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270 in-patient beds

15 wards and 3 pediatric ICUs

300 out-patient visit/day

350 Registered Nurses

230 Nursing assistances
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ความหมายของ TCAB
¨ การปฏ ิรูปหรือการเปลี 5ยนแปลงการดูแลผู ้ป่วย ณ ข ้าง

เตียง (practice – based)
¨ การเสร ิมพลังอํานาจให ้พยาบาลและบุคลากรหน ้างาน

ที5ด ูแลผู ้ป่วย สร ้างส ิ 5งแวดล ้อม และออกแบบ
กระบวนการทํางานใหม่ 

(ยุวดี เกตส ัมพ ันธ์, 2558)



¨ Launched in 2003
¨ A national program of the Robert Wood Johnson 

Foundation (RWJF) and the institute for Healthcare 
improvement (IHI)

¨ Engages leaders at all level of the health care 
organization to 
¤ Improve the quality and safety of patient care on 

medical and surgical units
¤ Increase the vitality and retention of nurses
¤ Engage and improve the patient’s and family 

members’ experience of care
¤ Improve the effectiveness of the entire care team



¨ TCAB is an initiative to empower frontline 
staff nurses as key change agents for their 
local units. 

¨ Improve attitudes and engagement of 
nurses and other staff on TCAB units

¨ Recapture true “joy in work” as well as 
enhanced teamwork, engagement, and 
commitment amongst the multidisciplinary 
team. (IHI, 2014)



RWJF & IHI, 2003
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¨ Developing Front-Line Nursing Managers
to Lead Innovation and Improvement

¨ Develop new types of skills and 
competencies for nurse leaders during 
periods of rapid change in health care

¨ Improving Front-line leadership skills
Ø Effective assessment of leadership skills
Ø Development of leadership competencies



Mary E. Janzen And, Daniel M. Canaley, 2018



Leader’s Source of power Rank, position Character, competence

Follower reaction Compliance Commitment

Time frame Short term Long term

Rewards Pay, promotion Pride, self-esteem

Supervision Important Less important

Counselling focus Evaluation Development

Where change occurs Follower behavior Follower attitude, values

Where Leadership found Leader’s behavior Follower’s heart

Bernard M. Bass, 1985; Mary E. Janzen And, Daniel M. Canaley, 2018
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require
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¨ TCAB recommends a competency-based 
approach for assessing leadership skills. 

¨ Effective nursing front-line managers (e.g., unit 
managers) in TCAB units require leadership skills 
to supplement the essential managerial skills.

¨ Nursing leaders with strong managerial skills may 
be effective in leading key business processes and 
transactions essential to unit operations, such as 
staffing, budgeting, measurement, tools, structures, 
policies, and procedures. 





¨ Use a talent management framework 
¨ Provide access to formalized nursing leadership 

development programs 

¨ Develop leaders’ emotional intelligence
¨ Foster effective succession planning



Managerial  Competency ระด ับทีYคาดหว ัง ผลการประเมิน

1 การมีวิสัยทัศน์ 1
2 ความเป็นผู ้นํา 3
3 ศักยภาพเพื 5อนําการปรับเปลี 5ยน 3
4 ความคิดเชิงกลยุทธ์ 1
5 การควบคุมตนเอง 3
6 การให ้อํานาจแก่ผู ้อื5น 3
7 การมองภาพองค์รวม 2
8 การพัฒนาศักยภาพคน 3
9 การดําเนินการเชิงรุก 2

10 ศิลปะการสื 5อสารจูงใจ 2

แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
Managerial competency HN_Demo_2019.xlsx
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Managerial Competency
คะแนนค ิดเป็น
ร้อยละ(ผ ่าน

เกณฑ ์ > 
80%)

ว ิธ ีการพ ัฒนา

1. OJT 2. พี Yเล ี wยง 3. Coaching 4. การมอบหมาย
งาน

5. ฝึกอบรม (ระบ ุ
โครงการ) ว ิธ ีพ ัฒนาอ ื Yนๆ 

1 การมีว ิสัยทัศน์

2 ความเป็นผู ้นํา

3 ศักยภาพเพื5อการเปลี5ยนแปลง

4 การคิดเช ิงกลยุทธ์

5 การควบคุมตัวเอง

6 การให ้อํานาจแก่ผู ้อื5น

7 การมองภาพองค์รวม

8 การพัฒนาศักยภาพคน

9 การดําเนินการเช ิงรุก

10 ศิลปะการสื5อสารจูงใจ



¨ ภาวะผู ้นําและความสามารถในการสร ้างแรงบันดาล
ใจให ้บุคลากรเก ิดการเปลี 5ยนแปลงตามที 5ต ้องการ

¨ การสร ้างทัศนคติเช ิงบวก 
¨ ความสามารถในการกระตุ ้นจูงใจใหผู้ ้อ ื 5นเก ิดความคิด

สร ้างสรรค์
¨ การแก ้ปัญหาการต่อต ้านการเปลี 5ยนแปลงของ

บุคลากร
¨ การแสดงภาวะผู ้นําในการเปลี 5ยนแปลงตนเอง



Staffing

โครงการต ิดอาวุธ
ผู ้บร ิหารม ือใหม่

Daily 
management

Performance 
management

QC circle

PDSA

CQI

LEAN

Situational 
awareness



q Clinical Supervision

q Managerial supervision

q Professional Supervision

Clinical 
Supervision

Managerial 
Supervision

Professional 
Supervision

Care Quality Commission, UK. (2013)

Coaching Mentoring



¨ ใช ้ขั �นตอน PDCA (Rapid-cycle testing)
¨ กําหนดปัญหา ความท ้าทายที 5ต ้องการเปลี 5ยนแปลง

ใน หน่วยงาน โดยการเปลี 5ยนแปลงใช ้เป้าหมาย 5 
เสาหลัก

¨ ใชก้ารทดสอบเล็กๆ ในการพัฒนาต ้นแบบในการ 
เปลี 5ยนแปลง

¨ นําต ้นแบบไปขยายผลในหน่วยงาน
¨ เผยแพร่ไปสู่ภายนอก/หน่วยงานอ ื 5นๆ



¨ Identified TCAB unit (voluntatry)
¨ Develop leadership skilles of the front line 

nurse managers to be a change agent
¨ Engaging the front line staff to create an 

environment encouraging to teamwork and 
building activities in the TCAB unit

¨ Create many channel for communication and 
suggestions

¨ Provide the Quality improvement traning 
courses for frontline staff.





¨ Participate in multiple quality imporvement pilot 
projects

¨ Share and provide feedback about project results
¨ Pariticpate in the decision-making process







¨ Encourage those who took a greater interest 
in the transformation to be a project champion

¨ Encourage and open for all ideas and suggestions 
from unit staff

¨ Allow the ideas to be tested, even though they may 
not feasible or create great impact

¨ Apply positive thinking concepts to identify a 
solution instead of focusing on the complaint
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1) Inform unit staff’s about their expected roles in the 
TCAB initiatives

2) Provide opportunities for collaborative sharing and 
learning 

3) Act as a facilitator during team meeting in stimulating 
the questions, ideas, and solutions from the unit staff

4) Utilize innovative strategies in influencing changes and 
creativities within a positive workplace environment 

5) Working with staff as full partners in a context of 
mutual respect and collaboration

(Baker, Day, & Salas, 2006; Malloch & Porter-O'Grady, 2005)



¨ Team building
¨ Collaborative 

communication
¨ Emotional intelligence
¨ Optimistic 
¨ Believe in Human 

potential 
and capability

¨ Model the Way 
¨ Inspire a Shared Vision 
¨ Challenge the Process 
¨ Enable Others to Act 
¨ Encourage the Heart 
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