1. ชื่อโครงการ

โครงการฝึ กอบรมพยาบาลเพื่อการบริ หารหอผูป้ ่ วยรุ่ นที่ 7

2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการศูนย์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของระบบบริ การสุ ขภาพ ปั ญหาการขาดแคลนกาลังคนด้านการพยาบาล และ
นโยบายระบบสุ ขภาพของประเทศ มีผลกระทบต่อระบบบริ การพยาบาลในภาพรวม องค์กรพยาบาลซึ่งถือเป็ น
ส่ วนสาคัญในทีมดูแลผูป้ ่ วย (Patient Care Team : PCT) จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มี
ความทันสมัย เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมีกลไกสนับสนุนและผลักดันการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลที่มีคุณภาพ ดังนั้นผูน้ าและผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับ ทั้งหัวหน้าหอผูป้ ่ วย หัวหน้า
สาขาการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล และผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง รวมทั้งผูท้ ี่อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ ตาแหน่งผูบ้ ริ หารการพยาบาล จึงจาเป็ นต้องมีการเสริ มสร้างสมรรถนะที่เหมาะสม ทั้งในด้านการ
บริ หารการพยาบาลและด้านปฏิบตั ิการพยาบาล เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรที่เป็ นศูนย์รวมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลทุก
ระดับจึงได้จดั ทา “โครงการฝึ กอบรมพยาบาลเพื่อการบริ หารหอผูป้ ่ วย” ขึ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารการพยาบาลที่ผา่ น
การฝึ กอบรมหลักสู ตรนี้ มีภาวะผูน้ า และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรผลงานที่มีคุณภาพและ
รับผิดชอบพัฒนาระบบบริ การพยาบาลให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย รวมทั้งสามารถ
พัฒนาความก้าวหน้าในบันไดวิชาชีพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
5. วัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม เพือ่
5.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป :
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย พยาบาลวิชาชีพที่เตรี ยมเข้า
สู่ ตาแหน่งหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง และผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับ สามารถ
รับผิดชอบงานในตาแหน่งหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ : เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หารการพยาบาล ดังนี้
1) สมรรถนะด้านการบริ หารการพยาบาล : สามารถบริ หารจัดการและวางระบบงานในความรับผิดชอบ
ได้ทนั สมัยและเหมาะสมกับยุคของการเปลี่ยนแปลง
2) สมรรถนะด้านคลินิก : สามารถพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาล/รู ปแบบ/นวตกรรมในการดูแลผูป้ ่ วย
กลุ่มสาคัญต่างๆ และนาสู่ การปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยให้มีคุณภาพและความปลอดภัย

-23) สามารถเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและบริ หารโครงการได้
4) สามารถสร้างเครื อข่ายในกลุ่มผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สาหรับผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลที่เข้ารับการอบรม
6. ขอบเขตเนือ้ หาของหลักสู ตรการฝึ กอบรม ประกอบ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
6.1 กลุ่มวิชาที่ 1 การบริหารการพยาบาล (Managing Nursing System)
6.1.1 Legal & Ethical Skills for Head Nurses
6.1.2 ระบบการพยาบาลกับความสาเร็ จของระบบสุ ขภาพ
6.1.3 การนิเทศทางคลินิก : สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารการพยาบาล
6.1.4 Competencies & Career Path for RN.
6.1.5 วางระบบการบริ หารอัตรากาลัง : กลยุทธสู่ ความสาเร็ จขององค์กร
6.1.6 สถานะการณ์กาลังคนพยาบาลในประเทศไทย : ความท้าทายในการแก้ปัญหา
6.1.7 การเสริ มสร้างสมรรถนะผูบ้ ริ หารการพยาบาลในการใช้ Focus Charting
6.1.8 การสร้างผลงานวิชาการจากการปฏิบตั ิ

6.2 กลุ่มวิชาที่ 2 การบริ หารองค์ กรและภาวะผู้นา(Managing OrganiZation & Leadership)
6.2.1 ภาวะผูน้ ากับการบริ หารองค์กรพยาบาลในมิติใหม่
6.2.2 Nursing Roles in Global Health System
6.2.3 บทบาทผูน้ าในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาลสู่ ไทยแลนด์ 4.0
6.2.4 บทบาทผูน้ าการพยาบาลกับองค์กรวิชาชีพ
6.2.5 Legal & Ethical Skills for Head Nurses
6.2.6 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่
6.2.7 การจัดทาแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตั ิการ
6.2.8 วางระบบบริ หารอัตรากาลัง : กลยุทธ์สู่ความสาเร็ จขององค์กร
6.2.9 การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

-36.3. กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารระบบพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (Managing Quality Improvement
System)
6.3.1 Journey to Excellence & Sustainbility for Nursing Practice.
6..3.2 หน้าต่างความดีงามกับการสร้างคุณค่าในงาน
6.3.3 การพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็ นเลิศในงานบริ การพยาบาล
6.3.4 รู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยมุมมองใหม่เชิ งระบบในการจัดการปั ญหาสุ ขภาพ
6.3.5 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
6.3.6 สร้างองค์กรที่ยงั่ ยืนด้วยการบริ หารความเสี่ ยงอย่างบูรณาการ
6.3.7 Risk Register & RCA
6.3.8 การทบทวน : หัวใจของความปลอดภัย
6.3.9 Best Practice in I.V.Therapy
7. คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม จานวนรุ่ นละประมาณ 40 คน
7.1 ผูบ้ ริ หารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
7.2 พยาบาลวิชาชีพที่กาลังเตรี ยมเข้าสู่ ตาแหน่งหัวหน้าหอผูป้ ่ วย/ ผูบ้ ริ หารการพยาบาล
7.3 ผูบ้ ริ หารการพยาบาลระดับอื่นๆทุกระดับ
7.4 พยาบาลประจาการ/ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง(APN)
8. วิทยากร
8.1 ผูน้ าและผูบ้ ริ หารในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
8.2 ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารรทั้งภาครัฐและเอกชน
9. วิธีการฝึ กอบรม
9.1 บรรยาย อภิปราย
9.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ :
- ประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
- ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพและการนาเสนอโครงการ
- สัมมนาบทเรี ยนที่ได้รับจากการศึกษาดูงานโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ

-49.3 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ โรงพยาบาลที่มีผลงาน Best practice/ Good practice
9.4 ศึกษาดูงานต่างประเทศ(ตามความสมัครใจ) ณ โรงพยาบาลที่มีชื่อเสี ยง / มีผลงาน Best practice/
Good practice
10. กาหนดการฝึ กอบรม ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2561
โดยแบ่งการเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
10.1 ระยะที่ 1 (2 สัปดาห์ รวม 80 ชัว่ โมง ) ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 23 พฤศจิกายน 2561
- ฝึ กอบรมในชั้นเรี ยนตั้งแต่วนั จันทร์ – วันศุกร์
10.2 ระยะที่ 2 (2 สัปดาห์ รวม 80 ชัว่ โมง) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2561
- ฝึ กจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานของตนเอง
10.3 ระยะที่ 3 (2 สัปดาห์ รวม 80 ชัว่ โมง) ระหว่างวันที่ 11 -21 ธันวาคม 2561
- การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาล : Workshop & การนาเสนอและวิพากษ์
- ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ โรงพยาบาลที่มีระบบ/รู ปแบบการบริ หาร/การปฏิบตั ิการพยาบาลที่เป็ น
Best practice / Good practice : โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขมุ วิท
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ โรงพยาบาลที่มีชื่อเสี ยง มีผลงานที่เป็ น Best practice / Good practice :
- สัมมนาบทเรี ยนจากการศึกษาดูงาน: Learn & Share
11. จานวนหน่ วยคะแนน : โครงการนี้ได้รับหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล 50 CNEU
12. สถานทีจ่ ัดอบรม : โรงแรม กานต์ มณี พาเลซ ถนนประดิพทั ธิ์ เขตพญาไท กรุ งเทพ
13. ค่ าลงทะเบียน
- สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทฯ คนละ 35,000 บาท
- ไม่เป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คนละ 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศรวมอยูใ่ นค่าลงทะเบียนแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศประมาณ 16,900 บาท (ไม่รวมอยูใ่ นค่าลงทะเบียน)

-515. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
15.1 ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด/หลักการบริ หารการพยาบาล สามารถประยุกต์/ปรับใช้
ในการทางานได้
15.2 ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้ เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ครองอยู่
และสามารถสร้างความก้าวหน้าตาแหน่งงานในอนาคตได้เหมาะสม(Career path)
15.3 องค์กรพยาบาลมีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะเหมะสม สามารถพัฒนางานบริ การพยาบาลให้มีคุณภาพ
และความปลอดภัยให้กบั ใช้บริ การ
*****************************************************************************

