สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี
กาหนดการ โครงการฝึ กอบรมพยาบาลเพื่อการบริ หารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิ กายน - 21 ธันวาคม 2561
ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 12 - 23 พฤศจิ กายน2561(16พค.2561)
วัน เดือน ปี

08.00-09.00

09.00-10.00

จันทร์ 12 พย.61

ลงทะเบียน

กิ จกรรม Check In
พล ต.ต.หญิงยุพนิ ,
อ.อิชยา

อังคาร 13 พย.61

สรุป
บทเรียน

พุธ 14 พย.61

สรุป
บทเรียน

พฤหัสบดี
15 พย.61

ศุกร 16 พย.61

10.00-11.00

11.00-12.00

กิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่
บทเรียน
วิทยากร : อ.ศิรริ ตั น์

ระบบการพยาบาลกับความสาเร็จของระบบสุขภาพ
วิทยากร : ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
หน้าต่างความดีงามกับการสร้างคุณค่าในงาน
วิทยากร : นายแพทย์เพียรศักดิ ์ แซ่หว่อง

สรุป
บทเรียน

สถานะการณ์กาลังคนพยาบาลในประเทศไทย : ความท้าทายในการ
แก้ปญั หา
วิทยากร : ดร.กฤษดา แสวงดี

สรุป
บทเรียน

สร้างองค์กรทีย่ งยื
ั ่ นด้วยการบริหารความเสีย่ งอย่างบูรณาการ
วิทยากร : อ.น้องนุช ภูมสิ นธ์

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

การนิเทศทางคลินิก : สมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับผูบ้ ริหารการพยาบาล
วิทยากร : ดร.ยุวดี เกตุสมั พันธ์
การทบทวน : หัวใจของความปลอดภัย
วิทยากร : พว.อิชยา สุวรรณกุล
วางระบบบริหารอัตรากาลัง : กลยุทธ์สคู่ วามสาเร็จขององค์กร
วิทยากร : อ.อิชยา สุวรรณกุล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่
วิทยากร : ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรตั น์พานิช
Risk Register & RCA
วิทยากร : อ.น้องนุช ภูมสิ นธ์

หมายเหตุ เวลา 10.30-10.45,14.30 – 14.45 น. พัก : อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม และเวลา 12.00-13.00 น. พัก : รับประทานอาหารกลางวัน

ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 19-23 พฤศจิ กายน 2561
วัน เดือน ปี

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

จันทร์ 19 พย.61

สรุป
บทเรียน

อังคาร 20
พย.61

สรุป
บทเรียน

พุธ 21 พย.61

สรุป
บทเรียน

พฤหัสบดี
22 พย.61

สรุป
บทเรียน

การเขียนโครงการ : กลยุทธ์ส่คู วามเป็นเลิศในการพัฒนางาน
วิทยากร : อ.อิชยา สุวรรณกุล

Work shop : การเลือกหัวข้อโครงการพัฒนา/การทาวิจยั
วิทยากร : พว.อิชยา,พว.ยุพนิ ,พว.ศิรริ ตั น์,พว.สดใส

ศุกร 23 พย.61

สรุป
บทเรียน

Best Practice in I.V. Therapy
วิทยากร : อ.สดใส เกตุไนย

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท :
1.กลยุทธ์การบริหารการพยาบาลภายใต้ความท้าทาย
2. Competencies & Career Path for R.N.

Nursing Roles in Global Health System
วิทยากร : รศ.ดร.จินตนา ยูนพิ นั ธุ์
ั
รูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยมุมมองใหม่เชิงระบบในการจัดการปญหาสุ
ขภาพ
วิทยากร : รองศาสตรจารย์ ดร.ศิรอิ ร สินธุ
การสร้างผลงานวิชาการจากการปฏิบตั ิ
วิทยากร : รศ.ดร.จินตนา ยูนพิ นั ธุ์

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Competencies & Career Path for RN.
วิทยากร : อ.นลกฤช ศรีเมือง
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP)ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
วิทยากร : รองศาสตรจารย์ ดร.ศิรอิ ร สินธุ
การพัฒนาคุณภาพเพือ่ ความเป็ นเลิศในบริการพยาบาล
วิทยากร : อ.เฉลาศรี เสงีย่ ม

ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 - 4 วันที่ 26 พย. – 7 ธค. 2561
วัน เดือน ปี

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม :
1. ศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ ขององค์กรที่ท่านสังกัด
วันที่ 26 พย.-7 ธค.
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม (SWOT) ของหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ
2561
กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ของหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ ให้สมั พันธ์กบั วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
เลือกแผนปฏิบตั ิการ ที่ท่านประเมินว่าจาเป็ นและจะทาให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
2. เขียนโครงการพัฒนาคุณภาพ ฉบับสมบูรณ์ ตามแนวทางที่โครงการฝึ กอบรมกาหนด โดยมีขอ้ มูลอ้างอิง
ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ มายังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 6 ธค.2561 ทาง email : wanna.kk.jum@gmail.com
3. จัดทา Power Point เพื่อใช้ในการนาเสนอโครงการของท่าน เวลา 8 นาที (ไม่ตอ้ งส่ ง)

หมายเหตุ

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมศึกษาด้วยตนเองผ่านการจัดทาโครงการ โดยใช้ความรูจ้ ากการฝึกอบรมระยะที่ 1 เป็ นพืน้ ฐาน
โดยมีวทิ ยากรทีป่ รึกษา : พล ต.ต.หญิง ยุพนิ เนียมแสง โทร. 083 031 0004
Yupin_ns@hotmail.com
พว.อิชยา สุวรรณกุล
โทร. 089 896 5501
ichaya26@hotmail.com
พว.ศิรริ ตั น์ พิชติ ชัยชาญ
โทร. 081 821 1121
sirirat.pi@gmail.com
พว.สดใส เกตุไนย
โทร 081 635 2158
sodsaichem@hotmail.com

15.00-16.00

ระยะที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 11 - 14 ธค. 2561
วัน เดือน ปี

08.00-09.00

จันทร์ 10 ธค.61

สรุป
บทเรียน

วันหยุด

อังคาร 11 ธค.61

สรุป
บทเรียน

ศึกษาดูงานการบริหารความเสีย่ ง โรงพยาบาลศิรริ าช

ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ฝา่ ยการพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริ าช

พุธ 12 ธค.61

สรุป
บทเรียน

Work shop : Shape up โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
พล.ต.ต.หญิง ยุพนิ , พว.อิชยา, พว.ศิรริ ตั น์ , พว.สดใส

Work shop : Shape up โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
พล.ต.ต.หญิง ยุพนิ , พว.อิชยา, พว.ศิรริ ตั น์ , พว.สดใส

สรุป
บทเรียน

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในต่างประเทศ

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในต่างประเทศ

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในต่างประเทศ

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในต่างประเทศ

พฤหัส 13 ธค.61
ศุกร 14 ธค.61

สรุป
บทเรียน

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

14.00-15.00

วันหยุด

หมายเหตุ 1.แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนการศึกษาดูงาน 1). RM รพ.ศิรริ าช 2) Quality Improvement ฝา่ ยการพยาบาล ร.พ.ศิรริ าช
3) กลยุทธ์การบริหารการพยาบาลภายใต้ความท้าทาย 4) Competences&Career Path ร.พ.สมิตเิ วช
2. ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13-16 ธค 2561 : สัมมนาบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ร.พ.ในต่างประเทศ 17 ธ.ค. 2561
- การเตรียมการศึกษาดูงานต่างประเทศ ขอให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมนา Passport ทีม่ อี ายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

ระยะที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561
วัน เดือน ปี

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

จันทร์ 17 ธค.61

สรุป
บทเรียน

อังคาร 18 ธค.61

สรุป
บทเรียน

Journey to Excellence & Sustainbility for Nursing Practice
วิทยากร : พว.ศิรพิ รรณ ชาญสุกจิ เมธี

ภาวะผูน้ ากับการบริหารองค์กรพยาบาลในมิตใิ หม่
วิทยากร : อ.อัจฉรา คงกิตติมากุล

พุธ 19 ธค.61

สรุป
บทเรียน

การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล : นาเสนอและวิพากษ์
- กลุ่ม1 พว.อิชยา สุวรรณกุล, พล.ต.ต.หญิง ยุพนิ เนียมแสง
กลุ่ม2 พว.ศิรริ ตั น์, พว.สดใส

การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล : นาเสนอและวิพากษ์
- กลุ่ม1 พว.อิชยา สุวรรณกุล, พล.ต.ต.หญิง ยุพนิ เนียมแสง
- กลุ่ม2 พว.ศิรริ ตั น์, พว.สดใส

พฤหัส 20 ธค.61

สรุป
บทเรียน

บทบาทผูน้ าทางการพยาบาลกับองค์กรวิชาชีพ
วิทยากร : รศ.ดร.จินตนา ยูนพิ นั ธุ์

Legal & Ethical Skills for Head Nurses/RN.
วิทยากร : รศ.ดร.จินตนา ยูนพิ นั ธุ์

ศุกร 21 ธค.61

สรุป
บทเรียน

สัมมนาบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ร.พ.ในประเทศและต่างประเทศ
รศ.ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ,์ พว.อิชยา, พว.ศิรริ ตั น์

Learn & Share

ประเมินผล
โครงการ
ฝึกอบรม

หมายเหตุ 1. Night Party วันอังคาร 18 ธ.ค.. 2561 เวลา 17.30-21.00 น.

พิธรี บั วุฒบิ ตั ร
ปิ ดการอบรม

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

การเสริมสร้างสมรรถนะผูบ้ ริหารการพยาบาลในการใช้ Focus charting
วิทยากร : ดร.ยุวดี เกตุสมั พันธ์

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

