
                                       บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ศูนยคุณภาพ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร  โทร. 1014 
ท่ี   มอ.391.9.1/  0289        วันท่ี      27  พฤษภาคม  2554 
เร่ือง      ขอเชิญเขารวมโครงการอบรม “ การพัฒนาคุณภาพสําหรับ Patient Care Team ” 

  

เรียน     หัวหนาภาควชิา / ประธานและเลขา PCT / หวัหนาฝาย / หวัหนาหอผูปวย / หวัหนาคลินิก  
(…………………………………………………………………………….) 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  รายละเอียดโครงการ ฯ 
   แบบตอบรับเขารวมโครงการ ฯ 

 

ดวยทีมบริหารโรงพยาบาลรวมกับคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพดานการบริการ 
(QMT)  กําหนดการจัดโครงการฝกอบรมตามแผนปฏิบัติการดานคุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
ปงบประมาณ  2554   โดยในเดือนมิถุนายน 2554  กําหนดจัดโครงการ (กิจกรรมที่ ) “ การพัฒนา
คุณภาพสําหรับ Patient Care Team ”    ในวันท่ี  15  มิถุนายน  2554  ณ  หองเกาแสน ช้ัน 9  โรงแรมลี  
การเดนส  พลาซา  หาดใหญ  ประมาณ 100 คน  เพื่อใหหนวยงาน/ผูใหบริการระบุผูรับบริการ  ความ
ตองการ  ความคาดหวังของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก  นํามากําหนด output/clinical outcome 
กระบวนการสําคัญ  ปจจัยนําเขา  รวมทั้งผูสงมอบได (SIPOC model) 

    

ในการนี้ศูนยคุณภาพโรงพยาบาล  ขอแจงรายละเอียดโควตาการเขารวม  ดังนี้ :- 
 คณะกรรมการ Patient Care Team (PCT ละ 1 โตะ  ประมาณ  5-10  คน) 
 ฝายบริการพยาบาล (ที่มีสวนเกี่ยวของกับ PCT) 
 ผูสนใจเขารวม  

**  สามารถเขารวมไดทั้งผูที่เคยอบรม  และยังไมเคยอบรม  ** 
 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเขารวมโครงการในวัน  เวลาดังกลาว  โดยขอใหสงแบบตอบรับการเขารวม
โครงการฯ  กลับมายังศูนยคุณภาพโรงพยาบาล  ภายในวันที่  6  มิถุนายน  2554   

                                                                                   
                                                                                                      (รองศาสตราจารยธวัช  ชาญชญานนท) 

                   หัวหนาศูนยคุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

หมายเหต ุ ใหทุกหนวยงานนาํ service profile  เดิมมาดวย 



 
โครงการฝกอบรม  

“ การพฒันาคุณภาพสําหรับ  Patient  Care  Team  ”  
( ตามแผนการจัดอบรมดานการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล  ประจําปงบประมาณ  2554  กิจกรรมที ่  ) 

 

 หลักการและเหตุผล 

 

ดวยทีมบริหารโรงพยาบาลรวมกับคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพดานการบริการ (QMT)  
กําหนดการจัดโครงการฝกอบรมตามแผนปฏิบัติการดานคุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร  ปงบประมาณ  

2554   เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation   
 

 วัตถุประสงค 

1. เขาใจความตองการ  ความคาดหวังของผูรับบริการทั้งภายใน  และภายนอก กําหนด output/clinical 
outcome กระบวนการสําคัญ ปจจัยนําเขา รวมทั้งผูสงมอบได (SIPOC model) 

2. เขาใจและอธิบายแนวคิดของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  สามารถวิเคราะหหนาที่/เปาหมาย  ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพหรือประเมินการบรรลุเปาหมายของหนวยงานไดอยางเหมาะสม  รวมทั้ง

สามารถประยุกตและเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกับงานประจําได 
3. มีความสามารถประเมินตนเองตามมาตรฐาน  เพื่อคนหาโอกาสพัฒนา  บันทึกความกาวหนา  และประเมิน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

  วัน เวลา  สถานที่ 
วันที่ 15 มิถุนายน  2554 

หองเกาแสน  ช้ัน  9  โรงแรม  ลี  การเดนส  พลาซา  หาดใหญ 

 

  วิทยากร / FACILITATOR 
นายแพทยธวัช      ชาญชญานนท 
นายแพทยพงศศักด์ิ ดานเดชา 
คุณกัญญา  ตั้งเกียรติกําจาย 
 

  ผูเขาอบรม  (บุคลากรคณะแพทยศาสตร)   

ผูเขาอบรม  ประมาณ  100  คน ประกอบดวย 

o คณะกรรมการ Patient Care Team (PCT ละ 1 โตะ  ประมาณ  5-10  คน) 
o ฝายบริการพยาบาล (ที่มีสวนเกี่ยวของกับ PCT) 
o ผูสนใจเขารวม  

หมายเหตุ    สามารถเขารวมไดทั้งผูที่เคยอบรม  และยังไมเคยอบรม 

 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศูนยคุณภาพโรงพยาบาล 

สิ่งท่ีสงมาดวย  



กําหนดการโครงการฝกอบรม  
“  การพัฒนาคุณภาพสําหรับ Patient  Care Team   ” 
วันที ่ 15  มิถุนายน  2554  เวลา  08.30 – 16.30 น. 

ณ  หองเกาแสน  ช้ัน  9  โรงแรม  ลี  การเดนส  พลาซา  หาดใหญ 
 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-09.00 น.  พิธเีปด 
09.00-10.30 น. SIPOC MODEL   โดยนายแพทยธวัช ฯ 
10.30-10.45 น. coffee break 
10.45-12.00 น. Work shop  SIPOC MODEL  โดยนายแพทยธวัช  คุณกัญญา  และ QMT. 
12.00-13.00 น. Lunch 
13.00-14.20 น. Service  profile  โดยนายแพทยธวัช ฯ 

14.20 -14.30 น. coffee break 
14.30 -16.30 น. Work shop ตอยอด  Service  profile   โดยนายแพทยธวัช นายแพทยพงศศักดิ์   

   และ QMT. 
 

หมายเหตุ  ใหทกุหนวยงานนํา service profile  เดิมมาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบตอบรบัการเขารวมโครงการ 

“ การพัฒนาคุณภาพสาํหรับ Patient  Care  Team  ”  
วันที ่15  มิถุนายน  2554  เวลา  08.30 – 16.30 น. 

ณ  หองเกา  ชั้น  9  ลี  การเดนส  พลาซา  หาดใหญ 
 

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………. 

 
รายชื่อผูเขารวม  ดังนี ้:- 

1. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

2. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

3. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

4. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

5. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

6. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

7. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

8. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

9. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 

10. …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………. 
 

 
กรุณาสงแบบตอบรบัการเขารวมโครงการฯ  กลบัมายังศูนยคุณภาพโรงพยาบาล  ภายในวันที ่ 6  มิย.  54 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ศูนยคุณภาพโรงพยาบาล  โทร 10070 , 1014 
 

กัญญารัตน / ศุภลักษณ ( ผูประสานง 
 
 

หมายเหต ุ ใหทุกหนวยงานนาํ service profile  เดิมมาดวย 

 

สิ่งทีส่งมาดวย  


