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รายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยมส ารวจขั้นก้าวหน้า 
โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

 
เพ่ือให้กระบวนการเยี่ยมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) ขอให้ท่านศึกษาเอกสารรายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยม พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพ่ือการจัดเตรียมความพร้อมในวันเยี่ยม ดังนี้ 

ก่อนการเยี่ยมส ารวจ 

1. การเตรียมเอกสาร ขอให้โรงพยาบาลจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับการเยี่ยมส ารวจขั้นก้าวหน้า ดังนี้ 
1.1 เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง โรงพยาบาลจัดส่งเอกสารรายงานผลการประเมนิตนเอง ทั้ง

ในรูปแบบกระดาษและ electronic file ให้แกผู่้เยี่ยมส ารวจโดยตรง และจัดส่งให้ สรพ. เป็น electronic file 
ก่อนการเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ตามรายการต่อไปนี้ 

1. Hospital Profile  
1.1. Hospital goals โดยเฉพาะด้าน quality and safety ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ /  
ปัญหาส าคัญขององค์กร 

1.2. Alignment & Integration ตัวอย่างการพัฒนาที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
การพัฒนางานที่สอดคล้องกับ Hospital goals ตั้งแต่ระดับองค์กร (organization) – 
ระบบงาน  (system) –หน่วยงาน (unit) โดยทีมระบบงานส าคัญ ตลอดจนแสดง 
information system เพ่ือรองรับการติดตามประเมินผล 

2.  แบบประเมินตนเอง SAR Part I-IV: รวมทั้งหมดตามแบบประเมินตนเอง Part I-IV โดย
เน้นการวัดผลลัพธ์ส าคัญขององค์กรที่สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและมาตรฐาน 
AHA เช่น ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยส าคัญ/ซับซ้อน/เสี่ยงสูง ตามบริบทขององค์กร, ผลลัพธ์การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศขององค์กร พร้อมแสดงถึงการเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่เหมาะสม 
ตลอดจนแสดงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

3.  ระบบการตอบสนองต่อ Incidence Report (IR) มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้
โรงพยาบาลเห็น key issues ตามบริบทของสถานพยาบาล (* ระบุระยะเวลา จ านวน 
สัดส่วน) และน ามาสู่การปรับปรุงกระบวนงานที่ปลอดภัยมากข้ึน เช่น 

- ข้อมูลการเสียชีวิต re-admit, re-visit, re-operation (ตัวอย่างการวิเคราะห์ เช่น 
โรงพยาบาลมีผู้ป่วยอยู่ใน ER เป็นเวลานาน อัตราตายภายใน 24 - 48 ชั่วโมง เพ่ือ
สะท้อนผลที่เกิดขึ้นและหาโอกาสพัฒนาปรับปรุง) 

- ข้อมูลตาม Patient Safety Goals (PSG) 
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- Patient flow ที ่ER, ICU, การจ าหน่ายผู้ป่วย 
- Patient experience/complaints 
- ข้อมูลโรงพยาบาลที่ปรากฏใน social media 
- Intermediate/intensive care นอก ICU 
- OR Efficiency 
- การให้ค าปรึกษาข้ามแผนก/สาขา 
- Multidisciplinary patient care plan 
- การแพ้ยาซ้ าและการเกิด ADE/ADR ระดับ E up 

4.  ตัวอย่างการใช้ core values ของโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค์กร 
5.  Clinical quality summary ของทีมน าทางคลินิกที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร/ใน

แต่ละสาขา  
6.  ตัวอย่างการใช้ PEF / EEG ในการพัฒนาระบบงานส าคัญ 
7.  การประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน

โรงพยาบาล  
8.  ผลการตรวจของสมาคมวิชาชีพ/สรุปความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

2. การประสานงานทั่วไป 

2.1 การประสานการเดินทางและที่พัก สถานพยาบาลก าหนดผู้ประสานงานหลักเพ่ือประสานการ
เดินทาง ประสานเรื่องที่พักของผู้เยี่ยมส ารวจและก าหนดการเยี่ยมส ารวจ กับผู้ประสานงานของ สรพ. และ
ส าหรับกรณผีู้เยี่ยมส ารวจเป็นสุภาพสตรีขอความกรุณาโรงพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่สุภาพสตรีร่วมรับ – ส่งในการ
เดินทางด้วย 

2.2 การประสานด้านการจัดสถานทีใ่นวันเยี่ยมส ารวจ   
1) การจัดเตรียมห้องประชุม ในแต่ละช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ทีม ขอให้โรงพยาบาลจัดโต๊ะ

ประชุมในลักษณะตัวยู (ดังภาพ) เพ่ือให้ผู้เยี่ยมส ารวจและทีมงานโรงพยาบาลนั่งในลักษณะ Face to Face ดัง
รูป แต่ไม่ใช่ลักษณะ Classroom 

 

2) การจัดเตรียมห้องท างานผู้เยี่ยมส ารวจ ขอให้จัดเตรียมห้องประชุมขนาดพอเหมาะเพ่ือเป็น
ห้องท างานตลอดระยะเวลาการเยี่ยม พร้อม Computer & Printer 1 ชุด อุปกรณ์เครื่องเขียน และกระดาษขนาด A4 

จอภาพ 

ผู้เยี่ยมส ารวจ 

โรงพยาบาล 
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3) การจัดเตรียมบุคลากร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาเอกสารระหว่างการทบทวน
เอกสาร (documentation review)  

2.3 การเตรียมอาหารส าหรับผู้เยี่ยมส ารวจ ขอให้โรงพยาบาลจัดเตรียมอาหารจานเดียวส าหรับผู้
เยี่ยมส ารวจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นภาระกับโรงพยาบาลน้อยที่สุด งดการพาผู้เยี่ยมส ารวจไปรับประทานอาหารนอก
โรงพยาบาล เพ่ือรักษาเวลาในการเยี่ยมตามก าหนดการที่วางไว้ 

2.4 ด้านอ่ืนๆ ของดรับของที่ระลึกทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกในลักษณะใด และในระหว่างการ
เยี่ยมของดการบันทึกเทปเสียง ถ่าย VDO และภาพทุกชนิด ยกเว้นการถ่ายภาพนิ่งเท่านัน้ 

ในระหว่างการเยี่ยมส ารวจ 

1. Opening Conference & Hospital Presentation:  
1.1 ผู้บริหารสูงสุดกล่าวต้อนรับผู้เยี่ยมส ารวจและแนะน าทีมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

ประชุม (ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที) หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมส ารวจแนะน าตัวคณะผู้เยี่ยมส ารวจและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการเยี่ยม (กฎ กติกา มารยาท)  

1.2 ผู้บริหารระดับสูงน าเสนอภาพรวมผลงานของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ไม่เน้นข้อมูลที่ซ้ า
กับ Hospital Profile) และขอให้รักษาเวลาที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด   

1.3 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรรมการบริหารโรงพยาบาล และประธานกรรมการชุดต่างๆ  
2. Document & Performance review  

ผู้เยี่ยมส ารวจจะท าการทบทวนเอกสารและระเบียบปฏิบัติต่างๆ หรือหลักฐานต่างๆ ที่แสดงการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA โดยใช้รายงานผลการประเมิน compliance (ตาม extended evaluation guide) 
และขอให้โรงพยาบาลได้จัดเตรียมผู้รับผิดชอบระบบต่างๆ ร่วมทบทวนเอกสารกับผู้เยี่ยมส ารวจ  

 
 2.1 การทบทวนเอกสาร (Documentation Review) 

ในช่วง Documentation Review ขอให้โรงพยาบาลได้จัดเตรียมเอกสารไว้ ณ ห้องที่จัดเตรียมเป็น
ห้องท างานของคณะผู้เยี่ยมส ารวจ ดังรายการต่อไปนี้ 

1. พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์  
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ และทีมน าทางคลินิก (ช่วง 1 – 2 ปี)  
3. ผลการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้ให้บริการ / ชุมชน และผู้รับผลงานอ่ืน 
4. รายงานผลการเยี่ยมส ารวจโดยองค์กรภายนอก หรือรายงานผลการเยี่ยมของผู้เยี่ยมส ารวจ 
5. รายงานการติดตามศึกษาเครื่องชี้วัด และการน าเสนอผลการพัฒนา 
6. รายงานอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนต่างๆ (Incident Report) การท า root cause analysis, การ

พัฒนาที่เกิดขึ้น และการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง (รายปี/รายไตรมาส) 
7. การตอบสนองต่อสิทธิของผู้ป่วย  
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8. ข้อระเบียบ / ธรรมนูญองค์กรแพทย์  
9. ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2  การทบทวนเวชระเบียน  
ขอให้จัดเวชระเบียน ไว้ให้ผู้เยี่ยมส ารวจในห้องท างานของคณะผู้เยี่ยมส ารวจ ดังนี้  

1. คัดเลือกเวชระเบียนของผู้ป่วยไว้ 3 โรคต่อแผนก โรคละ 3 ฉบับ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  
2. คัดเลือกเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มีวันนอนนานที่สุดมา 5 ฉบับ 
3. คัดเลือกเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในละสาขาๆ ละ 5 ฉบับ  
4. คัดเลือกเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้า ICU จ านวน 5 ฉบับ  
5. คัดเลือกเวชระเบียนของผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน 5 ฉบับ 

3. Trace patient care and System Tracer 
Trace patient care เป็นการสุ่มเยี่ยมส ารวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยใช้

โรค/ผู้ป่วยในการตามรอยเพ่ือประเมินการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น OPD, ER, IPD, 
OR, LR, ICU, ทันตกรรม, X-ray, Lab เป็นต้น 

System tracer เป็นการสุ่มเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ เช่น ระบบบรหิารความเสี่ยง 
ผู้เยี่ยมส ารวจจะสุ่มเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตามรอยการน าระบบบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ  
4. Team Interview 

การสัมภาษณ์ทีม ขอให้ทีมที่รับการสัมภาษณเ์ตรียมน าเสนอผลการด าเนินงาน (ประมาณไม่เกิน 15 นาที) 
เน้นการน าเสนอภาพรวมของการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน สรุปประเด็นที่ได้จากการเรียนรู้ 
เพ่ือวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาและประเมินติดตามระบบที่วางไว้ โดยใช้ framework for sharing 

ผู้เยี่ยมส ารวจจะขอให้ยุติการน าเสนอเมื่อเห็นว่าล่วงเลยเวลาที่ก าหนด และขอให้จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร 
slide ทีน่ าเสนอให้แก่ผู้เยี่ยมส ารวจทุกคนที่เข้าสัมภาษณ์ใน session นั้น เพ่ือให้ผู้เยี่ยมส ารวจมีโอกาสท าความเข้าใจ
ได้ชัดเจนขึ้น 

การสัมภาษณ์ทีมเป็นการค้นหา ยืนยันในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนของทีมนั้นๆ หรือยังไม่พบค าตอบจากการเยี่ยม
หน่วยงาน และสรุปประเด็นที่ได้จากการเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพกระบวนการดูแลผู้ป่วยและ
ระบบงานนั้นๆ  

การจัดทีมเข้ารับการสัมภาษณ์ จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ควรอยู่ระหว่าง 7-10 คน (การมี
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์มากเกินไป อาจท าให้การสัมภาษณ์ไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร) 
5. Surveyor Meeting 

Surveyor Meeting เป็นการประชุมเฉพาะทีมผู้เยี่ยมส ารวจ เพ่ือสรุปประเด็นที่เป็นจุดเด่น และ
โอกาสพัฒนาของสถานพยาบาล  
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6. Daily Briefing 
Daily Briefing ขอให้ทีมงานสถานพยาบาลสรุปประเด็นที่ได้เรียนรู้และไม่ชัดเจนจากการเยี่ยม

ส ารวจ เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมผู้บริหารและทีมน าในวันที่ผ่านมาเพ่ือท าความเข้าใจ  
7. Exit Conference  

Exit Conference เป็นการสรุปประเด็นจากการเยี่ยมทั้งหมดเพ่ือให้โรงพยาบาลเห็นโอกาสพัฒนา
ต่อไป โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารของโรงพยาบาล และผู้แทนของทีมต่างๆ 
8. หมายเหต ุแนวทางส าหรับผู้รับการเยี่ยม (หน่วยงาน) 

1) หากมีข้อมูลตัวเลขแสดงผลลัพธ์ได้ยิ่งดี แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร 
2) เมื่อผู้เยี่ยมส ารวจถาม ให้จับประเด็นค าถามให้ชัดเจน (ควรจดประเด็นค าถามไปด้วย เพื่อทบทวน

ความเข้าใจ และเพ่ือจะได้ตอบให้ครอบคลุม)  
3) ควรตอบให้ตรงประเด็นอย่างกระชับ  
4) ควรน าเสนอตัวอย่างของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสัมผัสได้ บอกเล่าถึงสิ่งที่ท าในชีวิตประจ าวัน 

อย่าตอบค าถามตามทฤษฎีซึ่งยังไม่ได้น ามาปฏิบัติ 
5) ควรตอบให้ครบ PDCA คือ แนวทางการท างานเป็นอย่างไร การปฏิบัติจริงเป็นอย่างไร ครอบคลุม

เพียงใด ผลลัพธ์เป็นอย่างไร มีแผนที่จะท าอะไรต่อ 
6) ควรกระจายผู้ตอบให้ทั่วถึงโดยให้ผู้ปฏิบัติที่รู้เรื่องดีที่สุดเป็นผู้เริ่มต้นตอบและสมาชิกที่เหลือช่วยกัน

เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์  
7) ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมควรเป็นบุคคลสุดท้ายที่จะตอบในประเด็นนั้น 
8) ถ้าฟังค าถามไม่เข้าใจ อย่าลังเลที่จะถามผู้เยี่ยมส ารวจกลับด้วยการ (ก) ขอให้ผู้เยี่ยมส ารวจตั้ง

ค าถามใหม่ที่ชัดเจนมากข้ึน หรือ (ข) ขอให้ผู้เยี่ยมส ารวจอธิบายเหตุผลของการตั้งค าถามนั้น หรือ  
(ค) ทวนค าถามด้วยส านวนของเราเองและขอให้ผู้เยี่ยมส ารวจยืนยันว่าใช่สิ่งที่ผู้เยี่ยมส ารวจต้องการ
ทราบหรือไม่ 

9) ควรเชื่อมโยงประเด็นค าถามกับมาตรฐาน HA และนึกถึงเป้าหมายของมาตรฐานไปด้วยในระหว่างคิด
ค าตอบ 

10) เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ขอให้ทีมช่วยกันสรุปว่าได้เห็นโอกาสพัฒนาอะไรบ้างจากค าถามของผู้เยี่ยม
ส ารวจ ก่อนที่จะให้ผู้เยี่ยมส ารวจสรุปข้อเสนอแนะให้ทีม 
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ภายหลังการเยี่ยม 

1. ขอให้โรงพยาบาลด าเนินการสรุป “แบบสอบถามความคิดเห็นกระบวนการเยี่ยม แบบ Online” ใน
ภาพรวมของโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม 2 สว่น 

http://goo.gl/h1Lj6n (แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการเย่ียม) 

 
http://goo.gl/x1PH2D (แบบสอบถามความเห็นต่อผู้เยี่ยม/ที่ปรึกษา) 

 
และตอบกลับมายังสถาบันภายใน 1 สัปดาหห์ลังการเยี่ยม โรงพยาบาลละ 1 แบบ (ด าเนินการส่ง link แบบสอบถาม
เพ่ิมในการประสานทาง E-mail ด้วย) 
2. ทางสถาบันจะจัดส่งสรุปรายงานผลการเยี่ยมให้สถานพยาบาลภายในประมาณ 6 - 8 สัปดาห์ 
3. การยืนยันการส่งค่าใช้จ่ายในการเข้าเยี่ยมให้แก่ทางสถาบัน กรุณาศึกษารายละเอียดจากใบแจ้งหนี้  

 

http://goo.gl/h1Lj6n
http://goo.gl/x1PH2D

