โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาระบบแกนนาประเมินภายใน (Internal Survey System Training) : การนามาตรฐานการ
บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล สู่การปฏิบัติ”
โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ระหว่างวันที่ 2 -4 สิงหาคม 2560
……………………………………………………………………………
1. ชื่อโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบแกนนาประเมินภายใน (Internal Surveyor
System Training) : การนามาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล สู่การปฏิบัติ.”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการฝ่ายบริการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
4. หลักการและเหตุผลพัชรกิตติยาภา ารพัชรกิตติยาภา
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรนาระดับสากล ในการพัฒนาวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศมุ่งชี้นาสังคมด้านสุขภาพและเป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
และพันธกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการ
พยาบาล การศึกษาพยาบาล การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลเพื่อระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ
จากนโยบายสุขภาพและสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยฝ่ายพัฒนาบริการพยาบาล ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า เห็นสมควรให้มีการนามาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่เป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลที่ได้ประกาศใช้แล้ว และมีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ในปี 2558
ลงสู่ผู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้องค์กรพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศได้ตระหนัก และใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลอย่างก้าวกระโดด นาไปสู่คุณภาพการดูแลผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัย(High Quality
Nursing Service) และผู้ให้บริการมีความสุข และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (High job satisfaction & Staff
Engagement)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ กองการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์นั้น ต้องอาศัยบุคลากรขององค์กรพยาบาลที่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล อย่างชัดเจน แม่นยาถูกต้อง และต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี จึงได้
จัดทาโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Surveyer Training) : แนวทางการนา
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล สู่การปฏิบัติ เพื่อให้มีบุคลากรหลักที่สาคัญใน
การการดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวต่อไป

-25. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อสร้างระบบตรวจประเมินคุณภาพภายใน(Internal Survey System)และแกนนา เพื่อทาหน้าที่ใน
การนามาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในองค์กรพยาบาล
6. วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
6.1 มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกณฑ์และกระบวนการประเมิน
คุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล
6.2 สามารถนาเกณฑ์และกระบวนการประเมินคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุง ครรภ์และ
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล ไปใช้ถ่ายทอดและขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการการพยาบาลในองค์กร
7. ผลผลิตและเป้าหมายของโครงการ
7.1 พยาบาลวิชาชีพระดับบริหาร หรือ
7.2 พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
7.3 พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการสังกัดโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลเอกชน จานวน 80 คน
8. ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
9. สถานที่จัดดาเนินการ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา
10. งบประมาณ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายรับจากการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม รวม 80 คน
11. การประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรมภายหลังสิ้นสุดโครงการ
11.2 ติ ดตามประเมิ น ความสามารถของผู้ เ ข้า รั บ การอบรมในการน าความรู้สู่ ก ารปฏิ บัติ โ ดย
สอบถามผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานภายหลังการอบรม 6 เดือน
12. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
12.1 มีแกนนาพยาบาลทาหน้าที่ในการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ภายในองค์กรพยาบาล (Internal Surveyor) ในการนามาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการ
พยาบาล สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ บรรลุผลสัมฤทธิ์
12.2 องค์ ก รพยาบาลมี ร ะบบพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ที่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวทางการรับรองคุณภาพของสถาบันระดับประเทศที่ยั่งยืน
ผู้เสนอโครงการ
ผู้อนุมัติโครงการ

นาวาอากาศเอกหญิงวิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานฝ่ายบริการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

“การพัฒนาระบบแกนนาประเมินภายใน (Internal Surveyor Training) : การนามาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล สู่การปฏิบัติ.”
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
วัน /เวลา
2 สิงหาคม
2560

07.30-08.30 น.
ลงทะเบียน

08.30-08.40น.
พิธีเปิด
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
08.30-08.40น.

วัน /เวลา 07.30-08.30 น.
08.30-10.00 น.
3 สิงหาคม
ลงทะเบียน
มาตรฐานการพยาบาลและ
2560
การผดุงครรภ์ สภาการ
พยาบาล (หมวดที่ 2)
อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ /
อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์/
อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์

วัน /เวลา
4 สิงหาคม
2560

07.30-08.30 น.
08.30-10.00 น.
ลงทะเบียน
การบูรณาการมาตรฐาน
คุณภาพ : มาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ

08.40-12.00 น.
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล
อาจารย์.ลดาวัลย์ รวมเมฆ

10.00-12.00 น.
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์(หมวดที2่ )และกิจกรรมกลุ่ม
อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ /อาจารย์ชณิภาดา
ชินอุดมพงศ์/ อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ /
อาจารย์ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ /
น.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

10.00-12.00 น.
กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์และการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน

13.00-14.30 น.
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล (หมวดที่ 1)

14.30-17.00 น.
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล
และกิจกรรมกลุ่ม (หมวดที่ 1)

อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ/
อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์/
อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์

อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ/ อาจารย์ชณิภาดา
ชินอุดมพงศ์/อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ /
อาจารย์ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ /
น.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

13.00-15.00 น.
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล (หมวดที่ 3) และ กิจกรรมกลุ่ม

15.00-17.00 น.
แนวทางการนามาตรฐานไปสู่
การปฏิบัติ

อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ /
อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์/
อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์

อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ

13.00-15.00 น.
กลไกสาคัญที่จะทาให้การนา
มาตรฐานการพยาบาลไปใช้ให้
เกิดประสิทธิผล และ กิจกรรม
กลุ่ม

อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ /
อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์

อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์/
อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ /
อาจารย์ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ /
น.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30–10.40 น. และ 15.00-15.10 น.

รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

15.00-16.00 น.
ทักษะการเป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์

16.00-17.00 น.
การอภิปรายทั่วไป /ข้อเสนอแนะ
และการประเมินผล
โดย อาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ/
อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์/
อาจารย์สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ /
อาจารย์ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์/
อาจารย์มยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์/
น.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา

