการพยาบาล
ระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย พยาบาลวิชาชีพที่เตรี ยมเข้าสู่ตาแหน่งหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง และ
ผูบ้ ริ หารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย พยาบาลวิชาชีพที่เตรี ยมเข้าสู่ตาแหน่งหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ผูป้ ฏิบตั ิการ
พยาบาลขั้นสูง และผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับสามารถพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาลในงานที่รับผิดชอบได้
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-2สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงใคร่ ขอเชิญผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับและผูท้ ี่จะ
เตรี ยมเป็ นผูบ้ ริ หาร ได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่เตรี ยมเข้าสู่ตาแหน่งหัวหน้าหอผูป้ ่ วย หัวหน้าสาขาการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลอาวุโส และพยาบาลที่สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่ วม
ฝึ กอบรมในโครงการนี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีสิทธิ์ เบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พกั จากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบของทางราชการ และสามารถเข้าร่ วมประชุมโดยไม่ถือเป็ นวันลา เมื่อได้รับอนุมตั ิจากต้นสังกัดแล้ว
โดยส่ งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน ธนาณัติสงั่ จ่าย ปณ.ราชเทวี หรื อโอนเงินมายังสมาคมพยาบาลฯ ธนาคาร
กสิ กรไทย สาขาถนนรางน้า เลขที่บัญชี 052-2-03328-6 ชื่อบัญชีสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ ภายใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่ วมอบรม
และขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนผูส้ นใจเข้าร่ วมอบรมตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณในความร่ วมมือในการเตรี ยมความพร้อมและร่ วมพัฒนาผูบ้ ริ หารการพยาบาลเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนางานบริ การพยาบาลมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถือ
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