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International Standards for Head Nurses 

________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันโรงพยาบาลในประเทศไทยมีความต่ืนตัวเปนอยางสูงในการท่ีจะพัฒนาระบบคุณภาพ

ของโรงพยาบาล ใหเปนที่ยอมรับในระบบสากล เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน และโรงพยาบาลไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพยาบาล ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญ 

และเปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เนื่องจากมีจํานวน

บุคลากรท่ีมากท่ีสุดในโรงพยาบาล และมีโอกาสใหการพยาบาลและดูแลโดยตรงแกผูปวย ในชวงเวลา

ที่มีผูปวยอยูที่โรงพยาบาลนานท่ีสุด ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมใหบุคลากรระดับ

หัวหนาพยาบาลไดมีความรูความเขาใจในมาตรฐานบริการสุขภาพที่นิยมในปจจุบัน สามารถที่จะ

นําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหการดูแลผูปวยตามมาตรฐานวิชาชีพและเปนตนแบบ 

สามารถถายทอดใหกับพยาบาลในระดับปฏิบัติการ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ดวยเหตุนี้ คณะ

พยาบาลศาสตร  จึงรวมมือกับศูนยการศึกษาและพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ไดจัดการอบรมหลักสูตร มาตรฐานบริการสุขภาพสากล บทบาทและกระบวนการ

ที่สําคัญ สําหรับบุคลากรระดับหัวหนาพยาบาล : International Standards for Head Nurses” ข้ึน เพ่ือ

เปนการสรางเสริมสมรรถนะ ความรู ความสามารถ ใหแกบุคลากรระดับหัวหนาพยาบาลอีกทางหนึ่ง   



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหหัวหนาพยาบาลเห็นความสําคัญ และมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานบริการสุขภาพสากล 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการใหการพยาบาลดูแลผูปวย  

2. เพ่ือใหหัวหนาพยาบาลเขาใจถึงบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติทางการ

พยาบาล การใชกระบวนการพยาบาล ตามาตรฐานการพยาบาล และสอดคลองกับมาตรฐานการ

บริการสุขภาพ ในหมวดของการใหการดูแลผูปวย ซึ่งเปนมาตรฐานหลัก ตลอดจนมาตรฐานใน

ดานอ่ืนๆที่กี่ยวของ 

3. เพ่ือใหหัวหนาพยาบาล ไดเรียนรูเทคนิค วิธี แนวทางการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ขอควร

ระวัง เพ่ือรับการตรวจรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากล  

4. เพ่ือใหหัวหนาพยาบาลมีความภาคภูมิกับบทบาท และความรับผิดชอบท่ีเปนกําลังหลักสําคัญของ

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยทั้งในระดับของหนวยงาน ระดับฝายการพยาบาล

และระดับของโรงพยาบาล 

ระยะเวลาดําเนินการ    

 2  วัน ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 

สถานท่ีจัดการอบรม    

หองประชุมชั้น 22  อาคาร TST Tower  ศูนยการศึกษาวิภาวดี  มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนวิภาวดี 

กลุ่มเป้าหมาย  

หัวหนาพยาบาล ที่ปฏิบติังานในโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน  จํานวน 80 คน 

ค่าลงทะเบียน  

ทานละ 5,000 บาท (คาลงทะเบียน,อาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาอุปกรณอบรม) 



 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. หัวหนาพยาบาลเห็นความสําคัญ มีความรู ความเขาใจในมาตรฐานบริการสุขภาพสากลเพิ่มข้ึน 

2. หัวหนาพยาบาลสามารถแสดงบทบาทการนําแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานการพยาบาล และสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานการบริการสุขภาพได 

3. หัวหนาพยาบาลสามารถเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากล
ได 

4. หัวหนาพยาบาลมีโอกาสท่ีจะเปนที่ยอมรับ และชืน่ชม ของผูบริหารและบุคลากรในโรงพยาบาล 

ในการท่ีเปนผูที่มีความรูความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลไดเปน

อยางดี และตอเนื่อง 
 

วิทยากร 

ผูเชี่ยวชาญทางการดูแล และใหการพยาบาลผูปวย ตามระบบคุณภาพของโรงพยาบาลในระดับสากล 

ไดแก 

1. อาจารยผองพรรณ ธนา  

2. อาจารยแจมจันทร  คลายวงษ          
3. อาจารยสุรัสวดี สุพรรณพงศ 

4. อาจารยศรีเพลินจิต  อังควานิชยสุข 
 

หมายเหตุ: หลักสูตรอยูระหวางการขอ รับรองจากสภาการพยาบาล 



กําหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “มาตรฐานบริการสุขภาพสากล บทบาท & กระบวนการสําคัญ 

  สําหรับบคุลากรระดบัหัวหน้าพยาบาล”  
International Standards For Head Nurses  

 
วันท่ี 25 มกราคม 2559 

เวลา  
08:00-08:30 
08:30-08:45 
08:45-09:15 

ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรม  
พิธีเปิดการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
ภาพรวมและประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการด้านการพยาบาล ตามมาตรฐานสากลกับการบริหารจัดการ 
โรงพยาบาล ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย เช่น มาตรฐานการรับรอง JCI ฉบับ ท่ี 5, มาตรฐาน DNV เป็นต้น  
วิทยากรโดย....อ.แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์ (HealthCare Quality Management Expert) 

09:15-10:30 
 
 

10:30-10:45 
10:45-12:00 

 
 

 

มาตรฐานสากล กับ“บทบาทของหัวหน้าพยาบาลต่อการใช้มาตรฐานบริการสุขภาพ” 
 บทบาท หน้าท่ี และการนํา (ภาวะผู้นํา) ของหัวหน้าพยาบาลกับมาตรฐานการบริการสุขภาพสากล 
วิทยากรโดย....อ.ผ่องพรรณ ธนา (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

พักรับประทานอาหารว่าง 
มาตรฐานสากล กับ“บทบาทของหัวหน้าพยาบาลต่อการใช้มาตรฐานบริการสุขภาพ” 
 การติดตามกํากับ การนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ (ในสถานการณ์จริง ประเด็นนี้มีปัญหามาก) ในมาตรฐาน

การบริการสุขภาพสากล                                                       
วิทยากรโดย....อ.ผ่องพรรณ ธนา (มหาวิทยาลัยรังสิต) 
 

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30  บุคลากรสายพยาบาลและประเด็นสําคัญในมาตรฐานโรงพยาบาล JCI ฉบับตีพิมพ์คร้ังท่ี 5  

 ระบบงานสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรสายพยาบาล คุณสมบัติบคุลากรสายพยาบาล พร้อมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการตรวจรับรอง 

วิทยากรโดย....อ.แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์  (HealthCare Quality Management Expert) 
14:30-14:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14:30-16:15 Share & Learn: Pitfall of Nursing for JCI’s Standard    

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในหลุมพรางการบริหารจัดการด้านพยาบาลกับมาตรฐานสากล JCI 
ในมุมมองท่ีปรึกษาด้านคุณภาพ JCI และผู้แปลภาษาในกระบวนการตรวจเพื่อรับรอง  

วิทยากรโดย....อ.ศรีเพลินจิต อังควาณิชย์สุข (ท่ีปรึกษาด้านคุณภาพ JCI) 
16:15-16:30 สรุปประเด็นสําคัญและตอบข้อซักถาม  

วิทยากรโดย.....อ.แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์  (HealthCare Quality Management Expert) 
  

 

 
 
 



 
 

วันท่ี 26 มกราคม 2559 
เวลา  

09:00-10:30 บุคลากรสายพยาบาลและประเด็นสําคัญในมาตรฐานโรงพยาบาล JCI ฉบับตีพิมพ์คร้ังท่ี 5  
 การมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการบันทึกท่ีสําคัญ  (เป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากล, การเข้าถึง

บริการ, สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว) พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
วิทยากรโดย....อ.สุรัสวดี สุพรรณพงศ์ (HealthCare Quality Management Expert) 

10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 บุคลากรสายพยาบาลและประเด็นสําคัญในมาตรฐานโรงพยาบาล JCI ฉบับตีพิมพ์คร้ังท่ี 5  

 การมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการบันทึกท่ีสําคัญ (การประเมินผู้ป่วย, การดูแลและการวางแผน
ต่อเนื่อง, การดูแลทางวิสัญญีและศัลยกรรม) พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

วิทยากรโดย....อ.สุรัสวดี สุพรรณพงศ์ (HealthCare Quality Management Expert) 
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00-14:30 บุคลากรสายพยาบาลและประเด็นสําคัญในมาตรฐานโรงพยาบาล JCI ฉบับตีพิมพ์คร้ังท่ี 5  

 การมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการบันทึกท่ีสําคัญ (ระบบยา, การให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัว) 
พร้อมแลกเปล่ียน ประสบการณ์จากการตรวจรับรอง 

วิทยากรโดย....อ.สุรัสวดี สุพรรณพงศ์ (HealthCare Quality Management Expert) 
14:30-14:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14:30-16:15 บุคลากรสายพยาบาลและประเด็นสําคัญในมาตรฐานโรงพยาบาล JCI ฉบับตีพิมพ์คร้ังท่ี 5  

 มาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรท่ีสําคัญ (การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, การบริหารจัดการและ
บันทึกเวชระเบียน) พร้อมแลกเปล่ียน ประสบการณ์จากการตรวจรับรอง 

วิทยากรโดย....อ.แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์  (HealthCare Quality Management Expert)  
16:15-16:30 สรุปประเด็นสําคัญและตอบข้อซักถาม  

วิทยากรโดย....อ.แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์  (HealthCare Quality Management Expert) 
วิทยากรโดย....อ.สุรัสวดี สุพรรณพงศ์ (HealthCare Quality Management Expert) 

 
ผู้ประสานงานของบริษัทท่ีปรึกษา: 

1. นางสาวศศรส แก้วเขียว      โทรศัพท์  0899393673    E-mail : sasarosk@hcexpertgroup.com , k.sasaros@gmail.com 
2. เภสัชกรหญิงผุสดี  บัวทอง        โทรศัพท์: 0819389679    E-mail : pussadeeb@hcexpertgroup.com , nokpussadee@gmail.com 
3. อาจารย์แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์  โทรศัพท์: 0899224842    E-mail : chamchank@hcexpertgroup.com , chamjiji@yahoo.com 
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