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รายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตออายกุารรับรอง 
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ป (Re-accreditation Survey) 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 

โดย สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
 

เพื่อใหกระบวนการเยี่ยมสํารวจเพื่อตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (Re-Accreditation Survey) เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ขอใหโรงพยาบาลศึกษาเอกสารการ

เตรียมรับการเยี่ยมสํารวจนี้ พรอมทั้งเผยแพรใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อการจัดเตรียมความพรอมในวันเยี่ยมสํารวจใน

ดานตางๆ ดังนี้ 

1. เอกสารแบบประเมินตนเองและความกาวหนาของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลเปนผูจัดสงเอกสารแบบประเมินตนเองฉบับสมบูรณ และ Electronic file ใหแก 

1.1. ผูเยี่ยมสํารวจโดยตรง ตามรายการ “เอกสารสําหรับผูเยี่ยมสํารวจ“ (เอกสารแนบ D) โดยขอใหจัดสงทั้ง 

Hard copy และ CD 

1.2. สถาบันโดยสง Electronic file ของแบบประเมินตนเองฉบับสมบูรณในรูป CD 
โดยขอใหจัดสงกอนวันเยี่ยมสํารวจอยางนอย 3 สัปดาห ในการนี้ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ใน

การไมเขาเยี่ยมหากผูเย่ียมสํารวจและสถาบันไมไดรับเอกสารอยางครบถวนภายในเวลาทีก่ําหนด 

2. การประสานงานทั่วไป 

2.1. การประสานการเดินทางและที่พัก ของผูเยี่ยมสํารวจ (เอกสารแนบ E) 

2.2. ขอใหโรงพยาบาลจัดสถานที่ อุปกรณ และบคุลากรที่จะอํานวยความสะดวกดังนี้ 

2.2.1. เตรียมหองประชุมขนาดพอเหมาะสําหรับผูเยี่ยมสํารวจ เพื่อเปนหองทํางาน ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 

20.00 น. หรือตลอดระยะเวลาการเยี่ยมสํารวจ 

2.2.2. Computer & Printer 1 ชุด พรอมอุปกรณเครื่องเขียน และกระดาษในหองทํางานของคณะผูเยี่ยม

สํารวจ   

2.2.3. จัดบุคลากร 1 คน เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาเอกสารระหวางการทบทวนเอกสาร 

Documentation Review (เอกสารแนบ C)  

2.3. ขอใหโรงพยาบาลจัดเตรียมอาหารสําหรับคณะผูเยี่ยมสํารวจ ดังนี้ 

2.3.1. ใหเปนไปอยางเรียบงายและเปนภาระกับโรงพยาบาลนอยที่สุด โดยเฉพาะอาหารกลางวัน ใน

ระหวางการเยี่ยมสํารวจขอเปนอาหารจานเดียว และเปนการภายในเฉพาะทีมผูเยี่ยมสํารวจ 

2.3.2. งดการพาผูเยี่ยมสํารวจไปรับประทานอาหารนอกโรงพยาบาล เพื่อรักษาเวลาในการเยี่ยมสํารวจ

ตามกําหนดการที่วางไว 
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2.4. ในระหวางการเยี่ยมสํารวจ ของดการบันทึกเทปเสียง ถาย  VDO และภาพทุกชนิด ยกเวนการถาย

ภาพนิ่งเทานั้น 

2.5. คณะผูเยี่ยมสํารวจ ของดรับของที่ระลึกทุกกรณี ไมวาจะเปนของที่ระลึกในลักษณะใด 

2.6. ในกรณีผูเยี่ยมสํารวจหรือที่ปรึกษาเปนสุภาพสตรีขอความกรุณาโรงพยาบาลจัดเจาหนาที่สุภาพสตรีรวม

รับ – สงในการเดินทางดวย 

3. การทบทวนเอกสาร  

ขอใหโรงพยาบาลจัดเตรียมเอกสารตางๆ (เอกสารแนบ C) ไว ณ หองที่จดัเตรียมเปนหองทํางานของผูเยี่ยม

สํารวจ เพื่อศึกษาในชวงเชาและเย็นของแตละวัน 

4. การนําเสนอของ Opening Conference & Hospital Presentation  

ขอใหรักษาเวลาที่กําหนดใหอยางเครงครัด เพื่อประโยชนของโรงพยาบาลเอง ควรใชเวลาใหจบภายในเวลา 

08.55 น. เพื่อใหสามารถเริ่มเยี่ยมหนวยงานไดในเวลา 09.00 น. 

4.1. โรงพยาบาลกลาวตอนรับผูเยี่ยมสํารวจและแนะนําตัวผูเขารวมประชุม (ใชเวลาไมเกิน 5 นาที) คณะ            

ผูเยี่ยมสํารวจแนะนําตัว กลาวถึงวัตถุประสงคในการเยี่ยมสํารวจ (กฎ กติกา มารยาท)  

4.2. โรงพยาบาลเสนอภาพรวมผลงานของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ไมเนนสถิติหรือขอมูลตัวเลขที่สง

ใหสถาบันฯ ที่ซ้ํากับ Hospital Profile) 

4.3. ผูเขารวมประชุม ไดแก กรรมการบริหารโรงพยาบาล และประธานกรรมการชุดตางๆ  

5. การจัดทีมเขารับการสัมภาษณ 

5.1. ใหทําความเขาใจเปาหมายของการสัมภาษณและคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวของมากที่สุด เชน การสัมภาษณ

เร่ืองยา ควรนําผูเกี่ยวของกับนโยบายเรื่องยาและการควบคุมกํากับระบบยามารวมสนทนา  

5.2. จํานวนสมาชิกที่เขารวมสัมภาษณควรอยูระหวาง 7-10 คน และไมควรมีผูสังเกตการณเขารวมใน

การสัมภาษณ (โดยเฉพาะอยางยิ่งการสัมภาษณ PCT ซึ่งมักจะมีผูเขารวมสังเกตการณมากเกินไปทํา

ใหการสัมภาษณไมเกิดประโยชน มีการรบกวนสมาธิในระหวางการสนทนา) 

6. การนําเสนอของทีมงานตางๆ 

6.1. การนําเสนอของทีมงานตางๆ ไมเกิน 1 ใน 4 ของเวลาที่จัดไวในการสัมภาษณ (ประมาณไมเกิน 15 

นาที) ผูเยี่ยมสํารวจจะขอใหยุติการนําเสนอเมื่อถึงกําหนดเวลาดังกลาว 

6.2. ขอใหจัดเตรียมพิมพเอกสาร slide ที่นําเสนอใหแกผูเยี่ยมสํารวจและผูฝกเยี่ยมสํารวจทุกคนที่เขา

สัมภาษณใน session นั้น เพื่อใหผูเยี่ยมสํารวจและผูฝกเยี่ยมสํารวจมีโอกาสทําความเขาใจไดชัดเจนขึ้น 
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7. การสัมภาษณแตละทีม 

7.1. Policy Direction & Planning with Leader คือการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูบริหารอาวุโส และตัวแทนของทีมตางๆ ตามสมควร หรือ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อรับทราบทิศทาง แผนงานการดําเนินงานของโรงพยาบาลในภาพรวม 

7.2. Facilitator Team/ทีมบริหารความเสียง (RM)  คือการสัมภาษณทีมประสานงานของโรงพยาบาล (ทีม

ประสานงานหลักของโรงพยาบาล) ทีมบริหารความเสี่ยง 

7.3. สัมภาษณทีม PCT 
7.3.1. เปนการนําเสนอภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพของ PCT นั้นๆ เปนการสรุปและนําเสนอเฉพาะ

ส่ิงที่ไมปรากฏในแบบประเมินตนเอง 

7.3.2. เปนการสัมภาษณเพื่อคนหา ยืนยันในสิ่งที่ยังไมแนชัดใน PCT นั้นๆ หรือยังไมพบคําตอบจากการ

เยี่ยมหนวยงานจึงขอใหจัดผูเขารวมประชมุเฉพาะผูที่เปน Key success ของ PCT เทานั้น 

7.4. สัมภาษณดาน HRD, IM ในหนวยงาน เปนการเยี่ยมหนวยงานตางๆ  ที่ระบุเพื่อสัมภาษณผูปฏิบัติงาน

ในประเด็นเกี่ยวกับ HRD, IM 

7.5. Strategic Plan & KPI Monitoring Interview เปนการสัมภาษณทีมนํา/รองผูอํานวยการ/ผูที่รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร รวมทั้งบริหารทรัพยากร (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ A) 

7.6. CQI &Tool update ใหโรงพยาบาลเลือกผลงานนําเสนอและเรียนรูเทคนิคทางสถิติ และการพัฒนา

คุณภาพ เพื่อการเรียนรูเครื่องมือคุณภาพ โดยอาจเลือกเรื่องที่ดีที่สุด หรือเร่ืองที่ตองการปรึกษา ซึ่งอาจ

เปนเรื่อง Clinic และ Non Clinic (เอกสารเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ B) 

7.7. Patient & Customer Relation Management เปนการสัมภาษณผูรับผิดชอบดานลูกคาสัมพันธ 

การตลาดประชาสัมพันธ และศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

7.8. Disease & Health Hazard Surveillance เปนการสัมภาษณการเฝาระวังโรคติดตอ/ติดเชื้อท่ีมาจากชุมชน

ผูเขารวมสัมภาษณ ทีม IC ทีมสุขภิบาล ทีมเวชกรรมสังคม และสิ่งแวดลอม 

7.9. Drug Policy Monitoring (DPM) เปนการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับระบบยาทั้งในเรื่องนโยบาย และ

การติดตาม 

8. การเยี่ยมหนวยงาน 

8.1. Patient Care Unit เปนการเยี่ยมสํารวจหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวยทั้งหมด ไดแก OPD, 

ER, IPD, OR, LR, ICU, ทันตกรรม, X-ray, Lab 

8.2. ENV Tour เปนการเยี่ยมสํารวจสิ่งแวดลอมโดยรอบของโรงพยาบาล ทั้งทางดานโครงสราง การจัดการ

ทางกายภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ 

8.3. ENV & Community Focus Interview เปนการสัมภาษณผูแทนหนวยงาน ทีม คณะกรรมการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม เวชกรรมสังคม และผูแทนของชุมชน 
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8.4. Community Visit เปนการเขาเยี่ยมชมเครือขาย ชมรม PCU ในชุมชนที่โรงพยาบาลสนับสนุน หรือ 

Empower ใหมีการสงเสริมสุขภาพในชุมชน 

8.5. แนวทางสําหรับผูรับการเยี่ยมสํารวจ (หนวยงาน) 

8.6. ใชเวลา 5 นาทีแรกนําเสนอผลลัพธของงานที่ทีมภาคภูมิใจ ใหครอบคลุมมากที่สุด  เชน “ลดความ

ผิดพลาดในการใหยา” “ใหการดูแลทางดานจิตใจแกเด็กที่ไดรับยาเคมีบําบัดและใหญาติมีสวนรวมใน

การชวยเหลือดูแลกัน”   

8.6.1. หากมีขอมูลตัวเลขแสดงผลลัพธไดยิ่งดี  แตถาไมมีก็ไมเปนไร     

8.6.2. ไมตองนําเสนอรายละเอียดวิธีการพัฒนาในชวงนี้ 

8.7. เมื่อผูเยี่ยมสํารวจถาม ใหจับประเด็นคําถามใหชัดเจน (ควรจดประเด็นคําถามไปดวย เพื่อทบทวนความ

เขาใจ และเพื่อจะไดตอบไดครอบคลุม)   

8.7.1. ควรเชื่อมโยงประเด็นคําถามกับมาตรฐาน HA และนึกถึงเปาหมายของมาตรฐานไปดวยใน

ระหวางคิดคําตอบ 

8.7.2. ควรตอบใหตรงประเด็นอยางกระชับ ไมเยิ่นเยอ   

8.7.3. ควรนําเสนอตัวอยางของการปฏิบัติที่ เปนรูปธรรมและสัมผัสได บอกเลาถึงส่ิงที่ทําใน

ชีวิตประจําวัน อยาตอบคําถามตามทฤษฎีซึ่งยังไมไดนํามาปฏิบัติ 

8.7.4. ควรตอบใหครบ PDCA คือ แนวทางการทํางานเปนอยางไร การปฏิบัติจริงเปนอยางไร ครอบคลุม

เพียงใด ผลลัพธเปนอยางไร มีแผนที่จะทําอะไรตอ 

8.8. ควรกระจายผูตอบใหทั่วถึงโดยใหผูปฏิบัติที่รูเร่ืองดีที่สุดเปนผูเร่ิมตนตอบและสมาชิกที่เหลือชวยกัน

เพิ่มเติมใหสมบูรณ  

8.8.1. ผูบริหารหรือหัวหนาทีมควรเปนบุคคลสุดทายที่จะตอบในประเด็นนั้น 

8.9. ถาฟงคําถามไมเขาใจ อยาลังเลที่จะถามผูเยี่ยมสํารวจกลับ ดวยการ (ก) ขอใหผูเยี่ยมสํารวจตั้งคําถาม

ใหมที่ชัดเจนมากขึ้น หรือ (ข) ขอใหผูเยี่ยมสํารวจอธิบายเหตุผลของการตั้งคําถามนั้น หรือ (ค) ทวน

คําถามดวยสํานวนของเราเอง และขอใหผูเยี่ยมสํารวจยืนยันวาใชส่ิงที่ผูเยี่ยมสํารวจตองการทราบ

หรือไม   

8.9.1. อยาตอบคําถามโดยที่ยังไมเขาใจวาผูถามตองการอะไร   

8.10. หากตองการตอบคําถามที่ผานมาแลว และผูเยี่ยมสํารวจไดตั้งประเด็นใหมแลวควรรอจนการพูดคุยใน

ประเด็นใหมส้ินสุดลงคอยยอนกลับไปตอบคําถามเดิมโดยระบุใหชัดเจนวาเปนการตอบตอคําถามอะไร 

8.11. เมื่อส้ินสุดการสัมภาษณ ขอใหทีมชวยกันสรุปวาไดเห็นโอกาสพัฒนาอะไรบางจากคําถามของผูเยี่ยม
สํารวจกอนที่จะใหผูเยี่ยมสํารวจสรุปขอเสนอแนะใหทีม 

9. ผูเย่ียมสํารวจพบผูบริหาร 

หัวหนาคณะผูเยี่ยมสํารวจฯ เขาพบผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของโรงพยาบาล เพื่อแจงผลการเยี่ยม

สํารวจทั้งหมดรวมทั้งสิ่งที่พบเห็น แลวรวมพิจารณาวาประเด็นใดเปนสิ่งที่ Sensitive ซึ่งจะมีผลตอผูปฏิบัติมากหาก

นําเสนอในตอน Exit รวมทั้งโรงพยาบาล 
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10. Exit Conference 

เปนการสรุปประเด็นจากการเยี่ยมสํารวจทั้งหมดเพื่อใหโรงพยาบาลเห็นโอกาสพัฒนาในการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาลตอไป โดยผูที่เขารวมประชุม ไดแก ผูบริหารของโรงพยาบาล ผูแทนของทีมตางๆ  

11. การจัดทีน่ั่งใน Section ตางๆ   

ขอใหจัดโตะประชุมในลักษณะ วงรี หรือ ตัวยู เพื่อใหผูเย่ียมสํารวจ และโรงพยาบาลนั่งในลักษณะ 
Face to Face ดังรูป แตไมใชลักษณะ Classroom  

 

12. ความเขาใจในกระบวนการเยี่ยมสํารวจ  

เพื่อใหเกิดความเขาใจและความคาดหวังที่ถูกตองตอกระบวนการเยี่ยมสํารวจของสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคการมหาชน)  ทางสถาบันจึงขอสรุปประเด็นที่มักจะเกิดความเขาใจที่สับสนไวดังนี้ 

 

ผูเย่ียมสํารวจมาทําอะไร ผูเย่ียมสํารวจไมไดมาทําอะไร 

เรามาในฐานะ generalist ซึ่งมีความรูเร่ืองกระบวนการ 

พัฒนาคุณภาพ 

เราไมไดเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานเทคนิค 

เรามาดวยหมวกสามใบ คือตัวแทนของผูรับบริการ ผูรู

เร่ืองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ, และผูแทนของวิชาชีพ

ที่ใหบริการ 

เราไมไดมาประเมินทางวิชาชีพในเชิงลึก 

เรามาเพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล เราไมไดมาตัดสินผิดถูก หรือมาจบัผิด 

เรามาเพื่อวิเคราะหระบบงานในภาพรวม เ ร า ไม ไ ด ม า เพื่ อป ระ เมิ นกา รทํ า งานของ

ผูปฏิบัติงานแตละคน 

เรามาเพื่อกระตุนใหโรงพยาบาลเห็นตัวเอง เห็นจุดแข็ง

จุดออนของตัวเอง กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู และ

ชี้ใหเห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กวางขึ้น 

เราไมไดบงการวาโรงพยาบาลจะตองทําอยางนั้น

อยางนี้ 

เราพยายามใชเทคนิคการโคชแบบ non-directive คือ

ตั้งคําถามเพื่อใหทีมงานคิดหาคําตอบดวยตัวเอง 

เราจะไมใชเทคนิคแบบ directive หรือใหคําตอบ

ตรงๆ แกทีมงาน ยกเวนแตจะเปนการยกตัวอยาง

เพื่อใหทีมงานคิดตอไปได 

เราตองการคําตอบที่เปนรูปธรรมซึ่งสะทอนใหเห็นการ

ปฏิบัติจริง คือ ทีมงานทําอะไร ทําไดครอบคลุมเพียงใด 

เราไมตองการคําตอบเชิงทฤษฎี ซึ่งไมไดมีการ

ปฏิบัติจริง 

จอภาพ 
ผูเยี่ยมสํารวจ 

โรงพยาบาล 
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ผูเย่ียมสํารวจมาทําอะไร ผูเย่ียมสํารวจไมไดมาทําอะไร 

ทําแลวไดผลอยางไร และจะทําอะไรตอไป 

เรามาเพื่อชื่นชมและใหกําลังใจในสวนที่ทําไดดีอยูแลว  

แตอาจจะใชเวลาพูดคุยในสวนนี้ไมมากนัก เพราะได

ขอมูลจากแบบประเมินตนเองมาสวนหนึ่งแลว 

เราไมไดละเลยส่ิงที่ทีมงานทําไดดีแลว แตการใช

เวลาพูดคุยเพื่อหาโอกาสพัฒนาจะไดประโยชน

แกโรงพยาบาลมากกวา 

เราตองการใหทีมงานมีกําลังใจที่จะพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง ดวยการใหขอเสนอแนะตางๆ 

เราไมตองการใหทีมงานหมดกําลังใจ หรือปฏิเสธ

หรือพยายามแกตัวเมื่อไดรับขอเสนอแนะ 

13. ภายหลังการเยี่ยมสํารวจ 

13.1. ขอใหโรงพยาบาลดําเนินการสรุป “แบบประเมินผลการเยี่ยมสํารวจ” ในภาพรวมของโรงพยาบาล

จํานวน 1 ฉบับ และสงกลับมายัง สรพ. ภายใน 1 สัปดาหหลังการเยี่ยม (เอกสารแนบ F) 

13.2. ทางสถาบันจะจัดสงสรุปรายงานผลการเยี่ยมสํารวจใหภายใน 6 - 8 สัปดาห 

13.3. การยืนยัน การสงคาตอบแทนผูเยี่ยมสํารวจใหแกทางสถาบัน  

กรุณาสงสําเนาเอกสารเพื่อยืนยันการสงคาตอบแทนมายังสถาบันไดที่โทรสารหมายเลข 02–951–0104 โดยระบุถึง

เจาหนาที่การเงินเพื่อดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินและจัดสงใหทางโรงพยาบาลตอไป 

หมายเหตุ   การสงคาตอบแทนสําหรับผูเยี่ยมสํารวจนั้น  ทานสามารถฝากเงินผานบัญชีธนาคารของทางสถาบันไดดังนี้ 

 บัญชี : ออมทรัพย    ธนาคาร : ไทยพาณิชย  

 สาขา : ยอยกระทรวงสาธารณสุข   

 ชื่อบัญช ี : กองทุนเพื่อการพัฒนาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล  

 เลขที่บัญชี  : 340-2-04886-4   
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เอกสารแนบ A 

Session: Strategic Plan & KPI Monitoring Interview 
 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อเรียนรูวิธีการในการจัดทําแผนกลยุทธของโรงพยาบาลที่จะทําใหสอดคลองกับบริบท รวมท้ังขอมูลตางๆ ที่

นํามาใชวิเคราะหเพื่อกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

2. เพื่อเรียนรูปญหาอุปสรรคในการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัต ิ

3. เพื่อเรียนรูวิธีการติดตามความกาวหนาและการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมท้ังการนําขอมูลตางๆ มา

วิเคราะห 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ผูอํานวยการ ผูบริหารระดับสูงที่ระดับผิดชอบกลยุทธหลักๆ ผูทําหนาที่วิเคราะหขอมูลติดตามผลการ

ดําเนินงาน จํานวนไมเกิน 7 คน 

 
ลักษณะกิจกรรม 
1. การนําเสนอขอมูลสรุปในลักษณะตารางสรุปตามตัวอยาง 
2. การนําเสนอประสบการณในการวิเคราะหขอมูลที่ใชเพื่อการวางแผนกลยุทธและการวิเคราะหแปลความหมาย

ขอมูลที่ใชติดตามความกาวหนาและการบรรลุวัตถุประสงค 

3. การนําเสนอแผนพัฒนาสําหรับอนาคตจากขอมูลที่ติดตาม 

4. การแลกเปลี่ยนบทเรียนและขอคิดเห็นกับผูเยี่ยมสํารวจ 

 
ระยะเวลา 
 1.30 - 2 ชั่วโมง 

 
เนื้อหามาตรฐานที่เกี่ยวของ 
1. I-1 การนํา 

2. I-2 การวางแผนกลยุทธ 

3. I-4 การวัด วิเคราะห และจัดการความรู 

4. IV ผลการดําเนินการ 
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ตัวอยางตารางสรุปแผนยุทธศาสตรและขอมลูที่เกี่ยวของ 

Challenges Short 
term 

objectives 

Long 
term 
goals 

Key 
tactics & 
action 
plans 

HR plan KPI Present 
performance 

Projected 
performance 

        
        
        
        
        

 

ตัวอยางการสรุปขอมูลอยางยอๆ 
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เอกสารแนบ B 

Session: CQI Concepts & Tools Update 
 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหทีมงานของโรงพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนแกนนําในการพัฒนาคุณภาพ ไดเรียนรูแนวคิดและเครื่องมือ

ใหมๆ ในการพัฒนาคุณภาพ 

2. เพื่อใหมีการนําผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และตอยอด จากสิ่งที่

โรงพยาบาลไดดําเนินการไปแลว 

3. เพื่อใหทีมงานของโรงพยาบาลไดมีโอกาสฝกฝนการปฏิบัติในการใชเครื่องมือคุณภาพทีจ่าํเปน 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. ผูเปนแกนนําในการพฒันาคุณภาพในทมีงานตางๆ ของโรงพยาบาล จํานวนประมาณ 20 - 30 คน 

2. ผูเยี่ยมสํารวจ 1 ทานทําหนาที่ facilitator  

 
ลักษณะกิจกรรม 
1. การนําผลงานของโรงพยาบาลมาเรียนรูรวมกัน 

2. การบรรยายหรือชมวิดีทัศน 
3. การฝกปฏิบัต ิ

 
ระยะเวลา 

ประมาณ 2 ชั่วโมงในบายวันสุดทาย กอนที่จะมีการนําเสนอสรุปผลการเยี่ยมสาํรวจ 

 
เนื้อหา 
1. วิธีการทําใหมาตรฐานไปอยูในงานประจํา 

2. การทํา RCA ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3. Human Factor Engineering 

4. การฝกปฏิบติทํา Triggered Chart Review 

5. การกําหนดตัวชี้วัด การใช control chart และเครื่องมือวิเคราะหอื่นๆ 

6. อื่นๆ ที่ผูเยี่ยมสํารวจและทีมงานของโรงพยาบาลเห็นสมควร 
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เอกสารแนบ C 

การทบทวนเอกสาร (Documentation Review) 
กรณี ICV  การจัดเตรียมเอกสารโรงพยาบาลใหจัดเตรียมเทาที่โรงพยาบาลมอียู  

กรณี มาตรฐานใหม การจัดเตรียมเอกสารโรงพยาบาลใหจัดเตรียมทั้งหมด 

กรณี มาตรฐานเดิม การจัดเตรียมเอกสารโรงพยาบาล ยกเวนขอ 2 - 3 (3.8 / 3.10), 5 – 7 

กรณี HPH  การจัดเตรียมเอกสารโรงพยาบาลใหจัดเตรียมขอ 1 - 3 (3.8 / 3.10), 5 – 7 

 
กลุม ก. เอกสารที่ตองทบทวน 

ในชวง Documentation ขอใหโรงพยาบาลไดจัดเตรียมเอกสารดังตอไปน้ีไว ณ หองที่จัดเตรียมเปนหอง 

ทํางานของคณะผูเยี่ยมสํารวจ 

1. พันธกิจ วสัิยทัศน  แผนยุทธศาสตร และคานิยมหลัก (Core Value) 

2. นโยบาย ขอตกลง แนวทางการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพ 

3. รายงานการประชุม (ชวง 1 – 2 ป) 

3.1. คณะกรรมการบริหาร 

3.2. ทีมนํา 

3.3. ทีมประสานงาน 

3.4. ผลการเยี่ยมสํารวจภายใน (ถาม)ี 

3.5. กรรมการ Human Resource 

3.6. กรรมการ Resource Planning 

3.7. ทีมบริหารความเสี่ยง 

3.8. คณะกรรมการ / ทีมงานรับผิดชอบงานสรางเสริมสุขภาพ 

3.9. การประชมุระหวางแผนก (ถาม)ี 

3.10. การประชมุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานสรางเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาล 

3.11. องคกรแพทย 6 - 12 เดือนที่ผานมา (ถาม)ี 

3.12. องคกรพยาบาล / ทมีบริหารการพยาบาล 6 – 12 เดือนที่ผานมา (ถาม)ี 

4. ผลการศึกษาความตองการของผูรับบริการ / ผูใหบริการ / ชุมชน 

5. รายงานกิจกรรม / โครงการตางๆ ดานสงเสริมสุขภาพ 

6. รายงานการดําเนินงานของ PCU ที่รับผิดชอบ 

7. รายงานการติดตามศึกษาเครื่องชี้วัดและการนําเสนอผลงานดานสงเสริมสุขภาพ 

8. กิจกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
9. รายงานอุบัติการณขอรองเรียนตางๆ (Incident Report) 

10. การวิเคราะหผลแนวโนมความเสี่ยง (รายป / รายไตรมาส) 

11. การตอบสนองตอสิทธิของผูปวย 

12. ขอระเบียบ / ธรรมนูญองคกรแพทย (ถาม)ี 

13. รายงานผลการเยี่ยมสํารวจโดยองคกรภายนอก หรือรายงานผลการเยี่ยมของที่ปรึกษา 
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14. การวางแผนงบประมาณ 

15. คูมือปฏบิัติงานระหวางแผนก 

16. รายงานการติดตามศึกษาเครื่องชี้วัด และการนําเสนอผลการพัฒนา 

17. ผลการศึกษาความตองการของลูกคา 

18. ผลงานของทีมนําทางคลินิกตางๆ (ทีม PCT) 

19. แบบประเมินระดับหนวยงานทุกหนวยงาน (Service Profile) 
 
กลุม ข. การทบทวนเวชระเบียน (การจดัเตรียมเวชระเบียนเพื่อการทบทวน แบงเปนสองกลุม 
1. การทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวยจากเวชระเบียน ขอใหจัดเวชระเบียนใหทบทวนในคืนวันแรกที่ผูเยี่ยม

สํารวจไปถึง (อาจจะเปนการทบทวนที่โรงพยาบาล หรือหากไมสะดวกอาจจะตองขอทบทวนที่โรงแรมที่พัก) 

โดยมีแนวทางการจัดเตรียมเวชระเบียน ดังนี้ (ทบทวนเชิงคุณภาพ)  

1.1. คัดเลือกเวชระเบียนในโรคที่ผูเยี่ยมสํารวจไดคัดเลือกไว (3 - 7 โรคตอแผนก) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา  

1.2. คัดเลือกเวชระเบียนของผูปวยที่มีวันนอนนานที่สุดมาโรคละ 3 ฉบับ 

1.3. คัดเลือกเวชระเบียนของผูปวยที่เสียชีวิตในแตละสาขาๆ ละ 10 ฉบับ  

1.4. คัดเลือกเวชระเบียนของผูปวยที่เขา ICU โดยมิไดวางแผน 10 ฉบับ  

1.5. คัดเลือกเวชระเบียนของผูปวยที่กลับมารักษาซ้ําภายใน 28 วัน 10 ฉบับ 

1.6. จัดเตรียมเวชระเบียนในขอ (1.1) และ  (1.5) ใหผูเยี่ยมสํารวจในหองทํางานของคณะผูเยี่ยมสํารวจใน

วันแรกที่ไปถึงโรงพยาบาล  

2. การทบทวนความสมบูรณของเวชระเบียนเชิงปริมาณ ใหโรงพยาบาลทบทวนโดยใชแบบฟอรมของ สปสช.

รวมกับสรพ. 
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เอกสารสําหรบัผูเย่ียมสํารวจ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 
 

 

*** แบบประเมนิตนเองของหนวยงานใหเตรียมไวที่หนวยงานและหองประชุมของคณะผูเยี่ยมสํารวจ 
 
สําหรับผูเย่ียมสํารวจทีม 1 

นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิ์พงศ 

สงเอกสารที่   301/129 หมูบาน VIP ซอย 5 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท  089-722-1063 

e-mail address  surachaipanya@hotmail.com 
เอกสารทีต่องนําสง 
1. Hospital  profile 

2. โครงสรางบริหาร/โครงสรางคุณภาพ 

3. สรุปรายงานงานความกาวหนาหลังการรับรองคุณภาพ และรายงานการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง 

4. แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในชวง 1 - 2 ป ถัดไป 

5. แบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลอง         

 สิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

 ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองคกร 

 ตอนที่ 2 ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

 ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผูปวย 

 ตอนที่ 4  ผลลัพธการดําเนินงานขององคกร 

6. แบบประเมินตนเองทีมนําทางคลินิก (Service Profile พรอม Clinical Tracer) 

 PCT ER/ PCT MED 

7. ผลการทบทวนเวชระเบียนตามแนวทาง สปสช.รวมกบัสรพ. 

8. CD 1 แผน บรรจุขอมูลทั้งหมด (รวมขอมูล Service profile ทั้ง 12 PCT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ D 
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สําหรับผูเย่ียมสํารวจทีม 2  
นพ.สมจิตต ชี้เจริญ 

สงเอกสารที่   คลินิกศูนยโรคตา 188/124 ถ.ศาลาแดง ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทรศัพท  081-897-5566  

e-mail address  Cheecharoen@gmail.com 
 
เอกสารทีต่องนําสง 
1. Hospital  profile 

2. โครงสรางบริหาร/โครงสรางคุณภาพ 

3. สรุปรายงานงานความกาวหนาหลังการรับรองคุณภาพ และรายงานการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง 

4. แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในชวง 1 - 2 ป ถัดไป 

5. แบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลอง         

 สิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

 ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองคกร 

 ตอนที่ 2 ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

 ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผูปวย 

 ตอนที่ 4  ผลลัพธการดําเนินงานขององคกร 

6. แบบประเมินตนเองทีมนําทางคลินิก (Service Profile พรอม Clinical Tracer) 

 PCT SUR/ PCT ORTHO 

7. ผลการทบทวนเวชระเบียนตามแนวทาง สปสช.รวมกบัสรพ. 

8. CD 1 แผน บรรจุขอมูลทั้งหมด (รวมขอมูล Service profile ทั้ง 12 PCT) 
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สําหรับผูเย่ียมสํารวจทีม 3 
น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร 

สงเอกสารที่   1002 ซ.ขางโรงเรียนศรีวิกรณ ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง กทม. 10110 

โทรศัพท  086-3379801 

e-mail address  pornprapa_8391@yahoo.com 
 
เอกสารทีต่องนําสง 
1. Hospital  profile 

2. โครงสรางบริหาร/โครงสรางคุณภาพ 

3. สรุปรายงานงานความกาวหนาหลังการรับรองคุณภาพ และรายงานการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง 

4. แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในชวง 1 - 2 ป ถัดไป 

5. แบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลอง         

 สิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

 ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองคกร 

 ตอนที่ 2 ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

 ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผูปวย 

 ตอนที่ 4  ผลลัพธการดําเนินงานขององคกร 

6. แบบประเมินตนเองทีมนําทางคลินิก (Service Profile พรอม Clinical Tracer) 

 PCT PED/ PCT OBS 

7. ผลการทบทวนเวชระเบียนตามแนวทาง สปสช.รวมกบัสรพ. 

8. CD 1 แผน บรรจุขอมูลทั้งหมด (รวมขอมูล Service profile ทั้ง 12 PCT) 
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สําหรับผูเย่ียมสํารวจทีม 4 
  อาจารยชณิภาดา ชินอุดมพงศ 

สงเอกสารที่   27/108-9 ถ.ญาณวิโรจน ต.จนัทนิมิตร อ.เมอืง จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท  089-9398899 

e-mail address  pad_6921@yahoo.com 
 
เอกสารทีต่องนําสง 
1. Hospital  profile 

2. โครงสรางบริหาร/โครงสรางคุณภาพ 

3. สรุปรายงานงานความกาวหนาหลังการรับรองคุณภาพ และรายงานการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง 

4. แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในชวง 1 - 2 ป ถัดไป 

5. แบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกยีรติฉลอง         

 สิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

 ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองคกร 

 ตอนที่ 2 ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

 ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผูปวย 

 ตอนที่ 4  ผลลัพธการดําเนินงานขององคกร 

6. แบบประเมินตนเองทีมนําทางคลินิก (Service Profile พรอม Clinical Tracer) 

 PCT  จิตเวช / PCT EENT 

7. ผลการทบทวนเวชระเบียนตามแนวทาง สปสช.รวมกบัสรพ. 

8. CD 1 แผน บรรจุขอมูลทั้งหมด (รวมขอมูล Service profile ทั้ง 12 PCT) 
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สําหรับผูเย่ียมสํารวจทีม 5  
 ภก.ปรมินทร วีระอนันตวัฒน 

สงเอกสารที่   58/88 ต.บานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท  081-810-1392 
 
เอกสารทีต่องนําสง 
1. Hospital  profile 

2. โครงสรางบริหาร/โครงสรางคุณภาพ 

3. สรุปรายงานงานความกาวหนาหลังการรับรองคุณภาพ และรายงานการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง 

4. แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในชวง 1 - 2 ป ถัดไป 

5. แบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลอง         

 สิริราชสมบัติ ครบ 60 ป 

 ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองคกร 

 ตอนที่ 2 ระบบงานสําคญัของโรงพยาบาล 

 ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผูปวย 

 ตอนที่ 4  ผลลัพธการดําเนินงานขององคกร 

6. ผลการทบทวนเวชระเบียนตามแนวทาง สปสช.รวมกบัสรพ. 
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เอกสารแนบ F 

  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  

แบบสอบถามนีมี้วัตถุประสงคเพื่อใหโรงพยาบาลไดแสดงความคิดเห็นซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการเขา

เยี่ยม โดยขอความกรุณาทางศูนยคุณภาพฯ สรุปความคิดเห็นในภาพรวมของโรงพยาบาลเพียง 1 ฉบับเพื่อสงใหแกสถาบันฯ     

ทางสถาบัน ฯ ขอรับรองวาความคิดเห็นของโรงพยาบาลจะไมมีผลตอการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

รูปแบบการเขาเยี่ยม………Re-accreditation survey……….…ครั้งที่…3…. Cons ICV AS FS SS RS 

วันที่เยี่ยม……………8-9 ธันวาคม 2553…………………………….. 

โรงพยาบาล………สงขลานครินทร……… จํานวนเตียง……814……. เตียง 
 

สวนที่ 1 เปนความคิดเห็นของโรงพยาบาลตอการเขาเยี่ยมโรงพยาบาลในครั้งนี ้
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมายถูกในชองคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดย คะแนน 1 มีคานอยที่สุด  และคะแนน 7 มีคามาก

ที่สุด  ขอใดคะแนนนอยกวา 3 กรุณาระบุรายละเอียดเพื่อใหสถาบัน  สามารถนํามาปรับปรุงได (หากเนื้อที่ระบุรายละเอียดไมพอสามารถแนบ

เอกสารเพิ่มได) 
 

  นอย ปานกลาง มาก 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 ความรวดเร็วในการตอบสนองตอความตองการของโรงพยาบาล 

รายละเอยีดเพิ่มเติม……………………………………………………………… 

       

2 ความเปนกัลยาณมิตรในการติดตอสื่อสารที่โรงพยาบาลไดรับจาก สรพ. 

รายละเอยีดเพิ่มเติม……………………………………………………………… 

       

3 ความชัดเจนของขอมูลทีโ่รงพยาบาลไดรับจาก สรพ.ในดานการประสานงาน 

รายละเอยีดเพิ่มเติม………………………………………………………………… 

       

4 ความชัดเจนของขอมูลทีโ่รงพยาบาลไดรับจาก สรพ. ในดานวิชาการ 

รายละเอยีดเพิ่มเติม………………………………………………………………… 

       

5 ความเหมาะสมของการจัดตารางเวลาเยี่ยมที่โรงพยาบาลไดรับจาก สรพ. 

รายละเอยีดเพิ่มเติม………………………………………………………………… 

       

6 การบรรลุเปาหมายและความคาดหวังของโรงพยาบาล 

รายละเอยีดเพิ่มเติม………………………………………………………………… 

       

 

ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นใน

ภาพรวม……………………………………................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………
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สวนท่ี  2  เปนความคิดเห็นของโรงพยาบาลตอผูเยี่ยมสํารวจที่เขาเยี่ยมในครั้งน้ี 

แบบประเมนิผูเยี่ยมสํารวจ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตองการใหการเยี่ยมประเมินเปนกระบวนการแหงกัลยาณมิตรและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอโรงพยาบาล การไดรับขอมูลสะทอนกลับตามความเปนจริง จะชวยให สรพ. สามารถปรับปรุงการเยี่ยมประเมินใหเปนไปตามเจตนารมณ

ดังกลาว  สรพ.จึงใครขอความรวมมือจากผูรับการเยี่ยมประเมิน ในการตอบแบบประเมินนี้อยางตรงไปตรงมาที่สุด   

สวนที ่2  ขอใหโรงพยาบาลสงใหหนวยงานที่ไดรับการเขาเยี่ยมใหคําปรึกษา เปนผูประเมิน และใหศูนยพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลเปนผู

สรุปผลการเขาเยี่ยมของผูเยี่ยมสํารวจใหกับ สรพ. จํานวน 1 ฉบับ ตอผูเยี่ยมสํารวจ 1 ทาน 

ชื่อผูเยี่ยมสํารวจ....................นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิ์พงศ....................................................... 

 นอย      ปานกลาง      มาก 

1 2 3 4 5 6 7 

เนื้อหา        

1. ความสอดคลองกบัปญหา/ประเด็นสําคัญของหนวย        

2. การทําใหทีมเขาใจเปาหมายของกจิกรรมพัฒนาชัดเจนขึ้น        

3. การใชหลักการคุณภาพที่ชัดเจนในการถาม ตอบ แนะนํา         

4. การเชื่อมโยงแนวคิด HPH กับ HA         

5. ความเหมาะสมกับระดับความกาวหนาในการพัฒนาของ รพ.        

6. ประโยชนในการนําไปพัฒนา        

7. สมดุลระหวางการมุงเนนภาพรวม/ระบบใหญ กับการลงเนื้อหารายละเอียดเฉพาะเรือ่ง        

การเปนโคช        

1. ทาที ความเปนกลัยาณมิตร        

2. การสรางความมั่นใจและใหกําลงัใจในการพัฒนาตอเนือ่ง        

3. การใชคําถามที่เขาใจงาย มีเปาหมายชัดเจน        

4. การกระตุน/สงเสริมใหทีมมีโอกาสแสดงออก        

5. การรับฟงขอมูลและการชี้ใหทีมไดเรียนรูจากผลงานของทีม        

6. ความไวในการรับรูความรูสึกของทมีงาน        

7. การทําใหมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตอเนื่อง        

8. การเปดโอกาสใหทีมคิดหาทางออกในการพัฒนาดวยตนเอง โดยผูเยี่ยมสํารวจใหการชี้แนะในระดับที่

เหมาะสม 
       

9. การสรุปประเด็นเมื่อสิ้นสุดการเยีย่ม        

การบริหารจัดการ        

1. บุคลิกภาพ การวางตัว ความนาเชื่อถอื        

2. การเตรียมตัวศึกษาขอมูล        

3. ความตรงตอเวลา        

4. การทํางานเปนทมีของผูเยีย่มสํารวจ        

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นผูเยี่ยมสํารวจ (ถามี)  

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

...................................................................................................... 
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สวนท่ี  2  เปนความคิดเห็นของโรงพยาบาลตอผูเยี่ยมสํารวจที่เขาเยี่ยมในครั้งน้ี 

แบบประเมนิผูเยี่ยมสํารวจ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตองการใหการเยี่ยมประเมินเปนกระบวนการแหงกัลยาณมิตรและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอโรงพยาบาล การไดรับขอมูลสะทอนกลับตามความเปนจริง จะชวยให สรพ. สามารถปรับปรุงการเยี่ยมประเมินใหเปนไปตามเจตนารมณ

ดังกลาว  สรพ.จึงใครขอความรวมมือจากผูรับการเยี่ยมประเมิน ในการตอบแบบประเมินนี้อยางตรงไปตรงมาที่สุด   

สวนที ่2  ขอใหโรงพยาบาลสงใหหนวยงานที่ไดรับการเขาเยี่ยมใหคําปรึกษา เปนผูประเมิน และใหศูนยพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลเปนผู

สรุปผลการเขาเยี่ยมของผูเยี่ยมสํารวจใหกับ สรพ. จํานวน 1 ฉบับ ตอผูเยี่ยมสํารวจ 1 ทาน 

ชื่อผูเยี่ยมสํารวจ....................นพ.สมจิตต ช้ีเจริญ....................................................... 

 นอย      ปานกลาง      มาก 

1 2 3 4 5 6 7 

เนื้อหา        

8. ความสอดคลองกบัปญหา/ประเด็นสําคัญของหนวย        

9. การทําใหทีมเขาใจเปาหมายของกจิกรรมพัฒนาชัดเจนขึ้น        

10. การใชหลักการคุณภาพที่ชัดเจนในการถาม ตอบ แนะนํา         

11. การเชื่อมโยงแนวคิด HPH กับ HA         

12. ความเหมาะสมกับระดับความกาวหนาในการพัฒนาของ รพ.        

13. ประโยชนในการนําไปพัฒนา        

14. สมดุลระหวางการมุงเนนภาพรวม/ระบบใหญ กับการลงเนื้อหารายละเอียดเฉพาะเรือ่ง        

การเปนโคช        

10. ทาที ความเปนกลัยาณมิตร        

11. การสรางความมั่นใจและใหกําลงัใจในการพัฒนาตอเนือ่ง        

12. การใชคําถามที่เขาใจงาย มีเปาหมายชัดเจน        

13. การกระตุน/สงเสริมใหทีมมีโอกาสแสดงออก        

14. การรับฟงขอมูลและการชี้ใหทีมไดเรียนรูจากผลงานของทีม        

15. ความไวในการรับรูความรูสึกของทมีงาน        

16. การทําใหมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตอเนื่อง        

17. การเปดโอกาสใหทีมคิดหาทางออกในการพัฒนาดวยตนเอง โดยผูเยี่ยมสํารวจใหการชี้แนะในระดับที่
เหมาะสม 

       

18. การสรุปประเด็นเมื่อสิ้นสุดการเยีย่ม        

การบริหารจัดการ        

5. บุคลิกภาพ การวางตัว ความนาเชื่อถอื        

6. การเตรียมตัวศึกษาขอมูล        

7. ความตรงตอเวลา        

8. การทํางานเปนทมีของผูเยีย่มสํารวจ        

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นผูเยี่ยมสํารวจ (ถามี)  

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

...................................................................................................... 
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สวนท่ี  2  เปนความคิดเห็นของโรงพยาบาลตอผูเยี่ยมสํารวจที่เขาเยี่ยมในครั้งน้ี 

แบบประเมนิผูเยี่ยมสํารวจ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตองการใหการเยี่ยมประเมินเปนกระบวนการแหงกัลยาณมิตรและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอโรงพยาบาล การไดรับขอมูลสะทอนกลับตามความเปนจริง จะชวยให สรพ. สามารถปรับปรุงการเยี่ยมประเมินใหเปนไปตามเจตนารมณ

ดังกลาว  สรพ.จึงใครขอความรวมมือจากผูรับการเยี่ยมประเมิน ในการตอบแบบประเมินนี้อยางตรงไปตรงมาที่สุด   

สวนที ่2  ขอใหโรงพยาบาลสงใหหนวยงานที่ไดรับการเขาเยี่ยมใหคําปรึกษา เปนผูประเมิน และใหศูนยพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลเปนผู

สรุปผลการเขาเยี่ยมของผูเยี่ยมสํารวจใหกับ สรพ. จํานวน 1 ฉบับ ตอผูเยี่ยมสํารวจ 1 ทาน 

ชื่อผูเยี่ยมสํารวจ....................น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร....................................................... 

 นอย      ปานกลาง      มาก 

1 2 3 4 5 6 7 

เนื้อหา        

15. ความสอดคลองกบัปญหา/ประเด็นสําคัญของหนวย        

16. การทําใหทีมเขาใจเปาหมายของกจิกรรมพัฒนาชัดเจนขึ้น        

17. การใชหลักการคุณภาพที่ชัดเจนในการถาม ตอบ แนะนํา         

18. การเชื่อมโยงแนวคิด HPH กับ HA         

19. ความเหมาะสมกับระดับความกาวหนาในการพัฒนาของ รพ.        

20. ประโยชนในการนําไปพัฒนา        

21. สมดุลระหวางการมุงเนนภาพรวม/ระบบใหญ กับการลงเนื้อหารายละเอียดเฉพาะเรือ่ง        

การเปนโคช        

19. ทาที ความเปนกลัยาณมิตร        

20. การสรางความมั่นใจและใหกําลงัใจในการพัฒนาตอเนือ่ง        

21. การใชคําถามที่เขาใจงาย มีเปาหมายชัดเจน        

22. การกระตุน/สงเสริมใหทีมมีโอกาสแสดงออก        

23. การรับฟงขอมูลและการชี้ใหทีมไดเรียนรูจากผลงานของทีม        

24. ความไวในการรับรูความรูสึกของทมีงาน        

25. การทําใหมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตอเนื่อง        

26. การเปดโอกาสใหทีมคิดหาทางออกในการพัฒนาดวยตนเอง โดยผูเยี่ยมสํารวจใหการชี้แนะในระดับที่
เหมาะสม 

       

27. การสรุปประเด็นเมื่อสิ้นสุดการเยีย่ม        

การบริหารจัดการ        

9. บุคลิกภาพ การวางตัว ความนาเชื่อถอื        

10. การเตรียมตัวศึกษาขอมูล        

11. ความตรงตอเวลา        

12. การทํางานเปนทมีของผูเยีย่มสํารวจ        

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นผูเยี่ยมสํารวจ (ถามี)  

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

...................................................................................................... 
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สวนท่ี  2  เปนความคิดเห็นของโรงพยาบาลตอผูเยี่ยมสํารวจที่เขาเยี่ยมในครั้งน้ี 

แบบประเมนิผูเยี่ยมสํารวจ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตองการใหการเยี่ยมประเมินเปนกระบวนการแหงกัลยาณมิตรและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอโรงพยาบาล การไดรับขอมูลสะทอนกลับตามความเปนจริง จะชวยให สรพ. สามารถปรับปรุงการเยี่ยมประเมินใหเปนไปตามเจตนารมณ

ดังกลาว  สรพ.จึงใครขอความรวมมือจากผูรับการเยี่ยมประเมิน ในการตอบแบบประเมินนี้อยางตรงไปตรงมาที่สุด   

สวนที ่2  ขอใหโรงพยาบาลสงใหหนวยงานที่ไดรับการเขาเยี่ยมใหคําปรึกษา เปนผูประเมิน และใหศูนยพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลเปนผู

สรุปผลการเขาเยี่ยมของผูเยี่ยมสํารวจใหกับ สรพ. จํานวน 1 ฉบับ ตอผูเยี่ยมสํารวจ 1 ทาน 

ชื่อผูเยี่ยมสํารวจ....................อ.ชณิภาดา ชินอุดมพงศ....................................................... 

 นอย      ปานกลาง      มาก 

1 2 3 4 5 6 7 

เนื้อหา        

22. ความสอดคลองกบัปญหา/ประเด็นสําคัญของหนวย        

23. การทําใหทีมเขาใจเปาหมายของกจิกรรมพัฒนาชัดเจนขึ้น        

24. การใชหลักการคุณภาพที่ชัดเจนในการถาม ตอบ แนะนํา         

25. การเชื่อมโยงแนวคิด HPH กับ HA         

26. ความเหมาะสมกับระดับความกาวหนาในการพัฒนาของ รพ.        

27. ประโยชนในการนําไปพัฒนา        

28. สมดุลระหวางการมุงเนนภาพรวม/ระบบใหญ กับการลงเนื้อหารายละเอียดเฉพาะเรือ่ง        

การเปนโคช        

28. ทาที ความเปนกลัยาณมิตร        

29. การสรางความมั่นใจและใหกําลงัใจในการพัฒนาตอเนือ่ง        

30. การใชคําถามที่เขาใจงาย มีเปาหมายชัดเจน        

31. การกระตุน/สงเสริมใหทีมมีโอกาสแสดงออก        

32. การรับฟงขอมูลและการชี้ใหทีมไดเรียนรูจากผลงานของทีม        

33. ความไวในการรับรูความรูสึกของทมีงาน        

34. การทําใหมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตอเนื่อง        

35. การเปดโอกาสใหทีมคิดหาทางออกในการพัฒนาดวยตนเอง โดยผูเยี่ยมสํารวจใหการชี้แนะในระดับที่
เหมาะสม 

       

36. การสรุปประเด็นเมื่อสิ้นสุดการเยีย่ม        

การบริหารจัดการ        

13. บุคลิกภาพ การวางตัว ความนาเชื่อถอื        

14. การเตรียมตัวศึกษาขอมูล        

15. ความตรงตอเวลา        

16. การทํางานเปนทมีของผูเยีย่มสํารวจ        

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นผูเยี่ยมสํารวจ (ถามี)  

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

...................................................................................................... 
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สวนท่ี  2  เปนความคิดเห็นของโรงพยาบาลตอผูเยี่ยมสํารวจที่เขาเยี่ยมในครั้งน้ี 

แบบประเมนิผูเยี่ยมสํารวจ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตองการใหการเยี่ยมประเมินเปนกระบวนการแหงกัลยาณมิตรและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอโรงพยาบาล การไดรับขอมูลสะทอนกลับตามความเปนจริง จะชวยให สรพ. สามารถปรับปรุงการเยี่ยมประเมินใหเปนไปตามเจตนารมณ

ดังกลาว  สรพ.จึงใครขอความรวมมือจากผูรับการเยี่ยมประเมิน ในการตอบแบบประเมินนี้อยางตรงไปตรงมาที่สุด   

สวนที ่2  ขอใหโรงพยาบาลสงใหหนวยงานที่ไดรับการเขาเยี่ยมใหคําปรึกษา เปนผูประเมิน และใหศูนยพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลเปนผู

สรุปผลการเขาเยี่ยมของผูเยี่ยมสํารวจใหกับ สรพ. จํานวน 1 ฉบับ ตอผูเยี่ยมสํารวจ 1 ทาน 

ชื่อผูเยี่ยมสํารวจ....................ภก.ปรมินทร วีระอนันตวัฒน....................................................... 

 นอย      ปานกลาง      มาก 

1 2 3 4 5 6 7 

เนื้อหา        

29. ความสอดคลองกบัปญหา/ประเด็นสําคัญของหนวย        

30. การทําใหทีมเขาใจเปาหมายของกจิกรรมพัฒนาชัดเจนขึ้น        

31. การใชหลักการคุณภาพที่ชัดเจนในการถาม ตอบ แนะนํา         

32. การเชื่อมโยงแนวคิด HPH กับ HA         

33. ความเหมาะสมกับระดับความกาวหนาในการพัฒนาของ รพ.        

34. ประโยชนในการนําไปพัฒนา        

35. สมดุลระหวางการมุงเนนภาพรวม/ระบบใหญ กับการลงเนื้อหารายละเอียดเฉพาะเรือ่ง        

การเปนโคช        

37. ทาที ความเปนกลัยาณมิตร        

38. การสรางความมั่นใจและใหกําลงัใจในการพัฒนาตอเนือ่ง        

39. การใชคําถามที่เขาใจงาย มีเปาหมายชัดเจน        

40. การกระตุน/สงเสริมใหทีมมีโอกาสแสดงออก        

41. การรับฟงขอมูลและการชี้ใหทีมไดเรียนรูจากผลงานของทีม        

42. ความไวในการรับรูความรูสึกของทมีงาน        

43. การทําใหมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตอเนื่อง        

44. การเปดโอกาสใหทีมคิดหาทางออกในการพัฒนาดวยตนเอง โดยผูเยี่ยมสํารวจใหการชี้แนะในระดับที่
เหมาะสม 

       

45. การสรุปประเด็นเมื่อสิ้นสุดการเยีย่ม        

การบริหารจัดการ        

17. บุคลิกภาพ การวางตัว ความนาเชื่อถอื        

18. การเตรียมตัวศึกษาขอมูล        

19. ความตรงตอเวลา        

20. การทํางานเปนทมีของผูเยีย่มสํารวจ        

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นผูเยี่ยมสํารวจ (ถามี)  

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

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


