
การเขียนแบบประเมินตนเอง

ระดบั รพ.



หลกัคิดในบนัไดขั้นท่ี 3

ผลลพัธท่ี์ดี :
ทบทวนตวัช้ีวดั

Relative, absolute

ประเมิน ปฏิบตั ิพฒันา

เรยีบง่าย และไดผ้ล

วฒันธรรมคณุภาพ : การตอบสนองความ
ตอ้งการตามมาตรฐานและความตอ้งการของ

ลกูคา้

วฒันธรรมความปลอดภยั : การทบทวน/แกไ้ข
ความเสี่ยง, ระดบัความรุนแรงลดลง

วฒันธรรมการเรียนรู ้:

มีวฒันธรรม

น ำมำตรฐำนมำใช้



oมำตรฐำน HA ฉบบัฉลองสิริรำชสมบติั

oSPA

oSAR 2011

oHA Scoring



Standard              (โจทย)์
SPA (เฉลยค ำถำม)

SAR 2011 (กระดำษค ำตอบ)

HA Scoring 2011 (เกณฑใ์ห้คะแนน)
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มำตรฐำน HA

มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสขุภำพ

ฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรำชสมบติัครบ  60 ปี

ประยกุตจ์ำก TQA (THAILAND  QUALITY  AWARD)
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ควำมเส่ียง ควำมปลอดภยั คณุภำพ
กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพ
ส่ิงแวดล้อมในกำรดแูลผูป่้วย
กำรป้องกนักำรติดเช้ือ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดักำรด้ำนยำ
กำรตรวจทดสอบ
กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ
กำรท ำงำนกบัชมุชน
กระบวนกำรดแูลผูป่้วย

กำรเข้ำถึงและเข้ำรบับริกำร
กำรประเมินผูป่้วย
กำรวำงแผน
กำรดแูลผูป่้วย
กำรให้ข้อมลูและเสริมพลงั
กำรดแูลต่อเน่ือง

ด้ำนกำรดแูลผูป่้วย
ด้ำนกำรมุ่งเน้นผูร้บัผลงำน
ด้ำนกำรเงิน
ด้ำนทรพัยำกรบคุคล
ด้ำนระบบและกระบวนกำรส ำคญั
ด้ำนกำรน ำ
ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ

กำรน ำ

กำรวำงแผน
กลยทุธ์

กำรมุ่งเน้นผูป่้วย
และสิทธิผูป่้วย

กำรวดั วิเครำะห ์และจดักำรควำมรู้

กำรจดักำร
กระบวนกำร

กำรมุ่งเน้น
ทรพัยำกรบคุคล

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตอนท่ี III
กระบวนกำรดแูลผูป่้วย

ตอนท่ี II ระบบงำนส ำคญัของ รพ.

ตอนท่ี IV ผลกำรด ำเนินงำน

ตอนท่ี I ภำพรวมของกำรบริหำรองคก์ร





ถอดรหสัมาตรฐาน

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมาตรฐานแตล่ะเรื่องอยา่งลึกซ้ึง

ควรพิจารณาในประเด็นตอ่ไปน้ี

1. ผูเ้ก่ียวขอ้ง ใครเป็นคนท า ใครเป็นคนได้
2. เป้าหมายของมาตรฐาน คนไดจ้ะไดร้บัคณุค่าอะไร
3. ขั้นตอนท่ีควรด าเนินการมีอะไรบา้ง
4. บรบิทท่ีเก่ียวขอ้ง อะไรคือปัญหาขององคก์รในเรือ่งน้ี
5. ค่านิยมท่ีควรน ามาปฏิบตัใินเรือ่งน้ี
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ควำมหมำยของกล่องและเส้น
กล่องไม่ได้บอกแค่มีอะไร แต่ต้องค ำนึงถึงว่ำท ำอย่ำงไรด้วย

เส้นและลกูศร มีควำมส ำคญัไม่น้อยกว่ำกล่อง

ข. กำรส่ือสำรและจดุเน้นขององคก์ร

ก ำหนดพนัธกิจ วิสยัทศัน์ ค่ำนิยม
ถ่ายทอด ปฏบิตัใิหเ้หน็ความมุง่มัน่

ผลงำนท่ีดี
คณุภำพ

ควำมปลอดภยั
กำรมุ่งเน้นผูป่้วย

ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริม
การปฏบิตัติามกฎหมาย การมจีรยิธรรมทีด่ี

กำรส่ือสำร
ใหอ้ านาจตดัสนิใจ
จงูใจ ยกยอ่งชมเชยจดุเน้นท่ีกำรปฏิบติั

เพือ่ปรบัปรงุผลงาน
เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์

1

2

ก. วิสยัทศัน์และค่ำนิยม

สร้ำงส่ิงแวดล้อมและบรรยำกำศเอ้ือต่อ
การปรบัปรงุผลงาน การบรรลุวตัถุประสงค์
การสรา้งนวตกรรม ความคลอ่งตวั การเรยีนรู้
สมัพนัธภาพ ความรว่มมอื การประสานบรกิาร

กำรปฏิบติั
3

1

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยทุธ์

สร้ำงและส่งเสริมวฒันธรรม
ควำมปลอดภยัในกำรดแูลผูป่้วย4

ทบทวน
ตวัช้ีวดั

2



II-1.2 มรีะบบRM/PS/QI ที ่ไดผ้ลและประสานสอดคลอ้งกนั มกีารพฒันาคณุภาพการ
ดแูลกลุ่ ม ผูป่้วยทีส่ าคญัในลกัษณะบรูณาการ 
II-3.1 มกีารจดัการเพือ่ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ ครอบคลมุโครงสรา้งอาคารสถานที่
ส ิ่ งแวดลอ้ม วสัดแุละของเสยีอนัตราย ภาวะฉุกเฉนิ อคัคภียั 
II-3.2 มเีครื่ องมอืและระบบสาธารณูปโภคที ่จ าเป็น พรอ้มใชง้าน เชือ่ถอืได ้ปลอดภยั 
II-3.3 มสี ิง่แวดลอ้มที ่ปลอดภยั เอือ้ตอ่สขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพ และพทิกัษ์
ส ิง่แวดลอ้ม 
II-4.1 มรีะบบป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร มทีรพัยากรเพยีงพอและ
ม ีการประสานงานทีด่ ี
II-4.2 มกีารปฏบิตัทิ ี ่เหมาะสมเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ ครอบคลมุมาตรการท ัว่ไป การ
ควบคมุ ส ิง่แวดลอ้ม การดแูลพืน้ที ่เสีย่ง การป้องกนัการตดิเชือ้ส าคญั การดแูลผูป่้วยที่
ซบัซอ้น 
II-4.3 มรีะบบการเฝ้าระวงั ตดิตามก ากบั และควบคมุการระบาดที ่เหมาะสม 
II-5.1 มรีะบบบรหิารเวชระเบยีนทีร่ดักมุ มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั รกัษาความลบั ตอบสนอง 
ความตอ้งการของทกุฝ่าย 
II-5.2 เวชระเบยีนผูป่้วยมขีอ้มลูเพยีงพอส าหรบัการสือ่สาร การดแูลตอ่เนือ่ง การเรยีนรู ้
และ การประเมนิคณุภาพการดแูล เป็นอยา่งนอ้ย 
II-6.1 มกีารวางแผน การจดัการ การเก็บและส ารองยา ที ่เหมาะสม ปลอดภยั เพือ่ใหม้ยีาที่
ม ีคณุภาพสงูพรอ้มใช้

II-6.2 มกีารส ัง่ใชย้าและการบรหิารยาทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั และไดผ้ล 
II-7 Lab มกีระบวนการตรวจวเิคราะหแ์ละระบบบรหิารคณุภาพ เพือ่ใหผ้ลการตรวจที่
ถกูตอ้ง นา่เชือ่ถอื 



SPA

น ำมำตรฐำน HA (Standard)  มำถ่ำยทอดโดย

ยกตวัอย่ำงรปูธรรมกำรปฏิบติั (Practice) และให้

โรงพยำบำลประเมินผลกำรปฏิบติั (Assessment)



Assessment

ผลกำรประเมินกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำน  
และกำรเรียนรู้หรือบทเรียน (Learning)  ท่ีเกิดขึน้  
ขององคก์ร  ทีม  และหน่วยงำนต่ำงๆ

12



13

(3) ระบบกำรป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ืออยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตรท่ี์ทนัสมยั กำรปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรบั เป็นไปตำมข้อก ำหนดใน
กฎหมำย และจดัท ำแนวทำงปฏิบติัไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร.

กิจกรรมท่ีควรด ำเนินกำร
• ICN และคณะกรรมกำร IC ร่วมกนัเลือกสรร scientific evidence (หลกัฐำน

วิธีกำรท่ีได้รบักำรพิสจูน์ว่ำได้ผลจำกกำรศึกษำอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร)์ ท่ี 
update จำกแหล่งท่ีเหมำะสม เช่น CDC, ชมรมโรคติดเช้ือในโรงพยำบำล

• น ำข้อมลูหลกัฐำนดงักล่ำวมำเปรียบเทียบกบัแนวทำงปฏิบติังำนท่ีใช้อยู่ (ถ้ำมี
กำรจดัท ำไว้แล้ว)  ทบทวนแนวทำงปฏิบติัให้ทนัสมยักบั evidence

• ท ำ gap analysis เพ่ือหำช่องว่ำงของกำรปฏิบติักบัมำตรกำรท่ีได้รบักำรพิสจูน์
แล้ว ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรปรบัปรงุ

• จดัท ำแนวทำงปฏิบติังำนเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือเป็นท่ีใช้อ้ำงอิง ท ำควำมเข้ำใจ 
และธ ำงให้กำรปรบัปรงุท่ีเกิดขึน้มีควำมยัง่ยืน 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรปุ 
• ตวัอย่ำง scientific evidence ท่ีน ำมำใช้ในกำรป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือ

S

P

A

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล “คุณภาพแบบเรยีบงา่ย ผอ่นคลายดว้ย SPA” 10th HA National Forum 12 มนีาคม 2552



จดุอ่อนของกำรน ำ SPA ไปใช้

ใช้มำตรฐำนโดยไม่ท ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำย ท่ีเก่ียวกบับริบทของ
โรงพยำบำล

ขำดกำรคยุกนัเล่นเพ่ือท ำควำมเข้ำใจค ำบำงค ำให้ลึกซ้ึง

ใช้ SPA แทน SA เท่ำนัน้

เขียนแล้วไม่เหน็กำรปฏิบติัท่ีสะท้อนคณุภำพ (Practice) และกำร
ปรบัปรงุท่ีเกิดขึน้ (Improvement)

ขำดกำรแลกเปล่ียน ใช้ประโยชน์จำกกำรวิพำกษ์ร่วมกนัค่อนข้ำงน้อย



15

• จดัท าอยา่งกระชบั ตรงประเด็น ตามแนวทางใน SPA
• พรอ้มท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการรบัรองได้

• แสดงใหเ้ห็นประเด็นส าคญัของ รพ. และประสบการณจ์ริงของ รพ.

• หลีกเล่ียงการตอบเชิงทฤษฎี แตแ่สดงใหเ้ห็นประสบการณ ์บทเรียน 

หรือผลลพัธ ์จากการน าทฤษฎีมาสูก่ารปฏิบตัิ

• หลีกเล่ียงการคดัลอกเอกสารท่ี รพ.ใชม้าใสใ่นแบบประเมินตนเอง 

แตส่รุปใจความส าคญั ท่ีมาท่ีไป และผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน

• พยายามน าเสนอผลการท า mini-research ถา้มี
• ท าแลว้อา่นกนัในทีมงานใหท้ัว่ถึง  วิพากษแ์ละปรบัปรุง

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล บรรยายในการอบรมระยะสัน้ “IC ส าหรบัแพทย”์ 12 พฤษภาคม 2552



A = Approach (เป้ำหมำย)
= ออกแบบระบบกำรท ำงำน มีแนวทำง (พฒันำ)

D = Deploy (กระบวนกำร)
= กำรน ำระบบไปปฏิบติั (ทัว่ถึง ทุกท่ี ทุกเวลำ)

L  = Learning (ผลลพัท)์
= กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติัตำมระบบ

I   = Integrate (เช่ือมโยง, CQI หลำยรอบ)
= บรูณำกำรกำรเรียนรู้
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• รพ.ไดป้รบัปรุงการดแูลผูป่้วยจติเวชที่

เสี่ยงตอ่การฆ่าตวัตายใน รพ. ดว้ยการเฝ้า

ระวงัผูป่้วยที่มีอาการทางจติ เช่น ประสาท

หลอน เพิ่มจากที่เคยมุ่งเนน้เฉพาะผูป่้วยที่

มีอาการซึมเศรา้ ท าใหจ้  านวนผูป่้วยที่ลง

มือฆ่าตวัตายลดลงจากปีละ 10 รายเหลือ
0-1 ราย

ประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 บรรทดั

ท าอะไร

ท าอยา่งไร

ผลเป็นอยา่งไร







o ตวัช้ีวดัท่ีสอดคล้องกบัมำตรฐำนแต่ละบท

o บริบทท่ีเก่ียวข้อง 

o ข้อมลูท่ีแสดงกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนใน
ประเดน็ท่ีส ำคญั 

o กำรให้คะแนน และแผนกำรพฒันำ



o เป็นกำรระบคุ ำส ำคญัท่ีทีมงำนควรระลึกถึงไว้
ตลอดเวลำในขณะท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
เร่ืองนัน้ จะท ำให้กำรอธิบำยกระบวนกำรและ
น ำเสนอผลลพัธไ์ด้ตรงประเดน็ เช่น ประเดน็
คณุภำพท่ีส ำคญัของกำรน ำองคก์รจะระบไุว้ว่ำ 
“สมัฤทธิผล ประสิทธิภำพ วฒันธรรมองคก์ร น ำ
ด้วยวิสยัทศัน์”



o เป็นตำรำงส ำหรบับนัทึกข้อมลูสถิติหรอืตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัท่ี
เก่ียวข้องกบัมำตรฐำนเรือ่งนัน้ๆ  โดยมีตวัอย่ำงตวัช้ีวดั 
หรือประเดน็ท่ีควรพยำยำมวดัผล

o ในคอลมัน์ “เป้ำหมำย” ควรเป็นเป้ำหมำยของปีปัจจบุนั 
ซ่ึงน่ำจะเป็นเป้ำหมำยท่ีท้ำทำยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำร
พฒันำต่อเน่ือง

o ตรวจสอบควำมถกูต้องของหน่วยนับให้ชดัเจนว่ำเป็น
จ ำนวนหรอือตัรำ



o เป็นกำรดึงข้อมลูส ำคญัหรือลกัษณะส ำคญัขององคก์ร
ท่ีเก่ียวข้องกบัมำตรฐำนเรื่องนัน้มำประกอบกำร
พิจำรณำ โดยท่ีในแบบฟอรม์ได้ให้หวัข้อไว้ เช่น ใน
เรื่องกำรน ำองคก์รจะระบปุระเดน็ภำยใต้หวัข้อบริบท
ไว้ว่ำ “วิสยัทศัน์”, “ค่ำนิยม”  เพ่ือให้น ำวิสยัทศัน์และ
ค่ำนิยมมำสรปุไว้ตรงน้ีในลกัษณะ bullet



oน ำเสนอกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนในประเดน็ท่ีส ำคญั 
หรือผลกำรน ำแนวทำงใน SPA มำปฏิบติั  โดยเน้นกำร
น ำส่ิงท่ีท ำจริงมำตอบในลกัษณะ bullet อย่ำงกระชบั ให้
ครอบคลมุประเดน็ว่ำ ท ำอะไร ท ำอย่ำงไร ได้ผลอย่ำงไร



o สรปุภำพรวมของผลลพัธห์รอืกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
โดยอำจจะอ้ำงถึงข้อมูลท่ีระบุไว้ในตอนต้นด้วยกไ็ด้ แต่
หำกเหน็ว่ำได้ระบไุว้ชดัเจนแล้วในตอนท่ีผำ่นมำกอ็ำจจะ
เว้นในส่วนน้ีไปกไ็ด้



o ให้คะแนนกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนด้วยตนเอง โดยใช้ 
scoring guideline 2011 เป็นตวัช่วยในกำรพิจำรณำ  

o ตวั score เป็นเพียงขัน้ตอนเพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนด
ประเดน็ในแผนกำรพฒันำ ซ่ึงประเดน็เหล่ำน้ีจะมี
ควำมส ำคญัมำก คือเป็นกำรระบโุอกำสพฒันำด้วยพฒันำ
ไปในตนเอง เป็นกำรบอก commitment ของโรงพยำบำล
ท่ีจะทิศทำงน้ี และเป็นเสมือน self recommendation ซ่ึงผู้
เย่ียมส ำรวจจะมำยืนยนัและให้ข้อแนะน ำเพ่ิมเติม



SAR2011 เป็นแบบฟอรม์ส ำหรบักำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองในลกัษณะท่ีกระชบัแต่ครอบคลมุ
ประเดน็ส ำคญัครบถ้วน  เป็นกำรดึงเอำ A ใน SPA มำ
ตัง้ประเดน็ให้ตอบ

ทัง้ SPA และ SAR2011 จึงเป็นเรือ่งเดียวกนั เพียงแต่
หน้ำตำไม่เหมือนกนั



3P ใน
งำนประจ ำ

หวัหน้ำ
พำท ำคณุภำพ

5 ส., ข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมบริกำร
สนุทรียสนทนำ

Service 
Profile

กิจกรรม
ทบทวน
คณุภำพ

CQI

เช่ือมโยงกบั
หน่วยงำนอ่ืน &
ระบบงำนต่ำงๆ

เช่ือมโยงกบั
Performance
Management 

System



• กำรเปล่ียนแปลงอะไรเกิดขึน้ หำกไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลงไม่ควรแสวงหำค ำตอบว่ำได้
บทเรียนอะไร

• หำกมีผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
คล้ำยๆกนั ต้องพยำยำมตอบให้ได้ว่ำ อะไร
ส ำคญัท่ีสดุ และ ท ำไมจึงส ำคญั 

แนวทำงกำรเตรียมกำรให้ได้ข้อมลูในกำรเขียน
แบบประเมินตนเอง



• บทเรียนมิใช่  ควำมแตกต่ำงท่ีเกิดขึน้
ระหว่ำงส่ิงท่ีคำดหมำยกบัส่ิงท่ีเกิดขึน้จริง 
เพรำะส่ิงนัน้คือ สมมติุฐำน แต่หำกมีส่ิงท่ี
ไม่ได้ตำมคำดหมำยท่ีเกิดขึน้แสดงว่ำ มีอะไร
ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำง และ อะไร ท่ีไปท ำให้
เกิดควำมแตกต่ำงนัน้ก่อให้เกิดผลต่อ
พฤติกรรมอย่ำงไร ส่ิงนัน้คือ บทเรียน

แนวทำงกำรเตรียมกำรให้ได้ข้อมลูใน
กำรเขียนแบบประเมินตนเอง



• เรำวำงแผนกนัอย่ำงไร อะไรคือจดุหมำยของกำร
ปฏิบติักำร

• เม่ือเรำด ำเนินกำรกิจกรรมไปได้ระยะหน่ึงแล้ว ส่ิง
ใดเกิดขึน้ ส่ิงใดเกิดขึน้ ส่ิงใดไม่เป็นไปตำมแผนท่ี
วำงแผนไว้ / ท ำไมถึงเป็นเช่นนัน้

• ส่ิงใดเป็นไปตำมท่ีวำงแผนไว้/ท ำไมถึงเป็นเช่นนัน้

ค ำถำมท่ีใช้ในกำรวิเครำะหห์ลงักำรพฒันำ/กำรท ำงำน  เพ่ือให้ได้
ผลลพัธ/์ข้อมลูมำใช้ในกำรเขียนสรปุแบบประเมินตนเอง 



Title



Multiple Req.

ควำมรู้ ทกัษะ
ควำมสำมำรถ  

โอกำส/รปูแบบ
กำรพฒันำ

ท่ีหลำกหลำย

ประเมินประสิทธิผล
กำรพฒันำและเรียนรู้

หนุนเสรมิการใชค้วามรู/้ทกัษะใหม่ๆ

3

ข. กำรพฒันำบุคลำกรและผู้น ำ

I – 5.1 ความผกูพนัของบุคลากร (Staff Engagement)

ผกูพนั
พึงพอใจ ควำมส ำเรจ็

ขององคก์ร
และบุคคล

ผลงำนดี

สมดุล: องคก์รและบุคลากร
ขอ้มลูจากบุคลากร 

ขอ้มลูจากหวัหน้า/ผูบ้รหิาร
ขอ้ก าหนดของวชิาชพี 
คุณภาพ ความปลอดภยั 

การสรา้งเสรมิสุขภาพ
การเรยีนรู ้/สนิทรพัยค์วามรู ้

Core Competency
ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์

แผนปฏบิตักิาร
การปรบัปรงุผลงาน 
เทคโนโลย ีนวตกรรม

จรยิธรรม

คุณสมบตัิ
การเป็นผูน้ า

การพฒันา
ความรูข้อง
องคก์ร   

-ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
กำรงำน
-สร้ำงผู้บริหำร และผู้น ำ

4

ประเมินและปรบัปรงุ
ความผกูพนั ผลงาน

องคก์รสร้ำงควำมผกูพนักบับคุลำกร จดัระบบค่ำตอบแทนและแรงจงูใจ เพ่ือบรรลคุวำมส ำเรจ็
ในระดบัองคก์รและระดบับคุคล   บคุลำกรและผูน้ ำได้รบักำรพฒันำเพ่ือให้สร้ำงผลงำนท่ีดี

ก ำหนด (วิเครำะห)์ ปัจจยัส ำคญั ก. กำรเพ่ิมคณุค่ำบุคลำกร

เสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์ร
• ความรว่มมอื การสื่อสารและการแบ่งปันทกัษะ
• การกระจายขอ้มลูขา่วสารและการสื่อสารกบัผูบ้รหิาร
• เป้าหมายระดบับุคคล ใหอ้ านาจตดัสนิใจ ความคดิรเิริม่
• นวตกรรม
• ใชป้ระโยชน์จากขอ้คดิทีห่ลากหลาย

ระบบประเมินผลงำน
และพฒันำบุคลำกร

(Performance Management System)
รวมทัง้การบรหิารค่าตอบแทน 
การใหร้างวลั การยกยอ่งชมเชย  

และการสรา้งแรงจงูใจ

1 บุคลำกร 2 ผู้น ำ

ค. กำรประเมิน

1

2
3

1

2

ถ่ายทอดความรู้
จากผูท้ีอ่อกจาก
องคก์ร ยดืหยุน่ 

มนีวตกรรม
แบ่งปันความรูท้กัษะ 
สื่อสารด ี
กระจายสารสนเทศดี
เน้นเป้าหมายองคก์ร
มุง่เน้นผูป่้วย



ท่ีท ำงำนเอ้ือต่อสขุภำพ/
ควำมปลอดภยั สขุภำพดี

ปลอดภยัดแูลและเก้ือหนุน

ประเมินควำมต้องกำร
ก ำหนด/มอบหมำยหน้ำท่ี

สรรหำ ว่ำจ้ำง  จดัวำง ธ ำรงรกัษำ
ตรวจสอบ/ประเมินคณุสมบติั

บริหำร/จดัระบบ บคุลำกร

เตรียมให้พร้อมรบักำรเปล่ียนแปลง

ดแูลสขุภำพตนเอง

เป็นแบบอย่ำงพฤติกรรม

ป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรท ำงำน

ประเมินสขุภำพเม่ือแรกเข้ำท ำงำน

นโยบาย 
การจดับรกิาร
สทิธปิระโยชน์

เรยีนรู ้ตดัสนิใจ ปฏบิตัิ

มขีอ้ตกลงรว่มกนั

TB, HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,
Anesthetic Gas, Chemotherapeutic Agent

ดแูลเม่ือเจบ็ป่วย/สมัผสัเช้ือ

ได้รบัภมิูคุ้มกนัโรค

ค. สขุภำพบุคลำกร

ก. ขีดควำมสำมำรถและควำมเพียงพอ

ข. บรรยำกำศในกำรท ำงำน

3

1

2

4

5

6

1

2

3

1

2

7

4

I – 5.2 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร (Staff Environment)

องคก์รบริหำรขีดควำมสำมำรถและอตัรำก ำลงั เพ่ือให้งำนขององคก์รบรรลผุลส ำเรจ็
องคก์รจดัให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและบรรยำกำศท่ีสนับสนุนให้บคุลำกรมีสุขภำพดี 
และมีควำมปลอดภยั

ขดีความสามารถ
อตัราก าลงั

ตรวจสขุภำพเป็นระยะ
ควำมส ำเรจ็
ขององคก์ร

ใชป้ระโยชน์จากความ
เชีย่วชาญพเิศษขององคก์ร, 
มุง่เน้นผูป่้วย, ผลงานเป็นไป
ตามความคาดหวงั, คล่องตวั
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มีระบบบริหำรควำมเส่ียง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ ของโรงพยำบำลท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสำนสอดคล้องกนั รวมทัง้กำรพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วยในลกัษณะบรูณำกำร

II – 1.2 ระบบบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคณุภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System)

1

ประสำน
ระบบท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรบริหำรควำมเส่ียง
และระบบสำรสนเทศ

ค้นหำและจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัของ

ควำมเส่ียง

ก ำหนดมำตรกำร
ป้องกนั, ส่ือสำร, 

สร้ำงควำมตระหนัก
ระบบรำยงำนอบุติักำรณ์
รายงาน วเิคราะห ์ใชป้ระโยชน์

ประเมิน
ประสิทธิผลปรบัปรงุ

วิเครำะหส์ำเหตุ

แก้ปัญหำ

ก าหนดกลุม่/วตัถุประสงค์
ก าหนด KPI
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย

ก. ระบบบริหำรควำมเส่ียงและควำมปลอดภยั

ข. คณุภำพกำรดแูลผูป่้วย
2

3

4

1

2

3
4

6

5

ทบทวนกำรดแูลผูป่้วย พฒันำคณุภำพกำรดแูล
ส ำหรบักลุ่มเป้ำหมำย
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• Population 
At risk

P

• Intervention

I
• Compare

C

• Outcome

O



Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

Ac. Appendicitis
Ectopic Preg
Ac MI
Head Injury
UGIB

DM
HT
Asthma
Stroke
Back pain

Drug abuse
CA breast
CRF
Sepsis

CVA
Head Injury
COPD

TB

Spinal Inj

UGIB
DHF
Sepsis
Alc wirhdraw

DHF
Stroke
Sepsis

Multiple Trauma

Multiple Trauma
HIV

จากกลุม่ผูป่้วยสูภ่าพรวม
ของการดแูลผูป่้วย

47
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ก่อนที่จะใหค้นอื่นเขียน เราตอ้งเขียนเป็นก่อน

เลือกขั้นตอนและโรค

ท่ีจะสะทอ้นคณุภาพในขั้นตอนนั้น

เขียนประเมินตนเอง 3 บรรทดั
แสดงคณุภาพของการดแูลโรคนั้นในขั้นตอนนั้น

(ตอบตวัเองก่อนว่าประเด็นส าคญัตรงนั้นคืออะไร)
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ประเด็นส าคญัมองจากอะไร

ความเส่ียงของโรคนั้น

Concern ของผูป่้วยและผูใ้หก้ารดแูล
การใชค้วามรูท้างวิชาการ

วิธีการจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด
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• Relieve symptoms with no or minimal side effects 
• Slow down the progress of the disease 
• Improve exercise tolerance (ability to stay active) 
• Prevent and treat complications /sudden onset of problems 
• Improve overall health

Treatment Goals

COPD

• Stabilize the patient
• Rapid reperfusion of the occluded vessels
• Reduce morbidity and mortality
• Reduce risk factors

ACS

• reduce bone loss
• prevent fracture
• control pain
• prevent disability.

Osteoporosis
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Treatment Goals

Head Injury

Acute—stabilize the patient (stop any bleeding, prevent an increase ICP, 
maintain adequate blood flow to the  brain, remove any large blood clot, 
prevent complication

Subacute— rehabilitate and return the patient to the community
Chronic—continue rehabilitation and treat the long-term impairments. 

• Early diagnosis
• Remove the embryo
• Remove the risk to the mother
• Preserve her fertility

Ectopic Pregnancy

http://www.neurologychannel.com/tbi/treatment.shtml
http://www.neurologychannel.com/tbi/subacute.shtml
http://www.neurologychannel.com/tbi/chronic.shtml
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Asthma: Treatment Goals

ท ำกิจกรรมต่ำงๆ
ได้ตำมปกติ

ลดกำรอกัเสบ
ของหลอดลม

เพ่ิมสมรรถภำพ
ของปอด

จดักำรกบักำรก ำเริบ/
ภำวะฉุกเฉิน

ใช้ยำเหมำะสมกบัระดบั
ควำมรนุแรง

/กำรควบคมุโรค

ควบคมุส่ิงแวดล้อม

กำยภำพบ ำบดั
และกำรฝึกหำยใจ

Customer need

Treatment Goals

Performance 
StandardsCTQ

กรอบควำมคิดเพ่ือให้เขียน clinical 
tracer highlight 

ได้สมบรูณ์และตรงประเดน็



III - 2 กำรประเมินผูป่้วย (Assessment)

กำรประเมิน
ผูป่้วยโดยรวม

•ผูป่้วยได้รบักำรประเมินโดยแพทยแ์ละ
พยำบำล มีกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำร
ประเมินในแต่ละวิชำชีพ ในส่วนของพยำบำลมี
ระบบกำรประเมินสภำพผูป่้วยตำมแบบ
ประเมินสมรรถนะ ครอบคลมุทัง้ด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ อำรมณ์ สงัคม 
•มีกำรท ำ grand round/case conference 
ร่วมกนัใน case ท่ีมีปัญหำซบัซ้อน  



กำรใช้ข้อมลูทำงวิชำกำรในกำรประเมินผูป่้วย
Asthma ประเมินคดักรองเพ่ือจดัล ำดบัควำมรนุแรง (clinical asthma 

score) ท่ี OPD และ ER และใช้คะแนนเป็นข้อบ่งช้ีในกำรรบั
ไว้รกัษำ, มีทีมสหสำขำวิชำชีพมำร่วมประเมินผูป่้วยในด้ำน
กำรใช้ยำ BMI กำรสบูบหุร่ี

AMI ปรบักำรประเมินคดักรองผูป่้วยท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 25 ปี ท่ีมี
อำกำรเจบ็แน่นหน้ำอกหรือเหน่ือย โดยกำรท ำ EKG ทนัที
ภำยใน 5-10 นำที

กำรฝำกครรภ์ ประเมินคดักรองภำวะเส่ียงและควำมเครียดในหญิงตัง้ครรภ ์
จดักลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนและเวทีแลกเปล่ียนกำรดแูลตนเอง 
เพ่ือลดภำวะเครียดอนัจะมีผลต่อกำรคลอดก่อนก ำหนดและ
ทำรกแรกคลอดน ้ำหนักตวัน้อย พบว่ำอตัรำทำรกคลอดก่อน
ก ำหนดลดลงจำก 2.8% (2549) เหลือ 1.0% (2552) แต่อตัรำ
ทำรกแรกเกิดน ้ำหนักตวัน้อยกว่ำ 2,500 กรมัยงัอยู่ระหว่ำง 
5.1-6.0%









1. Acute ทัง้ Trauma และ Non Trauma
2. Chronic  Disease
3. โรคระบำด
4. Infection
5. อนำมยัแม่และเดก็
6. ฯลฯ



1. ผูป่้วยและญำติ (มำกกว่ำคดักรอง)
2. บคุลำกร
3. ชมุชน
4. ส่ิงแวดล้อม
5. ฟ้ืนฟ/ูป้องกนั
6. ฯลฯ



1. IC
2. ENV
3. RM
4. MRA
5. ระบบยำ
6. ฯลฯ



“ระดบั” (Level-Le) หมายถงึ

• ผลการด าเนนิการในปจัจบุนั

“แนวโนม้” (Trend-T) หมายถงึ

• อตัราของการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ หรอืการ
รกัษาไวข้องผลการด าเนนิการทีด่ ี(ความลาดชนัของ
แนวโนม้ของขอ้มลู)

• ความครอบคลมุของผลการด าเนนิการขององคก์รใน
เร ือ่งตา่งๆ (ความครอบคลมุและท ัว่ถงึของการ
ถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั)ิ ของผลลพัธ์



“การเปรยีบเทยีบ” (Comparison-C) หมายถงึ

• ผลการด าเนนิการขององคก์รเปรยีบเทยีบกบัสารสนเทศของ
องคก์รอืน่อยา่งเหมาะสม เชน่ คูแ่ขง่ หรอืองคก์รทีค่ลา้ยคลงึ
กนั

• ผลการด าเนนิการขององคก์รเทยีบเคยีงกบัระดบัเทยีบเคยีง 
หรอืองคก์รทีเ่ป็นผูน้ าในธรุกจิหรอืวงการเดยีวกนั

“การบรูณาการ” (Integration-I/Li=Linkage) หมายถงึ 
ความครอบคลมุและท ัว่ถงึของ

• ตวัวดัผลตา่งๆ (มกัมกีารจ าแนกประเภท) ทีร่ะบผุลการด าเนนิการดา้น
ลกูคา้รายส าคญัผลติภณัฑ ์ตลาด กระบวนการ และแผนปฏบิตักิารที่
ระบผุลการด าเนนิการทีต่อ้งการ

• ผลลพัธ ์รวมถงึตวัชีว้ดัทีเ่ชือ่ถอืไดส้ าหรบัผลการด าเนนิการในอนาคต

• ผลลพัธม์กีารสอดประสานอยา่งกลมกลนืในทกุกระบวนการและ
หนว่ยงานเพือ่สนบัสนนุเป้าประสงคร์ะดบัองคก์ร
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จากกราฟพบวา่อตัราตายผูป่้วยในปี 2553 = 2.94 (Level) มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (Trend)
เมือ่เทยีบกบัปี 2552 และ 2553 (Comparison) จากการทบทวนสาเหตกุารตาย
สว่นใหญพ่บวา่เป็นการตายดว้ยโรคเรือ้รังระยะสดุทา้ย  เชน่ มะเร็ง  Stroke  COPD  
กรณีสาเหตกุารตายอืน่  โรงพยาบาลวางระบบใหม้กีารท า  MM Conference ในทกุ PCT 
แผนกอายรุกรรมพบมแีนวโนม้การเสยีชวีติในผูป่้วยวาระสดุทา้ยเพิม่ขึน้  ปี 2551 = 344
ราย  ปี 2552 = 337 ราย  ปี  2553  = 380 ราย   โรงพยาบาลจงึสนับสนุนใหม้กีาร
พัฒนา “การดแูลผูป่้วยวาระสดุทา้ยเพือ่การตายอยา่งสงบและสงา่งาม ” ตอ่ยอด
จากระบบเดมิทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มของผูป่้วยและครอบครัว และจากคา่นยิม 
“บรกิารคอืงานบญุ”

อาจม ีControl 
Chart ดว้ยก็ได ้หรอื
คา่เปรยีบเทยีบของ
หนว่ยงานอืน่



การเปรยีบเทียบ

• กำรเทียบกบัผลงำนปีท่ีผำ่นมำ

• กำรเทียบกบัผลงำนเฉล่ียในช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ

• กำรพิจำรณำจำกแนวโน้มท่ีน่ำจะเป็นไปในอนำคต

• กำรเทียบกบัผลงำนท่ีดีท่ีสดุในช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ

• กำรเทียบกบัหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะงำนคล้ำยคลึงกนั 
(benchmarking)

• กำรตัง้เป้ำหมำยตำมนโยบำยของผูบ้ริหำร

• กำรตัง้เป้ำหมำยร่วมจำกผูป้ฏิบติังำน (MBO. : management by 
objective)



1.จ ำนวนผูป่้วย Unplan Dead / CPR (รำย) 
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จ ำนวน

จ านวนผูป่้วย Un-plan Dead / CPR มแีนวโนม้ลดลงเนือ่งจาก มกีารปรบัปรงุระบบ
การเฝ้าระวงั Clinical risk และจากการวเิคราะหร์ะบบงานพบวา่ ในปี 2553-2554
สว่นใหญเ่ป็นผูป่้วย Cardiac arrest (จาก CHF, arrhythmia) , Septic shock จาก
ความรนุแรงของโรค การประเมนิและเฝ้าระวงัยงัท าไดไ้มด่ ี ทมี CPR ขาดทกัษะ  ได้
มกีารพฒันาโดยจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร พยาบาลวชิาชพีเรือ่ง CPR ท ัง้ผูใ้หญแ่ละ
เด็ก, จดัท าเครือ่งมอื 4 รู ้ในกลุม่โรค Un-plan Dead / CPR , สง่แพทยแ์ละพยาบาล
อบรมวชิาการ ACLS 2010, เขา้รว่ม FAST Track MI/Stroke ของ จ.ยะลา
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ปี2548 ปี2549 ปี2550

อตัราการกลบัมารกัษา

ซ า้ภายใน 48 ชม.

พบว่ำอตัรำกำรกลบัมำรกัษำซ ำ้ภำยใน 48 ชัว่โมง  ยงัไม่เกินเป้ำหมำยท่ีวำงไว้
แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้  จำกผลกำรสรปุแบบประเมินผูป่้วยท่ีต้องกลบัมำรกัษำ
ซ ำ้ภำยใน 48 ชัว่โมง ส่วนใหญ่พบในกลุ่มโรค ได้แก่ Asthma, Dyspepsia, 
Vomiting , Pneumonia , Food poisoning และ AGE 

อตัรำกำรกลบัมำรกัษำซ ำ้ภำย ใน 48 ชัว่โมง (Re-visit)
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อตัรำกำรกลบัมำรกัษำซ ำ้ภำยใน 28 วนั ด้วยโรคเดิมอำกำรเดิม (Re-admit)
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อตัราการกลบัมารกัษา

ซ า้ภายใน 28 วนัดว้ย

โรคเดมิอาการเดมิ

จะพบว่ำอตัรำกำรกลบัมำรกัษำภำยใน  28  วนัด้วยโรคเดิม อำกำรเดิมนัน้พบ
มำกในผูป่้วยCOPD  คิดเป็นร้อยละ 68  และกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงัท่ีมีโรคร่วม
หลำยโรค อำทิเช่น  DM , HT  มำกเป็นอนัดบัสองคิดเป็นร้อยละ 23  และส่วนท่ี
เหลือ พบในผูป่้วยกลุ่มโรคมะเรง็ระยะสดุท้ำย , ผูป่้วยท่ีมีอำกำรแทรกซ้อน
ระหว่ำงกำรตัง้ครรภ ์ , ผูป่้วยติดเช้ือวณัโรค เป็นต้น  









ตอนท่ี 1
SAR : วสิยัทศันแ์ละคา่นยิม:

การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลจากวสิยัทศันข์ององคก์ร:

SPA :

ผูน้ าระดบัสงูทบทวนพนัธกจิ วสิยัทศัน ์ขององคก์ร ตรวจสอบใหม้ ัน่ใจวา่วสิยัทศันน์ ัน้จบัใจ จ าได ้ท าได้

เรา้ใจ จดุ ประกาย มคีวามหมายตอ่ทกุคน

• ผูน้ าระดบัสงูเทยีบเคยีงและเชือ่มโยงคา่นยิมขององคก์รกบัคา่นยิมของ HA/HPH และน าไปใช้

ประโยชน์

o ท างานประจ าใหด้ ีมอีะไรใหค้ยุกนั ขยนัทบทวน

o เป้าหมายชดั วดัผลได ้ใหค้ณุคา่ อยา่ยดึตดิ

o ทศิทางน า ผูร้บัผล คนท างาน การพฒันา พาเรยีนรู ้(ขยายความเป็น 18 ขอ้)

• ผูน้ าระดบัสงูมอบใหม้กีารจดัท าตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรมของการปฏบิตัติามคา่นยิมเพือ่สือ่สารในองคก์ร

• ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิใหห้วัหนา้หนว่ยงานตา่งๆ ถา่ยทอดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมใหเ้จา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงาน

น าไปปฏบิตั ิโดยเชือ่มโยงกบับทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะคน

• ผูน้ าระดบัสงูรว่มกนัพจิารณาวา่จะน าคา่นยิมขององคก์รและคา่นยิมของ HA/HPH ไปปฏบิตัใิหเ้ห็น
เป็นตวัอยา่งไดอ้ยา่งไร

• ประเมนิการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความมุง่ม ัน่ของบคุลากรทีจ่ะน าวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมมาสูก่ารปฏบิตั ิ
เพือ่ผลการด าเนนิงานทีด่ขีององคก์ร

ประเด็นทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ

• การเทยีบเคยีงคา่นยิมขององคก์รกบัคา่นยิมของ HA/HPH

• ตวัอยา่งรปูธรรมของการปฏบิตัติามคา่นยิมทีใ่ชส้ ือ่สารในองคก์ร

• ตวัอยา่งผลการด าเนนิงานทีเ่ป็นผลมาจากวสิยัทศัน ์ท ัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตั ิ



ตอบอะไร

oทบทวนวิสยัทศัน์พนัธกิจอย่ำงไร เม่ือไร โดยใคร

o ส่ือสำรวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยม ไปยงับคุลำกร
โดยช่องทำงไหน ประเมินผลกำรรบัรู้ของบคุลำกร
อย่ำงไร

oตวัอย่ำงค่ำนิยมท่ีเป็นรปูธรรม



สถำบนัรบัรองคณุภำพ
สถำนพยำบำล(องคก์ำรมหำชน)
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วิสยัทศัน์

วิสยัทศัน์ของ รพ.

Key words ควำมหมำยต่อคนท ำงำน กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้



สถำบนัรบัรองคณุภำพ
สถำนพยำบำล(องคก์ำรมหำชน)
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เทียบเคียงค่านิยม

ค่ำนิยมของ รพ.
Visionary Leadership

Systems Perspective

Agility

Patient / Customer Focus

Focus on Health

Community Responsibility

Value on Staff

Individual Commitment

Teamwork

Ethic & Professional Standards

Creativity & Innovation

Management by Fact

Cont, Process Improvement

Focus on Results

Evidence-based Approach

Learning

Empowerment

ทิศทำงน ำ

ผูร้บัผล

คนท ำงำน

กำรพฒันำ

พำเรียนรู้





1.2 ระบบบริหำรควำมเส่ียง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ
o SAR : กำรบรูณำกำรระบบท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมเส่ียง:

o SPA : ภำพรวมของกำรประสำนเช่ือมโยงระบบท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำร
ควำมเส่ียง และกำรบรูณำกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรควำมเส่ียง

o ตอบ : โปรแกรมควำมเส่ียงว่ำมีโปรแกรมอะไร ใครรบัผิดชอบ เช่ือมโยง
ข้อมลูอย่ำงไร

o SAR : บทเรียนในกำรรบัรู้รำยงำนอบุติักำรณ์/กำรส่งเสริมรำยงำนท่ี
สมบรูณ์:

o SPA : ภำพรวมควำมเส่ียงของโรงพยำบำลท่ีจดัล ำดบัควำมส ำคญัเพ่ือกำร
ส่ือสำรใน รพ.

o ตอบ : ค้นหำควำมเส่ียงจำกไหน เชิงรบั เชิงรกุ ก ำหนดแนวทำงกำร
จดัล ำดบัควำมส ำคญัอย่ำงไร Feed back ข้อมลูวิธีไหน


