ที่ สรพ. 4365
2 ธันวาคม 2564
เรื่อง

ตอบรับการอบรมหลักสูตร HA 601 ผานโปรแกรม ZOOM

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่สงมาดวย 1. กำหนดการอบรม
2. คูมือการใชงานโปรแกรม zoom
3. แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม
ตามที่โรงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตร HA 601: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ระหวางวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ
2565 ผานโปรแกรม ZOOM หรือโปรแกรมอื่นตามที่สถาบันกำหนด โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย 1
สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการอบรมศึกษา
คูมือการใชโปรแกรม zoom เบื้องตน ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และสิ่งที่สงมาดวย 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางบรรจง จำปา)
รองผูอำนวยการ
ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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กำหนดการอบรมหลักสูตร HA601 : ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
ระหวางวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2565 อบรมรูปแบบออนไลน (ผานโปรแกรมZOOM Online)
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2565
วิทยากร
08.30 – 08.45 ชี้แจงขั้นตอนการอบรมผานโปรแกรม ZOOM ผูป ระสานงาน สรพ.
08.45 – 09.00 ชี้แจงวัตถุประสงคหลักสูตร
น.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร
09.00 – 10.15 Principle of risk & Standard Hospital
น.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร
Accreditation edition 4th & 2P Safety
10.15 – 10.30 Break
10.30 –12.00 Safety Culture
นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Risk Identification & Report System
น.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร
14.30 – 14.45 Break
14.45 – 16.30 Risk Severity and Prioritization
นพ.สุรพร กอนทอง
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2565
08.30 – 09.00 สรุปบทเรียน
น.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร
09.00 – 10.30 RCA
อ.นองนุช ภูมิสนธิ์
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.00 RCA (ตอ)
อ.นองนุช ภูมิสนธิ์
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
14.30 – 14.45 Break
14.45 – 16.30 Human Center Design
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565
08.30 – 09.00 สรุปบทเรียน
09.00 – 10.30 Safety Design
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.00 Risk Monitoring & Evaluation
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Risk Register
14.30 - 15.00 แลกเปลี่ยนและสรุปประเด็นสำคัญ

อ.นองนุช ภูมิสนธิ์
นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน
อ.นองนุช ภูมิสนธิ์ / นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน
นพ.สุรพร กอนทอง
น.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร
น.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร /นพ.สุรพร กอนทอง
วิทยากรทุกทาน
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คณะวิทยากรประจำหลักสูตร
1. น.อ.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / ผูเยี่ยมสำรวจ สรพ.
2. อ.นองนุช ภูมิสนธิ์
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
3. นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน
รพ.ทั่วไปขนาดใหญเปาโล สมุทรปราการ
5. นพ.สุรพร กอนทอง
รพ.ระยอง / ผูเยี่ยมสำรวจ สรพ.

การเตรียมตัวของผูเรียน
1.นำขอมูลรายงานอุบัติการณ (Incident Report) ที่เกี่ยวของกับทานมาดวย โดย
ขอใหลบชื่อ รพ. ชื่อสกุลผูปวยผูที่เกี่ยวของ เพื่อใชในกิจกรรมใน Classroom
2.ผลการวิเคราะห RCA (Root Cause Analysis) ที่ทานมีสวนรวมในการทบทวน
โดยขอให ลบชื่อรพ. ชื่อสกุลผูปวยผูที่เกี่ยวของ เพื่อใชในกิจกรรมใน Classroom
3.ทะเบียน Risk Register พรอม file การจัดทำ
4.2P Safety หมายเหตุ เมื่อมีการนำเสนอกิจกรรมใน Classroom ขอใหลบชื่อรพ.
ชื่อสกุลผูปวย ผูที่เกี่ยวของ
กฎกติกาในการเรียนของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
เนื่องจากหลักสูตร HA601 : ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ จะปรากฏขอมูล
เนื้อหา บทความ รูปภาพ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณ อุบัติการณในโรงพยาบาลจากทั้งวิทยากร
และผูเขาอบรม สถาบันขอสงวนสิทธิ์ และขอความรวมมือผูเขารับการอบรมไมอัดเสียง ถาย
วิดีโอ ถายภาพกิจกรรมตางๆ ใน Class เรียน เผยแพรตอสาธารณชน หรือใชประโยชนอื่นใด
โดยไมไดรับ อนุญาต
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ขั้นตอนการใชงานโปรแกรม ZOOM
(สำหรับผูรวมประชุม)
การติดตั้งโปรแกรม ZOOM สำหรับเจาหนาและผูเขารวมประชุมหรืออบรม
PC/Notebook
• เขาสู Link ของการ Download ไดที่
https://Zoom.us/download

• ระบบจะทำการ Download ไปยัง
Folder ที่เครื่องตั้งคาไวเชน Folder
Download และทำการ Dabble Click
เพื่อทำการติดตั้ง

Smartphone ประเภท IOS
• เขาสู Link ของการ Download ไดที่
https://apps.apple.com/th/app/Z
oom-cloud-meetings/id546505307

•จากนั้นเลือก Install จนเสร็จสิน้

Smartphone ประเภท Android
• https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=us.Zoom.
videomeetings

• จากนั้นเลือก Install จนเสร็จสิน้

• รอจนการติดตั้งทำการ setup ใหครบ
100% ถือวาเสร็จสิ้นการติดตั้ง

การใชงานZOOM สำหรับเจาหนาที่และผูเขารวมประชุมหรืออบรม
PC/Notebook
Smartphone ประเภท IOS
Smartphone ประเภท Android
• การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ • การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ • การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ
ขอมูลการเชิญจากสถาบันฯ ใหทาน
ขอมูลการเชิญจากสถาบันฯ ใหทาน
ขอมูลการเชิญจากสถาบันฯ ใหทาน
คลิ๊กที่ Link เชน
เลือกที่ Link เชน
เลือกที่ Link เชน
Ex : Join Zoom Meeting
Ex : Join Zoom Meeting
Ex : Join Zoom Meeting
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https://us02web.Zoom.us/j/8305
7815527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3V
KeG1jYmpmSkk0UT09

https://us02web.Zoom.us/j/8305 https://us02web.Zoom.us/j/8305781
7815527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3V 5527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3VKeG
KeG1jYmpmSkk0UT09
1jYmpmSkk0UT09
• เมื่อทานเลือกที่เลือกแลวโปรแกรมจะนำ
เขาสู Application Zoom

• ระบบจะนำทานเขาสูเว็บไซคใหเลือกที่
Open Zoom Meeting

• ระบบจะนำเขาสูโปรแกรม Zoom

• ใหเลือกที่สัญลักษณ เพื่อทำการ
เรียกโปรแกรม Zoom

• จากนั้นทานจะพบหนาจอโปรแกรม
• จากนั้นเลือกที่คำวา Open in Safari
กรณีผูจัดการตั้งคาการประชุมใหมีการ
ตรวจสอบชื่อหรือระบุตัวตนกอนเขา
หองจะมีขอความใหรอบการ Admit
แจงขอใหรอสักครู

• จากนั้นใหทานตรวจสอบ Mic และ
Video ใหพรอมใชงาน โดยสามารถ
เลือกเปด หรือ ปด ไดตามการประชุม

• ทำการตั้งชื่อผูเขาอบรมใหตรงกับ
ผูใชงานโดยใหเลือกที่สัญญลักษณ
Participants

• โปรแกรมจะนำเขาสู Zoom กรุณารอ
สักครู กรณีผูจัดการตั้งคาการประชุม
ใหมีการตรวจสอบชื่อหรือระบุตัวตน
กอนเขาหองจะมีขอความใหรอบการ
Admit แจงขอใหรอสักครู
• เมือระบบจะใหทำการเลือกวาจะใช
ไมคและลำโพงจากแหลงใด ใหเลือก
Call Using internet Audio

• เลือกที่ปุม More> ดานขวา
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• ระบบจะใหเลือกเปด Call via Device
Audio ใหทำการเปด

• จากทานจะสามารถเขาสูหองประชุมได

•
• และเลือกคำวา Rename

• จากทานจะสามารถเขาสูหองประชุมได

• แลวทำการตั้งชื่อใหม

• กรณีที่ตอง Shared หนาจอหรือ
โปรแกรมที่เปดใชงานอยูใหเลือกที่ปุม

• เมื่อตองการสื่อสารดวยการสงขอความ
ใหเลือก Chat
• หากตองการบัทึกการประชุมใหเลือกที่
ปุม
และกำหนดใหบันทึก On
Device แลวไฟลจะปรากฏเมื่อเลิก
ประชุมที่ Folder Video
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แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม
การสมัครเขาอบรม
1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต www.register.ha.or.th สรพ. ขอสงวน
สิทธิ์รับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครในระยะเวลาที่
กำหนด
2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน
รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบัตร ซึ่งเปนขอมูลที่ผูสมัครได
กรอกขอมูลดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมี
ความจำเปนในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผูเขาอบรม ทาน
สามารถแกไขขอมูลตางๆ ได 7 วันกอนการอบรม (ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565) เนื่องจากหากมี
การเปลี่ยนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสร็จรับเงิน , ใบประกาศนียบัตร และการจัดกลุมผูเรียน
3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่ง
วาง” (waiting list) ขึ้นมาตามลำดับ
การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน
1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจาก
วันสมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบ
รายชื่อของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกิน
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เปนตน
2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต www.register.ha.or.th และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม
ขอใหทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน
จำนวนผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.
จะดำเนินการสงขอมูลการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์
ในการแกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมูลสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูใน
การออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงินและจำนวนเงินตองตรงกัน
การยกเลิกสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี
1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจาก
ระบบดวยตนเอง เพื่อรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว
2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์
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