
สรุปแผนงาน/โครงการตามแบบ After  Action  Review CUP สูงเนิน ปี 2564 
หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลการดำเนินงานคุณภาพในการเตรียมพร้อมการต่ออายุรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2564 

 

ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
1. วัน  เวลา  สถานที่ทำกิจกรรม 

 
วันเวลาดำเนินโครงการ วันท่ี  4 – 5 ธันวาคม 2563 
สถานท่ี ห้องประชุม ณ  เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รสีอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย ทีมนำคณุภาพและตัวแทนกรรมการคร่อมสายงาน 
วันที่ 4  ธันวาคม 2563 เข้าร่วมประชุม จำนวนวันละ 50 คน  

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน           49 คน 

รวม 50 คน 
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมประชุม จำนวนวันละ 50 คน  

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน            49 คน 

รวม 50 คน 
 

2. ลักษณะของกจิกรรมโดยสรุป 
 

1. ให้ทีมนำคุณภาพ และกรรมการคร่อมสายงาน ทุกกรรมการ รวบรวม ปรับปรุงแบบ
ประเมินตนเอง SAR 2020 และสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2559 – 2563  

2. แต่ละทีมนำคุณภาพ นำเสนอแบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (สรพ.)และ
ข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาหลังการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re- Accreditation Survey ) ใน
รูปแบบ Power Point  

3. ผู้บริหารและผูเ้ข้าร่วมประชุม ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และเพิ่มเติมประเด็นที่สำคญัให้กับ
ผู้นำเสนอ 

4. สรุปประเด็นสำคญัแตล่ะทีมนำคณุภาพและกรรมการคร่อมวายงาน พร้อมท้ังนัดหมาย
การส่งเอกสาร การเตรยีมนำเสนอ ให้ผู้บริหารรับฟัง 

5. ร่วมกันประเมินผลโครงการและแจ้งในท่ีประชุมประจำเดือน และกรรมการบริหาร 
 

3. อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรม? 
(วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ความ
คาดหวัง) 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/ความคาดหวัง  
1.เพื่อให้ทีมนำและคณะกรรมการคร่อมสายงานมีความเข้าใจและสามารถเขียนแบบประเมิน
ตนเอง และทบทวนตัวช้ีวัดองค์กรได้อย่างชัดเจนและครอบคลมุ 
2.เพื่อให้เห็นโอกาสพัฒนาหลังการเยี่ยมเพื่อเฝา้ระวัง(Surveillance Survey)  และติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนาคณุภาพ และตัวช้ีวัด ของแต่ละทีม  
3.เพื่อเป็นเช่ือมโยงทิศทางการพฒันาด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล ใหเ้หมาะสมสอดคล้องตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และวางระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวัง
อย่างไร?  
 

ผลที่เกิดขึ้น (สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์หรือตัวชี้วัด) 
ทีมนำคุณภาพ และตัวแทนกรรมการคร่อมสายงาน มีการเขียนแบบประเมินตนเอง SAR 2020 
และรวบรวมผลสรุปการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 -2563  
สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  1. ทุกทีมนำคุณภาพมีการสรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมกับ
ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมไปถึงสามารถนำเอาข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมมาหารือกับแต่ละ
กรรมการคร่อมสายงานเพื่อปรับระบบ ปรับรูปแบบการเขียน การนำเสนอ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับ 2561  ข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาหลังการเยีย่มสำรวจ
เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ (Re- 
Accreditation Survey ) 2. การนำเสนอ Power Point เป็นรูปแบบเฉพาะทีม ซึ่งสอดคล้อง
กับเล่มมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับ 2561  3.ผู้วิพากษ์มทีักษะในการ Coaching 



ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละทีมคุณภาพเข้าใจง่าย 
สิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี  การประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานส่งไม่ทันเวลา ล่าช้า ทำให้การ
นำเสนอบางกรรมการไม่ครบถ้วน ข้อมูลตัวช้ีวัด สรุปมาไม่ตรงกัน ตอ้งทบทวนตัวเลขใหม ่

5 บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม
นี(้เพราะเหตุใดผลจงึเป็นเช่นนั้น) 
 
 

จุดแข็ง  : 1.ทีมคุณภาพและกรรมการคร่อมสายงาน นำเอามาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลมา
ใช้เป็นมาตรฐานหลักในการเขยีนแบบประเมินตนเอง SAR 2020  2.  มีการเชื่อมโยงข้อมลู
ของโรงพยาบาลได้แก่ พันธกิจวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เข็มมุ่ง ให้กับทุกทีมเพื่อนำเสนอออกมาใน
แนวทางเดียวกัน 
จุดอ่อน 1.การส่งเอกสารและข้อมูลลา่ช้า และไม่ตรงกัน ขาดการ Approve ข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบ ทำให้การนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่เช่ือมโยงในภาพองค์กร 
 

6. งบรับ-จ่ายจากการทำกจิกรรมนี้  
ประมาณการรับจ่ายอะไรอย่างไร 

รับ : งบ (  )UC อำเภอ ( √ )งบเงินบำรุง (  )งบอ่ืนๆ.............จำนวน........ 93,500....บาท 
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
วันนำเสนอ 4 - 5 ธันวาคม   2563  
ค่าใช้สอย 
๑.ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าจา้งเหมายานพาหนะ ไป-กลบัวันละ 7,๐๐๐  
   บาท x ๑ คัน x ๑ วัน    เป็นเงิน 7,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าที่พัก ค่าที่พัก คนละ 750 บาทX จำนวน 50 คนX 1 คืน เป็นเงิน 37,5๐๐ บาท 
 
ค่าอาหาร ( 2 วัน) วันท่ี 4-5 ธันวาคม ๒๕๖3 
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 4 มื้อ ๆ ละ ๕๐  บาท * ๕0  คนเปน็ เงิน ๑0,0๐๐  บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ ๒๕๐ บาท*50  คน     เป็นเงิน  25,๐๐๐  บาท 
๓.ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆละ 250 บาท*๕0 คนเป็นเงิน   12,5๐๐ บาท 
            รวมเป็นเงิน 92,000บาท 
รวบงบประมาณที่ดำเนินการจริง เป็นเงิน 92,000บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 93,500บาท 
                  ประหยัดงบประมาณ..... 1,500..... บาท ร้อยละ....1.60 
 

- ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง 
(SARs) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

8. รายชื่อผู้เข้าร่วมทำ AAR คร้ังนี้ 
 

นส.สุนันทา พันธุ, นายรังสิวุฒิ เบญ็มาศ, น.ส.ธีราพร  อุตช ี

9. รูปภาพกิจกรรม แนบพร้อมเอกสาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลการดำเนินงานคุณภาพในการเตรียมพร้อมการต่ออายุรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาลสูงเนิน ปีงบประมาณ  ๒๕๖4              

วันที่  4-5 ธันวาคม  2563 
ณ ห้องประชุม ณ  เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

 
 

 

 

 

 

 

                              
 
 
 
                              ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                         พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                                                                                โดยนพ.วิชาญ  คิดเห็น  ผอก. รพ.สูงเนิน                                                      
                                                                   
 

 

  

 
 
 
 
   
                   
 
 
 
 
 
 
 

นำเสนอผลการดำเนินงาน การนำองค์กร ตัวชี้วัดระดับองค์กร คณะกรรมการคร่อมสายงาน 

     

            
 
 
 
 
 
            ผู้อำนวยการมอบหมายภารกิจ การพัฒนาคุณภาพงานปี 2564            เสร็จสิ้นการประชุมและถ่ายรูปร่วมกัน 
 


