
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   หน่วยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  โทร 1014 , 10071 
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เรื่อง    แจ้งขยายระยะเวลาตอบแบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2564 

เรียน     หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / ศูนย์ความเป็นเลิศ 

 ................................................................................................................................. ............................. 

                 ตามหนังสือเลขที่ มอ.104.2639191/64-00241 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้แจ้งขอความ
อนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าตอบแบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2564 
(Hospital Safety Culture Survey Online) นั้น 

   ในการนี้ โรงพยาบาลฯ  ขอแจ้งขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบส ารวจออนไลน์ ตั้งแต่
บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564) และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านและ
บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าตอบแบบส ารวจออนไลน์ โดยใช้รหัส 14 หลักตามขั้นตอน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) : 

1. เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/64/ หรือ SCAN QR code (ด้านล่าง) 
2. เข้าสู่ เมนู เข้าสู่แบบส ารวจ 
3. ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน 
4. ตอบแบบส ารวจทั้ง 2 ส่วน 

โดย สรพ. ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการส ารวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่ม
ตอบครบตามจ านวนเกณฑ์ก าหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของ
ท่านตอบแบบส ารวจตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
                

         Scan QR Code 
 

                              (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัช  ชาญชญานนท์) 
                                          รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 

 

https://qrgo.page.link/vzGQB 
 

หมายเหตุ :-  
 1.สามารถเข้าตอบแบบส ารวจได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และ Smart phone 
 2.หากต้องการตรวจสอบสถานะการเข้าตอบ สามารถติดต่อได้ที่ คุณกันฑ์กนิษฐ์  แก้วผนึก  โทร 10071/1014 
    หรือแจ้งมาที่ E-mail : quality@medicine.psu.ac.th 

https://qrgo.page.link/vzGQB


วิธีการเข้าใช้แบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2564 
(เริ่มท าแบบสอบถามตัง้แต่วันที่ 8 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564) 

 

1.เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/64/ หรือ SCAN QR code 

 
 
3. ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน และกดยันยืน เชน่ 2021137791XXXX 
   (2021 = ปี , 13779 = รหัสโรงพยาบาล , 1XXXX = หมายเลขการตอบ) 
   **สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามเลขรหัสที่ระบบแจ้งเท่านั้น** 
4. ตอบแบบส ารวจทั้ง 2 ส่วน 
    1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจ (16 ข้อ) 
       -    ข้อ 9 แบ่งตามกลุ่มและสายงานที่ปฏิบัติ/บุคลากร 1 คนอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น **ตามที่ระบุไว้** 
          (Update ข้อมูลจากงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ณ วันที ่28 มกราคม 2564 นับเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรนานต้ังแต่ 6 
เดือนขึ้นไป) 

- ข้อ 12 ระบุตามหน่วยงานที่สังกดั โดยระบุตามกลุ่มที่สังกัด 
- ข้อ 15 หมายถึง ระดับ/ต าแหน่งตาม Career path เช่น จากระดับ “ปฏิบัติการ”เป็น “ช านาญการ” 

2) แบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล (ข้อ A H) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1) ระบบจะบันทึกขอ้มูลอัตโนมัติ และไม่อนุญาตให้ใช้รหัสผ่านเดิม 
              2) การเข้าระบบท าแบบส ารวจ จะต้องท าให้ครบทั้ง 2 ส่วน จึงถือว่า การท าแบบส ารวจ ครบถ้วนสมบรูณ์ 
    3) ระบบส่วนกลางจะวิเคราะห์ข้อมูลให้กับโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบต้ังแต่ 60% ขั้นไปเท่านั้น 
 5. ตรวจสอบเลขรหสั 14 หลัก ได้ทาง Link : https://qrgo.page.link/upsfn 
 6. กรณีระบบขัดข้องขอแนะน าช่วงเวลาการเข้าท าแบบส ารวจ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้งานจ านวนมากในช่วงเวลาปกต ิ โดยใหเ้ข้าท าแบบ  
     ส ารวจ ในช่วงเวลา ดังนี้ 

- เวลา 06.30 - 08.00 น. 
- เวลา 17.30 - 20.00 น. 
- เวลา 21.00 – ขึ้นไป 
 

**สอบถามรายละเอียดและข้อมลูเพ่ิมเติม ได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ โทร. 10071/1014** 



แสดงการจัดแบ่งกลุ่มบุคลากร และสายงานที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม ในระบบ Hospital Safety Culture Survey: HSCS 

ก าหนดให้บุคลากร 1 คน อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 

กลุ่มผู้บริหาร 
(บุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป 

ซึ่งมีลูกน้องอยู่ภายใต้การดูแล) 

กลุ่มสายวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข 
(บุคลากรในสายงานการรักษาพยาบาล ที่มี

ใบประกอบวิชาชีพ) 

กลุ่มสายสนับสนุนทางการแพทย์ 
(บุคลากรในสายงานการรักษาพยาบาล ที่ไม่มี

ใบประกอบวิชาชีพ) 

กลุ่มสายสนับสนุนทั่วไป 
(บุคลากรในสายงานบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่

งานการรักษาพยาบาล) 
ได้แก่ บุคลากรทุกสายงานใน รพ. ที่อยู่ใน
ระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป ตัวอย่างเช่น 
 

 แพทย์ (Attending/Staff Physician) 

 แพทย์ประจ าบา้น/แพทย์ที่อยู่ระหว่าง
การฝึกอบรม 

 ทันตแพทย ์

 เภสัชกร 

 เทคนิคการแพทย์ 

 พยาบาลวชิาชีพ 

 นักกายภาพบ าบัด อาชีวบ าบัด วจีบ าบัด 

 โภชนาการ/ นักก าหนดอาหาร 

 อ านวยการ/ เจ้าหนา้ที่ดา้น Back Office 

 พนักงานซักฟอก/ Supply 

 พนักงานเปล 

ได้แก่ บุคลากรที่อยู่ในสายงานการ
รักษาพยาบาลที่มีใบประกอบวชิาชีพ 
ตัวอย่างเช่น 

 แพทย์ (Attending/Staff Physician) 

 แพทย์ประจ าบา้น/แพทย์ที่อยู่ระหว่าง
การฝึกอบรม 

 ทันตแพทย ์

 เภสัชกร 

 เทคนิคการแพทย์ 

 พยาบาลวชิาชีพ 

 นักกายภาพบ าบัด อาชีวบ าบัด วจี
บ าบดั 
 

 

ได้แก่ บุคลากรที่อยู่ในสายงานการ
รักษาพยาบาลที่ไม่มใีบประกอบวิชาชีพ 
ตัวอย่างเช่น 

 ทันตภิบาล 

 พยาบาลเทคนิค 

 ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสชักร           
ผู้ช่วยทนัตแพทย ์

 พนักงานช่วยเหลือผู้ปว่ย 

 Technician (เช่น Respiratory 
Therapist และรังสีเทคนิค) 

 โภชนาการ/ นักก าหนดอาหาร 

 พนักงานซักฟอก/ Supply 
พนักงานเปล 

ได้แก่ บุคลากรในสายงานทีไ่ม่ใช่การ
รักษาพยาบาล ตัวอย่างเช่น 
 

 อ านวยการ/เจ้าหนา้ที่ดา้น Back 
Office 

 อื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับงานการ
รักษาพยาบาล 
 

 

 



เขา้ URL : http://hscs.ha.or.th/64/  

กรอกรหัส 14 หลัก 

ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีทกุท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสะท้อนวฒันธรรมองคก์รผ่านเคร่ืองมือพฒันาคณุภาพ 
ในการประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมลูผา่นทาง online ปี 2564 

โรงพยาบาลจะสามารถรายงานผลการส ารวจได้ หากมีการตอบครบตามเกณฑ์ตั้งแต่ 60% (ค าถามทั้ง 2 ส่วน) ขึ้นไปในทุกกลุ่ม 

ท่านใดยงักรอกข้อมูลไม่ครบ 
ให้เข้าระบบเพ่ือตอบเพ่ิมเติมได้ 
(ต้องตอบครบทัง้ 2 ส่วน จึงถือว่า  

การท าแบบส ารวจ ครบถ้วนสมบรณ์ู) 

ตั้งแต่ 8 มี.ค. – 31 พ.ค.2564 

หรือ SCAN 

โดยสามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ของท่าน ได้ทาง Link : https://qrgo.page.link/upsfn 

**ร่วมลุ้นรับรางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ตอบครบ 100 %** 

  กรณีระบบขดัข้องขอแนะน าช่วงเวลาการเข้าท าแบบส ารวจ เพ่ือหลีกเล่ียงการ
ใช้งานจ านวนมากในช่วงเวลาปกติ  โดยให้เข้าท าแบบส ารวจ ในช่วงเวลา ดงัน้ี 
- เวลา 06.30 - 08.00 น. 
- เวลา 17.30 - 20.00 น. 
- เวลา 21.00 – ขึน้ไป 




