การเข้าสู่การเป็ นผู้เยีย่ มสารวจ
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1.
2.

3.

4.

ฝึ กวิเคราะห์บริบทโรงพยาบาลในสถานการณ์ สภาพแวดล้อมจริง
ฝึ กวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาล (SAR) สามารถระบุจดุ แข็ง โอกาสในการพัฒนาในการ
ออกแบบ กระบวนการทางาน การกากับติดตาม และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ฝึ กทักษะการเยี่ยมสารวจที่สาคัญ เช่น analytical skill, systems thinking skill, document review skill,
questioning and probing skill, listening skill, observation skill และ coaching skill เป็ นต้น
ฝึ กฝนการทางานเป็ นทีม โดยบูรณาการร่วมกับการเยี่ยมสารวจ การให้คะแนน (scoring) และการเขียนรายงาน

เนือ้ หาของหลักสูตร (Contents)
1.
2.

3.

4.

ฝึ กวิเคราะห์บริบทโรงพยาบาลในสถานการณ์ สภาพแวดล้อมจริง
ฝึ กวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาล (SAR) สามารถระบุจดุ แข็ง โอกาสในการพัฒนาในการ
ออกแบบ กระบวนการทางาน การกากับติดตาม และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ฝึ กทักษะการเยี่ยมสารวจที่สาคัญ เช่น analytical skill, systems thinking skill, document review skill,
questioning and probing skill, listening skill, observation skill และ coaching skill เป็ นต้น
ฝึ กฝนการทางานเป็ นทีม โดยบูรณาการร่วมกับการเยี่ยมสารวจ การให้คะแนน (scoring) และการเขียนรายงาน

วิธีการฝึ กอบรม/การเรียนรู้ (Learning Method)
1.

2.
3.

4.
5.

ผ่านการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการอ่านรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment report) ของโรงพยาบาล
เชื่อมโยงกับมาตรฐาน HA
การประชุมทีมเพื่อรวบรวมประเด็นการวิเคราะห์องค์กรเบือ้ งต้น และวางแผนการเยี่ยมสารวจ
การฝึ กทักษะการเยี่ยมสารวจตามลาดับขัน้ จาก (1) ขัน้ ตอนการสังเกตและการอภิปราย (See), (2) ขัน้ ตอนการ
ฝึ กฝนภายใต้การกากับดูแลอย่างใกล้ชิด (Try), (3) ขัน้ ตอนการฝึกปฏิบตั ิเยี่ยมสารวจจริงอย่างอิสระภายใต้การ
ให้คาปรึกษาโดยครูผฝู้ ึ กเยี่ยมสารวจ (Act)
เรียนรูผ้ ่านการสะท้อนกลับ การทบทวนหลังฝึ กเยี่ยม (After action review และ feedback)
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกับผูเ้ ยี่ยมสารวจอื่นและครูฝึก

ความคาดหวัง (Expectation)
1.
2.
3.

ผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจจะมีทศั นคติท่ดี ตี ่อการเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจ
ผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจจะสามารถปรับตัวเองในการทางานเป็ นทีมและทางานในบริบทของโรงพยาบาล
ผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจจะได้รบั ความรูแ้ ละทักษะจากการฝึ กปฏิบตั ิการเยี่ยมสารวจโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละ
ได้รบั คาแนะนา การสะท้อนจากครูผฝู้ ึ กเยี่ยมสารวจหลังเยี่ยม

4.

ผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจจะมีความสามารถเพียงพอ (competencies) ที่จะขึน้ ทะเบียนเป็ นผูส้ ารวจ

คุณสมบัติผู้สมัคร (Quality of applicant)
1.
2.

3.

เหมือนคุณสมบัติผฝู้ ึ กอบรมหลักสูตร HA 451
ผูท้ ่จี บหลักสูตร HA 451 จะได้รบั การคัดเลือกของสรพ. ตามคุณสมบัติท่สี ถาบันกาหนด จะได้รบั เชิญให้เข้าร่วม
โปรแกรมปฐมนิเทศการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจ (Orientation meeting for new surveyor in
training)
มีความรูแ้ ละความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

จานวนผู้เรียน ขึน้ กับสรพ. (สูงสุดไม่เกิน 35 คน)
วิธีการสมัคร
1.
2.

3.

สมัครเรียน HA451 และแจ้งความจานงว่าต้องการฝึ กเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจ
สรพ. จะเป็ นผูค้ ดั เลือกโดยพิจารณาคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ของสถาบัน และเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อฝึ กอบรม
เป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจ
เข้าร่วมโปรแกรมปฐมนิเทศผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจ 2 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนเพื่อตัดสินใจในการเข้า
ร่วมขัน้ ต่อไป

ระยะเวลา (Duration)
•

ฝึ กเยี่ยมสารวจหน้างานพร้อมครูผฝู้ ึ ก สูงสุดไม่เกิน 5 ครัง้ (หนึ่งครัง้ ประกอบด้วย 1 วันเพื่อวางแผนการ
เยี่ยมสารวจ, 2 วัน เพื่อฝึ กเยี่ยมสารวจ)

สถานทีฝ่ ึ กอบรม ฝึ กเยี่ยมสารวจในโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ขึน้ กับสรพ.) ยกเว้นบริเวณที่มเี หตุการณ์ไม่สงบ
ค่าใช้จ่าย (Fee) ไม่เสียค่าใช้จ่าย - สรพ. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
อาจารย์ผู้สอน/ฝึ ก (Trainer) – ตามที่สรพ. กาหนด

