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คํานํา
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี หรือทีเ่ รียกว่า
มาตรฐาน HA/HPH 2006 จัดทําเสร็จสิน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 มีเนื้อหาหลักในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
โดยรวม
เพือ่ ให้โรงพยาบาลสามารถทําความเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงได้จดั ทําคูม่ อื SPAขึน้
เป็นการขยายความกิจกรรมทีค่ วรดําเนินการสําหรับมาตรฐานแต่ละข้อ โดยอธิบายให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบตั ิ
อย่างเป็นขันตอน
้
และให้แนวทางการประเมินตนเองอย่างกระชับซึง่ มุง่ ให้ตอบเนื้อหาทีไ่ ด้จากผลของการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐาน
SPA in Action Part I นี้เป็ นการนําคูม่ อื SPA สําหรับมาตรฐานตอนที่ I การบริหารองค์กรในภาพรวม มา
จัดทําเป็นคําถามเริม่ ต้นเพือ่ ให้โรงพยาบาลเข้าใจบริบทของตนเอง และนําไปสูก่ ารดําเนินการปรับปรุงทีม่ คี วาม
เฉพาะเจาะจงสําหรับโรงพยาบาล ทัง้ นี้ผนู้ ําไปปฏิบตั คิ วรนึกถึงวงล้อของระบบงานทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัน
ได้แก่ PDCA หรือ DALI (Design-Action-Learning-Improvement) อันได้แก่การออกแบบระบบ การปฏิบตั ติ าม
ระบบทีอ่ อกแบบไว้ การกํากับติดตาม/ทบทวน/เรียนรู้ และการปรับปรุง การถามหาระบบการกํากับติดตามในเรือ่ ง
ต่างๆ นับว่าเป็ นส่วนสําคัญทีจ่ ะทําให้วงล้อนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่อง
สรพ.หวังว่าความเข้าใจและการนํามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ความปลอดภัยยิง่ ขึน้ รวมทัง้ จะมีขอ้ มูลเชิงปฏิบตั ติ ่างๆ เกิดขึน้ มากมาย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กรกฎาคม2556
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I-1 การนําองค์ กร
I-1.1 การนําองค์กรโดยผูน้ ําระดับสูง (LED.1)
ผูน้ ําระดับสูงชีน้ ําองค์กรสือ่ สารและส่งเสริมผลการดําเนินงานทีด่ ใี ห้ความมันใจในคุ
่
ณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูร้ บั บริการ.
ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม
(1) ผูน้ าํ ระดับสูงกําหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่านิยม. ผูน้ าํ ระดับสูงถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผ่านระบบการ
นําไปยังบุคลากรทุกคนและคู่พนั ธมิตรสําคัญ เพือ่ นําไปปฏิบตั ิ. การปฏิบตั ิตนของผูน้ าํ ระดับสูงสะท้อนถึงความมุ่งมัน่
ต่อค่านิยมขององค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
วิสยั ทัศน์ของ รพ.คืออะไร
Top-down: ทบทวนในภาพใหญ่ว่าเส้นทางหลักๆ
ทีจ่ ะไปสูว่ สิ ยั ทัศน์นนั ้ คืออะไร
Bottom-up: ชักชวนให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาว่า
วิสยั ทัศน์ดงั กล่าวมีความหมายอย่างไรกับ
หน่วยงานของตน และหน่วยงานสามารถทําอะไร
ได้บา้ งเพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่
วิสยั ทัศน์
ค่านิยมขององค์กรทีเ่ ห็นการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน
ทบทวนและยกตัวอย่างเพือ่ สือ่ สารให้เกิดความ
หรือปฏิบตั ไิ ด้ดี มีอะไรบ้าง
มั ่นใจในการปฏิบตั ใิ นวงกว้าง
ค่านิยมขององค์กรทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ยากหรือยังไม่เห็น
ผูน้ ําหาวิธกี ารแสดงตัวอย่างการปฏิบตั ใิ นค่านิยม
การปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน มีอะไรบ้าง
เหล่านี้
ค่านิยมของ HA/HPH ข้อใดทีไ่ ม่ปรากฏในค่านิยม หาทางเชื่อมค่านิยมเหล่านี้กบั ค่านิยมขององค์กร
ขององค์กร
และหาทางส่งเสริมให้มกี ารนําไปปฏิบตั ิ
(2) ผูน้ าํ ระดับสูงสร้างสิ่ งแวดล้อมขององค์กรที่ส่งเสริ ม กําหนด และส่ งผลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมีจริ ยธรรมที่
ดี.(นําไปประเมินรวมในหัวข้อ 1.2)
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(3) ผูน้ าํ ระดับสูงสร้างสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับปรุ งผลงาน, การบรรลุพนั ธกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร, การสร้างนวตกรรม, ความคล่องตัวขององค์กร, การเรี ยนรู้ในระดับองค์กรและบุคลากร, สัมพันธภาพในการ
ทํางานที่ดี, ความร่ วมมือและการประสานบริ การ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
สิง่ แวดล้อมและบรรยกาศทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาทีด่ อี ยู่ ทําสิง่ ทีด่ อี ยูแ่ ล้วให้เข้มแข็งขึน้ เติมเต็มสิง่ ทีต่ อ้ งการ
แล้วมีอะไร ทีต่ อ้ งการเพิม่ เติมมีอะไร
เพิม่ เติม
เป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ทม่ี โี อกาสประสบ
จะสร้างสิง่ แวดล้อมอย่างไรเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุ่มเท
ความสําเร็จสูงคืออะไร ทีต่ อ้ งใช้ความพยายาม
เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีท่ า้ ทายและต้องใช้ความ
อย่างมากคืออะไร
พยายาม
ปญั หาเก่าๆ ทีย่ งั คงค้างคาและต้องการวิธกี าร
จะส่งเสริมให้มองหาวิธคี ดิ และหนทางใหม่ๆ ในการ
ใหม่ๆ ในการแก้ปญั หามีอะไรบ้าง
แก้ปญั หาดังกล่าวอย่างไร
เงื่อนไข กฎระเบียบและประเพณีปฏิบตั ทิ ก่ี ่อให้เกิด ผูน้ ําพิจารณาว่าจะลดเงือ่ นไข หรือปรับเปลีย่ น
ความไม่คล่องตัวในการปฏิบตั งิ านมีอะไรบ้าง
กฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคอย่างไร
ส่งผลอย่างไร
ตัวอย่างการเรียนรูจ้ ากงานประจํามีอะไรบ้าง
ส่งเสริมให้เกิดการตัง้ คําถามเพือ่ เรียนรูจ้ ากงาน
ประจําและค้นหาความรูท้ จ่ี าํ เป็ นให้มากขึน้
บทเรียนขององค์กรทีจ่ ะมีประโยชน์ในการทํางาน นําบทเรียนดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจและสร้าง
ใหญ่ๆ หรือทํางานเชิงกลยุทธ์ให้สาํ เร็จมีอะไรบ้าง การเรียนรูใ้ นระดับองค์กรเพือ่ ขับเคลื่อนงานเชิงกล
ยุทธ์
ตัวอย่างสัมพันธ์ภาพทีด่ ใี นการทํางานมีอะไรบ้าง จะส่งเสริมสัมพันธภาพทีด่ ใี ห้ดยี งิ่ ขึน้ และนําไป
ปรับในส่วนทีย่ งั มีปญั หาอย่างไร
บริการหรือแผนงาน/โครงการทีต่ อ้ งการความ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่
ร่วมมือและการประสานงานสูงมีอะไร
เหมาะสมกับลักษณะงาน
(4) ผูน้ าํ ระดับสูงสร้างและส่ งเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
เป้าหมายความปลอดภัยผูป้ ว่ ยมีอะไรบ้าง
ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้
ปรับปรุงเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีด่ ขี น้ึ
ช่องทางการรับรูเ้ หตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทใ่ี ช้เป็ น หาทางใช้ชอ่ งทางทีย่ งั ไม่ได้ใช้เต็มทีใ่ ห้มากขึน้
หลักคืออะไร มีชอ่ งทางอะไรอีกทีย่ งั ไม่ได้ใช้เต็มที่
ผูน้ ําใช้ชอ่ งทางใดในการสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดความ
ทบทวนว่าช่องทางนัน้ ได้ผลเพียงใด พิจารณาว่า
มันใจว่
่ าผูน้ ํามุ่งมั ่นปรับปรุงทีร่ ะบบมากกว่าการ
สมควรทดลองวิธกี ารอื่นๆ หรือไม่ แล้วทดลองทํา
กล่าวโทษตัวบุคคล
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
อะไรคือตัวอย่างการทํา RCA ทีด่ ที ส่ี ดุ 2-3 เรือ่ ง

วิธกี ารทีส่ มาชิกสือ่ สารกันภายในทีมเกีย่ วกับเรือ่ ง
ความเสีย่ งคืออะไร
ผลการสํารวจ patient safety culture survey เป็น
อย่างไร
ขอให้นกึ ถึงอุบตั กิ ารณ์รุนแรงทีส่ ดุ ทีเ่ คยเกิดขึน้
ผูค้ นตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างไร

มีการปรับปรุงระบบงานอะไรทีเ่ ป็นผลมาจากการ
ทบทวนเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
อะไรเป็นการเปลีย่ นแปลงสําคัญทีเ่ กิดจากการ
เยีย่ มหน้างานของผูน้ ํา
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ดําเนิ นการปรับปรุง
ร่วมกันทบทวนว่าการวิเคราะห์นนั ้ ได้ถงึ root
cause หรือไม่ จะมีแนวทางปรับปรุงให้ดขี น้ึ
อย่างไร
ร่วมกันทบทวนว่าเป็ นการสื่อสารทีเ่ พียงพอหรือไม่
ควรเพิม่ โอกาสและวิธกี ารในการสือ่ สารให้บ่อยขึน้
อย่างไร โดยไม่เป็นภาระของผูป้ ฏิบตั ิ
นําประเด็นทีไ่ ด้รบั มาพิจารณาว่าจะปรับปรุง
อย่างไร
ทบทวนว่าการตอบสนองดังกล่าวนัน้ ส่งผลดีหรือ
ั ้ ความเชือ่
ผลเสียต่อการแก้ไขและป้องกันปญหา
และความกล้าทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูล รวมถึงผลต่อ
วัฒนธรรมความปลอดภัยในระยะยาว แล้วกําหนด
แนวทางตอบสนองทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้
เรียนรูว้ ่าการปรับปรุงดังกล่าวเกิดขึน้ ได้อย่างไร
หาทางส่งเสริมให้เกิดมากขึน้
ส่งเสริมให้ผนู้ ําได้ไปเยีย่ มหน้างานเพือ่ พูดคุยเรือ่ ง
ความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ และตอบสนองต่อ
สถานการณ์หรือความต้องการการช่วยเหลืออย่าง
ฉับพลัน
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ข. การสื่ อสารและจุดเน้นขององค์กร
(1) ผูน้ าํ ระดับสูงสื่ อสารกับบุคลากร, ให้อาํ นาจการตัดสิ นใจ, และจูงใจบุคลากรทุกคนทัว่ ทั้งองค์กร. ผูน้ าํ ระดับสูง
กระตุน้ ให้เกิดการสื่ อสารสองทางที่ตรงไปตรงมาทัว่ ทั้งองค์กร. ผูน้ าํ ระดับสูงมีบทบาทเชิงรุ กในการให้รางวัลและ
การยกย่องชมเชยเพือ่ หนุนเสริ มการมุ่งเน้นผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน, การมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล
ผูร้ ับบริ การ, และการมุ่งเน้นผลงานที่ดี.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ขอตัวอย่างเรือ่ งทีจ่ ะต้องสือ่ สารกับบุคลากรให้เกิด ทบทวนว่าผูน้ ําสือ่ สารกับบุคลากรอย่างไร ได้ผล
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
หรือไม่ ควรปรับปรุงวิธกี ารสือ่ สารอย่างไร
อะไรคือช่องทางการสือ่ สารสองทางทีไ่ ด้ผล
หาทางขยายผลการสือ่ สารในลักษณะดังกล่าว
ควรเสริมพลังให้ผปู้ ฏิบตั งิ านตัดสินใจด้วยตนเองใน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แนวทาง ทรัพยากร และ
เรื่องอะไรเพิม่ เติมจากทีเ่ ป็ นอยู่
ความมันใจ
่ ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านเพือ่ การตัดสินใจที่
รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ
ปจั จัยและสิง่ แวดล้อมอะไรทีจ่ ะทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ส่งเสริมปจั จัยและสิง่ แวดล้อมดังกล่าว
ต้องการพัฒนากระบวนการทํางานของตน
การให้รางวัลและแรงจูงใจทีใ่ ห้ผลดีสาํ หรับบุคลากร เชื่อมโยงการให้รางวัลดังกล่าวกับการมุง่ เน้นผูป้ ว่ ย
แต่ละกลุ่มคืออะไร
การทํางานทีม่ ผี ลงานดี มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย
(2) ผูน้ าํ ระดับสูงกําหนดจุดเน้นที่การปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุ งผลงาน การบรรลุวตั ถุประสงค์และวิสยั ทัศน์ขององค์กรรวมทั้ง
ระดับความคาดหวังในจุดเน้นดังกล่าว. ผูน้ าํ ระดับสูงทบทวนตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ระบุการ
ดําเนินการที่จาํ เป็ น.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือจุดเน้นทีต่ อ้ งการให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่าง
หาทางทําให้เกิดความตื่นตัวในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้
จริงจัง จุดเน้นดังกล่าวได้มาจากการพิจารณาข้อมูล ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทีค่ าดหวัง
อะไรบ้าง มีการกําหนดระดับทีค่ าดหวังชัดเจน
หรือไม่ มีความตื่นตัวในการนําไปปฏิบตั อิ ย่างไร
ผลลัพธ์เปลีย่ นแปลงไปตามเป้าหมายทีค่ าดไว้
หรือไม่

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-1.2 การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2)
องค์กรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ คี วามรับผิดชอบต่อสาธารณะสร้างความมันใจว่
่ ามีการ
ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและมีสว่ นสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.
ก. การกํากับดูแลกิจการ
(1) องค์กรทบทวนและแสดงให้เห็นระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในด้านความรับผิดชอบต่อการกระทําของผูบ้ ริ หาร,
ความรับผิดชอบด้านการเงิน, ความโปร่ งใสในการดําเนินงาน, การตรวจสอบที่เป็ นอิสระทั้งภายในและภายนอก, และ
การพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
กลไกกํากับดูแลการทํางานของผูบ้ ริหารสูงสุดคือ
ทบทวนให้เกิดความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่
อะไร
ถ้าการกํากับดูแลนัน้ ผ่านมาตามสายการบังคับ
บัญชาหลายชัน้ ทําให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง
การทําสัญญาข้อตกลง การรายงานต่อผูก้ าํ กับ
ดูแล และการสนองตอบต่อรายงาน
อะไรคือความเสีย่ งต่อข้อครหาในเรือ่ งความโปร่งใส วางมาตรการเพือ่ ให้เกิดความมันใจในความ
่
ในการดําเนินงานขององค์กรและการตัดสินใจของ โปร่งใสสําหรับเรือ่ งเหล่านัน้
ผูบ้ ริหาร
ข้อเสนอแนะสําคัญจากผลการตรวจสอบภายในใน ทําให้มนใจว่
ั ่ ามีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
รอบปีทผ่ี านมามีอะไรบ้าง
อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสําคัญจากผลการตรวจสอบภายนอกมี ทําให้มนใจว่
ั ่ ามีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง
อย่างเหมาะสม
อะไรคือผลประโยชน์ทอ่ี งค์กรต้องพิทกั ษ์ให้แก่ผมู้ ี วางมาตรการพิทกั ษ์ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
ส่วนได้สว่ นเสียสําคัญ
เสียงสะท้อนและความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ น ตอบสนองต่อเสียงสะท้อนดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เสียต่อผูบ้ ริหารมีอะไรบ้าง
(2) องค์กรประเมินผลงานของผูน้ าํ ทุกระดับ. ผูน้ าํ ระดับสูงใช้ผลการทบทวนเหล่านี้ไปปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของผูน้ าํ แต่
ละคน และประสิ ทธิผลของระบบการนํา.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
Managerial competency ของผูน้ ําทีอ่ งค์กรให้
นําไปใช้ในการประเมินและปรับปรุง
ความสําคัญมีอะไรบ้าง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ผูน้ ําให้ความหมายของประสิทธิผลของระบบการ
นําว่าอย่างไร อะไรคือประเด็นสําคัญทีผ่ นู้ ํามุง่ เน้น

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนในกลุ่มผูน้ ําและรับเสียงสะท้อนจาก
บุคลากรต่อประเด็นต่างๆ ทีผ่ นู้ ําให้ความสําคัญ
เพือ่ นํามาสูก่ ารปรับปรุง

ข. พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม
(1) องค์กรระบุและคาดการณ์ถึงความเสี่ ยง / ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และความกังวลของสาธารณะ เนื่องมาจาก
บริ การ/การดําเนินงานขององค์กร. องค์กรมีการเตรี ยมการเชิงรุ กในประเด็นดังกล่าว รวมถึงการใช้กระบวนการที่ใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิ่ งแวดล้อม. มีการกําหนดกระบวนการ ตัวชี้วดั และเป้ าหมายสําคัญ เพื่อให้มีการ
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและกฎหมาย รวมทั้งลดความเสี่ ยงหรื อผลกระทบด้านลบเหล่านั้น.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือความเสีย่ งหรือผลกระทบด้านลบสําคัญทีม่ ี เตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว โดยกําหนด
ต่อสังคม จากการให้บริการของ รพ.
เป้าหมายทีช่ ดั เจน
อะไรคือความกังวลของประชาชนหรือสาธารณชน เตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว โดยกําหนด
ต่อการให้บริการของ รพ.
เป้าหมายทีช่ ดั เจน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ รพ.ในแต่ละปีเป็ น
วางมาตรการในการประหยัดพลังงานทีไ่ ด้ผล
อย่างไร เพิม่ ขึน้ ในอัตราเท่าใด
การใช้ทรัพยากรใดทีม่ โี อกาสจะลดลงได้โดยไม่มี ร่วมรณรงค์เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
ผลเสียต่อการบริการผูป้ ว่ ย
รพ.ปล่อยของเสียหรือสร้างการรบกวนต่อ
ตรวจสอบผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานที่
สิง่ แวดล้อมอะไรบ้าง
กฎหมายกําหนด และปรับปรุง
มีขอ้ บังคับหรือกฎหมายอะไรที่ รพ.ยังไม่สามารถ ทบทวนและปรับปรุง
ปฏิบตั ติ ามได้ หรือยังไม่ได้ทบทวนว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามเพียงใด
(2) องค์กรส่งเสริ มและสร้างความมัน่ ใจว่าจะมีพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรมในปฏิสมั พันธ์ทุกกรณี มีการติดตามกํากับและ
ดําเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝื นหลักจริ ยธรรม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.มีความเสีย่ งด้านจริยธรรมของผูป้ ฏิบตั งิ านและ กําหนดนโยบายทีช่ ดั เจน จัดให้มแี นวทางป้องกัน
ผูบ้ ริหารอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้ การคิด
ป้องปราม ติดตามกํากับ และดําเนินการอย่าง
ค่าบริการ การส่งตรวจโดยได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ เหมาะสมเมือ่ มีการฝา่ ฝืนหลักจริยธรรม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
การสังยาหรื
่
อสังการรั
่
กษาทีเ่ กินความจําเป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ การตัดสินใจรับไว้/ส่งต่อ
รพ.จัดบริการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อปญั หาจริยธรรม
อะไรบ้างเช่นการรักษาผูม้ บี ตุ รยากการปลูกถ่าย
อวัยวะการผ่าตัดแปลงเพศ
กรณีทย่ี ากต่อการตัดสินใจของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เนื่องจากความไม่ลงตัวระหว่างมุมมองต่างๆมี
อะไรบ้าง (เช่นการตัดสินใจการยุตกิ ารรักษาการ
เลือกช่วยชีวติ คนหนึ่งแต่ตอ้ งสละโอกาสช่วยชีวติ
อีกคนหนึ่ง)
จริยธรรมวิชาชีพต่อไปนี้ เรื่องใดทีย่ งั เป็ นโอกาส
พัฒนา: การรักษาความลับ, การเปิดเผยข้อเท็จจริง
, การหลีกเลีย่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน, การยึดมันใน
่
ความรับผิดชอบของวิชาชีพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดําเนิ นการปรับปรุง

วางแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนและรัดกุมเพือ่ ป้องกัน
ปญั หาดังกล่าว
จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในด้านนัน้ ๆ

ส่งเสริมให้วชิ าชีพจัดเวทีพดู คุยแลกเปลีย่ นเพือ่
ร่วมกันกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี
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I – 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
I-2.1 การจัดทํากลยุทธ์ (STM.1)
องค์กรกําหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพือ่ ตอบสนองกับความท้าทายขององค์กรและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั การดําเนินงานขององค์กร.
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์
(1) ผูน้ าํ ระดับสูง ด้วยความร่ วมมือของบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสําคัญ ดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอน
และใช้กรอบเวลาที่เหมาะสม. มีการวิเคราะห์และกําหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรี ยบขององค์กร. มี
กระบวนการที่ช่วยให้องค์กรทราบถึงจุดอ่อนหรื อจุดด้อยสําคัญที่อาจถูกมองข้าม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีการกําหนดจังหวะเวลาและขันตอนของการ
้
เตรียมข้อมูล เตรียมคน ให้พร้อมทีจ่ ะทบทวนแผน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีอย่างชัดเจนหรือไม่ กลยุทธ์ตามกําหนดเวลา
อะไรคือความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ทบทวนว่าความท้าทายนัน้ เป็ นประเด็นทีม่ ี
ความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรในอนาคต
เพียงใด มีประเด็นอื่นสําคัญกว่าหรือไม่
อะไรคือข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ทบทวนว่าข้อได้เปรียบนัน้ เป็ นประเด็นทีม่ ี
ความสําคัญจริงหรือไม่ มีประเด็นอื่นสําคัญกว่า
หรือไม่
วันนี้เราเรียนรูอ้ ะไร ทีเ่ ราไม่เคยรูม้ าก่อนเมื่อ 5 ปีท่ี นําสิง่ ทีร่ ไู้ ปใช้ประโยชน์ในการทํา/ปรับแผนกลยุทธ์
แล้ว
หาวิธที าํ ให้รใู้ นสิง่ เหล่านี้ได้เร็วขึน้
คนอื่นมีการเตรียมตัวอย่างไร ในสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้
รีบปรับตัวในสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้เตรียมตัว หาวิธรี ใู้ ห้เร็ว
เตรียมตัวไว้ก่อน
ขึน้ ว่าคนอื่นเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไร
มีความผิดพลาดหรือการเสียโอกาสอะไรทีด่ เู หมือน วางแนวทางป้องกันความผิดพลาดหรือการเสีย
จะเกิดซํ้าได้อกี
โอกาส
วัฒนธรรมของเรามีขอ้ จํากัดอะไร
หาทางปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นข้อจํากัด
ประเด็นอะไรทีเ่ ป็ นเรือ่ งทีน่ ํามาพูดคุยกันไม่ได้ใน หาเวทีทจ่ี ะทําให้พดู คุยเรือ่ งเหล่านี้ได้อย่าง
องค์กรแห่งนี้
ปลอดภัย
แผนกลยุทธ์ซง่ึ จัดทําขึน้ เมือ่ หลายปีก่อนมีความ
ทําให้แผนกลยุทธ์มกี ารปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม
เหมาะสมเพียงใด
ตลอดเวลา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
มีการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้างทีเ่ ราไม่ได้เตรียมตัว
รับมือไว้สาํ หรับอนาคต
อะไรคือศักยภาพหรือจุดอ่อนทีเ่ ราเคยมองข้ามไป

ดําเนิ นการปรับปรุง
ปรับแผนให้ตอบสนองการเปลีย่ นแปลง คาดการณ์
ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเปลีย่ นแปลงอีก
นําจุดทีเ่ รามองไม่เห็นมาทบทวนแผนกลยุทธ์
ทบทวนวิธกี ารทีช่ ว่ ยให้เรามองเห็น blind spot
เพือ่ การทําแผนทีด่ ขี น้ึ

(2) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ / ชุมชนที่
รับผิดชอบ, จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส สิ่ งคุกคามขององค์กร รวมทั้งปั จจัยสําคัญอื่นๆ และความสามารถในการนําแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือปญั หาและความต้องการด้านสุขภาพทีเ่ ป็ น ทบทวนว่าเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และกลยุทธ์ทว่ี างไว้
ความท้าทายสําคัญ
จะนําไปสูก่ ารเอาชนะความท้าทายนัน้ ได้เพียงใด
อะไรคือจุดแข็งสําคัญขององค์กร 3 ประการ
ทบทวนว่ากลยุทธ์ขององค์กรได้ใช้จดุ แข็งนัน้
อย่างไร
อะไรคือจุดอ่อนสําคัญขององค์กร 3 ประการ
ทบทวนว่ากลยุทธ์ขององค์กรมีแนวทางปิดจุดอ่อน
นัน้ อย่างไร
อะไรคือสิง่ แวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นโอกาสสําคัญ
ทบทวนว่ากลยุทธ์ขององค์กรได้ใช้โอกาสนัน้
ขององค์กร 3 ประการ
อย่างไร
อะไรคือสิง่ แวดล้อมภายนอกทีค่ กุ คามองค์กร
ทบทวนว่ากลยุทธ์ขององค์กรตอบสนองต่อสิง่
คุกคามนัน้ อย่างไร
มุมมอง/ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ/ชุมชนเป็ น ทบทวนว่ากลยุทธ์ขององค์กรตอบสนองต่อความ
อย่างไร
คาดหวังดังกล่าวนัน้ อย่างไร
สภาพแวดล้อมด้านความร่วมมือ การแข่งขัน และ ทบทวนว่าองค์กรใช้กลยุทธ์อะไรเพือ่ ตอบสนองต่อ
ความสามารถขององค์กรทีใ่ ห้บริการในพืน้ ที่
สภาพแวดล้อมดังกล่าว
เดียวกันหรือมีลกั ษณะคล้ายกันเป็ นอย่างไร
นวตกรรมหรือการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีท่ี
ทบทวนว่ากลยุทธ์ขององค์กรใช้ประโยชน์จากนว
อาจมีผลต่อการจัดบริการมีอะไรบ้าง
ตกรรมและเทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างไร
ความต้องการขององค์กรในด้านบุคลากรและ
ทบทวนว่าองค์กรใช้กลยุทธ์อะไรเพือ่ ให้ได้บุคลากร
ทรัพยากรอื่นๆ เป็ นอย่างไร
และทรัพยากรดังกล่าว
โอกาสปรับเปลีย่ นการใช้ทรัพยากรไปสูบ่ ริการหรือ ทบทวนว่าองค์กรให้ความสําคัญหรือปรับเปลีย่ น
กิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญสูงกว่า
วิธกี ารใช้ทรัพยากรอย่างไร
อะไรคือความเสีย่ งด้านการเงิน สังคม จริยธรรม
ทบทวนว่าองค์กรมีกลยุทธ์เพือ่ รองรับความเสีย่ ง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี
ความสามารถในการป้องกันและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปของระบบบริการสุขภาพ
และเศรษฐกิจ
ปจั จัยอื่นๆ ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงสําหรับองค์กร
อะไรทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคต่อการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
เช่น ทรัพยากร ความรู้ ความคล่องตัว การ
เปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน

ดําเนิ นการปรับปรุง
ต่างๆ ดังกล่าวอย่างไร
ทบทวนว่าองค์กรมีกลยุทธ์เพือ่ เตรียมความพร้อม
อย่างไร
ทบทวนว่ากลยุทธ์ขององค์กรจะรองรับการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้อย่างไร
ทบทวนว่าองค์กรมีกลยุทธ์อะไรต่อปจั จัยดังกล่าว
วางแผนว่าจะพัฒนาความสามารถขององค์กรเพือ่
ฝา่ ฟนั อุปสรรคดังกล่าวอย่างไร

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) มีการจัดทําวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สาํ คัญ และกรอบเวลาที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านั้น. (นําเสนอวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์สาํ คัญ)
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สาํ คัญทีจ่ ะบรรลุ
ทบทวนความเป็นไปได้ทจ่ี ะบรรลุตามกําหนดเวลา
ในช่วง 1-2 ปีขา้ งหน้า
และความเชือ่ มโยงกับพันธกิจขององค์กร
อะไรคือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สาํ คัญทีจ่ ะบรรลุใน ทบทวนว่าเหมาะสมทีจ่ ะใช้เป็ นเป็ นทิศทางระยะ
3-5 ปีขา้ งหน้า
ยาวขององค์กร เป็นสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องบรรลุเพือ่ ให้
สามารถอยูร่ อดได้ในระยะยาวหรือไม่
(2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองต่อความท้าทายที่สาํ คัญและใช้ขอ้ ได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร,ตอบสนองต่อ
สถานะสุ ขภาพและความต้องการด้านสุ ขภาพของชุมชนหรื อกลุ่มประชากรที่ให้บริ การ และมีส่วนต่อผลลัพธ์สุขภาพ
ที่ดีข้ ึน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ทบทวนว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อ
ความท้าทายดังกล่าวเพียงใด
อะไรคือข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ทบทวนว่ามีการนําข้อได้เปรียบดังกล่าวมาใช้ใน
การจัดทํากลยุทธ์เพียงใด
อะไรคือปญั หาหรือความต้องการด้านสุขภาพที่
ทบทวนว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อ
สําคัญของชุมชน/ผูร้ บั บริการ
ปญั หาหรือความต้องการดังกล่าวอย่างไร จะทําให้
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง

ประเด็นต่อไปนี้มคี วามสําคัญทีจ่ ะนําไปสู่
ความสําเร็จขององค์หรือไม่:การเข้าถึง, การปรับ
บริการให้เหมาะสมกับผูร้ บั บริการแต่ละราย, ขีด
ความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร, การ
สร้างนวตกรรมอย่างรวดเร็ว, การบริหาร
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย, การใช้เวชระเบียน
อิเล็คโทรนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณภาพ
และความปลอดภัย, การตอบสนองอย่างรวดเร็ว,
การให้บริการในลักษณะบูรณาการ, การให้บริการที่
มีตน้ ทุนตํ่า, การสร้างพันธมิตรและแนวร่วมใหม่ๆ

ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลลัพธ์สขุ ภาพในปญั หาหรือความต้องการดังกล่าว
ดีขน้ึ อย่างไร
นําประเด็นทีส่ าํ คัญมาพิจารณากําหนดเป็ น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

(3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพมุ่งที่ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีข้ ึนของผูป้ ่ วย ครอบครัว ชุมชน
บุคลากร และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เกีย่ วกับการสร้าง ทบทวนว่าวัตถุประสงค์ดงั กล่าวครอบคลุม
เสริมสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายทัง้ ผูป้ ว่ ย ครอบครัว ชุมชน และ
บุคลากรหรือไม่

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบตั ิ (STM.2)
องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละติดตามความก้าวหน้าเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบรรลุ
เป้าประสงค์.
ก. การจัดทําแผนปฏิบตั ิการและการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
(1) มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาํ คัญ, สร้างความ
มัน่ ใจในความยัง่ ยืนของการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เป็ นผลจากแผนปฏิบตั ิการ. บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมี
ส่ วนต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละกลยุทธ์มใี ครบ้าง
ผูร้ บั ผิดชอบกลยุทธ์ตรวจสอบการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การ ความเข้าใจของผูเ้ กีย่ วข้อง กําหนดแนวทาง
ติดตามตัวชีว้ ดั ความสําเร็จและความก้าวหน้า
แผนปฏิบตั กิ ารทีท่ า้ ทายหรือต้องใช้ความพยายาม ทีมนําร่วมกันวิเคราะห์ปญั หาอุปสรรคและวางแนว
สูงมีอะไรบ้าง
ทางแก้ไข/สนับสนุน
แผนปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการความเข้าใจและความ
ทีมนําร่วมกันสร้างความเข้าใจและติดตามประเมิน
ร่วมมือจากผูป้ ฏิบตั งิ านสูงมีอะไรบ้าง
การรับรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ าน
การเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งการให้เกิดอย่างยังยื
่ นมี
วิเคราะห์อุปสรรคต่อความยั ่งยืนและปจั จัยสําคัญ
อะไรบ้าง
ต่อความยั ่งยืน และดําเนินการอย่างเหมาะสม
(2) องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ เพียงพอที่จะนําแผนปฏิบตั ิการไปปฏิบตั ิให้
บรรลุผล. องค์กรประเมินความเสี่ ยงด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบตั ิการ. องค์กรจัดสรร
ทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับสิ่ งที่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีความเสีย่ งด้านการเงินอะไรบ้าง
ดําเนินการสรรหาและวางแนวทางป้องกันความ
เสีย่ ง
แผนงานทีอ่ าจประสบปญั หาด้านการเงินมีอะไรบ้าง สร้างความมั ่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรด้าน
การเงินอย่างสมดุล
แผนงานทีอ่ าจประสบปญั หาทรัพยากรอื่นๆ ไม่
สร้างความมั ่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรด้านอื่นๆ
เพียงพอมีอะไรบ้าง
อย่างสมดุล
(3) มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการและนําแผนที่ปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบตั ิ ในกรณี ที่มีความจําเป็ น.
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ความไม่แน่นอนของสิง่ แวดล้อมภายนอกทีอ่ าจ
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ ารมี
อะไรบ้าง
อุปสรรคภายในองค์กรทีอ่ าจทําให้แผนไม่กา้ วหน้า
ไปตามเป้าหมายมีอะไรบ้าง จะมีผลต่อแผนใด
ในรอบปีทผ่ี ่านมามีการปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร
อะไรบ้าง มีทม่ี าอย่างไร

ดําเนิ นการปรับปรุง
วางแนวทางในการเฝ้าระวัง เตรียมแผนสํารอง และ
เตรียมพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแผนสํารอง
วางแนวทางในการลดอุปสรรคดังกล่าว
สรุปบทเรียนถึงความคล่องตัวในการปรับเปลีย่ น
แผนและการนําแผนทีป่ รับเปลีย่ นไปปฏิบตั ิ

(4) องค์กรจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สาํ คัญ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
ที่กาํ หนดไว้ได้. แผนระบุผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อบุคลากร และโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านขีดความสามารถของบุคลกรและระดับกําลังคนที่ตอ้ งการ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เรือ่ งอะไรบ้างที่
จัดทําแผนด้านทรัพยากรเพือ่ รองรับความต้องการ
จําเป็ นต้องทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลเพือ่ สิง่
ดังกล่าว
ต่อไปนี้: การเพิม่ การตัดสินใจแก่บุคลากร, การ
ประสานงานระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพและผูบ้ ริหาร
, การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นองค์กร, การปรับระบบ
บริหารค่าตอบแทน
มีวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เรือ่ งอะไรบ้างทีต่ อ้ ง
จัดทําแผนด้านทรัพยากรเพือ่ รองรับความต้องการ
พิจารณาความสามารถของบุคลากรหรืออัตรากําลัง ดังกล่าว
ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม
(5)มีการจัดทําตัวชี้วดั สําคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิตามแผน. ระบบการวัดผลครอบคลุมประเด็นสําคัญ /
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด และหนุนเสริ มให้ท้งั องค์กรมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวชีว้ ดั สําคัญทีใ่ ช้ตดิ ตามความก้าวหน้าและ
ทบทวนว่าตัวชีว้ ดั 20 ตัวแรกครอบคลุมประเด็น
ความสําเร็จของการปฏิบตั ติ ามแผน 20 ตัวแรกมี สําคัญ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดหรือไม่ ทีม
อะไรบ้าง
นําวางแผนติดตามตัวชีว้ ดั ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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ข. การคาดการณ์และเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน
องค์กรคาดการณ์ผลการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วดั สําคัญในข้อ 2.2 ก (5) ตามกรอบเวลาของการวางแผน โดยพิจารณา
จากเป้ าประสงค์ ผลงานที่ผา่ นมา และข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่เหมาะสม. องค์กรตอบสนองต่อความแตกต่างของ
ผลงานเมื่อเทียบกับองค์กรที่ดาํ เนินงานหรื อมีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งความแตกต่างในปั จจุบนั และความ
แตกต่างที่ได้จากการคาดการณ์.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานทีเ่ ป็ นไปตามค่าทีค่ าดการณ์มี
พิจารณาว่าควรปรับค่าคาดการณ์ให้ทา้ ทายยิง่ ขึน้
อะไรบ้าง
หรือไม่
ผลการดําเนินงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามค่าทีค่ าดการณ์มี ทบทวนปรับแผนปฏิบตั กิ าร
อะไรบ้าง
มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองค์กรที่
ตอบสนองต่อการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม เช่น
ดําเนินงานในลักษณะใกล้เคียงกันในเรือ่ งใดบ้าง
นํามากําหนดเป้าหมายทีท่ า้ ทาย หรือปรับใช้ขอ้ มูล
ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบเป็ นอย่างไร
เชิงเปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม ขยับจากผลงานของ
องค์กรทีใ่ กล้เคียงกัน มาเป็นผลงานของคูแ่ ข่ง และ
ผลงานทีเ่ ป็ นเลิศตามลําดับ
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I – 3 การมุ่งเน้ นผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน
I-3.1ความรูเ้ กี่ยวกับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน(PCF.1)
องค์กรเรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังทีส่ าํ คัญของผูป้ ว่ ย / ผูร้ บั ผลงานของตนเพื่อให้ม ั ่นใจว่า
บริการทีจ่ ดั ให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว.
ก. ความรู ้เกี่ยวกับผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน
(1) องค์กรระบุการจําแนกส่วนของผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน กลุ่มผูร้ ับผลงาน และตลาดบริ การสุ ขภาพ. องค์กรกําหนดว่าจะ
มุ่งเน้นบริ การสุ ขภาพสําหรับส่ วนใดของผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน กลุ่มผูร้ ับผลงาน และตลาดบริ การสุ ขภาพ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
องค์กรใช้จาํ แนกส่วนของผูร้ บั บริการอย่างไร
ทบทวนว่าการจําแนกดังกล่าวมีประโยชน์ต่อวิธกี าร
รับฟงั ความต้องการของผูป้ ว่ ยแต่ละกลุ่มหรือไม่ แต่
ละกลุ่มมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่
สามารถใช้มากําหนดกลุ่มทีม่ งุ่ เน้นได้หรือไม่
องค์กรกําหนดกลุ่มผูร้ บั บริการทีม่ งุ่ เน้นหรือกลุ่มที่ ทบทวนเหตุผลของการกําหนดกลุ่มทีม่ งุ่ เน้นหรือ
ต้องใส่ใจเป็ นพิเศษเป็ นกลุ่มใดบ้าง
กลุ่มทีต่ อ้ งใส่ใจเป็ นพิเศษ และแนวทางการ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของกลุ่มดังกล่าว
(2) องค์กรรับฟังและเรี ยนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน รวมทั้งระดับความสําคัญต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน. วิธีการรับฟังเหมาะสมกับผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน แต่ละกลุ่ม.มีการนํา
ความรู ้น้ ีไปใช้ในการวางแผนจัดบริ การและปรับปรุ งกระบวนการทํางาน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
องค์กรใช้วธิ กี ารรับฟงั ความต้องการและความ
พิจารณาวิธกี ารรับฟงั ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ เช่น การสํารวจ
คาดหวังของผูร้ บั บริการด้วยวิธใี ดบ้างมีความ
การวิจยั ตลาด การใช้ขอ้ มูลทางระบาดวิทยา การ
แตกต่างกันระหว่างผูร้ บั บริการกลุ่มต่างๆ อย่างไร สนทนากลุ่ม การใช้ขอ้ มูลจาก web และการใช้
ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ และศึกษาวิธกี ารรับฟงั ที่
เหมาะสมสําหรับผูร้ บั บริการกลุ่มต่างๆ
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
อะไรคือข้อมูลความต้องการทีไ่ ด้รบั และสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้
อะไรคือตัวอย่างของความต้องการด้านสุขภาพที่
ประชาชนอาจไม่รบั ทราบ เช่น พฤติกรรมสุขภาพ
ต่างๆ
อะไรทีข่ อ้ มูลทีส่ ะท้อนความต้องการลึกๆ ของ
ผูป้ ว่ ย
แนวโน้มทีเ่ ปลีย่ นไปของความต้องการและความ
คาดหวังของผูป้ ว่ ยคืออะไร

ดําเนิ นการปรับปรุง
ติดตามว่ามีการดําเนินการตอบสนองอย่างไร
นําความต้องการดังกล่าวมาออกแบบบริการที่
สอดคล้องกับปญั หา
ทบทวนว่ารับรูข้ อ้ มูลดังกล่าวด้วยวิธกี ารใด มีการ
ตอบสนองอย่างไร
ทําความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ เตรียมการรองรับ
และปรับระบบบริการ

(3) องค์กรใช้ความเห็นและเสี ยงสะท้อนของผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงานเพื่อเป็ นองค์กรที่มุ่งเน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงานมากขึ้น,
ตอบสนองความต้องการและทําให้ผปู ้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน พึงพอใจมากขึ้น, และเพื่อค้นหาโอกาสสร้างนวตกรรม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
โอกาสง่ายๆ ในการทําให้เป็ นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นผูป้ ว่ ย สร้างความตื่นตัวให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างทัวถึ
่ ง
มากขึน้ มีอะไรบ้าง
โอกาสสร้างนวตกรรมเพือ่ ตอบสนองความต้องการ ผูน้ ําให้การสนับสนุนเพือ่ สร้างนวตกรรมดังกล่าว
ของผูร้ บั บริการมีอะไรบ้าง
มีระบบในการประมวลผลความเห็นและเสียง
สร้างความมั ่นใจว่ามีระบบ ดําเนินการอย่าง
สะท้อนของผูป้ ว่ ยอย่างไร
สมํ่าเสมอ และส่งข้อมูลให้ผเู้ กีย่ วข้อง
(4) องค์กรปรับปรุ งวิธีการรับฟังและเรี ยนรู ้ให้ทนั ความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริ การ
สุ ขภาพ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
เสียงสะท้อนของผูเ้ กีย่ วข้องเกีย่ วกับวิธกี ารรับฟงั
นําข้อคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงวิธกี ารรับฟงั
ผูร้ บั บริการเป็ นอย่างไร
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I-3.2ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผูร้ บั ผลงาน (PCF.2)
องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย / ผูร้ บั ผลงานเพือ่ สร้างความเชือ่ มันศรั
่ ทธาความพึงพอใจและความ
ร่วมมือ. มีการประเมินและนําข้อมูลความพึงพอใจของผูป้ ่วย / ผูร้ บั ผลงานมาใช้ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน.
ก. การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน
(1) องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการ, เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ศรัทธา, และ
เพื่อให้ได้รับความร่ วมมือ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
สมมติเป็ นผูป้ ว่ ย หรือเดินตามหลังผูป้ ว่ ยไปตามจุด ทบทวนแนวทางปฏิบตั ขิ องผูใ้ ห้บริการ ณ จุดต่างๆ
ซึง่ ง่ายต่อการปฏิบตั แิ ละส่งผลดีต่อการสร้าง
บริการต่างๆ พิจารณาว่าผูร้ บั บริการมีความรูส้ กึ
ความสัมพันธ์
อย่างไรต่อปฏิสมั พันธ์ทผ่ี ใู้ ห้บริการ ณ จุดต่างๆ
แสดงออกต่อตน
กลุ่มต่างๆ ทีไ่ ด้รบั บริการหรือการสนับสนุนจาก
นําข้อเสนอแนะไปดําเนินการ
รพ. มีขอ้ เสนอแนะอย่างไรต่อความสัมพันธ์กบั รพ.
อะไรคือโอกาสสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วงานและ นําโอกาสไปดําเนินการ
องค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดทีต่ อ้ งการความร่วมมือในการ
เรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าวเพือ่ หาวิธกี ารที่
บําบัดรักษาสูงหรือมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่
เหมาะสมในการเพิม่ ความร่วมมือ
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความเชื่อมันศรั
่ ทธาของผูร้ บั บริการ ดําเนินการปรับปรุงตามปจั จัยดังกล่าว
มีอะไรบ้าง
(2)มีช่องทางสําหรับให้ผปู ้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ขอรับบริ การ และเสนอข้อร้องเรี ยน.องค์กรจัดทํา
ข้อกําหนดที่พงึ ปฏิบตั ิสาํ หรับช่องทางการติดต่อแต่ละรู ปแบบและสร้างความมัน่ ใจว่าข้อกําหนดดังกล่าวได้รับการ
นําไปปฏิบตั ิโดยบุคลากรทุกคนและในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง. มีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ การและคุณภาพบริ การ
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ช่องทางการค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพและ
ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางทีม่ อี ยูเ่ ดิม
บริการของ รพ. มีอะไรบ้าง
พิจารณาเพิม่ ช่องทางการค้นหาข้อมูลทาง internet
ซึง่ มีขอ้ มูลต่างๆ ทีผ่ รู้ บั บริการต้องการ
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ช่องทางการได้รบั บริการจาก รพ. มีอะไรบ้าง

ช่องทางการเสนอข้อร้องเรียนต่อ รพ. มีอะไรบ้าง

มีการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับคุณภาพบริการต่อ
สาธารณะอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางทีม่ อี ยูเ่ ดิม
พิจารณาเพิม่ ช่องทางการขอรับบริการด้วยระบบ
นัด และช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น การให้
คําปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้บริการร่วมกับชุมชน
ฯลฯ
ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางทีม่ อี ยูเ่ ดิม
พิจารณาเพิม่ ช่องทางในการเสนอข้อร้องเรียนที่
สะดวก
ทบทวนว่าข้อมูลดังกล่าวมีสว่ นช่วยให้ประชาชน
เข้าใจระดับคุณภาพและความพยายามในการ
พัฒนาคุณภาพของ รพ.เพิม่ ขึน้ หรือไม่ มีความ
สมดุลในข้อมูลด้านต่างๆ หรือไม่

(3) องค์กรจัดการกับคําร้องเรี ยนของผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงานเพื่อให้มีการแก้ไขอย่างได้ผลและทันท่วงที. มีการรวบรวมและ
วิเคราะห์คาํ ร้องเรี ยนเพือ่ ใช้ในการปรับปรุ งทัว่ ทั้งองค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์คาํ ร้องเรียนของผูร้ บั บริการเป็ น
นํามาจัดลําดับความสําคัญ สือ่ สาร เพือ่ ให้มกี าร
อย่างไร
ปรับปรุงทั ่วทัง้ องค์กร รวมทัง้ ทบทวนการนําไป
ตอบสนอง
ขันตอนใดบ้
้
างทีย่ งั มีจดุ อ่อนในระบบการจัดการกับ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจัดการกับคํา
คําร้องเรียน ความรวดเร็วในการตอบสนองเป็ น
ร้องเรียนตามผลการวิเคราะห์
อย่างไร
อะไรคือคําร้องเรียนทีส่ ะท้อนถึงจุดอ่อนในระบบ
PCT นําคําร้องเรียนดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุง
การดูแลผูป้ ว่ ยของ รพ.
อะไรคือคําร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ซํ้าๆ และไม่มแี นวโน้ม ทีมนําสนับสนุนให้วเิ คราะห์สาเหตุเชิงระบบและ
ลดลง
นํามาปรับปรุง
(4) องค์กรปรับปรุ งวิธีการสร้างความสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อกับผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน ให้ทนั กับความต้องการของ
ผูเ้ กี่ยวข้องและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริ การสุขภาพ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในด้านเทคโนโลยี พิจารณาว่าจะปรับปรุงวิธกี ารสร้างความสัมพันธ์
สารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่ สาร แนวโน้มของ
และช่องทางการติดต่อกับผูร้ บั บริการอย่างไร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ผูร้ บั บริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ปญั หาสุขภาพที่
เปลีย่ นแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั บริการ

ดําเนิ นการปรับปรุง

ข. การประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน
(1) มีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงานและใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อปรับปรุ งการดําเนินงาน.
วิธีการวัดผลเหมาะสมกับกลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงานแต่ละกลุ่ม และได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุ ง.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ข้อมูลสําคัญทีไ่ ด้จากการประเมินความพึงพอใจ
ทบทวนว่ามีการตอบสนองอย่างไร ดําเนินการ
และความไม่พงึ พอใจของผูร้ บั บริการมีอะไรบ้าง
เพิม่ เติมตามความเหมาะสม
(2) มีการติดตามผลหลังการเข้ารับบริ การจากผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงานทันที เพือ่ ให้ได้รับข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับคุณภาพ
บริ การที่เป็ นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุ ง.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ข้อมูลสําคัญทีไ่ ด้จากการติดตามผลหลังการเข้ารับ ทบทวนว่ามีการตอบสนองอย่างไร ดําเนินการ
บริการทันทีมอี ะไรบ้าง
เพิม่ เติมตามความเหมาะสม
(3) องค์กรปรับปรุ งวิธีการประเมินความพึงพอใจให้ทนั กับความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
บริ การสุ ขภาพ
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีโอกาสปรับปรุงวิธกี ารประเมินความพึงพอใจและ ปรับปรุงตามความเหมาะสม
การติดตามผลหลังเข้ารับบริการอะไรบ้าง
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I-3.3สิทธิผปู้ ่ วย (PCF.3)
องค์กรตระหนักและให้การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่วย.
ก. คําประกาศสิ ทธิ ผปู้ ่ วย
(1)ผูป้ ่ วยได้รับการคุม้ ครองตามคําประกาศสิ ทธิผปู้ ่ วยขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุ ข
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในคําประกาศสิทธิผปู้ ว่ ย 10 ประการ ทีอ่ งค์กร
ร่วมกันจัดทําแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
วิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้ มีสทิ ธิ
ผูป้ ว่ ยด้านใดบ้างทีย่ งั ไม่ชดั เจนในแนวทางปฏิบตั ิ
หรือยากลําบากในการปฏิบตั ิ
โอกาสทีผ่ รู้ บั บริการจะไม่ได้รบั ทราบข้อมูล หรือไม่ ทีมทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันวางแผนทางการให้ขอ้ มูลใน
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรือได้รบั ข้อมูลใน
สถานการณ์ดงั กลลล่าวอย่างเหมาะสม
ลักษณะทีท่ าํ ให้เกิดการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสมมี
อะไรบ้าง

ข. กระบวนการคุม้ ครองสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย
(1) องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีความตระหนักและทราบบทบาทของตนในการคุม้ ครองสิ ทธิผปู ้ ่ วย และมี
ระบบพร้อมที่จะตอบสนองเมื่อผูป้ ่ วยขอใช้สิทธิ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ความเชือ่ และเจตคติทต่ี อ้ งการปลูกฝงั ให้แก่
ประเมินว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีความเชือ่ และเจตคติท่ี
ผูป้ ฏิบตั งิ านในเรือ่ งสิทธิผปู้ ว่ ยคืออะไร
ต้องการเพียงใด จะปลูกฝงั อย่างไร
การปฏิบตั งิ า่ ยๆ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านสามารถกระทําได้ หาวิธที าํ ให้เป็ นเรือ่ งง่าย เป็ นเรือ่ งปกติ มีการ
ในชีวติ ประจําวันในเรือ่ งสิทธิผปู้ ว่ ยคืออะไรบ้าง
สะท้อนกลับหรือแลกเปลีย่ นอย่างสมํ่าเสมอ
การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งประสานงานกันหลาย ออกแบบระบบให้พร้อมทีจ่ ะตอบสนอง
ฝา่ ย ต้องมีระบบหรือขันตอนมารองรั
้
บมีอะไรบ้าง
(2)ผูป้ ่ วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ วยนอกควรได้รบั รูส้ ทิ ธิและหน้าทีใ่ นเรือ่ ง
ประเมินระบบงาน การรับรู้ และนําไปปรับปรุง
อะไรบ้าง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยในควรได้รบั รูส้ ทิ ธิและหน้าทีใ่ นเรือ่ งอะไรบ้าง ประเมินระบบงาน การรับรู้ และนําไปปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยผ่าตัดควรได้รบั รูส้ ทิ ธิและหน้าทีใ่ นเรือ่ ง
ประเมินระบบงาน การรับรู้ และนําไปปรับปรุง
อะไรบ้าง
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินและครอบครัวควรได้รบั รูส้ ทิ ธิในเรือ่ ง ประเมินระบบงาน การรับรู้ และนําไปปรับปรุง
อะไรบ้าง
(3) มีการคํานึงถึงสิ ทธิผปู ้ ่ วยในทุกกิจกรรมของการดูแลผูป้ ่ วย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตามรอยผูป้ ว่ ยตัง้ แต่แรกรับไปตามจุดบริการต่างๆ ประมวลผลข้อมูล จัดลําดับความสําคัญ มอบหมาย
และพิจารณาว่าในแต่ละขัน้ ตอนของการให้บริการ ให้ผเู้ กีย่ วข้องดําเนินการปรับปรุงและสร้างความ
นัน้ มีโอกาสอะไรบ้างทีจ่ ะละเมิดสิทธิผปู้ ว่ ย
เข้าใจ
(4)ผูป้ ่ วยได้รับการปกป้ องจากการถูกทําร้ายด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
วิเคราะห์ว่าในสถานการณ์ใดบ้างทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโอกาส วางแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการทําร้าย
ถูกทําร้ายด้านร่างกายเช่น ในผูป้ ว่ ยจิตเวช ผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยในสถานการณ์ดงั กล่าว
เด็ก
วิเคราะห์ว่าในสถานการณ์ใดบ้างทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโอกาส วางแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการทําร้าย
ถูกทําร้ายด้านจิตใจเช่น การใช้คาํ พูดหรือการ
ผูป้ ว่ ยในสถานการณ์ดงั กล่าว
กระทําทีค่ กุ คาม เป็ นปรปกั ษ์ ไม่เคารพในศักดิศรี
์
ของความเป็ นมนุษย์ ปิดโอกาสทีจ่ ะแสดงความ
คิดเห็น การข่มขู่ การกักขัง
วิเคราะห์ว่าในสถานการณ์ใดบ้างทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโอกาส วางแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการทําร้าย
ถูกทําร้ายด้านสังคม เช่น การใช้คาํ พูดหรือการ
ผูป้ ว่ ยในสถานการณ์ดงั กล่าว
กระทําบางอย่างทีท่ าํ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความอับอาย
(5)ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลด้วยความเคารพความเป็ นส่ วนตัว ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ค่านิยมและความเชื่อส่ วนบุคคล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
โอกาสทีผ่ ปู้ ว่ ยจะไม่ได้รบั การเคารพความเป็ น
วางแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ย
ส่วนตัว ศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์ ค่านิยม และ ในโอกาสดังกล่าว
ความเชือ่ ส่วนบุคคล จะเกิดขึน้ ในสถานการณ์
ใดบ้าง เช่น การซักประวัตทิ ่ี OPD, การ expose
ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นหอผูป้ ว่ ยรวม, ค่านิยมและความเชือ่
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ตามประเพณี

ดําเนิ นการปรับปรุง

(6) องค์กรสร้างหลักประกันว่าผูป้ ่ วยที่มีปัญหาและความรุ นแรงเหมือนกันจะได้รับการดูแลในลักษณะเดียวกัน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ทีมทีเ่ กีย่ วข้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่างทีผ่ ปู้ ว่ ยทีม่ ี ร่วมกันวางแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ลดความแตกต่าง
ปญั หาและความรุนแรงเหมือนกัน จะได้รบั การดูแล หรือการเลือกปฏิบตั ิ
รักษาทีแ่ ตกต่างกัน

ค. การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความต้องการเฉพาะ
(1)ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลด้วยความเคารพในสิ ทธิและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
ให้ การคงไว้ หรื อการยุติการรักษาเพื่อยืดชีวิต เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับหรื อกฎหมาย ความเชื่อและ
วัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครัว.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
หอผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งให้การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายมี
ส่งเสริมให้มผี ทู้ ม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจการดูแลผูป้ ว่ ย
อะไรบ้าง
ระยะสุดท้ายในหน่วยงานดังกล่าว, จัดสิง่ แวดล้อม
และระบบการดูแลทีค่ าํ นึงถึงสิทธิและศักดิศรี
์ ของ
ความเป็นมนุษย์ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้จากไปอย่างสงบ,
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวได้อยู่รว่ มกันอย่าง
ใกล้ชดิ ขณะทีไ่ ด้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
ผูป้ ว่ ยประเภทใดบ้างทีไ่ ม่ควรเริม่ ต้นกระบวนการ วางแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับความเชือ่
รักษาเพือ่ ยืดชีวติ
วัฒนธรรม กฎหมาย และวิชาการ
(2) ผูร้ ับบริ การที่เป็ นเด็ก ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิอย่างเหมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยเด็กทัวไปควรได้
่
รบั การคุม้ ครองสิทธิอะไร
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเด็กได้รบั การคุม้ ครองอย่าง
เป็ นพิเศษ เช่น สถานที่ การป้องกันอันตราย
เหมาะสม
เครือ่ งมือและยาเฉพาะ เจ้าหน้าที่
ผูป้ ว่ ยเด็กทีค่ วรได้รบั การใส่ใจเป็นพิเศษมีอะไรบ้าง ส่งเสริมให้มรี ะบบการดูแลทีเ่ หมาะสมสําหรับผูป้ ว่ ย
เช่น เด็กทีป่ ว่ ยหนัก เด็กทีม่ คี วามผิดปกติทาง
เด็กกลุ่มดังกล่าว
ร่างกายหรือประสาทสัมผัส เด็กทีเ่ รียนรูช้ า้ เด็กที่
ไม่มญ
ี าติมาเฝ้าดูแล
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ผูป้ ว่ ยเด็กกลุ่มใดทีค่ วรเปิดโอกาสให้อยูร่ ว่ มกับพ่อ
แม่ขณะอยูใ่ น รพ.
ผูป้ ว่ ยเด็กกลุ่มใดทีต่ อ้ งพิจารณาถึงการให้
การศึกษาระหว่างทีอ่ ยู่ รพ.
ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูท้ ช่ี ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ มี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเด็กดังกล่าวได้อยูร่ ว่ มกับพ่อแม่
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเด็กดังกล่าวได้รบั การศึกษา
วางระบบการดูแลเพือ่ ป้องกันปญั หาดังกล่าว

(3)มีการปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยที่จาํ เป็ นต้องแยก หรื อผูกยึด อย่างเหมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีผปู้ ว่ ยอะไรบ้างทีไ่ ด้รบั การแยกหรือผูกยึด
วางระบบการดูแลโดยกําหนดข้อบ่งชีใ้ ห้มเี หตุผล
ทางคลินิกทีส่ มควรหรือมีแนวทางในการใช้
ทางเลือกทดแทน และติดตามเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสม
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I – 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู ้
I-4.1การวัดวิเคราะห์และปรับปรุงผลงานขององค์กร (MAK.1)
องค์กรจัดให้มกี ารวัดวิเคราะห์ปรับทิศทางทบทวนและปรับปรุงผลงานโดยใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศใน
ทุกระดับและทุกส่วนขององค์กร.
I-4.1 ก. การวัดผลงาน
(1) องค์กรเลือก รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล / สารสนเทศ / ตัวชี้วดั สําคัญที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้
ติดตามผลการปฏิบตั ิงานประจําวัน, ติดตามผลงานขององค์กรโดยรวม, ติดตามความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ, สนับสนุนการตัดสิ นใจและการสร้างนวตกรรมขององค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวชีว้ ดั สําคัญ 5 ตัวแรกทีจ่ ะใช้ตดิ ตามผลงานของ พิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
องค์กรโดยรวมคืออะไร
และความครอบคลุมเป้าหมายสําคัญ
ตัวชีว้ ดั สําคัญ 5 ตัวแรกทีจ่ ะใช้ตดิ ตาม
พิจารณาความสมํ่าเสมอในการติดตามและการ
ความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คอื อะไร ตอบสนองต่อข้อมูล
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถหรือสมควรรวมจากตัวชีว้ ดั
หาทางใช้ประโยชน์จาก composite indicator ให้
หลายๆ ตัวมาเป็ น composite indicator มี
มากขึน้
อะไรบ้าง
ตัวชีว้ ดั สําคัญทีช่ ว่ ยในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ส่งเสริมให้มกี ารใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและ
และสร้างนวตกรรมขององค์กรมีอะไรบ้าง
สร้างนวตกรรมเพิม่ ขึน้
เป้าหมายสําคัญทีต่ อ้ งการให้มกี ารปฏิบตั ทิ งั ้ องค์กร พิจารณาตัวชีว้ ดั ในเรือ่ งนัน้ และทําให้ระบบวัดผล
ในทิศทางเดียวกันมีอะไรบ้าง
สอดคล้องกันในทุกส่วน ทุกระดับ
(2)องค์กรเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรี ยบเทียบที่สาํ คัญ และทําให้มนั่ ใจว่ามีการนําไปใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจ
อย่างมีประสิ ทธิผล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ตัวชีว้ ดั สําคัญใดบ้างทีค่ วรเทียบเคียงกับค่าเฉลีย่
หาแหล่งข้อมูลทีจ่ ะเทียบเคียง และดําเนินการ
ขององค์กรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน
เปรียบเทียบ
ตัวชีว้ ดั สําคัญใดบ้างทีค่ วรเทียบเคียงกับค่า top
หาแหล่งข้อมูลทีจ่ ะเทียบเคียง และดําเนินการ
quartile ขององค์กรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน
เปรียบเทียบ
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ตัวชีว้ ดั สําคัญใดบ้างทีค่ วรเทียบเคียงกับ top
quartile ของระบบบริการ

ดําเนิ นการปรับปรุง
หาแหล่งข้อมูลทีจ่ ะเทียบเคียง และดําเนินการ
เปรียบเทียบ

(3) องค์กรปรับปรุ งระบบการวัดผลงานให้ทนั กับความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องและทิศทางของบริ การสุ ขภาพ, ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายในหรื อภายนอกที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วหรื อไม่คาดคิด.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีโอกาสทีจ่ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงต่างๆ อะไรบ้าง พิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อการวัดผลงานอย่างไร
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่ สาร และควรปรับปรุงระบบการวัดผลอย่างไร
ปญั หาสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั บริการ
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I-4.1 ข. การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุ งผลงาน
(1) องค์กรทบทวนประเมินผลงานและขีดความสามารถขององค์กร. มีการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการทบทวน
ประเมินผลและสร้างความมัน่ ใจว่าได้ขอ้ สรุ ปที่น่าเชื่อถือ. องค์กรใช้การทบทวนนี้เพื่อประเมินความสําเร็ จของ
องค์กร, ความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ, และความสามารถในการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรและสิ่ งแวดล้อมภายนอก.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในระดับหน่วยงาน ต้องการประเมินความสําเร็จ
พิจารณาว่ามีขอ้ มูลอะไรบ้างทีจ่ ะบอกถึง
เรื่องอะไรบ้าง
ความสําเร็จนัน้ นําข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้ม แยก
ส่วน หรือตรวจสอบความสัมพันธ์
ในระดับองค์กรหรือระบบงาน ต้องการประเมิน
พิจารณาว่ามีขอ้ มูลอะไรบ้างทีจ่ ะบอกถึง
ความสําเร็จเรื่องอะไรบ้าง
ความสําเร็จนัน้ นําข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้ม แยก
ส่วน หรือตรวจสอบความสัมพันธ์
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอกทีส่ าํ คัญคือ พิจารณาว่ามีขอ้ มูลอะไรบ้างทีจ่ ะบอกถึง
อะไร
ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ความก้าวหน้าสําคัญตามแผนกลยุทธ์และ
พิจารณาว่าจะใช้ขอ้ มูลอะไรเพือ่ ติดตาม
แผนปฏิบตั กิ ารคืออะไร
ความก้าวหน้าดังกล่าว กําหนดรอบเวลาของการ
ติดตามอย่างสมํ่าเสมอ
(2) องค์กรนําสิ่ งที่ได้จากการทบทวนประเมินผลงานขององค์กรมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อการปรับปรุ งและหาโอกาส
สร้างนวตกรรม, พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือลําดับสําคัญเพือ่ การพัฒนาทีผ่ นู้ ํากําหนด ทบทวนว่าลําดับความสําคัญดังกล่าวสอดคล้องกับ
ในปี น้ี
ผลการวิเคราะห์ใน I-4.1 ข (1) อย่างไร มีการ
ถ่ายทอดลําดับความสําคัญนัน้ ไปสูห่ น่วยงานที่
เกีย่ วข้องอย่างไร
(3) องค์กรนําผลการทบทวนประเมินผลงานขององค์กร ไปใช้ในการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการสําคัญอย่างเป็ น
ระบบ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ในรอบปีทผ่ี ่านมามีการปรับปรุงกระบวนการสําคัญ การปรับปรุงดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมิน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
อะไรบ้าง
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I-4.2 การจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ความรู ้ (MAK.2)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีขอ้ มูลสารสนเทศซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ทจ่ี าํ เป็ นมีคณ
ุ ภาพและพร้อมใช้
งานสําหรับบุคลากร/ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน. องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรูข้ องตนเพือ่ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร.
ก. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(1)ข้อมูลและสารสนเทศที่จาํ เป็ นสําหรับบุคลากร/ผูบ้ ริ หาร/ผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน/องค์กรภายนอกมีความพร้อมใช้งาน เอื้อ
ต่อการดูแลผูป้ ่ วย การบริ หารจัดการ การตรวจสอบทางคลินิก การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการวิจยั . แผนงาน
และการจัดการสารสนเทศมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนขององค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีค่ วรได้รบั การพัฒนา นําความต้องการไปพัฒนาเพือ่ ให้มขี อ้ มูลพร้อมใช้
เพือ่ ให้ดแู ลผูป้ ว่ ยได้ดขี น้ึ ง่ายขึน้ มีอะไรบ้าง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีค่ วรได้รบั การพัฒนา นําความต้องการไปพัฒนาเพือ่ ให้มขี อ้ มูลพร้อมใช้
เพือ่ การบริหารจัดการทีด่ ขี น้ึ มีประสิทธิภาพขึน้ มี
อะไรบ้าง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีค่ วรได้รบั การพัฒนา นําความต้องการไปพัฒนาเพือ่ ให้มขี อ้ มูลพร้อมใช้
เพือ่ การตรวจสอบทางคลินิกและการพัฒนา
คุณภาพมีอะไรบ้าง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีค่ วรได้รบั การพัฒนา นําความต้องการไปพัฒนาเพือ่ ให้มขี อ้ มูลพร้อมใช้
เพือ่ การศึกษาและการวิจยั ทีด่ ขี น้ึ มีอะไรบ้าง
(2) องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มีความเชื่อถือได้ ป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล และใช้งานง่าย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
จุดอ่อนของระบบฮาร์ดแวร์ทต่ี อ้ งปรับปรุงมี
ดําเนินการอุดช่องโหว่ของระบบ
อะไรบ้าง
โอกาสทีข่ อ้ มูลจะรัวไหลมี
่
ได้อย่างไรบ้าง
ดําเนินการปรับปรุงเพือ่ ป้องกันการรัวไหล
่
โอกาสทีจ่ ะทําให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้งา่ ยขึน้ มี ดําเนินการปรับปรุงเพือ่ ให้ใช้งานง่าย
อะไรบ้าง
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(3) องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ มีความพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิ น.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
เหตุฉุกเฉินทีไ่ ม่รนุ แรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ มีอะไรบ้าง วางแผนเพือ่ ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้
เช่น ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน
ในภาวะดังกล่าว
อุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ มีอะไรบ้าง
วางแผนเพือ่ ให้สามารถกูค้ นื ระบบสารสนเทศ
กลับมาโดยเร็วทีส่ ดุ
(4) องค์กรปรับปรุ งกลไกการจัดให้มีขอ้ มูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่พร้อมใช้ให้ทนั กับ
ความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้อง ทิศทางของบริ การสุ ขภาพ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศทีก่ าํ ลังเปลีย่ นแปลงมี
พิจารณาว่าจะนําเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปมาใช้
อะไรบ้าง
ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างไร
มีระบบทีต่ รวจสอบความพร้อมใช้และการทันความ สร้างระบบติดตามและตอบสนองความต้องการ
ต้องการใช้ของผูเ้ กีย่ วข้องอยูต่ ลอดเวลาหรือไม่
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ข. การจัดการความรู้ขององค์กร
มีการจัดการความรู ้ขององค์กรเพื่อให้เกิดสิ่ งต่อไปนี้: การรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้ของบุคลากร, การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็ นประโยชน์จากผูป้ ่ วย/ผูร้ ับผลงาน และองค์กรภายนอก, การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วธิ ีการปฏิบตั ิที่ดี
หรื อที่เป็ นเลิศ และนําไปสู่การปฏิบตั ิ, การประมวลและนําความรู ้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์, และการนํา
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิ ทธิผลของวิธีการดูแลรักษามาประยุกต์ใช้.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ความรูเ้ ชิงปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามสําคัญต่อความสําเร็จ
จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นประเด็นดังกล่าว สรุป
ของ รพ.มีอะไรบ้าง
ความรูแ้ ละทําให้อยู่ในระบบหรือสามารถนํามาใช้
ได้งา่ ย
มีความรูอ้ ะไรทีจ่ ะเป็ นประโยชน์หากมีการ
จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
วิธกี ารอะไรทีง่ า่ ยและเป็นไปได้ทจ่ี ะมีการ
จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหน่วยงานต่างๆ อย่าง
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั อย่างสมํ่าเสมอในหน่วยงาน สมํ่าเสมอ
ต่างๆ
แนวปฏิบตั ทิ างคลินิกใดทีน่ ํามาใช้แล้วยังมีการ
จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ หาวิธกี ารในการ
ปฏิบตั ติ ามไม่มากนัก
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ าม
แนวปฏิบตั ทิ างคลินิกใดทีส่ มควรนํามาใช้เพิม่ จากที่ ทํา gap analysis วิเคราะห์โอกาสพัฒนา, ใช้
มีอยู่เพือ่ ให้ครอบคลุมโรคทีใ่ ห้การดูแลให้มากทีส่ ดุ แนวคิด Human Factors Engineering เพือ่
ออกแบบระบบงานให้สามารถนําความรูไ้ ปปฏิบตั ิ
ได้งา่ ย, การตามรอยการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
โดยเน้นความครอบคลุมกลุ่มผูป้ ว่ ยทีส่ าํ คัญให้มาก
ทีส่ ดุ และเชือ่ มโยงกับการวัดผลทางด้านคลินิก
มีผปู้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างทีส่ มควรเชิญมาร่วมให้
จัดสนทนากลุ่มกับผูป้ ว่ ย
ข้อคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงบริการ
มีเรือ่ งใดบ้างทีค่ วร benchmark กับองค์กรอื่นทีท่ าํ เลือกองค์กรทีเ่ หมาะสมและดําเนินการ
ได้ดี
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ค. คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้
(1) องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ขององค์กร มีความแม่นยํา เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ และ
ปลอดภัย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ข้อมูลและสารสนเทศทีต่ อ้ งสร้างความมันใจใน
่
วางระบบตรวจสอบเพือ่ ให้ม ั ่นใจในความถูกต้อง
ถูกต้องแม่นยํามีอะไรบ้าง เช่น ตัวชีว้ ดั ข้อมูล
แม่นยํา้
ประจําตัวผูป้ ว่ ย
(2) องค์สร้างความมัน่ ใจในการรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีขอ้ มูลและสารสนเทศอะไรบ้างทีจ่ าํ เป็ นต้องเก็บ ตามรอยเพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าในทุกขัน้ ตอนมีการ
รักษาเป็ นความลับ
จัดการทีจ่ ะรักษาความลับได้อย่างรัดกุม และ
ปรับปรุงในจุดทีเ่ ป็นปญั หา
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I – 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
I-5.1 ความผูกพันของบุคลากร (HRF.1)
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากรจัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจเพือ่ บรรลุความสําเร็จในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล.บุคลากรและผูน้ ําได้รบั การพัฒนาเพือ่ ให้สร้างผลงานทีด่ .ี
ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร
(1) องค์กรกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และแต่ละส่ วน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันสําหรับ
เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล (ถ้ายังไม่ม)ี ดําเนินการ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม
ปรับระบบเพือ่ สร้างความผูกพันตามข้อมูลทีไ่ ด้
ตัวอย่างเรือ่ งเล่าทีแ่ สดงออกถึงความตระหนักใน
นําไปขยายผล
คุณค่าและความหมายของงานมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างเรือ่ งเล่าทีแ่ สดงออกถึงการได้รบั มอบหมาย นําไปขยายผล
ให้ทาํ งานทีท่ า้ ทายมีอะไรบ้าง
(2) องค์กรเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้บุคลากรมีผลงานที่ดี และมีแรงจูงใจ
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ขยายผลให้ทาํ ได้มากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ ส่งเสริมให้
ตัวอย่างการสร้างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ/
หน่วยงาน ทีท่ าํ ได้จนเป็ นวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง
ช่วยให้บุคลากรมีผลงานทีด่ ี
ตัวอย่างการสือ่ สารสองทางกับผูบ้ ริหารทีเ่ รียบง่าย ขยายผลให้ทาํ ได้มากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ ส่งเสริมให้
และได้ผลมีอะไรบ้าง
ช่วยให้บุคลากรมีผลงานทีด่ ี
ตัวอย่างการเสริมพลังและให้อาํ นาจตัดสินใจทีท่ าํ
ขยายผลให้ทาํ ได้มากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ ส่งเสริมให้
กันบ่อยๆ มีอะไรบ้าง
ช่วยให้บุคลากรมีผลงานทีด่ ี
ตัวอย่างการใช้ความคิดริเริม่ และสร้างนวตกรรม
ขยายผลให้ทาํ ได้มากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ ส่งเสริมให้
ให้แก่ระบบงานมีอะไรบ้าง
ช่วยให้บุคลากรมีผลงานทีด่ ี
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายใน ขยายผลให้ทาํ ได้มากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ ส่งเสริมให้
ข้อคิดและวัฒนธรรมของบุคลากรมีอะไรบ้าง
ช่วยให้บุคลากรมีผลงานทีด่ ี
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(3) ระบบประเมินและพัฒนาผลงานบุคลากร (staff performance management system) ส่ งเสริ มให้บุคลากรสร้าง
ผลงานที่ดี มีความผูกพันกับองค์กร, หนุนเสริ มการมุ่งเน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน / การให้บริ การสุขภาพ, และการนํา
แผนไปปฏิบตั ิให้สาํ เร็ จผล. ระบบดังกล่าวนําประเด็นเรื่ องการบริ หารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย
และการสร้างแรงจูงใจมาพิจารณาด้วย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
performance management system มีสว่ นช่วยใน ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การสือ่ สารความคาดหวังขององค์กรให้กบั บุคลากร performance management system
แต่ละคนเพียงใด และนําไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพ
เพือ่ ตอบสนองความคาดหวังขององค์กรอย่างไร
อะไรคือจุดเน้นของความคาดหวังขององค์กรที่
ส่งเสริมให้ทงั ้ ผูบ้ ริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ
ผูบ้ ริหารสือ่ กับบุคลากรในระหว่างการประเมินผล กับการสือ่ สารความคาดหวังขององค์กร
การปฏิบตั งิ าน
อะไรคือการพัฒนาบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นแผนพัฒนา
ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาบุคคลากร
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ส่วนใหญ่
รายบุคคล และปรับปรุงการทําแผนในรอบต่อไป

ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน้ าํ
(1) ระบบการพัฒนาและเรี ยนรู ้สาํ หรับบุคลากร พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ปญั หาในการปฏิบตั งิ านหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ
นําประเด็นดังกล่าวมากําหนดเป็ น learning need
ประสงค์ทพ่ี บบ่อยหรือรุนแรงมีอะไรบ้าง
และดําเนินการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ในเรือ่ งใดทีบ่ ุคลากรต้องมีความรู้
นําประเด็นดังกล่าวมากําหนดเป็ น learning need
ความสามารถเพิม่ ขึน้
และดําเนินการพัฒนา
Core competency ขององค์กรคืออะไร
กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ให้องค์กรมี
core competency ดังกล่าวอย่างแท้จริง
มีการนําผลของการเฝ้าติดตามและพัฒนาคุณภาพ/ วางแผนใช้ประโยชน์จากผลการเฝ้าติดตามและ
ความปลอดภัย มาสร้างการเรียนรูต้ ่อยอดอย่างไร พัฒนาคุณภาพให้มากทีส่ ุด และครอบคลุมบุคลากร
ให้มากทีส่ ดุ
มีการฝึกอบรมบุคลากรในเรือ่ งการสร้างเสริม
เชื่อมโยงให้เกิดการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน
สุขภาพอะไรบ้าง
เนื้อหาของ learning need ในรอบ 2-3 ปีทผ่ี ่านมา ทบทวนว่าการกําหนด learning need ดังกล่าวได้
มีแนวโน้มเปลีย่ นไปอย่างไร
พิจารณาประเด็นทีก่ ล่าวมาข้างต้นอย่างไร และ
เพิม่ เติมตามความเหมาะสม
รูปแบบการเรียนรูท้ ง่ี า่ ยและได้ผลทีค่ วรได้รบั การ นําแนวทางดังกล่าวไปขยายผล
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
สนับสนุนมากขึน้ มีอะไรบ้าง (เช่น การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง การจับคูห่ รือมีพเ่ี ลีย้ ง การมอบหมายให้
ทํางานบางเรือ่ ง การเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม)
ประเด็นทีค่ วรติดตามเพือ่ หนุนเสริมการปฏิบตั ติ าม ดําเนินการติดตามประเมินผลการนําความรูไ้ ป
ความรูท้ เ่ี รียนมามีอะไรบ้าง
ปฏิบตั ิ
(2) ระบบพัฒนาและเรี ยนรู ้สาํ หรับผูน้ าํ
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
Learning need สําหรับผูน้ ําควรมีอะไรบ้าง
รูปแบบการพัฒนาผูน้ ําทีไ่ ด้ผลทีเ่ คยใช้สาํ หรับทีน่ ่ี
คืออะไร ทีเ่ ห็นแบบอย่างจากทีอ่ ่นื มีอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
นําไปวางแผนพัฒนา
ขยายผลและทดลองแนวทางใหม่ๆ เพิม่ เติม

(3) องค์กรประเมินประสิ ทธิผลของระบบการพัฒนาและเรี ยนรู ้สาํ หรับบุคลากรและผูน้ าํ โดยพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ละบุคคลและผลงานขององค์กรร่ วมด้วย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ประเด็นทีอ่ ยากเห็นการเปลีย่ นแปลงในด้านความรู้ นําประเด็นดังกล่าวไปประเมินทัง้ ในระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากรมากทีส่ ดุ คืออะไร
การประยุกต์ใช้ความรู้ และในระยะยาววางแผน
ประเมินผลลัพธ์ต่อการดูแลผูป้ ว่ ยหรือผลสัมฤทธิ ์
ของงาน
(4) องค์กรจัดการเรื่ องความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนทัว่ ทั้งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิผล. องค์กรมีการ
วางแผนสร้างผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ เพื่อสื บทอดการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิผล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือตัวอย่างการจัดการเรือ่ งความก้าวหน้าใน พิจารณาเติมเต็มให้ดยี งิ่ ขึน้ กําหนดคุณสมบัตแิ ละ
อาชีพการงานที่ รพ.วางระบบไว้แล้ว
เกณฑ์ให้ชดั เจน ส่งเสริมการฝึกอบรมทีจ่ าํ เป็ น
รวมทัง้ ขยายสูก่ ลุ่มบุคลากรทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจน
ในเรือ่ งความก้าวหน้าหรือการเติบโต
อะไรคือตัวอย่างการสร้างผูบ้ ริหารและผูน้ ําสําหรับ พิจารณาการกําหนดตําแหน่งบริหารทีต่ อ้ งจัดทํา
อนาคต
succession plan, กําหนด competency ในด้าน
การนําและการบริหาร, ค้นหาผูท้ อ่ี ยูใ่ นข่าย
(candidate), จัดการพัฒนาและฝึกอบรม, ติดตาม
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลการปฏิบตั งิ าน

ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) องค์กรประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ด้วยวิธีการที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่ม แต่ละส่ วนของบุคลากร, และใช้ตวั ชี้วดั เหล่านี้เพื่อปรับปรุ งความผูกพันของบุคลากร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ นําข้อมูลมาปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
บุคลากรแต่ละกลุ่มเป็ นอย่างไร
(2) องค์กรนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของบริ การสุ ขภาพ / กิจการขององค์กร ใน
ตอนที่ IV เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุ งทั้งความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ของบริ การสุขภาพ / กิจการของ
องค์กร. (ข้ อนีเ้ ป็ นตัวเลือกให้ รพ.พิจารณาใช้ เมื่อมีความพร้ อม)
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มของคะแนนความ
นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงความผูกพันและ
ผูกพัน และผลลัพธ์ของบริการสุขภาพหรือผลลัพธ์ ผลลัพธ์การดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ในรอบสามปีทผ่ี า่ นมาเป็ น
อย่างไร (ถ้ามี)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (HRF.2)
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลังเพือ่ ให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ.องค์กรจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศทีส่ นับสนุนให้บุคลากรมีสขุ ภาพดีและมีความปลอดภัย.
ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร
(1) องค์กรประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและระดับกําลังคนที่ตอ้ งการ. มีการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละ
ตําแหน่ง และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามความรู ้ความสามารถของบุคลากรและข้อกําหนดในกฎหมาย.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
แผนบุคลากรกําหนดอัตรากําลังและระดับความรู้ ทบทวนความสอดคล้องกับพันธกิจ, แผน
ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในสายงานต่างๆ ยุทธศาสตร์, core competency ขององค์กร,
ไว้อย่างไร
ปญั หาการดูแลผูป้ ว่ ย และทิศทางการพัฒนาใน
อนาคต
ข้อกําหนดตามกฎหมายในเรื่องคุณสมบัตขิ อง
ทําให้มนใจว่
ั ่ าการมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบนัน้
บุคลากรกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ย ที่
เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎหมาย ทบทวนความ
รพ.ต้องใส่ใจ มีอะไรบ้าง
เสีย่ งทีอ่ าจมีการปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าทีท่ ก่ี ําหนดไว้
อย่างเป็ นทางการ
การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ะไรบ้างทีผ่ ปู้ ฏิบตั ติ อ้ งมีความรู้ จัดทําคุณสมบัตสิ าํ หรับผูท้ ต่ี อ้ งปฏิบตั หิ น้าที่
ความสามารถเฉพาะหรือต้องได้รบั การฝึกอบรม
ดังกล่าว (ครอบคลุมทัง้ การฝึกอบรมและจํานวน
ผูป้ ว่ ยหรือจํานวนชัวโมงที
่
ม่ ปี ระสบการณ์ในการทํา
เป็ นการเฉพาะ (เช่น วิสญ
ั ญีพยาบาล)
หน้าทีด่ งั กล่าว) และจัดระบบทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าผู้
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวเป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามที่
กําหนดไว้
(2)มีกระบวนการที่มีประสิ ทธิผลในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุลงตําแหน่ง และธํารงรักษาบุคลากรใหม่. มีการรวบรวม
ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัติของบุคลากรในด้านใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึ กอบรม และประสบการณ์.
องค์กรสร้างความมัน่ ใจว่าบุคลากรเป็ นตัวแทนของความหลากหลายทางข้อคิด วัฒนธรรม และความคิดอ่านของ
ชุมชน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
รพ.ได้บุคลากรใหม่มาจากแหล่งใดบ้าง
ทบทวนประสิทธิผลของการสรรหา พิจารณาความ
เป็ นไปได้ในแหล่งทางเลือกอื่นๆ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
รพ.มีเอกสารคุณสมบัตบิ ุคลากรครบถ้วนเพียงใด
รพ.มีความหลากหลายของบุคลากรในด้านใดบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ตรวจสอบให้มนใจว่
ั ่ าบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าํ หนดไว้
ทบทวนว่าได้เปิดโอกาสให้ใช้ความหลากหลายใน
ด้านข้อคิดและวัฒนธรรมของบุคลากรอย่างเต็มที่

(3) องค์กรบริ หารและจัดระบบบุคลากรเพื่อ:
• ให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็ จ
•ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร
• หนุนเสริ มการมุ่งเน้นผูป้ ่ วย / ผูร้ ับผลงาน / การให้บริ การสุ ขภาพ
• ให้ผลดําเนินการเป็ นไปตามความคาดหวังหรื อดีกว่า
•ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
• คล่องตัวพอที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ความสําเร็จขององค์กรทีต่ อ้ งการคืออะไร
ออกแบบโครงสร้าง แรงจูงใจ เป้าหมาย การสือ่ สาร
การรายงานผล ให้เอือ้ ต่อความสําเร็จทีต่ อ้ งการ
Core competency (ความสามารถหลัก)ของ รพ. จะจัดระบบบริหารบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมและใช้
คืออะไร
ประโยชน์จาก core competency ของ รพ.
ลักษณะการให้บริการทีม่ งุ่ เน้นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยากเห็นคือ จัดระบบการทํางานของบุคลากรเพือ่ ให้ได้ลกั ษณะ
อะไร
ทีต่ อ้ งการเห็น
หากจะให้ระบบการทํางานตอบสนองต่อการ
ออกแบบระบบการทํางานให้มคี วามคล่องตัวหรือ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว อะไรคือความ ความยืดหยุน่ ดังกล่าว
คล่องตัวหรือความยืดหยุ่นทีต่ อ้ งการ
(4) องค์กรเตรี ยมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและความเพียงพอ. องค์กร
บริ หารบุคลากร ความต้องการของบุคลากรและความต้องการขององค์กรเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง, เพื่อป้ องกันการลดบุคลากร, และเพื่อลดผลกระทบจากการที่บุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อมีความจําเป็ น.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ขีดความสามารถทีบ่ ุคลากรควรจะมีเพิม่ ขึน้ ใน 3 ปี วางแผนเตรียมบุคลากรให้มขี ดี ความสามารถ
ข้างหน้ามีอะไรบ้าง
ดังกล่าว
จุดทีบ่ ุคลากรขาดแคลนมากทีส่ ดุ ในปจั จุบนั คืออะไร ในระยะสัน้ จัดระบบทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าจะดูแลผูป้ ว่ ย
ได้อย่างปลอดภัย, วางแผนสรรหาบุคลากรเพิม่ เติม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
สาเหตุสาํ คัญทีจ่ ะทําให้บุคลากรลดลงในอนาคตมี
อะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
หรือปรับระบบงานในระยะยาว
ทําความเข้าใจกับความต้องการของบุคลากรและ
หาวิธกี ารป้องกันเชิงรุก

ข. บรรยากาศในการทํางาน
(1) องค์กรสร้างความมัน่ ใจและดําเนินการปรับปรุ งเพื่อให้สถานที่ทาํ งานเอื้อต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีการป้ องกันภัย.
มีการกําหนดตัววัดผลงานและเป้ าหมายการปรับปรุ งสําหรับแต่ละประเด็นดังกล่าว. (นําไปประเมินรวมในหัวข้อ II3.1 ก)
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
จุดเสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับ
กําหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และดําเนินการปรับปรุง
บุคลากรมีอะไรบ้าง
ให้เกิดความปลอดภัย
(2) องค์กรให้การดูแลและเกื้อหนุนบุคลากรด้วยนโยบาย การจัดบริ การ และสิ ทธิประโยชน์ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของบุคลากรที่มีความหลากหลายแต่ละกลุ่ม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
นโยบาย บริการ และสิทธิประโยชน์ทบ่ี ุคลากรแต่ ดําเนินการตอบสนองตามความเป็นไปได้
ละกลุ่มต้องการคืออะไร

ค. สุ ขภาพบุคลากร
(1) บุคลากรมีส่วนร่ วม เรี ยนรู ้ ตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิในการดูแลสุ ขภาพกาย ใจ สังคม ของตน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
พฤติกรรมสุขภาพสําคัญทีบ่ ุคลากรของ รพ.ควร
ออกแบบกิจกรรมและสร้างแรงจูงใจให้มกี ารปฏิบตั ิ
ปฏิบตั เิ ป็ นปกติประจําให้ได้คอื อะไร
ส่งเสริมการใช้ศลิ ปะ ดนตรี งานอดิเรก เพือ่ สุขภาพ
ทีด่ ี
โรคหรือปญั หาสุขภาพของบุคลากรทีจ่ ะมีผลต่อการ ติดตามพฤติกรรมการดูแลและผลลัพธ์ทางคลินิก
ปฏิบตั งิ านและภาระการดูแลในระยะยาวมีอะไรบ้าง ตัง้ เป้าหมายผลลัพธ์ทางคลินิกของแต่ละคน จัด
ชุมชนเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ฯลฯ
(2) บุคลากรมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการเป็ นแบบอย่างพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และแบบอย่างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
โอกาสทีบ่ ุคลากรจะเป็ นแบบอย่างพฤติกรรม
สุขภาพทีด่ ใี ห้แก่สงั คมมีอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ส่งเสริมให้บุคลากรใช้โอกาสดังกล่าว และทํา
ข้อตกลงในบุคลากรทัง้ องค์กรทีจ่ ะมีพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี ละเว้นจากพฤติกรรม
สุขภาพทีไ่ ม่ดี

(3) องค์กรประเมินและจัดการความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพที่สาํ คัญอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชื้อวัณโรค
ไวรัสตับอักเสบบี และ HIV จากผูป้ ่ วย, เข็มฉีดยาหรื อของมีคมบาด, สารเคมีในห้องปฏิบตั ิการ, ก๊าซดมสลบ และยา
เคมีบาํ บัด.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
โอกาสเกิดอุบตั เิ หตุหรือเจ็บปว่ ยจากการทํางาน
ทบทวนประเมินความรัดกุมและผลลัพธ์ของ
ของบุคลากรทีส่ าํ คัญมีอะไรบ้าง
มาตรการป้องกันทีใ่ ช้อยู่ ตอบสนองอย่างเหมาะสม
(4) บุคลากรทุกคนได้รับการประเมินสุขภาพแรกเข้าทํางาน และมีขอ้ มูลสุ ขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทัว่ ไป
ประวัติการได้รับภูมิคุม้ กัน ประวัติการเจ็บป่ วยและอุบตั ิเหตุ รวมทั้งพฤติกรรมสุ ขภาพส่ วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่
การตรวจสุ ขภาพตามความเสี่ ยงของหน่วยงานที่จะเข้าทํางาน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงานทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของ ตรวจสุขภาพเพิม่ เติมตามความจําเป็ นของ
บุคลากร หรือต้องตรวจสุขภาพบุคลากรก่อน
หน่วยงานทีจ่ ะเข้าทํางาน
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานดังกล่าวมีอะไรบ้าง
(5)บุคลากรได้รับการตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะเพื่อประเมินการเจ็บป่ วยเนื่องมาจากการทํางาน รวมทั้งการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะ
มีผลต่อการดูแลผูป้ ่ วยและบุคลากรอื่นๆ ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อันตรายและการเจ็บปว่ ยจากการทํางานทีส่ าํ คัญมี จัดระบบการตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวังตาม
อะไรบ้าง พิจารณาโดยสัมพันธ์กบั ลักษณะงานที่
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
รับผิดชอบ
(6)บุคลากรได้รับภูมิคุม้ กันโรคติดต่ออย่างเหมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
บุคลกรแต่ละกลุ่มควรได้รบั ภูมคิ มุ้ กันอะไรบ้าง
ทบทวนความครอบคลุมของการได้รบั ภูมคิ มุ้ กันใน
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และให้ภูมคิ มุ้ กันเพิม่ ให้ครบ
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(7)บุคลากรที่เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บจากการทํางานได้รับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสม. องค์กรจัดทํานโยบายและ
วิธีปฏิบตั ิสาํ หรับทั้งการประเมินโอกาสแพร่ กระจายเชื้อ ข้อบ่งชี้ในการจํากัดการปฏิบตั ิหน้าที่ และการดูแลบุคลากรที่
สัมผัสเชื้อซึ่งครอบคลุมถึงการให้ภูมิคุม้ กันและการจํากัดการปฏิบตั ิงาน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การเจ็บปว่ ยหรือบาดเจ็บจากการทํางานทีเ่ คย
สัมภาษณ์ผทู้ เ่ี จ็บปว่ ยหรือบาดเจ็บว่าได้รบั การดูแล
เกิดขึน้ มีอะไรบ้าง
อย่างไร มีขอ้ เสนอแนะอะไร นําไปปรับปรุง
การเจ็บปว่ ยหรือบาดเจ็บทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ แม้ยงั
ทบทวนระบบทีว่ างไว้ว่ามีความเหมาะสม เป็ นไป
ไม่เคยเกิด มีอะไรบ้าง
ตามข้อแนะนําทางวิชาการเพียงใด
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I-6.1 การออกแบบระบบงาน
องค์กรกําหนดงานทีเ่ ป็ นความเชีย่ วชาญพิเศษของตนออกแบบระบบงานและกระบวนการสําคัญเพือ่ ส่ง
มอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่วย / ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ,พร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน,และบรรลุความสําเร็จขององค์กร.
ก. ความเชี่ยวชาญพิเศษ/สมรรถนะหลัก (core competency) ขององค์กร
(1) องค์กรกําหนดงานที่เป็ นความเชี่ยวชาญพิเศษของตน ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั พันธกิจ สิ่ งแวดล้อม และแผนปฏิบตั ิการ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
พันธกิจขององค์กรคืออะไร
ความสามารถทีอ่ งค์กรควรมีเพือ่ ให้พนั ธกิจนัน้
สําเร็จอย่างยังยื
่ นคืออะไร วางแผนพัฒนาให้เก่งขึน้
ใช้ประโยชน์ให้มากขึน้
สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเฉพาะสําหรับองค์กรคือ
ความสามารถทีอ่ งค์กรควรมีเพือ่ ตอบสนองกับ
อะไร
ความเฉพาะดังกล่าวคืออะไร วางแผนพัฒนาให้เก่ง
ขึน้ ใช้ประโยชน์ให้มากขึน้
(2) องค์กรออกแบบระบบงานโดยรวม และสร้างนวตกรรมให้กบั ระบบงาน โดยใช้ทรัพยากรจากภายนอก (และ
ภายใน) อย่างเหมาะสม.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ระบบงาน/บริการใดบ้างทีอ่ งค์กรควรมีแต่ยงั ไม่มี
พิจารณาว่าควรจะทําเองหรือสร้างความร่วมมือกับ
ภายนอก
งานใดทีค่ วรจ้างเหมา หรือมีการจ้างเหมา
วางแผน/ทบทวนการทําพันธสัญญาทีจ่ ะให้ความ
หน่วยงานภายนอก
มั ่นใจว่างานนัน้ มีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ จัดระบบ
การเชือ่ มต่อและควบคุมกํากับทีเ่ หมาะสม
งานใดทีค่ วรมีหรือมีการสร้างความร่วมมือกับ
วางแผน/ทบทวนการทําข้อตกลงทีม่ ขี อ้ กําหนด
พันธมิตร/หน่วยงานภายนอก
แสดงถึงความคาดหวังทีช่ ดั เจนต่อกัน เพือ่ ให้ม ั ่นใจ
ว่างานนัน้ มีคุณภาพตามทีต่ อ้ งการ จัดระบบการ
เชื่อมต่อและควบคุมกํากับทีเ่ หมาะสม
ระบบงานสําคัญโดยรวมมีอะไรบ้าง
สร้างแผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ
และความสัมพันธ์กบั พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของ
องค์กร
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ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน
(1) องค์กรกําหนดกระบวนการทํางานสําคัญ ซึ่งสัมพันธ์กบั ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร. กระบวนการเหล่านี้
นําไปสู่การส่ งมอบคุณค่าให้แก่ผปู ้ ่ วย ผูร้ ับผลงานอื่นๆ และความสําเร็ จขององค์กร. (นําเสนอกระบวนการทํางานที่
สําคัญ)
(2) องค์กรจัดทําข้อกําหนด (คุณลักษณะที่คาดหวัง) ที่สาํ คัญของกระบวนการข้างต้น โดยใช้ขอ้ มูลจากผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ผูป้ ่ วย ผูร้ ับผลงานอื่นๆ ผูส้ ่ งมอบ และผูร้ ่ วมงานจากภายนอก. (นําเสนอข้อกําหนด / ความคาดหวังที่สาํ คัญ)
(3) องค์กรออกแบบและสร้างสรรค์นวตกรรมสําหรับกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองข้อกําหนด/ความคาดหวัง
สําคัญข้างต้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้
ขององค์กร โอกาสที่จะต้องปรับเปลี่ยน ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีข้ ึน รอบเวลา ผลิตภาพ ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ระบบงานทีม่ คี วามสําคัญต่อการบรรลุพนั ธกิจหรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ใช้แนวคิด process management เพือ่ ออกแบบ
ระบบ ปรับปรุง และสร้างนวตกรรมความความ
เหมาะสม
ระบบงานทีม่ คี วามสําคัญต่อผลลัพธ์การดูแลผูป้ ว่ ย ใช้แนวคิด process management เพือ่ ออกแบบ
ทีค่ วรได้รบั การปรับปรุงมีอะไรบ้าง
ระบบ ปรับปรุง และสร้างนวตกรรมความความ
เหมาะสม
ระบบงานสนับสนุนทีค่ วรมีการปรับปรุงเพือ่ เพิม่
ใช้แนวคิด process management เพือ่ ออกแบบ
ประสิทธิภาพขององค์กรมีอะไรบ้าง
ระบบ ปรับปรุง และสร้างนวตกรรมความความ
เหมาะสม

ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ น
องค์กรสร้างความมัน่ ใจในการเตรี ยมพร้อมของระบบงานและสถานที่ทาํ งานเพื่อรองรับภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุกเฉิ น, โดย
พิจารณาการป้ องกัน การบริ หารจัดการ ความต่อเนื่องของการให้บริ การผูป้ ่ วยและชุมชน การเคลื่อนย้าย และการ
ฟื้ นฟู.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉินทีอ่ งค์กรมีโอกาสต้อง
วางแผนเตรียมความพร้อมของสถานที่ เครือ่ งมือ
เผชิญมีอะไรบ้างเช่น อัคคีภยั นํ้าท่วม พายุ
วัสดุอุปกรณ์ การสือ่ สาร แผนสํารอง, ซักซ้อม
ความเข้าใจ/ฝึกซ้อม, ประเมินความพร้อมในการ
แผ่นดินไหว ระบบสาธารณูปโภคไม่ทาํ งาน
รองรับภัยพิบตั /ิ ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว
มลภาวะในอากาศ เหตุระเบิด
ภาระทีต่ อ้ งให้บริการมากขึน้ อย่างฉับพลันมี
วางแผนเตรียมความพร้อมของสถานที่ เครือ่ งมือ
อะไรบ้างเช่น การระบาดของโรคติดต่อ อุบตั เิ หตุ
วัสดุอุปกรณ์ การสือ่ สาร ระบบงาน, ซักซ้อมความ
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
หมู่ การเจ็บปว่ ยจากภัยธรรมชาติ
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การเพิม่ ขึน้ ของบริการและความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องแม้ในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
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I-6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
องค์กรนํากระบวนการทํางานสําคัญไปปฏิบตั บิ ริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวเพือ่ ส่ง
มอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่วย / ผูร้ บั ผลงานอื่นและเพือ่ บรรลุความสําเร็จขององค์กร.
ก. การจัดการกระบวนการทํางาน
(1) องค์กรนํากระบวนการทํางานที่ออกแบบไว้ไปปฏิบตั ิ และสร้างความมัน่ ใจว่าจะเป็ นไปตามข้อกําหนดสําคัญของ
กระบวนการ (บรรลุคุณลักษณะที่คาดหวัง). มีการนําข้อมูลจากผูป้ ่ วย ผูร้ ับผลงานอื่น ผูส้ ่ งมอบ และผูร้ ่ วมงานจาก
ภายนอกมาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว. องค์กรใช้ตวั ชี้วดั ผลงานสําคัญ และตัวชี้วดั ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
เพื่อควบคุมและปรับปรุ งกระบวนการทํางาน.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
กระบวนการสําคัญทีค่ วรมีระบบควบคุมกํากับที่
สร้างความมั ่นใจว่ามีระบบควบคุมกํากับและ
ชัดเจนมีอะไรบ้าง
ตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดสําคัญ
ของกระบวนการ
การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งใดบ้างทีค่ วรมีการประเมินความ ดําเนินการประเมิน สร้างระบบสือ่ สาร/แหล่งข้อมูล
เข้าใจของบุคลากร
สนับสนุนทีเ่ หมาะสม
การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งใดบ้างทีค่ วรมีการประเมินการ
ดําเนินการประเมิน สร้างสิง่ อํานวยความสะดวก
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้ (compliance)
เพือ่ ให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิ
ข้อมูลหรือ feedback จากผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ วางระบบรับรูข้ อ้ มูลดังกล่าวและนํามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบตั ติ ามกระบวนการทีอ่ อกแบบไว้มี
อะไรบ้าง
ข้อมูลหรือ feedback จากผูร้ บั ผลงานอื่นทีจ่ ะเป็น วางระบบรับรูข้ อ้ มูลดังกล่าวและนํามาใช้ประโยชน์
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามกระบวนการทีอ่ อกแบบ
ไว้มอี ะไรบ้าง
ข้อมูลหรือ feedback จากผูส้ ่งมอบทีจ่ ะเป็ น
วางระบบรับรูข้ อ้ มูลดังกล่าวและนํามาใช้ประโยชน์
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามกระบวนการทีอ่ อกแบบ
ไว้มอี ะไรบ้าง
ข้อมูลหรือ feedback จากผูร้ ่วมงานจากภายนอกที่ วางระบบรับรูข้ อ้ มูลดังกล่าวและนํามาใช้ประโยชน์
จะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามกระบวนการที่
ออกแบบไว้มอี ะไรบ้าง
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(2) มีการพิจารณาความคาดหวังของผูป้ ่ วย. มีการอธิบายกระบวนการบริ การสุขภาพและผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นเพือ่ ให้
ผูป้ ่ วยมีความคาดหวังที่สามารถตอบสนองได้ . ผูป้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและนําความสมัครใจ (preference)
ของผูป้ ่ วยมาพิจารณาในการให้บริ การ.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือความคาดหวังของผูป้ ว่ ยทีม่ กั จะเกินความ วางแนวทางสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีความ
เป็ นจริงทีอ่ งค์กรจะตอบสนองได้
คาดหวังทีส่ อดคล้องกับความเป็นจริง
การมีสว่ นร่วมตัดสินใจของผูป้ ว่ ยและครอบครัวทํา นําบทเรียนในเรือ่ งทีท่ าํ ได้ดมี าขยายผลในเรื่องที่
ได้ดใี นเรือ่ งใด ควรปรับปรุงในเรือ่ งใด
ควรปรับปรุง
(3) องค์กรพยายามที่ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการตรวจสอบ ป้ องกันการต้องทํางานซํ้าและความผิดพลาด.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
การตรวจสอบทีใ่ ช้เวลาและทรัพยากรค่อนข้างมาก หาทางลดการตรวจสอบดังกล่าวด้วยการออกแบบ
มีอะไรบ้าง
ระบบให้เกิดคุณภาพแต่เริม่ แรก
การทํางานซํ้าทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ มีอะไรบ้าง
หาทางลดการทํางานซํ้าโดยการออกแบบระบบงาน
ทีด่ แี ละติดตามแนวโน้ม
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ มีอะไรบ้าง
หาทางป้องกันความผิดพลาดและติดตามแนวโน้ม

ข. การปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
องค์กรปรับปรุ งกระบวนการทํางานเพือ่ ให้ได้ผลงานที่ดีข้ ึน ลดความแปรปรวน ยกระดับการจัดบริ การสุขภาพและ
ผลลัพธ์สุขภาพ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางด้านบริ การสุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป. มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผลการปรับปรุ งและบทเรี ยนระหว่างหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเรี ยนรู ้
และนวตกรรมในองค์กร.
คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
มีความสูญเปล่าสําคัญในระบบงานขององค์กร
นําแนวคิด Lean มาปรับปรุงเพือ่ ขจัดความสูญ
อะไรบ้าง (DOWNTIME) เช่น waiting, patient
เปล่า
flow, inventory, excessive processing,
transportation & motion, การสูญหายหรือทําซํ้า
มีโอกาสทีจ่ ะมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดบริการ
ทดลองปรับเปลีย่ นในขอบเขตเล็กๆ แล้วขยายผล
สุขภาพไปจากเดิมอะไรบ้าง เช่น จากบริการผูป้ ว่ ย
ในเป็ นบริการผูป้ ว่ ยนอก จากบริการทีโ่ รงพยาบาล
เป็ นบริการทีบ่ า้ น การใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (เช่น ระบบ IT และการสือ่ สาร)
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คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดําเนิ นการปรับปรุง
ทดลองปรับเปลีย่ นในขอบเขตเล็กๆ แล้วขยายผล
พิจารณาปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจทําให้เห็นโอกาส
ปรับปรุงกระบวนการทีด่ าํ เนินการอยู่ เช่น ผลลัพธ์
สุขภาพทีต่ อ้ งการ ความปลอดภัยและการบริหาร
ความเสีย่ ง หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรูข้ ององค์กรความทันเวลา
การเข้าถึง การประสานงาน ความต่อเนื่องของการ
ดูแล การมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยในการตัดสินใจ
ความคาดหวังทีห่ ลากหลาย ความเพียงพอหรือ
ขาดแคลนบุคลากรทีม่ ที กั ษะทีจ่ าํ เป็ น
มีบทเรียนของการพัฒนาอะไรบ้างทีส่ มควรแบ่งปนั จัดเวทีเผยแพร่และแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
ให้ผอู้ ่นื ได้ทราบ
จัดระบบคัดเลือกผลงานทีส่ ามารถขยายผลไปใช้ได้
และสร้างกลไกเพือ่ ให้เกิดการขยายผลไปใช้ทวทั
ั ่ ง้
รพ.
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