
 

 

     1.  ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผูป่้วยรุ่นท่ี 7  
 

    2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 

    3. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการศูนยก์ารพฒันาวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 

    4. หลกัการและเหตุผล  
  การเปล่ียนแปลงของระบบบริการสุขภาพ ปัญหาการขาดแคลนก าลงัคนดา้นการพยาบาล และ 

   นโยบายระบบสุขภาพของประเทศ มีผลกระทบต่อระบบบริการพยาบาลในภาพรวม องคก์รพยาบาลซ่ึงถือเป็น 
   ส่วนส าคญัในทีมดูแลผูป่้วย (Patient Care Team : PCT)  จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ 
   ความทนัสมยั เพื่อใหส้ามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยมีกลไกสนบัสนุนและผลกัดนัการ 
   ปฏิบติัการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นผูน้ าและผูบ้ริหารการพยาบาลทุกระดบั ทั้งหวัหนา้หอผูป่้วย  หวัหนา้ 
   สาขาการพยาบาล  หวัหนา้พยาบาล และผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง รวมทั้งผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งการเตรียมความ 
   พร้อมเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหารการพยาบาล จึงจ าเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างสมรรถนะท่ีเหมาะสม ทั้งในดา้นการ 
   บริหารการพยาบาลและดา้นปฏิบติัการพยาบาล เพื่อใหส้ามารถรับผดิชอบงานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองคก์รท่ีเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบวชิาชีพการ  
   พยาบาลและการผดุงครรภ ์ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารทางการพยาบาลทุก 
   ระดบัจึงไดจ้ดัท า “โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผูป่้วย” ข้ึน เพื่อใหผู้บ้ริหารการพยาบาลท่ีผา่น 
   การฝึกอบรมหลกัสูตรน้ี มีภาวะผูน้ า และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถสร้างสรรผลงานท่ีมีคุณภาพและ 
   รับผดิชอบพฒันาระบบบริการพยาบาลใหมี้คุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย  รวมทั้งสามารถ 
   พฒันาความกา้วหนา้ในบนัไดวชิาชีพของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

   5. วตัถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม เพือ่ 
        5.1  วตัถุประสงคท์ัว่ไป :  
                           เพื่อพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารทางการพยาบาลระดบัหวัหนา้หอผูป่้วย  พยาบาลวชิาชีพท่ีเตรียมเขา้ 
               สู่ต  าแหน่งหวัหนา้หอผูป่้วย ผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง และผูบ้ริหารการพยาบาลทุกระดบั สามารถ 
               รับผดิชอบงานในต าแหน่งหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม     
        5.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ : เพื่อพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารการพยาบาล ดงัน้ี 

1) สมรรถนะดา้นการบริหารการพยาบาล : สามารถบริหารจดัการและวางระบบงานในความรับผิดชอบ
ไดท้นัสมยัและเหมาะสมกบัยคุของการเปล่ียนแปลง  

2) สมรรถนะดา้นคลินิก : สามารถพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาล/รูปแบบ/นวตกรรมในการดูแลผูป่้วย
กลุ่มส าคญัต่างๆ และน าสู่การปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยใหมี้คุณภาพและความปลอดภยั 
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3) สามารถเขียนโครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาลและบริหารโครงการได ้
4) สามารถสร้างเครือข่ายในกลุ่มผูบ้ริหารทางการพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

             5)   เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับผูบ้ริหารทางการพยาบาลท่ีเขา้รับการอบรม 
         6. ขอบเขตเนือ้หาของหลกัสูตรการฝึกอบรม ประกอบ 3 กลุ่มวชิา ดงัน้ี 
             6.1  กลุ่มวชิาที ่1 การบริหารการพยาบาล (Managing Nursing System)  

                      6.1.1  Legal & Ethical Skills for Head Nurses 

                    6.1.2  ระบบการพยาบาลกบัความส าเร็จของระบบสุขภาพ 

                    6.1.3  การนิเทศทางคลินิก : สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารการพยาบาล 

                    6.1.4 Competencies & Career Path for RN. 

           6.1.5 วางระบบการบริหารอตัราก าลงั : กลยทุธสู่ความส าเร็จขององคก์ร  

                   6.1.6 สถานะการณ์ก าลงัคนพยาบาลในประเทศไทย : ความทา้ทายในการแกปั้ญหา 

                    6.1.7 การเสริมสร้างสมรรถนะผูบ้ริหารการพยาบาลในการใช ้Focus Charting 

                          6.1.8 การสร้างผลงานวชิาการจากการปฏิบติั 

              6.2  กลุ่มวชิาที ่2  การบริหารองค์กรและภาวะผู้น า(Managing OrganiZation & Leadership) 
                     6.2.1  ภาวะผูน้ ากบัการบริหารองคก์รพยาบาลในมิติใหม่                           
                     6.2.2  Nursing Roles in Global Health System 
                     6.2.3   บทบาทผูน้ าในการขบัเคล่ือนระบบการพยาบาลสู่ไทยแลนด ์ 4.0 

                     6.2.4  บทบาทผูน้ าการพยาบาลกบัองคก์รวชิาชีพ 
                     6.2.5  Legal & Ethical Skills for Head Nurses 
                     6.2.6 การบริหารทรัพยากรมนุษยย์คุใหม่ 
                     6.2.7  การจดัท าแผนกลยทุธ์/แผนปฏิบติัการ   
                     6.2.8  วางระบบบริหารอตัราก าลงั : กลยทุธ์สู่ความส าเร็จขององคก์ร 
                     6.2.9 การจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
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   6.3.  กลุ่มวชิาที ่3 การบริหารระบบพฒันาคุณภาพการพยาบาล (Managing Quality Improvement   
          System)  

                      6.3.1  Journey  to Excellence & Sustainbility for Nursing Practice. 
                      6..3.2  หนา้ต่างความดีงามกบัการสร้างคุณค่าในงาน 
                      6.3.3  การพฒันาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศในงานบริการพยาบาล 
                      6.3.4  รูปแบบการดูแลผูป่้วยมุมมองใหม่เชิงระบบในการจดัการปัญหาสุขภาพ 
                      6.3.5  การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(EBP)  ในการปฏิบติัการพยาบาล 
                      6.3.6  สร้างองคก์รท่ีย ัง่ยนืดว้ยการบริหารความเส่ียงอยา่งบูรณาการ 
                      6.3.7   Risk Register & RCA 
                      6.3.8  การทบทวน : หวัใจของความปลอดภยั                   
                     6.3.9  Best Practice in I.V.Therapy  

           7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนรุ่นละประมาณ 40 คน 
              7.1  ผูบ้ริหารการพยาบาลระดบัหวัหนา้หอผูป่้วย  
              7.2  พยาบาลวชิาชีพท่ีก าลงัเตรียมเขา้สู่ต าแหน่งหวัหนา้หอผูป่้วย/ ผูบ้ริหารการพยาบาล 
             7.3  ผูบ้ริหารการพยาบาลระดบัอ่ืนๆทุกระดบั  
             7.4  พยาบาลประจ าการ/ผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง(APN) 

         8. วทิยากร 
             8.1  ผูน้  าและผูบ้ริหารในวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
             8.2  ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

        9. วธีิการฝึกอบรม 
            9.1  บรรยาย อภิปราย  
            9.2  ประชุมเชิงปฏิบติัการ :  
                  - ประชุมกลุ่มยอ่ย แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและประสบการณ์ 
                  - ฝึกปฏิบติัการจดัท าแผนงาน/โครงการพฒันาคุณภาพและการน าเสนอโครงการ 
                  - สัมมนาบทเรียนท่ีไดรั้บจากการศึกษาดูงานโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ 
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            9.3  ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ โรงพยาบาลท่ีมีผลงาน Best practice/ Good practice 
            9.4  ศึกษาดูงานต่างประเทศ(ตามความสมคัรใจ) ณ โรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียง / มีผลงาน Best practice/ 
                  Good practice 

 

     10. ก าหนดการฝึกอบรม  ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน-21 ธนัวาคม 2561 

             โดยแบ่งการเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
           10.1  ระยะที ่1  (2 สัปดาห์  รวม 80 ชัว่โมง )  ระหวา่งวนัท่ี 12 พฤศจิกายน ถึง 23 พฤศจิกายน  2561 
                    - ฝึกอบรมในชั้นเรียนตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  
           10.2  ระยะที ่2 (2 สัปดาห์ รวม 80 ชัว่โมง) ระหวา่งวนัท่ี 26 พฤศจิกายน-7  ธนัวาคม 2561  
                    - ฝึกจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล ณ สถานท่ีปฏิบติังานของตนเอง 
           10.3  ระยะที ่3 (2 สัปดาห์ รวม 80 ชัว่โมง) ระหวา่งวนัท่ี 11 -21 ธนัวาคม 2561  
                   - การจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล  : Workshop & การน าเสนอและวพิากษ ์
                   - ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ โรงพยาบาลท่ีมีระบบ/รูปแบบการบริหาร/การปฏิบติัการพยาบาลท่ีเป็น 
                     Best practice / Good practice : โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ 

                  - ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ โรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียง มีผลงานท่ีเป็น Best practice / Good practice :  
                   - สัมมนาบทเรียนจากการศึกษาดูงาน: Learn & Share 
 

     11. จ านวนหน่วยคะแนน : โครงการน้ีไดรั้บหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล 50 CNEU 
 

     12. สถานทีจั่ดอบรม :  โรงแรม กานต์มณ ีพาเลซ  ถนนประดิพทัธ์ิ  เขตพญาไท กรุงเทพ 
     13. ค่าลงทะเบียน  
           - สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทฯ คนละ         35,000 บาท 
           - ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คนละ  40,000 บาท 
           - ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงานในประเทศรวมอยูใ่นค่าลงทะเบียนแลว้ 
           - ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศประมาณ  16,900 บาท (ไม่รวมอยูใ่นค่าลงทะเบียน) 
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15. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      15.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด/หลกัการบริหารการพยาบาล สามารถประยกุต/์ปรับใช ้
              ในการท างานได ้
     15.2   ผูเ้ขา้รับการอบรมมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะของตนเองให้ เหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีครองอยู ่
               และสามารถสร้างความกา้วหนา้ต าแหน่งงานในอนาคตไดเ้หมาะสม(Career path) 
     15.3  องคก์รพยาบาลมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะเหมะสม  สามารถพฒันางานบริการพยาบาลใหมี้คุณภาพ 
             และความปลอดภยัใหก้บัใชบ้ริการ 

 
***************************************************************************** 

     


