หลักสูตรฝกอบรม
ประจำปงบประมาณ 2565

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

เรียน ทานผูสนใจสมัครเรียนรูหลักสูตรอบรมที่เคารพ
ในปงบประมาณที่ผานมา เราประสบกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) สงผลใหตองปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตและการทำงานตางๆ มากมายโดยอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) ไดจัดทำแผนการจัดอบรมประจำป
งบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่ อสงเสริมการพั ฒ นาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation
สำหรับบุคลากรของสถานพยาบาล โดยพัฒ นาหลักสูตรทั้งเนื้อหา และชองทาง/วิธีการเรียนรูใหมๆ เพื่อให
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันสอดคลองตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยในไตรมาส 1-3 ทุกหลักสูตรจัดอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม zoom)
สำหรับไตรมาส 4 จัดอบรมแบบ on site ที่โรงแรม หรือจัดอบรมแบบผสมผสานทั้งในสถานที่และผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Hybrid) โดยทางสรพ.จะประชาสัมพันธรายละเอียดใหทานทราบผานทางชองทางการสื่อสาร
ตางๆ ของสรพ.ตอไป
ในการนี้ สรพ. ขอความอนุเคราะหเผยแพรประชาสัมพันธแผนการอบรมประจำป ใหแกผูสนใจใน
หนวยงานของทานสมัครเขารวมอบรม ซึ่งระยะเวลาการอบรมแตละหลักสูตร รายละเอียดของแตละหลักสูตร
ทานสามารถสมัครเขารวมอบรมไดที่ register.ha.or.th ตามวันที่ เปด-ปด รับสมัครที่กำหนดไวในแตละ
หลักสูตร

ฝายฝกอบรม สรพ.
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ขอควรรูในการเขารวมอบรมกับ สรพ.
การสมัครเขาอบรม
1. ลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทางเว็บไซต register.ha.or.th สรพ. ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผูที่
สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครในระยะเวลาที่กำหนดการเปด ปด รับสมัคร

2. เมื่อสมัครผานระบบและกอนขั้นตอนการชำระเงิน ขอใหทานตรวจสอบขอมูลสำคัญใหถูกตอง ไดแก
คำนำหนาชื่อ นามสกุล วิชาชีพ ตำแหนง ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัคร รวมทั้งการ
เปลี่ยนตัวผูเขาอบรม ทานสามารถแกไขขอมูลตางๆ ไดดวยตนเองกอนการชำระเงิน ขอมูลสำคัญ
ดังกลาวจะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน และเปนขอมูลสำหรับการเขาอบรมและรับใบประกาศนียบัตร
ตอไป
3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่ง
วาง” (waiting list) ขึ้นมาตามลำดับ

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน
1. เมื่อสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจากวันสมัคร
(รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบรายชื่อของ
ทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกินวันที่ 16
ตุลาคม 2564 เปนตน
2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต register.ha.or.th และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอให
ทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน จำนวน
ผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.จะ
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ดำเนินการสงขอมูลการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้น จะไมสามารถแกไข
ใบเสร็จรับเงินไดในทุกกรณี ขอมูลสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูใน
การออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงินและจำนวนเงินตรงกัน

การสละสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี
1. กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจากระบบดวยตนเอง
เพื่อรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว
2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม
การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม ผูสมัครที่ชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน
หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารับการอบรมได ดำเนินการดังนี้
1. ใหสงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 30 วัน
(รวมวันหยุด) สถาบันจะคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรมใหเต็มจำนวน หากไมแจงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สรพ.ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคาธรรมเนียมการอบรม
2. จดหมายระบุเรื่อง “ขอเงินคาธรรมเนียมการอบรมคืน เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรม
ได” โดยระบุ หลักสูตร วันที่จัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูที่ไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวน
เงินที่ขอคืน เลขที่บัญชีที่ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงิน
คาธรรมเนียม (รับเฉพาะ file scan เทานั้น) สงมาที่ ฝายฝกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง “คาธรรมเนียมการอบรม”)
3. สรพ. จะดำเนินการคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือตามการประทับตราไปรษณีย) กรณีที่สมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหครั้งเดียว
ใหกับเลขที่บัญชีเดียวเทานั้น
“สำหรับการอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม zoom) ขอความรวมมือสมัครอบรม 1 account ตอ
1 ทาน และในระหวางการอบรมขอใหเปดกลองแสดงตัวตนของผูสมัครเทานั้นตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อเปนการยืนยันตนในการเขาอบรม และสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีรวมกัน”
* สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ขอมูล เนื้อหา เอกสารตางๆ ในหลักสูตรการฝกอบรมแตละหลักสูตรที่ทาน
สมัครเขาอบรม หามมิใหบุคคลใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ คัดลอก ทำสำเนา ดัดแปลง แกไข และทำการ
เผยแพรตอสาธารณชน ตลอดจนผูที่มิไดมีชื่อลงทะเบียนในหลักสูตร หรือประโยชนอื่นใดโดยไมไดรับ
อนุญาต
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การพิมพใบประกาศนียบัตรผานการอบรมหลักสูตร
ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนียบัตรเปนรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยจะไดรับ
link ดาวนโหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลวเทานั้น
สรพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการใหประกาศนียบัตรเฉพาะผูเขารับการอบรมที่มีเวลาในการอบรมรอยละ 80 ขึ้นไป
ของการอบรม
การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจง
link ดาวนโหลดและวิธีการดาวนโหลดใหกับผูเขาอบรม ในระหวางการอบรม
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แผนการจัดอบรมรายเดือน ประจำปงบประมาณ 2565
ลำดับ

วันที่จัดอบรม

เดือน ตุลาคม 2564
1
14-15 ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
1
2-4 พฤศจิกายน 2564
2
3
4
5

10-12 พฤศจิกายน 2564
17-19 พฤศจิกายน 2564
20-21 พฤศจิกายน 2564
23-26 พฤศจิกายน 2564

6
24-26 พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2565
1
1-3 ธันวาคม 2564
2
8-9 ธันวาคม 2564

ชื่อหลักสูตร

รุนที่

จำนวนที่
รับสมัคร

เปดรับสมัคร

ปดรับสมัคร

CV005 การเตรียมความพรอมรับการเยี่ยมสำรวจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Adjusted Survey & Virtual Survey) (Zoom)

1

200

21 กันยายน 2564

8 ตุลาคม 2564

1/3
1/3
1/5
1/2
1

80
80
80
200
80

1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564

22 ตุลาคม 2564
3 พฤศจิกายน 2564
2 พฤศจิกายน 2564
13 พฤศจิกายน 2564
16 พฤศจิกายน 2564

1/4

80

1 ตุลาคม 2564

14 พฤศจิกายน 2564

1/2
1/4

80
80

1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564

23 พฤศจิกายน 2564
25 พฤศจิกายน 2564

HA401 การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสรางโคชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
อยางตอเนื่อง (Zoom)
HA201 HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Zoom)
HA601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (Zoom)
ST005 มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 (Zoom)
HA502 แนวคิด LEAN & Design Thinking และการประยุกตใชใน
บริการสุขภาพอยางสรางสรรค (Zoom)
HA602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (Zoom)
HA304 HA กับการบริหารการพยาบาล (Zoom)
HA705 Act to Re-Accreditation: การเตรียมความพรอมในการรับรอง
(Zoom)
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ลำดับ

วันที่จัดอบรม

3
14-16 ธันวาคม 2564
4
18-19 ธันวาคม 2564
เดือน มกราคม 2565
1
12-14 มกราคม 2565
2
3
4

ชื่อหลักสูตร
HA403 Quality Change Agent (Zoom)
ST005 มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 (Zoom)
HA401 การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสรางโคชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
อยางตอเนื่อง (Zoom)
HA303 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ (Zoom)
HA609 การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Zoom)
HA404 พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management
Fundamental Skill) (Zoom)

12-14 มกราคม 2565
20-21 มกราคม 2565
หลักสูตรจำนวน 21 ชั่วโมง
(3 ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง)
ครั้งที่ 1: 25 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2: 8 กุมภาพันธ 2565
ครั้งที่ 3: 22 กุมภาพันธ 2565
5
26-28 มกราคม 2565
HA501 การนำมาตรฐานสูการปฏิบัติ (Standard Implementation)
(Zoom)
6
26-28 มกราคม 2565
HA504 ความรูดานโลจิสติกสในโรงพยาบาล (Zoom)
เดือน กุมภาพันธ 2565
1
2-4 กุมภาพันธ 2565
HA601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (Zoom)
2
7-8 กุมภาพันธ 2565
HA705 Act to Re-Accreditation: การเตรียมความพรอมในการรับรอง
(Zoom)

จำนวนที่
รับสมัคร
1
80
2/2
200

เปดรับสมัคร

ปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564

1 ธันวาคม 2564
11 ธันวาคม 2564

2/3

80

1 ตุลาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

1/2
1/2
1

80
80
40

1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2564

1/2

80

1 ตุลาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

1/2

80

1 ตุลาคม 2564

11 มกราคม 2565

2/5
2/4

80
80

1 พฤศจิกายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564

17 มกราคม 2565
24 มกราคม 2565

รุนที่
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ลำดับ

วันที่จัดอบรม

เดือน มีนาคม 2565
1
29-31 มีนาคม 2565
2
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565
เดือน เมษายน 2565
1 หลักสูตรจำนวน 24 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 วันเสาร ที่ 23 เมษายน
2565 (เวลา 8.30-16.30 น.)
ครั้งที่ 2 วันเสาร ที่ 7
พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.3016.30 น.)
ครั้งที่ 3 วันเสาร ที่ 28
พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.3016.30 น.)
2
28-29 เมษายน 2565
เดือน พฤษภาคม 2565
1
10-12 พฤษภาคม 2565
2
18-20 พฤษภาคม 2565
3
18-20 พฤษภาคม 2565

รุนที่

จำนวนที่
รับสมัคร

เปดรับสมัคร

ปดรับสมัคร

1/4
2/4

80
80

1 ธันวาคม 2564
1 ธันวาคม 2564

15 มีนาคม 2565
15 มีนาคม 2565

1

40

1 มกราคม 2565

8 เมษายน 2565

HA705 Act to Re-Accreditation: การเตรียมความพรอมในการรับรอง
(Zoom)

3/4

80

1 มกราคม 2565

8 เมษายน 2565

HA305 การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ (Zoom)
HA601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (Zoom)
HA304 HA กับการบริหารการพยาบาล (Zoom)

2/4
3/5
2/2

80
80
80

1 กุมภาพันธ 2565
1 กุมภาพันธ 2565
1 กุมภาพันธ 2565

30 เมษายน 2565
3 พฤษภาคม 2565
3 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักสูตร
HA305 การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ (Zoom)
HA602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (Zoom)
HA608 Smart Quality Notetaker เทคนิคถอดบทเรียนการพัฒนา
คุณภาพ (Zoom)
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ลำดับ

วันที่จัดอบรม

4
5
6

25-27 พฤษภาคม 2565
26-27 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
2565
เดือน มิถุนายน 2565
1
9-10 มิถุนายน 2565
2
21-23 มิถุนายน 2565
3
29-30 มิถุนายน 2565
เดือน กรกฎาคม 2565
1
6-8 กรกฎาคม 2565
2
6-8 กรกฎาคม 2565
3
20-22 กรกฎาคม 2565
4
20-22 กรกฎาคม 2565
5

21-22 กรกฎาคม 2565

เดือน สิงหาคม 2565
1
3-5 สิงหาคม 2565

ชื่อหลักสูตร
HA602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (Zoom)
HA900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผูบริหารโรงพยาบาล (Zoom)
HA201 HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Zoom)

จำนวนที่
รับสมัคร
3/4
80
1
80
2/3
80

รุนที่

เปดรับสมัคร

ปดรับสมัคร

1 กุมภาพันธ 2565
1 กุมภาพันธ 2565
1 กุมภาพันธ 2565

9 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
16 พฤษภาคม 2565

HA705 Act to Re-Accreditation : การเตรียมความพรอมในการ
รับรอง (Zoom)
HA303 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ (Zoom)
HA609 การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Zoom)

4/4

80

1 มีนาคม 2565

25 พฤษภาคม 2565

2/2
2/2

80
80

1 มีนาคม 2565
1 มีนาคม 2565

6 มิถุนายน 2565
14 มิถุนายน 2565

HA602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (Zoom)
HA305 การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ (Zoom)
HA601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (Zoom)
HA401 การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสรางโคชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
อยางตอเนื่อง (อบรมที่โรงแรม)
HA801 การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอยางมีความสุข
(อบรมที่โรงแรม)

4/4
3/4
4/5
3/3

80
80
80
80

1 เมษายน 2565
1 เมษายน 2565
1 เมษายน 2565
1 เมษายน 2565

20 มิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565
5 กรกฎาคม 2565
20 มิถุนายน 2565

1

60

1 เมษายน 2565

20 มิถุนายน 2565

HA501 การนำมาตรฐานสูการปฏิบัติ (Standard Implementation)

2/2

80

1 พฤษภาคม 2565

30 มิถุนายน 2565
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ลำดับ
2
3
4
5
6

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

รุนที่

จำนวนที่
รับสมัคร

เปดรับสมัคร

ปดรับสมัคร

(อบรมที่โรงแรม)
HA305 การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ (อบรมที่โรงแรม)
HA504 ความรูดานโลจิสติกสในโรงพยาบาล (Zoom)
HA601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (อบรมที่โรงแรม)
HA901 Patient Safety Training Course (อบรมที่โรงแรม)
HA201 HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Zoom)

3-5 สิงหาคม 2565
4/4
80
1 พฤษภาคม 2565
30 มิถุนายน 2565
17-19 สิงหาคม 2565
2/2
80
1 พฤษภาคม 2565
2 สิงหาคม 2565
24-26 สิงหาคม 2565
5/5
80
1 พฤษภาคม 2565
24 กรกฎาคม 2565
24-26 สิงหาคม 2565
1/1
80
1 พฤษภาคม 2565
24 กรกฎาคม 2565
31 สิงหาคม – 2 กันยายน
3/3
80
1 พฤษภาคม 2565
15 สิงหาคม 2565
2565
• ทุกหลักสูตรที่มีการจัด อบรมที่โรงแรม หากมีสถานการณโรคระบาด หรืออื่นใด สถาบันพรอมปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom
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รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตร HA 201: HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม...
1. นำแนวคิดและปรัชญาคุณภาพสูการปฏิบัติงานประจำได
2. สามารถใชเครื่องมือพื้นฐาน ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพไดอยางเหมาะสม
3. มีทัศนคติที่ดี ในการทำงานใหมีคุณภาพ
เนื้อหา
1. แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพในงานประจำ
2. ทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานเปนทีม
3. การใชเครื่องมือคุณภาพเพื่อการพัฒนา ไดแก 3P, 3C-PDSA, QA/ CQI, 12 กิจกรรมทบทวน สูการ
วางระบบ และ การใชประโยชนจาก Service Profile
วิทยากร
นพ.ทรนง พิลาลัย, นพ.อเนก หลาเพชร, อ.รัชดาภรณ ทุมมาสุทธิ์
คุณสมบัติผูเขาอบรม บุคลากรที่เริ่มตนเขาสูการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
งานพัฒนาคุณภาพ ตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2
3

80 ทาน/รุน
3 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM
3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
10-12 พฤศจิกายน 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันที่เปดรับสมัคร

วันที่ปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564

3 พฤศจิกายน 2564

1 กุมภาพันธ 2565

16 พฤษภาคม 2565

1 พฤษภาคม 2565

15 สิงหาคม 2565
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หลักสูตร HA 303: การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม…
1. เขาใจและสามารถบูรณาการแนวคิดสำคัญของมาตรฐาน HA กับมาตรฐานวิชาชีพได
2. สามารถประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพ (Quality tools) กับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลได
3. สามารถประเมินความเสี่ยงทางการพยาบาลและวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหา (root cause
analysis) นำผลการวิเคราะหมาออกแบบระบบบริการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผูปวยได
4. เขาใจแนวคิดและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติการพยาบาลแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
1. แนวคิดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA
2. มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน HA : ทิศทางการพยาบาลในอนาคต หลักการและแนวคิดการใช
มาตรฐาน
3. เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ HA ไดแก Driver Diagram, Process Designs, 12 กิจกรรมทบทวน,
Root Cause Analysis, Tracing
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานวิชาชีพกับการพัฒนาคุณภาพ ไดแก Nursing Process และการบันทึกทางการ
พยาบาล, Early Warning Sign (EWS) and Rapid Response Team (RRT)
5. ประยุกตใชการพัฒนาคุณภาพในระดับปฏิบัติพยาบาล
6. การปฏิบัติการพยาบาลอยางมีจริยธรรมทางการพยาบาล
วิทยากร
คุณสมบัติผูเขาอบรม
จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2

ดร.เพ็ญจันทร แสนประสาน, ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ, อ.วรวรรณ ใหญมาก
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
80 ทาน/รุน
3 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM
3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
12-14 มกราคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
21-23 มิถุนายน 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

1 มีนาคม 2565

6 มิถุนายน 2565
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หลักสูตร HA 304: HA กับการบริหารการพยาบาล
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม...
1. มีความเขาใจแนวคิดการบริหารงานคุณภาพและสามารถบูรณาการแนวคิดสำคัญของมาตรฐาน HA
กับมาตรฐานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2. มีความเขาใจแนวทางการออกแบบระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาล การประสานยุทธศาสตร
องคกรสูกลยุทธการจัดการทางการพยาบาล ที่สอดคลองกับบริบทขององคกร
3. สามารถนำหลักการบริหารคุณภาพมากำหนดตัวชี้วัดงานการพยาบาล กำหนด ทิศทางการพัฒนาการ
พยาบาลไดเหมาะสม
4. เขาใจการออกแบบระบบนิเทศทางการพยาบาลที่เอื้อตอการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทางการ
พยาบาลไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง
5. สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรการพยาบาลกับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคกร
6. มีความเขาใจการนำหลักการบริหารคุณภาพมาประยุกตใชในการจัดการทางการพยาบาล สงเสริม
วิชาชีพการพยาบาล ใหพยาบาลสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข มีความกาวหนา โดยมี
พฤติกรรม จริยธรรม อยางเหมาะสม
เนื้อหา
1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ มาตรฐานวิชาชีพ
2. ระบบการบริหารทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสูคุณภาพการพยาบาล
3. การบริหารและการพัฒนาอัตรากำลังเพื่อใหสามารถจัดบริหารที่เหมาะสมและปลอดภัย
4. Transforming Nursing Leadership
5. การมอบหมายงานและการนิเทศทางการพยาบาลที่สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรทางการพยาบาล
6. ระบบการวัดผลลัพธดานการบริหารและการปฏิบัติทางการพยาบาล
7. การเชื่อมโยงการทำงานกับทีนนำระบบงานสำคัญขององคกร เชน ระบบยา ระบบปองกันและควบคุม
การติดเชื้อ เปนตน
8. เครื่องมือคุณภาพที่สำคัญกับการบริหารทางการพยาบาล เชน TCAB, KM, R2R
วิทยากร
คุณสมบัติผูเขาอบรม

ดร.เพ็ญจันทร แสนประสาน, ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ, อ.วรวรรณ ใหญมาก
พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหนางาน หัวหนาฝาย เวรตรวจการ ผูจัดการพยาบาล

หมายเหตุ :

ตองผานการอบรมหลักสูตร HA201, EL002 หรือ HA303 มากอน

จำนวนผูเขาอบรม

80 ทาน/รุน
14

ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2

3 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM
3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
1-3 ธันวาคม 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
18-20 พฤษภาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564

23 พฤศจิกายน 2564

1 กุมภาพันธ 2565

3 พฤษภาคม 2565
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หลักสูตร HA 305: การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม...
1. สามารถวิเคราะหหนาที่/เปาหมาย ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพหรือประเมินการบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานสนับสนุนบริการไดอยางเหมาะสม สามารถประยุกตและเชื่อมโยงกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพกับงานประจำได
2. เรียนรูประเด็นสำคัญ และสามารถนำไปปรับปรุงหนวยงานสนับสนุนบริการใหมีคุณภาพ
3. เรียนรูเปาหมายและสามารถนำมาตรฐานดานกำลังคน,สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวยและกฎหมายที่
เกี่ยวของไปประยุกตใชในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม
เนื้อหา
1. แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในมุมมองของงานสนับสนุนบริการ
2. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาหนวยงานสนับสนุนบริการจากประสบการณการเยี่ยมสำรวจ
3. ประเด็นสำคัญของมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรฐานดานกำลังคน และสิ่งแวดลอมใน
การดูแลผูปวย รวมทั้งวิธีการนำไปปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล
วิทยากร
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ, ภญ.ผุสดี บัวทอง, อ.เชาวลิต เมฆศิริธกุล
คุณสมบัติผูเขาอบรม หัวหนางาน รองหัวหนางาน ผูชวยในหนวยสนับสนุนบริการ ไดแก ฝายบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานบุคคล/งานการเจาหนาที่ งานพัสดุ งานธุรการ งานการเงิน งานโภชนาการ งานรักษา
ความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานซักฟอก ศูนยจายกลาง งานซอมบำรุง หองปฏิบัติการทางการแพทย งาน
บริการรังสีวิทยา หรือผูรับผิดชอบการจัดการดานสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวยหรือผูที่สนใจการพัฒนาคุณภาพ
ดานสนับสนุนบริการในหนวยงานดังกลาวขางตน
จำนวนผูเขาอบรม
80 ทาน/รุน
ระยะเวลาอบรม
3 วัน
รูปแบบการอบรม
ผานโปรแกรม ZOOM 3 รุน, ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 1 รุน
คาลงทะเบียน
อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)
อบรมที่โรงแรม 4,500 บาท/ทาน (คาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง ภาษี 7%)
วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2

วันที่จัดอบรม
29-31 มีนาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
10-12 พฤษภาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร
1 ธันวาคม 2564

วันปดรับสมัคร
15 มีนาคม 2565

1 กุมภาพันธ 2565

30 เมษายน 2565
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3
4

6-8 กรกฎาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
3-5 สิงหาคม 2564
(อบรมที่โรงแรม)

1 เมษายน 2565

20 มิถุนายน 2565

1 พฤษภาคม 2565

30 มิถุนายน 2565
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หลักสูตร HA 401: การเยี่ยมสำรวจภายในและการสรางโคชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอยางตอเนื่อง
(Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. สามารถเขาใจแนวคิดและทักษะการโคชและใชแนวคิดการตามรอยเพื่อกระตุนการพัฒนาคุณภาพ
2. วิเคราะหขอมูลการประเมินตนเอง จับประเด็นสำคัญ และวางแผนการโคชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใชทักษะการโคชรวมกับการตามรอยทั้งหนวยงานทางคลินิกและหนวยงานสนับสนุนบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. วิเคราะหระบบตางๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อสื่อสารขอมูลและกระตุนใหหนวยงานและทีมพัฒนาคุณภาพ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
5. สรุปประเด็นสำคัญจากการโคช การใหขอมูลสะทอนกลับ พรอมทั้งใชทักษะการโคช เพื่อชวยใหหนวยงาน
และทีมพัฒนาคุณภาพตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง
เนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 3C-PDSA, การใชหลักการตามรอย, Risk-Based Thinking
แนวคิดและทักษะการโคช, GROW Model เปาหมายในการโคช
Various Tracing: การตามรอยตางๆ (2P-Safety Tracer, System Tracer, Clinical Tracer)
การวิเคราะหองคกรโดยใช Hospital profile การนำขอมูลไปใชวางแผนการโคช
การวิเคราะห Service Profile การนำขอมูลไปใชวางแผนการโคช
การใช Scoring Guideline เพื่อกระตุนใหมีการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การวางแผนการตามรอยและการโคช ไดแก การตามรอย (2P-Safety Tracer, System Tracer, Clinical
Tracer)
8. การทำ Rapid Assessment, Reflection & Process Management
9. ฝกประยุกตเนื้อหาจากการเรียนรูกับโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝก เริ่มตั้งแตการวิเคราะหการประเมินตนเอง
, การวางแผนการตามรอยและการโคช, การตามรอยที่หนวยงานและทำบทบาทโคช, การสรุปประเด็น
สำคัญจากการโคชและจัดทำ Process Management Plan เปนตน
คุณสมบัติของผูเขาอบรม
1. มีพื้นฐานความรู และมีประสบการณในการพัฒนาคุณภาพ
2. ผานการอบรมในหลักสูตรพื้นฐานของสรพ. มาแลวอยางนอย 1 หลักสูตร ภายในระยะเวลา 2 ป (ตอง
ผานการอบรมหลักสูตร HA201, EL002 มากอน)
วิทยากร

อ.ผองพรรณ จันธนสมบัติ, อ.กนกรัตน แสงอำไพ, ดร.อำพัน วิมลวัฒนา,
น.อ.หญิงปณิชา สิริกรรณะ, ภก.สงกรานต มีชูนึก
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จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน

วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2
3

80 ทาน/รุน
3 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM 2 รุน, ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 1 รุน
อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom อัตรา 4,500 บาท/ทาน (ภาษี 7%)
อบรมที่โรงแรม 5,000 บาท/ทาน (คาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

2-4 พฤศจิกายน 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 ตุลาคม 2564

22 ตุลาคม 2564

12-14 มกราคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

10 พฤศจิกายน 2564

31 ธันวาคม 2564

20-22 กรกฎาคม 2565
(อบรมที่โรงแรม)

1 เมษายน 2565

20 มิถุนายน 2565
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หลักสูตร HA 403: Quality Change Agent
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. สามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางทั่วถึงทั้งองคกร
2. สามารถดึงศักยภาพและคุณคาของตัวเองและคนในองคกรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพได
3. สามารถปรับเปลี่ยน/วางแผนกระบวนการเรียนรูหรือเครื่องมือคุณภาพใหเขากับบริบทขององคกร
เนื้อหา
1. การสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
2. การใชมุมมองเชิงบวกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
3. เทคนิคการเรียนรูแ บบมีสวนรวม (Participatory Learning)
4. เทคนิคการสรางการเรียนรูของทีม (Team learning)
วิทยากร

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ, ภญ.บุษรา วาจาจำเริญ, อ.นิติ ยอดดำเนิน

คุณสมบัติผูเขาอบรม
1. โรงพยาบาลที่มีประเด็นขอเสนอแนะของ สรพ. และจะตองขับเคลื่อน change project ใน
โรงพยาบาล ขอใหนำมาเพื่อเปนหัวขอในการเรียนรูและนำหลักการไปประยุกตใชดวย ผูเรียนสามารถ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ดานคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงวัฒนธรรมการเรียนรู
2. ผูรับผิดชอบงานคุณภาพหรือผูจัดการคุณภาพ ผูที่มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานคุณภาพ เปนผูที่
โรงพยาบาลมอบหมายใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent ในระดับองคกร) เชน ทีม FA
ผูนำทีมหรือประธานทีมนำเฉพาะดาน เลขาทีมนำและทีมนำเฉพาะดาน
(เพื่อประโยชนขององคกร กรุณาสงผูเขาอบรมเปนทีมจำนวน 3-5 ทาน)
จำนวนผูเขาอบรม
3-5 ทาน/โรงพยาบาล
ระยะเวลาอบรม
3 วัน
รูปแบบการอบรม
ผานโปรแกรม ZOOM
คาลงทะเบียน
15,000 บาท/โรงพยาบาล (รวมภาษี 7%) (เฉลี่ยทานละ 3,000 บาท)
วันที่จัดอบรม
รุนที่
1

วันที่จัดอบรม
14-16 ธันวาคม 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564

1 ธันวาคม 2564
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หลักสูตร HA404: หลักสูตรอบรมออนไลนระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management Fundamental Skill)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม...
1. เพิ่มความมั่นใจในการบริหารงานคุณภาพและการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความเสี่ยงสูการปฏิบัติ
2. เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ และใชเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ
3. สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงานหรือองคกรที่ตอบสนองตอโอกาสการพัฒนา
เนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ และการนำระบบบริหารงานคุณภาพสูการปฏิบัติ
การกำหนดเปาหมายการพัฒนา และการวัดผลงานคุณภาพ
ทักษะพื้นฐานการโคช (Basic Coaching Skills)
การใชมาตรฐาน HA เพิ่มคุณคา และมาตรฐานสำคัญจำเปนเพื่อความปลอดภัย
การจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองตอโอกาสการพัฒนา
การสรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง (CQI)

คุณสมบัติของผูเขาอบรม
1. บุคลากรสาธารณสุขหรือผูปฏิบัติงาน ที่มีบทบาทเปนแกนนำดานการพัฒนาคุณภาพของ
สถานพยาบาล ผูจัดการศูนยคุณภาพ หัวหนางาน หรือผูมีความสนใจ
2. เขาใจแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพเบื้องตน หรือมีประสบการณในการพัฒนาคุณภาพอยาง
นอย 1 ป
วิทยากร

นพ.ทรนง พิลาลัย และทีมวิทยากร สรพ

ระยะเวลาการอบรม
รูปแบบการอบรม

21 ชั่วโมง (3 ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง)
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนผานโปรแกรม ZOOM จำนวน 21 ชั่วโมง
การมอบหมายงานเพื่อการเรียนรู (Learning by Doing)
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูเรียน (ZOOM call buddy group)

จำนวนผูเขาอบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม

40 ทาน/รุน
4,500 บาท/ทาน (ภาษี 7%)
21

รุนที่

1

วันที่จัดอบรม
หลักสูตรจำนวน 21 ชั่วโมง (จัด 3
ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง)

วันเปดรับสมัคร
1 ตุลาคม 2564

วันปดรับสมัคร
31 ธันวาคม 2565

ครั้งที่ 1: 25 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2: 8 กุมภาพันธ 2565
ครั้งที่ 3: 22 กุมภาพันธ 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
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หลักสูตร HA501: การนำมาตรฐานสูการปฏิบัติ (Standard Implementation)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. เขาใจแนวคิดพื้นฐาน และ ประโยชนของมาตรฐาน การนำมาตรฐาน HA สูการปฏิบัติ
2. เรียนรูคุณคา และประโยชนจาก Hospital Profile
3. เขาใจมาตรฐาน การถอดรหัสมาตรฐาน และ การนำมาตรฐานสูการปฏิบัติ ผานการประยุกตใช 3CPDSA
4. เรียนรูการประยุกตใชมาตรฐานตอนที่ 1 (Standard Part I) ในระดับหนวยงาน
5. เรียนรูการใชประยุกตใชมาตรฐานตอนที่ 3 ผานการรับรูประสบการณผูปวย และผูเกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและความปลอดภัยผูปวย (Standard Part III & 2P Experience)
6. เขาใจกระบวนการประเมินตนเอง การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) อยางเรียบงาย และ การ
ประเมิน/วิเคราะหการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Evaluation)
เนื้อหา
1. แนวคิดคุณภาพ และการนำมาตรฐาน HA สูการปฏิบัติ
2. เรียนรูคุณคาและประโยชน Hospital Profile รวมทั้งการประยุกตใช Hospital Profile ในระดับ
หนวยงาน
3. การถอดรหัสมาตรฐาน HA และการนำมาตรฐาน HA ตอนที่ I, II, III สูการปฏิบัติ ผานการประยุกตใช
3C-PDSA
4. การนำเปาหมายความปลอดภัยสูการปฏิบัติ โดยบูรณาการกับเครื่องมือคุณภาพ (SIMPLE & Various
Quality Tools)
5. การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) อยางเรียบงาย และ การประเมินการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR Evaluation)
คุณสมบัติผูเขาอบรม
1. ตองผานการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HA201 หรือ EL002 มากอน
2. ควรสงเปนทีม อยางนอยรพ.ละ 3 ทาน ประกอบดวยแพทย/ทันตแพทย หรือเภสัชกร พยาบาล
3. เปนผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล และมีประสบการณการทำงานคุณภาพ
(เพื่อประโยชนขององคกร กรุณาสงผูเขาอบรมเปนทีมและมีประสบการณการทำงานคุณภาพ)
วิทยากร
จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม

อ.เรวดี ศิรินคร, รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา, นพ.ชาญณรงค รุจิระชาติกุล,
พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา, นพ.สุรพร กอนทอง
80 ทาน/รุน
3 วัน
23

รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน

วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2

ผานโปรแกรม ZOOM 1 รุน, ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 1 รุน
อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom 4,500 บาท/ทาน (ภาษี 7%)
อบรมที่โรงแรม 5,400 บาท/ทาน (คาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
26-28 มกราคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
3-5 สิงหาคม 2565
(อบรมที่โรงแรม)

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

1 พฤษภาคม 2565

30 มิถุนายน 2565
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หลักสูตร HA 502: แนวคิด LEAN & Design Thinking และการประยุกตใชในบริการสุขภาพ อยางสรางสรรค
หลักการและเหตุผล
การใชเครื่องมือ LEAN & Design Thinking เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค
เปนการบูรณาการของสองเครื่องมือดานศาสตรและศิลปอยางลงตัว โดย Lean เปนแนวคิดในเชิงปรัชญา
ดวยการนำเทคนิควิธีการตางๆ มาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการ
ลดทอนขั้นตอนที่ไมจำเปนและไมมีคุณคาตอระบบบริการในโรงพยาบาล สวน Design Thinking เปน
กระบวนการคิดเชิงระบบที่ชวยใหเขาใจปญหาและความตองการของผูรับบริการ/ ผูใหบริการอยางลึกซึ้ง
โดยเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจากคนหลายๆ สายงานมาสรางตนแบบที่ดี หาแนวทางการแกไข
และนำเอาแนวทางตางๆมาทดสอบและพัฒนา เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับผูใช
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. มีความรูความเขาใจในแนวคิด Lean และ Design thinking สามารถถายทอดความรู
แกบุคลากรในหนวยงานได (Facilitator)
2. สามารถนำแนวคิดแบบ Lean และ Design thinking มาประยุกตใชในการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมสามารถเสนอแผนการพัฒนากระบวนงานตามแนวคิด Lean และ Design thinking
แกผูบริหารได
2. ผูเขาอบรมสามารถทำหนาที่เปน Facilitators ได (มีความรู ทักษะ และ สามารถเผยแพรแนวคิด
Lean และ Design thinking ใหแกบุคลากรในหนวยงานได)
3. สามารถดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงานจากการประยุกตใชแนวคิด Lean และ
Design thinking ในหนวยงาน
วิทยากร

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ และทีมวิทยากรจากคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คุณสมบัติผูเขาอบรม
จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม

ผูบริหารระดับตางๆ หัวหนางาน และผูสนใจ ควรสงเปนทีม อยางนอย 3 ทาน
โดย 1 ใน 3 ของทีมควรประกอบดวยแพทย/ทันตแพทย หรือเภสัชกร
80 ทาน/รุน
4 วัน
25

รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน

วันที่จัดอบรม
รุนที่
1

ผานโปรแกรม ZOOM (มีกจิ กรรม Site visit และ Simulation)
6,000 บาท/ทาน (คาธรรมเนียมกิจกรรม Site visit และ Simulationในแหลงฝก
ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
23-26 พฤศจิกายน 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร
1 ตุลาคม 2564

วันปดรับสมัคร
16 พฤศจิกายน 2564
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หลักสูตร HA 504: ความรูดานโลจิสติกสในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. เขาใจหลักการและแนวคิดดานการจัด การโลจิสติ กส และซัพพลายเชนในบริบ ทโรงพยาบาล และ
สามารถถายทอดความรูแกบุคลากรในหนวยงานได
2. นำความรู ที่ ได ไปเป น แนวทางในการแก ไขปรับ ปรุ งพั ฒ นากระบวนด านโลจิ ส ติ ก ส (Logistics &
Supply Chain Efficiency) ประยุกตใชไดจริงอยางเปนรูปธรรมในโรงพยาบาล
เนื้อหา
เรียนรูเกี่ยวกับองคความรูดานโลจิสติกสและการประยุกตใชหลักการโลจิสติกสที่นิยมใชอุตสาหกรรม
มาใช ในโรงพยาบาล เช น การจั ด การกระบวนการไหล ปรับ ปรุงกระบวนการให บ ริการผู ป วยนอก ระบบ
แถวคอย การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการคลังและวัสดุคงคลัง การขนสงและกระจายสินคา รวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกสที่ทันสมัยในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล เปนตน
วิทยากร
1. รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหนาศูนยการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสุขภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดร.รวินกานต ศรีนนท อาจารยประจำกลุมสาขาวิชาโลจิสติกสและระบบขนสงทางราง คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหนาสาขาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คณะโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. ผศ.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ อาจารยประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. ดร.เดชรัตน สัมฤทธิ์ อาจารยประจำกลุมสาขาวิชาโลจิสติกสและระบบขนสงทางราง คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ผศ.ดร.อัศมเดช วานิชชินชัย อาจารยประจำกลุมสาขาวิชาโลจิสติกสและระบบขนสงทางราง คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
8. น.ส.จิราภรณ เฉลิมจิระรัตน เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิชาการ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
9. น.ส.ศิริรัตน ศรีสกุลวรรณ นักวิจัยศูนยการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสุขภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
10. นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี ผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
27

คุณสมบัติผูเขาอบรม
จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม
รุนที่

บุคลากรทั่วไปสนใจ และบุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกวิชาชีพ
80 ทาน/รุน
3 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM
3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1

วันที่ 26-28 มกราคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 ตุลาคม 2564

11 มกราคม 2565

2

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 พฤษภาคม 2565

2 สิงหาคม 2565
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หลักสูตร HA 601: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับอบรม...
1. เขาใจความหมาย ความสำคัญและหลักการระบบริหารความเสี่ยง
2. เขาใจมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยงฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 และนำไปประยุกตใชในรพ.ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. รพ.สามารถเขาใจและนำไปวางระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยระดับรพ. ไดอยาง
เหมาะสมกับบริบทของรพ.
เนื้อหา
1. ความหมายความสำคัญและหลักการระบบบริหารความเสี่ยง
2. ระบบบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล การเชื่อมโยงโปรแกรมความเสี่ยงตางๆ และบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล
3. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
3.1 Standard Risk Management 4 th และ 5 th
3.2 Risk Identification
3.3 Risk Severity and Prioritization
3.4 Human- Centered Design
3.5 แนวคิด Root Cause Analysis (RCA) & Safety Design
3.6 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
3.7 การประเมินและการใชประโยชนจากวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย (Safety
Culture)
3.8 Risk Monitoring & Evaluation
3.9 คุณคา ความหมาย/การใชประโยชนจากทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register)
วิทยากร
น.อ.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร, อ.นองนุช ภูมิสนธ, นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน,
นพ.สุรพร กอนทอง
คุณสมบัติผูเขาอบรม ทีมนำ/ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
หมายเหตุ :
ตองผานการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HA201 หรือ EL002
มากอน
จำนวนผูเขาอบรม
80 ทาน/รุน
ระยะเวลาอบรม
3 วัน
รูปแบบการอบรม
ผานโปรแกรม ZOOM 4 รุน, ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 1 รุน
คาลงทะเบียน
อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom 4,500 บาท/ทาน (ภาษี 7%)
อบรมที่โรงแรม 5,000 บาท/ทาน (คาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง ภาษี 7%)
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วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2
3
4
5

วันที่จัดอบรม
17-19 พฤศจิกายน 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
2-4 กุมภาพันธ 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
18-20 พฤษภาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
20-22 กรกฎาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
24-26 สิงหาคม 2565
(อบรมที่โรงแรม)

วันที่เปดรับสมัคร
1 ตุลาคม 2564

วันที่ปดรับสมัคร
2 พฤศจิกายน 2564

1 พฤศจิกายน 2564

17 มกราคม 2565

1 กุมภาพันธ 2565

3 พฤษภาคม 2565

1 เมษายน 2565

5 กรกฎาคม 2565

1 พฤษภาคม 2565

24 กรกฎาคม 2565
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หลักสูตร HA 602: คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. สามารถวางระบบการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก ทั้งในระดับภาพรวมและระดับทีมดูแลผูปวย
2. ใชขอมูลอดีต (เวชระเบียน การทบทวนการดูแลผูปวย รายงานอุบัติการณ) เพื่อการเรียนรู การ
วิเคราะหสาเหตุเชิงระบบ และการออกแบบระบบที่รัดกุม
3. ใชโรคหรือสภาวะทางคลินิกในการประเมินคุณภาพของทุกระบบงานในโรงพยาบาล
4. พัฒนาคุณภาพทางคลินิกโดยเนนผลลัพธและใชเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลายรวมกัน
5. เขาใจบทบาทและระดับความรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหนวยงาน/ทีมนำดานคลินิก/
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเชื่อมโยงประสานขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
โรงพยาบาล
6. บูรณาการมาตรฐาน HA ตอนที่ III เขาสูการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวย
เนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิดและปรัชญาเรื่องความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
การใชผลการทบทวนการดูแลผูปวยเพื่อจุดประกายการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก
การใชขอมูลจากเวชระเบียนเพื่อการเรียนรูและวางระบบการดูแลผูปวยที่ปลอดภัย
การใชโรคหรือสภาวะทางคลินิกเปนตัวตามรอย (Clinical tracer) ในการประเมินคุณภาพ
การวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงในเชิงระบบเพื่อแกปญหาที่ตนเหตุ
การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่เนนผลลัพธ และใชเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลายรวมกัน
รวมทั้งการใช evidence based, benchmarking, knowledge sharing, directed creativity
7. บทบาทของทีมนำทางคลินิก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และองคกรแพทย
8. มาตรฐาน HA ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย

สิ่งที่ผูเขาอบรมตองนำเขามารวมเรียนรู
1. กิจกรรมทบทวนคุณภาพที่ไดดำเนินการแลวในหนวยงาน
2. สรุปขอมูลจากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยที่สามารถสะทอนใหเห็นโอกาสพัฒนาระบบงาน
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่ทีมงานไดทำมาแลว (จะสำเร็จหรือไมสำเร็จก็ได)
4. ขอมูลพื้นฐานสำหรับโรคหรือสภาวะทางคลินิกที่ตองการพัฒนาในอนาคต (เชน สถิติตางๆ รวมทั้ง
ขอมูลวิชาการ หรือ guideline ที่เกี่ยวของ)
5. แบบประเมินตนเองมาตรฐาน HA ตอนที่ III (SAR Part III)
วิทยากร

รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา, อ.วรวรรณ ใหญมาก, พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา
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คุณสมบัติผูเขาอบรม
หมายเหตุ :
จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม
รุนที่
1
2
3
4

แพทย เภสัชกร พยาบาล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือเปนสมาชิกในทีมนำทาง
คลินิก PCT (ผูเขาอบรมควรสมัครเปนทีมรพ.อยางนอย 3 ทาน)
ผานการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HA201 หรือ EL002 มากอน
80 ทาน/รุน
3 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM
4,500 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
24 - 26 พฤศจิกายน 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
25 - 27 พฤษภาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
6 - 8 กรกฎาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564

14 พฤศจิกายน 2564

1 ธันวาคม 2564

15 มีนาคม 2565

1 กุมภาพันธ 2565

9 พฤษภาคม 2565

1 เมษายน 2565

20 มิถุนายน 2565

32

หลักสูตร HA608: เทคนิคถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ (Smart Quality Notetaker)
นิยามเชิงปฏิบัติการ : “การถอดบทเรียน” เปนกระบวนการเรียนรูจากแหลงความรู ดวยการสกัดความรูฝง
ลึกที่มีคุณคา (แนวคิด หลักการ วิธีการ เรื่องราวที่จุดประกาย) กลั่นกรองดวยกระบวนการคิดของผูถอด
บทเรียน สะทอนใจความ จุดเนนและสาระสำคัญของเรื่อง แลวนำเนื้อหาไปถายทอดไดครบถวน ตรง
ประเด็น กระชับ นาสนใจ ใชภาษาที่งายตอความเขาใจสำหรับผูอานแตละกลุม สอดคลองกับเจตนารมณที่
เจาของผลงานตองการสื่อสาร ผานสื่อความรูที่หลากหลาย เพื่อใหผูอานเกิดแรงบันดาลใจ สามารถนำไป
ประยุกตใช และตอยอดการพัฒนาตามบริบท ไดในเวลาที่เหมาะสม
หลักสูตร : เทคนิคถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ (Smart Quality Notetaker)
เปนหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความสามารถในการ“ฟงใหเปน จับประเด็นใหได ทา
ทายดวยคำถาม สื่อสารดวยการบันทึก เรียนรูจากการปฏิบัติ” ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานสำคัญในการถอด
บทเรียนการพัฒนาคุณภาพเพื่อสรางองคความรูจากความรูฝงลึก (tacit knowledge) หรือสรุปบทเรียนการ
พัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล เหมาะสำหรับบุคลากรสาธารณสุขหรือผูสนใจที่มีใจรักในการเขียนและ
บันทึก โดยสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพและปฏิบัติงานประจำ เชน การบันทึกสรุป
ประเด็นสื่อสาร การบันทึกสรุปบทเรียนการประชุมสัมมนา ถอดบทเรียนการพัฒนา CQI โดยมีวิทยากรและ
ทีมนักถอดบทเรียนพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนเทคนิคและคำแนะนำในการพัฒนาตอยอดผลงาน
สมรรถนะหลักของนักถอดบทเรียน ประกอบดวย
1. ทักษะการฟงจับประเด็น
2. ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงระบบ
3. ทักษะการตั้งคำถาม
4. ทักษะการบันทึกและภาษาศาสตร
5. ทักษะการจัดการเอกสารดิจิทัล
6. ทักษะการวางแผนและจัดการเวลา
ผูเขารวมอบรมจะไดรับการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ดาน เพื่อกลับไปสรางคุณคาของงานประจำหรืองาน
ขององคกร ดวยกระบวนการจัดการความรู ขับเคลื่อนองคกรดวยความรูจากการปฏิบัติ และเปนผูเผยแพร
ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ของระบบบริการสาธารณสุข ใหเผยแพรออกสูสังคมไทย
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูเขาอบรม..
1. เพิ่มพูนทักษะการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ 6 ดาน ไดแก ทักษะการฟงจับประเด็น
ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงระบบ ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการบันทึกและภาษาศาสตร ทักษะ
การจัดการเอกสารดิจิทัล ทักษะการวางแผนและจัดการเวลา
2. มีความเขาใจและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการถอดบทเรียน ไดแก แนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพพื้นฐาน การจัดการกระบวนการ การบันทึกและภาษาศาสตร
3. มีทัศนคติที่ดีตอการบันทึก และการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ
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4. สามารถสรางผลงานถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
คุณสมบัติผูเขาอบรม บุคลากรสาธารณสุขหรือบุคลากรทั่วไปที่สนใจ
จำนวนผูเขาอบรม
40 ทาน/รุน
วิทยากรประจำหลักสูตร
1. นพ.ทรนง พิลาลัย
หัวหนาสำนักพัฒนาองคกร สรพ.
2. คุณจุฑาธิป อินทรเรืองศรี
ผูจัดการแผนกคุณภาพ โรงพยาบาลนมะรักษเฉพาะทาง
ศัลยศาสตรมะเร็ง ขนาดเล็ก
3. คุณสุทธิพงศ คงชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอร งานพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
4. ดร.สดศรี พูลผล
หัวหนางานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คุณสงวน แกวขาว
เจาหนาที่จัดการความรูอาวุโส, สรพ.
ระยะเวลาการฝกอบรม : รวม 24 ชั่วโมง (ระหวางวันที่ 23 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2565)
1. ครั้งที่ 1 วันเสาร ที่ 23 เมษายน 2565 (เวลา 8.30-16.30 น.)
2. ครั้งที่ 2 วันเสาร ที่ 7 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30-16.30 น.)
3. ครั้งที่ 3 วันเสาร ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30-16.30 น.)
4. กิจกรรม Buddy Group Call (เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธ ติดตามความกาวหนา และโคชโดย
วิทยากร)
• ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 (เวลา 17.00-18.00 น.)
• ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 (เวลา 17.00-18.00 น.)
รูปแบบการอบรม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรแกรม ZOOM
เนื้อหาของหลักสูตร :
1.
เทคนิค 1 กระบวนการถอดบทเรียน
• ทักษะการวางแผนและจัดการเวลา
• แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพ ไดแก 3P, 3C-PDSA, Model of
Improvement
2.
เทคนิค 2 การฟงใหเปน จับประเด็นใหไดความ
• ทักษะการฟงจับประเด็น
3.
เทคนิค 3 การบันทึกสรุปใหเปนเรื่อง
• หลักการพื้นฐานดานภาษาศาสตรและวรรณศิลปที่จำเปนสำหรับการถอดบทเรียน
• ทักษะการบันทึกและภาษาศาสตร
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

เทคนิค 4 การถอดบทเรียน CQI
• ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงระบบ
• หลักการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Work, CQI)
เทคนิค 5 การถอดกระบวนการ
• หลักการพื้นฐานของการจัดการกระบวนการ (Process flow and Management)
เทคนิค 6 การจัดการเอกสารดิจิทัล
• ทักษะการจัดการเอกสารดิจิทัล
เทคนิค 7 การตั้งคำถามใหไดความรู
• ทักษะการตั้งคำถาม
เทคนิค 8 การบันทึกดานการคิดเปนภาพ
เทคนิค 9 การจัดการความรู

รูปแบบการจัดการเรียนรู :
1.
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรแกรม ZOOM จำนวน 3 ครั้ง
(ครัง้ ละ 8 ชั่วโมง) โดยกระบวนการเรียนรูแบบ AAR (Aim=เปาหมาย/บรรยายชุด
ความรู, Action=กิจกรรมฝกปฏิบัติการ/อภิปรายกลุม, Result=สรุปผลการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนเทคนิครวมกับวิทยากร)
1. ครั้งที่ 1 วันเสาร ที่ 23 เมษายน 2565 (เวลา 8.30-16.30 น.)
2. ครั้งที่ 2 วันเสาร ที่ 7 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30-16.30 น.)
3. ครั้งที่ 3 วันเสาร ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30-16.30 น.)
2.
กิจกรรม Buddy Group Call เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธ ติดตามความกาวหนา และโคชโดย
วิทยากร ซึ่งแบงเปนกลุมยอย กลุมละไมเกิน 10 คน โดยมีวิทยากรกลุมเปนพี่เลี้ยง
1. ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 (เวลา 17.00-18.00 น.)
2. ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 (เวลา 17.00-18.00 น.)
3.
กิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Assignment Learning)
1. Assignment Learning 1: ผลงานสรุปบทเรียนจากการประชุม 1 ชิ้นงาน
2. Assignment Learning 2: ผลงานถอดบทเรียนกระบวนการ 1 ชิ้นงาน
3. Assignment Learning 3: ผลงานถอดบทเรียน CQI ของหนวยงาน 1 ชิ้นงาน
4.
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเครือขาย (Learning group): แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในกลุมผูเขารวมอบรม และวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุมผูเรียน ผานทาง Line group โดย
สามารถสอบถามและแบงปนขอมูลกับกลุมผูเรียนและวิทยากร
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5.
การประเมินผลและประกาศนียบัตร (Evaluation & Certification) ประเมินผล
จาก 3 องคประกอบ ไดแก
1. จำนวนชั่วโมงการเขารวมอบรม ไมนอยกวารอยละ 80
2. การประเมินผลทักษะการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ 6 ดาน กอนและหลังการฝกอบรม
ดวยตนเอง ไดแก ทักษะการฟงจับประเด็น ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงระบบ ทักษะการตั้งคำถาม
ทักษะการบันทึกและภาษาศาสตร ทักษะการจัดการเอกสารดิจิทัล ทักษะการวางแผนและจัดการ
เวลา การประเมินทักษะ ความรู ทักษะและเจตคติ เปรียบเทียบกอน - หลังการฝกอบรม
3. การประเมินจากผลงานถอดบทเรียน CQI ของหนวยงาน 1 ชิ้นงาน
การเตรียมความพรอมของผูเขาอบรม
1. จัดเตรียม Notebook/tablet ชุดไมโครโฟน สำหรับการเรียนรูผานโปรแกรม ZOOM ดวยตนเอง
2. ศึกษาและติดตั้งโปรแกรม Zoom สำหรับการเรียน
3. เขารวมกลุม Line ผูเรียน ผาน QR Code
การประเมินผลหลักสูตร
1. การประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะราย Session ผานทาง QR code
2. การประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะในภาพรวมหลังการฝกอบรม ผานทาง QR Code
3. การบันทึกประสบการณและเสียงสะทอนของผูเขารวมอบรมผานกิจกรรมกลุม และ Line group
คาลงทะเบียน 4,500 บาท/ทาน (ภาษี 7%)
วันที่จัดอบรม
รุนที่

1

วันที่จัดอบรม
หลักสูตรจำนวน 24 ชั่โมง
ครั้งที่ 1 วันเสาร ที่ 23 เมษายน 2565
(เวลา 8.30-16.30 น.)
ครั้งที่ 2 วันเสาร ที่ 7 พฤษภาคม 2565
(เวลา 8.30-16.30 น.)
ครั้งที่ 3 วันเสาร ที่ 28 พฤษภาคม 2565
(เวลา 8.30-16.30 น.)

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1 มกราคม 2565

8 เมษายน 2565
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หลักสูตร HA 609: การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
(Hospital Information Management)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. เขาใจมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ Information Management
และสามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล
2. สามารถวางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการและผูใหบริการไดอยางเหมาะสม
3. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมในการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศ
4. ในการใหบริการ บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
5. มีความรูความเขาใจสามารถจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลได
อยางเหมาะสม
เนื้อหา
1. แนวคิดการพัฒนาและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
2. การวิเคราะหและจัดทำแผนแมบทการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hardware, Software, People ware, Data)
4. การวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ
5. การรวบรวม การจัดเก็บ และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
6. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
คุณสมบัติของผูเขาอบรม
1. ผูดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
วิทยากร
จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม
รุนที่
1

อ.โกเมธ นาควรรณกิจ, อ.อกนิษฐ ธีระอรรถ, นพ.กิตติ โลสุวรรณรักษ
และภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
80 ทาน/รุน
2 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM
3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
20-21 มกราคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564

31 ธันวาคม 2564
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2

29-30 มิถุนายน 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 มีนาคม 2565

14 มิถุนายน 2565
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หลักสูตร HA 705: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการตออายุการรับรอง
(Act to Re-accreditation)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. มีความเขาใจหลักการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะ และสามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามขอเสนอแนะไปใชประโยชนได
2. เขาใจแนวคิด การใชเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย และสามารถนำไปใชประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยได
3. เขาใจแนวคิด บทบาทของทีมนำทางคลินิกตอการจัดการดานยา และสามารถนำไปใชประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการดานยาได
4. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนด การวิเคราะห และการใชประโยชนจากผลลัพธการดำเนินงานของ
โรงพยาบาล และสามารถนำไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาได
5. สามารถเรียนรูการใชประโยชนจากการทบทวน วิเคราะหหาสาเหตุตนตอของความเสี่ยง เพื่อนำสูการ
ปองกัน แกไขไดอยางเปนระบบ
เนื้อหา
1. จากขอเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจสูการปฏิบัติ (From Recommend to action)
2. แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพของทีมนำทางคลินิก (Guideline for Identifying
Opportunities for Improvement for PCT)
3. แนวคิด บทบาทของทีมนำทางคลินิกตอการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการดานยา (Guideline for
Medication Management by PCT)
4. การวัดผลการดำเนินงานขององคกร (Performance Measurement) และการใชขอมูลเพื่อปรับปรุง
ผลงานขององคกร
5. การบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงกับความปลอดภัย (Risk & Safety), Update in RCA
(Root Cause Analysis / Incident Analysis)
คุณสมบัติของผูเขาอบรม
1. เปนโรงพยาบาลที่ผานการรับรอง และจะหมดอายุการรับรองภายใน 6 เดือน – 3 ปขางหนา
2. สมัครเปนทีมเขาอบรม จำนวน 6 - 8 คน ตอโรงพยาบาล ประกอบดวย : ผูอำนวยการ
(CEO), ประธาน PCT, เลขาทีม (เชน PCT, RM, IC, ระบบยา), QMR (หัวหนาศูนยคุณภาพ)

39

วิทยากร

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล, อ.ผองพรรณ จันธนสมบัติ, อ.กนกรัตน แสงอำไพ,
ภก.สงกรานต มีชูนึก, อ.นันธิดา พันธุศาสตร

จำนวนผูเขาอบรม

80 ทาน /รุน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

รูปแบบการอบรม

ผานโปรแกรม ZOOM

คาลงทะเบียน

3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
รุนที่

ระยะเวลาการอบรม

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 ตุลาคม 2564

25 พฤศจิกายน 2564

2

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 พฤศจิกายน 2564

24 มกราคม 2565

3

วันที่ 28-29 เมษายน 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 มกราคม 2565

8 เมษายน 2565

4

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

1 มีนาคม 2565

25 พฤษภาคม 2565
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หลักสูตร HA 801: การพัฒนาจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ (Spiritual Healthcare Program)
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. เรียนรูองคประกอบของจิตวิญญาณในการทำงาน มาตรฐานหรือแนวทางพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ
ในการทำงานเพื่อสงเสริมใหคนทำงานใหมีแรงขับเคลื่อนจากภายในสูการบรรลุเปาหมายขององคกร
2. เรียนรูปจจัยที่สำคัญในการสงเสริมมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3. เสริมสรางทักษะทางดานจิตวิญญาณ เชน การเห็นคุณคาและความหมายของงาน และความหมาย
ของชีวิตคนไขและคุณคาในตนเอง การนำทักษะดานจิตวิญญาณลงสูระบบงานประจำไดอยางมี
ความสุข
4. เรียนรูมาตรฐานและองคความรู ทักษะในการพัฒนาความดีงามจากภายใน นำไปสูพฤติกรรมและการ
บมเพาะความสุขใหกับตนเอง ผูรับบริการ และองคกรใหมีความยั่งยืน
เนื้อหา
1. แนวคิดหลักของ SHA (SHA Principle)
2. ทำความเขาใจมาตรฐาน/เกณฑ SHA (SHA criteria) และการนำสูการปฏิบัติ SHA
implementation รวมทั้งแนวทางการประเมินตนเอง
3. แนวคิดและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะดานจิตวิญญาณสำหรับบุคลากร (SHA tools and
concepts) เชน effective communication, patient experience, narrative medicine,
dialogue, Appreciative Inquiry ฯลฯ
4. ตัวอยางการนำหลักการหรือนำแนวคิด SHA ลงสูการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอยาง
เรียบงายตามบริบท
5. แนวทางการขอรับรอง Spiritual Healthcare Appreciation Award & Certificate
วิทยากร

ดร.ดวงสมร บุญผดุง, อ.วราภรณ สักกะโต, อ.สุภาเพ็ญ ศรีสดใส

คุณสมบัติผูเขาอบรม

แพทย พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา หรือผูที่สนใจแนวคิด
ทางดานจิตวิญญาณ เขารวมเปนทีมอยางนอย รพ.ละ 3 ทาน

จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
สถานที่อบรม
คาลงทะเบียน

60 ทาน/รุน
2 วัน
กรุงเทพ/ปริมณฑล
4,500 บาท/ทาน (คาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง ภาษี 7%)
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วันที่จัดอบรม
รุนที่

วันที่จัดอบรม

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1

21- 22 กรกฎาคม 2565

1 เมษายน 2565

20 มิถุนายน 2565
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หลักสูตร HA 900: การพัฒนาคุณภาพ สำหรับผูบริหารโรงพยาบาล
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. เพื่อใหผูบริหารโรงพยาบาล หรือผูที่เตรียมขึ้นเปนผูบริหารโรงพยาบาล ไดแลกเปลี่ยน แนวความคิด
ในการเปนผูบริหารแบบมืออาชีพ การเปนผูนำฤที่ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู จากกรณีศึกษาโดยผูบริหารที่ประสบความสำเร็จ หรือลมเหลว
คุณคา และประโยชนของการบริหารองคกร
3. การใชประโยชนจากมาตรฐาน HA ในการบริหารจัดการองคกร
เนื้อหา
1. การบริหารโรงพยาบาลดวยมาตรฐาน HA, ภาพรวมของการบริหารองคกรตามมาตรฐาน HA ตอนที่ I
ไดแก การนำ การวางแผนกลยุทธ การมุงเนนผูปวยและสิทธิผูปวย การวัด วิเคราะห และจัดการ
ความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ
2. แนวคิด ประสบการณการทำงานในการเปนผูบริหารมืออาชีพ, แนวโนมและปจจัยแวดลอมที่สงผลตอ
การบริหารองคกรในอนาคต
วิทยากร
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล, นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี, พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ,
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ และวิทยากรพิเศษ อาทิ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คุณสมบัติผูเขาอบรม

ผูอำนวยการโรงพยาบาล และผูที่เตรียมขึ้นสูตำแหนงผูบริหาร

จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
รูปแบบการอบรม
คาลงทะเบียน

70 ทาน/รุน
2 วัน
ผานโปรแกรม ZOOM
4,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

รุนที่
1

วันที่จัดอบรม
26-27 พฤษภาคม 2565
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)

วันเปดรับสมัคร
1 กุมภาพันธ 2565

วันปดรับสมัคร
12 พฤษภาคม 2565
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หลักสูตร HA 901: Patient Safety Training Course
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม.
1. เรียนรู รูจัก เขาใจ Patient Safety และ Patient and Personnel Safety Concept
2. สามารถนำ WHO Patient Safety guideline ประยุกตใชในการดูแลผูปวย บุคลากรทางสาธารณสุข
รวมทั้งบูรณาการในกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไดอยางเหมาะสม
3. เรียนรูและฝกปฏิบัติในการสรางความตระหนักเรื่องความปลอดภัย (non-technical skill) สามารถ
นำไปปรับใชไดในการทำงานและชีวิตประจำวัน
เนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2P Safety movement in Thailand.
What is Patient Safety and concept
WHO Patient Safety curriculum 11 Modules.
Patient and Personnel Safety Goals. (SIMPLE)
2P Safety and HA standards, how to integration?
Non-technical Skill for Patient Safety

วิทยากร

คุณสมบัติผูเขาอบรม

พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ, พญ.บุญรัตน วราชิต สบพช. พญ.วรรณา อังคสุวรรณ
(รพ.หาดใหญ) รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ (คณะแพทยศาสตร มอ.)
กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอราม และทีมการบินไทย
อาจารยแพทย, แพทย, อาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ หรือผูปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลทุกระดับที่จะไปถายทอดองคความรู
80 ทาน/รุน
3 วัน
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
5,000 บาท/ทาน (คาเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารวาง ภาษี 7%)

จำนวนผูเขาอบรม
ระยะเวลาอบรม
สถานที่อบรม
คาลงทะเบียน
วันที่จัดอบรม
รุนที่
วันที่จัดอบรม
1
24-26 สิงหาคม 2565
(อบรมที่โรงแรม)

วันเปดรับสมัคร
1 พฤษภาคม 2565

วันปดรับสมัคร
24 กรกฎาคม 2565
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หลักสูตร CV005: การเตรียมความพรอมรับการเยี่ยมสำรวจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Adjusted Survey & Virtual Survey)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในมาตรฐาน HA และสามารถบูรณาการเครื่องมือคุณภาพที่
เกี่ยวของ เพื่อสรุปประเด็นการเรียนรูการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ นำสูการประยุกตใชในการปฏิบัติ
จริงได
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถเตรียมพรอมเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ทั้งการเขาเยี่ยมสำรวจลดรูปผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Adjusted Survey) และการ
ประชุมออนไลน และการเยี่ยมสำรวจเสมือนจริง (Virtual Survey) ได
เนื้อหา
1. แนวคิดและหลักการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA
2. การทำความเขาใจบริบทผาน Hospital Profile
3. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวย PCT/CLT
4. แนวทางการการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับทีมนำ/ทีมยุทธศาสตร ,ทีม RM, ทีม ENV
5. การจัดการเตรียมความรับการเยี่ยมสำรวจ
รูปแบบการจัดอบรม การบรรยาย สลับ Workshop ผาน Break outroom เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส (Zoom)
เอกสารที่ผูอบรมตองเตรียมศึกษาลวงหนา กอนอบรม
1.
2.
3.
4.

Hospital profile ของโรงพยาบาล
เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงพยาบาล ตอนที่ 1-4
Service Profile ของหนวยงานโรงพยาบาล (อยางนอยที่ตองมี ER ICU IPD และอื่นๆ)
Quality Report for CLT/ ภาพรวมของ PLT Proﬁle

คุณสมบัติของผูเขาอบรม

มีประสบการณในการพัฒนาคุณภาพ ควรสมัครเปนทีม ประกอบดวย : ทีมนำระดับสูง(SLT),ทีมนำ
ทางคลินิค PCT, คณะกรรมการตางๆ เชน ENV HRD และทีม QMR (หัวหนาศูนยคุณภาพ)
วิทยากร

พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ, อาจารยโกเมธ นาควรรณกิจ, นพ.ทรนง พิลาลัย
ภก.สงกรานต มีชูนึก และทีมวิทยากร

จำนวนผูเขาอบรม

200 ทาน/รุน
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ระยะเวลา

2 วัน

รูปแบบการอบรม

ผานโปรแกรม ZOOM

คาลงทะเบียน

3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)

วันที่จัดอบรม
รุนที่

วันที่จัดอบรม

วันเปดรับสมัคร

วันปดรับสมัคร

1

14-15 ตุลาคม 2564

21 กันยายน 2564

8 ตุลาคม 2564
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หลักสูตร ST005: มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
2. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสวนที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
3. เขาใจแนวทางในการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติ
เนื้อหา
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
2. ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐาน0และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพฉบับที่ 5
3. แนวทางในการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติ
คุณสมบัติผูเขาอบรม
ผูปฏิบัติงานทุกระดับในสถานพยาบาล ที่ตองการเรียนรูและนำมาตรฐานไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน หรือผูสนใจทั่วไป
วิทยากร
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล รศ.ดร.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิ์พงศ
นพ.สมจิตต ชี้เจริญ พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ
จำนวนผูเขาอบรม
200 ทาน/รุน
ระยะเวลาอบรม
2 วัน
รูปแบบการอบรม
ผานโปรแกรม ZOOM
คาลงทะเบียน
3,000 บาท/ทาน (ภาษี 7%)
วันที่จัดอบรม
วันเปดรับสมัคร
วันปดรับสมัคร
รุนที่
วันที่จัดอบรม
20-21 พฤศจิกายน 2564
1 ตุลาคม 2564
13 พฤศจิกายน 2564
1
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
18-19 ธันวาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
11 ธันวาคม 2564
2
(อบรมออนไลนผานโปรแกรม zoom)
“สำหรับการฝกอบรมหลักสูตร ST005 มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 เนื้อหาเชิงลึก
เพื่อการทำความเขาใจมาตรฐานลงสูการปบัติ และการนำไปใชตลอดจนการเขียนรายงานประเมินตนเอง
จะมีการจัดทำ ไตรมาส 3-4 ตอไป สถาบันจะมีการประชาสัมพันธเพื่อรับทราบตอไป”
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หลักสูตรออนไลน (E-learning)
ชองทางการสมัคร:
ชองทางการเขาเรียน:

register.ha.or.th
https://halearningonline.ha.or.th

คุณสมบัติผูอบรม :
1. แพทย พยาบาล ผูรับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล
หรือบุคลากรที่มีประสบการณงานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องคการมหาชน) ซึ่งจะระบุเฉพาะรายหลักสูตร
2. มีทักษะดานคอมพิวเตอรในระดับที่สามารถใชเพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลนได
3. มีอีเมล address เปนของตนเอง
ใบประกาศนียบัตร :
เมื่อผูเรียนเรียนครบทุกหัวขอและทำแบบฝกหัดทายบทเรียนครบตามเกณฑที่กำหนดไมนอยกวา
80% จะสามารถพิมพใบประกาศแบบอิเล็กทรอนิกสได ทั้งนี้ ผูเรียนจะตองทำประเมินความพึงพอใจการเรียน
บทเรียนออนไลนกอน ถึงจะพิมพใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมได
สิ่งที่ผูเขาอบรมตองเตรียมตัว :
· อุปกรณคอมพิวเตอรที่ตองเตรียมสำหรับเรียน ไดแก ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เปนตนไป,
Windows XP
คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกวา, หนวยความจำ 1G หรือดีกวา
บราวเซอร: Internet Explorer 6 หรือดีกวา (แนะนำ), Google Chrome, Safari
อินเตอรเน็ตที่ใช : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat
ขั้นตอนการใชงาน:
จะจัดสงคูมือการเขาเรียนพรอมรหัสการล็อคอินใหทางอีเมล
หลังจากชำระเงินคาลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการ
คำแนะนำเพิ่มเติม :
1. กรณีใหผูประสานงานรพ.สมัครให ขณะกรอกขอมูลการสมัคร ใหกรอกอีเมลของผูเรียนโดยตรง
ไมใชอีเมลของผูประสานงานรพ. เวนแตผูประสานงานรพ.สมัครเรียนเอง ใหกรอกอีเมลของผูประสานงาน
2. อีเมลที่แจงใหสรพ.มีความสำคัญ กรณี รพ.สมัครหลายหลักสูตร และผูเรียนแตละหลักสูตรเปน
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คนละคนกัน ขอความกรุณาตอนคียขอมูลสมัคร ระบุอีเมลใหครบถวน ไมเชนนัน้ ระบบจะสงอีเมล
ไปยังผูป ระสานงานเทานั้น และใบประกาศนียบัตร จะเปนชื่อของผูประสานงาน
3. หลังชำระคาลงทะเบียนแลวไมเกิน 5 วันทำการ
สรพ.จะสงรายละเอียดการเขาเรียนใหทางอีเมลที่ทานสมัครไวในระบบ haregister โดยมีระยะเวลาเรียน 30
วันนับจากการล็อกอินเขาเรียนในบทเรียนครั้งแรก กรณีล็อกอินเขาระบบ แตยังไมคลิกเขาบทเรียน
ระบบจะยังไมเริ่มนับ 30 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม haonline@ha.or.th หรือ ฝายฝกอบรม สรพ.
สรพ.จัดทำหลักสูตร e-learning เขาเรียนไดที่เว็บไซต https://halearningonline.ha.or.th
คาลงทะเบียน 1,399 บาท /ตอ 1 หลักสูตร / ตอ 1 account เพื่อเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรองคความรู
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สามารถเรียนไดดวยตนเอง เรียนจบ สงการบานครบ
รับใบประกาศนียบัตรออนไลน โดยมีหลักสูตรที่เปดใหสมัครแลวดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

หลักสูตร EL002: ความรูพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร EL003: มาตรฐานสำคัญจำเปนตอความปลอดภัย
หลักสูตร EL004: Hospital Profile
หลักสูตร EL005: การทบทวนเวชระเบียน
หลักสูตร EL006 : มาตรฐาน HA Part I-3 ผูปวย/ผูร ับผลงาน
หลักสูตร EL007: มาตรฐาน HA Part I-5 กำลังคน
หลักสูตร EL008: มาตรฐาน HA Part I-2 กลยุทธ
หลักสูตร EL009: มาตรฐาน HA Part I-4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หลักสูตร EL010: มาตรฐาน HA Part I-6 การปฏิบัติการ

และมีหลักสูตรใหมลาสุด ติดตามไดในปงบประมาณ 2565 คือ
1) หลักสูตร EL011: มาตรฐาน HA Part I-1 การนำ
2) หลักสูตร EL012: ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
3) หลักสูตร EL013: การทำ Service Profile เพื่อการพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน ที่เขมแข็ง
4) หลักสูตร EL014 : กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล
5) หลักสูตร EL015: องคการพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพ
6) หลักสูตร EL016: การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
7) หลักสูตร EL017: การพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
8) หลักสูตร EL018: Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
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9) หลักสูตร EL019: Medication Reconciliation
Session บันทึกเทปจากงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 21 วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564
(รูปแบบ Virtual Conference) จำนวน 4 Tracks ราคา Track ละ 1,399 บาท
1) หลักสูตร EL020: Track 1 Enhancing TRUST in Healthcare
2) หลักสูตร EL021: Track 2 HA tools and quality in diversity update
3) หลักสูตร EL022: Track 3 Embracing spirituality across healthcare system & Nursing
care
4) หลักสูตร EL023: Track 4 Building TRUST in Healthcare by 3P Safety
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การจัดอบรมในรูปแบบ In – house Training
การฝกอบรมภายในองคกร (In-house training) เปนการฝกอบรมที่มีความแตกตางกับการ
ฝกอบรมหลักสูตรทั่วไป (Public training) เนื้อหาเนนความรูพื้นฐาน ถูกออกแบบใหเหมาะกับผูเรียนรูทั่วไป
ที่ตองการการแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานจากองคกรที่หลากหลาย สวนการฝกอบรมภายในองคกร
(In-house training) นั้น เนื้อหาที่ใชในการฝกอบรม จะถูกออกแบบใหเหมาะสมตามบริบทขององคกร มีการ
ใหความรูโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากทั้งภายใน และภายนอกองคกร โดยจัดขึ้นเปนการภายใน ผูเขาอบรมจะ
มีเฉพาะบุคลากรในองคกรนั้นๆ
การฝกอบรมภายในองคกร (In-House Training) เหมาะกับองคกรประเภทใด?
เหมาะกับองคกรที่ตองการสรางโอกาสในการเรียนรูใหกับบุคลากรในองคกร หัวขอการเรียนรูที่จำเปน
สำหรับบุคลากรในองคกร เนื้อหา/หัวขอควรถูกกำหนดมาจาก
1. แผนการดำเนินงานเพื่อการเติบโตขององคกรอยางมีเปาหมาย จนสามารถคนพบไดวา องคกรยัง
ตองการความรูอะไรที่จำเปน
2. แผนการฝกอบรมตามตำแหนงงาน หากบุคลากรยังขาดความรู และทักษะในงาน ทำใหผลการ
ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ การเพิ่มความรูจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
รวมถึงเตรียมบุคลากรเพื่อดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น
3. เมื่อองคกรตองเผชิญปญหาตางๆ ที่แกปญหาดวยคนในองคกรไมได อาจตองใหผูเชี่ยวชาญเขาไปให
ความรูที่ถูกตอง
รูปแบบการฝกอบรมภายในองคกร (In-House Training)
เพื่อประโยชนสูงสุด ควรวิเคราะหความตองการในการเรียนรูตามความจำเปนเฉพาะเรื่อง ในหัวขอที่
เหมาะสมกับบริบทองคกร จากนั้นจึงสรรหาผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความชำนาญในเรื่องดังกลาวมาชวยใน
การฝกอบรม ควรจัดในรูปแบบ workshop จำนวนผูเขาอบรมที่เหมาะสมในแตละชั้นเรียนไมควรเกิน 30 คน
ตอวิทยากร 1 ทาน คุณสมบัติของผูเขาอบรม ถือเปนกลุมเปาหมายเฉพาะ ควรเปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
หัวขอการเรียนรูนั้นโดยตรง ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 1- 3 วัน (ขึ้นอยูกับเนื้อหาของหลักสูตร)
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ขั้นตอนการขอจัดอบรมในรูปแบบ In-house training ของ สรพ.
การขอจัดอบรม
1. เลือกหัวขอตามที่สถาบันกำหนดเทานั้น และกรอกคำขอการจัดอบรม In-house training ไดที่
https://bit.ly/3cCkdah หรือ scan QR code

2. สรพ. จะแจงยืนยันการไดรับแบบฟอรมคำขอทาง e-mail และทางโทรศัพทที่ระบุไวในวันทำการ
ถัดไป
3. สรพ.จะดำเนินการพิจารณาคำขอจัดอบรม หลังจากนั้นจะแจงผล ทางโทรศัพทและ e-mail ภายใน 3
วันทำการ
4. หาก สรพ. ตอบรับการจัดอบรม ทางหนวยงานจะตองดำเนินการจัดทำ “จดหมายขอเรียนเชิญเปน
วิทยากร In-house Training” สงมาที่ สรพ. ทางไปรษณีย หรือ SCAN สง e-mail ภายใน 15 วัน
ทำการ หลังจากไดรับแจงยืนยันการจัดอบรม
5. สรพ. จะจัดสรรวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และตรงกับที่ รพ. สงแจงความประสงคเขามา และดำเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป
6. สรพ. จะขอพิจารณาการจัดอบรม In-house training เฉพาะหนวยงานที่ดำเนินการตามกระบวนการ
ขางตนเทานั้น ไมพิจารณาในกรณีที่หนวยงานประสานติดตอวิทยากรเอง
7. กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม ขอความกรุณา ผูประสานโรงพยาบาลประสาน
โดยตรงกับทางวิทยากร
รายละเอียดคาใชจายการจัดอบรม
1. อัตราคาตอบแทนวิทยากร ที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาล
กรณีผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญพิเศษ อัตรา 11,200 บาท/ทาน/วัน
กรณีวิทยากรทั่วไป อัตรา 8,400 บาท/ทาน/วัน
2. จำนวนวิทยากรขึ้นอยูกับจำนวนผูเขาอบรม (วิทยากร 1 ทาน ตอผูเขาอบรม 30 คน) หรือ จำนวน
วิทยากรขึ้นอยูกับการพิจารณาจากวิทยากร เนื่องจากอาจมีการบรรยายกระบวนการงานคุณภาพ
เฉพาะดาน
3. คาเดินทาง คาที่พัก ของวิทยากร ทาง รพ.เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยประสานรายละเอียด
คาใชจายกับทางผูประสานงานของทาง สรพ.
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รายละเอียดการชำระเงิน อบรม In-house Training
1. สถานพยาบาล หรือ หนวยงานที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติการจัดอบรม In-house Training จากทาง
สรพ. (จดหมายตอบรับการเปนวิทยากร In-house Training) จะไดรับ “ใบแจงรายการจายเงิน”
2. นำ “ใบแจงรายการจายเงิน” ไปชำระเงินไดที่ ธนาคารกรุงไทย ไดทุกสาขา (สามารถชำระเงินหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 7 วัน)
3. เมื่อชำระคาตอบแทนวิทยากรเรียบรอยแลว กรุณา SCAN ใบชำระเงิน โดย ระบุ “คาตอบแทน
วิทยากร In-house Training” สงมาที่ e-mail: pranee@ha.or.th , training@ha.or.th เพื่อให
ฝายบัญชี การเงิน สรพ. ออกใบเสร็จรับเงิน และจัดสงใหกับทางสถานพยาบาล หรือหนวยงานทาง
ไปรษณีย
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วิธีลงทะเบียนสมัครอบรมเว็บ register.ha.or.th
1. เขาเว็บ register.ha.or.th จากนั้น ลอคอินเขาระบบ กรณียังไมสมัครสมาชิก เลือกสมัครสมาชิก
กอน

2. หลังจากเขาสูระบบ ทางดานขวาบนจะมีเมนูใหเลือกสมัครอบรม เลือกการอบรมที่เปดรับสมัคร แลว
สมัครตามขั้นตอนในเว็บไซต

54

3.สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจ กดสำรองที่นั่ง เพื่อกรอกขอมูล

4.เมื่อสำรองที่นั่งเรียบรอย จะไดรับอีเมลใบแจงการจายเงิน สามารถจายผาน mobile banking ได
ตามโลโกธนาคารที่ปรากฏในใบแจงหนี้ และสามารถไปชำระที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยเทานั้น
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นางวราภรณ สักกะโต หัวหนาสำนักสงเสริมการพัฒนา
waraporn@ha.or.th
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