โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสารวจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน/เกณฑ์การเยี่ยมสารวจ
สาหรับการตรวจประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบาบัดและอบรมผู้เยี่ยมสารวจ รุ่นที่ ๒
หลักการและเหตุผล
สภากายภาพบาบัดมีหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล และกาหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัด แก่ประชาชนตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ แนว
ทางการดาเนินงานตามหน้าที่ดังกล่าวประกอบด้วย การประกาศมาตรฐานบริการกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
การพัฒนางานกายภาพบาบัด ในสถานบริการให้มีมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนโดยผ่านกิจกรรมการ
การพัฒนาคุณภาพและการเยี่ยมสารวจหน่วยงานกายภาพบาบัดเพื่อการพัฒนา ทางคณะอนุกรรมการฝ่าย
พัฒนามาตรฐานวิชาชีของสภากายภาพบาบัดได้จัดการอบรมเตรียมผู้ความพร้อมของผู้เยี่ยมสารวจเพื่อการ
ตรวจประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบาบัดให้มีความเข้าใจขั้น ตอนและเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนทักษะ
การเป็นผู้ประเมินที่ดีไปแล้วนั้น ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ และพ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้มีการเยี่ยมสารวจ
หน่ วยบริการไปแล้ว 4 แห่ง ทาให้ เห็น ปัญหาและอุปสรรคในการเยี่ยมส ารวจในแต่ละครั้ง เพื่อให้การ
ดาเนิ น การเยี่ ยมส ารวจเป็น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ จึง ควรมีการอบรมทบทวนความรู้และทาความเข้าใจ
ระหว่างผู้เยี่ยมสารวจแต่ละท่านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงที่ได้รับในการออกเยี่ยมสารวจเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ขั้นตอนหรือเกณฑ์ในการเยี่ยมสารวจ
ต่อไป
นอกจากนั้ น จากนโยบายของสภากายภาพบ าบัด ได้มี การวางแผนการเยี่ย มประเมิ นเพื่ อรับ รอง
คุณภาพหน่วยงานกายภาพบาบัด ให้ได้จานวนมากขึ้นและเป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
สร้ างหรื ออบรมนั กกายภายบ าบั ดให้ เป็ น ผู้ เยี่ย มส ารวจอย่ างเป็นทางการให้ มี จานวนมากขึ้น และมี ความ
หลากหลายในพื้นที่เพื่อรองรับการขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยบริการต่างๆ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการเป็นผู้เยี่ยมสารวจทั้งในด้านองค์ความรู้และบุคลิกภาพ
๒. เพื่อให้ผู้เยี่ยมสารวจมีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการควบคุมมาตรฐานบริการกายภาพบาบัด
๓. เพือ่ ให้ผู้เยี่ยมสารวจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเยี่ยมสารวจ
๔. เพื่อสร้างผู้เยี่ยมสารวจรุ่นใหม่
๕. เพื่อให้สภากายภาพบาบัดมีผู้เยี่ยมสารวจจานวนมากขึ้น ให้รองรับกับการขอรับการเยี่ยมตรวจจาก
หน่วยกายภาพบาบัดทั่วประเทศ
ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในคุณสมบัติ บทบาทของการเป็นผู้เยี่ยมสารวจ
๒. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการตลอดจนใช้แบบประเมินได้อย่างถูกต้อง
๓. ผู้เยี่ยมสารวจจานวน ๕๐ คน มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
๔. ขั้นตอนหรือเกณฑ์ในการเยี่ยมสารวจมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. มีผู้เยี่ยมสารวจรุ่นใหม่ที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นทีมการประเมินให้กับสภากายภาพบาบัดได้อย่างเหมาะสม
๖. สภากายภาพบาบัดสามารถดาเนินการเยี่ยมสารวจหน่วยบริการได้ทันเวลาตามที่มีการยื่นขอรับการตรวจ
ประเมิน

วิธีการดาเนินงาน
๑.จัดทาแผนโครงการและเสนอขออนุมัติ
๒.ดาเนินการสรรหา ทาบทามผู้เยี่ยมสารวจรุ่นใหม่ รวมทั้งนักกายภาพบาบัดที่สนใจเข้าร่วมการอบรม
๓.จัดกิจกรรม
อบรมทบทวนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เยี่ยมสารวจคนเดิม
พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน/เกณฑ์การเยี่ยมสารวจ
อบรมผู้เยี่ยมสารวจรุ่นใหม่
๓.ประเมินและติดตามผลการอบรม
สถานที่ประชุมสัมมนา ศูนย์กายภาพบาบัดปิ่นเกล้า คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กทม.
ผู้ร่วมประชุม/สัมมนา ๑.นักกายภาพบาบัดที่เป็นผู้เยี่ยมสารวจเดิม จานวน ๑๗ คนและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ จานวน ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน
๒.นักกายภาพบาบัดที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพคนใหม่ รวม ๒๐ คน โดยผู้ที่ได้รับทาบทามต้องมี
หนังสือยินยอมที่จะเป็นผู้เยี่ยมสารวจจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
๓.นักกายภาพบาบัดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจานวน ๒๐ คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้
๑. สภากายภาพบาบัดมีความพร้อมในการเริ่มดาเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการงาน
กายภาพบาบัดในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่พร้อมขอรับการประเมินด้วยระบบและกลไกที่ได้
มาตรฐาน
๒. การควบคุมมาตรฐานบริการกายภาพบาบัดโดยการประเมินหน่วยงานและนักกายภาพบาบัดจะเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้แก่สังคมและผู้รับบริการ ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์
ระยะเวลาดาเนินการ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
การอบรมผู้เยี่ยมสารวจและผู้สังเกตุการณ์รายเดิม ๓ วัน ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
การอบรมผู้เยี่ยมสารวจคนใหม่ ๒ วัน ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
การอบรมนักกายภาพบาบัดที่สนใจ ๒ วัน ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสารวจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน/เกณฑ์การเยี่ยมสารวจ
สาหรับการตรวจประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบาบัด
วันที่ ๖ -๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ. ศูนย์กายภาพบาบัดปิ่นเกล้า คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สาหรับทีมเยี่ยมสารวจกลุ่มเดิม
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเยี่ยมตรวจรับรองหน่วยกายภาพบาบัดประเด็น: เวลา
ค่าใช้จ่าย การติดต่อประสานงาน เนื้อหามาตรฐาน
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเยี่ยมตรวจรับรองหน่วยกายภาพบาบัด (ต่อ)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รวบรวมแนวทาง ตัวอย่างคาถาม ข้อมูลสนับสนุนการให้คะแนนในแต่ละมาตรฐานฯ
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕-๑๖.๓๐ น. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการตรวจจากโรงพยาบาลที่รับการตรวจ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ผู้ร่วมประชุมทั้งหมด)
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. มาตรฐานบริการกายภาพบาบัดคืออะไร
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. มาตรฐานบริการกายภาพบาบัด ๑-๓
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. มาตรฐานบริการกายภาพบาบัด ๔-๖
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. มาตรฐานบริการกายภาพบาบัด ๗-๙
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. ขัน้ ตอนการขอรับรองมาตรฐานฯ ภาพตัวอย่างการตรวจรับรอง
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ซักถาม
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ผู้ร่วมประชุมทั้งหมด)
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อย
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. Workshop การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการตรวจมาตรฐานบริการกายภาพบาบัด
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. Workshop การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการตรวจมาตรฐานบริการกายภาพบาบัด (ต่อ)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สรุปและนาเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มย่อย
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. สรุปและนาเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มย่อย (ต่อ)
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ซักถามและปิดการประชุม

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
ชื่อ......................................................................สกุล........................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน............................................................................................................................. ...............
สถานที่ติดต่อ........................................................................................................................................... .........
หมายเลขโทรศัพท์..........................................e-mail
address.........................................................................
1. ที่พักที่ท่านต้องการ
 ผู้จัดการอบรมเป็นผู้จัดให้ เข้าวันที่..........................................ออกวันที่..............................................
 ติดต่อที่พักเอง โดยมีเงื่อนไขคือ พักห้องคู่ ค่าที่พักไม่เกิน ๑๔๐๐ บาทต่อห้องต่อคืน หากพักเดี่ยว
ท่านยินดีจ่ายค่าห้องส่วนต่างเพิ่มด้วยตนเอง เข้าวันที่.............................ออกวันที่.....................................
2. เมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว ท่านสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้เยี่ยมสารวจให้กับสภากายภาพบาบัดได้ตลอด
ระยะเวลา ๓ ปี
 ได้
 ไม่ได้

ลงชื่อ...................................................................
(.............................................................................)
ผู้สมัคร
วัน/เดือน/ปี.....................................
ลงชื่อ.................................................................
(.....................................................................................)
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
วัน/เดือน/ปี....................................

