
 

 

 
  1.  ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผูป่้วยรุ่นท่ี 13  
 

  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 

  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ              คณะกรรมการศูนยก์ารพฒันาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 

  4. หลกัการและเหตุผล  
  การเปล่ียนแปลงของระบบบริการสุขภาพ ปัญหาการขาดแคลนก าลงัคนดา้นการพยาบาล และ 

   นโยบายระบบสุขภาพของประเทศ มีผลกระทบต่อระบบบริการพยาบาลในภาพรวม องคก์รพยาบาลซ่ึงถือเป็น 
   ส่วนส าคญัในทีมดูแลผูป่้วย (Patient Care Team : PCT)  จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ 
   ความทนัสมยั เพื่อใหส้ามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยมีกลไกสนบัสนุนและผลกัดนัการ 
   ปฏิบติัการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นผูน้ าและผูบ้ริหารการพยาบาลทุกระดบั ทั้งหวัหนา้หอผูป่้วย  หวัหนา้ 
   สาขาการพยาบาล  หวัหนา้พยาบาล และผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง รวมทั้งผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งการเตรียมความ 
   พร้อมเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหารการพยาบาล จึงจ าเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างสมรรถนะท่ีเหมาะสม ทั้งในดา้นการ 
   บริหารการพยาบาลและดา้นปฏิบติัการพยาบาล เพื่อใหส้ามารถรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองคก์รท่ีเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบวิชาชีพการ  
   พยาบาลและการผดุงครรภ ์ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารทางการพยาบาลทุก 
   ระดบัจึงไดจ้ดัท า “โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผูป่้วย” ขึ้น เพื่อใหผู้บ้ริหารการพยาบาลท่ีผา่น 
   การฝึกอบรมหลกัสูตรน้ี มีภาวะผูน้ า และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถสร้างสรรผลงานท่ีมีคุณภาพและ 
   รับผิดชอบพฒันาระบบบริการพยาบาลใหมี้คุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย  รวมทั้งสามารถ 
   พฒันาความกา้วหนา้ในบนัไดวิชาชีพของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

   5. วัตถปุระสงค์ของโครงการฝึกอบรม เพ่ือ 
        5.1  วตัถุประสงคท์ัว่ไป :  
                           เพื่อพฒันาโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผูป่้วยรุ่นท่ี 13 
        5.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ : เพื่อพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารการพยาบาล ดงัน้ี 

1) สมรรถนะดา้นการบริหารการพยาบาล : สามารถบริหารจดัการและวางระบบงานในความรับผิดชอบได้
ทนัสมยัและเหมาะสมกบัยคุของการเปลี่ยนแปลง  

2) สมรรถนะด้านคลินิก : สามารถพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาล/รูปแบบ/นวตกรรมในการดูแลผูป่้วยกลุ่ม
ส าคญัต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการดูแลผูป่้วยใหมี้คุณภาพและความปลอดภยั 

3) สามารถเขียนโครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาลและบริหารโครงการได ้
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4) สามารถสร้างเครือข่ายในกลุ่มผูบ้ริหารทางการพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
             5)   เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับผูบ้ริหารทางการพยาบาลท่ีเขา้รับการอบรม 
    6. ขอบเขตเน้ือหาของหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 3 กลุ่มวิชา ดงัน้ี 
        6.1  กลุ่มวิชาท่ี 1 การบริหารการพยาบาล (Managing Nursing System)  

                6.1.1  การนิเทศทางคลินิก : สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารการพยาบาล 

                6.1.2  Disruptive H.R. ส าหรับองคก์รพยาบาลยุคใหม่  

        6.1.3  วางระบบการบริหารอตัราก าลงั : กลยทุธสู่ความส าเร็จขององคก์ร  

                 6.1.4  การเสริมสร้างสมรรถนะผูบ้ริหารการพยาบาลในการใช ้Focus Charting 

                 6.1.5  กฎหมาย สิทธิผูป่้วย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

                 6.1.6  การจดัท าผลงานเพื่อขอประเมินต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดบัช านาญการพิเศษและระดบัเช่ียวชาญ 

                 6.1.7  บริหารอยา่งไรใหไ้ดใ้จคน : Satir Model 

                 6.1.8   การพฒันารูปแบบการพยาบาลขา้งเตียง (TCAB) : บทบาทส าคญัของพยาบาล 

           6.2  กลุ่มวิชาท่ี 2  การบริหารองค์กรและภาวะผู้น า(Managing Organization & Leadership) 

                  6.2.1  ภาวะผูน้ ากบัการบริหารองคก์รพยาบาลในมิติใหม่            

                  6.2.2  ระบบการพยาบาลกบัความส าเร็จของระบบสุขภาพ 

                  6.2.3  Professional Development & Career Path for RN 

                  6.2.4 Professional Development Program for future Nursing 

     6.2.5  การเขียนโครงการ : กลยทุธ์สู่ความส าเร็จขององคก์ร 

                  6.2.6  การประเมินโครงการ/รายงานการด าเนินโครงการ  

     6.2.7 ICD-10 : ระบบการบนัทึกขอ้มูลทางการพยาบาล 

           6.3.  กลุ่มวิชาท่ี 3 การบริหารระบบพฒันาคุณภาพการพยาบาล (Managing Quality Improvement System)  

                  6.3.1  องคก์รพยาบาลกบัการใชเ้คร่ืองมือคุณภาพผ 

                  6.3.2  ถอดรหสัการน ามาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบติั 

                  6.3.3  The Window of Goodness : หนา้ต่างความดีงามกบัการสร้างคุณค่าในงาน 

                  6.3.4  สร้างองคก์รท่ีย ัง่ยนืดว้ยการบริหารความเส่ียงอยา่งบูรณาการ 
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                  6.3.5  การวิเคราะห์ RCA และการจดัท า Risk Register   

                  6.3.6  Best Practice in I. V.Therapy 

 7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจ านวนรุ่นละประมาณ 50 คน 
     7.1  ผูบ้ริหารการพยาบาลระดบัหวัหนา้หอผูป่้วย / ผูช่้วยหวัหนา้หอผูป่้วย   
     7.2  พยาบาลวิชาชีพอาวุโสท่ีก าลงัเตรียมเขา้สู่ต าแหน่งหวัหนา้หอผูป่้วย 
     7.3  ผูบ้ริหารการพยาบาลระดบัอ่ืนๆทุกระดบั  
     7.4  ผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง(APN) 
     7.5 พยาบาลวิชาชีพระดบัปฏิบติัการ 
8. วิทยากร 
    8.1  ผูน้ าและผูบ้ริหารในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   8.2  ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชล 
9. วิธีการฝึกอบรม 
     9.1  บรรยาย อภิปราย  
     9.2  ประชุมเชิงปฏิบติัการ :  
             - ประชุมกลุ่มยอ่ย แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและประสบการณ์ 
              - ฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการพฒันาคุณภาพ/โครงการวิจยั และการน าเสนอโครงการ 
             - สัมมนาต่อยอดบทเรียนท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานโรงพยาบาลในประเทศ 
    9.3  ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ โรงพยาบาลท่ีมีผลงาน Best practice/ Good practice 
 10. ก าหนดการฝึกอบรม  ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี  17 เมษายน-26 พฤษภาคม 2566โดยแบ่งการเป็น 
           3 ระยะ ดงัน้ี 
      10.1  ระยะที่ 1  (2 สัปดาห์  รวม 80 ชัว่โมง )  ระหวา่งวนัท่ี 17 เมษายน – 28 เมษายน 2566 
               - ฝึกอบรมในชั้นเรียนตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ โดยการสอน บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบติัการ   
      10.2  ระยะที่ 2 (2 สัปดาห์ รวม 80 ชัว่โมง) ระหวา่งวนัท่ี 1 – 12  พฤษภาคม 2566   
              - ฝึกปฏิบติัเขียนโครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล/โครงการวิจยั ณ สถานท่ีปฏิบติังานของตนเอง           
     10.3  ระยะที่ 3 (2 สัปดาห์ รวม 80 ชัว่โมง) ระหวา่งวนัท่ี 15 -26 พฤษภาคม 2566                   
                   - การจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพ/โครงการวิจยั  : น าเสนอและวิพากษ ์
      - ฝึกอบรมในชั้นเรียนตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ โดยการสอน บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบติัการ   
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                   - ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ โรงพยาบาลท่ีมีระบบ/รูปแบบการบริหาร/การปฏิบติัการพยาบาลท่ีเป็น 
                     Best practice / Good practice : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลนครปฐม  จงัหวดั 
                     นครปฐม 
                   - สัมมนาต่อยอดบทเรียนจากฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน : Learn & Share 
11. จ านวนหน่วยคะแนน : โครงการน้ีไดรั้บหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล 50 CNEU 
      

12. สถานท่ีจัดอบรม :  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ถนนรางน ้า   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 
 

13. ค่าลงทะเบียน  
           - สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทฯ คนละ         35,000 บาท 
           - ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คนละ  40,000 บาท (ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก 
              สมาคมพยาบาลฯ ก่อนจ่ายค่าลงทะเบียนได้) 
 

 
14. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      14.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด/หลกัการบริหาร/การปฏิบติัการพยาบาล สามารถ 
               ประยกุต/์ปรับใชใ้นการท างานได ้
     14.2   ผูเ้ขา้รับการอบรมมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะของตนเองให้ เหมาะสมกบัต าแหน่งงานบริหารท่ีครอง 
               อยู ่ และสามารถสร้างความกา้วหนา้ต าแหน่งงานในอนาคตไดเ้หมาะสม(Career path) 
     14.3  องคก์รพยาบาลมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม  สามารถพฒันางานบริการพยาบาลใหมี้คุณภาพ 
             และความปลอดภยัใหก้บัผูป่้วยและบุคลากร 
 

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

 


