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การพัฒนาคุณภาพส�ำหรับงานสนับสนุนบริการ
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การเป็นผู้เยี่ยมส�ำรวจภายใน
(Internal Surveyor) (จัดที่ กรุงเทพฯ)

HA 401

External Surveyor Preparation Camp
การเตรียมเป็นผู้เยี่ยมส�ำรวจภายนอก
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คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินกิ
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28 มิถุนายน
2561

20 มิถุนายน
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30 เมษายน
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หลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

HA 201

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน หัวหน้างานทุกระดับ

วิทยากร

HA พื้นฐานส�ำหรับการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

อ. รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์
อ. รัชนีวรรณ แผ้วพาลชน
ร.อ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย และ Workshop

• มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานในการ
ท�ำงานประจ�ำ และเครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน
• สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานประจ�ำได้
• มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การพัฒนาคุณภาพในการท�ำงาน

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร

สถานที่อบรม

เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด พื้ น ฐานในการท� ำ งาน
ประจ� ำ “ท� ำ งานประจ� ำ ให้ ดี มี อ ะไรให้ คุ ย กั น ขยั น
ทบทวน” แนวคิด Performance Measurement
และ Alignment โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพพื้ น ฐาน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด พื้ น ฐานในการท� ำ งานประจ� ำ
ได้แก่ 3P, 3C-PDSA, Customer focus, Visual
management, Team dialogue, 12 กิ จ กรรม
ทบทวน, Unit-Based Quality (Service Prof ile),
Trace (การตามรอย), Process design/Redesign,
การใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HA และ Control Chart

รุ่นที่

วันที่อบรม

1
2
3

6 - 8 ธันวาคม 2560
23 - 25 พฤษภาคม 2561
24 - 26 กรกฎาคม 2561
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หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

80 คน

ระยะเวลาการอบรม
3 วัน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น
3 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
6 ตุลาคม 2560
23 กุมภาพันธ์ 2561
24 เมษายน 2561

วันปิ ดรับสมัคร
5 พฤศจิกายน 2560
26 มีนาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561

หลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

HA 203

• ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร (Change
Agent) เช่น ผู้จัดการ ศูนย์คุณภาพและทีมงาน
• ผู้เข้าอบรมต้องสมัครเป็นทีม โรงพยาบาลละ
3-5 ท่ า น (เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ขององค์กร)

Quality Change
Agent

วิทยากร		

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในกระบวนการเรี ย นรู ้
สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
• สามารถขับเคลือ่ นกระบวนการเรียนรูส้ กู่ ระบวนการ
พัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรได้
• สามารถดึงศักยภาพ คุณค่าของตนเองรวมทั้ง
คนในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพได้
• สามารถปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนรูห้ รือเครือ่ งมือ
ให้เข้ากับบริบทขององค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ 3P กั บ ภาพรวมของการพั ฒ นา
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร มุ ม มองเชิ ง บวกกั บ การขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงที่ ยั่ ง ยื น ได้ แ ก่
Facilitation & Facilitator Appreciate Inquiry
Coaching เทคนิคการสร้างการเรียนรู้ของทีม (Group
dynamic) Six Thinkings Hats และเทคนิคการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

รุ่นที่
1

วันที่อบรม
30 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561

นพ. ช�ำนิ จิตตรีประเสริฐ
ภญ. บุษรา วาจาจ�ำเริญ
อ. นิติ ยอดด�ำเนิน

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย และ Workshop

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
70 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน		

4,500 บาท/ท่าน
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น
1 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
24 กุมภาพันธ์ 2561

วันปิ ดรับสมัคร
12 เมษายน 2561

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

11

หลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

HA 303

พยาบาลระดับปฏิบัติการ

วิทยากร

การพัฒนาการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อคุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในแนวคิ ด การพั ฒ นา
คุณภาพ เครือ่ งมือคุณภาพขัน้ พืน้ ฐาน และมาตรฐาน HA
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล
• สามารถใช้เครือ่ งมือคุณภาพพืน้ ฐานเพือ่ การปฏิบตั ิ
การพยาบาลได้
• สามารถเชือ่ มโยงกระบวนการคุณภาพสูก่ ารปฏิบตั ิ
การพยาบาลได้
• มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

เนื้อหาของหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
พยาบาล ได้แก่ Image of nursing and the magnet
model, มาตรฐาน HA และมาตรฐานการพยาบาล
12 กิจกรรมทบทวน แนวคิด Lean Management
การตามรอย (Trace) กับการพัฒนาการพยาบาล ระบบ
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล Patient Safety
and Rapid Response Team จริยธรรมและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการความรู้ และหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based Practice)

รุ่นที่
1

12

วันที่อบรม
10 - 12 มกราคม 2561
หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดร. เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์
อ. วรวรรณ ใหญ่มาก
อ. มณทิชา อนุกูลวุฒิพงษ์

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
80 คน

สถานที่อบรม
กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น
1 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
10 ตุลาคม 2560

วันปิ ดรับสมัคร
9 พฤศจิกายน 2560

หลักสูตร

HA 304

HA กับการบริหาร
การพยาบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• อธิบายการบริหารจัดการพยาบาลที่มีคุณภาพ
แนวทางการบริหารการพยาบาลในอนาคต น�ำหลัก
การบริหารคุณภาพมาก�ำหนดตัวชี้วัดงานการพยาบาล
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาการพยาบาลได้
• สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการการพยาบาล
กั บ การบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลในองค์ ก รได้ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสานยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รสู ่ ก ลยุ ท ธ์
การจัดการทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร
• บูรณาการการบริหารการพยาบาลกับการพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล โดยใช้ ม าตรฐานการ
พยาบาลของสภาการพยาบาล/มาตรฐาน HA ได้
• อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โดยใช้ทฤษฎีการบริหารการพยาบาล และทฤษฎีด้าน
บริหารคุณภาพ (QM) ได้
• น� ำ หลั ก การบริ ห ารคุ ณ ภาพไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
การจัดการทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมวิชาชีพ ให้
พยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาของหลักสูตร

1

วันที่อบรม
11 - 13 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารทางการพยาบาล ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

วิทยากร

ดร. เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์
อ. วรวรรณ ใหญ่มาก
อ. มณทิชา อนุกูลวุฒิพงษ์

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
80 คน

สถานที่อบรม
กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความส� ำ คั ญ ของมาตรฐานการ
พยาบาล และมาตรฐาน HA การประยุกต์ใช้แนวคิด

รุ่นที่

6 Tracks กั บ การบริ ห ารการพยาบาล การบริ ห าร
จัดการทางการพยาบาล, Transforming Leadership,
แนวคิด Magnet Hospital, Outcome Management,
การมอบหมายงาน และการนิเทศบุคลากร
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องมือคุณภาพ เช่น RM,
QA, CQI, การเชื่อมโยงของ RM และ Tracer, Transforming care at the Bedside (TCAB), Knowledge
Management และ R2R

จ�ำนวนรุ่น
1 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
11 เมษายน 2561

วันปิ ดรับสมัคร
10 พฤษภาคม 2561
หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 305

การพัฒนาคุณภาพส�ำหรับ
งานสนับสนุนบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การประกันคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการน�ำมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
การประเมิ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ใน
ระดับหน่วยงาน/ระดับโรงพยาบาล
• สามารถวิ เ คราะห์ ห น้ า ที่ / เป้ า หมาย ประเด็ น
คุณภาพที่ส�ำคัญ พัฒนากระบวนการท�ำงาน ติดตาม
ประเมินการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้
• ประเมิ น ตนเองตามมาตรฐาน บั น ทึ ก ความ
ก้าวหน้า และใช้ประโยชน์จากแบบประเมินตนเองได้

เนื้อหาของหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล ในมุมมองของงานสนับสนุนบริการ
การวิเคราะห์หน่วยงานอย่างเป็นระบบ การทบทวน
เหตุการณ์ส�ำคัญ การวางระบบป้องกันโดยใช้เครื่องมือ
คุ ณ ภาพ ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
สนั บ สนุ น บริ ก ารจากประสบการณ์ ก ารเยี่ ย มส� ำ รวจ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง เครื่ อ งชี้ วั ด คุ ณ ภาพ การใช้
ประโยชน์จากแบบประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) ประเด็นส�ำคัญของมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม
ในการดูแลผู้ป่วย การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย วิธีการใช้ SPA และ Scoring guideline
ในการประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

14

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. หัวหน้างาน รองหัวหน้า หรือผู้ช่วยในหน่วย
สนับสนุนบริการ เช่น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานธุรการ
งานการเงิน งานโภชนาการ งานรักษาความปลอดภัย
งานยานพาหนะ งานซั ก ฟอก ศู น ย์ จ ่ า ยกลาง งาน
ซ่อมบ�ำรุง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานบริการ
รังสีวิทยา เป็นต้น
2. ผู้รับผิดชอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการ
ดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล
3. ผูท้ สี่ นใจในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
บริการ

วิทยากร		

อ. โกเมธ นาควรรณกิจ
ภญ. ผุสดี บัวทอง
อ. ดวงกมล น�ำประทีป
อ. นิศมา ภุชคนิตย์
อ. เชาวลิต เมฆศิริกุล

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย และ Workshop

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
80 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

3,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
3 รุ่น

หลักสูตร

HA 305
รุ่นที่
1
2
3

วันที่อบรม
13 - 15 ธันวาคม 2560
13 - 15 มิถุนายน 2561
22 - 24 สิงหาคม 2561

วันเปิ ดรับสมัคร

วันปิ ดรับสมัคร

13 กันยายน 2560			 12 ตุลาคม 2560
12 มีนาคม 2561
11 เมษายน 2561
22 พฤษภาคม 2561
20 มิถุนายน 2561

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 401

การเป็ นผู ้เยี่ยมส�ำรวจภายใน
(Internal Surveyor)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• เข้าใจแนวคิดและทักษะการเยี่ยมส�ำรวจภายใน
เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ
• วิเคราะห์แบบประเมินตนเอง จับประเด็นส�ำคัญ
และวางแผนการเยี่ยมส�ำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้ทักษะการตามรอย เพื่อเยี่ยมส�ำรวจหน่วยงาน
ทางคลินิกและหน่วยงานสนับสนุนบริการได้
• วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อ
สื่อสารข้อมูลและกระตุ้นให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพตามบทบาทหน้ า ที่อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• เยี่ยมส�ำรวจหน่วยงาน สรุปประเด็นส�ำคัญ และ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาได้

เนื้อหาของหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ หลักการ
ตามรอย, 6 QI Tracks & 4 Domains & 8 Tracing,
แนวคิ ด และทั ก ษะการเยี่ ย มส� ำ รวจภายใน ทั ก ษะที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นผู้เยี่ยมส�ำรวจ, GROW Model,
เป้าหมายในการโค้ช การวิเคราะห์ Service Prof ile
เพื่อวางแผนเยี่ยมหน่วยงาน การวิเคราะห์ Hospital
Prof ile การน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ ว างแผนเยี่ ย มส� ำ รวจ
การวางแผนการตามรอย เช่น การตามรอยระบบงาน
(Standard Deployment) การตามรอย Patient
Safety การตามรอยโรค (Clinical Tracer) การตาม
รอย Unit optimization เป็นต้น Scoring Guideline,
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การเขียนรายงานการเยี่ยมส�ำรวจ ประเด็นส�ำคัญและ
จุดอ่อนที่พบบ่อยในหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มี ค วามรู ้ เรื่ อ งกิ จ กรรมทบทวนคุ ณ ภาพ เป็ น
ผู ้ ป ระสานงานคุ ณ ภาพ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ และควรผ่ า นการอบรมในหลั ก สู ต ร
พื้ น ฐานของ สรพ. มาแล้ ว เช่ น หลั ก สู ต รส� ำ หรั บ ผู ้
ประสานงานคุณภาพ HA ส�ำหรับการพยาบาล/หน่วย
สนับสนุนบริการ
2. โรงพยาบาลอยู่ในการพัฒนาขั้นที่ 1 สู่ขั้นที่ 2
หรือจากขั้นที่ 2 สู่การรับรองกระบวนการคุณภาพ

วิทยากร

อ. ผ่องพรรณ ธนา
อ. กนกรัตน์ แสงอ�ำไพ
อ. มธุรส ภาสน์พิพัฒน์กุล
อ. อ�ำพัน วิมลวัฒนา
น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ
ภก. สงกรานต์ มีชูนึก

รูปแบบการจัดอบรม

1. บรรยาย
2. Workshop
3. ฝึ ก ภาคสนาม ประยุ ก ต์ เ นื้ อ หาที่ เรี ย นรู ้ จ าก
โรงพยาบาลที่ เ ป็ น แหล่ ง ฝึ ก เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์
แบบประเมิ น ตนเอง การวางแผนเยี่ ย มส� ำ รวจ การ
เยี่ ย มส� ำ รวจ การสรุ ป ผลการเยี่ ย มส� ำ รวจและการ
เขียนรายงาน

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
•
•
•
•
•

รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5

จ�ำนวน 90 คน
จ�ำนวน 90 คน
จ�ำนวน 90 คน
จ�ำนวน 80 คน
จ�ำนวน 80 คน

หลักสูตร

HA 401
สถานที่อบรม		

กรุงเทพฯ/ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง)

รุ่นที่

วันที่อบรม

1

15 - 17
พฤศจิกายน 2560

2

สถานที่จัด

ค่าลงทะเบียน		

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
5 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร

วันปิ ดรับสมัคร

อุ บลราชธานี

15
สิงหาคม 2560

12
กันยายน 2560

17 - 19
มกราคม 2561

เชี ยงใหม่

17
ตุลาคม 2560

16
พฤศจิกายน 2560

3

16 - 18
พฤษภาคม 2561

ภูเก็ต

15
กุมภาพันธ์ 2561

16
มีนาคม 2561

4

18 - 20
กรกฎาคม 2561

กรุ งเทพฯ

18
เมษายน 2561

17
พฤษภาคม 2561

5

15 - 17
สิงหาคม 2561

กรุ งเทพฯ

15
พฤษภาคม 2561

13
มิถุนายน 2561

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 451

External Surveyor Preparation Camp
การเตรียมเป็ นผู ้เยี่ยมส�ำรวจภายนอก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• เข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ การใช้เครือ่ งมือ
คุณภาพ และมาตรฐาน HA ในระดับที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้เยี่ยมส�ำรวจ
• มีทักษะส�ำคัญของการเป็นผู้เยี่ยมส�ำรวจ เช่น
การคิดวิเคราะห์ การใช้มุมมองเชิงระบบการฟัง การสังเกต
การโค้ชอย่างมีเป้าหมาย
• มีทักษะในการวิเคราะห์ SAR ในระดับที่สามารถ
วางแผนการเยี่ ย มส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาได้
• เตรียมความพร้อมเข้าสู่ข้ันตอนการพัฒนาเป็น
ผู้เยี่ยมส�ำรวจของสถาบัน

เนื้อหาของหลักสูตร

เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด พื้ น ฐาน HA, ปรั ช ญา
จริยธรรมในการท�ำหน้าที่ผู้เยี่ยมส�ำรวจ, การวิเคราะห์
องค์กรผ่าน Hospital Profile, การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
HA ทั้ ง Step & Flow ผ่ า นกระบวนการ PDCA
เพื่อ การเยี่ยมส�ำรวจที่มีคุณค่า, การวิเคราะห์ Self
Assessment Report (SAR) เพื่อวางแผนการเยี่ยม
ส�ำรวจโดยใช้หลัก Appropriateness, Systematic,
Effectiveness & Learning, ทักษะส�ำคัญของการเป็น
ผู้เยี่ยมส�ำรวจ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
การใช้ประโยชน์จาก SAR ในการเตรียมเยีย่ ม การสังเกต
การฟั ง การสั ม ภาษณ์ การโค้ ช อย่ า งมี เ ป้ า หมาย
การฝึกฝนการท�ำงานเป็นทีม และการเขียนรายงาน
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริการ
สาธารณสุขของประเทศ
3. มีความสามารถในการสื่อสาร มีสุขภาพแข็งแรง
มีความพร้อมที่จะปรับตัว สามารถท�ำงานเป็นทีมได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานคุณภาพ บริหารระบบ
งานส�ำคัญ บริหารหน่วยงานหรือองค์กร อย่างน้อย 2 ปี
5. ผ่านการอบรมหลักสูตร HA 501 SPA and Self
Assessment Report ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันสมัคร)
6. ยิ น ดี ที่ จ ะท� ำ งานเพื่ อ สั ง คมในการขั บ เคลื่ อ น
วัฒนธรรมคุณภาพของบริการสุขภาพ
7. ได้รับการยินยอมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
8. ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมตาม
ขั้นตอนของ สรพ.

วิทยากร

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
และทีมผู้เยี่ยมส�ำรวจอาวุโสมากด้วยประสบการณ์

รูปแบบการจัดอบรม

1. บรรยาย
2. Workshop เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
3. อภิปรายกลุ่มย่อย

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
60 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

15,000 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

หลักสูตร

HA 451
ระยะเวลาอบรม

5 วัน (วันละ 12 ชั่วโมง)

จ�ำนวนรุ่น
1 รุ่น

วันที่จัดอบรม		

6 - 10 สิงหาคม 2561

Download ใบสมัคร

เริ่ม download ได้ตั้งแต่วันที่
15 มีนาคม 2561 - 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
เปิดรับใบสมัคร 1 เมษายน 2561
ปิดรับใบสมัคร
30 เมษายน 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบใบสมัคร
15 พฤษภาคม 2561 ทางโทรศัพท์และ e-mail ของ
ผู้สมัคร

ขัน้ ตอนและวิธีการสมัคร		

1. ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
		 https://www.ha.or.th/TH/Article/หัวข้อ
หลักสูตร/List
		 เลือกหัวข้อหลักสูตร HA 451
		 External Surveyor Preparation Camp
2. ผูส้ มัครต้องส่งใบสมัคร โดยใช้ e-mail ของตนเอง
เท่านั้น กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
3. ส่งใบสมัครกลับมาที่
		 e-mail: vassana@ha.or.th
		 ภายในช่วงวันที่เปิดและปิดรับใบสมัคร
หมายเหตุ
1. เนื่ อ งจากหลั ก สู ต ร HA 451 เป็ น หลั ก สู ต ร
ที่ มุ ่ ง เตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ก ารเป็ น ผู ้ เ ยี่ ย มส� ำ รวจ
ของสถาบั น ทางสถาบั น จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่ก�ำหนดเท่านั้น
2. ติดตามรายละเอียดหลักสูตร HA 451 เพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.ha.or.th/TH/Article/หัวข้อ
หลักสูตร/List

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561
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หลักสูตร

HA 501

SPA and Self Assessment
Report
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• เข้าใจแนวคิดพื้นฐานการน�ำมาตรฐาน HA สู่
การปฏิบัติ
• เข้าใจมาตรฐาน ประโยชน์ของมาตรฐาน และ
การประยุกต์ใช้ SPA และ SPA in action
• เข้ า ใจกระบวนการประเมิ น ตนเอง การเขี ย น
รายงานประเมินตนเอง และการใช้ประโยชน์
• สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาคุณภาพได้

เนื้อหาของหลักสูตร

1. เรียนรู้องค์ประกอบของมาตรฐาน HA ได้แก่
Conceptual framework ค�ำบรรยายที่เป็นส่วนขยาย
Basic Requirement Overall Requirement
Multiple Requirement
2. การถอดรหัสมาตรฐาน ได้แก่ Intent, Process
owner, Process customer, Key issue of criteria,
Key factor to be considered และ Process
3. การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือคุณภาพ ได้แก่
SPA, SPA in action, Scoring guideline เพื่อหา
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
4. แนวคิดการตามรอยคุณภาพการดูแลเฉพาะโรค
เพื่อหาโอกาสพัฒนาเชิงระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล
หรือผู้รับผิดชอบระบบงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
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2. ผู ้ ที่ ต ้ อ งการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู ่ ก าร
เตรียมเป็นผูเ้ ยีย่ มส�ำรวจภายนอก (External Surveyor)

วิทยากร

อ. เรวดี ศิรินคร
ดร. อาภากร สุปัญญา
รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
นพ. สุรพร ก้อนทอง
อ. วรวรรณ ใหญ่มาก
ภญ. ผุสดี บัวทอง
อ. พัทธ์ธีรา อัมพรศรีสุภาพ
อ. ดวงกมล น�ำประทีป
ร.อ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี

รูปแบบการจัดอบรม

Workshop ผู ้ เข้ า ประชุ ม จะต้ อ งศึ ก ษาแนวทาง
การน�ำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติที่ สรพ. จัดเตรียมให้
เตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทของระบบงานต่าง ๆ
เพื่อน�ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
90 คน

สถานที่อบรม

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น
5 รุ่น

หลักสูตร

HA 501
รุ่นที่

วันที่อบรม

วันเปิ ดรับสมัคร

1
2

22 - 24 พฤศจิกายน 2560 22 สิงหาคม 2560
24 - 26 มกราคม 2561
24 ตุลาคม 2560

3
4
5

21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
25 - 27 เมษายน 2561
20 - 22 มิถุนายน 2561

วันปิ ดรับสมัคร
24 กันยายน 2560
23 พฤศจิกายน 2560

21 พฤศจิกายน 2560		 20 ธันวาคม 2560
25 มกราคม 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
20 มีนาคม 2561
18 เมษายน 2561

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

21

หลักสูตร

วิทยากร

HA 502

แนวคิด Lean และการประยุ กต์ใช้
ในบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในแนวคิ ด Lean และ
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้
(Facilitator)
• สามารถน�ำเสนอแผนการปรับปรุงการบริการ
ตามแนวคิด Lean ในรูปแบบ A3 report ได้
• สามารถน�ำแนวคิด Lean ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการท�ำงานได้

เนื้อหาของหลักสูตร

นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
รศ. นพ. เชิดชัย นพมณีจ�ำรัสเลิศ
พญ. ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
คณะวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

รูปแบบการจัดอบรม

1. บรรยาย
2. Workshop จากสถานการณ์จ�ำลอง
3. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศิริราช

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
80 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

6,000 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

แนวคิ ด Lean กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ Lean
Application in Healthcare และ Develop Value
Stream Mapping

ระยะเวลาอบรม		

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

จ�ำนวนรุ่น

ผู้บริหารระดับต่างๆ หัวหน้างาน และผู้สนใจ
(ควรส่งเป็นทีม อย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ของ
ทีมควรประกอบด้วยแพทย์/ทันตแพทย์ หรือเภสัชกร)

รุ่นที่
1
2

22

วันที่อบรม
5 - 8 มิถุนายน 2561
4 - 7 กันยายน 2561
หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

4 วัน
2 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
7 มีนาคม 2561
4 มิถุนายน 2561

วันปิ ดรับสมัคร
5 เมษายน 2561
3 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร

HA 504

ความรู ้ด้านโลจิสติกส์
ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• เข้าใจหลักการและแนวคิดการด้านการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในบริบทโรงพยาบาล และ
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้
• น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
พัฒนากระบวนด้านโลจิสติกส์ (Logistics & Supply
Chain Efficiency) ประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
ในโรงพยาบาล

เนื้อหาของหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และการ
ประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์ที่นิยมใช้อุตสาหกรรม
มาใช้ในโรงพยาบาล เช่น การจัดการกระบวนการไหล
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก ระบบแถว
คอย การจั ด การระบบสารสนเทศ การจั ด การคลั ง
และวัสดุคงคลัง การขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ที่ทันสมัยในการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกวิชาชีพ

วิทยากร

1. รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ดร. โสภณ เมืองชู ที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ. ดร. ตวงยศ สุภีกิตย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผศ. ดร. นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
5. รศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี อาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. ผศ. ดร. อั ศ ม์ เ ดช วานิ ช ชิ น ชั ย อาจารย์ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. พญ. ปฐมา กิตติสุวรรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล
8. คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
รหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. นพ. กิตตินนั ท์ อนรรฆมณี รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
80 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
1 รุ่น

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 504
รุ่นที่

วันที่อบรม

1

18 - 20 กรกฎาคม 2561

24

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันเปิ ดรับสมัคร
18 เมษายน 2561

วันปิ ดรับสมัคร
17 พฤษภาคม 2561

หลักสูตร

HA 601

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

รูปแบบการจัดอบรม

ระบบบริหารความเสี่ยง
ในโรงพยาบาลคุณภาพ

1. เข้าใจความหมายและค�ำนิยามของความเสี่ยง
2. วางระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งในหน่ ว ยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ค้นหาและป้องกันความเสีย่ งทางคลินกิ ทีส่ ำ� คัญได้
4. เชื่อมโยงกิจกรรมการทบทวน 12 กิจกรรมสู่การ
วางระบบป้องกันที่ครอบคลุม
5. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่จ�ำเป็น เช่น Root Cause
Analysis, Failure Mode & Effect Analysis เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยง
6. พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งระดับโรงพยาบาล
ได้อย่างเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

ความหมายและค�ำนิยามของความเสี่ยง, กระบวน
บริหารจัดการความเสี่ยง (การค้นหา การวิเคราะห์
การจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ การจั ด การความเสี่ ย ง)
ความเสี่ยงทางคลินิก และการเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ทบทวน 12 กิจกรรม เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง เช่น
Root Cause Analysis, Failure Mode & Effect
Analysis & other safety tools, ระบบบริหารความ
เสี่ยงระดับโรงพยาบาล การเชื่อมโยงโปรแกรมความ
เสี่ ย งต่ า ง ๆ และบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล การสร้างความ
ร่วมมือ ความตระหนัก และปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ และ
การเยี่ยมส�ำรวจความเสี่ยง

ทีมน�ำ/ทีมบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาล ผูส้ นใจ
ทั่วไป

วิทยากร		

น.ท.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร
นพ. อนุชิต ศรีวิโรจน์
อ. น้องนุช ภูมิสนธ์
อ. รัชนีวรรณ แผ้วพาลชน
บรรยาย

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
110 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
3 รุ่น

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 601
รุ่นที่

วันที่อบรม

วันเปิ ดรับสมัคร

วันปิ ดรับสมัคร

1

29 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2560

29 สิงหาคม 2560

27 กันยายน 2560

2
3

28 - 30 มีนาคม 2561
27 - 29 มิถุนายน 2561

28 ธันวาคม 2560
27 มีนาคม 2561

26 มกราคม 2561
25 เมษายน 2561

26

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

หลักสูตร

HA 602
คุณภาพและความปลอดภัย
ทางคลินิก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• สามารถวางระบบการบริหารความเสีย่ งทางคลินกิ
ทั้งในระดับภาพรวมและระดับทีมดูแลผู้ป่วยได้
• ใช้ข้อมูลในอดีต (เวชระเบียน การทบทวนการ
ดูแลผู้ป่วย รายงานอุบัติการณ์) เพื่อการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ และการออกแบบระบบที่
รัดกุมได้
• ใช้ โรคหรื อ สภาวะทางคลิ นิ ก ในการประเมิ น
คุณภาพของทุกระบบงานในโรงพยาบาลได้
• พัฒนาคุณภาพทางคลินิกโดยเน้นผลลัพธ์และ
ใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลายร่วมกัน
• เข้ า ใจบทบาทและระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่ ว ยงาน/ที ม น� ำ ด้ า นคลิ นิ ก /คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง เชื่อมโยงประสานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้
• บูรณาการมาตรฐานตอนที่ III เข้าสู่การพัฒนา
กระบวนการดูผู้ป่วยได้

เนื้อหาของหลักสูตร

เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด และปรั ช ญาเรื่ อ งความ
ปลอดภั ย ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย แนวทางการใช้ ผ ลการ
ทบทวนการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ จุ ด ประกายการพั ฒ นา
คุณภาพทางคลินิก การใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อ
การเรียนรู้และวางระบบการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัย การ
ใช้โรคหรือสภาวะทางคลินิกเป็นตัวตามรอย (Clinical
tracer) ในการประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์สาเหตุ

ของความเสี่ ย งในเชิ ง ระบบเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาที่ ต ้ น เหตุ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางคลิ นิ ก ที่ เ น้ น ผลลั พ ธ์ และใช้
เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ ห ลากหลายร่ ว มกั น
การใช้ evidence, benchmarking knowledge
sharing และ directed creativity บทบาทของทีม
น�ำทางคลินิก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
องค์กรแพทย์ มาตรฐานตอนที่ III กระบวนการดูแล
ผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

แพทย์ เภสัชกร พยาบาล รวมทัง้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือเป็นสมาชิกในทีมน�ำด้านคลินิก (ผู้เข้าอบรมควรมา
ร่วมกันเป็นทีมอย่างน้อย 3 คน)
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องน�ำเข้ามาร่วมเรียนรู้
1. กิจกรรมหัวหน้าพาทบทวนคุณภาพที่เคยท�ำ
2. สรุปข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย
ที่สามารถสะท้อนให้เห็นโอกาสพัฒนาระบบงาน
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่ทีมงานได้
ท�ำมาแล้ว (ส�ำเร็จหรือไม่ก็ได้)
4. ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับโรคหรือสภาวะทางคลินิก
ที่ต้องการพัฒนาในอนาคต (เช่น สถิติต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลวิชาการหรือ guideline ที่เกี่ยวข้อง)
5. แบบประเมินตนเองมาตรฐานตอนที่ III

วิทยากร

นพ. วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์
นพ. อนุชิต ศรีวิโรจน์
รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
อ. วรวรรณ ใหญ่มาก
ร.อ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย และ Workshop

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
110 คน

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 602
สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

รุ่นที่

วันที่อบรม

ค่าลงทะเบียน		

4,500 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
3 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร

วันปิ ดรับสมัคร

1

30 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2561

30 ตุลาคม 2560

29 พฤศจิกายน 2560

2
3

2 - 4 พฤษภาคม 2561
1 - 3 สิงหาคม 2561

2 กุมภาพันธ์ 2561
1 พฤษภาคม 2561

5 มีนาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561

28

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

หลักสูตร

HA 603

สารสนเทศกับการพัฒนา
คุณภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• เข้ า ใจเป้ า หมายของมาตรฐานโรงพยาบาลที่
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
• ก�ำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบสานสนเทศ
ในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น
• ช่ ว ยกระตุ ้ น ให้ ที ม ต่ า ง ๆ ในโรงพยาบาลเห็ น
ประโยชน์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่มี
อยู ่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานโรงพยาบาลเรื่องระบบ
สารสนเทศในโรงพยาบาล ในประเด็นเป้าหมายการ
ประยุกต์ใช้ ปัญหาและความเข้าใจผิดที่พบบ่อย การน�ำ
ข้อมูล/ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ในแง่มมุ ต่าง ๆ แนวคิดและตัวอย่างทีน่ า่ สนใจ แบบอย่าง
ทีด่ ี (good practice) ในการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล เช่น การเชื่อมโยงระบบและข้อมูล
ต่าง ๆ ประเด็นการใช้สารสนเทศที่โรงพยาบาลมีอยู่เพื่อ
การหาโอกาสพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

รุ่นที่
1
2

วันที่อบรม
17 - 18 มกราคม 2561
8 - 9 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้เข้าอบรมควรเป็นเจ้าหน้าที่ IT หรือหัวหน้า IT
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนเวชสารสนเทศ

วิทยากร		

ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์
อ. โกเมธ นาควรรณกิจ
อ. วรรณระวี อัคนิจ
อ. มีนา นาคร
น.อ. ทวีพงษ์ ปาจรีย์
อ. อกนิษฐ์ ธีระอรรถ และคณะ

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
80 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

3,000 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

จ�ำนวนรุ่น
2 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
16 ตุลาคม 2560
8 กุมภาพันธ์ 2561

วันปิ ดรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2560
9 มีนาคม 2561
หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 604

การพัฒนาระบบความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศในโรงพยาบาล

วิทยากร

ผศ. พญ. วิไลรัตน์ นุชประมูล
อ. ชุติมา นิติสิงห์
อ. อกนิษฐ์ ธีระอรรถ
นพ. ทรนง พิลาลัย

รูปแบบการจัดอบรม

• มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001
• น�ำมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO 27001 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

1. บรรยาย
2. Workshop
3. ศึกษาดูงานภายในศูนย์การแพทย์และปฏิบตั กิ าร
รวบรวมทรัพย์สินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
การปฏิบตั กิ ารค้นหาความเสีย่ งด้านความมัน่ คง ปลอดภัย
สารสนเทศ การเลือกใช้มาตรการควบคุมตามมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาของหลักสูตร

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในโรงพยาบาล การเชื่ อ มโยงมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับมาตรฐาน HA และ
มาตรฐานอื่น ๆ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO 27001: 2013 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริ บ ทขององค์ ก ร บทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห ารและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Support, Operation, Performance
evaluation and Improvement) มาตรการการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Annex A: A.5 - A.18)
การน� ำ มาตรฐานความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ
ลงสู่การปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล

รุ่นที่
1

30

วันที่อบรม
5 - 6 กรกฎาคม 2561
หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

80 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

4,000 บาท/ ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
2 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
1 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
5 เมษายน 2561

วันปิ ดรับสมัคร
4 พฤษภาคม 2561

หลักสูตร

คลินิก ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบระบบ
งานส�ำคัญ ได้แก่ ระบบวัดวิเคราะห์และสารสนเทศ
ระบบการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ
ระบบยา
**หมายเหตุ: ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล สามารถ
เข้าร่วมเฉพาะวันแรกของการอบรมได้

HA 702

Advanced HA in
practice

การเตรียมตัวของผู ้เข้าอบรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ A-HA แนวคิดพื้นฐาน
ของระบบการวัด และการวัดผลการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับบริบท
• สามารถออกแบบการวัด วิเคราะห์ ผลการด�ำเนิน
งานระดับองค์กรและระบบงานส�ำคัญ ที่สอดคล้องกับ
บริบทได้
• สามารถจัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
รับรอง A-HA ได้อย่างมีทิศทาง

เนื้อหาของหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ AHA, ระบบ
การวั ด (measurement system) การใช้ มุ ม มอง
เชิ ง ระบบและบริ บ ท การท� ำ ความเข้ า ใจ HA Core
Values การประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อหาโอกาส
พัฒนาโดยใช้ A-HA tools (extended evaluation
guide, tracer, performance evaluation framework), การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อค้นหาโอกาส
พัฒนาในทุกระบบอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้แทนจากโรงพยาบาลที่จะเข้าสู่ระบบการรับรอง
ขั้นก้าวหน้า จ�ำนวน 8 คน ต่อโรงพยาบาล ประกอบด้วย
ผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารคุณภาพ ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพทาง

รุ่นที่
1

วันที่อบรม
29 - 31 สิงหาคม 2561

ทบทวน Hospital Profile และแผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล ศึกษาและท�ำความเข้าใจมาตรฐาน
HA, SPA และ SPA in Action, Extended Evaluation
Guide, Performance Evaluation Framework
โดยเฉพาะตอนที่ I ของมาตรฐานและระบบงานที่
รับผิดชอบ

วิทยากร		

นพ. อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ลุ และคณะผูเ้ ยีย่ มส�ำรวจอาวุโส

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย และ Workshop

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม

**สถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้แทนจากโรงพยาบาล
ที่แสดงความจ�ำนงขอรับการเยี่ยมส�ำรวจเพื่อรับรอง
ขั้นก้าวหน้า

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

7,500 บาท/ ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
1 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
30 พฤษภาคม 2561

วันปิ ดรับสมัคร
28 มิถุนายน 2561
หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หลักสูตร

HA 801

Appreciative Inquiry เป็นต้น หลักการน�ำแนวคิด
SHA ลงสู่การปฏิบัติอย่างเรียบง่าย (SHA in Action)
และ SHA criteria

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อ
การท�ำงานอย่างมีความสุข

แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา หรือ
ผู้ที่สนใจแนวคิดทางด้านจิตวิญญาณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้มิติจิตตปัญญา
(Spirituality) เพื่ อ สร้ า งพลั ง ให้ กั บ ตนเองและรั บ รู ้
ความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น
• มีทักษะทางด้านจิตวิญญาณ เช่น การเห็นคุณค่า
และความหมายของงาน และความหมายของชีวิตคนไข้
และคุณค่าในตนเอง การน�ำทักษะด้านจิตวิญญาณลงสู่
ระบบงานประจ�ำได้อย่างมีความสุข
• พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการพัฒนาความ
ดีงามจากภายใน น�ำไปสู่พฤติกรรมและการบ่มเพาะ
ความสุขให้กับตนเอง ผู้รับบริการ และองค์กรมีความ
ยั่งยืน

เนื้อหาของหลักสูตร

เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก ของ SHA (SHA
Principle) แนวคิดและเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนา
ทักษะด้านจิตวิญญาณส�ำหรับบุคลากร (SHA tools and
concepts) เช่น effective communication, patient
experience, narrative medicine, dialogue,

รุ่นที่

วันที่อบรม

1

16 - 18 พฤษภาคม 2561

32

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วิทยากร		

อ. ดวงสมร บุญผดุง และคณะ

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย และ Workshop

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม

60 คน (เข้าร่วมเป็นทีมอย่างน้อย รพ.ละ 3 คน)

สถานที่อบรม		
กรุงเทพ/ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน		

4,500 บาท/ ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม		
3 วัน

จ�ำนวนรุ่น		
1 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
15 กุมภาพันธ์ 2561

วันปิ ดรับสมัคร
16 มีนาคม 2561

หลักสูตร

HA 900

การพัฒนาคุณภาพ
ส�ำหรับผู ้บริหารโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม...

• แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการเป็นผู้บริหาร
แบบมืออาชีพ การเป็นผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จ
• เรียนรูค้ วามส�ำเร็จ ความล้มเหลว จากกรณีศกึ ษา
ของผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ
• ใช้ประโยชน์ จากมาตรฐาน HA ในการบริหาร
จัดการองค์กรได้

เนื้อหาของหลักสูตร

การบริหารโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน HA ภาพรวม
ของการบริหารองค์กรตามมาตรฐาน ตอนที่ I ได้แก่
การน� ำ การวางแผนกลยุ ท ธ์ การมุ ่ ง เน้ น ผู ้ ป ่ ว ยและ
สิ ท ธิ ผู ้ ป ่ ว ย การวั ด วิ เ คราะห์ และจั ด การความรู ้
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ
แนวคิด ประสบการณ์การท�ำงานในการเป็นผูบ้ ริหาร
มืออาชีพ แนวโน้มและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
บริหารองค์กรในอนาคต

รุ่นที่
1

วันที่อบรม
5 - 6 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และผู้ที่เตรียมขึ้นสู่ต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร 		

นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
อ. ดวงสมร บุญผดุง
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการน�ำองค์กร
สู่ความส�ำเร็จ

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยาย

จ�ำนวนผู ้เข้าอบรม
60 คน

สถานที่อบรม		
กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน

5,000 บาท/ท่าน
(ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

จ�ำนวนรุ่น
1 รุ่น

วันเปิ ดรับสมัคร
5 เมษายน 2561

วันปิ ดรับสมัคร
4 พฤษภาคม 2561

หลักสูตรฝึ กอบรม ประจ�ำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผู ้ประสานงานอบรม ฝ่ายฝึ กอบรม ส�ำนักพัฒนาองค์กร

นส. วาสนา มากจันทร์
02 832 9465
vassana@ha.or.th

นส. วารุ ณี พันธุ์แพง
02 832 9466
warunee.pun@ha.or.th

นส. ปิ ยะนุช ไหวพริบ
02 832 9468
piyanuch@ha.or.th

นส. เพ็ญนีติ์ สุรีย์ลิขิต
02 832 9470
phennee@ha.or.th

นส. จิตรา เกสพานิช
02 832 9467
jittra@ha.or.th

ขัน้ ตอนการสมัครการอบรม (ผ่านมือถือ)
www.ha.or.th

www.haregister.com

1.

2.

3.

4.

สมัครสมาชิ ก
หรือ Log In

พิมพ์เอกสารการช� ำระเงิน
และ น�ำเอกสาร
การช� ำระเงินไปจ่าย
ที่ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขา

คุณ !! จะไม่พลาดโอกาส การเรียนรู้ ที่ส�ำคัญ
ด้วยสื่อความรู้ออนไลน์

“เรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา”
VDO สื่อความรู ้ออนไลน์
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับ ข่าวสารการประชุ ม สัมมนา
และสื่อความรู ้ออนไลน์ ก่อนใคร...

เลือกหลักสูตร
ที่ต้องการ จากนั้น
กด ส�ำรองที่นัง่
และ ใส่รายละเอียด

เมื่อสถาบันได้รับค�ำตอบรับ
จากธนาคาร ท่านสามารถ
Log in และ Download
เอกสารการเข้าร่วมประชุ ม
จากใน website นี้

ขัน้ ตอนการสมัครการอบรม (ผ่าน website)
www.haregister.com

www.ha.or.th

สมัครสมาชิ ก หรือ Log In

1.
2.

พิมพ์เอกสารการช� ำระเงิน และ น�ำเอกสาร
การช� ำระเงินไปจ่ายที่ ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขา

3.
4.

เงื่อนไขการลงทะเบียน

เลือกหลักสูตรที่ต้องการ จากนั้น
กด ส�ำรองที่นัง่ และ ใส่รายละเอียด

เมื่อสถาบันได้รับค�ำตอบรับจากธนาคาร
ท่านสามารถ Log in และ Download
เอกสารการเข้าร่วมประชุ ม
จากใน website นี้

1. จัดท�ำและส่งหนังสือขอยกเลิกการอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน และแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
ให้ สรพ. ก่อนการจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน สรพ. จะคืนเงินค่าลงทะเบียนให้เต็มจ�ำนวน หากแจ้งหลังจากวันที่ก�ำหนด
จะไม่สามารถรับเงินคืนได้
2. กรณีทหี่ ลักสูตรนัน้ ต้องการจัดกลุม่ ผูเ้ รียนแบบคละวิชาชีพ โรงพยาบาลต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงชือ่ -นามสกุลผูเ้ ข้าอบรม
ให้ทาง สรพ. ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดอบรมอย่างน้อย 15 วัน หากแจ้งหลังวันที่ก�ำหนดจะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าอบรมทั้งหมด

