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1. แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการ HA 

1.1 เปาหมายของ HA 

Hospital Accreditation (HA) คือ กลไกประเมินเพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบงานภายในของ

โรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอยางเปนระบบและพัฒนาท้ังองคกร ทําใหองคกรเกิดการเรียนรู มีการประเมิน

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

เปาหมายของ HA คือ การสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือให

เกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธสุขภาพท่ีดี โดยเริ่มจากบริการสุขภาพในโรงพยาบาล และบูรณาการ

เขากับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ 

1.2 องคประกอบสําคัญของ HA  

1) การมีมาตรฐานโรงพยาบาลท่ีใชเปนกติการวมกัน เปนมาตรฐานเชิงระบบท่ีสงเสริมการพัฒนา 

2) การท่ีโรงพยาบาลใชมาตรฐานเพ่ือการประเมินและพัฒนาตนเอง อยางสอดคลองกับบริบทของตน 

และมีหลักคิดหรือ core values ท่ีเหมาะสมกํากับ 

3) การประเมินจากภายนอกในลักษณะของกัลยาณมิตร เพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเอง เพ่ือชวย

คนหาจุดบอดท่ีทีมงานมองไมเปน และเพ่ือกระตุนใหเกิดมุมมองท่ีกวางขวางข้ึน 

4) การยกยองชื่นชมดวยการมอบประกาศนียบัตรรับรอง หรือการมอบกิตติกรรมประกาศใน

ความสําเร็จ 

1.3 แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการ HA 

 หลกัคิดสําคัญท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดจาก HA ก็คือทุกฝายท่ีเก่ียวของพยายามทําให HA เปนกระบวนการ

เรียนรู โดยมีเปาหมายท่ีคุณภาพและความปลอดภัย ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีใหญและยั่งยืนกวาการรับรอง 
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การเรียนรูเกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองของทีมงานในโรงพยาบาล รวมกับการเยี่ยมสํารวจ

จากภายนอก ซ่ึงการเยี่ยมสํารวจจากภายนอกคือการยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล และการ

กระตุนใหเห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองท่ีกวางข้ึน การเยี่ยมสํารวจจากภายนอกเปนการตรวจสอบความพรอม

ของโรงพยาบาลวาระบบท่ีวางไวนั้นมีความรัดกุมเพียงใด 

 คุณคาของการเยี่ยมสํารวจจากภายนอก อยูท่ีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตอเนื่อง หรือเพ่ือการสราง

คุณคาแกผูรับบริการใหมากยิ่งข้ึน การรับรองคือการใหกําลังใจในการทําความดีและสงเสริมใหทําดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง หรือควรมองวาเปนเพียงผลพลอยไดของการพัฒนา 

1.4 มิติของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA  

 กระบวนการคุณภาพของ HA อาจจะมองไดใน 4 มิติ คือ 1) มิติของลําดับข้ันการพัฒนา 2) มิติของ

พ้ืนท่ีการพัฒนา 3) มิติของกระบวนการพัฒนา 4) มิติของการประเมิน 

1.4.1. มิติของลําดับข้ันการพัฒนา: บันไดสามข้ันสู HA 

 ท่ีมาของบันไดสามข้ันสู HA เกิดจากความพยายามท่ีจะทําใหโรงพยาบาลสวนใหญ มีการพัฒนา

คุณภาพและบรรลุผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ในระดับท่ีสอดคลองกับทรัพยากรและภาระงานท่ีเปนอยู  

โดยเริ่มจากกิจกรรมท่ีนอยท่ีสุดแตสงผลกระทบมากท่ีสุด คือการนําปญหาและอุบัติการณสําคัญมาทบทวนเพ่ือ

หาทางปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวซํ้าข้ึนอีก และกาวไปสูการออกแบบระบบงานท่ีเหมาะสม 

 บันไดสามข้ันสู HA ทําใหโรงพยาบาลเห็นจุดเนนของการพัฒนาในแตละชวงไดชัดเจนข้ึน โดยไดเลือก

สิ่งท่ีมีผลตอคุณภาพและความปลอดภัยท่ีสังคมหวงกังวล มาดําเนินการตั้งแตในชวงเริ่มตน 

 แมวาบันไดสามข้ันจะชี้แนะลําดับข้ันของการพัฒนา แตในทางปฏิบัติจริงการพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาลจะไมจํากัดตนเองอยูท่ีบันไดข้ันใดข้ันหนึ่ง การประเมินการบรรลุเกณฑของบันไดแตละข้ันจึงเปน

เพียงสิ่งสมมติ เพ่ือใหการประเมินไมซับซอนเกินไป  
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บันได 3 ข้ัน ลงทุนนอยใหไดมาก ตรงประเด็น เปนข้ันตอน 

กรอบท่ี 1.1  เปรียบลักษณะของการพัฒนาระหวางบันไดแตละข้ัน 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 3 

ภาพรวม ตั้งรับแลวใชวิกฤติเปน

โอกาส  

วางระบบในเชิงรุก  สรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

จุดเริ่ม นําปญหามาทบทวนเพ่ือ

แกไขปองกัน 

วิเคราะหเปาหมายและ

กระบวนการอยางเปน

ระบบ 

ประเมินระดับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน HA และการ

วัดผลลัพธของงาน 

กระบวนการ

คุณภาพ 

การทบทวนคุณภาพ/

ปญหา/เหตุการณสําคัญ 

Plan-Do-Check-Act (QA) 

Check-Act-Plan-Do 

(CQI) 

การเรียนรูในทุกระดับ 

เครื่องชี้วัด

ความสําเร็จ 

ปฏิบัติตามแนวทางปองกัน

ปญหาท่ีกําหนด 

QA/CQI ท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายหลักของ

หนวยงาน 

เครื่องชี้วัดคุณภาพท่ีดีข้ึน 

มาตรฐาน HA ยังไมเนนมาตรฐาน HA มาตรฐาน HA ท่ีจําเปนและ

ปฏิบัติไดไมยาก 

มาตรฐาน HA ครบถวน 

ประเมินตนเอง เพ่ือปองกันความเสี่ยง 

(ไมเนนแบบฟอรม) 

เพ่ือการหาโอกาสพัฒนา เพ่ือสังเคราะหความ

พยายามในการพัฒนา และ

ผลท่ีไดรับ 

ความครอบคลมุ ครอบคลุมปญหาท่ีเคย

เกิดข้ึน 

ครอบคลุมกระบวนการ

สําคัญท้ังหมด 

เชื่อมโยงกระบวนการและ

ระบบงาน 

หลักคิดสําคัญ ทํางานประจําใหดี 

มีอะไรใหคุยกัน 

ขยับทบทวน 

เปาหมายชัด วัดผลได 

ใหคุณคา อยายึดติด 

Core values ท้ัง 5 กลุม 

(ทิศทางนํา ผูรับผล 

คนทํางาน การพัฒนา พา

เรียนรู) 
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 บันไดข้ันท่ี 1 สู HA คือการเรียนรูจากปญหาและเหตุการณท่ีไมพึงประสงค โดยใชหลักคิด “ทํางาน

ประจําใหดี มีอะไรใหคุยกัน ขยันทบทวน ” เปนพ้ืนฐานท่ีตองกาวย่ําซํ้าแลวซํ้าอีก เพ่ือเปนฐานท่ีม่ันคงสําหรับ

ข้ันตอไป เม่ือทําเชี่ยวชาญแลว ควรทําใหเปนเรื่องปกติประจําท่ีเรียบงายของทุกคน ไมตองเนนรูปแบบ 

 บันไดข้ันท่ี 2 สู HA คือการพัฒนาในสวนตางๆ ของโรงพยาบาลอยางเปนระบบ สวนตางๆ ไดแก 

หนวยบริการ ระบบงาน กลุมผูปวย และองคกร พัฒนาอยางเปนระบบไดแกการหมุนวงลอการพัฒนาและการ

เรียนรู (Plan-Do-Study-Act หรอื Design-Action-Learning-Improvement) ควบคูกับการใชหลักคิด 

“เปาหมายชัด วัดผลได ใหคุณคา อยายึดติด)   

 บันไดข้ันท่ี 3 สู HA คือการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการ

เรียนรู มีการนํามาตรฐานมาปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดไว กอใหเกิดผลลัพธซ่ึงเปนท่ียอมรับไดและมีแนวโนมท่ี

ดีข้ึน 

1.4.2 มิติของพ้ืนท่ีการพัฒนา ( 4 Domains) คือการมองพ้ืนท่ีการพัฒนาตามโครงสรางการทํางาน 

ไดแก หนวยงาน/หนวยบริการ , กลุมผูปวย , ระบบงาน และองคกร  ชวยในการตรวจสอบความสมบูรณของ

การพัฒนา ชวยใหมองเห็นความสัมพันธของพ้ืนท่ีการพัฒนาและลดความซํ้าซอนในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 พ้ืนท่ีการพัฒนา 4 วง เพ่ือความครอบคลุม 

 โรงพยาบาลประกอบดวยระบบยอยตางๆ จํานวนมาก การพัฒนาตางๆ จะเริ่มตนท่ีระบบยอยเหลานี้ 

ระบบยอยแตละระบบจะมีเปาหมาย ผูรับผลงาน กระบวนการทํางาน และผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 การทําความเขาใจในการมีอยูของระบบยอยตางๆ ความสัมพันธกับระบบยอยอ่ืนๆ และโอกาสท่ีจะมี

การทับซอนในการพัฒนาระหวางระบบยอยตางๆ จะชวยใหการพัฒนาคุณภาพงาย มีประสิทธิภาพ สมบูรณ

และไมสับสน 

หน่วยงานหน่วยงาน                                
หน่วยบริการหน่วยบริการ                        กลุ่กลุ่มผู้ป่วยมผู้ป่วย

ระบบงานระบบงาน

องค์กร
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 เม่ือวิเคราะหระบบยอยตางๆ ในโรงพยาบาล สามารถจัดกลุมหรือพ้ืนท่ีไดเปน 1) ระบบยอยทีเ่ก่ียวของ

กับหนวยบริการตางๆ หรือระบบยอยของแตละหนวยบริการ 2) ระบบยอยของการดูแลกลุมผูปวยตางๆ ท่ี

เรียกวากลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) หรือกลุมโรคและหัตถการตางๆ นั่นเอง 3) ระบบงาน

ตางๆ ท่ีสนับสนุนหรือเปนแกนหลักสําคัญและเก่ียวของกับหนวยงานและกิจกรรมบริการจํานวนมาก รวมท้ัง

การขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาในระดับองคกร เม่ือรวมท้ังสามกลุมก็จะเปนระบบของท้ังองคกร 

 การปรับปรุงระบบงานอันเปนผลจากการทบทวนในบันไดข้ันท่ี 1 อาจจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับระบบ

ยอยในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม และหากใชแนวคิดพ้ืนท่ีของการพัฒนาไปใช ก็จะทําใหเกิดมุมมองท่ี

กวางขวางยิ่งข้ึน กลาวอีกนัยหนึ่ง เหตุการณแตละเหตุการณสามารถกระตุนใหคิดถึงประเด็นการพัฒนาในทุก

กลุมของระบบยอย 

 การพัฒนาในบันไดข้ันท่ี 2 จะเริ่มตนจากการวิเคราะหงานในแตละระบบยอย ทําความเขาใจ

เปาหมาย กระบวนการทํางาน และผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง และออกแบบหรือปรับปรุงระบบงานสามารถ

สงผลท่ีผูเก่ียวของคาดหวังได การพัฒนาข้ันนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําใหครอบคลุมทุกระบบยอย ในทุกกลุม 

 เม่ือจะกาวเขาสูบันไดข้ันท่ี 3 จะตองใหความสําคัญยิ่งข้ึนกับการบูรณาการระบบยอยตางๆ ให เก้ือหนุน

ซ่ึงกันและกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 การทําความเขาใจความทับซอนระหวางระบบยอย จะชวยใหเกิดความรวมมือ มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ลดการทํางานท่ีไมจําเปน การทําความเขาใจวาแตละระบบยอยมีความสัมพันธเก้ือหนุนกันอยางไร จะทําให

เกิดบูรณาการระหวางระบบยอย  

1.4.3 มิติของกระบวนการพัฒนา: 3C-PDSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.4.3 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 3C-PDSA 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท
(Context)

มาตรฐาน
(Criteria/Standards)

เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์

ตัวชี�วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี�ยงสําคัญ

ความต้องการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)
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 การใชมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาและติดตามคุณภาพถือวาเปนกระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญ เปนการ

เชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสูการปฏิบัติ 

 3C (Context, Core Values & Concepts, Criteria) คือองคประกอบท่ีจะทําใหเกิดการคิดหรือ

การวางแผนท่ีดี เรียกวา “คิดดี คิดถูก คิดเปน ” ทําใหรูวาอะไรคือลําดับความสําคัญหรือความจําเปนท่ีตน

จะตองทํา 

 PDSA คือวงลอของการปฏิบัติ ตั้งแตการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ การเรียนรูหรือทบทวนติดตาม

ประเมินผล และการปรับปรุงใหดีข้ึน อาจเรียกวาเปนวงลอเพ่ือการ “ทําดี ทําถูก ทําเปน” 

 Plan-Do-Study-Act (PDSA) ก็คอื Design-Action –Learning-Improvement (DALI) โดยความหมาย 

 3C-PDSA จะเริ่มจากตรงไหนกอนก็ได แตเริ่มแลวควรขยับไปจนครบทุกองคประกอบท่ีเหลือ 

 ส่ิงท่ีเช่ือมระหวางการคิด (3C) กับการทํา (PDSA) คือเปาหมายหรือวัตถุประสงค 

 เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการทํางานหรือการพัฒนาท่ีดี มาจากการวิเคราะห context หรือ

สถานการณเฉพาะของตน คูกับการวิเคราะหเปาหมายของ criteria หรือมาตรฐาน  

 เม่ือไดเปาหมายชัดเจน ก็สามารถกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเพ่ือการติดตามกํากับหรือการประเมินผลได 

 เม่ือมีเปาหมายชัดเจน รูประเด็นสําคัญตางๆ ท่ีเปนความเสี่ยงหรือความตองการ ก็สามารถออกแบบ

ระบบงานท่ีเหมาะสมได 

 ในการคิดและการทําท่ีดีนั้น ควรจะมีหลักการหรือคานิยมหลัก (Core Values & Concepts) เปนตัว

กํากับ เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความลุมลึกในการพัฒนา ยิ่งทําความเขาใจใหลึกซ้ึง ยิ่งเห็นโอกาสพัฒนามากข้ึน   

 การเรียนรู ( Study หรอื Learning) เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนา การเรียนรูในท่ีนี้

ครอบคลุมการทบทวนและติดตามประเมินผลในทุกรูปแบบ ซ่ึงมีวิธีการมากมาย เชน 

1) การแลกเปล่ียนเรียนรู  (knowledge sharing) โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติซ่ึง

เดิมมักจะถือกันวาเปนสิ่งท่ีนอกตํารา ใชการไมได แตท่ีจริงมีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางาน สวนหนึ่งจะได

คําตอบวาทําอยางไรใหความรูในตํารามาสูการปฏิบัติไดจริง และในกรณีท่ีไมสามารถทําตามแนวทางท่ีควรจะ

เปนได จะทําอยางไรใหปลอดภัยท่ีสุด 

2) การอภิปรายกลุม  (group discussion & learning) เม่ือมีเรื่องใหมเขามาซ่ึงยังไมเปนท่ีเขาใจกัน

อยางกวางขวาง การมอบหมายใหมีผูไปศึกษาและนํามาอภิปรายในกลุม จะทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งเหลานั้น 

และเปนการจุดประกายใหนําไปปฏิบัติ 
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3) สุนทรียสนทนา (dialogue) เปนการเรียนรูของกลุมท่ีไดผลท้ังในดานความเขาใจผูอ่ืน ความเขาใจ

ตนเอง กอใหเกิดความสุขและมีพลังในการท่ีจะกาวตอไปขางหนา  

4) การนําเสนอเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิพากษ เม่ือมีบางหนวยงานไดทดลองปฏิบัติบางสิ่ง

บางอยางแลว อาจจะจัดเวทีใหทีมงานไดนําเสนอ เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิพากษ อันจะนําไปสูการตอยอด

ความคิด หรือการปรับทิศทางการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

5) การเขียนบันทึกความกาวหนา  (portfolio) จะทําใหผูเขียนไดตกผลึกความคิดใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

การเขียนบันทึกอาจจะเปนการเขียนอยางอิสระ ไมตองมีรูปแบบ หรืออาจจะเปนการเขียนตามประเด็นท่ี

กําหนดไว เชน service profile, CQI story 

6) การใชตัวตามรอย (tracer) เปนการติดตามสิ่งท่ีเราคุนเคย สามารถสังเกตเห็นและติดตามไปตาม

ข้ันตอนหรือกระบวนการตางๆ ไดงาย ตัวตามรอยอาจจะเปนผูปวย กลุมผูปวยหรือกลุมโรค ขอมูลขาวสาร ยา 

สิ่งสงตรวจ ฯลฯ การตามรอยชวยใหเราเขาไปทําความเขาใจในสถานการณจริง ชวยใหเราเห็นความเชื่อมโยง

ของระบบท่ีเก่ียวของกัน 

7) การเย่ียมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน  (internal survey/audit) เปนการประเมินดวยคนภายใน

กันเอง โดยเขาไปดูในสถานท่ีจริง เจตคติของการเขาไปควรเพ่ือเขาไปใหความชวยเหลือมากกวาเพ่ือการ

ประเมินเสมือนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก การเขาไปพรอมๆ กันจากผูเก่ียวของหลายฝายจะใหผลไดดีกวา  

สามารถเยี่ยมสํารวจในบรรยากาศท่ีผอนคลาย สนุกสนาน และไดงานควบคูกัน 

8) การทบทวนหลังทํากิจกรรม  (after action review) ทุกครั้งหลังจากทํากิจกรรม ไมวาจะเปน

กิจกรรมเล็กหรือใหญ ทีมงานท่ีรวมกิจกรรมมาทบทวนรวมกันวาสิ่งท่ีทําลงไปนั้นบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวแตแรก

หรือไม อะไรคือความสําเร็จหรือคุณคาท่ีควรรักษา อะไรคือจุดออนท่ีควรปรับปรุงในโอกาสตอไป 

9) การติดตามตัวช้ีวัด  การวิเคราะหขอมูลและการประเมินการบรรลุเปาหมาย (indicator 

monitoring, data analysis, & goal achievement assessment) เปนการเรียนรูจากขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึง

จะทําใหทราบแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง และระดับการปฏิบัติท่ีแตกตางจากเปาหมาย ควรใหความสําคัญ

ใหมากกับการวิเคราะหและการเชื่อมโยงขอมูล ขณะเดียวกันพึงระวังขอจํากัดหรือผลเสียของการวัดและการ

ประเมินเชิงปริมาณ ซ่ึงจะตองนําเอาการประเมินดานอ่ืนๆ มาประกอบดวย 

10) การทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพ (quality review activities) เปนการเรียนรูจากจุดออน ความ

เสี่ยง เหตุการณท่ีไมพึงประสงค และเสียงสะทอนตางๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงระบบใหมีความรัดกุมยิ่งข้ึน  

พึงระวังวาจะไมใชการทบทวนเพ่ือเปนการจับผิดตัวบุคคลเปนเปาหมายแรก แตมุงเรียนรูสถานการณเพ่ือ

ชวยเหลือบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของในเหตุการณไดยอนรอยบอกเลาความรูสึกและความคิดท่ีเกิดข้ึน
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ในชวงเวลากอนท่ีจะเกิดเหตุการณ (cognitive walkthrough) จะชวยใหเห็นโอกาสพัฒนาในเรื่องเล็กๆ นอยๆ 

ท่ีจะชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดงายข้ึน 

11) การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน (self 

assessment of standard compliance) มาตรฐานเปนเครื่องมือชวยใหเราไดมองเห็นวาระบบงานท่ีวางไว

นั้นมีความรัดกุมเหมาะสมดีแลวหรือไม มีการนําวงลอ PDSA มาปฏิบัติอยางไร สามารถบอกถึงการบรรลุ

เปาหมายในแตละระบบหรือกระบวนการไดเพียงใด 

12) การทบทวนเวชระเบียน  (medical record review) การทบทวนเวชระเบียนในข้ันพ้ืนฐานคือ

การทบทวนความสมบูรณของการบันทึก หากจะใหการทบทวนนั้นมีผลถึงคุณภาพการดูแลผูปวย ควรจะ

ทบทวนใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการดูแลผูปวย และทบทวนวาเกิด

เหตุการณท่ีไมพึงประสงคอะไรบางจากการดูแลนั้น โดยมีเปาหมายเพ่ือการปรับปรุง มิใชการกลาวโทษหรือหา

ผูกระทําผิด 

 13) การวิจัยประเมินผล  (evaluation research) แบบเรียบงาย นําแนวคิดการวิจัยมาประยุกตใช

เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานในประเด็นสําคัญ เก็บขอมูลจํานวนนอยท่ีสุดท่ีสามารถแปลผลได มี

เปาหมายเพ่ือหาโอกาสพัฒนาดวยขอมูลท่ีละเอียด ชัดเจน และนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

1.2.4 มิติของการประเมินผล 

 การประเมินผลท่ีเปนเรื่องเฉพาะของ HA คือการประเมินเพ่ือใหทราบถึงระดับความกาวหนาในการ

พัฒนา โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการพัฒนาคุณภาพท่ีผานมา และเพ่ือใหเห็นวาโอกาสขางหนา

คือการพัฒนาในเรื่องใด กลาวอีกนัยหนึ่งเปนการประเมินเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องไปขางหนา 

 การให recognition ตางๆ เชน กิตติกรรมประกาศบันไดข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 สู HA หรือประกาศนียบัตร

รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เปนการใหรางวัลและแรงจูงใจในการพัฒนา เปนเพียงผลพลอยได

เพ่ือตอกย้ําใหเกิดความภาคภูมิใจแกทีมงาน แตเนื้อหาสําคัญอยูท่ีคุณภาพท่ีฝงอยูในระบบของโรงพยาบาลเอง 

 การประเมินภายใน เปนสิ่งท่ีทําไดงาย ทําไดบอย ซ่ึงหากทําดวยความเขาใจวาเปนการประเมินเพ่ือให

กําลังใจและใหเห็นโอกาสพัฒนา จะไดประโยชนและจะเปนกลไกสําคัญเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

และไมจําเปนวาจะตองเปนรูปแบบของการเยี่ยมสํารวจเพียงอยางเดียว 

 การประเมินจากภายนอก เปนสิ่งกระตุนท่ีทําใหเกิดการรวมตัว การตั้งเปาหมายระยะเวลาท่ีจะทําให

สําเร็จ และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องยากๆ ไดในเวลาท่ีไมนานเกินไป ขอสําคัญคือการมี

ความสัมพันธแบบ ผูใหญ-ผูใหญ และทีมงานของโรงพยาบาลไมมีเจตคติท่ีไมสุดโตงไปดานใดดานหนึ่ง คือ เจต

คติของการยอมจํานน และเจตคติของการปกปองตนเอง การประเมินจากภายนอกจะเปนการประเมินตาม
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มาตรฐานโรงพยาบาลซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีมุงเนนท่ีระบบงาน  ทีมงานสามารถใช  scoring guideline ท่ีจัดทําข้ึน

เพ่ือสงเสริมการพัฒนา เปนเครื่องมือในการกระตุนใหเห็นโอกาสพัฒนาได 
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2. ภาพรวมของมาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มีท่ีมา

จากมาตรฐานหรือเกณฑคุณภาพท่ีมีคุณคา 3 สวน ไดแก มาตรฐานโรงพยาบาลท่ีใชมาตั้งแต พ.ศ. 2540 

มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพซ่ึงกรมอนามัยจัดทํา และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสูองคกรท่ีเปน

เลิศ (TQA) 

 การบูรณาการมาตรฐานหรือเกณฑคุณภาพท้ัง 3 สวนเขาดวยกัน ชวยลดความซํ้าซอนของเนื้อหา

มาตรฐานท่ีมีความใกลเคียงกันอยูแลว ชวยใหโรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติในลักษณะของการบูรณาการ

ระหวางการรักษากับการสรางเสริมสุขภาพไดในชีวิตประจําวัน และเปนการปูพ้ืนฐานสําหรับองคกรท่ีมุงสู

ความเปนเลิศใหกาวไปสูเปาหมายไดเร็วยิ่งข้ึน 

 โครงสรางของมาตรฐานจัดแบงออกเปนลําดับตามแนวทางของ MBNQA ดังนี้ 

 ตอน (Part) มี 4 ตอนคือ I-IV 

    หมวด (Category) หรอื บท เชน หมวดท่ี I-1 การนํา  

       หัวขอ (Item) หรอื บทยอย เชน หัวขอท่ี I-1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง  

          เรื่อง (Area) เชน เรื่องท่ี I-1.1 ก. วิสัยทัศนและคานิยม 

             ขอยอย (bullet) เปนขอกําหนดรายขอโดยละเอียด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี�ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกํากับดูแลวิชาชีพ
สิ�งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
การป้องกันการติดเชื�อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การประเมินผู้ป่วย
การวางแผน
การดูแลผู้ป่วย
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
การดูแลต่อเนื�อง

ด้านการดูแลผู้ป่วย
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน
ด้านการเงิน
ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านระบบและกระบวนการสําคัญ
ด้านการนํา
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ตอนที� I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย
และสิทธิผู้ป่วย

การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

การจัดการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนินงาน

ตอนที� III
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ตอนที� II ระบบงานสําคัญของ รพ.

ตอนที� IV ผลการดําเนินงาน
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เพ่ือประกอบความเขาใจ มาตรฐานแตละหมวดจะมีแผนภูมิประกอบแสดงองคประกอบของ

ขอกําหนดใน “กลอง”  และความสัมพันธขององคประกอบเหลานั้นในลักษณะ “เสนท่ีมีลูกศร”  กลองมิได

บอกแคมีอะไร แตตองคํานึงถึงวาทําอยางไรดวย เสนและลูกศรมีความสําคัญไมนอยกวากลอง 

 ในแตละกลอง ควรทําความเขาใจใหลึกซ้ึงในแนวคิดของแตละกลอง เชน ขอกําหนดวาดวยการ

จัดการความรู ควรทําใหเราตระหนักในเปาหมายของเรื่องนี้วา “ผูปฏิบัติงานทุกคนมีความรูท่ีตองใชเพ่ือให

บริการสุขภาพ” 

การใชมาตรฐานฉบับนี้ใหเกิดประโยชน จะตองนําไปใชดวยความเขาใจในบริบทของตนเอง สามารถ

ระบุยอดเขาแหงปญหาหรือประเด็นสําคัญแตละเรื่องในหนวยงานหรือองคกรของตนได ควบคูไปกับการใช

หลักคิดการพัฒนาสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐาน (core values) 5 ประการ คือ ทิศทางนํา ผูรับผล คนทํางาน การ

พัฒนา พาเรียนรู และการหมุนวงลอของการพัฒนาอยางตอเนื่อง (PDSA) หรือท่ีเรียกกรอบแนวคิดรวมนี้อยาง

งายๆ วา 3C-PDSA 

 การนํามาตรฐานไปใช จําเปนตองเขาใจเปาหมายของมาตรฐาน เขาใจแนวคิดเชิงระบบท่ีมองทุกอยาง

เชื่อมตอกันอยางเปนองครวม แลวพยายามนําไปประเมินสิ่งท่ีปฏิบัติจริง เชน ประเมินกับผูปวยท่ีกําลังนอนอยู

ในโรงพยาบาลจริงๆ ประเมินกับบุคคลท่ีเปนผูดําเนินการหรือผูรับผลงานของระบบงานตางๆ  โดยเปาหมาย

ของการประเมินคือการคนหาโอกาสพัฒนามากกวาท่ีจะประเมินเพ่ือความพึงพอใจกับระดับคุณภาพท่ีเปนอยู

ในปจจุบัน 

2.1 การใชมาตรฐานท่ีกอใหเกิดคุณคา 

 การจะใชมาตรฐาน HA ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคุณคาแกองคกรและการดูแลผูปวย มีแนวทาง

ดังตอไปนี้ 

1) ทําความเขาใจเปาหมายและคําสําคัญ ( key words) ของมาตรฐานใหกระจางชัด เริ่มดวยการทํา

ความเขาใจถอยคําตามหลักภาษา แลวนํามาประยุกตกับหลักการบริหารและการพัฒนาคุณภาพโดย

คนควาเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ จากนั้นนํามาพิจารณาวาเปาหมายและคําสําคัญนี้มี

ความหมายกับองคกรอยางไร การบรรลุเปาหมายไดสมบูรณเพียงใด ตรงไหนท่ีมีโอกาสเปนปญหา 

ปญหานั้นสงผลกระทบตอการดูแลผูปวยอยางไร 

2) เนนการ ใชเพ่ือการเรียนรูและยกระดับผลการดําเนินงาน  ดวยการประเมิน ปรับปรุง แลกเปลี่ยน

เรียนรู และใช scoring guideline เพ่ือตั้งเปาหมายการยกระดับ 
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3) เนน ความเช่ือมโยงขององคประกอบตางๆ ในแตละระบบ (ศึกษาและทําความเขาใจเสนท่ีเชื่อมตอ

องคประกอบตางๆ ในแผนภูมิ) และการเชื่อมโยงระหวางระบบงานตางๆ 

4) เนนการนํามาตรฐานไป เรียนรูและทบทวนการปฏิบัติในสถานการณจริง  ในท่ีทํางาน ท่ีขางเตียง

ผูปวย สงเสริมใหมีการใครครวญโดยทีมและโดยแตละคนเองอยางสมํ่าเสมอ 

5) เนน การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  (หนวยงาน กลุมผูปวย ระบบงาน และองคกร) อยางเชื่อมโยง  

ซ่ึง สรพ.ไดพัฒนาเครื่องมือสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ออกมาเปน 6 tracks ไดแก (1) unit 

optimization สําหรับหนวยงานทุกหนวยงาน  (2) patient safety และ (3) clinical population 

สําหรับการดูแลผูปวยทุกกลุม (4) standard implementation สําหรับระบบงานทุกระบบ (5) 

strategic management และ (6) self-assessment สําหรับท้ังองคกร (ดู HA Update 2010) 

6) ประยุกตใชมาตรฐานอยางเหมาะสม เชน นํามาตรฐานตอนท่ี 1 มาใชกับภาพรวมระดับองคกรเปน

หลัก และนํามาประยุกตกับระดับอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

7) เนนการทบทวน ประเมินผลในระดับภาพรวม  และการบรรลุเ ปาหมายของแตละระบบ  ซ่ึงจะตอง

ถอยมาดูจากระยะหาง ประกอบการทําความเขาใจบริบทของตนเอง ใชวิธีการท่ีนาเชื่อถือในการเก็บ

ขอมูลเพ่ือประเมินผล 

2.2 สิ่งท่ีตองใชควบคูกับมาตรฐาน 

 สิ่งท่ีตองใชควบคูกันในการนํามาตรฐานไปใชคือ 3C-PDSA และ scoring guideline  

1) การพิจารณาบริบท  (context) ขององคกรและหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหา ความทาทาย 

และความเสี่ยง ท่ีสําคัญ เชน เม่ือจะใชมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับผูปวย ควรพิจารณาวาผูปวยสําคัญ

ของเราคือใคร มีความตองการและความคาดหวังอะไร สิ่งท่ียังตอบสนองไดไมดีคืออะไร 

2) การใชคานิยมและแนวคิดหลัก (core values & concepts) ของการพัฒนาคุณภาพและการสราง

เสริมสุขภาพ เชน คานิยมการมุงเนนผลลัพธ (focus on result) ผูบริหารและทีมงานควรทําความ

เขาใจวาผลลัพธท่ีตองการคืออะไร จะใชกลยุทธไปสูผลลัพธดังกลาวไดอยางไร และหาทางท่ีจะไมติด

กับวิธีการท่ีไมจําเปนท่ีทําใหบรรลุผลลัพธดังกลาวลาชาลง หรือไปทําในสิ่งท่ีไมกอใหเกิดผลลัพธ

ดังกลาว อีกท้ังหาวิธีการในการท่ีจะรับรูการบรรลุผลลัพธท่ีนาเชื่อถือได 

3) วงลอการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู (Plan-Do-Study-Act หรอื Purpose-Process-Performance) 

หมุนวงลอเล็กๆ เริ่มไดทันที จํานวนท่ีทําไมตองมาก แตประเมินแลวเริ่มหมุนรอบใหมซํ้าอยูเรื่อยๆ 

4) แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน (scoring guideline) หรือประยุกตมาใชงายๆ 

คือประเมินการปฏิบัติในมาตรฐานแตละประเด็น โดยแบงเปน 5 ระดับ (1) อยูในชวงเริ่มตน เปน
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การตั้งรับเพ่ือเก็บกวาดสิ่งท่ีไมเรียบรอย ( 2) อยูในชวงกําลังพัฒนา มีการวิเคราะห ออกแบบระบบ 

การปฏิบัติอาจจะยังไมครอบคลุม ( 3) มีการปฏิบัติคอนขางจะครอบคลุม สามารถบรรลุเปาหมาย

พ้ืนฐานของมาตรฐานได (4) มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีการเชื่อมโยงมากข้ึน มีการใชวิธีการ

ใหมๆ มากข้ึน (5) มีการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบ ผลลัพธอยูในเกณฑท่ีเปนแบบอยางได 

2.3 การใชมาตรฐานสําหรับผูเริ่มตน 

 การใชมาตรฐานในชวงเริ่มตน อาจจะไมจําเปนตองทําเต็มรูปแบบ อาจจะไมตองกังวลกับรายละเอียด

หรือทุกถอยคําของมาตรฐาน  การใชความเขาใจในเปาหมายของมาตรฐานและความเปนอิสระในการคิดหา

หนทางสูเปาหมายนั้น อาจจะเปนประโยชนมากกวา โดยไมตองเปนทุกขกับการแบกรับขอกําหนดท่ีตนไม

เขาใจ หรือทําไปเพียงแคใหครบถวน ก็จะเกิดเพียงรูปแบบ แตไมไดคุณคา 

 ในชวงแรกควรเนนท่ี overall requirement หรือประโยคหลักใตชื่อมาตรฐานแตละหมวดและ key 

word ในขอยอย ยังไมตองกังวลในรายละเอียดของขอยอย 

 “คุยกันเลน-เห็นของจรงิ-อิงวิจัย” ยังเปนหลักท่ีสามารถนํามาใชได แตการวิจัยในท่ีนี้ ปรับเปนการ

เนนแค KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนและเก็บขอมูลอยางงายๆ เพ่ือยืนยันความคิดและการ

คาดการณ ยังไมตองถึงกับสรางความรูใหม 

 “คุยกันเลน” คือการทําความเขาใจเปาหมายของมาตรฐาน องคประกอบสําคัญเพ่ือการบรรลุ

เปาหมาย แลวก็มาดูบริบทหรือสถานการณของเราวาอะไรคือปญหาสําคัญ และเราทําไดดีเพียงใด โดยควร

ระบุรายละเอียดท่ีสามารถนําไปดําเนินการไดอยางตรงประเด็นวา สถานการณท่ีเปนปญหาคืออะไร เกิดข้ึนกับ

ใคร ท่ีไหน เม่ือไร (เชน อาการไมชัดแจงอะไรท่ีพบบอย การวินิจฉัยท่ีเปนปญหาคืออะไร พยาบาลกลุมไหนท่ี

ขาดทักษะในการประเมินผูปวย แผนกไหนท่ีมีปญหาในการบันทึกลาชา ความไมสอดคลองระหวางการวินิจฉัย

ทางการแพทยกับทางการพยาบาลท่ีพบบอยคืออะไร) ในท่ีประชุมของการคุยกันเลนอาจจะไดเพียงการตั้ง

คําถามเหลานี้ แตการไดคําตอบจะตองไปพูดคุยกับคนในพ้ืนท่ีหรือเก็บขอมูลเพ่ิมเติม   

 การใช tree diagram เปนกระดาษทดความคิดเปนเครื่องมือท่ีชวยใหมองภาพรวมของสถานการณได

ดีข้ึน และเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางเรียบงาย ไมตองใชเวลาประดิดประดอย 

 “เห็นของจรงิ” เลือกมาตรฐานมาเรื่องหนึ่ง แลวนํามาตรฐานนั้นไปดูการปฏิบัติงานท่ีหนางานใหเห็น

ของจริง ใชการสังเกต การพูดคุยกับผูปวย การทบทวนเวชระเบียน และการพูดคุยกับทีมงาน เพ่ือเรียนรูวา

ผูปวยไดรับประโยชนจากมาตรฐานเรื่องนั้นๆ เพียงใด ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจอยางไร พบปญหาขอติดขัด

อยางไร ตองการการสนับสนุนหรือตองการใหมีการปรับเปลี่ยนอะไร อยาลืมนําคําถามท่ีระบุไวตอนท่ีคุยกัน

เลนไปหาคําตอบดวย 
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 “อิง KM” นําขอมูลท่ีไดจากการเห็นของจริงและเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป

บทเรียน ทีมงานควรชัดเจนข้ึนในข้ันตอนนี้วาสถานการณท่ีเปนปญหาคืออะไร สิ่งท่ีทําไดดีแลวคืออะไร นี่

เทากับเดินมาครึ่งทางแลว 

 “ตั้งเปา-เฝาดู-ปรับเปล่ียน-เรียนรู” เปนอีกครึ่งหนึ่งของหนทางท่ีจะตองเดิน 

 “ตั้งเปา” คือการนําสถานการณท่ีพบรวมกับเปาหมายของมาตรฐาน มากําหนดลําดับความสําคัญ

และเปาหมายของสิ่งท่ีจะพัฒนา 

 “เฝาดู” คือการวางแผนหรือการกําหนดวิธีการติดตามความกาวหนาของการพัฒนา และนําสิ่งท่ี

กําหนดนั้นไปดําเนินการ สิ่งท่ีใชติดตามอาจจะเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพก็ได ตามความ

เหมาะสมและความเปนไปได 

 “ปรับเปล่ียน” คือการหมุนวงลอ PDSA โดยใชความคิดสรางสรรคอยางอิสระ โดยมุงท่ีเปาหมายเปน

สําคัญ สวนวิธีการนั้นใหแสวงหาวิธีการใหมๆ ท่ีองคกรยังไมเคยนํามาใช อาจจะเปนการระดมสมองในทีมงาน 

เรียนรูจากผลงานของท่ีอ่ืน หรือคนหาจากแหลงขอมูลตางๆ เลือกสรรแลวนํามาทดลองใช ทดลองใน scale 

เล็กๆ ในเวลาสั้นๆ เม่ือไดผลแลวคอยขยายข้ึน ใหการขยายผลนี้เกิดข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็ว โดยระหวาง

การขยายผลนั้นปรับปรุงใหดีข้ึนทุกรอบ 

 เคล็ดลับของการใชความคิดสรางสรรคอยางอิสระคืออานมาตรฐานใหเขาใจและไมกลัวขอความใน

มาตรฐาน ตรงไหนท่ีเห็นวายากเกินไปและไมเหมาะกับบริบทขององคกร ใหทีมงานหาวิธีการสูเปาหมายท่ี

กําหนดไวดวยวิธีการของทีมงานเอง 

 “เรียนรู” การจะหมุน PDSA ใหไดผลตองใหความสําคัญกับ S-study หรือการเรียนรู ทีมงานจําตอง

สรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนตลอดเสนทางของการทํางาน   

การสรุปเม่ือสิ้นกิจกรรมพัฒนาแตละครั้ง แตละวันคือการทํา AAR วาอะไรท่ีบรรลุเปาหมาย อะไรท่ีไม

บรรลุเปาหมาย คราวหนาจะทําอยางไรใหดีข้ึน   

การสรุปบทเรียนท้ังหมดของการพัฒนานั้น สรุปท้ังในระดับกิจกรรมและระดับแนวคิด ใน ระดบั

กิจกรรมก็คือการสรุปบทเรียนวาระหวางการพัฒนานั้นพบปญหาอุปสรรคอะไร วิธีการใดท่ีไดผล วิธีการใดท่ีไม

ไดผล ในระดับแนวคิดก็คือการสรุปบทเรียนวา แนวคิดหรือหลักคิดท่ีใชในการพัฒนาครั้งนี้จนเปนผลสําเร็จคือ

อะไร มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือหลักคิดไปจากเดิมอยางไรบาง การสรุปบทเรียนในระดับแนวคิดจะทําให

เราสามารถนําบทเรียนดังกลาวไปใชกับเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 
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2.4 การใชมาตรฐานเพ่ือเตรียมตัวสูการรับรอง 

 คําแนะนําตอไปนี้สามารถดําเนินการตามลําดับหรือควบคูกันไปได ตามท่ีผูบริหารและทีมงานจะเห็น

เหมาะสม 

1) เติมเต็มจากการใชมาตรฐานตามคําแนะนําท่ีผานมา โดยการอานมาตรฐานอยางละเอียด และนํา

สวนท่ียังไมไดปฏิบัติมาพิจารณาปฏิบัติดวยความเขาใจ ควบคูกับการศึกษาเอกสาร SPA หรอื HA 

Plus เพ่ือเปนแนวทางในการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ 

2) วางแผนการพัฒนาใหครบพ้ืนท่ีท้ังสี่ขององคกร เปนลําดับข้ัน โดยมีภาพขางลางอยูในใจ ใช

คําแนะนําเรื่อง 6 tracks ของการพัฒนา 

 

ภาพท่ี เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังสี่วง ในลําดับข้ันตางๆ 

3) จัดใหมีระบบ coaching หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการตามรอยอยางเปนกัลยาณมิตร

ภายในองคกร มีทีมงานเขาไปพูดคุยเพ่ือรับรูคําถามและความเขาใจของผูคน ปญหาในการทํางาน

และความพยายามท่ีจะพัฒนา  

4) ใชประโยชนจากโรงพยาบาลขางเคียงท่ีไดผานการรับรองไปแลวในการมาเปนพ่ีเลี้ยง ให

คําแนะนํา แลกเปลี่ยนเรียนรู 

5) ใช scoring guideline เพ่ือประเมินและยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

6) พัฒนาโดยใชหลักการบูรณาการในทุกเรื่องและทุกโอกาส 

7) กําหนดตัวชี้วัดตามขอกําหนดในมาตรฐานตอนท่ี IV ท่ีเหมาะสมกับองคกร ติดตามตัวชี้วัด เขา

รวมโครงการตัวชี้วัดเปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการเก็บขอมูลและนําผลการเปรียบเทียบ

ไปกําหนดประเด็นท่ีตองพัฒนา 

8) จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือสรุปผลงานและบทเรียนของการพัฒนา ใชเพ่ือสื่อสาร

ภายในและสื่อสารกับ สรพ. 
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2.5 Integration 

 การพัฒนาอยางเชื่อมโยงหรือการบูรณาการเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

โดยใชพลังและทรัพยากรนอยท่ีสุด   

 การเริ่มตนบูรณาการแบบเรียบงายคือการคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ (1) สรางชองทางการสื่อสารในทีม

ท่ีตองทํางานรวมกัน (2) แตละหนวยงานวิเคราะหหนวยงานท่ีเปนลูกคาของตน รับฟงความตองการ 

ตอบสนอง และรับฟงเสียงสะทอนจากหนวยงานท่ีเปนลูกคา (3) วิเคราะหกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด

ในระบบงานหรือกระบวนการดูแลผูปวย แลวจัดระบบการสื่อสาร ประสานงาน และการสงมอบท่ีดีระหวาง

รอยตอตางๆ (4) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีหนวยงานและระบบงานตางๆ ตองใชรวมกัน (5) ทุกหนวยงานท่ี

เก่ียวของในระบบงานสําคัญ มาเรียนรูความตองการของกันและกัน วางแผนการทํางานรวมกันโดยใช 

systems approach และมีเปาหมายท่ีชัดเจน (6) ใชแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัด เปน

เครื่องมือในการบูรณาการ  

ตารางขางลางนี้เปนเครื่องมือชวยพิจารณาโอกาสในการบูรณาการท่ีสมบูรณข้ึน โดยใชแกนสองแกน

คือ แกนระดับของผูเก่ียวของ และแกนกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหเกิดบูรณาการ สิ่งท่ีอธิบายทายตารางเปนการ

วิเคราะหโอกาสบูรณาการในระดับตางๆ 

 โครงสร้าง การสือ่สาร ระบบสารสนเทศ การแก้ปัญหา แผน/ติดตาม 

ระหวา่งบคุคล      

ภายในหนว่ยงาน      

ระหวา่งหนว่ยงาน      

การดแูลผู้ ป่วย      

ภายในระบบงาน      

ระหวา่งระบบงาน      

ภายในองค์กร      

 บูรณาการกับเพ่ือนรวมงาน  เปนการบูรณาการท่ีไมอยูภายใตกรอบโครงสราง เปนเรื่องของ

สัมพันธภาพระหวางคนตอคน รวมถึงความสัมพันธภายในเครือขายท่ีไมเปนทางการ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือเรื่อง

ของการสื่อสาร ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีกาวหนาข้ึน แตละคนอาจจะมีและควรจะมีวิธีการสื่อสารเฉพาะกับ

เพ่ือนรวมงานท่ีตองทํางานสัมพันธกันบอยๆ ควรจะสรางความสัมพันธและฟนฟูความสัมพันธกับผูท่ีตอง

ทํางานรวมกันอยูเนืองๆ  
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 บูรณาการภายในหนวยงาน   

(1) เปนการบูรณาการภายใตโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานควบคูกับความสัมพันธของทีม

ทํางาน  

(2) เครื่องมือท่ีใชในการบูรณาการก็คือ Unit Profile หรอื 3P ในระดับหนวยงาน การมีเปาหมาย

รวมกัน มีกระบวนการทํางานท่ีสอดคลองกัน และมีการติดตามวัดผลในทิศทางเดียวกัน โดยการนําของหัวหนา

หนวยงาน จะชวยใหเกิดบูรณาการภายในหนวยงานข้ึน   

(3) การสื่อสารภายในหนวยงานอาจจะมีท้ังการสื่อสารท่ีเปนทางการอยางสมํ่าเสมอ เชน การประชุม

ประจําเดือน ประชุมประจําสัปดาห และการสื่อสารอยางสั้นๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางานประจําในทํานองคุย

กันวันละนิด จิตแจมใจ เชน morning brief, safety brief   

(4) ระบบสารสนเทศภายในหนวยงานมีท้ังสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานประจําและสารสนเทศเพ่ือ

ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน  

(5) การแกปญหาหรือการพัฒนาคุณภาพภายในหนวยงานอาจจะเปนเรื่องท่ีทีมงานรวมตัวกันเพ่ือ

แกปญหาขอติดขัดของตน หรือเรื่องท่ีทําเพ่ือตอบสนองเปาหมายของหนวยงาน 

บูรณาการการดูแลผูปวย  

(1) โครงสรางคือทีมดูแลผูปวย (patient care team) หรือทีมนําทางคลินิก (clinical lead team) 

ซ่ึงควรเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ อาจจะเปนทีมท่ีรับผิดชอบกวางขวางท้ังแผนก เชน อายุรกรรม ศัลยกรรม หรือ

ทีมดูแลเฉพาะสาขา เชน ทีมดูแลผูปวยโรคปอด ทีมดูแลผูปวยโรคหัวใจ หรืออาจจะมีท้ังสองระดับรวมกัน   

(2) เครื่องมือท่ีใชในการบูรณาการคือ clinical tracer ซ่ึงเปนท้ังเครื่องมือท่ีใชในการประเมินสถานการณ 

การหาโอกาสพัฒนา และการติดตามความกาวหนาในการพัฒนา 

(3) การสื่อสาร มีท้ังการสื่อสารในงานประจํา เชน การวางแผนดูแลผูปวยรวมกัน การตรวจเยี่ยม

ผูปวยรวมกัน การสื่อสารท่ีเปนทางการ เชน การประชุมทีมดูแลผูปวย และการสื่อสารในกิจกรรมพิเศษ เชน การ

ตามรอย 

(4) ระบบสารสนเทศ ระบบท่ีมีอยูแลวคือระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการทํางานประจําซ่ึงสามารถ

พัฒนาไปสูการเชื่อมโยงการทํางานของวิชาชีพและหนวยงานตางๆ หากออกแบบใหดีจะชวยลดภาระงานท่ีไม

จําเปนและลดความผิดพลาดลงได และควรใหความสําคัญเพ่ิมข้ึนกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ monitor ผล

การดูแลผูปวยเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ โดยเปนความรวมมือระหวางทีมดูแลผูปวยตางๆ กับทีม

สารสนเทศ 

(5) การแกปญหา การวางแผน การติดตาม ควรเกิดข้ึนในเวทีของทีมดูแลผูปวย 
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2.6 ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (Performance Indicator) 

 ขอแนะนําในการใชตัวชี้วัดผลการดําเนินการตามมาตรฐานตอนท่ี IV มีดังนี้ 

1) ทีมงานมีเจตจํานงแนวแนท่ีจะใชประโยชนจากการติดตามตัวชี้วัดเพ่ือการตัดสินใจและการพัฒนา  

2) สงเสรมิใหทกุทีมงาน ศึกษาและเรียนรูแบบอยางของการใชตัวชี้วัดในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานของ

ตน  

3) พิจารณาตัวช้ีวัดท่ีตรงประเด็น กับเปาหมายของเรื่องท่ีจะวัด โดยคิดถึงตัวชี้วัดท้ังเชิงผลลัพธ เชิง

กระบวนการ และตามมิติคุณภาพตางๆ  

4) เลือกติดตามตัวชี้วัดท่ีไมยากในการเก็บ มีความนาเชื่อถือ และมีประโยชนในการนําไปใชตัดสินใจ 

จัดใหมี alignment ตามระดับตางๆ อยางเหมาะสม 

5) ทดลองเก็บขอมูลเพ่ือใหรู baseline และใชการสุมตัวอยางอยางเหมาะสม  

6) ใช run chart หรอื control chart เพ่ือเรียนรู variation ของระบบ และตอบสนองอยางเหมาะสม  

7) นําขอมูลตัวชี้วัดมา วิเคราะหตรวจสอบความสัมพันธ กับตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความรูความ

เขาใจในระบบ  

8) นําผลการติดตามไปส่ือสารใหทีมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประโยชนในการตัดสินใจหรือดําเนินการพัฒนา  

9) ทบทวน alignment และความเหมาะสมของตวัช้ีวดั เปนระยะ และยกเลิกการติดตามตัวชี้วัดท่ี

ไมสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ 

10) เขารวมโครงการตัวช้ีวัดเปรียบเทียบของ สรพ. 

ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตอนท่ี IV ซ่ึงเปนการรายงานขอมูลตัวชี้วัด มีขอแนะนําดังนี้ 

1) นําเสนอตัวช้ีวัดสําคัญท้ังหมดในรูปตารางท่ีเปรียบเทียบขอมูลรายปยอนหลัง 3-5 ป 

2) เลือกตัวช้ีวัดท่ีการนําเสนอดวยกราฟ จะทําใหเกิดความเขาใจงายข้ึนหรือมีขอมูลท่ีตองการ

นําเสนอประกอบเพ่ิมข้ึนมานําเสนอดวยกราฟ เชน run chart ซ่ึงเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับตัวชี้วัดท่ีชัดเจน

พรอมระบุ intervention ท่ีใสเขาไป, control chart ซ่ึงมีคา control limit ประกอบ, กราฟแสดงคาตัวชี้วัด

พรอมท้ังคาเปาหมายหรือตัวเทียบจากองคกรอ่ืน, การจําแนกขอมูลเปนกลุมยอยตางๆ ฯลฯ 
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3) อธิบายขอมูลในตารางหรือกราฟท่ีแสดงถึงความเขาใจและการใชประโยชน  เชน (1) ผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับท่ีพอใจหรือไมเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือกับคูเทียบท่ีเลือกไว (2) ถาผลการ

ดําเนินการมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน อะไรคือ intervention สําคัญในแตละชวงเวลา (3) ถาผลการ

ดําเนินการยังไมเปนท่ีพอใจ มีอะไรเปนปจจัยท่ีเก่ียวของ ผลการวิเคราะหจําแนกกลุมยอยแสดงใหเห็นปญหา

ในกลุมไหน และมีแผนจะดําเนินการอยางไรตอไป 

2.7 การพัฒนาสําหรับโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองแลว 

 มีขอแนะนําดังนี้  

 1) Get use of recommendation นําขอเสนอแนะของ สรพ.มาตีความ ทําความเขาใจ หา

จุดออนในระบบท้ังในระดับกวาง (คือประเด็นหรือพ้ืนท่ีท่ีเปนโอกาสพัฒนาท่ีผูเยี่ยมสํารวจชี้แนะไวและท่ีคนหา

เพ่ิมเติมดวยตนเอง) และในระดับลึก (คือหาปจจัยสาเหตุท่ีเปนปจจัยองคกร) แลวนํามาวางแผนการพัฒนาโดย

ทันที 

 2) Systematic evaluation and improvement สงเสริมใหมีการประเมินระบบงานสําคัญอยาง

เปนระบบ เริ่มตนดวยวิธีการเชิงคุณภาพคือการพูดคุยกันถึงจุดแข็งจุดออนของระบบ เปาหมายและการบรรลุ

เปาหมายของระบบ นําประเด็นสําคัญเหลานั้นมาออกแบบการเก็บขอมูลเพ่ือการประเมินในเชิงปริมาณท่ี

สามารถติดตามตอเนื่องไดในระยะยาว แลวนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 3) Continuous improvement สงเสริมใหใชแนวคิดการพัฒนาท่ีเรียบงายและไดผล  ในลกัษณะท่ี

บูรณาการรวมกัน เชน การใชความคิดสรางสรรค , การใชหลัก HFE, การใชแนวคิด Lean, การจัดการและ

ปองกันความเสี่ยง เปนตน 

 4) Lerning & integration ใชการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตามรอย การติดตามตัวชี้วัด เปน

เครื่องมือสําหรับการเรียนรูและบูรณาการในทุกระดับ 

  5) Living organization รวมกันสรางองคกรท่ีมีชีวิต สรางความสัมพันธท่ีดี สรางเครือขายการ

สื่อสารในทุกรูปแบบ เปดพ้ืนท่ีใหทุกคนมีท่ียืนและมีโอกาสแสดงความสามารถ ดูแลจิตใจและความสุขของ

คนทํางาน ลดการใชอํานาจสั่งการท่ีไมจําเปน ฯลฯ 

 6) Always prepare เตรียมพรอมสําหรับการเยี่ยมสํารวจรอบตอไป ใหองคกรตื่นตัวเสมือนวันพรุงนี้

จะมีผูเยี่ยมสํารวจมาเยี่ยมโดยไมบอกลวงหนา 

 ทําไดเชนนี้ ก็แสดงถึงความรับผิดชอบในการท่ีประกาศวาเปนสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพ HA 
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3. มิติคณุภาพ 

ถาคุณภาพเปนเรื่องท่ีมุมมองหลากหลาย มิติคุณภาพคือการประมวลมุมมองตางๆ ท่ีเปนไปไดมาให

พิจารณาวาจะเลือกมองจากดานใดบาง เปรียบเสมือนกับการลูบคลําชางทีละดาน มิติคุณภาพอาจนําไปใชใน

การวิเคราะหประเด็นสําคัญ การกําหนดเปาหมาย และการกําหนดตัวชี้วัดของหนวยงาน/ระบบงาน 

 กรอบ 3.1 แสดงถึงการพิจารณามิติคุณภาพของบริการสุขภาพวาจะชวยใหผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพ

สามารถฟนตัวสูสุขภาวะมากท่ีสุด โดยเร็วท่ีสุด เปนภาระของสังคมนอยท่ีสุด ไดอยางไร 

 

กรอบ 3.1  มิติคุณภาพของบริการสุขภาพ 

Accessibility การเขาถึง การเขาถึงบริการเปนมิติคุณภาพท่ีมีความสําคัญสําหรับการ

เจ็บปวยฉุกเฉินหรือการไดรับการดูแลท่ีมีความจําเปน การเขา

ไมถึงหรือเขาถึงไมสะดวกสะทอนความไมมีคุณภาพของระบบ 

Acceptability การยอมรับ การยอมรับเปนมิติคุณภาพในเชิงผลลัพธโดยรวมจากคุณคาใน

มุมมองของผูรับผลงาน สะทอนออกมาเปนระดับความพึง

พอใจดานตางๆ  

Appropriateness ความเหมาะสม ความเหมาะสมเปนมิติคุณภาพในเชิงกระบวนการ อาจมองไดจาก

มุมมองของวชิาชพีหรอืสงัคม, ความเหมาะสมจากมุมมองของ

วิชาชีพคือการพิจารณาวามีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูล

หลักฐานทางวิชาการเพียงใด, ความเหมาะสมจากมุมมองของ

สังคมคือการพิจารณาวามีการตัดสินใจหรือการกระทําบนพ้ืนฐาน
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ท่ีวิญูชนพึงกระทําหรือไม 

Competency สมรรถนะ สมรรถนะเปนมิติคุณภาพท่ีมีความสําคัญในกรณีท่ีตองใหการ

ดูแลอยางเรงดวน หรือกรณีท่ีการสงตออาจจะเกิดผลเสียตอ

ผูปวย  

Continuity ความตอเนื่อง ความตอเนื่องเปนมิติคุณภาพท่ีมีความสําคัญสําหรับการดูแล

โรคเรื้อรังหรือการดูแลท่ีตองมีการสงตอระหวางสถานบริการ 

Coverage ความครอบคลมุ ความครอบคลุมเปนมิติคุณภาพท่ีมีความสําคัญสําหรับ public 

health program หรือการพิจารณาการไดรับบริการท่ีสําคัญ

ในภาพรวมของกลุมประชากรทางคลินิก 

Effectiveness ประสิทธิผล ประสิทธิผลเปนมิติคุณภาพเชิงผลลัพธท่ีจําเปนสําหรับทุกกลุม 

ผลลัพธท่ีตองการจากบริการสุขภาพ เชน หาย ใชการได ไม

ตาย ไมพิการ  

Efficiency ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเปนมิติคุณภาพท่ีเปรียบเทียบผลลัพธกับปจจัย

นําเขาซ่ึงอาจจะเปนทรัพยากรประเภทใดก็ได รวมท้ังเวลา  

เปนประเด็นท่ีมีความสําคัญในกรณีท่ีมีความสูญเปลาในระบบ

อยูในระดับสูง 

Equity ความเทาเทียม ความเทาเทียมเปนมิติคุณภาพท้ังเชิงกระบวนการและผลลัพธ 

อาจจะคาบเก่ียวกับมิติอ่ืนๆ แตจะมองในลักษณะเปรียบเทียบ

ประชากรกลุมตางๆ เชน การไดรับบริการท่ีจําเปนในกลุมท่ีมี

ประกันสุขภาพแตกตางกัน 

Humanized/Holistic ดูแลดวยหัวใจ/องครวม การดูแลดวยหัวใจและการดูแลดวยองครวมเปนมิติคุณภาพท่ี

กาวไปพนจากเทคโนโลยี เปนมิติท่ีรับรูไดไมยาก แตอาจจะวัด

เปนตัวเลขยาก 

Responsive/Respect การตอบสนอง การตอบสนองเปนมิติคุณภาพในเชิงกระบวนการวาตอบสนอง

ตอสิ่งท่ีผูรับผลงานใหคุณคาอยางไร 

Safety ความปลอดภัย ความปลอดภัยเปนมิติคุณภาพท้ังในเชิงกระบวนการและ

ผลลัพธ มีความสําคัญในสถานการณท่ีมีความเสี่ยงสูง 

Timeliness ความทันการณ ความทันการ ณ เปนมิติคุณภาพในเชิงกระบวนการ มี

ความสําคัญในกรณีท่ีตองการไดรับการดูแลฉุกเฉินหรือเรงดวน 

หรือในกรณีท่ีเวลาท่ีแตกตางกันทําใหเกิดผลลัพธท่ีแตกตางกัน 
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4. QI track & Quality tools เสนทางและเคร่ืองมือสูการปฏิบัต ิ

1. Unit Optimization 2. Patient Safety
3. Clinical Population

5. Strategic Management
6. Self Assessment

4. Standard Implementation

6 QI Tracks & 4 Domains

 

4 Domains ของการพัฒนา คือการมองพ้ืนท่ีการพัฒนาตามโครงสรางการทํางาน  ไดแก หนวยงาน/

หนวยบริการ , กลุมผูปวย , ระบบงาน และองคกร ชวยในการตรวจสอบความสมบูรณของการพัฒนา  ชวยให

มองเห็นความสัมพันธของพ้ืนท่ีการพัฒนาและลดความซํ้าซอนในการพัฒนา 

6 Tracks ของการพัฒนา  เปนการใหแนวทางการนําเครื่องมือการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแตละพ้ืนท่ี

ไปสูการปฏิบัติเปนลําดับข้ัน ทําใหสามารถวางแผนและติดตามความกาวหนาในการพัฒนาไดดีข้ึน 

การพัฒนาในระดับหนวยงาน /หนวยบริการ  เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีเปนระบบขององคกร  

สามารถใชคําเรียกกิจกรรมการพัฒนาท้ังหมดในระดับนี้วา Unit Optimization 

การพัฒนาในระดับกลุมผูปวย  หรืออาจเรียกใหครอบคลุมกวางข้ึนวา  การพัฒนาการดูแลผูปวยหรือ

การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก  เริ่มตนจากการนําปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยแตละรายมาวิเคราะหและวาง

แนวทางปองกัน  การตามรอยผูปวยแตละรายเพ่ือเรียนรูคุณภาพการดูแลในแตละจุด  ไปสูการศึกษาวิเคราะห

ภาพรวมของคุณภาพการดูแลในแตละกลุมโรค  จึงสรุปไวเปน  2 tracks คือ patient safety และclinical 

population 

การพัฒนาในระดับระบบงาน เปนการใช 3C-PDSA เพ่ือพัฒนาระบบงานตางๆ  โดยใชมาตรฐานของ

แตละระบบควบคูกับการวิเคราะหบริบทของตน 

การพัฒนาในระดับองคกร  มี track ท่ีเก่ียวของคือการบริหารเชิงกลยุทธซ่ึงเปนหนาท่ีโดยตรงของ

ผูนํา และการประเมินตนเองเพ่ือใหเห็นความกาวหนาในวุฒิภาวะของการพัฒนา  และเปนเครื่องมือ สําคัญใน

การบริหารสูความเปนองคกรเรียนรู 
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4.1 Track ท่ี 1 Unit Optimization  

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 1 : Unit Optimization

3P ในงานประจาํ

หวัหน้าพาทาํคณุภาพ

กจิกรรมคณุภาพพืน้ฐาน

คน้หาความหมาย/ความเชือ่มโยงใน Service Profile

ทบทวนการบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน

กาํหนดแผนการพฒันาหน่วยงานเพิม่เตมิ

เชือ่มโยงกบัระบบงานสาํคญั

CQI

 

 คือการพัฒนาคุณภาพในระดับหนวยงาน โดยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับหนวยงานอ่ืน ไมรบกวน ไมเพ่ิม

ภาระ ไมจํากัดโอกาสหนวยงานอ่ืนจนเกิดความเสียหายหรือกลายเปนปญหาขององคกร  เปนรากฐานท่ีสําคัญ

ของการพัฒนา 

1. แนวคิดพ้ืนฐาน คือการใช 3P ท้ังในระดับงานประจําและระดับหนวยงาน สงเสริมใหสมาชิกทุกคนใช 

3P เพ่ือทบทวนใครครวญงานประจําของตน สะสมมาเปน 3P ระดับหนวยงาน 

2. หัวหนาพาทําคุณภาพ เปนกิจกรรมท่ีสรางการมีสวนรวมของทุกคน เปนคําถามพ้ืนฐานท่ีทําใหเขาถึง

หัวใจของคุณภาพ เรียนรูความตองการของผูรับผลงานภายในและภายนอก แสวงหาโอกาสในการทํา

วันพรุงนี้ใหดีกวาวันนี้ 

3. กิจกรรมคุณภาพพ้ืนฐานตางๆ เริ่มตนท่ีระดับหนวยงาน เชน ระบบขอเสนอแนะ , 5ส., พฤตกิรรม

บริการสูความเปนเลิศ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีสงเสริมจิตตปญญา เชน สุนทรียสนทนา , การสรุปปญหา

เม่ือจบวันเพ่ือไมนําเปนภาระกลับไปบาน, KM ท่ีเนนการเลา how to, การเลาเรื่องและเขียนเรื่อง 

4. Service Profile เปนเครื่องมือสําหรับวางแผนและติดตามการพัฒนาคุณภาพและการบรรลุ

เปาหมายของหนวยงาน ซ่ึงเชื่อมโยงกับเปาหมายขององคกร โดยไมละเลยบริบทของหนวยงาน และ

ควรเนนผูรับผลงานเปนศูนยกลาง มิใชเนนหนวยงานหรือวิชาชีพเปนตัวตั้ง 

5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เปนกระจกสองตัวเอง เปนเครื่องมือในการหาโอกาสพัฒนา ควรเลือกสรร

ใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน 

6. การพัฒนาคณุภาพของหนวยงาน จะเปนโครงการหรือไมเปนก็ได โครงการเล็กหรือใหญก็ได สะสม 

small q (การพัฒนาคุณภาพเรื่องเล็กๆ) โดยไมตองรอโอกาส  big Q (การพัฒนาคุณภาพเรื่องใหญๆ 

มีผลกระทบสูง)   
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7. เช่ือมโยง Performance Management System เขากับเปาหมายของหนวยงานและองคกร  

 Service Profile เปนเครื่องมือสําหรับวางแผนติดตามการพัฒนาคุณภาพและการบรรลุเปาหมาย

ของหนวยงาน ขอคิดเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจาก Service Profile ไดเต็มท่ี มีดังตอไปนี้ 

Service Profile
กรอบที�ใชก้าํกบัการพฒันาคณุภาพ

ของแตล่ะหน่วยในองคก์ร

Plan

Do

Study

Act

ประเด็นคุณภาพที�สาํคญั

กระบวนการหลกั

พนัธกิจ/เจตจาํนง
(หนา้ที� & เป้าหมาย)

ความตอ้งการ
ของผูร้บัผลงาน

ขอ้กาํหนด
ทางวิชาชีพ

จุดเนน้
ขององคก์ร

วตัถุประสงค์

ตวัชี� วดั

ประเด็นสาํคญั
ความเสี�ยงสาํคญั

ความตอ้งการ
ความคาดหวงัโรค/หตัถการสาํคญั

ออกแบบระบบ

ทบทวน 
ประเมนิ
เรยีนรู้

ปรบัปรุง

(เฉพาะบรกิารดแูลผูป้่วย)

บรบิท

หลกัคิดสําคญั 
(Core Values & Concepts)

ทํางานประจําใหดี้ มีอะไรใหค้ยุกนั ขยนัทบทวน
เป้าหมายชดั วดัผลได ้ใหค้ณุค่า อยา่ยึดติด

ประเดน็ย่อยในแต่ละ
กระบวนการ/โรค

Purpose Performance

Process

 

1. มองใหเห็น 3P ใน Service Profile เพ่ือใชเปนตัวเชื่อมโยงการทํากิจกรรมและการวัดผล เขากับ

เปาหมายของหนวยงาน 

2. รูปแบบและถอยคํา ไมสําคัญเทากับการนํามาทบทวนกันเปนประจําภายในทีม รูปแบบอาจจะเปน 

word, ตาราง หรือ powerpoint ตามแตหนวยงานจะคุนชิน แตขอใหกระชับและไดใชประโยชน 

3. ใสใจในความหมาย ความสําคัญ และคุณคา ของแตละสวน ดวยการถามวา คืออะไร สําคัญอยางไร 

เราเขาถึงหัวใจของเรื่องนั้นหรือยัง จะเอาไปใชประโยชนอยางไร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเปน

บริบทของหนวยงาน ควรวิเคราะหตนเองใหเขาถึงเอกลักษณของหนวยงาน ขณะเดียวกันนําหลักคิด

สําคัญงายๆ ไปฝกซอมปฏิบัติ 

4. พิจารณาประเด็นเรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ วาหนวยงานของเราสามารถมีบทบาทอะไรไดบาง กับ

ผูปวยท่ัวไปหรือผูปวยกลุมไหน ในข้ันตอนใดของการทํางาน   

5. พิจารณาความเช่ือมโยงของสวนตางๆ  จากบริบท -> ประเด็นสําคัญ -> เจตจํานง/วัตถุประสงค/

ตัวชี้วัด -> กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ -> ผลลัพธ พรอมท้ังการตรวจสอบยอนกลับไปเทียบกับความ

ตองการของผูรับผลงานและวัตถุประสงค 

6. ใชประโยชนจาก Service Profile 

ก. เสาะแสวงหาขอเท็จจริงจากแหลงขอมูลตนกําเนิดมากข้ึน 

ข. ตอบสนองตอขอมูลท่ีไดรับ เชน ความตองการของผูรับผลงาน ความเสี่ยงในข้ันตอนตางๆ 

ค. วิเคราะหและวางแผนอยางเปนระบบ รวมท้ังการเชื่อมโยงกับระบบงานสําคัญ 
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ง. ติดตามความกาวหนา ท้ังในสวนกระบวนการและผลลัพธ 

จ. บันทึกผลงานการพัฒนา 

ฉ. ใชสรางการเรียนรูภายในทีมงาน 

4.2 Track ท่ี 2 ความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 2 : Patient Safety
ทบทวนความครอบคลมุของกจิกรรมทบทวน

ใชป้ระโยชน์จากกจิกรรมทบทวน

ตามรอย PSG: SIMPLE & Improve

ทบทวน / วางระบบบรหิารความเสีย่ง

วเิคราะหค์วามเสีย่ง/ป้องกนั (หน่วยงาน/ระบบงาน)

Trigger Tool

RCA, Standardized Work

บรูณาการขอ้มลู & ระบบบรหิารความเสีย่ง

 

 เปนเรื่องของการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการดูแลผูปวย โดยเริ่มเรียนรูจากแต

ละเหตุการณ ไปสูการวางระบบและการบูรณาการ 

1. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ควรสงเสริมใหมีการทําอยางสมํ่าเสมอ ใหสามารถครอบคลุมเหตุการณหรือ

อุบัติการณสําคัญใหมากท่ีสุด และใชประโยชนจากขอมูลท่ีไดรับใหมากท่ีสุด 

2. แปรเรื่องรายใหกลายเปนดี  เหตุการณไมพึงประสงค (AE) ทุกเหตุการณควรใหบทเรียนท่ีจะนํามาสู

การปรับปรุงระบบใหมีความรัดกุมยิ่งข้ึน ดวยหลักการของการไมกลาวโทษ แตพยายามหาวิธีสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

3. ตามรอย patient safety goals / guides : SIMPLE หาสวนขาดและเติมเต็ม 

4. ใช trigger tool เพ่ือคัดกรองเวชระเบียนมาทบทวน เรียนรูและปรับปรุงเพ่ือปองกันเหตุการณไมพึง

ประสงค 

5. จัดใหมี patient safety leadership walkround เพ่ือใหผูนําไดรับรูปญหา สื่อสารคานิยม และ

สนับสนุนการแกปญหา เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยของผูปวย 

6. ทบทวนหรอืวางระบบบรหิารความเส่ียงในภาพรวมของโรงพยาบาล และในระดับหนวยงาน 

7. บูรณาการขอมูลและระบบบริหารความเส่ียงจากระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของเขาดวยกัน 
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 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ  เปนพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรูคุณภาพท่ีควรทําใหงาย ไมติดรูปแบบ ทํา

ใหอยูในงานประจํา ทําใหครอบคลุมมากท่ีสุด ไมสําคัญวาทบทวนดวยวิธีไหน และสําคัญวาเอาผลการทบทวน

ไปเรียนรูและพัฒนาอยางไร 

8

การทบทวนเวชระเบียน

ประเมินผูป่้วย

Assessment
วางแผน

Planning
ดูแลตามแผน

Implementation
ประเมินผล

Evaluation
รบัเขา้

Entry
จาํหน่าย

Discharge

การทบทวนข้างเตียง

Care & Risk
Communication
Continuity & D/C plan 
Team work
HRD
Environment & Equipment

การทบทวนอื�นๆ

การทบทวนคาํรอ้งเรียนของผูป่้วย

การทบทวนเหตกุารณส์าํคญั (เสียชีวิต ภาวะแทรกซอ้น)

การคน้หาความเสี�ยง

การทบทวนศกัยภาพ (การส่งตอ่ การตรวจรกัษา)

การติดเชื� อในโรงพยาบาล

การใชย้า

การใชท้รพัยากร
การใชค้วามรูวิ้ชาการ – gap analysis
ตวัชี� วดั

Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention

การทบทวนเพื�อคน้หาโอกาสพฒันา

 

1. การทบทวนขางเตยีง  (bedside review) ควรทําทุกวัน ทําทุกโอกาส ทําคนเดียว ทํารวมกับทีม ใช 

C3THER เปนแนวทางโดยเลือกประเด็นทบทวนท่ีสอดคลองกับปญหาของผูปวย สามารถครอบคลุม

เรื่องการสรางเสริมสุขภาพดวย HELP ควรมีสวนทําใหบันทึกเวชระเบียนปกติสมบูรณข้ึน (ไมตองมี

แบบบันทึกพิเศษ) และควรมีการสรุปบทเรียนสําคัญจากการทบทวน 

2. การทบทวนเวชระเบียน  ควรตระหนักวามี 3 ลกัษณะ (1) ทบทวนความสมบูรณของการบันทึก (2) 

ทบทวนการปฏิบัติตามขอกําหนด/มาตรฐาน (3) ทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวย  ควรใหเจาของไขมี

สวนรวมหรือรับรู 

3. การทบทวนคํารองเรียน สามารถทําไดในภาพรวมของโรงพยาบาล 

4. การทบทวนเหตุการณสําคัญ สามารถเชื่อมโยงไดกับการใช trigger tool 

5. การคนหาความเส่ียง ควรคนหาดวยการตามรอยในสถานท่ีจริง และการวิเคราะหความเสี่ยงใน

ข้ันตอนตางๆ 

6. การทบทวนการสงตอ ถือวาเปนหัวใจสําคัญสําหรับโรงพยาบาลชุมชน 

7. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผูชํานาญกวา ควรสัมพันธกับลักษณะงาน โดยวิเคราะหวาตรงไหนมี

โอกาสเปนจุดออน และจะใหใครเขามาเสริม 

8. การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควรตามรอยการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว และติดตาม

อัตราการติดเข้ือจากการเฝาระวัง 
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9. การทบทวนการใชยา ควรครอบคลุมท้ังโอกาสเกิด error/ADE และความเหมาะสมในการสัง่ใช 

10. การทบทวนการใชทรัพยากร (utilization review) ควรเลือกจุดท่ีมีโอกาสใชทรัพยากรท่ีมีมูลคาสูง 

11. การทบทวนการใชความรูทางวิชาการ สามารถเชื่อมโยงกับ clinical tracer  

12. การทบทวนตัวช้ีวัด สามารถเชื่อมโยงกับ service profile และ clinical tracer 

 การแปรเรื่องรายใหกลายเปนดี 

AE
Turning Point

Cognitive Walkthrough
Human Factor Engineering

Prevention

Build-in 
Quality

Review

Report

Trigger

Trace/R2R

KA/SA
Knowledge Asset
Self Assessment

แปรเรื�องรา้ยใหก้ลายเป็นดี

 

 แนวทางการแปรเรื่องรายใหกลายเปนดี หรือการเรียนรูจากเหตุการณไมพึงประสงคเพ่ือปรับปรุง

ระบบงานใหรัดกุม 

1. หาวิธีรับรูเรื่องรายใหมากท่ีสุดและไวท่ีสุด ดวย (1) กิจกรรมทบทวนคุณภาพ (2) รายงานอุบัติการณ 

(3) ใช trigger tool คัดกรองเวชระเบียนมาทบทวน 

2. เรียนรูจากเรื่องราย ดวยการ (1) วิเคราะหจุดเปลี่ยน / โอกาสเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือการ

กระทํา (2) รับฟงความคิด ความตองการ ความรูสึกของผูอยูในเหตุการณ (3) สรางสิ่งอํานวยความ

สะดวกดวยหลักการ human factor engineering  

3. จากขอ 2 วางระบบปองกนัท่ีรัดกุม สื่อสาร ฝกอบรม จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ตามรอยการปฏิบัติตามมาตรการท่ีวางไว หรือสรางความรูดวยการวิจัย  สะสมเปนขุมทรัพยความรู

ขององคกร และใชขับเคลื่อนการพัฒนาตอเนื่อง  
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 อคติของการมองยอนหลัง (Hindsight Bias) 

มองทกุมมุอยา่งไมม่อีคติ

 เมื�อมองยอ้นหลงั 
เราเห็นจดุออ่นหรอื
โอกาสพัฒนาอะไร

เมื�อมองในมมุมองของผูป้ฏบิตังิาน 
ขณะนั�นมขีอ้จํากัดอะไร

เมื�อมองในมมุมองของการพัฒนา จะลดขอ้จํากดัที�เกดิขึ�นกับ
ผูป้ฏบิตังิาน เพื�อใหเ้กดิการกระทําที�พงึจะเกดิขึ�นไดอ้ยา่งไร

 

 การท่ีเราทราบผลการวินิจฉัยข้ันสุดทาย ทําใหเราไดเปรียบผูท่ีปฏิบัติงานดูแลผูปวยรายนั้น ซ่ึงเผชิญ

กับความไมแนนอนหลายประการ และภาระงานท่ีรุมเรารอบตัว การรับรูผลดังกลาวเปนการเรียนรูท่ีสําคัญ แต

พึงตระหนักถึงอคติท่ีแฝงอยู และตองมีจิตใจท่ีเปนกลาง เขาใจผูเก่ียวของ 

มองทุกมุมอยางไมมีอคติ เราสามารถใชประโยชนจากอคติของการมองยอนหลังไดดังนี้ 

1) เม่ือมองยอนหลัง เราเห็นจุดออนหรือโอกาสพัฒนาในข้ันตอนใดบาง การกระทําหรือการตัดสินใจท่ี

ควรจะเปนคืออะไร 

2) เม่ือมองในมุมมองของผูปฏิบัติงาน สรางบรรยากาศท่ีปลอดภัยและเปดใจ ใหผูเก่ียวของแตละคนบอก

เลาสิ่งตอไปนี้ (บางขอหรือทุกขอ)  

• ความรูสึก 

• ขอมูลท่ีรับรูและการแปลความหมายขอมูล 

• ขอจํากัด และความหวงกังวล 

• ความตองการ 

3) เม่ือมองในมุมมองของการพัฒนา จะสรางสิ่งอํานวยความสะดวกหรือลดขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการกระทําท่ีพึงจะเกิดข้ึนไดอยางไร 
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 Patient Safety Goals/Guides : SIMPLE  

Safe Surgery

Infection Control

Medication & Blood Safety

Patient Care Process

Line, Tubing, Cathether

Emergency Response

Hand Hygiene
Prevention of CAUTI, VAP, Central line infection

SSI Prevention
Safe Anesthesia
Correct Procedure at Correct Site
Surgical Safety Checklist

Safe from ADE, conc e’lyte, High-Alert Drug
Safe from medication error, LASA
Medication Reconciliation 
Tackling antimicrobial resistance
Blood Safety

Sepsis
Acute Coronary Syndrome
Maternal & Neonatal Morbidity
Response to the Deteriorating Patient / RRT

Patient Identification
Communication (SBAR, handovers, critical test 

results, verbal order, abbreviation)
Proper Diagnosis
Preventing common complications (Pressure 

Ulcers, Falls)
Mis-connection

Patient Safety Goals / Guides : SIMPLE

 

ในการประชุม HA National Forum ครั้งท่ี 7 เม่ือป 2549 พรพ.ไดนําเสนอ Patient Safety Goals 

(PSG) เพ่ือชักชวนให รพ.ท่ีพัฒนาคุณภาพมีความตระหนักรวมกันถึงโอกาสเกิดเหตุการณไมพึงประสงคท่ี

สําคัญ นําสวนคลายมาชูเปนจุดเนนเพ่ือใหเกิดบทเรียนรวมกัน โดยประมวลประเด็นความเสี่ยงสําคัญมาจาก 

JCAHO, IHI และของประเทศไทยเอง จัดทําแนวทางเบื้องตนให รพ.ไดศึกษาและประยุกตใช และนํามา

แลกเปลี่ยนกัน โดยให รพ.พิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของตนเอง  

 ในการประชุม HA National Forum ครั้งท่ี 9 เม่ือป 2551 พรพ.ไดปรับโครงสรางของ Patient 

Safety Goals เพ่ือใหสามารถรองรับประเด็นความปลอดภัยใหมๆ ท่ีองคการอนามัยโลกและหนวยงานตางๆ 

ชี้แนะเพ่ิมข้ึน  โดยแบงเปน 6 กลุม เรียกงายๆ วา SIMPLE ซ่ึงยอมาจาก safe surgery, infection control, 

medication & blood safety, patient care process, line/tubing/catheter, emergency response 

 ในป 2553 มีการเพ่ิม PSG อีกขอหนึ่งคือ tackling antimicrobial resistance ซ่ึงเปน 3rd global 

patient safety challenge ท่ีองคการอนามัยโลกกําหนด 

 เนื้อหาใน SIMPLE มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของผูปวยมากกวา 30 ประเด็น พรพ.จึง

แนะนาํใหมอง SIMPLE ในอีกมุมหนึ่ง คือการใชเปน patient safety guides นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ

และติดตามการปฏิบัติ เนื่องจากเม่ือมองในลักษณะเปาหมายความปลอดภัยแลว รพ.มักจะจํากัดจํานวน

องคประกอบใหอยูในจํานวนท่ีสามารถวัดผลได 

 SIMPLE ไดรับการสงเสริมใหนําไปใชตามรอยการปฏิบัติเพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติจริง และตอมา

แนวทางนี้เปนสวนหนึ่งของ clinical self enquiry 

 การเยี่ยม รพ.เพ่ือรับรูและเรียนรูคุณภาพในปงบประมาณ 2552 ไดสงเสริมให รพ.ทํา gap analysis 

เปรียบเทียบการปฏิบัติกับขอแนะนําใน SIMPLE เพ่ือกระตุนใหเกิดการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง  
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Gap Analysis วิเคราะหเพ่ือเติมเต็ม 

Gap Analysis : SIMPLE

มุ่งเน้นที� action 
มากกว่าการทาํ guideline

มีอิสระที�จะเลือก
ว่าสามารถทาํอะไรได้ทนัที

Action PlanDesired PracticeCurrent/Actual
PracticeRecommendation

ข้อแนะนําจาก SIMPLE
หรือข้อมลูวิชาการอื�น

สิ� งที�ปฏิบติัจริง
ในปัจจบุนั

คยุกนัเล่น-เหน็ของจริง

GAP

 

 Gap analysis เปนเครื่องมือคุณภาพท่ีใชวิเคราะหความแตกตางระหวางสิ่งท่ีปฏิบัติจริง กับสิ่งท่ีเปน

ขอแนะนําทางวิชาการ แลวพยายามลดความแตกตางนั้นลง   

 PSG : SIMPLE คือการประมวลขอแนะนําทางวิชาการเก่ียวกับ patient safety เพ่ือใหโรงพยาบาล

ตางๆ ไดมีโอกาสทบทวนและปรับปรุงตามข้ันตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห gap  

• Recommendation คือสิ่งท่ีอยูใน SIMPLE หรอื evidence-based guideline อ่ืนๆ 

• Current / actual practice คือสิ่งท่ีปฏิบัติจริง สามารถรับรูไดดวยการคุยกันเลน หรือตาม

รอยเพ่ือเห็นของจริง หรืออาจจะประเมินดวยการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

2. ลด gap 

• กําหนดเปาหมายวาในแตละชวงเวลาจะสามารถปฏิบัติไดในลักษณะใด 

• วางแผนข้ันตอนในการปรับปรุง 

• ดําเนินการปรับปรุง  

3. ประเมินซํ้าเปนระยะ 

• มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง เพ่ือติดตามการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
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Trigger Tool 

Trigger Tool -> Identify Adverse Events

Select 
High Risk 

Charts

Trigger
Reviewed

Portion of 
Chart Reviewed

AE
Identified

End
Review

Harm Category
Assigned

Total Hospital Days

AE / 1000 Days
N

Y

Readmit, ER revisit
Death / CPR
Complication
ADE & ?ADE
NI & ?NI
Refer
Incident
Unplanned ICU
Anes complication
Surgical risk
Maternal & neonatal
Lab
Blood
Pt Complaint
Nurse supervision

วิเคราะหใ์หไ้ดว่้ามี adverse event หรือไม่
ไม่จาํเป็นตอ้งใหผู้เ้กี�ยวขอ้งกบั case มาร่วม
เชื�อมโยง adverse event กบัระบบที�เกี�ยวขอ้ง

 

 Trigger tool หรือตัวสงสัญญาณ เปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนในการคนหาเหตุการณไมพึงประสงค  

(adverse event – AE) จากการทบทวนเวชระเบียน 

 การใช trigger tool อาจนําไปใชไดในลักษณะตอไปนี้ 

1. ใช trigger จํานวนหนึ่งท่ีมีความไวและมีโอกาสพบ AE สูง เพ่ือคัดกรองเวชระเบียนมาทบทวน  วิธีนี้

จะพบ AE จํานวนมาก มีประโยชนในการวางระบบปองกันความเสี่ยงใหครอบคลุม แตอาจจะมีปญหา

ในการคํานวณอัตราการเกิด AE เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง 

2. สุมเวชระเบียนอยาง random จํานวนเดือนละ 20 ฉบบั ใช trigger เพ่ือชวยพิจารณาวาผูปวยท่ี

ทบทวนนั้นจะมี AE หรือไม วิธีนี้จะพบ AE นอยกวาวิธีแรก แตสามารถคํานวณอัตราการเกิด AE ตอ

พันวันนอนเพ่ือใชเปรียบเทียบได 

ใช trigger ในระหวางการทํางานปกติ เพ่ือดักจับโอกาสเกิด AE แตเนิ่นๆ และดําเนินการแกไขหรือ

ปองกันปญหาโดยทันที วิธีนี้จะมีประโยชนในการปองกัน AE มากท่ีสุด  
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บันทึกสรุปลําดับเหตุการณ 

Day 1 Day 2 Day 3  Day 4  …………Day 12 ………Day 15/1   
 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12-  

 Dx: PU (จุกแน่นใต้ลิ�นป�� 2 วัน)  

          Observe (ปวดท้อง อาเจียน > 10 ครั�ง) 

        Consult Med เรื�องอาการเหลือง -> R/O cirrhosis ส่ง US ฝาก observe ต่อ 

              Dx: CBD Stone with gall stone -> consult Surg     

           Surg: fatty liver with hepatitis (CBD < 8 mm) 

             Dx: Obstructive jaundice (CBD stone) & thrombocyto   

             Refer รพศ. for ERCP 

                     Dx CBD stone  

                     Admit 

 

 Day 15/1 Day 16/2 Day 17/3  Day 18/4  Day 19/5    
0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6- 12- 18- 0- 6-   

    Dx CBD stone Admit (marked jaundice) 

    Dx: GS, R/O GB tumor (จาก UDG upper abdomen), รอนัด USG ERCP, plt 63,000 รอแก้หลังวันนัด  

          นัดทาํ ERCP อีก 5 วัน, CT อีก 8 วัน 

             ใหล้ากลบับ้าน 2 วัน 

             ผป.ไปเขา้ รพ.เอกชน  

 

 

บนัทึกสรุปลาํดบัเหตกุารณ์

 

 การบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดูแลผูปวย ตามลําดับวันเวลา ท่ีแสดงไวในตัวอยาง 

ทําใหผูทบทวนและผูอานสามารถทําความเขาใจกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมไดเร็วข้ึน เห็นความเชื่อมโยง

และชวงหางของเหตุการณตางๆ ไดงายข้ึน นําไปสูการวิเคราะหข้ันตอนท่ีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดงายข้ึน  

แบบบันทึกนี้เหมาะสําหรับการใชบันทึกขอมูลจากการทบทวนเวชระเบียนเม่ือมีเหตุการณไมพึง

ประสงคเกิดข้ึน  

4.3 Track ท่ี 3 พัฒนาการดูแลกลุมประชากรทางคลินิก 
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Track 3 : Clinical Population

วเิคราะหโ์รคสาํคญั / เป้าหมาย / ประเดน็สาํคญั (20 โรค)

ตามรอย

กาํหนดประเดน็พฒันาทีช่ดัเจน

ดาํเนินการพฒันา

สรปุ Clinical Tracer Highlight

 

การเรียนรูจากเหตุการณไมพึงประสงคหลายๆ ครั้งทําใหเห็นความจําเปนท่ีจะตองพัฒนากระบวนการ

ดูแลผูปวยแตละกลุมอยางเปนระบบ  วิเคราะหโอกาสเกิดปญหาและวางแนวทางปองกันกอนท่ีจะเกิดปญหา   

 การพัฒนาโดยยึดกลุมผูปวยหรือประชากรทางคลินิก (clinical population) เปนบทบาทโดยตรง

ของทีมดูแลผูปวย (patient care team) มีแนวทางดังนี้ 

1. กําหนดกลุมผูปวย ท่ีมีความสําคัญ หรือมีประเด็นนาสนใจ จํานวนมากพอ เชน 20 กลุมสําหรับ

โรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงการจัดกลุมนี้อาจจะเปนตามโรค หัตถการ หรือลักษณะปญหา โดยเหตุผลของ

การเลือกกลุมผูปวยอาจจะใชเหตุผลใดก็ได เชน พบบอย คาใชจายสูง มีความเสี่ยงสูง ผลการดูแล

รักษายังไมดี ตองมีความรวมมือประสานงานกันสูง มีประเด็นดานการสรางเสริมสุขภาพ จิตใจ 

อารมณ สังคม เปนตน  

2. วิเคราะหประเด็นสําคัญ คุณคาท่ีผูปวยตองการ เปาหมายหรือ treatment goals สําหรับแตละกลุม

ผูปวย และควรคํานึงถึงเปาหมายเรื่องการสรางเสริมสุขภาพหรือ empowerment ควบคูไปดวย 

3. ใชการตามรอยทางคลินิกเพ่ือหาโอกาสพัฒนาและวิธีการปฏิบัติท่ีดี 

4. ดําเนินการพัฒนาตามโอกาสพัฒนาท่ีพบ 

5. สรุปสาระสําคัญ  (highlight) ท่ีสะทอนใหเห็นคุณภาพในการดูแลผูปวยกลุมนี้ตามเปาหมายท่ี

วิเคราะหไวภายใน 1 หนา เปนภาคผนวกของรายงานการประเมินตนเองท่ีจะสงให สรพ. สรุป

บทเรียนในการดูแลผูปวยกลุมนี้ไวเปนสินทรัพยความรูของทีมงาน  

 ตัวตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer)  
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ใช้ตวัตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer)
เพื�อเรียนรูแ้ละพฒันาทกุองคป์ระกอบในระบบงาน

บริบท ประเดน็สาํคญั 

วตัถปุระสงค์

ตวัชี�วดั 

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย

3. ตามรอยระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

ติดตามผลลพัธ์
การปฏิบติัที�ดี

โอกาสพฒันา

การพฒันาคณุภาพ
การดแูลผูป่้วย

Quality Process

Content

Integration

Result

Critical to Quality

Treatment 
Goals

 

 เปนการประมวลเครื่องมือและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพท่ีมีอยูแลว มาใชพรอมๆ กันสําหรับผูปวย

กลุมเดียวกัน ทําใหสามารถตอยอดจากการทบทวนผูปวยเปนรายๆ สูการพัฒนาท่ีเปนระบบและครอบคลุมใน

ทุกองคประกอบ และประเมินการนํามาตรฐานมาสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

การตามรอยทางคลินิก อาจทําไดตามลําดับข้ันดังนี้ 

คุยกันเลน  

 ประเด็นสําคัญในการดูแลผูปวยกลุมนี้ รวมไปถึงคุณคาท่ีผูปวยตองการ และเปาหมายการดูแล 

(อาจจะเสริมดวยการ search หา treatment goal จาก internet) แนวทางเพ่ือใหการดูแลในประเด็น

ดังกลาวมีคุณภาพ 

เห็นของจรงิ  

• ตามรอยผูปวยท่ีไดเขารับบริการไปตามจุดตางๆ (individual patient tracer)   

• ตามรอยกระบวนการดูแลไปในทุกข้ันตอน  

• Risk/critical issue ท่ีจุดนั้น ซักซอมความเขาใจในประเด็นสําคัญของแตละข้ันตอน  ความ

เปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค และการเตรียมการเพ่ือรองรับความไมแนนอนตางๆ 

• ความลาชา การรอคอย กิจกรรมท่ีไมเกิดประโยชน 

• การสื่อสาร จากจุดกอนหนา และสูจุดตอไป 

•  การใหคุณคา ความเหมาะสม ประสิทธิผล ท่ีจุดนั้น 

• โอกาสเพ่ิมคุณคา โอกาสสรางนวัตกรรม โอกาสใช IT โอกาสท่ีคนเกงข้ึน 
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• ตามรอยระบบสําคัญท่ีเก่ียวของ วามีโอกาสสนับสนุนใหการดูแลผูปวยกลุมดังกลาวดีข้ึนได

อยางไร 

ทบทวน 

• ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ ท้ัง process indicator และ outcome indicator  

• แนวคิดและกระบวนการพัฒนาคุณภาพท่ีนํามาใชในโรคนี้ 

 ตอยอด  

• ใชแนวคิด lean มาพัฒนารวมกับ clinical tracer 

 

Value Stream Mapping (แผนภูมิสายธารแหงคุณคา) 

VSM & Integration of All Efforts

Delivery / Waste Reduction
Safety & Risk Management

Standards / Clinical Excellence

Spiritual / Humanized Healthcare

Health Promotion
Six Sigma / R2R

Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population

 

 Value Stream Mapping (VSM) เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแนวคิด lean ซ่ึงจะ

ชวยใหมองเห็นการเลื่อนไหลของการเพ่ิมคุณคาแกผูรับผลงานเปนลําดับข้ัน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงจุดท่ีผูรับผลงาน

ไดคุณคาท่ีตองการ หรือในกรณีบริการสุขภาพ คือการท่ีผูปวยมีสภาวะสุขภาพคืนสูปกติ 

 VSM เปนสิ่งท่ีตอยอดจาก process flowchart แตเพ่ิมขอมูลตางๆ ท่ีแสดงใหเห็นคุณภาพและความ

สูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนชัดเจนยิ่งข้ึน 

 เม่ือนํา  lean มาใชกับบริการสุขภาพ แนวทางการวิเคราะห VSM หนึ่งก็คือการพิจารณาการดูแล

ผูปวยแตละโรคตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ clinical tracer  

 เม่ือใช VSM หรอื detailed process flowchart เปนฐานสําหรับวิเคราะหโอกาสพัฒนา เราสามารถ

บูรณาการแนวคิดตางๆ เขากับการพัฒนาการดูแลผูปวยสําหรับแตละโรคได ดังนี้ 
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1. ลดการรอคอยหรือความสูญเปลาในการสงมอบบริการ 

2. วิเคราะหความเสี่ยงในแตละข้ันตอน และกําหนดมาตรการปองกัน 

3. พิจารณานํามาตรฐาน ขอกําหนด ขอแนะนําทางวิชาการ ท่ีเก่ียวของ มากําหนดเปนแนวทางปฏิบัติท่ี

เปนมาตรฐานสําหรับข้ันตอนท่ีเก่ียวของ 

4. พิจารณาความตองการดานอารมณ จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ในจุดท่ีมีความตองการสูง 

5. พิจารณาโอกาสใชแนวคิดเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ เสริมพลังใหผูปวยและครอบครัวมีความสามารถ

ในการดูแลตนเอง 

6. พิจารณาโอกาสใชเครื่องมือพัฒนาและสรางความรูท่ีซับซอนข้ึน เชน six sigma, R2R  

 จากกลุมผูปวย สูภาพรวมของกระบวนการดูแลผูปวย 
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 จากการวิเคราะหคุณภาพการดูแลผูปวยเปนรายโรค จะพบวาประเด็นสําคัญของแตละโรคนั้นอาจจะ

อยูตรงข้ันตอนการดูแลท่ีแตกตางกันบาง เหมือนกันบาง ซ่ึงเม่ือรวมประเด็นของหลายๆ โรคเขามารอยเรียงกัน

ดวยกระบวนการดูแลผูปวยในมาตรฐานตอนท่ี III จะทําใหเราเห็นภาพของคุณภาพการดูแลโดยรวม 

 เราอาจเริ่มตนจากกระบวนการดูแลผูปวยแตละข้ันตอน แลวพิจารณาวาข้ันตอนดังกลาวนั้น นาจะใช

โรคอะไรมานําเสนอเพ่ือแสดงใหเห็นคุณภาพ เรียกวาเปนโรคตัวแทนสําหรับข้ันตอนนั้น (proxy disease) ดัง

ตัวอยางขางบน เราใช multiple trauma เปนตัวแทนแสดงใหเห็นคุณภาพของการสื่อสารภายในทีมงาน หรือ

ใช CVA, head injury, COPD เปนตัวแทนแสดงใหเห็นคุณภาพของการวางแผนจําหนาย เปนตน  
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 ในกระบวนการดูแลผูปวยนี้ การวางแผนจําหนาย การใหความรูและการเสริมพลัง คือการ บูรณาการ

แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพเขามาในงานประจํา 

 แผนภูมิในลักษณะนี้ เปนประโยชนสําหรับศูนยคุณภาพในการประมวลขอมูลการประเมินตนเองของ

โรงพยาบาล ใชสําหรับวางแผนวาทีมใดจะรับผิดชอบในเรื่องใดบาง เพ่ือไมเปนการทํางานซํ้าซอน 
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4.4 Track ท่ี 4 : การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 4 : Standard Deployment

กาํหนดโครงสรา้งทมีนําระดบักลาง

เขยีน SA ตามมาตรฐานตอนที ่I-IV

ทมีทีเ่กีย่วขอ้งศกึษาแนวทางใน SPA

ตามรอยเพือ่เหน็ของจรงิ & องิวจิยั

พฒันาระบบ

เชือ่มโยงกบัหน่วยงานและระบบอืน่ๆ
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 มาตรฐาน HA เปนมาตรฐานท่ีเนนระบบในภาพรวมของโรงพยาบาล ตอนท่ี I เปนระบบการบริหาร

จัดการท่ัวไป ตอนท่ี II เปนระบบงานเฉพาะของโรงพยาบาล ตอนท่ี III เปนระบบการดูแลผูปวย และตอนท่ี IV 

เปนผลลัพธ 

การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ มีสิ่งท่ีพึงปฏิบัติดังนี้ 

1. กําหนดบุคคลหรือทีมงานท่ีจะรับผิดชอบในแตละมาตรฐานท่ีชัดเจน  ทีมหนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหดู

มาตรฐานมากกวาหนึ่งเรื่องได 

2. ผูรับผิดชอบศึกษามาตรฐาน 

• ทําความเขาใจความหมายและเปาหมายของมาตรฐานแตละเรื่อง แตละประเด็น 

• ทําความเขาใจใหลึกซ้ึงดวยการถอดรหัสมาตรฐาน 

• ทําความเขาใจคําขยายความท่ีอยูใน SPA 

3. นอมนํามาตรฐานเขากับบริบทขององคกร 

• ใชเรื่องเลาท่ีประทับใจ แลวนํามาเชื่อมโยงกับมาตรฐาน 

• พิจารณาวามาตรฐานเรื่องนี้มีความหมายอะไรสําหรับโรงพยาบาล อะไรเปนปญหาท่ีควรใส

ใจเปนพิเศษ ถาไมมีการปรับปรุงจะเกิดผลกระทบอะไร 

4. ทําใหมาตรฐานเขาไปอยูในงานประจํา ดวยการ “คุยกันเลน – เห็นของจริง – อิงการวิจัย” 
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5. สรางการเชื่อมโยง 

• ระบบท่ีกํากับดูแลกับหนวยงานท่ีเปนผูปฏิบัติ 

• ระหวางระบบท่ีเก่ียวของกัน 

6. ประเมินการบรรลุเปาหมายของระบบ 

ถอดรหัสมาตรฐาน 

ถอดรหสัมาตรฐาน

เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจมาตรฐานแต่ละเรื�องอยา่งลึกซึ� ง
ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี�
1. ผูเ้กี�ยวขอ้ง ใครเป็นคนทาํ ใครเป็นคนได้
2. เป้าหมายของมาตรฐาน คนไดจ้ะไดร้บัคุณค่าอะไร
3. ขั�นตอนที�ควรดาํเนินการมีอะไรบา้ง
4. บริบทที�เกี�ยวขอ้ง อะไรคือปัญหาขององคก์รในเรื�องนี�
5. ค่านิยมที�ควรนํามาปฏิบติัในเรื�องนี�
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 มาตรฐาน HA คือกรอบความคิดท่ีสื่อใหเห็นถึงองคประกอบสําคัญของสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

(อยางยั่งยืน) และความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น 

 เม่ืออานมาตรฐานหลายๆ รอบ จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงข้ึน และจะพบวามีความหมายท่ีซอน

อยูในมาตรฐานหลายแงมุมดวยกัน ดังภาพ 

 การพิจารณาวาใครเปนผูรับผลงานของมาตรฐานเรื่องนี้ จะทําใหเราเขาใจคุณคาท่ีผูรับผลงานควร

ไดรับไดดีข้ึน และนําไปสูความเขาใจเปาหมายของมาตรฐานไดดีข้ึน 

 การวิเคราะหข้ันตอนท่ีควรดําเนินการ ทําใหเกิดความคิดท่ีเปนระบบในการวางแผน และคิดถึง

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจจะไมไดระบุไวในมาตรฐาน แตมีความจําเปนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล ความรวมมือ การใช

ประโยชน รวมไปถึงการเชื่อม feed back loop  

 การฝกพิจารณาบริบท ทําใหรูวาอะไรเปนปจจัยสําคัญสําหรับเรื่องนี้ และเลือกทําในสิ่งท่ีมีความหมาย

ตอองคกร ไมเกิดการเลียนแบบท่ีไมเกิดประโยชน 

การฝกพิจารณาคานิยม ทําใหใชมาตรฐานเรื่องนั้นไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  
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(3) ระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเชื� ออยูบ่นพื� นฐานของความรูท้าง

วิทยาศาสตรท์ี�ทนัสมยั การปฏิบตัิซึ�งเป็นที�ยอมรบั เป็นไปตามขอ้กาํหนดใน

กฎหมาย และจดัทาํแนวทางปฏิบตัิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร.

กิจกรรมที�ควรดาํเนินการ

• ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกนัเลือกสรร scientific evidence (หลกัฐาน

วิธีการที�ไดร้บัการพิสูจนว่์าไดผ้ลจากการศึกษาอยา่งเป็นวิทยาศาสตร)์ ที� 

update จากแหล่งที�เหมาะสม เช่น CDC, ชมรมโรคตดิเชื� อในโรงพยาบาล

• นาํขอ้มูลหลกัฐานดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบตัิงานที�ใชอ้ยู ่(ถา้มี

การจดัทาํไวแ้ลว้)  ทบทวนแนวทางปฏิบตัใิหท้นัสมยักบั evidence

• ทาํ gap analysis เพื�อหาช่องว่างของการปฏิบตัิกบัมาตรการที�ไดร้บัการพิสูจน์

แลว้ กาํหนดเป้าหมายและแผนการปรบัปรุง

• จดัทาํแนวทางปฏิบตัิงานเท่าที�จาํเป็น เพื�อเป็นที�ใชอ้า้งอิง ทาํความเขา้ใจ 

และธาํงใหก้ารปรบัปรุงที�เกิดขึ� นมีความยั �งยนื 

ประเดน็ที�ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ตวัอยา่ง scientific evidence ที�นาํมาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมการติดเชื� อ

S

P

A

 

 เดิมโรงพยาบาลสนใจทําเอกสารประเมินตนเอง SA โดยใหความสําคัญกับการนํามาตรฐานไปสูการ

ปฏิบัตินอย 

 การเพ่ิม P เขามาแทรกใน SA เปนการสงสัญญาณใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติ เพ่ือใหมาตรฐาน

นั้นเกิดประโยชนตอองคกรอยางแทจริง 

 Practice หรอื “กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ” คือการขยายความมาตรฐานใหมีความชัดเจนวารูปธรรม

ในการปฏิบัติควรเปนอยางไร   

 การขยายความนี้สามารถเชื่อมตอมาตรฐาน HA/HPH กับมาตรฐานอ่ืนๆ รวมท้ังชี้แนะแนวทางท่ีไป

ไกลกวามาตรฐาน เชน การดูแลดวยหัวใจและความรัก 

 Assessment หรอื “ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป ” คือการระบุเฉพาะสวน

สําคัญจริงๆ ท่ี รพ.ควรนํามาตอบในเอกสารประเมินตนเอง เพ่ือลดภาระงานการจัดทําเอกสาร โดยมีจุดเนนท่ี

บทเรียนและผลลัพธของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ เปนบทเรียนท่ีผานการวิเคราะหประเด็นสําคัญรวมกันใน

ทีมงานท่ีเก่ียวของ 

 ตัวอยางของบทเรียนในการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ เชน วิธีการท่ีทําใหไดผล การแกปญหาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน ความแตกตางของการประยุกตใชมาตรฐานในสถานการณตางๆ การวิเคราะหขอมูลและผลลัพธท่ี

เกิดข้ึน 
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ทําใหมาตรฐานเขาไปอยูในงานประจํา 

มาตรฐานจะเกิดประโยชนตอเม่ือไดรับการนําไป

ปฏิบัติในการทํางานปกติประจํา มาตรฐานบางเรื่องเปนสิ่งท่ี

ปฏิบัติอยูแลวโดยไมรูตัว บางเรื่องเปนสิ่งท่ียังไมไดรับ

ความสําคัญ บางเรื่องเปนสิ่งท่ีเขาใจวาทําแตยังสามารถทําให

มีคุณคาเพ่ิมข้ึนกวาท่ีเปนอยู 

 เรื่องทีปฏิบัติอยูแลวโดยไมรูตัว เม่ือนํามาเลาสูกันฟง

และเชื่อมโยงกับมาตรฐาน จะเกิดความเขาใจมาตรฐานดีข้ึน 

 เรื่องท่ียังไมไดรับความสําคัญ ตองศึกษามาตรฐาน

และวิเคราะหวาสวนใดบางท่ียังไมไดมีการปฏิบัติ 

 เรื่องท่ีสามารถทําใหมีคุณคาเพ่ิมข้ึน ตองอาศัยการ

ไปดูของจริง และการใครครวญคุณคาของสิ่งท่ีทํา และความ

คาดหวังของผูเก่ียวของ 

 ขอแนะนําเพ่ือใหนํามาตรฐานเขาไปอยูในงาน

ประจํา ควรเปนสิ่งท่ีทําไดงายๆ ไมยุงยาก ไมซับซอน 

ดังตอไปนี้ 

1. ทําความเขาใจเปาหมายของมาตรฐานแตละเรื่อง แตละประเด็น เนนการเรียนรูท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ผูเก่ียวของ เนนคุณคาท่ีผูรับผลงานหลักจะไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีผูปวย ควรเนนท่ีคุณภาพ 

ความปลอดภัย การสรางเสริมสุขภาพ   

2. นํามาตรฐานมาคุยกันเลนในประเด็นงายๆ เก่ียวกับเปาหมายของมาตรฐาน และสิ่งท่ีเปนความเสี่ยง

ของโรงพยาบาลในเรื่องนี้ 

3. ตามรอยการปฏิบัติในสถานท่ีจริง ในสถานการณจริง เพ่ือใหเห็นของจริง วาเราทํางานกันอยางไร ทํา

ไดดีหรือไม 

4. ประเมินระบบงานของเราอยางเปนระบบ เริ่มจากการใชวิธีการเชิงคุณภาพ คือวิเคราะหจุดแข็งและ

จุดออนของสิ่งท่ีทําอยู  ตรงไหนท่ีสามารถวัดไดก็ใหมีการวัดท่ีตรงประเด็นและนาเชื่อถือ  
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 คุยกันเลน – เห็นของจรงิ – อิงการวิจัย 

ทาํใหม้าตรฐานเขา้ไปอยูใ่นชีวิตประจาํวนั

2. เห็นของจรงิ HOW

เราทาํงานกนัอย่างไร ไปเยี�ยมชมกนัอย่างสนุกๆ

เล่าให้ฟัง ทาํให้ด ูสิว่าเราทาํกนัอย่างไร เราเข้าใจกนัอย่างไร

ความล่อแหลมหรือความเสี�ยงอยู่ตรงไหน เราป้องกนัอย่างไร

ถ้าเป็นอย่างนั�นจะทาํอย่างไร เป็นอย่างนี�จะทาํอย่างไร

มีการทาํจริงหรอืไม่ ดไูด้จากตรงไหน ถามได้จากใคร

จะทาํอย่างไรให้ทาํได้ง่ายขึ�น (ใช้หลกั Human Factors)3. อิงการวิจยั HOW MUCH

ช่วยกนัเป็นคนช่างสงสยั ตั �งประเดน็ข้อสงสยัไว้มากๆ

เลือกประเดน็สาํคญั ตั �งคาํถามการวิจยั

ทาํ mini-research เกบ็ข้อมูลแต่น้อย ใช้คาํถามน้อย จาํนวนตวัอย่างน้อย 

เกบ็น้อยแต่ให้ได้ข้อมูลและความรู้ที�ตรงประเดน็ เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

1. คยุกนัเลน่
WHY (in general) มาตรฐานนี�มีเป้าหมายอะไร

WHY (for us) มาตรฐานนี�จะช่วยให้ระบบของเราดีขึ�นได้อย่างไร

WHAT อะไรที�เราทาํได้ดี อะไรที�ยงัเป็นจดุอ่อน
จดุอ่อนนั�นอยู่ตรงไหน กบัใคร เมื�อไร ที�ใด

 

 คุยกันเลน เปนพ้ืนฐานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติดวยความเขาใจ 

 เห็นของจริง  เปนกิจกรรมหลักท่ีจะทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง สมํ่าเสมอ 

 อิงการวิจัย  เปนการเจาะลึกในบางประเด็นท่ีนาสนใจจากการไปพบของจริง เปนการเสริมสรางทักษะ

ของความเปนนักวิจัย แตไมตองกังวลกับระเบียบวิธีจนไมกลาทํา 

 การตามรอยเพ่ือใหเห็นของจริง คือสิ่งท่ีผูเยี่ยมสํารวจใช และเปนหลักการบริหารงานของญี่ปุนท่ี

เรียกวา Genbutsu ซ่ึงจะทําใหผูนําไดรับรูขอเท็จจริง เกิดความผูกพันกับผูคน ไดเรียนรูรวมกัน 

 การสืบคนตนเอง (self enquiry) อาจจะหมายความรวมถึงการตามรอยและอิงการวิจัย เปน

กระบวนการเพ่ือสรางความรู สรางการรับรู แลวคืนขอมูลกลับไปใหผูปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการปรับปรุง เปน 

learning mode ท่ีควรไดรับการสนับสนุน และนํามาใชทดแทน audit mode ท่ีพยายามเขาไปประเมินวาทํา

หรอืไมทาํ มีขอบกพรองอะไร 
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การตามรอยเพ่ือเห็นของจริง 

 การตามรอยเปนเรื่องสนุก แนวทางขางตนเปนเพียงขอแนะนําท่ีไมควรยึดถือเปนกรอบตายตัว แตควร

ฝกท่ีจะใชวิธีการใหมๆ ในการรับรูขอมูลความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 
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1. คิดถึงเป้าหมายของมาตรฐานเรื�องที�จะตามรอย

2. คิดถึง object หรือข้อมลู หรือเนื�อหาที�สามารถใช้เป็นตวัเชื�อมโยง หรือตาม

รอยได้ (ถ้ามี) เช่น ผู้ป่วย ยา ข้อมลูข่าวสาร

3. คิดถึงหน่วยงาน/บคุคลที�เกี�ยวข้องตั �งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (ผูว้างแผน ผู้

ปฏิบติั ผู้รบัผลงาน)

4. คิดถึงประเดน็สาํคญัที�ควรใส่ใจในแต่ละจดุ 

• เป้าหมาย คณุภาพ ความเสี�ยง

• การต่อเชื�อมกบัขั �นตอนหรือจดุบริการอื�น

5. คิดถึงวิธีการที�จะรบัรู้ข้อมลูในประเดน็สาํคญัดงักล่าว (สมัภาษณ์ สงัเกต 

ศึกษาข้อมลู)

6. คิดถึงระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง และสามารถตามรอยดไูด้

แนวทางการตามรอยเพื�อเห็นของจรงิ

 

 ตัวอยางท่ีดีของการตามรอย คือ รายการ “กบนอกกะลา” 

 คําถามตอไปนี้อาจชวยในการฝกทักษะการตามรอย 

I-1.1ก ผูนําระดับสูงสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู (ซ่ึงนําไปสูการบรรลุ

ความสําเร็จขององคกร) ไดดีเพียงใด 

I-3.2/3.2 องคกรมีการรับฟงความคิดเห็น เสียงสะทอน คํารองเรียน และนํามาใชประโยชนในการพัฒนา

อยางไร 

I-3.3 ผูปวยไดรับการคุมครองสิทธิในข้ันตอนตางๆ ของการดูแลอยางไร 

I-4 การวัดผลงานในหนวยงานและระบบงานตางๆ สอดคลองกับเปาหมายและความตองการของ รพ.เพียงใด 

มีการวิเคราะหและนําไปใชประโยชนอยางไร 

I-5 บุคลากรไดรับการปฏิบัติจาก รพ.อยางไรบางตั้งแตเริ่มเขาทํางานจนถึงปจจุบัน สิ่งเหลานั้นมีผลตอการ

สรางผลงานท่ีดีใหแกองคกรอยางไร 

II-2.2 องคกรแพทยเผชิญกับความทาทายอะไรบาง มีวิธีการจัดการกับความทาทายดังกลาวอยางไร  

ประเมินผลความสําเร็จอยางไร 
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II-3.1 รพ.มีความพรอมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเพียงใด (รพ.เสี่ยงตอภาวะฉุกเฉินอะไรบาง วางแผน

รองรับอยางไร ฝกอบรมอยางไร คนมีความตระหนัก รับรู และมีทักษะพอหรือไม รพ.ทดสอบระบบของตนเอง

อยางไร) 

II-3.2ก ระบบบํารุงรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือ มีประสิทธิภาพเพียงใด  

การวางแผนดูแลผูปวยและวางแผนจําหนาย 

Patient Care Plan & Discharge Plan

วนัที�พบ/

วิชาชีพ

ปัญหา/

ความต้องการ/

ปัจจยัเสี�ยง

เป้าหมายการดแูล แผนการดแูล วนัที�

สิ�นสดุ

Acute MI Acute MI bundles

Smoking Stop smoking Anti-smoking counseling

Hypertension BP control Antihypertensive

ความต้องการ

หลงัจาํหน่าย

เป้าหมายการดแูล แผนการเตรียมตวัผูป่้วย/

ครอบครวั

Cardiac fitness Cardiac rehabilitation

Discharge Plan

Patient Care Plan

 

 การวางแผนดูแลผูปวย (patient care plan) ยังเปนสวนท่ีมีการปฏิบัติกันไมชัดเจน ไมสามารถใช

เปนเครื่องมือในการประสานงานระหวางวิชาชีพ และไมสามารถใชตรวจสอบความครบถวนของการตอบสนอง

ตอปญหาของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 ตัวอยางขางตนเปนขอเสนอแนะใหทีมงานพิจารณาการจัดทําแผนการดูแลผูปวย รวมท้ังแผนจําหนาย 

ในลักษณะท่ีเรียบงาย 

1. เปนแผนในภาพรวมของทุกวิชาชีพท่ีใหการดูแลผูปวยรวมกัน 

2. ระบุรายการปญหา ความตองการ และความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยง ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ

ผูปวยแตละรายไวอยางครบถวน สามารถใชตรวจสอบวายังคงเหลือประเด็นใดไดตลอดเวลา 

3. มีการระบุเปาหมายการดูแลท่ีชัดเจน 

4. แผนการดูแลจะระบุทิศทางแบบกวางๆ สวนรายละเอียดซ่ึงเปนมาตรฐานของแตละวิชาชีพจะไป

ปรากฏอยูในบันทึกการทํางานของวิชาชีพนั้นๆ  
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5. รูปแบบเดียวกันสามารถใชไดท้ังแผนการดูแลผูปวยระหวางท่ีนอนอยูในโรงพยาบาล และแผนการ

จําหนายเพ่ือเตรียมความพรอมแกผูปวยและครอบครัว  

4.5 Track ท่ี 5 การบริหารเชิงกลยุทธ 

 การบริหารเชิงกลยุทธ ถือวาเปนระบบงานหนึ่งขององคกร ซ่ึงครอบคลุมและมีผลตอระบบอ่ืนๆ 

ท้ังหมด เปนการเชื่อมโยงขอกําหนดของมาตรฐานเก่ียวกับ การวางแผนและการประเมินผลหลายๆ หมวดเขา

ดวยกัน 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 5 : Strategic Management

ทบทวนความทา้ทายขององคก์ร

ทบทวนแผนกลยทุธ ์/ ตวัชีว้ดั

ประมวลผลขอ้มลูตวัชีว้ดั

เกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดั baseline

ถ่ายทอดแผนและตวัชีว้ดัสูร่ะดบัต่างๆ

ทบทวน/ปรบัแผนกลยทุธ์
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กิจกรรมสําคัญใน track นี้คือการทําหนาท่ีปกติของทีมนําระดับสูง ไดแก 

1. การทบทวนความทาทายขององคกรใหครอบคลมุ  

2. การทบทวนแผนกลยุทธและตัวชี้วัดใหสอดคลองกับความทาทายขององคกร 

3. การถายทอดแผนและตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัติ 

4. การติดตามตัวชี้วัด วิเคราะหเพ่ือประเมินความกาวหนาและความสําเร็จขององคกร 

5. การปรับแผนหรือการใหความชวยเหลือตอแผนงานท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย 

6. การสรุปบทเรียนในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ เชน การกําหนดกลยุทธสําหรับความทาทายในอนาคต 

การคนหาจุดบอดท่ีมองไมเห็น การวิเคราะหขอมูล การจัดการเม่ือผลไมเปนไปตามเปาหมาย 
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3P ในระดับองคกร  

Purpose Process Performance

“3P” กบั “5 คาํถาม” เพื�อมองระบบงาน“3P” & Strategic Management

Strategic Objectives
[I-2.1b]

KPI Monitoring
[I-4.1a / IV]

Key Projects, 
Processes, Activities

[I-6.1 / I-6.2a]

Strategic Challenges

Performance Analysis, 
Review, & Improvement

[I-4.1b / I-6,2b]

 

 เทียบไดกับการบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management)  

 Purpose ในระดับองคกร คือพันธกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (strategic objectives) ซ่ึง

กําหนดข้ึนเพ่ือรองรับความทาทายขององคกรท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

 Process คือกระบวนการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซ่ึงอาจจะเปนโครงการ ระบบงาน 

กระบวนการ หรือกิจกรรมสําคัญตางๆ 

 Performance คือผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมักแสดงออกดวยตัวชี้วัดสําคัญ (KPI) ของ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มีการวิเคราะห ประเมินผล และปรับปรุงผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเขาใกล

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใหมากท่ีสุด 

 การมอง 3P ในระดับองคกร ทําใหเห็นความเชื่อมโยงของมาตรฐานหมวดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

มองภาพใหญขององคกร 
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Strategic Plan & KPI Monitoring Interview  

Strategic Plan & 
KPI Monitoring Interview

วตัถุประสงค์

1. เพื�อเรยีนรูวิ้ธีการในการจดัทาํแผนกลยุทธข์อง
โรงพยาบาลที�จะทาํใหส้อดคลอ้งกบับรบิท รวมทั�งขอ้มูล
ตา่งๆ ที�นาํมาใชวิ้เคราะหเ์พื�อกาํหนดวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์และการจดัทาํแผนปฏิบตักิาร

2. เพื�อเรยีนรูปั้ญหาอุปสรรคในการนาํแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบตักิารไปสู่การปฏิบตัิ

3. เพื�อเรยีนรูวิ้ธีการตดิตามความกา้วหนา้และการบรรลุ
วตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้รวมทั�งการนาํขอ้มูลตา่งๆ มา
วิเคราะห์

 

 เพ่ือใหกระบวนการเยี่ยมสํารวจของ HA เกิดประโยชนสูงสุดแกโรงพยาบาลในการใชแผนกลยุทธเพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนา และมีการพัฒนาองคประกอบตางๆ อยางเชื่อมโยงกัน ในวันแรกของการเยี่ยมสํารวจจะ

มี session “Strategic Plan & KPI Monitoring Interview” (การสัมภาษณเก่ียวกับแผนกลยุทธและการ

ติดตามตัวชี้วัดสําคัญ) โดยผูเขารวมประกอบดวยผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบแผนกลยุทธแตละดาน 

 วัตถุประสงคของการสัมภาษณ เพ่ือสงเสริมใหทีมผูบริหารของโรงพยาบาลไดทบทวนภาพรวมของ

การบริหารเชิงกลยุทธ ท้ังในดานการจัดทําแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการติดตามความกาวหนาตลอดจน

การบรรลุวัตถุประสงค 

 ผูเขารวมประชุม : ผูอํานวยการ ผูบริหารระดับสูงท่ีระดับผิดชอบกลยุทธหลักๆ ผูทําหนาท่ีวิเคราะห

ขอมูลติดตามผลการดําเนินงาน จํานวนไมเกิน 7 คน  

ลักษณะกิจกรรม  

1. การนําเสนอขอมูลสรุปในลักษณะตารางสรุป  

2. การนําเสนอประสบการณในการวิเคราะหขอมูลท่ีใชเพ่ือการวางแผนกลยุทธและการ

วิเคราะหแปลความหมายขอมูลท่ีใชติดตามความกาวหนาและการบรรลุวัตถุประสงค  

3. การนําเสนอแผนพัฒนาสําหรับอนาคตจากขอมูลท่ีติดตาม  

4. การแลกเปลี่ยนบทเรียนและขอคิดเห็นกับผูเยี่ยมสํารวจ  

 เนื่องจากเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธเปนเรื่องท่ีตองมองภาพใหญ มองอยางเชื่อมโยง และใชมุมมอง

ของนักบริหารในการจัดการกับความทาทายตางๆ  จึงเปนเรื่องท่ีนาเรียนรูจากประสบการณของการปฏิบัติ

อยางยิ่ง  แมวาผลลัพธในชวงแรกๆ อาจจะไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวก็ตาม 
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 แนวทางการทบทวนและเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ  

ประเด็นที�ควรทบทวน

1. มีการระบุความทา้ทายขององคก์รชดัเจนหรอืไม่

2. แผนกลยุทธมี์การจดัระบบและหมวดหมู่ที�เขา้ใจง่าย มี
ลาํดบัชั�นของวตัถุประสงค ์และกาํหนดความคาดหวงั
ของวตัถุประสงคช์ดัเจนหรอืไม่

3. วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธส์อดคลอ้งกบัความทา้ทาย
หรอืไม่ ครอบคลมุความทา้ทายสาํคญัหรอืไม่

4. มีตวัชี� วดัที�วดัการบรรลวุตัถุประสงคแ์ตล่ะระดบัหรอืไม่

5. มีการกาํหนดวิธีการประเมินการบรรลวุตัถุประสงคอื์�นๆ 
ในกรณีที�ไม่เหมาะที�จะใชต้วัชี� วดัหรอืไม่

 

1. เริ่มตนจากการวิเคราะหความทาทายใหชัดเจน เพราะเปนจุดเริ่มของการกําหนดเปาหมายการทํางาน

ท่ีตรงประเด็นกับปญหาและความตองการขององคกร  การระบุความทาทายทําใหเราตองมอง

สถานการณอยางรอบดาน และเลือกเอาความทาทายท่ีสําคัญมากๆ มาระบุไวอยางชัดเจน 

2. จัดระบบและหมวดหมูของแผนกลยุทธเพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถทําความเขาใจไดงาย ตรวจสอบ

ความสัมพันธของวัตถุประสงคในระดับตางๆ และความสมบูรณหรือพอเพียงของแผนงานโครงการท่ี

จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค  รวมท้ังทําใหงายตอการสื่อสารไปยังผูเก่ียวของ  การจัดลําดับชั้นของ

วัตถุประสงคทําใหเกิดความเขาใจทิศทางของแผนและเกิดความม่ันใจท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคใน

ระดับสูง  ควรทบทวนดวยวาวัตถุประสงคนั้นกําหนดคุณลักษณะหรือมิติของผลการดําเนินงานท่ี

ตองการบรรลุ (เชน ครอบคลุม ประสิทธิภาพ) ซ่ึงจะชวยใหกําหนดตัวชี้วัดไดงายข้ึน   

3. ตรวจสอบความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคเชิงกลยุทธกับความทาทายท่ีระบุไว  รวมท้ังทบทวนดูวา

ความทาทายสําคัญใดท่ียังไมมีแผนกลยุทธรองรับ 

4. ทบทวนวามีตัวชี้วัดท่ีวัดการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแตละระดับหรือไม  ตัวชี้วัดท่ีดีควรมาจาก

ความมุงหมายท่ีจะวัดการบรรลุวัตถุประสงคมากกวามาจากการรวบรวมตัวชี้วัดท่ีมีเก็บอยูเดิม (ควรใช

มาตรฐาน I-4.1 ในการกําหนดและทบทวนตัวชี้วัด) 

5. ในบางกรณีจะพบวาการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้น ไมสามารถใชตัวชี้วัดมา

ประเมิน หรือไมเหมาะสมท่ีจะใชตัวชี้วัดมาประเมิน  ในกรณีดังกลาวควรพิจารณาใชการประเมินดวย

วิธีอ่ืน เชน การออกแบบประเมินผลแบบงายๆ  
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 โรงพยาบาลอาจประสบปญหามีขอกําหนดหรือความตองการจากหนวยงานตนสังกัดในเรื่องการจัดทํา

แผน ซ่ึงโรงพยาบาลควรบูรณาการแผนกลยุทธท้ังหมดของ รพ.เขาเปนแผนเดียวกัน ท่ีครอบคลุมปญหาและ

ความตองการจากทุกมุมมองอยางสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาและความตองการจากมุมมองของ

โรงพยาบาลเอง 

4.6 Track ท่ี 6 การประเมินตนเอง 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201

Track 6 : Self Assessment

Overall Scoring

Hospital Profile

Detailed Scoring

เขยีน SA ตามมาตรฐานตอนที ่I-IV

วางแผนวจิยัและทาํวจิยั

กาํหนด KPI Alignment

วธิกีารเขยีน SA

32

 

Scoring Guideline 2011 

 Scoring guideline คือแนวทางการใหคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐาน (compliance) เปนระบบ

การประเมินท่ีพยายามจะทําใหการตัดสินใจของผูประเมินเปนไปตามหลักเกณฑและหลักฐานใหมากท่ีสุด ลด

ความแตกตางหลากหลายระหวางผูประเมินใหมากท่ีสุด   

 เปาหมายของ Scoring 

1. สถานพยาบาลใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารภายใน เพ่ือวัดระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน รวมถึงการ

ใชมุมมองท่ีแตกตางในการใหคะแนนเพ่ือประมวลความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีทําไดดีและโอกาสพัฒนาอยาง

รอบดาน 

2. สรพ.ใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจใหการรับรองกระบวนการคุณภาพ 
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 นโยบายของ สรพ. 

1. เลือกใชระบบการประเมินใหคะแนนท่ีสมดุลระหวางประโยชนและความเรียบงาย 

2. สงเสริมใหสถานพยาบาลใชกระบวนการประเมินตนเองดวยคะแนนเพ่ือประโยชนในการมองหา

โอกาสพัฒนาอยางรอบดานมากกวามุงหวังเพียงสรุปคะแนน 

 ลกัษณะของ Scoring Guideline 2011 

1. มีหัวขอการประเมินท้ังหมด 89 หัวขอ แบงรายละเอียดของหัวขอมากกวา overall scoring ซ่ึงมี 35 

หัวขอ 

2. ใชระดับการประเมินเปนคะแนน 0-5 ในทุกหัวขอ 

3. มีคําอธิบายลักษณะการปฏิบัติสําหรับคะแนนแตละระดับตั้งแต 1-5 (0 คือไมมีการปฏิบัติ) 

4. EI3O (evaluation-improvement-innovation-integration-outcome) ยังคงใชอยู แตกระจาย

เขาไปอยูในแตละหัวขอของการประเมิน มิไดประเมินในภาพรวมของมาตรฐานท้ังหมวด 

5. มีการปรับเพ่ิมคะแนนใหกับการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบหรือการวัดเทียบเคียงกับองคกร

อ่ืน ใหไดคะแนนมากกวา 4 และอาจจะได 5 ถาแสดงใหเห็นวาผลลัพธท่ีดีมาก 

6. การคิดคะแนนรวม สามารถนําคะแนนท่ีปฏิบัติไดบางสวนในแตละระดับมารวมกันได ไมจําเปนตอง

ปฏิบัติตามระดับตนใหครบกอนจึงจะสามารถพิจารณาระดับตอไปได 

Score อุปมากบัความ

สวย 

Approach Deployment Result คําอธบิาย 

1 อยากสวย Reactive/ 

beginning 

Some areas Limited เริ่มตนพัฒนา จัดตั้งทีม การพัฒนาเนนท่ีโครงสราง การ

ออกแบบระบบและคูมือ มีลักษณะตั้งรับปญหา 

2 แนวโนมจะสวย Partially 

met 

Some key 

areas 

Fair มีการนํากระบวนการท่ีดีไปสูการปฏิบัติดวยความเขาใจ แต

ยังมีเรื่องสําคัญท่ีตองปรับปรุง 

3 สวยเฉลี่ย Met Many key areas Good การปฏิบัติสงผลใหบรรลุเปาหมายของมาตรฐาน เหมาะสม

กับบริบท เริ่มมีการประเมินเชิงคุณภาพ 

4 สวยวันสวยคนื Integrated 

& refined 

Most areas Very good กระบวนการมีความโดดเดน มีบูรณาการ เริ่มมีการ

ประเมินผลเชิงปริมาณ ผลลัพธอยูในเกณฑสูงกวาเฉลี่ย 

5 สวยสดุยอด Role 

model 

All areas Excellent เปน role model มวีฒันธรรมของการเรยีนรูและพัฒนา มี

การประเมนิและปรบัปรงุอยางเปนระบบหรอืการวัด

เทียบเคียงกับองคกรอ่ืน ผลลัพธอยูในเกณฑดีเลิศ 
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ระบบการใหคะแนนท่ีหลากหลาย 

Scoring ท่ีงายท่ีสุดคือการประเมินวาปฏิบัติตามมาตรฐานไดครบถวน (met) หรือไมมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน (not met) และอาจจะมีกลางๆ ท่ีเรียกวาปฏิบัติตามมาตรฐานไดบางสวน (partially met) 

Scoring ท่ีซับซอนท่ีสุดคือระบบของรางวัลคุณภาพแหงชาติ MBNQA/TQA ซ่ึงจะใหคะแนนเปน % 

ตั้งแต 0-100% ในแตละหัวขอ (Item) หรือบทใหญๆ ของเกณฑ  แนวทางการประเมินจะพิจารณาในมิติตางๆ 

คือ ADLI (approach-deployment-learning-integration) สําหรับเกณฑสวนท่ีเปนกระบวนการ และ 

LeTCI (level-trend-comparison-integration) สําหรับเกณฑสวนท่ีเปนผลลัพธ  ในแตละมิติจะมีแนวทาง

ใหคะแนนโดยกําหนดออกมาเปน band ท้ังหมด 6 band ซ่ึงแตละ band หางกัน 20% ใหผูตรวจประเมิน

เลือก band กอนแลวใชดุลยพินิจวาจะอยูในชวงบนหรือชวงลางของ band 

แนวทางการใหคะแนนนีด้ดัแปลงมาจากแนวทางของ MBNQA/TQA แตทําใหงายข้ึนดวยการปรับให

เปน 5 ระดับ   

 คะแนน 1 หมายถึงการเริ่มตนพัฒนาในเรื่องงายๆ เชน โครงสรางกายภาพ การตั้งทีม กิจกรรม

ขอเสนอแนะ กิจกรรม 5 ส. เปนตน 

 คะแนน 2 หมายถึงการวางระบบท่ีสอดคลองกับสถานการณของ โรงพยาบาล มีการสื่อสารทําความ

เขาใจ และเริ่มนําไปปฏิบัติ ยังมีประเด็นสําคัญท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม 

 คะแนน 3 หมายถึงการออกแบบระบบท่ีดี มีการนําไปปฏิบัติดวยความเขาใจ สามารถแสดงใหเห็น

การบรรลุเปาหมายพ้ืนฐานของมาตรฐานได เริ่มมีการประเมินความสําเร็จดวยวิธีงายๆ 

 คะแนน 4 หมายถึงมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีบูรณาการกับ

หนวยงาน กระบวนการ ระบบงาน แผนงาน ที่เก่ียวของ และมีการใชนวัตกรรมเพ่ือออกแบบระบบงานใหม 

 คะแนน 5 หมายถึงมีผลการดําเนินการท่ีเดนชัด มีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่องสูงกวาคาเฉลี่ย สามารถ

เปนแบบอยางของการพัฒนาได 

 Scoring guidelines นี้เปนพ้ืนฐานสําหรับการใหคะแนนท้ัง overall scoring และ detailed scoring  
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การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 การประเมินตนเอง คือขอตอระหวางการทํางานประจํา กับการพัฒนาคุณภาพ  เปนเสมือนการสอง

กระจกดูตนเอง ยิ่งสองบอยเทาไรก็ยิ่งเห็นโอกาสพัฒนามากข้ึนเทานั้น 

เปาหมายของรายงานการประเมินตนเอง  

ทีมงานของสถานพยาบาลไดทบทวนผลการทํางานและการพัฒนาคุณภาพรวมกัน ไดเรียนรูรวมกันถึง

จุดแข็งและโอกาสพัฒนา และวางแผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนเครื่องมือสื่อสารใหผูเยี่ยมสํารวจและ

คณะกรรมการรับรองไดรับรูผลงานการพัฒนาของสถานพยาบาลในลักษณะท่ีกระชับ 

นโยบายของ สรพ. 

1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองควรเปนไปดวยความเขาใจ ไมเปนภาระ และเกิดประโยชนตอ

การเรียนรูของสถานพยาบาลมากกวาเพ่ือประโยชนของผูเยี่ยมสํารวจ 

2. รายงานการประเมินตนเองถือเปนสวนหนึ่งของแผนการติดตามการพัฒนาในชวงก่ึงระยะเวลารับรอง 

ซ่ึงเทากับสถานพยาบาลมีสวนในการกําหนดทิศทางของการติดตามความกาวหนา 

3. รายงานการประเมินตนเองของสถานพยาบาลจะนําเสนอตอคณะกรรมการรับรองในฐานะเปน

ภาคผนวกของรายงานการเยี่ยมสํารวจ  

4. สถาบันจะสื่อสารทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบของสถานพยาบาลกอนท่ีจะจัดเยี่ยมสํารวจ หากพบวา

รายงานการประเมินตนเองยังไมสะทอนถึงความพรอมท่ีจะรับการเยี่ยมสํารวจหรือมีความยาวเกินกวา

ท่ีกําหนดไว 

  

แก้ไขเมื�อเกิดปัญหา

ตั�งทีม 
วางกรอบการทํางาน

ปรับปรุงโครงสร้าง

กิจกรรม

คุณภาพพื�นฐาน

5 ส., ข้อเสนอแนะ

ออกแบบ

กระบวนการ

เหมาะสม

นําไปปฏิบัติ

ครอบคลุม

ถูกต้อง

บรรลุเป้าหมาย

พื�นฐาน

ปรับปรุงระบบ

บูรณาการ

นวตกรรม

เป็นแบบอย่างที�ดี

ของการปฏิบัติ

มีวัฒนธรรม

คุณภาพ

ผลลัพธ์ดีเลิศ

ผลลัพธ์ดีกว่า

ระดับเฉลี�ยผลลัพธ์อยู่ใน

ระดับเฉลี�ย
ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ

ประเมินผล

อย่างเป็นระบบ

วัฒนธรรม

เรียนรู้

สื�อสาร

มีความเข้าใจ

1 2 3 4 51.5 2.5 3.5

สอดคล้องกับ

บริบท

เริ�มต้น

นําไปปฏิบัติ

พอใจกับผลงาน

โดดเด่นพร้อมเล่า

ยังต้องปรับปรุง

ในประเด็นสําคัญเพิ�งเริ�มต้น
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องคประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 

1. Hospital Profile 2011 เปนขอมูลพ้ืนฐานและลักษณะสําคัญของสถานพยาบาล  

2. รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนท่ี I-III  

3. รายงานของทีมดูแลผูปวย (Patient Care Team) หรือทีมนําทางคลินิก (Clinical Lead Team) 

ประกอบดวย PCT Profile และ Clinical Tracer Highlight สําหรับโรคสําคัญ  

4. รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนท่ี IV  

5. สรุปความกาวหนาในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากการเยี่ยมสํารวจครั้งท่ีแลว (ถามี) 

การใชประโยชน 

องคประกอบ การใชโดยสถานพยาบาล การใชโดย HA 

Hospital Profile • ผูบริหารใชกําหนดจุดเนนของ

การพัฒนา ใชสื่อสารในองคกร 

ทบทวนความสอดคลองของ

จุดเนนกับสถานการณขององคกร 

• ผูเยี่ยมสํารวจใชทําความเขาใจกับ

บริบทขององคกร และประเมินความ

สอดคลองของการปฏิบัติกับ

สถานการณขององคกร 

รายงาน SA ตอนท่ี I-III • ทีมงานตางๆ ทบทวนบทเรียน

จากการพัฒนาและวางแผนการ

พัฒนาสําหรับอนาคต 

• ผูเยี่ยมสํารวจกําหนดแผนการเยี่ยมท่ี

สอดคลองกับความพยายามในการ

พัฒนาของโรงพยาบาล 

รายงานของทีมดูแลผูปวย • ทีมงานตางๆ ทบทวนบทเรียน

จากการพัฒนาและวางแผนการ

พัฒนาสําหรับอนาคต 

• ผูเยี่ยมสํารวจกําหนดแผนการเยี่ยมท่ี

สอดคลองกับความพยายามในการ

พัฒนาของโรงพยาบาล 

รายงาน SA ตอนท่ี IV • ใชเชื่อมโยงขอมูลจากสวนยอย

ตางๆ ฝกฝนการวิเคราะหขอมูล  

• ผูบริหารใชประโยชนในการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

• คณะกรรมการรับรองพิจารณา 

maturity ของการพัฒนา 

• ผูเยี่ยมสํารวจใชสรางการเรียนรูกับ

สถานพยาบาล 
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ลักษณะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. Hospital Profile 2011  

• สวนท่ี 1 ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐาน ใหกรอกขอมูลตามท่ีระบุไวในตาราง สามารถเพ่ิมหรือลดแถว

ไดตามขอมูลขององคกร 

• สวนท่ี 2 ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญขององคกร ใหตอบประเด็นสําคัญอยางกระชับในลักษณะ 

bullet จํากัดความยาวไมเกิน 6 หนา  

2. รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ I-III  

• ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับมาตรฐานแตละบท บริบทท่ีเก่ียวของ ขอมูลท่ีแสดงการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานในประเด็นท่ีสําคัญ การใหคะแนน และแผนการพัฒนา 

• การตอบขอมูลท่ีแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ควรตอบใหครอบคลุมประเด็นวาทําอะไร ทํา

อยางไร ไดผลอยางไร (ตอบรูปธรรมท่ีปฏิบัติจริง หลีกเลี่ยงการตอบตามหลักการหรือทฤษฎี)  

ตอบอยางกระชับในลักษณะ bullet 

• การใหคะแนนเปน option สําหรับโรงพยาบาล โดยใช scoring guideline 2011 พิจารณา

ประกอบ 

• การทําแผนพัฒนาท่ีดี ควรจะใหคะแนนมากอน ใหสรุปเปนประเด็นท่ีจะพัฒนา ไมตองระบุ

รายละเอียดวาจะพัฒนาอยางไร  สวนนี้จะถูกใชในการติดตามเยี่ยม 

• ความยาวในสวนนี้ไมเกิน 150 หนา 

3. รายงานของทีมดูแลผูปวย (Patient Care Team) หรือทีมนําทางคลินิก (Clinical Lead 

Team)  

• PCT Profile ความยาวไมเกิน 5 หนาสําหรับแตละทีม  

• Clinical Tracer Highlight สําหรับโรคสําคัญ โรคละ 1-2 หนา โดยในภาพรวมควรใหความ

ม่ันใจวาครอบคลุมโรคสําคัญอยางเหมาะสม  โรคสําคัญในท่ีนี้ไมจําเปนตองเปนโรคท่ีพบบอย

เสมอไป จะสําคัญดวยเหตุผลใดก็ได 

4. รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ IV  

• เลือกตัวชี้วัดสําคัญท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหาร 

• นําเสนอดวยตารางหรือกราฟ ตามความเหมาะสมกับลักษณะขอมูล  

• วิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดสาระท่ีเปนประโยชน และแสดงถึงการใชประโยชนท่ีเกิดข้ึน 

• ความยาวในสวนนี้ไมเกิน 40 หนา 
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5.ขอกําหนดในการขอรับรองตามมาตรฐาน HA  

เม่ือสถานพยาบาลไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื่อง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  และมีความพรอมท่ีจะขอรับการเยี่ยม

สํารวจเพ่ือรับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(สรพ.) มีข้ันตอนการดําเนินการตามกําหนดเวลาและรายละเอียดขางลาง 

 

ในการเตรียมตัวเพ่ือรับการเยี่ยมสํารวจจาก สรพ.นั้น มีสิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญอยางนอย 2 เรื่อง 

คือ (1) การประเมินตนเอง ทบทวน และสรางการเรียนรูภายในทีมงาน โดยอาศัยการตามรอยในพ้ืนท่ีจริงและ

รายงานการประเมินตนเองเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู (2) การประสานใหองคกรวิชาชีพซ่ึงมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานเขาไปศึกษาและใหขอแนะนํา และนําขอแนะนํานั้นมาสูการปฏิบัติกอนท่ีผูเยี่ยมสํารวจจะ

เขาเยี่ยม 
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ข้ันตอนเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพครั้งแรกของสถานพยาบาล (Accreditation survey) 

ข้ันตอน การดําเนินการของ สรพ. การดําเนินการของสถานพยาบาล 

6 เดือนกอนวันเยี่ยมสํารวจ  ยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงและ 

Hospital Profile (download  

from www.ha.or.th) 

เม่ือไดรับหนังสือแสดงเจตจํานง 

และ Hospital Profile  

จากสถานพยาบาล 

ทําหนังสือตอบรับและแจงข้ันตอน 

การเตรียมการเพ่ือการเยี่ยมสํารวจ 

 

4-5 เดือนกอนวันเยี่ยมสํารวจ  สงเอกสารรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามรายการ ดังนี้ 

- Hospital Profile  

- SAR Part I หมวด I-3, I-5  

- SAR Part II หมวด II-1, II-6  

- SAR Part IV 

- Clinical Tracer Highlight  

     (3-5 กลุมโรคสําคัญ) 

3-4 เดือนกอนวันเยี่ยมสํารวจ หลังไดรับเอกสารรายงานผลการ 

ประเมินตนเอง สรพ. ดําเนินการ 

ทบทวนเอกสาร และแลกเปลี่ยน 

เรียนรูกับสถานพยาบาล 

ขอรับคําปรึกษาและคําแนะนําใน 

การปรับปรุงเอกสารหรือการพัฒนา 

จาก สรพ. 

 

2 เดือนกอนวันเยี่ยมสํารวจ  สงเอกสารรายงานผลการประเมิน

ตนเองท้ังหมด ใหกับ สรพ. ไดแก 

- Hospital Profile (ไมเกิน 15 หนา) 

- SAR Part I-IV (ไมเกิน 200 หนา) 

- Clinical Tracer Highlight  

(เรื่องละ 1-2 หนา ท้ังหมดไมเกิน 
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ข้ันตอน การดําเนินการของ สรพ. การดําเนินการของสถานพยาบาล 

40 หนา) 

- ผลการตรวจสอบความสมบูรณ

เวช-ระเบียน ตามเกณฑ สปสช. 

- การตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเพ่ิมเติมในมาตรฐาน 

HA (ตามขอกําหนด ISQua) 

- สําเนาหนังสือรับรองหรือรายงาน

การตรวจเยี่ยมของสภาวิชาชีพ 

(ถามี) 

- ความกาวหนาของการพัฒนา (ถามี  

6 สัปดาหกอนวันเยี่ยม แจงวันเยี่ยมสํารวจและรายชื่อผู 

เยี่ยมสํารวจ ผานผูประสานงาน  

ทางโทรศัพทและ e-mail 

ยืนยันวันเยี่ยมสํารวจทาง e-mail  

จัดสงเอกสารรายงานผลการ 

ประเมินตนเองท้ังหมดใหกับผูเยี่ยม 

4 สัปดาหกอนวันเยี่ยมสํารวจ ประสานรายละเอียดท่ีจะเกิดข้ึนใน 

วันเยี่ยมสํารวจ และยืนยัน 

กําหนดการเยี่ยม (survey agenda) 

ตรวจสอบกําหนดการเยี่ยมและ 

ยืนยัน 

วันเยี่ยมสํารวจ ผูเยี่ยมสํารวจเขาเยี่ยมสถานพยาบาล 

และสรุปผลการเยี่ยมสํารวจเปน 

รายงานฉบับราง มอบใหกับ 

สถานพยาบาล (รายงานผลการ 

เยี่ยมสํารวจจะสมบูรณก็ตอเม่ือมี 

การจัดสงอยางเปนทางการจาก  

สรพ.) 

ระหวางการเยี่ยมสํารวจ จัดใหมี

บุคลากรเขารวมเรียนรูกับทีมผูเยี่ยม

สํารวจ ทบทวนผลการเยี่ยมสํารวจ

ยืดหยุนกับกําหนดการเยี่ยม 

ภายใน 3 เดือนหลังการเยี่ยม

สํารวจ 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณนําเสนอ 

คณะอนุกรรมการรับรอง และ 

คณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา 

ตัดสินผลการรับรอง ประกาศผล 

การรับรองทาง website แจงผล 
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ข้ันตอน การดําเนินการของ สรพ. การดําเนินการของสถานพยาบาล 

การรับรองและสรุปผลการเยี่ยม 

สํารวจแกสถานพยาบาลอยางเปน 

ทางการ 

ภายหลังไดรับแจงผลการรับรอง

และสรุปผลการเยี่ยมสํารวจ 

 - จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพใน

ประเด็นท่ีสถาบันให

ขอเสนอแนะและสงมายัง

สถาบัน ภายใน 3 เดือน 

นับตั้งแตไดรับทราบผลการ

รับรอง 

- รายงานความกาวหนาการ

พัฒนาคุณภาพ รวมท้ังตัวชี้วัดท่ี

สําคัญมายังสถาบันทุกป   

- แจงสถาบันทันทีเม่ือเกิด

เหตุการณ ท่ีมีผลกระทบตอผู

มารับบริการอยางรุนแรง หรือ

เกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบ

ตอความเชื่อม่ันของสังคม 

- แจงสถาบันภายใน 30 วัน หาก

มีการเปลี่ยนแปลงเจาของ 

ผูบริหาร หรือมีการควบรวม

กิจการ 

- ใหความรวมมือและรับผิดชอบ

คาใชจายในการเขาเยี่ยมเพ่ือ

เฝาระวัง หรือเยี่ยมตามมติ

คณะกรรมการ 
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การเรียนรูและพัฒนารวมกับองคกรวิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ เง่ือนไขท่ีตองมีสําเนาหนังสือรับรองหรือรายงานการตรวจเย่ียม 

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

(ประเทศไทย) 

- เปนการขอรับการรับรองครั้งแรก และเปนสถานพยาบาลขนาด 90 

เตียงข้ึนไป (นับตามจํานวนเตียงท่ีข้ึนทะเบียน) หรอื 

- เปนการขอตออายุการรับรอง HA และสถาบันพิจารณาแลววา

สถานพยาบาลควรไดรับการตรวจประเมินซํ้าจากสภาวิชาชีพ (สถาบัน

จะแจงใหสถานพยาบาลทราบ เปนรายกรณี) 

องคกรวิชาชีพดานเทคนิค

การแพทย องคกรใดองคกรหนึ่ง 

ไดแก 

- สภาเทคนิคการแพทย 

- ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง

ประเทศไทย 

- กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

- เปนการขอรับการรับรองครั้งแรก และเปนสถานพยาบาลขนาด 60 

เตียงข้ึนไป (นับตามจํานวนเตียงท่ีข้ึนทะเบียน) หรือ 

- เปนการขอตออายุการรับรอง HA และสถาบันพิจารณาแลววา

สถานพยาบาลควรไดรับการตรวจประเมินซํ้าจากสภาวิชาชีพ (สถาบัน

จะแจงใหสถานพยาบาลทราบ เปนรายกรณี) 

- กรณีเปนโรงเรียนแพทย ขอใหผลการตรวจเยี่ยม เปนของราชวิทยาลัย

พยาธแิพทยแหงประเทศไทย 

อนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน

การรักษาโดยการฟอกเลือดดวย

เครื่องไตเทียม (ตรต.) 

- สถานพยาบาลมีหนวยไตเทียม ไมวาจะเปนการดําเนินการโดย

สถานพยาบาลเอง หรือมีสัญญาใหหนวยงานภายนอกมาจัดบริการ 

- กรณีท่ียังไมไดรับการตรวจเยี่ยมโดย ตรต. ใหสถานพยาบาลสงสําเนา

หนังสือแจงขอรับการตรวจจาก ตรต. มาแทน 
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6.ข้ันตอนเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพเพ่ือตออายุของสถานพยาบาล  

(Re-accreditation survey) 

 ข้ันตอนเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพเพ่ือตออายุการรับรองคุณภาพครั้งท่ี 1 ของ

สถานพยาบาล (Re-accreditation survey No.1) 

 สถาบันจะจัดสงหนังสือแจงเตือน ในชวง 9 เดือนกอนวันหมดอายุการรับรองครั้งตอไป เพ่ือให

สถานพยาบาลยืนยันขอรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรองโดยยื่นหนังสือแสดงเจตจํานง และ Hospital 

Profile (download from www.ha.or.th) มายังสถาบันภายหลังไดรับหนังสือแจงเตือน และสถาบันจะทํา

หนังสือตอบรับแจงชวงเวลาในการเยี่ยมสํารวจ พรอมรายละเอียดข้ันตอนการเตรียมการเพ่ือการเยี่ยมสํารวจ  

 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามกําหนดเวลาและรายละเอียดเปนไปตามข้ันตอนการขอรับการรับรอง

กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Accreditation Survey) ตามตารางขางตน 

 ข้ันตอนเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพเพ่ือตออายุการรับรองคุณภาพครั้งท่ี 2 เปนตนไป ของ

สถานพยาบาล (Re-accreditation survey No.2 – or more) 

 ใหสถานพยาบาลดําเนินการเชนเดียวกับการตออายุการรับรองครั้งท่ี 1 ยกเวนในสวนเอกสารแบบ

ประเมินตนเองตอนท่ี 1,2,3 (SAR I-III) สถานพยาบาลไมตองจัดสงมาท่ี สรพ. (สถานพยาบาลอาจจัดทําแบบ

ประเมินตนเองตอนท่ี 1,2,3 (SAR I-III) โดยจัดเก็บไวท่ีสถานพยาบาลเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาก็ได) 
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7.แบบฟอรมสาํคัญเพ่ือขอรับรองตามมาตรฐาน HA 

7.1แบบแสดงเจตจํานง 
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7.2 Hospital profile 

1. ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร  

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือองคกร 
(ไทย)  

(อังกฤษ)  

ท่ีอยู  

ประเภท0

1 / ระดับ1

2  

เจาของ / ตนสังกัด  

จํานวนเตียง ขออนุญาต  ใหบริการจริง  อัตราครองเตียง % 

ความครอบคลุมหนวยบริการ 2

3  

ผูนําสูงสุดขององคกร 

ช่ือ  

ตําแหนง  

e-mail  โทรศัพท  โทรสาร  

ผูประสานงาน 1 

ช่ือ  

ตําแหนง  

e-mail  โทรศัพท  โทรสาร  

ผูประสานงาน 2 

ช่ือ  

ตําแหนง  

e-mail  โทรศัพท  โทรสาร  

สถานะการรบัรอง ข้ันท่ี  วันหมดอายุ  

สาขาท่ีใหบริการ  

ประชากรในเขตพ้ืนท่ี ตําบล  

                                                           
1
 ประเภทของสถานพยาบาล เชน่ รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ทัว่ไป, รพ.ชุมชน, คลนิิกผูป้ว่ยนอก 

2
 ระดบัของบรกิาร เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตยิภูม,ิ ตตยิภูม ิ

3
 กรณีมหีลายทีต่ัง้ หรอืมกีารขออนุญาตการตัง้สถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น 
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รับผิดชอบ3

4  อําเภอ  

จังหวัด  

เขต  

Top 10 Diag. OPD  

Top 10 Diag.IPD  

Top 10 Major 

Operation 

 

Top 10 Cause of 

Death 

 

 

1.2 อัตรากาํลงั 

1.2.1 แพทย 

สาขา Full time (คน) Part time (ชม./สปัดาห) 

-อายรุแพทย   

-ศลัยแพทย   

-สูตินรีแพทย   

-กุมารแพทย   

-ศัลยแพทยออรโธปดิกส   

-จกัษุแพทย   

-โสตศอนาสกิแพทย   

-วิสัญญีแพทย   

-รงัสแีพทย   

-พยาธิแพทย   

-แพทยเวชศาสตรฟนฟู   

-แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป   

-ทันตแพทย   

                                                           
4
 ระบจุาํนวนประชากร ร่วมกบัหลงัคาเรอืนและการแบง่เขตพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 
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-แพทยสาขาอ่ืนๆ (ระบุ)   

รวม   

1.2.2 บุคลากรสาขาอ่ืน 

สาขา Full time (คน) Part time  

(ชม./สปัดาห)  ระดับปริญญา ต่ํากวาปริญญา 

-เภสัชกร    

-พยาบาลวิชาชีพ    

-พยาบาลเฉพาะทาง    

-พยาบาลเวชปฏิบัต ิ    

-พยาบาลเทคนิค    

-พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ    

-วิสัญญีพยาบาล    

-เทคนิคการแพทย    

-เจาหนาท่ีรังสีการแพทย    

-กายภาพบําบัด    

-สุขศึกษา    

-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร    

-นักวิชาการสาธารณสุข    

 

1.3 สัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชัว่โมงการทํางาน) 

1.3.1 ผูปวยนอก 

ผูปวยนอกสาขา จํานวนผูปวยท้ังป 

ขอมูลในชวงเวลาเพ่ือการคํานวณภาระงาน (ชวงเวลา =.........4

5) 

จํานวนผูปวยเฉลี่ย5

6 ชม.แพทยตรวจ  
ผป.นอก / แพทย / 

ชม. 

                                                           
5
 ใหร้ะบชุว่งเวลาของขอ้มลูทีนํ่าเสนอ ซึง่อาจจะเป็น ต่อวนั ต่อสปัดาห ์ต่อเดอืน หรอืต่อปี กไ็ด ้ตามขอ้มลูทีม่อียู ่โดย

ขอใหเ้ป็นช่วงเวลาเดยีวกนัทัง้จาํนวนผูป้ว่ยและชัว่โมงการทาํงาน 
6 เป็นจาํนวนผูป้ว่ยทีม่าพบแพทยเ์พือ่การตรวจรกัษา ไมร่วมผูป้ว่ยทีม่าทาํแผล 
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ผูปวยนอกสาขา จํานวนผูปวยท้ังป 

ขอมูลในชวงเวลาเพ่ือการคํานวณภาระงาน (ชวงเวลา =.........4

5) 

จํานวนผูปวยเฉลี่ย5

6 ชม.แพทยตรวจ  
ผป.นอก / แพทย / 

ชม. 

ท่ัวไป     

อุบัติเหตุ     

อายุรกรรม     

ศัลยกรรม     

สูติ-นรีเวชกรรม     

กุมารเวชกรรม     

.....     

รวม     

 

1.3.2 ผูปวยใน/พยาบาล 

ผูปวยใน 
จํานวนผูปวย 

เฉลี่ยตอวัน 

จาํนวน RN ท่ีข้ึนเวรท้ังหมด สัดสวนผูปวย/พยาบาลวิชาชีพ 

เชา บาย ดึก เชา บาย ดึก 

หอผูปวยวิกฤต ิ        

หอผูปวยท่ัวไป        

รวม        

 

1.3.3 ผูปวยใน/แพทย 

ผูปวยในสาขา6

7 
จํานวนผูปวยใน 

รวมท้ังป (1) 

วันนอน 

รวมท้ังป (2) 

ผูปวยใน/วัน 

(3)= (2)/365 

จาํนวนแพทย 

ในสาขานั้น (4) 

ผูปวยใน / 

แพทย [(3)/(4)] 

ท่ัวไป      

อายุรกรรม      

ศัลยกรรม      

                                                           
7  กรณีทีโ่รงพยาบาลไมไ่ดแ้ยกแผนกการตรวจ ใหก้รอกขอ้มลูการตรวจทัง้หมด ในชอ่งทัว่ไป ถา้มกีารแยกแผนกการ

ตรวจ ใหจ้าํแนกขอ้มลูใสต่ามขอ้มลูของแต่ละสาขา ขอ้มลูสว่นทีจ่าํแนกตามสาขาไม่ได ้จงึจะมาใสใ่นช่องทัว่ไป 
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ผูปวยในสาขา6

7 
จํานวนผูปวยใน 

รวมท้ังป (1) 

วันนอน 

รวมท้ังป (2) 

ผูปวยใน/วัน 

(3)= (2)/365 

จาํนวนแพทย 

ในสาขานั้น (4) 

ผูปวยใน / 

แพทย [(3)/(4)] 

สูติ-นรีเวชกรรม      

กุมารเวชกรรม      

.....      

รวม      

 

1.3  โครงสรางองคกร (นําเสนอดวยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผูรับผิดชอบ) 

(1) โครงสรางการบริหารโรงพยาบาล 

 

(2) โครงสรางความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สรางเสริมสุขภาพ 

 

(3) โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล 

 

1.4 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้องคกร 

2. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile) 

(ความยาวในสวนท่ี 2 ไมควรเกนิ 6 หนา) 

2.1 สภาพแวดลอมขององคกร 

บริการหลัก (main service):   

วิสัยทัศน (vision):  

คานิยม (values):  

พันธกิจ (mission):  

ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency):  

ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) 

1.4 การจําแนกกลุมบุคลากร พรอมจํานวนในแตละกลุม:  

1.5 ระดับการศึกษา:  

1.6 ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล: 

สิ่งแวดลอมดานกายภาพท่ีสําคัญ 

1.7 อาคารสถานท่ีท่ีสําคัญ: 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 68 จาก 145 

 

 

1.8 เทคโนโลยีและอุปกรณท่ีสําคัญ: 

กฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ: 

ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร 

2.2 ความสัมพันธระดับองคกร 

ระบบกํากับดแูลองคกร (governance system): 

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  

1.9 กลุมผูปวย/ผูรับบริการท่ีสําคัญและความตองการ: 

1.10 กลุมผูรับผลงานอ่ืนๆ และความตองการ: 

1.11 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ และความตองการ: 

โครงสรางเครือขายบริการ: 

ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

1.12 ผูสงมอบท่ีสําคัญ: 

1.13 คูความรวมมือท่ีสําคัญและบทบาท: 

บริการท่ีมีการจางเหมาจากภายนอก: 

การมีพันธสัญญาในการใหบริการ:  

การฝกอบรมหรอืเปนสถาบันสมทบในการฝกอบรม: 

2.3 สภาพแวดลอมดานการแขงขนั 

ขนาดและการเติบโตขององคกร: 

ปจจัยความสําเร็จ  

1.14 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (key success factor): 

1.15 การเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร: 

แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ: 

2.4 บริบทเชงิกลยุทธ (ท่ีมีผลตอความย่ังยืนขององคกร) 

ปญหาสุขภาพ 

1.16 ปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี: 

1.17 ปญหาสุขภาพท่ีเปนโอกาสพัฒนา: 

1.18 โรคท่ีมีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ: 

ความทาทายเชิงกลยุทธ 

1.19 ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ: 

1.20 การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอมภายนอก / นโยบาย: 

1.21 ปญหาสําคัญท่ีโรงพยาบาลพยายามแกไข: 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ: 

วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรขององคกร 
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2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององคกร 

ระบบการพัฒนาคุณภาพ: 

กระบวนการประเมนิผล: 

กระบวนการเรยีนรูระดบัองคกร: 

กระบวนการสรางนวตกรรม: 

ผลงานเดนและความภาคภูมิใจขององคกร: 

7.3 Self assessment (SAR 2011) 

I-1 การนาํองคกร 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ: สัมฤทธิผล ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองคกร นําดวยวิสัยทัศน 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม       

ความเช่ือมั่นในผูนําระดับสูงและการกํากับดูแล       

ความรับผิดชอบดานการเงิน       

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ       

การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ       

บริบท: 

วิสัยทัศน:  

คานิยม:  

กระบวนการ: 

วิสัยทัศนและคานิยม

•   

: 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากวิสัยทัศนขององคกร: 

บทบาทของผูนําในการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอสิ่แวดลอมและการพัฒนาและบทเรียนท่ีเกิดข้ึน: 

•  

บทบาทของผูนําในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและบทเรียนท่ีเกิดข้ึน: 

•  

การสื่อสารและจุดเนนขององคกร 
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จุดเนนขององคกร และวิธีการสื่อสาร เสริมพลัง จูงใจใหนําจุดเนนดังกลาวไปสูการปฏิบัต:ิ 

•  

•  

การกํากับดแูลกิจการ 

การปรบัปรงุระบบงานท่ีเปนขอเสนอแนะจากระบบกํากับดแูลกิจการ: 

การปรบัปรงุระบบการนํา และ managerial competency ของผูนําท่ีเปนผลจากการทบทวน: 

•  

•  

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

บทเรียนในการตอบสนองตอการคาดการณความเสี่ยง/ความหวงกังวลของสาธารณะ: 

บทเรียนในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

•  

บทเรียนในการปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมาย: 

•  

บทเรียนในการกํากับดูแลเรื่องจริยธรรม: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

1. ผูนําระดับสูงช้ีนําองคกร  •  
2. การสงเสริมผลการดําเนินงานท่ีด ี  •  
3. การสื่อสาร ใหอํานาจตัดสินใจ จูงใจ เนนท่ี

การปฏบิตั ิ

 •  

4. ระบบกํากับดแูลกิจการ การประเมนิผูนาํ/

ระบบการนํา 

 •  

5. ความรับผิดชอบตอสาธารณะและการ

ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม 

 •  
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I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

การบรรลผุลตามกลยทุธและแผนปฏบิตักิาร       

       

บริบท: 

ความทาทายเชิงกลยุทธ:  

ขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ:  

ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ:  

กระบวนการ: 

กระบวนการจดัทํากลยทุธ

•   

: 

บทเรยีนเก่ียวกับกระบวนการจดัทํากลยทุธ: 

บทเรียนเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลและปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการกําหนดกลยุทธ: 

•  

ความทาทาย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ว้ัตถุประสงค เปาหมายและกรอบเวลา ตัวช้ีวัดท่ีใชติดตาม 

    

 

•  

การถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัต ิ

บทเรียนในการนําประเด็นท่ีทาทาย/ยาก ไปสูการปฏิบัต:ิ 

บทเรียนในการสรางความยั่งยืนของการพัฒนา: 

•  

บทเรียนในการจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกลยุทธ: 

•  
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บทเรียนในการจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติตามกลยุทธ: 

•  

บทเรียนในการติดตามความกาวหนา: 

•  

•  

การคาดการณและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

บทเรียนในการตอบสนองตอผลการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดการณ: 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

6. กระบวนการจัดทํากลยุทธและการวิเคราะห

ขอมลู 

 •  

7. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีตอบสนองความ

ทาทายและครอบคลุม HP 

 •  

8. การถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ  •  

9. การวางแผนและจดัสรรทรพัยากร  •  

10. การคาดการณ การวัดผล และติดตาม

ความกาวหนา 

 •  
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I-3 การมุงเนนผูปวย/ผูรบัผลงาน 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ: ความพึงพอใจ  

ขอมูล/ตัวชี้วัด7

8 เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูปวยนอก       

ความพึงพอใจโดยรวมของผูปวยใน       

อัตราขอรองเรียนไดรับการตอบสนองในเวลาท่ีกําหนด       

จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับสิทธิผูปวย       

บริบท: 

สวนการตลาดท่ีสําคัญ: 

กลุมผูรับบริการท่ีสําคัญ (ระบุความตองการสําคัญของผูรับบริการแตละกลุมในวงเล็บ): 

ผูรับผลงานอ่ืนๆ (และความตองการสําคัญ): 

ผูมีสวนไดสวนเสีย: 

กลุมผูปวยท่ีมีความสําคัญ: 

กระบวนการ: 

•  

ความรูเก่ียวกับผูปวย/ผูรับผลงาน 

วิธีการรับฟงขอคิดเห็นและความตองการ: 

วิธีการสรางความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับผลงาน: 

•  

•  

การสรางความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับผลงาน 

การสรางความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับผลงาน:  

ชองทางการคนหาขอมูล:  

•  

                                                           
8
 ระบุตวัชีว้ดัเกีย่วกบัความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของผูร้บัผลงานกลุ่มต่างๆ จาํแนกเป็นผูป้ว่ยนอก ผูป้ว่ยใน และ

ตามความตอ้งการทีส่าํคญัของผูร้บัผลงาน 
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ชองทางการเขารับบริการ:  

•  

ชองทางการรองเรียน: 

•  

ผลการวิเคราะหลักษณะของคํารองเรียนและแนวโนม: 

•  

ขอมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับคํารองเรียน:  

•  

•  

การประเมินความพึงพอใจ 

ความครอบคลุมในการรับ prompt actionable feedback:  

การเปลี่ยนแปลงและนวตกรรมท่ีแสดงวาองคกรมีการมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงานมากข้ึน: 

•  

•  

สิทธิผูปวย 

บทเรียนในการสรางความตระหนักใหแกบุคลากร:  

บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยท่ีเปนประเด็นสําคัญของ รพ.:  

•  

บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยระยะสุดทาย:  

•  

บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยท่ีชวยเหลือตนเองไมได (เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ):  

•  

บทเรียนในการคุมครองสิทธิผูปวยท่ีตองแยกหรือผูกยึด:  

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

การปรับปรุงการรับฟง สรางความสัมพันธ ติดตอ ประเมินความพึงพอใจ ติดตามขอมูลปอนกลับ 
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•  

•  

การปรับปรุงเก่ียวกับการคุมครองสิทธิผูปวย 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

11. การรับฟง/เรียนรูความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการแตละกลุม 

 •  

12. การสรางความสัมพันธ ชองทางการติดตอ 

การจัดการคํารองเรียน 

 •  

13. การประเมินความพึงพอใจ การรับขอมูล

ปอนกลบั การนํามาปรบัปรงุ 

 •  

14. การคุมครองสิทธิผูปวยโดยท่ัวไป  •  

15. การคุมครองสิทธิผูปวยท่ีมีความตองการ

เฉพาะ (เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ การแยก/ผูก

ยึด) 

 •  
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I-4 การวัด วิเคราะห performance ขององคกร และการจดัการความรู 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ:  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

Information systems down time (%)       

Information systems response time (sec)       

IT user satisfaction       

# knowledge asset created       

บริบท: 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ: 

กระบวนการ: 

•  

การวัดผลงาน 

กลุมตัวช้ีวัดท่ีมี alignment ท่ัวท้ังองคกร:  

ตัวอยางการตัดสินใจ/นวตกรรมท่ีเปนผลจากการติดตามตัวช้ีวัด: 

•  

ขอมลู performance ขององคกรท่ีมีการเปรียบเทียบกับองคกรภายนอก: 

•  

•  

การวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุง performance ขององคกร 

ประเด็นสําคัญท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล performance ขององคกรในรอบปท่ีผานมา:  

ลําดับความสําคัญเพ่ือการปรับปรุง performance ขององคกร: 

•  

•  

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

IT module ท่ีมีใชงานอยูในปจจุบัน: 

IT module ท่ีกําลังพัฒนาหรือมีแผนท่ีจะพัฒนาในอนาคต: 
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•  

ความพรอมใชงานตอเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน: 

•  

•  

การจัดการความรูขององคกร 

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู: 

การนําความรูมาออกแบบระบบงาน/สรางนวตกรรม: 

•  

•  

คุณภาพของขอมูล สารสนเทศ ความรู 

บทเรียนในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ: 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

การปรบัปรงุระบบการวัด performance ขององคกร: 

•  

การปรับปรุงการจัดการความรู 

•  

การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

16. ระบบการวัดผลการดาํเนินงาน  •  

17. การวิเคราะหขอมูล และการทบทวนผลการ

ดําเนินงาน 

 •  

18. การจัดการสารสนเทศ  •  

19. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  •  

20. การจัดการความรู  •  
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I-5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ:  

ขอมูล/ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

ความพึงพอใจของบุคลากร       

ความผูกพันของบุคลากร       

ชม.การฝกอบรมเฉลีย่/FTE       

รอยละของหนวยงานท่ีมีบุคลากรเพียงพอกับภาระงาน       

อัตราการคงอยู/ลาออกของบุคลากร       

รอยละของบุคลากรท่ีมีคา BMI นอยกวา 25       

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับอุบัติเหตุสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง       

จํานวนบุคลากรท่ีติดเช้ือวัณโรครายใหม       

บริบท: 

กระบวนการ: 

•  

การเพ่ิมคุณคาบุคลากร 

บทเรียนในการสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหบุคลากรท่ีมีผลงานท่ีด:ี 

บทเรยีนในการใช performance management system: 

•  

กลุมบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 

learning need ท่ีสําคัญของบุคลากรกลุมตางๆ และวิธีการพัฒนา/เรียนรูท่ีจัดให: 

Learning need ท่ีสําคัญ วิธีการพัฒนา/เรียนรู 

   

 

บทเรยีนในการกําหนด leaning need (รวมท้ังการเช่ือมโยงกับขอมูลผลการดูแลผูปวย):  

•  

การปรับระบบการพัฒนาและเรียนรูสําหรับบุคลากรใหมีความสมดุลยิ่งข้ึน (จุดใดท่ีไดรับความสําคัญมากข้ึน):  
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•  

บทเรยีนเก่ียวกับการประเมนิผลการพัฒนาและเรยีนรู:  

•  

•  

ความผูกพันของบุคลากร 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากร และผลการศึกษา:  

บทเรียนในการปรับปรุงระบบงานเพ่ือสรางความผูกพันกับบุคลากร: 

•  

•  

ขีดความสามารถและความเพียงพอ 

ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอ และการตอบสนอง:  

บทเรียนในการบริหารและจัดระบบบุคลากรเพ่ือใหงานขององคกรประสบความสําเร็จ: 

•  

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความตองการและการตอบสนอง: 

•  

•  

บรรยากาศการทํางาน 

นโยบาย บรกิาร สทิธิประโยชน:  

•  

สุขภาพบุคลากร 

บทเรียนเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร:  

บทเรียนเก่ียวกับการปองกันและจัดการกับความเสี่ยงตอสุขภาพ:  

•  

บทเรียนเก่ียวกับการดูแลความเจ็บปวยจากการทํางาน:  

•  

ความครอบคลุมของการใหภูมิคุมกันโรค:  
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•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

21. ความผูกพันและความพึงพอใจ  •  

22. ระบบคาตอบแทนและแรงจงู  •  

23. ระบบพัฒนาและเรียนรูสําหรับบุคลากร

และผูนํา 

 •  

24. การบริหารและจัดระบบบุคลากร  •  

25. สุขภาพของบุคลากร  •  
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I-6 การจดัการกระบวนการ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ: คุณคาแกผูปวย/ผูรับผลงาน ความสําเร็จขององคกร การเรียนรู 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

บริบท: 

Core competency ขององคกร: 

กระบวนการ: 

Core competency

•   

: 

การพัฒนาหรือเพ่ิมพูน core competency ขององคกร: 

การออกแบบระบบงานโดยรวม และสรางนวตกรรมใหกบัระบบงานโดยใชทรพัยากรจากภายนอก: 

•  

ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

•  

 (ยกเวนอัคคีภัย ซึ่งจะตอบใน II-3) 

ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินท่ี รพ.มีโอกาสเผชิญ: 

บทเรียนท่ีไดรับจากการฝกซอมครั้งลาสุด และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน: 

•  

•  

การออกแบบ จัดการ และปรบัปรงุกระบวนการทํางาน 

บทเรยีนจากการใช 3P หรือPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจํา: 

บทเรยีนจากการใช 3P หรือ PDSA ในการบริหารหนวยงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย และการติดตามกํากับงานประจําวัน: 

•  

บทเรยีนจากการใช 3P หรือ PDSA กับประเด็นเชิงกลยุทธ หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดบริการสุขภาพท่ีสําคัญ: 

•  

การเช่ือมโยง นวตกรรม การแลกเปลีย่นเรยีนรู: 
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•  

การพัฒนาคุณภาพท่ีมีการขยายผลไปใชท่ัวท้ัง รพ.: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

26. การกําหนดงานท่ีเปนความเช่ียวชาญพิเศษ

ขององคกรและการออกแบบระบบงาน

โดยรวม 

 •  

27. ความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินและภัย

พิบัติตางๆ 

 •  

28. การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการทํางาน  •  
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II-1 การบริหารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคุณภาพ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง       

จํานวนความเสี่ยงท่ีไดรับรายงาน (ท้ังหมด/รนุแรง)       

สัดสวนของการรายงานเหตุการณ near miss       

รอยละของอุบัติการณท่ีไดรับการแกไขอยางเปนระบบ       

อัตราการปฏิบัติตาม guideline ใน patient safety 

goals 

      

จาํนวน AE ท่ีพบจากการใช trigger tools       

บริบท: 

ความเสี่ยงสําคัญ: 

กระบวนการ: 

•   

การสนับสนุนจากผูนําและการเช่ือมโยง 

บทเรียนเก่ียวกับการสนับสนุนและติดตามการพัฒนาคุณภาพโดยผูนําระดับสูง: 

บทเรียนในการเช่ือมโยงระบบบริการความปลอดภัย ความเสี่ยง คุณภาพ รวมท้ังแผนกลยุทธ: 

•  

•  

การทํางานเปนทีม 

บทเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลทิศทางของการพัฒนาโดยทีมนําทางคลินิก/ทีมนําของระบบงาน: 

•  

การประเมินตนเอง 

บทเรียนจากการใชเครื่องมือประเมินตนเองตาง :ๆ 

ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

การบูรณาการระบบท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง: 
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•  

บทเรียนในการรับรูรายงานอุบัติการณ/การสงเสริมรายงานท่ีสมบูรณ: 

•  

ตัวอยางบทเรียนการวิเคราะห RCA / การกําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงท่ีรัดกุม / การใช human factor engineering: 

•  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน: 

•  

•  

คุณภาพการดูแลผูปวย 

บทเรียนในการสงเสริมใหมีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจํา: 

บทเรียนในการใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยท่ีหลากหลาย: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย: 

•  

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ: 

•  

การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

29. การสนับสนุนจากผูนํา การเช่ือมโยงและ

ประสานงาน 

 •  

30. การทํางานเปนทีม  •  

31. การประเมินตนเอง  •  

32. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  •  

33. การทบทวนการใหบรกิารและการดแูล  •  
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ผูปวย (ท่ีแนะนําไวในบันไดข้ันท่ี 1 สู HA) 

34. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยใน

ลักษณะบูรณาการ 

 •  
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II-2.1 การกาํกบัดูแลวิชาชพีดานการพยาบาล 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ: คุณภาพชีวิต ปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานและจริยธรรม  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล       

การใชกระบวนการพยาบาล       

ความปลอดภัย       

การบรรเทาจากความทุกขทรมาน       

การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ       

ความสามารถในการดูแลตนเอง       

การเสริมพลัง       

ความพึงพอใจของผูปวยตอบริการพยาบาล       

บริบท: 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล: 

กระบวนการ: 

•   

การบริหารการพยาบาล 

บทเรียนเก่ียวกับการจัดทีมผูบริหาร: 

บทเรียนเก่ียวกับการจัดอัตรากําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือขาดแคลนบุคลากร: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการนิเทศ กํากับดูแลปฏิบัติการทางการพยาบาล: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการสงเสรมิการใชกระบวนการพยาบาล: 
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•  

บทเรียนเก่ียวกับการสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการควบคุมดูแลบุคลากรท่ีอยูระหวางการฝกอบรมหรือมีคุณวุฒิต่ํากวาเกณฑ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการจัดการความรูและการสงเสริมการวิจัย: 

•  

•  

ปฏิบัติการพยาบาล 

ผลการศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการพยาบาล: 

ผลการศึกษาเก่ียวกับสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ: 

•  

ผลการศึกษาเก่ียวกับการใชขอมูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ: 

•  

ผลการศึกษาเก่ียวกับการดูแลท่ีเปนองครวม สอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

การพัฒนาการบริหารการพยาบาล: 

•  

การพัฒนาปฏิบัติการพยาบาล: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

35. ระบบบริหารการพยาบาล  •  

36. ปฏิบัติการทางการพยาบาล  •  
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II-2.2 การกาํกบัดูแลวิชาชพีดานการแพทย 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ: คุณภาพชีวิต ปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานและจริยธรรม 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

บริบท: 

จํานวนบุคลากรทางการพยาบาล: 

กระบวนการ: 

บทเรียนเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและวิธีการทํางานขององคกรแพทย 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมนิคณุสมบัตขิองแพทย 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการกําหนดสิทธิการดูแลรักษาผูปวยของแพทยแตละคน 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการศึกษาตอเน่ืองของแพทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการกําหนดหรือรับรองนโยบายท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวย 
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•  

บทเรียนเก่ียวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทยท่ีอยูระหวางการฝกอบรม แพทยเวรท่ีไมใชแพทยประจํา 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

37. องคกรแพทย  •  
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II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ: ปลอดภัย ประสิทธิภาพ เรียนรู เยียวยา 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

       

บริบท: 

กระบวนการ: 

•  

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 

ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสรางอาคารสถานท่ีใหเปนไปตามกฏหมาย เอ้ือตอความปลอดภัย/ประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัย 

•  

การตรวจสอบความเสี่ยง/การปฏิบัติท่ีไมปลอดภัย (ความถ่ี สิ่งท่ีพบ การปรับปรุง) 

•  

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญและการปองกัน 

•  

การใหความรูและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  

วันท่ี เน้ือหา จํานวนผูเขารวม 

   

 

•  

วัสดุและของเสียอันตราย 

วัสดุและของเสียอันตรายท่ีสําคัญ มาตรการปองกัน บทเรียนการจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ 

การจดัการกับภาวะฉุกเฉิน 
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ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติท่ีมีโอกาสประสบ ผลกระทบ/ความตองการบรกิาร บทเรยีนการนําแผนไปปฏบิตั ิ

•  

•  

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

ประเด็นสําคัญของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ผลการสํารวจความพรอม บทเรียนจากการซอมแผน การปรับปรุง 

•  

เครื่องมือ 

ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา 

การบริหารจัดการเพ่ือใหมีเครื่องมือท่ีจําเปนพรอมใช 

•  

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารเครื่องมือ 

•  

•  

ระบบสาธารณปูโภค 

การวิเคราะหความตองการ การตรวจสอบความพรอมของแหลงสํารองและการปนเปอน การปรับปรุง 

ระบบไฟฟาสํารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาท่ีสํารองได สมรรถนะของระบบ) 

•  

แผนการพัฒนาและปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค 

•  

•  

สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

บทเรียนเก่ียวกับการกําหนดหรือรับรองนโยบายท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวย 

•  

การพิทักษสิ่งแวดกลอม 

บทเรียนเก่ียวกับการกําหนดหรือรับรองนโยบายท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวย 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 
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•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

38. โครงสรางและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  •  

39. การกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม 

 •  

40. การจัดการกับวัสดุและของเสียอันตราย  •  

41. การจดัทําแผน ฝกซอม ตรวจสอบระบบ 

เพ่ือปองกันอัคคีภัย 

 •  

42. เครื่องมือ  •  

43. ระบบสาธารณปูโภค  •  

44. สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ  •  

45. การพิทักษสิ่งแวดลอม  •  
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II-4 การปองกนัและควบคุมการติดเชือ้ 

เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพท่ีสาํคัญ: ปลอดภัย ประสิทธิภาพ 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการติดเช้ือ VAP/1000 vent day       

อัตราการติดเช้ือ CAUTI/1000 cath day       

อัตราการติดเช้ือ SSI (ระบุหัตถการ)       

ปริมาณการใช alcohol hand rub/1000 pt. day       

MRSA incidence       

อัตราการลางมือถูกตองตามข้ันตอน       

อัตราการลางมือตามหลัก My 5 moments       

อัตราการใช PPE เหมาะสม       

บริบท: 

จํานวนเตียง จํานวนผูรับบริการ:  

บริการท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือ:  

ความรุนแรงของผูปวย:  

โอกาสรับผูปวยติดเช้ือจากสถานพยาบาลอ่ืน:  

การติดเช้ือสําคัญท่ีมีโอกาสแพรกระจายในสถานพยาบาล: 

จาํนวน ICN และการศกึษาอบรม: 

กระบวนการ: 

•  

การออกแบบระบบ 

วัตถุประสงคและกลยุทธของงาน IC 

การติดเช้ือท่ีเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม 

•  

บทเรยีนการนํา scientific evidence มาใชในงาน IC 

•  
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บทเรียนในการขยายพ้ืนท่ีงาน IC .ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีตางๆ 

•  

บทเรยีนในการเช่ือมประสานระบบงาน IC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 

•  

บทเรียนจากการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเช้ือท่ีสําคัญ 

•  

•  

การจัดการและทรัพยากร 

การตัดสินใจท่ีสําคัญของคณะกรรมการ IC รวมท่ังการตอบสนองตอการประเมนิผลระบบ IC 

จุดเนนในการทํางานของ ICN ในแตละป ใน 3 ปท่ีผานมา 

•  

บทเรียนในการปรับปรุงทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับระบบ IC 

•  

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชในระบบ IC 

•  

บทเรยีนในการฝกอบรมบุคลากรเก่ียวกับงาน IC 

•  

บทเรียนในการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครัว/ชุมชนเก่ียวกับ IC 

•  

•  

การปองกันการติดเช้ือ 

ผลการติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการท่ีสําคัญและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

บทเรยีนในการปรบัปรงุและควบคมุสิง่แวดลอม 

•  

บทเรียนในการลดความเสี่ยงตอการติดเช้ือในพ้ืนท่ีตางๆ  

•  
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การปรับเปลี่ยนตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดอัตราการติดเช้ือท่ีสําคัญ 

•  

บทเรียนในการดูแลผูปวยท่ีติดเช้ือซึ่งติดตอไดทางโลหิต ผูปวยท่ีมีภูมิตานทานต่ํา การติดเช้ือท่ีดื้อยาและเช้ืออุบัติใหม 

•  

•  

การเฝาระวังและติดตามกํากับ 

แนวทางการเฝาระวังแบบ active prospective surveillance และวิธีการเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม 

บทเรียนในการรับรูการติดเช้ือท่ีไมไดมี active prospective surveillance 

•  

แนวโนมการใชยาตานจุลชีพท่ีสําคัญ แนวโนมการดื้อยา และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 

•  

สรุปความรูเก่ียวกับสถานการณการติดเช้ือท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล และการปรับปรุงระบบงานท่ีเกิดข้ึน 

•  

บทเรียนในการทํางานรวมกับสวนราชการ องคกรอ่ืน และชุมชน 

•  

•  

การควบคุมการระบาด 

บทเรียนในการควบคุมการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของการติดเช้ือในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

46. การออกแบบระบบปองกันและควบคมุการ

ติดเช้ือ 

 •  

47. การจัดการและทรัพยากร   •  

48. การปองกันการติดเช้ือ  •  

49. การเฝาระวังการติดเช้ือและติดตามกํากับ  •  

50. การควบคุมการระบาดของการติดเช้ือ  •  
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II-5 ระบบเวชระเบียน 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ความถูกตอง สมบูรณ ทันเวลา มีเนื้อหาท่ีจําเปน (สําหรับการสื่อสาร การดูแล

ตอเน่ือง การประเมินคุณภาพ) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยนอก       

อัตราความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยใน       

อัตราความสมบูรณของ Nursing Record       

อัตราความสมบูรณของการบันทึกรหัส ICD       

อัตราการไมลงการวินิจฉัยโรคในคอมพิวเตอร       

อัตราการคนหาเวชระเบียนไมพบใน....นาที       

บริบท: 

ปริมาณผูปวยนอก/ผูปวยใน: 

กระบวนการ: 

•  

การวางแผนและออกแบบระบบ 

บทเรยีนเก่ียวกับการประเมนิสวนขาดของการออกแบบบันทึกเวชระเบียน: 

บทเรียนเก่ียวกับการประเมินความซ้ําซอน/การไมไดใชประโยชนของการบันทึก: 

•  

บทเรยีนจากการประเมนิตามนโยบายและวิธีปฏบิตัเิก่ียวกับการบันทึกเวชระเบียน: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการประมวลผลจากเวชระเบียนและการนําขอมลูท่ีประมวลไดไปใช: 

•  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน: 

•  

การรักษาความปลอดภัยและความลับ 

บทเรียนเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของเวชระเบียน: 
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•  

บทเรียนเก่ียวกับการรักษาความลับของเวชระเบียน: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใหผูปวยเขาถึงขอมูลของตนในเวชระเบียน: 

•  

•  

เวชระเบียนผูปวย 

บทเรยีนเก่ียวกับการทบทวนและปรบัปรงุความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียน 

บทเรยีนเก่ียวกับการทบทวนและปรบัปรงุคณุภาพของการบันทึกเวชระเบียน: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

51. การวางแผนและออกแบบระบบบรหิารเวช

ระเบียน 

 •  

52. ความสมบูรณของการบันทึก  •  

53. การทบทวนเวชระเบียน  •  
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II-6 ระบบการจดัการดานยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ถกูตอง ปลอดภยั ไดผล ทันเวลา adherence 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตรา prescribing error       

อัตรา pre-dispensing error       

อัตรา dispensing error       

อัตรา admin error       

อัตรา ADE       

อัตราความเหมาะสมในการสั่งใชยาท่ีทํา DUE       

บริบท: 

กระบวนการ: 

•  

การวางแผนและการจดัการ 

ผลการประเมินการทําหนาท่ีของ PTC การบรรลุเปาประสงคของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา และการ

ปรบัปรงุ:  

การปรับปรุงบัญชียาครั้งสุดทาย นโยบายสําคัญ จํานวนยาในบัญชี 

•  

ตัวอยาง HAD/มาตรการปองกัน/ADE ในยากลุมน้ี 

•  

ขอมูลอุบัติการณเก่ียวกับยา/การปรบัปรงุระบบในชวง 2 ปท่ีผานมา: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการตอบสนองเมือ่เกิด ME/ADE: 

•  

จุดเนนในการเพ่ิมพูนความรูใหผูประกอบวิชาชีพในชวง 2 ปท่ีผานมา: 

•  

การเก็บสํารองยา 
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บทเรยีนเก่ียวกับการเก็บสาํรองยา: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการเก็บสาํรองยาฉุกเฉิน: 

•  

วิธีการจายยาเมื่อหองยาปดและมาตรการความปลอดภัยท่ีสําคัญ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการจัดการยาท่ีสงคืนมาหองยา: 

•  

•  

การสั่งใชยาและถายทอดคําสั่ง 

บทเรียนเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวย: 

บทเรียนเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลยาท่ีจําเปน: 

•  

ผลการติดตามการปฏิบัตืตามนโยบายเพ่ือปองกัน ME/ADE 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการทํา med reconcile: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการทบทวนคําสั่งใชยา: 

•  

•  

การเตรียม การจัดจาย และการใหยา 

บทเรียนเก่ียวกับการเตรียมยาในหอผูปวย 

บทเรียนเก่ียวกับการติดฉลากยา การสงมอบยาหรือการกระจายยา: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการบริหารยาและการใช MAR: 

•  
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บทเรียนเก่ียวกับการใหความรู การมีสวนรวมของผูปวย/ครอบครัว: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการติดตามผลการใชยา: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการจัดการกับยาท่ีผูปวยนําติดตัวมา: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

 

 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

54. การวางแผนและการจดัการ  •  

55. การเก็บสํารองยา  •  

56. การสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่ง  •  

57. การทบทวนคําสั่ง เตรียม จัดจาย/สงมอบยา  •  

58. การบริหารยาและติตตามผล  •  
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II-7.1 A บริการหองปฏบิติัการทางการแพทย 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ถกูตอง แมนยํา รวดเร็ว ปลอดภยั 

ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

ระยะเวลาการออกผล lab ผูปวยนอก       

ระยะเวลาการออกผล lab ฉุกเฉิน       

อัตราการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ       

อัตราการรายงานคาวิกฤติในเวลาท่ีกําหนด       

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ       

จํานวนครั้งท่ีคา EQA ต่ํากวาเกณฑ       

บริบท: 

ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสงตรวจภายนอก): 

จํานวนผูทําการตรวจทางหองปฏิบัติการ (ปริญญา/ต่ํากวาปริญญา): 

กระบวนการ: 

การเพ่ิมขีดความสามารถของการตรวจ lab (ในชวง 1-2 ปท่ีผานมา/แผนท่ีจะเพ่ิม):  

•  

โครงสรางกายภาพท่ีเอ้ือตอคุณภาพและความปลอดภัย: 

•  

ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ: 

•  

การสอบเทียบและการใชผลการสอบเทียบ: 

•  

การตรวจภายนอก (ชนิด หนวยตรวจ การประเมิน): 

•  

การสื่อสารกับแพทย/พยาบาลผูสงตรวจ (วิธีการสื่อสาร การใชประโยชน): 

•  

การรักษาความลับของการรายงานผล: 
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•  

คุณภาพการรายงานคาวิกฤต:ิ 

•  

การจัดการกับสิ่งสงตรวจ: 

•  

การทดสอบความชํานาญ/EQC/EQA (ความครอบคลุม ผลการทดสอบ การปรับปรุง): 

•  

การปรับปรุงแกไขเน่ืองจากอุบัติการณสําคัญ: 

•  

การประเมิน/รบัรองจากองคกรภายนอก (องคกร บริการ วันท่ี ผล): 

•  

ขอแนะนําขององคกรภายนอก/การตอบสนอง: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

59. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ

หองปฏิบัติการทางการแพทย 

 •  

60. การจัดบริการปฏิบัติการทางการแพทย  •  

61. ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย  •  
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II-7.1 B บริการโลหิตวิทยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ถกูตอง ปลอดภยั เหมาะสม ทันความตองการ 

ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการใชสวนประกอบของเลอืด       

จํานวนความผิดพลาดของการจายเลือด       

จํานวนปฏิกิริยาจากการใหเลือด       

จํานวนผูปวยท่ีตองสงตอเน่ืองจากไมมีเลือด       

จํานวนผูปวยท่ีติดเช้ือจากการใหเลือด       

อัตราการคืนเลือดท่ีจองไว       

บริบท: 

ขอบเขตบรกิาร: 

การเตรียมสวนประกอบของเลือดท่ีทําได: 

กระบวนการ: 

ระบบตรวจสอบและทบทวนการใชโลหิต/ผูกํากับดูแล: 

•  

ระดับข้ันต่ําของการสํารองเลือดและสวนประกอบของเลือด และผลการปฏบิตั:ิ 

•  

ระบบการแจงผลการติดเช้ือแกผูบริจาคโลหิต/จํานวนผูติดเช้ือในรอบปท่ีผานมา: 

•  

มาตรฐานการตรวจรองรอยการติดเช้ือ (disease marker): 

•  

ระบบคัดแยก กักกัน ช้ีบงเลือดท่ีไมผานการตรวจและเลือดท่ีติดเช้ือ: 

•  

ระบบหวงโซความเย็นของการเก็บรักษาและขนสง: 

•  

ประเด็นท่ียังไมสามารถดําเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนยบริการโลหิตแหงชาติได: 
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•  

การเขารวมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก: 

•  

การรับรองคุณภาพท่ีไดรับ: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

62. บริการโลหิตวิทยา  •  
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II-7C บริการรังสีวิทยา 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: คุณภาพฟลม ปลอดภยั ถกูตอง รวดเร็ว 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

ระยะเวลาการรอฟลมผูปวยนอก       

ระยะเวลาการรอฟลมฉุกเฉิน       

ระยะเวลาการนัดตรวจพิเศษ       

อัตราการถายภาพรังสีซ้ํา       

จํานวนผูปวยท่ีแพสารทึบรังสี/แพรนุแรง       

อัตราการสงตรวจพิเศษท่ีใหผลบวก       

บริบท: 

ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสงตรวจภายนอก): 

การตรวจพิเศษ/การทํา intervention ทางรงัส:ี 

จํานวนผูถายภาพรังสี (ปริญญา/ต่ํากวาปริญญา): 

จํานวนรังสีแพทย: 

เทคโนโลยีสําคัญ: 

กระบวนการ: 

การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีโดยหนวยงานภายนอก (องคกร วันท่ีตรวจ ผล): 

•  

ผลการตรวจวัดปริมาณรังส:ี 

•  

ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ: 

•  

การสอบเทียบและการใชผลการสอบเทียบ: 

•  

ความครอบคลุมของภาพรังสีท่ีรังสีแพทยอานและแปลผล: 

•  
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ระบบการรายงาน/การบันทึก/การคนหาผลการตรวจ: 

•  

การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทางรังสีเทคนิค 

•  

การสื่อสารกับผูสงตรวจ (วิธีการสื่อสาร การใชประโยชน): 

•  

การปรับปรุงแกไขเน่ืองจากอุบัติการณสําคัญ: 

•  

ขอแนะนําขององคกรภายนอก/การตอบสนเอง: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

63. การวางแผนทรัพยากรและการจัดการรังสี

วิทยา 

 •  

64. การจัดบริการรังสีวิทยา  •  

65. ระบบคุณภาพและความปลอดภัยบริการ

รังสีวิทยา 

 •  
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II-8 การเฝาระวังโรคและภยัสขุภาพ 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ครบถวน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั  เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

การประเมินผลงานดานระบาดวิทยาโดย สคร.       

ความครบถวนของการรายงาน รง.506       

ความทันเวลาของการรายงาน รง.506       

ความครบถวนของการสอบสวนเฉพาะราย       

ความทันเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย       

คณุภาพของการสอบสวนโรค       

บริบท: 

โรคและภัยสุขภาพสําคัญในพ้ืนท่ี: โรค 

โรคและภัยสุขภาพสําคัญท่ีอยูในแผนเฝาระวัง: โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง  

กระบวนการ: 

การบริหารจัดการและทรัพยากร

•  

: 

การเก็บและวิเคราะหขอมูลเฝาระวัง

•   

: 

วิธีการ/การมีสวนรวมของบุคลากรเพ่ือใหสามารถพบการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของโรค: 

การพัฒนาขีดความสามารถ/ความพรอมเพ่ือรองรับหากมีการระบาดของโรคหรือการเพ่ิมข้ึนของภัยสุขภาพ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับความถูกตองครบถวนของขอมูล ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญท่ีเฝาระวัง: 

•  

บทเรียนจากการเฝาระวังการระบาดของโรคและภัยสุขภาพใน 1-2 ปท่ีผานมา:  

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใชประโยชนจากขอมูลเฝาระวัง: 

•  
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การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

•  

: 

การประเมินความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ: 

การประเมินความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม: 

•   

การเผยแพรขอมูลขาวสารและเตือนภัย

•  

: 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

66. นโยบาย แผน การติดตามประเมินผล 

บุคลากร ทรัพยากร การสรางความรู 

 •  

67. การเก็บและวิเคราะหขอมูลการเฝาระวัง  •  

68. การตอบสนองตอการระบาด และการ

เผยแพรขอมูล 

 •  
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II-9 การทํางานกบัชมุชน 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

พฤติกรรมและทักษะสุขภาพ       

       

       

       

       

       

บริบท: 

ชุมชนท่ีรับผิดชอบ ความตองการ ศักยภาพ กลุมเปาหมายสําคัญ: 

กระบวนการ: 

การจัดบริการสุขภาพแกชุมชน: 

•  

การจัดบริการสุขภาพแกชุมชนโดยรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอ่ืน :ๆ 

•  

ภาพรวมของการทํางานรวมกับชุมชน: การสงเสริมการมีสวนรวม การสรางเครือขาย: 

•  

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: 

•  

การสงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ เพ่ือแกปญหาท่ีสําคัญของชุมชน: 

•  

การสงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคล: 

•  

แนวโนมการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมและทักษะสขุภาพ:: 

•  
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การสงเสริมสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพด:ี 

•  

การสงเสริมบริการชวยเหลือทางสังคมและการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพด:ี 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

 

 

 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

69. การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับ

ชุมชน 

 •  

70. การเสริมพลังชุมชน  •  
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III-1 การเขาถงึและเขารับบริการ 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

ระยะเวลารอคอยท่ี OPD       

ระยะเวลารอคอยท่ี ER       

ระยะเวลาตอบสนองตอการเรียกใช EMS       

       

       

       

บริบท: 

กลุมผูปวยท่ีมีปญหาในการเขาถึง: 

กระบวนการ: 

ตัวอยางโรคท่ีสะทอนคุณภาพของการเขาถึงและการเขารับบริการ (ระบุรายละเอียดใน clinical tracer highlight): 

•  

การปรับปรุงการเขาถึงในชวง 1-2 ปท่ีผานมา: 

•  

บทเรยีนจากการทบทวนความรวดเรว็ในการดแูลผูปวยฉุกเฉิน: 

•  

บทเรียนในการดูแลเบ้ืองตนและสงตอ สําหรับผูปวยท่ีไมสามารถใหการรักษาได: 

•  

บทเรียนในการรับผูปวยเขาในหนวยบริการวิกฤติหรือหนวยบริการพิเศษ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใหขอมูลและการขอ informed consent: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  
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มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

71. การเขาถึงบริการท่ีจําเปนและบริการ

เรงดวน 

 •  

72. กระบวนการรบัผูปวย  •  

73. การใหขอมูลและ informed consent  •  
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III-2 การประเมินผูปวย 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ถกูตอง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภยั  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

       

       

       

บริบท: 

กลุมผูปวยท่ีมีโอกาสเกิดปญหาในการประเมิน: 

กระบวนการ: 

•  

การประเมินผูปวย 

ตัวอยางโรคท่ีสะทอนคุณภาพของการประเมินผูปวย (ดูรายละเอียดใน clinical tracer highlight): 

บทเรยีนในการเช่ือมโยงและประสานการประเมนิ: 

•  

การพัฒนาใหสามารถประเมินปญหาของผูปวยอยางรอบดาน: 

•  

บทเรียนในการใชขอมูลวิชาการเพ่ือช้ีนําการประเมินอยางเหมาะสม (ตัวอยางโรคท่ีใช CPG ในการประเมนิและประโยชนท่ี

เกิดข้ึน): 

•  

บทเรียนในการประเมินความทันเวลาของการประเมินซ้ํา: 

•  

บทเรียนในการอธิบายผลการประเมินใหแกผูปวยและครอบครัว: 

•  
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•  

การตรวจ investigation 

บทเรียนในการประเมินวาผูปวยไดรับการตรวจ investigation ท่ีจําเปน ในเวลาท่ีเหมาะสม: 

บทเรียนในเรื่องการสื่อสาร การบันทึก การสืบคน ผลการตรวจ: 

•  

•  

การวินิจฉัยโรค 

บทเรียนในการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลองของการวินิจฉัยโรค: 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

74. การประเมินผูปวย  •  

75. การตรวจ investigate ท่ีจําเปน  •  

76. การวินิจฉัยโรค  •  
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III-3 การวางแผน 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

       

       

       

บริบท: 

ตัวอยางโรคท่ีคุณภาพการวางแผนดูแลมีความสําคัญ: 

ตัวอยางโรคท่ีคุณภาพการวางแผนจําหนายมีความสําคัญ: 

กระบวนการ: 

•  

การวางแผนการดูแลผูปวย 

บทเรยีนในการเช่ือมโยงและประสานแผนการดแูลผูปวย: 

บทเรียนในการใชขอมูลวิชาการเพ่ือช้ีนําการวางแผนการดูแลอยางเหมาะสม (ตัวอยางโรคท่ีใช CPG ในการประเมนิและ

ประโยชนท่ีเกิดข้ึน): 

•  

บทเรียนในการใหผูปวย/ครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผน: 

•  

บทเรยีนในการประเมนิแผนการดแูลผูปวย (ความครอบคลุมปญหา ความชัดเจนของเปาหมาย): 

•  

บทเรยีนในการใชประโยชนจากแผนการดแูลผูปวย การทบทวนและปรบัแผน: 

•  

การวางแผนจําหนาย 
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โรคท่ีมีการวางแผนจําหนายลวงหนา หรือใช CareMap เพ่ือการวางแผนจําหนาย: 

•  

บทเรียนในการประเมินปญหาของผูปวยท่ีจะเกิดข้ึนหลังจําหนาย เพ่ือประโยชนในการวางแผนจําหนาย: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการมีสวนรวมในการวางแผนจําหนาย (วิชาชีพ ผูปวย ครอบครัว): 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการเตรียมผูปวยและครอบครัวใหมีศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองหลังจําหนาย: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

77. การวางแผนการดูแลผูปวย  •  

78. การวางแผนจําหนาย  •  
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III-4 การดูแลผูปวย 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวนผูปวยท่ีพลักตกหกลมท้ังหมด       

จํานวนผูปวยท่ีพลักตกหกลมและบาดเจ็บ       

จํานวนผูปวยท่ีเกิดแผลกดทับตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป       

จํานวนผูปวยท่ีตองทํา CPR นอก ICU       

       

บริบท: 

กระบวนการ: 

•  

การดูแลท่ัวไป 

บทเรียนเก่ียวกับการมอบความรับผิดชอบใหผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

บทเรียนเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย สะดวกสบาย เปนสวนตัว เอ้ือตอการดูแลท่ีมีคุณภาพ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ใหแกผูปวย: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการจัดการกับภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการตอบสนองความตองการดานอารมณและจิตสังคม: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการแลกเปลีย่นขอมลูและประสานการดแูลผูปวยภายในทีม: 

•  

•  

การดูแลและบริการท่ีมีความเสี่ยงสูง 

บทเรียนเก่ียวกับการดูแลผูปวยในสถานการณท่ีมีความเสี่ยงสูง: 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 118 จาก 145 

 

 

บทเรียนเก่ียวกับการทําหัตถการท่ีมีความเสี่ยง: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอาการผูปวย เพ่ือแกไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษา: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับ rapid response system เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลง: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการติดตาม วิเคราะหแนวโนมของเหตุการณไมพึงประสงค เพ่ือนํามาปรับปรุง: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

79. การดูแลท่ัวไป  •  

80. การดูแลและบริการท่ีมีความเสี่ยงสูง  •  



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 119 จาก 145 

 

 

III-4.3 ก. การระงับความรูสึก 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ความปลอดภยั 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการใสทอชวยหายใจลําบาก       

อัตราการใสทอชวยหายใจซ้ําภายใน 48 ชม.       

จํานวนผูเสียชีวิตภายใน 24 ชม.หลังการดมยา       

จํานวนการคลื่นไสอาเจียนท่ีตองไดรับยา       

จํานวนการเขา ICU ภายใน 24 ชม. 

(unplanned) 

      

จาํนวน cardiac arrest ระหวางหรือภายใน 48 

ชม.หลังการดมยา (โดยไมมีสาเหตุจากการผาตัด) 

      

       

บริบท: 

กลุมผูปวยใชบริการระงับความรูสึก ท่ีมีความเสี่ยงสูง: 

กระบวนการ: 

บทเรียนในการประเมินความเสี่ยง การวางแผน การปรึกษาผูเช่ียวชาญ เพ่ือการระงับความรูสึกท่ีปลอดภัย : 

•  

บทเรียนในการเตรียมความพรอมผูปวย และใหผูปวยมีสวนรวม: 

•  

บทเรียนในการใชกระบวนการระงับความรูสึกท่ีราบรื่น ปลอดภัย : 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการฝกอบรม/ฟนฟูทักษะของบุคลท่ีทําหนาท่ีระงับความรูสึก : 

•  

บทเรียนในการเฝาติดตามผูปวยระหวางระงับความรูสึกและพักฟน: 

•  

บทเรียนและขอจํากัดในการปฏิบัติตามคําแนะนําของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย (เครื่องมือ วัสดุ ยา): 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 120 จาก 145 

 

 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการดแูลการใช deep sedation  

•  

บทเรียนในการติดตามเหตุการณไมพึงประสงคและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน: 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

81. การระงับความรูสึก  •  



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 121 จาก 145 

 

 

III-4.3 ข. การผาตัด 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: ความปลอดภยั 

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการไดรับ prophylactic antibiotic ถูกตอง       

       

       

บริบท: 

กลุมผูปวยผาตัดท่ีมีความเสี่ยงสูง: 

กระบวนการ: 

บทเรียนในการประเมินผูปวย การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการผาตัด การปรึกษาผูเช่ียวชาญ: 

•  

บทเรียนในอธิบายขอมูลใหผูปวย/ครอบครัว และการใหผูปวยมีสวนรวมตัดสินใจ: 

•  

บทเรียนในการเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัด: 

•  

บทเรียนในการปองกันการผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง: 

•  

บทเรียนในการจัดสิ่งแวดลอมและระบบงานของหองผาตัด (ดู SPA): 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใชประโยชนจากบันทึกการผาตัด: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการดูแลหลังผาตัด และการติดตามภาวะแทรกซอนหลังผาตัด: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการเฝาระวังการติดเช้ือแผลผาตัด: 

 

 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 122 จาก 145 

 

 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

82. การผาตัด  •  

 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 123 จาก 145 

 

 

III-4.3 ค. อาหารและโภชนาการ 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการคัดกรองภาวะโภชนาการ       

       

       

บริบท: 

กลุมผูปวยท่ีการดูแลทางโภชนการมีความสําคัญตอการฟนตัว: 

กระบวนการ: 

บทเรียนเก่ียวกับระบบบริการอาหารเพ่ือความพึงพอใจของผูปวย (เมนู เวลา การสั่ง การตรวงสอบ การติดตาม): 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการจัดอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการคัดกรองภาวะโภชนาการ การประเมินอยางละเอียดเมื่อมีขอบงช้ี: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการวางแผนและการดแูลทางโภชนาการ/โภชนบําบัดในกลุมผูปวยสําคัญ: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใหความรูดานโภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารในการผลิต จัดเก็บ สงมอบ จัดการของภาชนะและเศษอาหาร: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

83. อาหารและโภชนบําบัด  •  

 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 124 จาก 145 

 

 

III-4.3 ง/จ การดูแลผูปวยระยะสุดทาย/การบําบัดอาการเจบ็ปวด 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

บริบท: 

กลุมผูปวยระยะสุดทายท่ี รพ.ใหการดูแล: 

กลุมเปาหมายในการบําบัดอาการเจ็บปวด: 

กระบวนการ: 

•  

การดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

บทเรียนเก่ียวกับการสรางความตระหนักในความตองการของผูปวยระยะสุดทาย 

บทเรยีนเก่ียวกับการประเมนิ/รับรูความตองการของผูปวยระยะสุดทาย  

•  

บทเรียนเก่ียวกับการตอบสนองความตองการของผูปวยอยางรอบดาน (รางกาย จิตสังคม อารมณ จิตวิญญาณ) 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

•  

•  

การบําบัดอาการเจ็บปวด 

บทเรยีนเก่ียวกับการประเมนิอาการเจบ็ปวด 

บทเรียนเก่ียวกับการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดในโรงพยาบาล 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดซึ่งผูปวยรักษาตัวท่ีบาน 

•  



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 125 จาก 145 

 

 

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

84. การดูแลผูปวยระยะสุดทาย  •  

85. การบําบัดอาการเจ็บปวด  •  

 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 126 จาก 145 

 

 

III-4.3 ฉ. การฟนฟูสภาพ 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

บริบท: 

กลุมผูปวยท่ีการฟนฟูสภาพมีความสําคัญตอการฟนตัว: 

กระบวนการ: 

บทเรียนเก่ียวกับการเขาถึง การขยายความครอบคลุมในการใหบริการฟนฟูสภาพ 

•  

บทเรยีนในการประเมนิและวางแผนการใหบรกิารฟนฟูสภาพ 

•  

บทเรียนในการใหบริการฟนฟูสภาพ 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการชวยเหลือผูพิการและฟนฟูสภาพผูปวยในชุมชน 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

86. การฟนฟูสภาพ  •  

 



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 127 จาก 145 

 

 

III-4.3 การดูแลผูปวยไตรายระยะสดุทาย 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

บริบท: 

กระบวนการ: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

87. การดูแลผูปวยไตวายระยะสุดทาย  •  



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 128 จาก 145 

 

 

III-5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

       

บริบท: 

ตัวอยางโรคท่ีคุณภาพการใหขอมูลและเสริมพลังมีความสําคัญ:  

ลกัษณะประชากร/ผูรับบริการท่ีมีผลตอการใหขอมูลและเสริมพลัง:  

กระบวนการ: 

บทเรยีนเก่ียวกับการวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรยีนรู 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใหขอมูลท่ีจําเปน การสรางการเรียนรู เพ่ือการดูแลตนเองและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานอารมณ จิตใจ และคําปรึกษา: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการรวมกันกําหนดแผนการดูแลผูปวยโดยทีมผูใหบริการกับผูปวย/ครอบครัว: 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสริมทักษะใหแกผูปวย/ครอบครัว ใหมีความสามารถในการดูแลตนเอง: 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูและเสรมิพลงั: 

•  

ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

•  

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

88. การใหขอมูลและเสริมพลัง  •  



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 129 จาก 145 

 

 

III-6 การดูแลตอเนือ่ง 

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ:  

ขอมูล/ตัวชีว้ดั (ตัวอยาง) เปาหมาย 2549 2550 2551 2552 2553 

       

       

บริบท: 

ระดับการใหบริการ: 

ลักษณะหนวยบริการในเครือขาย: 

ตัวอยางโรคท่ีการดูแลตอเน่ืองมีความสําคัญตอประสิทธิผลในการรักษาและคุณภาพชีวิตของผูปวย: 

กระบวนการ: 

บทเรียนเก่ียวกับระบบนัดหมายเพ่ือการรักษาตอเน่ือง 

•  

บทเรียนเก่ียวกับระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาหลังจําหนาย 

•  

บทเรียนเก่ียวกับความรวมมือกับชุมชนและองคกรอ่ืนๆ เพ่ือความตอเน่ืองในการติดตามดูแลผูปวย 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพกับการดูแลตอเน่ืองหลังจําหนาย 

•  

บทเรียนเก่ียวกับการสื่อสารขอมูลของผูปวยแกหนวยบริการท่ีเก่ียวของเพ่ือการดูแลตอเน่ือง 

•  

บทเรยีนเก่ียวกับการทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพ่ือการดแูลตอเน่ือง 

•  

บทเรียนในการติดตามผลการดูแลตอเน่ืองและนําผลการติดตามมาใชวางแผน/ปรบัปรงุบรกิาร 

บทเรียนในการติดตามการสงตอผูปวยไปรับบริการในระดับท่ีสูงข้ึน  

บทเรียนเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพแกหนวยบริการท่ีใหการดูแลตอเน่ือง  
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ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ: 

มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปขางหนา 

89. การดูแลตอเน่ือง  •  
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7.4 Clinical tracer highlight  

Clinical Tracer Highlight: การดูแลผูปวย ................................ 

โรงพยาบาล  

สาขา  

สภาวะทางคลินิก  

วันท่ีจัดทําขอมูล  

1. บริบท 

2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

3. เปาหมายการพัฒนา 

4. กระบวนการเพ่ือใหไดคุณภาพ 

5. ผลการพัฒนา 

6. แผนการพัฒนาตอเนื่อง 
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8. การเตรียมรับการเยีย่มสาํรวจ 

เพ่ือใหกระบวนการเยี่ยมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคการ มหาชน) ขอใหโรงพยาบาลศึกษาเอกสารรายละเอียดการเตรียมรับการเยี่ยมนี้ พรอมท้ังเผยแพรให

ผูเก่ียวของรับทราบ เพ่ือการจัดเตรียมความพรอมในวันเยี่ยมในดานตางๆ ดังนี้ 

1. เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองและความกาวหนาของโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลเปนผูจัดสงเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ทั้งในรูปแบบกระดาษและ Electronic 

file ใหแกผูเยี่ยมสํารวจกระบวนการคุณภาพโดยตรงตามรายการ (เอกสารแนบ A) และจัดสง

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองใหสถาบันเปน Electronic file  

2. การประสานงานท่ัวไป 

2.1 ขอใหโรงพยาบาลประสานการเดินทางและท่ีพักของผูเยี่ยมสํารวจ 

2.2 ขอใหโรงพยาบาลจัดสถานท่ี-อุปกรณ และบุคลากร ท่ีจะอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

2.2.1 เตรียมหองประชุมขนาดพอเหมาะสําหรับผูเยี่ยมสํารวจ เพ่ือเปนหองทํางาน ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. 

หรือตลอดระยะเวลาการเยี่ยม 

2.2.2 Computer & Printer 1 ชุด พรอมอุปกรณเครื่องเขียน และกระดาษ ในหองทํางานของผูเยี่ยมสํารวจ 

2.2.3 จัดบุคลากร 1 คน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคนหาเอกสารระหวางการทบทวนเอกสาร 

(Documentation Review) (เอกสารแนบ B)  

2.3 ขอใหโรงพยาบาลจัดเตรียมอาหารสําหรับผูเยี่ยมสํารวจ ดังนี้ 

2.3.1 เปนภาระกับโรงพยาบาลนอยท่ีสุด ควรเปนอาหารจานเดียว  

2.3.2 งดการพาผูเยี่ยมสํารวจไปรับประทานอาหารนอกโรงพยาบาล เพ่ือรักษาเวลาในการเยี่ยมตาม

กําหนดการท่ีวางไว 

2.4 ในระหวางการเยี่ยม ของดการบันทึกเทปเสียง ถาย VDO และภาพทุกชนิด ยกเวนการถายภาพนิ่งเทานั้น 

2.5 คณะผูเยี่ยมสํารวจ ของดรับของท่ีระลึกทุกกรณี ไมวาจะเปนของท่ีระลึกในลักษณะใด  

2.6 ในกรณีท่ีผูเยี่ยมสํารวจเปนสุภาพสตรีขอความกรุณาโรงพยาบาลจัดเจาหนาท่ีสุภาพสตรีรวมรับ – สง

ในการเดินทางดวย 

3. การทบทวนเอกสาร 

ขอใหโรงพยาบาลจัดเตรียมเอกสารตางๆ (เอกสารแนบ B) ไว ณ หองท่ีจัดเตรียมเปนหองสําหรับ

ใชในการทบทวนขอมูลรวมกันระหวางผูเยี่ยมสํารวจกับทีมนําท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาในชวงเชาและเย็นของ

แตละวัน  
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4. การนําเสนอของ Opening Conference & Hospital Presentation  

ขอใหรักษาเวลาท่ีกําหนดใหอยางเครงครัด  เพ่ือประโยชนของโรงพยาบาลเอง ควรนําเสนอให

จบภายในเวลา 08.55 น. เพ่ือใหสามารถเริ่มเยี่ยมหนวยงานไดในเวลา 09.00 น. 

4.1. โรงพยาบาลกลาวตอนรับผูเยี่ยมสํารวจและแนะนําตัวผูเขารวมประชุม (ใชเวลาไมเกิน 5 นาที ) 

คณะผูเยี่ยมสํารวจแนะนําตัว กลาวถึงวัตถุประสงคในการเยี่ยม (กฎ กติกา มารยาท)  

4.2. โรงพยาบาลเสนอภาพรวมผลงานของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ไมเนนสถิติหรือขอมูลตัว

เลขท่ีสงใหสถาบัน ท่ีซํ้ากับ Hospital Profile) 

4.3. ผูเขารวมประชุม ไดแก กรรมการบริหารโรงพยาบาล และประธานกรรมการชุดตาง ๆ  

5. การนําเสนอของทีมงานตางๆ 

การนําเสนอของทีมงานตางๆ ไมเกิน 1 ใน 4 ของเวลาท่ีจัดไวในการสัมภาษณ (ประมาณไมเกิน 

15 นาที) ผูเยี่ยมสํารวจจะขอใหยุติการนําเสนอเม่ือถึงกําหนดเวลาดังกลาว  

ขอใหจัดเตรียมพิมพเอกสาร slide ท่ีนําเสนอใหแกผูเยี่ยมสํารวจทุกคนท่ีเขาสัมภาษณใน 

session นั้น เพ่ือใหผูเยี่ยมสํารวจมีโอกาสทําความเขาใจไดชัดเจนข้ึน 

6. การสัมภาษณแตละทีม 

Session วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 

PCT interview เปนการสัมภาษณทีมนําทาง

คลินิก เพ่ือ 

- นําเสนอภาพรวมของการ

พัฒนาคุณภาพของ PCT 

นั้นๆ เปนการสรุปและนําเสนอ

เฉพาะสิ่งท่ีไมปรากฏใน

รายงานผลการประเมินตนเอง 

- คนหา ยืนยันในสิ่งท่ียังไมแน

ชัดใน PCT นั้นๆ หรือยังไมพบ

คําตอบจากการเยี่ยมหนวยงาน 

- สรุปประเด็นท่ีไดจากการเรียนรู 

เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพ

กระบวนการดูแลผูปวย 

ประธานทีมนําทางคลินิก  

เลขาทีม 

ตวัแทนทีม 3 ทาน 

RM interview เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง เพ่ือ 

ประธานคณะกรรมการระบบบริหารความเสี 

เลขาทีม 
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Session วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 

- นําเสนอภาพรวมของการ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบงาน 

- สรุปประเด็นท่ีไดจากการ

เรียนรู เพ่ือวางแผนในการ

ปรับปรุงพัฒนาและประเมิน

ติดตามระบบท่ีวางไว 

ตวัแทนคณะกรรมการ 3 ทาน 

IC interview เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ 

เพ่ือ 

- นําเสนอภาพรวมของการ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบงาน 

- สรุปประเด็นท่ีไดจากการ

เรียนรู เพ่ือวางแผนในการ

ปรับปรุงพัฒนาและประเมิน

ติดตามระบบท่ีวางไว 

ประธานคณะกรรมการระบบ IC 

เลขาทีม 

ICN 

ตวัแทนคณะกรรมการ 2 ทาน 

MSO interview เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

กํากับดูแลวิชาชีพ ดานการแพทย 

ประธานคณะกรรมการ MSO 

เลขาทีม 

ตวัแทนคณะกรรมการ 3 ทาน 

NSO interview เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

กํากับดูแลวิชาชีพ ดานการ

พยาบาล 

ประธานคณะกรรมการ NSO 

เลขาทีม 

ตวัแทนคณะกรรมการ 3 ทาน 

ENV & Equipment 

interview 

เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

ดานสิ่งแวดลอม และเครื่องมือ

ทางการแพทยเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย 

ประธานคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม 

เลขาทีม 

ตวัแทนคณะกรรมการ 3 ทาน 

PTC interview เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

บริหารยา เพ่ือ 

ประธานคณะกรรมการบริหารดานยา 

เลขาทีม 
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Session วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 

- นําเสนอภาพรวมของการ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบงาน 

- สรุปประเด็นท่ีไดจากการ

เรียนรู เพ่ือวางแผนในการ

ปรับปรุงพัฒนาและประเมิน

ติดตามระบบท่ีวางไว 

ตวัแทนคณะกรรมการ 3 ทาน 

HRD interview เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการดานทรัพยากรบุคคล 

ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บคุคล 

เลขาทีม 

ตวัแทนคณะกรรมการ 3 ทาน 

IM interview เปนการสมัภาษณคณะกรรมการ

สารสนเทศเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบการ

บริหารจัดการขอมูล 

ประธานคณะกรรมการ IM 

เลขาทีม 

ตวัแทนคณะกรรมการ 3 ทาน 

Community interview เปนการสัมภาษณตัวแทนชุมชนท่ี

สถานพยาบาลเขาไปสรางเสริม

สุขภาพ และเสริมพลังชุมชน 

ผูนําชุมชน 

ตวัแทนชมุชน 3 ทาน 

 

Strategic plan & KPI 

Monitoring 

เปนการสัมภาษณทีมนําในการ

บริหารเชิงกลยุทธ การติดตาม

และทบทวนยทุธศาสตร 

ทีมนาํ/รองผูอํานวยการ/ผูท่ีรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร รวมท้ังบริหารทรัพยากร 

Leadership Team เปนการสื่อใหผูเยี่ยมสํารวจ

มองเห็นภาพการวางแผนงานของ

โรงพยาบาล การประสานบริการ 

(การนํา การบริหาร การประสาน

บริการ) การสนับสนุนขององคกร

แพทยและองคกรพยาบาล การ

จัดโครงสรางการดูแลรักษาผูปวย

ตั้งแตแรกรับจนถึงกลับบาน การ

สงไปรักษาตอ  และรวมถึง

ผูบริหารระดับสูง ซ่ึงอยางนอย

ประกอบดวย ผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการ ผูบริหารอาวุโส และตัวแทน

ของทีมตางๆ 
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Session วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 

ประเด็นอ่ืนท่ีผูเยี่ยมสํารวจจะ

สัมภาษณเพ่ิมเติม  

Facilitator Team 

interview  

การสัมภาษณทีมประสานงานของ

โรงพยาบาล เพ่ือประเมินภาพรวม

การพัฒนาคุณภาพของ

สถานพยาบาล  

ทีมพัฒนาคุณภาพ (ทีมประสานงานหลัก

ของโรงพยาบาล) 

หมายเหตุ การจัดทีมเขารับการสัมภาษณ 

จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมสัมภาษณควรอยูระหวาง 7-10 คน และไมควรมีผูสังเกตการณเขารวมใน

การสัมภาษณ (โดยเฉพาะอยางยิ่งการสัมภาษณ PCT ซ่ึงมักจะมีผูเขารวมสังเกตการณมากเกินไป 

ทําใหการสัมภาษณไมเกิดประโยชน มีการรบกวนสมาธิในระหวางการสนทนา) 

7. การเยี่ยมหนวยงาน 

 เปาหมาย 

Trace Patient Care เปนการสุมเยี่ยมสํารวจหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาผูปวย 

โดยใชโรค/ผูปวย ในการตามรอยเพ่ือประเมินการพัฒนาคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผูปวย เชน OPD, ER, IPD, OR, LR, ICU, ทันตกรรม, 

X-ray, Lab เปนตน 

Trace ระบบ RM 

 

เปนการสุมเยี่ยมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยง เพ่ือ

ตามรอยการ นําระบบบริหารความเสี่ยงลงสูการปฏิบัติ 

Trace ระบบ IC เปนการสุมเยี่ยมหนวยงานท่ีมีการดูแลผูปวย/การทําหัตถการ เพ่ือ

ประเมินระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อโดยใชโรค/ผูปวยใน

การตามรอย 

Trace การทํางานกับชุมชน เปนการสุมเยี่ยมหนวยงานท่ีทํางานรวมกับชุมชน และการเขาเยี่ยมชม

เครือขาย ชมรม PCU ในชมุชนที่โรงพยาบาลสนับสนุน หรือ empower 

ใหมีการสงเสริมสุขภาพในชุมชน 

Trace ระบบยา เปนการสุมเยี่ยมสํารวจหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานยา

และ medication error เพ่ือตามรอยการนําระบบท่ีวางไวสูการปฏิบัต ิ

Trace ENV & Equipment เปนการเยี่ยมสํารวจสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล ท้ังทางดาน

โครงสราง การ จัดการทางกายภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ 
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Trace HRD เปนการสุมเยี่ยมหนวยงานและสุมสัมภาษณบุคลากรท่ีหนวยงานเพ่ือ

ตามรอยระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

Trace IM เปนการสุมเยี่ยมหนวยงานเพ่ือตามรอยการจัดการดานสารสนเทศ 

หมายเหตุ แนวทางสําหรับผูรับการเยี่ยม (หนวยงาน) 

1) ใชเวลา 5 นาทีแรกนําเสนอผลลัพธของงานท่ีทีมภาคภูมิใจมากท่ีสุด เชน “ลดความผิดพลาดในการใหยา” 

“ใหการดูแลทางดานจิตใจแกเด็กท่ีไดรับยาเคมีบําบัดและใหญาติมีสวนรวมในการชวยเหลือดูแลกัน”   

2) หากมีขอมูลตัวเลขแสดงผลลัพธไดยิ่งดี แตถาไมมีก็ไมเปนไร     

3) ไมตองนําเสนอรายละเอียดวิธีการพัฒนาในชวงนี ้

4) เม่ือผูเยี่ยมสํารวจถาม ใหจับประเด็นคําถามใหชัดเจน (ควรจดประเด็นคําถามไปดวย เพ่ือทบทวน

ความเขาใจ และเพ่ือจะไดตอบไดครอบคลุม)  

5) ควรเชื่อมโยงประเด็นคําถามกับมาตรฐาน HA และนึกถึงเปาหมายของมาตรฐานไปดวยในระหวางคิด

คําตอบ 

6) ควรตอบใหตรงประเด็นอยางกระชับ ไมเยิ่นเยอ 

7) ควรนําเสนอตัวอยางของการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและสัมผัสได บอกเลาถึงสิ่งท่ีทําในชีวิตประจําวัน 

อยาตอบคําถามตามทฤษฎีซ่ึงยังไมไดนํามาปฏิบัติ 

8) ควรตอบใหครบ PDCA คือ แนวทางการทํางานเปนอยางไร การปฏิบัติจริงเปนอยางไร ครอบคลุม

เพียงใด ผลลัพธเปนอยางไร มีแผนท่ีจะทําอะไรตอ 

9) ควรกระจายผูตอบใหท่ัวถึงโดยใหผูปฏิบัติท่ีรูเรื่องดีท่ีสุดเปนผูเริ่มตนตอบและสมาชิกท่ีเหลือชวยกัน

เพ่ิมเติมใหสมบูรณ  

10) ผูบริหารหรือหัวหนาทีมควรเปนบุคคลสุดทายท่ีจะตอบในประเด็นนั้น 

11) ถาฟงคําถามไมเขาใจ อยาลังเลท่ีจะถามผูเยี่ยมสํารวจกลับ ดวยการ (ก) ขอใหผูเยี่ยมสํารวจตั้ง

คําถามใหมท่ีชัดเจนมากข้ึน หรือ (ข) ขอใหผูเยี่ยมสํารวจอธิบายเหตุผลของการตั้งคําถามนั้น หรือ  

(ค) ทวนคําถามดวยสํานวนของเราเองและขอใหผูเยี่ยมสํารวจยืนยันวาใชสิ่งท่ีผูเยี่ยมสํารวจตองการ

ทราบหรือไม 

12) อยาตอบคําถามโดยท่ียังไมเขาใจวาผูถามตองการอะไร  

13) หากตองการตอบคําถามท่ีผานมาแลว และผูเยี่ยมสํารวจไดตั้งประเด็นใหมแลว ควรรอจนการพูดคุย

ในประเด็นใหมสิ้นสุดลง แลวคอยยอนกลับไปตอบคําถามเดิมโดยระบุใหชัดเจนวาเปนการตอบตอคําถาม

อะไร 

14) เม่ือสิ้นสุดการสัมภาษณ ขอใหทีมชวยกันสรุปวาไดเห็นโอกาสพัฒนาอะไรบางจากคําถามของผู เยี่ยม

สํารวจ กอนท่ีจะใหผูเยี่ยมสํารวจสรุปขอเสนอแนะใหทีม 
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8. Day Brief: เปนการสรุปประเด็นท่ีพบจากการเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมผูบริหารและทีมนําใน

วันท่ีผานมาเพ่ือทําความเขาใจ 

9. ผูเยี่ยมสํารวจพบผูบริหาร: คณะผูเยี่ยมสํารวจเขาพบผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของโรงพยาบาล 

เพ่ือแจงผลการเยี่ยมท้ังหมดรวมท้ังสิ่งท่ีพบเห็น แลวรวมพิจารณาวาประเด็นใดเปนสิ่งท่ี sensitive ซ่ึงจะมี

ผลตอผูปฏิบัติมากหากนําเสนอในตอน exit  

10. Education Session:  เปนการแลกเปลี่ยนแนวคิด เครื่องมือคุณภาพท่ีสําคัญกับทีมของโรงพยาบาล  

11. Surveyor Meeting: เปนการประชุมของทีมผูเยี่ยมสํารวจ เพ่ือสรุปประเด็นท่ีเปนจุดเดน และโอกาส

พัฒนาของโรงพยาบาล 

12. Exit Conference: เปนการสรุปประเด็นจากการเยี่ยมท้ังหมดเพ่ือใหโรงพยาบาลเห็นโอกาสพัฒนาตอไป 

โดยผูท่ีเขารวมประชุม ไดแก ผูบริหารของโรงพยาบาล และผูแทนของทีมตางๆ 

13. การจัดท่ีนั่งใน session ตางๆ   

ขอใหจัดโตะประชุมในลักษณะ วงรี หรือ ตัวยู เพ่ือใหผูเยี่ยมสํารวจ และโรงพยาบาลนั่งใน

ลกัษณะ Face to Face ดังรูป แตไมใชลักษณะ Classroom 

  

14. ความเขาใจในกระบวนการเยี่ยม  

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความคาดหวังท่ีถูกตองตอกระบวนการเยี่ยมของสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ทางสถาบันจึงขอสรุปประเด็นท่ีมักจะเกิดความเขาใจท่ีสับสนไว ดังนี้ 

ผูเยี่ยมสํารวจมาทําอะไร ผูเยี่ยมสํารวจไมไดมาทําอะไร 

เรามาในฐานะ generalist ซ่ึงมีความรูเรื่อง

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

เราไมไดเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานเทคนิค 

เรามาดวยหมวกสามใบ คือตัวแทนของผูรับบริการ  

ผูรูเรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และผูแทนของ

วิชาชีพท่ีใหบริการ 

เราไมไดมาประเมินทางวิชาชีพในเชิงลึก 

เรามาเพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเองของ เราไมไดมาตัดสินผิดถูก หรือมาจับผิด 

จอภาพ 

ผูเยี่ยมสํารวจ 

โรงพยาบาล 
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ผูเยี่ยมสํารวจมาทําอะไร ผูเยี่ยมสํารวจไมไดมาทําอะไร 

โรงพยาบาล 

เรามาเพ่ือวิเคราะหระบบงานในภาพรวม เราไมไดมาเพ่ือประเมินการทํางานของ 

ผูปฏิบัติงานแตละคน 

เรามาเพ่ือกระตุนใหโรงพยาบาลเห็นตัวเอง เห็นจุด

แข็งจุดออนของตัวเอง กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

และชี้ใหเห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองท่ีกวางข้ึน 

เราไมไดบงการวาโรงพยาบาลจะตองทําอยางนั้น

อยางนี้ 

เราพยายามใชเทคนิคการโคชแบบ non-directive 

คือตั้งคําถามเพ่ือใหทีมงานคิดหาคําตอบดวยตัวเอง 

เราจะไมใชเทคนิคแบบ directive หรือให

คําตอบตรงๆ แกทีมงาน ยกเวนแตจะเปนการ

ยกตัวอยางเพ่ือใหทีมงานคิดตอไปได 

เราตองการคําตอบท่ีเปนรูปธรรมซ่ึงสะทอนใหเห็นการ

ปฏิบัติจริง คือ ทีมงานทําอะไร ทําไดครอบคลุม

เพียงใด ทําแลวไดผลอยางไร และจะทําอะไรตอไป 

เราไมตองการคําตอบเชิงทฤษฎี ซ่ึงไมไดมี 

การปฏิบัติจริง 

เรามาเพ่ือชื่นชมและใหกําลังใจในสวนท่ีทําไดดีอยูแลว  

แตอาจจะใชเวลาพูดคุยในสวนนี้ไมมากนัก เพราะได

ขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองมาสวนหนึ่ง

แลว 

เราไมไดละเลยสิ่งท่ีทีมงานทําไดดีแลว  แตการใช

เวลาพูดคุยเพ่ือหาโอกาสพัฒนาจะไดประโยชน

แกโรงพยาบาลมากกวา 

เราตองการใหทีมงานมีกําลังใจท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง ดวยการใหขอเสนอแนะตางๆ 

เราไมตองการใหทีมงานหมดกําลังใจในการ

พัฒนาคุณภาพ 

 

15. ภายหลังการเยี่ยม 

15.1. ขอใหโรงพยาบาลดําเนินการสรุป “แบบสอบถามความคิดเห็นกระบวนการเยี่ยม” ในภาพรวมของ

โรงพยาบาล จํานวน 1 ฉบับ และสงกลับมายังสถาบันภายใน 1 สัปดาหหลังการเยี่ยม (เอกสารแนบ D) 

15.2. ทางสถาบันจะจัดสงสรุปรายงานผลการเยี่ยมใหภายในประมาณ 6 - 8 สัปดาห 

15.3. การยืนยันการสงคาใชจายในการเขาเยี่ยมใหแกทางสถาบัน กรุณาศึกษารายละเอียดจากใบแจงหนี้  
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9. คําอธบิายศัพท 

คําศัพท ความหมาย 

3C-PDSA หลักคิดพื้นฐานของการพัฒนาซึ่ง HA นําแนวคิดของ MBNQA/TQA มาสรางเปน 

model ที่เขาใจงาย 3C เปนเรื่องของการคิดและวางแผน PDSA เปนเร่ืองของ

การ ลงมือทํา C ทั้งสามไดแก (1) core values & concepts (2) criteria (3) 

context PDSA หมายถึง plan-do-study-act 

3P แกนของการพัฒนางายๆ ซึ่งสามารถใชไดกับการพัฒนาทุกระดับ ตั้งแตระดับงาน

ประจาํไปถึงการบริหารองคกร P ทั้งสามไดแก purpose-process-

performance เปนการนําหลักคิด 3C-PDSA มาใชใหงายข้ึนโดยใช purpose 

เปนผลสรุปรวมของ 3C และ process กับ performance ก็คือ PDSA นัน่เอง 

4 Domains พื้นที่ของการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลแบงไดเปน 4 กลุม คือ (1) หนวย

บริการหรือหนวยงาน (2) กลุมผูปวย (3) ระบบงาน (4) องคกร การแบงพื้นที่

เชนนี้ทําใหสามารถตรวจสอบความครอบคลุมของการพัฒนาไดงาย วางแผน

จัดการเพื่อปองกันความซ้ําซอน ใชเคร่ืองมือและเสนทางการพัฒนาที่

เฉพาะเจาะจงสําหรับพื้นที่แตละประเภท 

ADE Adverse drug event ภาวะไมพึงประสงคจากการใชยา (ดู AE รวมดวย) 

AE Adverse event เหตุการณไมพึงประสงค หมายถึง การบาดเจ็บ อันตราย หรือภาวะแทรกซอนที่

เปนผลจากการดูแลรักษา มิใชกระบวนการตามธรรมชาติของโรค สงผลใหผูปวย

เสียชีวิต หรือตองนอนโรงพยาบาลนานข้ึน หรืออวัยวะในรางกายตองสูญเสียการ

ทําหนาที่ 

appreciation การชื่นชมยกยอง การใหคุณคา การรับรูสิ่งดีที่สุดในผูคนหรือในโลกที่อยูรอบตัว

เราการยืนยันจุดแข็ง ความสําเร็จ และศักยภาพที่ผานมาและที่เปนอยูในปจจุบัน 

การสําเหนียกในสิ่งตางๆ ที่ใหชีวิตชีวาแกระบบที่มีชีวิต เปนวิธีการที่มี

ความสําคัญมากทั้งในการทํางานรวมกันและการประเมินโดยใชพลังของการมอง

ดานบวกแทนที่จะเปนการมองดานลบหรือปญหา 

big Q Q ในที่นี้หมายถึง quality การใช Big Q เปนการเปรียบเทียบวาหมายถึงการ

พัฒนาคุณภาพดวยโครงการใหญๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบสูง ขณะที่ small q 

เปนการพัฒนาในเร่ืองเล็กๆ ที่อาจจะมิไดเปนโครงการดวยซ้ํา 

build-in quality คุณภาพที่ฝงอยูในระบบ เปนการออกแบบที่เอ้ือใหทุกคนสามารถทํางานไดโดยมี

โอกาสผิดพลาดนอยที่สุด 

C3THE R เคร่ืองเตือนใจในการทบทวนการดูแลที่ขางเตียงผูปวยวาควรนึกถึงประเด็น

อะไรบาง ประกอบดวย care, communication, continuity, team, human 
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resource, environment & equipment, medical record ทั้งนี้ผูปวยแตละ

รายอาจจะมีจุดเนน 

ของการทบทวนทีแ่ตกตางกัน 

clinical population กลุมประชากรผูปวย หมายถึงกลุมผูปวย กลุมผูรับบริการ หรือกลุมเปาหมายที่

ทีมงานหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดูแล โดยเนน 

การพิจารณาใน ภาพรวมทั้งหมดตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด แลวนําแตละเร่ืองที่

พิจารณามาเชื่อมตอกับ ระบบที่มีอยูและการพัฒนาเดิมที่ทําไว เปนแนวคิดที่

สอดคลองกับ Lean ที่พิจารณาตลอดทั้งสายธารแหงคุณคา 

clinical self enquiry  

 

การสืบคันเพื่อประเมินคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวยโดยทีมดูแล

ผูปวย ใชขอมูลจากเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิกทุกอยาง นํามารองเรียงกัน

ดวยการจําแนกตามข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการดูแลผูปวย 

clinical tracer  

 

การตามรอยทางคลินิก เปนเคร่ืองมือสําหรับประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยกลุม

ใดกลุมหนึ่ง โดยมีการตามรอยหรือทบทวนในสี่ประเด็น ไดแก (1) กระบวนการ

ดูแลผูปวย (2) ผลงานที่เกิดข้ึน (3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (4) การเชื่อมตอ

กับระบบที่เก่ียวของ การตามรอยนี้จะทําใหเห็นวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือโอกาส

พัฒนา เคร่ืองมือนี้เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับทีมดูแลผูปวย 

clinical tracer highlight 

 

สรุปประเด็นสําคัญจากการตามรอยทางคลินิก เปนการสรุปผลการตามรอยทาง

คลินิกในประเด็นที่มีความสําคัญสูง ความยาวประมาณคร่ึงหนาถึงหนึ่งหนา เพื่อ

นําเสนอเปนภาคผนวกประกอบรายงานการประเมินตนเองที่จะสงใหผูเยี่ยม

สาํรวจและคณะกรรมการรับรองไดศกึษา 

Cognitive walkthrough 

 

การใครครวญสะทอนความคิด หรืออาจเรียกงายๆ วาการยอยอดีต เปนการใหผู

ที่อยูในเหตุการณจริงหรือผูที่มีประสบการณในการใชเคร่ืองมือใหม ไดบอกเลาถึง

ความคิดความตองการ ความรูสึกออกมาเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปปรับปรุงแกไข 

สามารถนํามาใชเพื่อเรียนรูเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงคได ทั้งนี้ตองสราง

ความไวเนื้อเชื่อใจใหไดกอน 

CQI Continuous Quality 

Improvement  

 

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง อาจจะหมายความถึงโครงการพัฒนาแตละ

โครงการ หรือแนวคิดการพัฒนาที่พยายามหาโอกาสพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา

แมวาจะไมมีปญหาก็ตาม ซึ่งจะสงผลใหมีการกําหนดเปาหมายที่ทาทายข้ึนเปน

ลําดับ ไมใชเปาหมายที่คงที่ 

CTQ critical-to-quality ประเด็นที่มีความสําคัญตอการบรรลุเปาหมายคุณภาพ เปนการวิเคราะหสําหรับ

งานแตละเร่ือง หรือการดูแลผูปวยแตละกลุม เปนสิ่งที่ผูรับผลงานบอกวาตองการ

อะไรจากงานของเรา ในการใชกบั six sigma ประเดน็เหลานีต้องเฉพาะเจาะจง 
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สามารถวัดไดและปรับปรุงได 

defect ขอบกพรอง การพัฒนาตามแนวทางของ six sigma หรือ reliability science 

พยายามหาวิธีการวัดขอบกพรองออกมาเปนตัวเลข โดยกําหนดระดับความ

คาดหวังของสิ่งที่ตองการใหปฏิบัติไว ถาไมไดตามที่กําหนดก็ถือวาเปน

ขอบกพรอง การไมปฏิบัติตามevidence-based guideline ในระดับที่พึง

ประสงคก็ ถือวาเปน defect ในกระบวนการ 

ดูแลผูปวย 

delivery  

 

การสงมอบ หมายถึงการสงมอบผลิตภัณฑ หรือบริการใหแกผูรับผลงาน ซึ่งตาม

แนวคิด Lean จะใหความสําคัญกับคุณลักษณะของการสงมอบที่ผูรับผลงาน

ตองการ โดย เฉพาะอยางยิ่งความรวดเร็ว 

feedback loop วงจรปอนกลับ หมายถึงการนําขอมูลผลลัพธปอนกลับเพื่อใหมีการปรับปรุงใน

สวนของปจจัยนําเขาและกระบวนการ กอใหเกิดระบบที่มีปรับตัวใหเหมาะสมอยู

ตลอดเวลา 

gap analysis การวิเคราะหความแตกตาง หมายถึงการวิเคราะหความแตกตางระหวาง

ขอแนะนําทางวิชาการกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ซึ่งจะนํามาสูการลดความแตกตาง

ดังกลาวเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนในการสงเสริมการนําขอมูลวิชาการมาสูการ

ปฏิบัติ 

Genchi Genbutsu เขาไปเห็นดวยตามตนเองในสถานการณจริง เปนหลักสําหรับการบริหารคุณภาพ

ของญี่ปุน เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการายงานนั้นมักจะไมสมบูรณ ขาด

รายละเอียดในเชิงบริบท ทําใหการแกปญหาเปนไปอยางไมเหมาะสม 

HA Hospital/healthcare 

accreditation  

 

การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เปนการรับรองวา

โรงพยาบาล/สถานพยาบาลไดปฏิบัติตามมาตรฐานเชิงระบบซึ่งเนนผูปวยเปน

ศูนยกลาง ซึ่งโรงพยาบาล/สถานพยาบาลจะตองมีการเตรียมตัวดวยการประเมิน

และพัฒนาตนเอง รวมทั้งยินดีที่จะใหมีการเยี่ยมสํารวจจากภายนอก 

HPH :  Health promoting 

hospital  

 

โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ หมายถึงโรงพยาบาลที่นําแนวคิดและมาตรฐาน

เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพมาสูการปฏิบัติ ในความหมายเฉพาะ อาจหมายถึง

โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานที่เก่ียวของ 

hindsight bias  อคติจากการมองยอนหลัง หมายถึงการมองสถานการณที่เกิดข้ึนในอดีตโดยรับรู

ผลกระทบที่เกิดข้ึนแลว ทําใหสามารถเห็นสถานการณความเสี่ยงหรือปจจัยที่เปน

สาเหตุไดชัดเจนมากกวาผูที่อยูในเหตุการณ สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการ

ปองกันไดหากไมนําไปใชเพื่อการกลาวโทษ 
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human factor engineering 

 

การออกแบบโดยพิจารณาความสําคัญของศักยภาพและขอจํากัดของมนุษย เปน

การ ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ใชในการทํางาน เพื่อให

สามารถออกแบบระบบงานหรือสิ่งที่ใชในการทํางานใหใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีโอกาสเกิด ความผิดพลาดนอยที่สุด 

Humanized healthcare 

 

บริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย บริการที่เคารพในคุณคา ศักดิ์ศรีและ

ศักยภาพของผูปวยดวยความรักในเพื่อนมนุษย  นําไปสูสุขภาวะของบุคคล 

ครอบครัวชุมชน เขาถึงความจริง ความดี ความงาม กาวสูอิสรภาพ เชื่อมโยง

มนุษยและสรรพสิ่ง IHI Institute of Healthcare Improvement เปน

หนวยงาน NGO ในสหรัฐอเมริกาที่ทําหนาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

สถานพยาบาล 

JCAHO The Joint 

Commission on 

Accreditation for 

Healthcare Organization  

เปนองคกรที่ทําหนาที่ประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในสหรัฐอเมริกา 

ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน The Joint Commission (JC) JCI The Joint 

Commission International เปนสวนหนึ่งของ JC ที่ทําหนาที่ประเมินและ 

รับรองคุณภาพสถานพยาบาลนอกสหรัฐอเมริกา 

KM Knowledge 

management  

การจดัการความรู 

Lean  

 

แนวคิดการบริหารงานที่มุงขจัดความสูญเปลาทุกดาน เพื่อสงมอบคุณคาที่ผูรับ

ผลงานตองการ 

organization profile โครงรางองคกร ภาพรวมขององคกร เปนสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิธีการ

ดําเนินการขององคกร รวมถึงความทาทายสําคัญที่องคกรเผชิญอยู 

Patient Safety Leadership 

Walkround 

การตรวจเยี่ยมโดยผูนําเพื่อรับรูปญหาและสื่อสารความมุงมั่นเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการดูแลผูปวย รวมทั้งการตอบสนองขอมูลที่ไดรับ 

Performance management 

system 

 

ระบบบริหารสมรรถนะหรือระบบบริการผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือการ

บริหารที่เนนการสื่อสารระหวางผูบริหารกับบุคลากร ใหทุกคนมีจุดสนใจรวมกัน

ที่พันธกิจ ทิศทางและคานิยมขององคกร ทําใหผูบริหารสามารถนําพลังของ

บุคลากรมาใชเพื่อ บรรลุประโยชนของทั้ง 3 ฝาย คือ การบรรลุเปาประสงคของ

องคกร ประโยชนตอผูรับบริการ และประโยชนตอบุคลากร 

proxy disease  โรคที่เปนตัวแทนแสดงคุณภาพการดูแลในแตละกระบวนการ 

PSG Patient Safety 

Goals/Guides  

 

เปาหมายความปลอดภัยสําหรับผูปวยและแนวทางเปนประเด็นความปลอดภัย

สําหรับผูปวยที่มีความสําคัญซึ่งควรใสใจพรอมทั้งแนวทางการดูแลอยางปลอดภัย

ที่มาจากขอมูลวิชาการ 
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quality process  

 

กระบวนการคุณภาพ กิจกรรมตางๆ ที่ทีมงานไดใชในการพัฒนาคุณภาพซึ่งจะ

ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาและแนวคิดการพัฒนา 

R2R Routine to Research  

 

การวิจัยจากงานประจํา เปนการนําปญหาจากการปฏิบัติงานประจํามาหาคําตอบ

ดวยกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ มีเปาหมายเพื่อนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการ

ทํางาน 

RCA Root cause analysis การวิเคราะหสาเหตุเบื้องลึก เพื่อใหสามารถแกปญหาอยางไดผล โดยมากมักจะ

เปนปจจัยเชิงระบบหรือปจจัยในระดับองคกร 

reliability ความนาเชื่อถือ หมายถึงการไดรับผลที่ตองการโดยปราศจากปญหา ความ

ลมเหลวหรือขอผิดพลาด แตในการวัดมักจะวัดอัตราการเกิดปญหาหรือความ

ลมเหลว 

risk ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดอันตราย ความสูญเสียหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค 

service profile  

 

โครงรางหนวยงาน/หนวยบริการ เปนขอมูลสําคัญที่แสดงภาพรวมของ

หนวยงาน/หนวยบริการ ครอบคลุมบริบท เปาหมาย กระบวนการ และผลการ

ดําเนินการ 

SIMPLE  

 

เปนหมวดหมูของ Patient Safety Goals ซึ่งยอมาจาก safe surgery, 

infection control, medication safety, patient care process, 

line/tubing/catheter, emergency response การจัดหมวดหมูดังนี้ทําให

สามารถรองรับประเด็นใหมๆ ที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

six sigma  

 

การพัฒนาคุณภาพที่นําการวิเคราะหทางสถิติและวิธีวิจัยเขามาใชเพื่อลด

ขอบกพรองในการทํางานใหเหลือนอยที่สุด โดยวัดขอบกพรองเปน sigma 

small q  

 

Q ในที่นี้หมายถึง quality การใช small q เปนการเปรียบเทียบวาหมายถึงการ

พัฒนาคุณภาพดวยในเร่ืองเล็กๆ ที่อาจจะมิไดเปนโครงการดวยซ้ํา การสะสม

คุณภาพในเร่ืองเล็กนอยจํานวนมาก อาจจะมีผลมากกวาการรอทําเร่ืองใหญๆ 

เพียงเร่ืองเดียว 

SPA Standards-Practice-

Assessment  

 

เปนคูมือการนํามาตรฐาน HA ไปสูการปฏิบัติขยายความใหเห็นถึงข้ันตอนและ

วิธีการที่ควรปฏิบัติ และประเด็นบทเรียนสําคัญที่ ควรสรุปในรายงานการ

ประเมนิตนเอง 

spiritual จิตวิญญาณ เปนเร่ืองของความมีจิตใจสูง ไมเห็นแกตัว ความเชื่อในสิ่งยึดเหนี่ยว 

การสํานึกรูภายใน คุณคา อุดมคติ และพลังชีวิต 

จิตตปญญา การรูจิตของตนเองแลวเกิดปญญา เปนกระบวนการเรียนรูดวยใจ

อยางใครครวญ เรียนรูดวยหัวใจ ใชใจเรียน ใชสติเรียน เนนการพัฒนาดานใน 

เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสรรพสิ่ง ลดอคติ เกิดความรัก ความ



 

คูมือการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สําหรับสถานพยาบาล 
SD-ACD-002-00 

หนา 145 จาก 145 

 

 

คําศัพท ความหมาย 

เมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม สามารถเชื่อมโยงศาสตร

ตางๆ นํามาประยุกตใชในชีวิตอยางสมดุล เขาถึงความเปนหนึ่งเดียวของทั้งหมด 

เขาถึงความจริง ความดีความงาม เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานในตัวเอง 

TQA/MBNQA Thailand 

Quality Award/Malcolm 

Baldrige National Quality 

Award  

เปนชื่อรางวัลคุณภาพแหงชาติของไทยและของอเมริกา ซึ่งใชเกณฑและหลักการ

เดียวกัน 

trace  

 

การตามรอย เปนการติดตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนไปในระบบ เพื่อเรียนรูคุณภาพ

ของงานในจุดตางๆ ที่สิ่งนั้นเคลื่อนไป 

track  

 

เสนทาง ในที่นี้หมายถึงเสนทางการพัฒนา เร่ิมจากสิ่งที่ทําไดงายๆ พัฒนาใหมี

ความสมบูรณข้ึน และไปเชื่อมโยงกับองคประกอบอ่ืน 

trigger tool  

 

เคร่ืองมือสงสัญญาณ หมายถึงเหตุการณบางอยางที่ทําใหเราฉุกใจคิดวาอาจจะมี

เหตุการณไมพึงประสงคเกิดข้ึน นํามาใชเพื่อการทบทวนเวชระเบียนหาเหตุการณ

ที่ไมพึงประสงค 

turning point  

 

จุดเปลี่ยน ในที่นี้หมายถึงข้ันตอนการดูแลผูปวยซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแลว

อาจจะทําใหผลลัพธการดูแลเปลี่ยนไป ไดมาจากการมองยอนหลังซึ่งทราบ

ผลลัพธของการดูแลผูปวยแตละรายแลว 

unit optimization  

 

การพัฒนาคุณภาพในระดับหนวยงาน เปนการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมไม

เบยีดเบยีนหรือตดัโอกาสของหนวยงานอ่ืน 

VSM Value Stream 

Mapping  

 

แผนภูมิสายธารแหงคุณคา เปนการวิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูรับผลงานตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งสงมอบคุณคาใหแกผูรับ

ผลงาน แสดงถึงความสูญเปลาที่เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 
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