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Thai Healthcare

Thai Healthcare divided into 2 groups;

By Facilities:

Current Situation and Quality issues
in Healthcare Industry& Healthcare System

By Facilities:

1. Public Hospitals

2. Private Hospitals
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International patients across the world, seeking for high quality
services at low costs with immediate access

Number of

International

Patients('000)

 In 2004, the Thai Government set forth a policy to
develop the country into a health service centre in
Asia by the year 2010

 Increasing number of international patients are
coming to Thailand for specialized medical
treatment

 Leverage on Thailand’s reputation as a provider of
high quality medical services at relatively low

Attracting International Patients International Patients Visiting Thailand
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1,350
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Non-Thai Asia Pacific Middle East North America Europe Others

cost with immediate access

 Example of Thailand’s pricing attractiveness is
shown below:

Source: Department of Export Promotion, Ministry of Commerce, collection of data from 30 private
hospitals
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Number of Hospitals :
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Number of Patient beds :
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Health Care Cost Increase

(Percent share of health care cost increase)

Reasons



ระบบสุขภาพ (health system)

ระบบทั้งมวลทีเ่กี่ยวของสัมพันธกนัเปนองครวม อันสามารถสงผลตอสุขภาพของ
ประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งปจจัยทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพทั้งปวง ไดแก ปจจัย
ดานบุคคล สภาพแวดลอม เศรษฐกจิ สังคม กายภาพ และชีวภาพ รวมทั้ง
ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพดวย (สํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ 2543)

ระบบสุขภาพ (health system)

ระบบบริการสุขภาพ (healthcare system)

ระบบบริการสุขภาพ

11/Sep/2008 Healthcare issues 2008 11

ระบบสุขภาพ 2543)

เปนระบบใหญที่ประกอบระบบยอยอ่ืนๆ เชน ระบบบริการสุขภาพ ระบบการเงนิ
การคลังดานสุขภาพ ระบบกําลังคนดานสุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงระบบยอยแตละระบบ
จะสัมพันธกัน และสงผลตอการมีสุขภาพดีของประชาชน ขณะเดียวกันระบบ
สุขภาพกเ็ปนระบบยอยของสังคม ซ่ึงสังคมยังมีระบบยอยอ่ืนๆ อาทิ ระบบ
การศกึษา ระบบเศรษฐกจิ และระบบการเมือง ฯลฯ

ระบบบริการสุขภาพ

(healthcare system) เปนระบบ
ยอยที่มีความสําคัญมากระบบ
หนึ่งในระบบสุขภาพ

ครอบคลุมการจัดบริการที่สุขภาพที่เปนการสราง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟูสภาพ ครอบคลุมทั้งบริการที่จัดโดย
บุคลากรทางดานสุขภาพ (professional care) และ
บริการที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน (non-

professional care)



คุณภาพของระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
ผลที่คาดหวังจากระบบบริการ
1. โครงสราง
เปนระบบแบบบูรณาการที่มีความเชื่อมโยงของ
บริการทุกระดับ โดยแตละระดับมีบทบาทที่ไมซํ้าซอน
2. กระบวนการบริหาร และการจัดบริการ
มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

ระบบบริการสุขภาพท่ีพึงประสงค

Input - Process -Output
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มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได
มีปญญาเปนพื้นฐาน สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
มีการกระจายอํานาจ และประชาชนมีสวนรวม
3. ผลการจัดบริการ
ใหบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งคุณภาพเชิงสังคม
และเชิงเทคนิคบริการใหบริการสุขภาพที่จําเปน
ใหบริการที่เคารพสิทธิความเปนมนุษยอยางเทาเทียม
กันเนนการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ



คุณภาพของระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล

ปญหาสําคัญของระบบบริการสุขภาพคือ
ปญหาเรือ่งประสทิธภิาพ
คุณภาพบริการ และความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ

และ…..อื่นๆ ปญหาการจัดบริการของโรงพยาบาล 

ไดแก การขาดการวางแผนการกระจายโรงพยาบาลที่ดี 

การมีแผนกผูปวยนอกขนาดใหญและรับภาระงานบริการผูปวยนอกเปนจํานวนมาก 

ปญหาเร่ืองตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการของโรงพยาบาล 

และปญหาผูบริหารโรงพยาบาล
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4 Nature of services

•Intangibility

•Heterogeneity (variability)

•Simultaneity (of
production and
consumption)consumption)

•Perishability of output



คุณภาพของระบบบรกิารสุขภาพในโรงพยาบาล
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What is the solution?

1. Do nothing
2. Better education and training
3. Policing,Inspection,Punishment
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3. Policing,Inspection,Punishment
4. Change,Improve,Reward
5. Comprehensive Approach:

Quality Assurance



One day
in …..
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The Future



Contunuous
Improvement

Excellence
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Patient Safety

Quality Assurance / Control

Focus

Focus



Continuous Quality Improvement

Important elements:

• External and internal
customer satisfaction

• Management leadership

• Involves all personnel

• Uses statistical methods

• Focuses on improvements



การปรับตัวของโรงพยาบาลดานคุณภาพบริการ

1.Medical or technical standardและ Socio-cultural standard

การใหเกียรติและคํานึงถึงศักด์ิศรี คุณคา ความเปนมนุษยของผูปวย และการใหความสําคัญกับความ
แตกตางทางสังคมวัฒนธรรมของผูปวยแตละคน

2. คุณภาพการดูแลผูปวยที่เกิดจากการคํานึงถึงผูปวยแบบเปนองครวม ชื่อมโยงกัน และเชื่อมโยง
กับปญหาการเชื่อมโยงระหวางผูปวยกับบุคคลในครอบครัวและชุมชน อาศัย Tools

4. บริการที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูปวยและชุมชน

(Responsiveness)

การคํานึงถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของผูปวย พรอมๆ กับพิจารณาผูปวยอยางเปน
องครวม จะทําใหสามารถจัดบริการไดตรงกับความตองการของผูปวยมากข้ึน
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กับปญหาการเชื่อมโยงระหวางผูปวยกับบุคคลในครอบครัวและชุมชน

3. Comprehensiveness &Continuity

การบริการที่ผสมผสานและตอเนื่อง โดยมีการจัดบริการดานตางๆ ไดแก การรักษาพยาบาล การ

สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ อยางผสมผสานและตอเน่ืองสอดคลองกับสภาพ
ปญหาของผูปวย

อาศัย Tools

Standard
&

Accreditation
Body



Quality System
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การปรับตัวของโรงพยาบาลดานคุณภาพบริการ

 การตรวจสอบและประกันคุณภาพการพยาบาล การพัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาล ระบบคุณภาพ ISO 9000

 การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Hospital Accreditation – HAHospital Accreditation – HA

 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) แนวคิด
และมาตรฐานคุณภาพ HA ไดรับการยอมรับใหเปนมาตรฐาน
สําหรับสถานพยาบาลสําหรับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา

 JCIA,TQA,…….

11/Sep/2008 Healthcare issues 2008 22



Healthcare OrganizationHealthcare Organization
Accreditation StandardsAccreditation Standards

3 Steps for3 Steps for
Accreditation
หากการคนพบเหตุการณท่ีไมพึงประสงคใน
บันไดขั้นท่ี 1 น้ัน นํามาสูการวิเคราะห root

cause ท่ีแทจริง และเกิดการปรับปรุงระบบท่ี
สามารถปองกันไดอยางรัดกุมและครอบคลุม
องคประกอบตางๆ เพียงพอ



Patient Care Results
Patient Focused Results
Financial Results
Human Resource Results
Process Effectiveness Results
Leadership Results
Health Promotion Results

Leadership

Strategic
Management

Focus on
Patients /
Customer

Measurement, Analysis,
& Knowledge Management

Process
Management

Human
Resource

Focus

Results

Part II Key Hospital Systems

Part IV Results

Risk, Safety, & Quality
Professional Governance
Environment of Care
Infection Control
Medical Record System
Medication Management
Diagnostic Investigation
Disease & Hazard Surveillance
Working with Community
Patient Care Processes

Access & Entry
Patient Assessment
Planning
Patient Care Delivery
Education & Empowerment
Continuity of Care

Part III
Patient Care Processes

Part II Key Hospital Systems



JCIA
Program
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Improve

Focus of the Accreditation Process

Excellence
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Patient Safety

Quality Assurance / Control

Focus

Focus



Management or

Support standard

Management or

Support standard

JCIA
Program
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Patient

centered

standard

Patient

centered

standard



Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges

2
Strategic
Planning

5
Human

Resource 7

Baldridge Criteria for Performance Excellent

Framework

4
Information, Analysis, and Knowledge Management

1
Leadership

Strategic
Planning

3
Customer&

Market Focus

Resource
Focus

6
Process

Management

7
Business
Results

Source: http://www.quality.nist.gov/Business_Criteria.htm



Healthcare OrganizationHealthcare Organization
Accreditation StandardsAccreditation Standards

3 Steps for3 Steps for
Accreditation
หากการคนพบเหตุการณท่ีไมพึงประสงคใน
บันไดขั้นท่ี 1 น้ัน นํามาสูการวิเคราะห root

cause ท่ีแทจริง และเกิดการปรับปรุงระบบท่ี
สามารถปองกันไดอยางรัดกุมและครอบคลุม
องคประกอบตางๆ เพียงพอ



30

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 6060 ปป



The Patient Safety and Clinical Quality Program
5 major elements:

1. A Clinical Excellence to promote and support better clinical quality

2. An integrated Management system to oversee the management of
patient safety.

3. A program to manage incidents and risks identify remedial action
and systemic reforms.and systemic reforms.

4. An Incident Information Management System to facilitate
centralized reporting and recording of incident information.

5. A Quality Assessment Program undertaken by an external agency,
to determine whether the above components are in place and
working well.



ประเด็นท่ีตองเนนประเด็นท่ีตองเนน

สําหรับสําหรับโรงพยาบาลโรงพยาบาล AccreditationAccreditation

1. Patient safety

2. Health Promotion

3. Learning



Key FactorsKey Factors
1.1. Resistance to Change fromResistance to Change from

Organization Leader andOrganization Leader and
ProfessionalsProfessionals

2.2. Risk in HealthcareRisk in Healthcare2.2. Risk in HealthcareRisk in Healthcare
Services itselfServices itself



Yearly Attributable Deaths
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คุณภาพของระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล

• เปาหมายของ HA....

คือการสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพเกิดคือการสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิด
คุณภาพ  ความปลอดภัย  และผลลัพธสุขภาพ
ที่ดีขึ้น  โดยเริ่มจากบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาล  และบูรณาการเขากับแนวคิด
การสรางเสริมสุขภาพ
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แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการ HA….

ทุกฝายท่ีเก่ียวของพยายามทําให HA
เปนกระบวนการเรียนรู  เรยีนรูจากสิ่งผดิพลาด

Model HA

Learning
Process

เปนกระบวนการเรียนรู  

โดยมีเปาหมายท่ีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีใหญและ
ยั่งยืนกวาการไดรับการรับรอง 
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เรยีนรูจากสิ่งผดิพลาด



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

จากการแกปญหาสูการปองกัน

เหตุการณ

แกปญหา
เฉพาะหนา

วิเคราะห
Root cause

วิเคราะหระบบ

เปาหมาย/ตัวช้ีวัดของระบบ

องคประกอบของระบบ

Aim/Measure

37

แกปญหา
เฉพาะหนา

วิเคราะห
Root cause

ปองกัน
ปญหา

ออกแบบระบบงานท่ีดี

ส่ือสาร/ฝกอบรม/
ปฏิบัติ/ควบคุมกํากับ/

ทบทวน/เรียนรู

Plan

Do-Check

ปรับปรุงระบบ

Act



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Purpose Process Performance

ทําไมตองมีเรา

เราทํางานกันอยางไร

ทําไปเพ่ืออะไร ทําไดดีหรือไม

“3P” กับ “5 คําถาม” เพ่ือมองระบบงาน

38

จะทําใหดีข้ึนไดอยางไร



ตัวอยาง สิ่งท่ีผูเย่ียมสํารวจ Verify : แผนพัฒนา ในระดับโรงพยาบาล 
• แผนพัฒนา ในระดับโรงพยาบาลและสอดคลองกับทิศทางของโรงพยาบาล โดยนําความตองการรวมของหนวยงานมาใชรวมพิจารณาการ

กําหนดแผนพัฒนาระดับโรงพยาบาลหรือไม 

• มีการคํานึงถึง need ในหนวยงานหรือไม สอดคลองกับทิศทางของโรงพยาบาลหรือไม

• คณะกรรมการระดับโรงพยาบาลมองเห็น need ระดับโรงพยาบาลหรือไม ทราบหรือไมวา

• รพ.ยังขาดบุคลากรแบบใด (ซ่ึงเปาหมายตรงนี้ตองชัดเจน)

ตัวอยางคําถาม :

1. ทราบหรือไมวาใน 1-2 ปขางหนา จะพัฒนาอะไร จะ train อะไร? (สุมถามผูปฏิบัติงาน)
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1. ทราบหรือไมวาใน 1-2 ปขางหนา จะพัฒนาอะไร จะ train อะไร? (สุมถามผูปฏิบัติงาน)

2. การพัฒนาคนดูวาสอดคลองกับทิศทางหรือเปาหมายของการพัฒนาหรือไม อยางไร เพราะ
มักพบวาส่ิงท่ีทําคือ ทําแบบสอบถามหา Training need และต้ังโควตาในการอบรมวา คน
ละ 2 คร้ังตอป เปนตนและเม่ือถามตอไปก็มักตอบในเชิงทฤษฎี แตพอลง Verify กลับไมพบ
ส่ิงท่ีเขียนหรือพูดไว ดังน้ันใหดูวาแผนพัฒนาสอดคลองกับทิศทางขององคกรหรือไม

3. มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรหรือไม มีการประเมินผลการสงคนไปอบรมหรือไม และ
การอบรมท่ีสงคนไปเขารวมน้ันตอบในเร่ืองเปาหมายหรือทิศทางขององคกรหรือไม?



:

ลง Verify ที่หนวย ER, OPD, Ward วามีความชัดเจนในเรือ่งการประเมินหรอืไม
เชน

ตัวอยาง สิ่งทีผู่เยีย่มสํารวจ Verify : แผนพัฒนา ในระดับโรงพยาบาล
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เชน
พยาบาล OPD เขาใจบทบาทหนาที่ในการ Assess ผูปวยจริงหรอืไม
องคความรูในการ assess ผูปวยเปนอยางไร หรอืเนนแตเพยีงการใหบรกิาร
(service)

การประเมินผูปวยที่ ER : มีการเก็บสถิติหรือไมในการประเมินผูปวยในแตละโรค
และพบปญหาแคไหน อยางไร นําไปสูการทบทวนอยางไร



Adult Adult

Parent

รุกไล
ไมรับฟง
ตัดสิน

เปดเผย
ขอปรกึษา/ถามใหเขาใจ
ใหเหตุผล

รับฟง
ถามหาเหตุผล

ผูเยี่ยมสํารวจ โรงพยาบาล

Adult Adult

Child
ปดบัง
กลวัผิด
จํานน
คิดวารูนอย
ตอวาลับหลัง

ใหเหตุผล
รับฟง
Constructive Feedback

ถามหาเหตุผล
ใหโอกาสเลอืก
เชือ่ม่ัน ร.พ.



1. การเตรียมการกอนเยี่ยมสํารวจ

โรงพยาบาลสง HOSPITAL PROFILE และ

แบบประเมินตนเอง(Service Profile)

ปญหาจากการตรวจพบ

แบบประเมินตนเอง(Service Profile)

ลาชาหรือไมไดประเมนิตนเอง

ขอมลูรายละเอียดในเอกสารดังกลาวไมสมบูรณ หรือไม
สอดคลองกัน



ก. การสนับสนุนจากผูนํา

มีการพัฒนาคุณภาพท่ีประสานสอดคลองกันในทุกระดับOverall Req.

Multiple Req.

II – 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Overview)

นโยบาย

หลักประกันคุณภาพ

สนับสนุน ติดตาม

1

2

3

วัฒนธรรมคุณภาพ4
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ข. การเช่ือมโยง
และประสานงาน ค. การทํางานเปนทีม

ง. การประเมินตนเอง

การส่ือสารและแกปญหา

ทีมในงานปกติประจํา

ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีมกํากับดูแลภาพรวม

1

2

3

4

เทคนิคการประเมินผล

การเปรียบเทียบ

กลไกการประเมินตนเอง

1

2

3

ทิศทาง/ประเด็นสําคัญ

ความหมายคุณภาพ

เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ

บูรณาการ RM/QA/PS/QI

1

2

3

4
โครงสรางคณุภาพ5



Hospital Profile 2008
(Context, Direction, Result)

1. ขอมูลพื้นฐาน
2. บริบทขององคกร

3. ทิศทางขององคกร

พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม
แผนกลยุทธ วัตถุประสงค จุดเนน/เข็มมุง

ก.สภาพแวดลอมขององคกร
2.1 ขอบเขตการใหบริการ
2.2 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ

44

4. ผลการดําเนินการ

แผนกลยุทธ วัตถุประสงค จุดเนน/เข็มมุง 2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ
ข. ความสัมพันธระดับองคกร
2.5 โครงสรางองคกร
2.6 ผูปวยและผูรับผลงานสําคัญ
2.7 ความสัมพันธกับองคกรภายนอก
ค. ความทาทายขององคกร
2.8 การแขงขัน ความเติบโต ความสําเร็จ
2.9 ความทาทายที่สําคัญ
2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู

(1) โรคทีเ่ปนปญหาสําคญัในพ้ืนที่  
(2) โรคทีเ่ปนโอกาสพัฒนา หรือมีขอจํากัดในการใหบริการ
(3) เหตกุารณที่มีผลตอการพัฒนา / การเปล่ียนแปลงนโยบาย
(4) ปญหาสําคัญที่โรงพยาบาลกําลังพยายามแกไข
(5) ความทาทายเชิงกลยุทธอ่ืนๆ ขององคกร



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลService Profile
กรอบท่ีใชกํากับการพัฒนาคุณภาพ

ของแตละหนวยในองคกร

Studyประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ

ความตองการ
ของผูรับผลงาน

ขอกําหนด
ทางวิชาชีพ

จุดเนน
ขององคกร

ตัวชี้วัด

ทบทวน 
ประเมิน
เรียนรู

บริบท

หลักคิดสําคัญ
(Core Values & Concepts)

ทํางานประจําใหดี มีอะไรใหคุยกัน ขยันทบทวน
เปาหมายชัด วัดผลได ใหคุณคา อยายดึติด

Plan

Do

Study

Act

ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ

กระบวนการหลัก

พันธกิจ/เจตจํานง
(หนาท่ี & เปาหมาย)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญ

ความตองการ
ความคาดหวังโรค/หัตถการสําคัญ

ออกแบบระบบ

ปรับปรุง

(เฉพาะบริการดูแลผูปวย) ประเด็นยอยในแตละ
กระบวนการ/โรค

Purpose Performance

Process



1. การเตรียมการกอนเยี่ยมสํารวจ

โรงพยาบาลสง HOSPITAL PROFILE และ

แบบประเมินตนเอง(Service Profile)

ปญหาจากการตรวจพบ

แบบประเมินตนเอง(Service Profile)

ลาชาหรือไมไดประเมนิตนเอง

ขอมลูรายละเอียดในเอกสารดังกลาวไมสมบูรณ หรือไม
สอดคลองกัน



ผูนําระดับสูงช้ีนําองคกร ส่ือสารและ
สรางส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมผลการ
ดําเนินงานท่ีดี ใหความมั่นใจในคุณภาพ
และความปลอดภัยในการดูแล

องคกรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ สรางความ
มั่นใจวามกีารดําเนินงานอยางมีจริยธรรม
และมีสวนสนับสนุนตอสุขภาพของชุมชน.

II -- 11.. การนาํการนาํ

I - 1.1 การนําองคกร
โดยผูนําระดับสูง

I - 1.2 การกํากบัดูแล
และความรับผิดชอบตอสังคม
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ข.กฎหมายแและจริยธรรม

ระบบกํากับดูแลกิจการ
ผูบริหาร การเงิน โปรงใส การตรวจสอบ ผลประโยชน 

ประเมินผลงาน
ผูนํา ระบบการนํา

ความเสี่ยง
ผลกระทบดานลบ
ความหวงกังวล

1

2

ก.การกํากับดูแลกิจการ 

1
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผูนํา ระบบการนํา

กําหนดชุมชน/ประเด็นสนับสนุน

ค.การเก้ือหนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน 

สนับสนุน
สรางความเขมแข็ง

ดูแลสุขภาพ
ของชุมชน

กระบวนการ
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

กฎหมายขอบังคับ

สงเสริมจริยธรรม

ติดตามกํากับ

ดําเนินการ
เม่ือละเมิด

2

องคกรท่ีมีคุณคา
ตอสังคม

ข.การส่ือสารและจุดเนนขององคกร 

กําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม
ถายทอด,ปฏิบัติใหเห็นความมุงม่ัน 

ผลงานท่ีดี
คุณภาพ

ความปลอดภัย

แสดงภาวะผูนํา/รับผิดชอบ
ความสําเร็จขององคกร

คุณภาพและความปลอดภัย
จัดสรรและบริหารทรัพยากร

การส่ือสาร
ใหอํานาจตัดสินใจ
จูงใจ ยกยองชมเชยจุดเนน

การดําเนินงาน
การปรับปรุงผลงาน

1

2

ก.วิสัยทัศนและคานิยม 

สรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ
การปรับปรุงผลงาน, การบรรลุวัตถุประสงค

การสรางนวตกรรม, ความคลองตัว, การเรียนรู
สัมพันธภาพ,ความรวมมือ,, การประสานบริการ

กฎมายและจริยธรรม

การปฏิบัติ

3

การทบทวน
ประเมินผลงาน

1

2

และความปลอดภัยในการดูแล
ผูรับบริการ.

และมีสวนสนับสนุนตอสุขภาพของชุมชน.



2. การนําองคกร

ผูนําองคกรไมแสดงความมุงม่ันมากพอท่ีจะสรางความรวมมือรวม
ใจในทีมและผูปฏิบัตงิานไดอยางกวางขวางจริงจัง

ผูนําองคกรไมเขาใจกระบวนการคุณภาพ

ปญหาจากการตรวจพบ

ผูนําองคกรไมเขาใจกระบวนการคุณภาพ

การส่ือสารระหวางองคกรบริหารสูงสุด ผูบริหารระดับตางๆ และ
ผูปฏิบตัิงาน ขาดความชัดเจน

ขาดการตดิตามประเมินผลอยางเปนระบบ

ขาดการประเมินประสิทธิภาพในการนําองคกร



2. ทิศทางนโยบาย (1)

• จัดทํา เปาหมายรวมโดยไมเขาใจในคุณคาหรือประโยชน
ของ องคประกอบตางๆอยางแทจริง

ปญหาจากการตรวจพบ

ของ องคประกอบตางๆอยางแทจริง

• แผนยุทธศาสตร มีสาระสําคัญไมสอดคลองกับเปาหมาย
รวม ของโรงพยาบาล ไมมกีารกําหนดระดับความสําคัญ
หรือเข็มมุง

• แผนปฏิบัติการในระดับหนวยงานไมระบุเจตจํานงและ
ประเด็นสําคัญของคุณภาพ ใหชัดเจน



ส่ิงท่ีพบจากการเยีย่มสํารวจ
การจัดการกระบวนการ

•
6 . 1 การจัดการกระบวนการ

กระบวนการสําคัญไดรับการออกแบบ ควบคุม ติดตามกํากับ และปรับปรุง เพื่อ
ใหตอบสนองความตองการและสรางคุณคาใหแกผูปวย ผูรับผลงาน และองคกร
อยางมีประสิทธิผล

B a s i c R e q .

O v e r a l l R e q .

M u l t i p l e R e q .

กําหนดกระบวนการสําคัญ

การออกแบบ

( 1 )
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กําหนดกระบวนการสําคัญ

ความคาดหวัง / ขอกําหนด
ของกระบวนการ

ผลงานที่ดีข้ึน
ผลลัพธสุขภาพดีขึ้น

ตอบสนองการเปล่ียนแปลง

( 7 )

( 3 )

( 4 )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

ผูประกอบวิชาชีพ
ผ ปวย , ผูรับผลงานอ่ืนๆ

ผูสงมอบ , คู พันธ มิตร

ความปลอดภัย , กฎหมาย
ขอมูลวิชาการ , มาตรฐานวิชาชีพ

ผลลัพธที่ดีขึ้น , ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ออกแบบกระบวนการ

นําไปปฏิบัติ / ควบคุมกํากับบริหารความคาดหวัง
และการมีสวนรวม

ใช K P I ติดตามประเมิน ปรับปรุงกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู
การปฏิบัติ ควบคุม ปรับปรุง

ลดการตรวจสอบ
ปองกันความผิดพลาด ( 6 )



3. กระบวนการคุณภาพทั่วไป (1)

ผูนําและเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติไมเขาใจอยางถองแทถึง
เปาหมายและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การสํารวจความตองการ/ความคาดหวังของลูกคาและผูรับ

ปญหาจากการตรวจพบ

การสํารวจความตองการ/ความคาดหวังของลูกคาและผูรับ
ผลงานไมเปนระบบและครอบคลุมเพียงพอท่ีจะนําไปใช
ประโยชน

กระบวนการจัดทําคูมือไมมีประสิทธิภาพและไมเอื้อตอการ
พัฒนาระบบงานประจําวันใหประกันคุณภาพไดจริง



3. กระบวนการคุณภาพทั่วไป (2)

ขาดกลไกท่ีจะทําใหเจาหนาท่ี รับทราบ และปฏบิติัตามคูมอื/
แนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

ปญหาจากการตรวจพบ

ขาดกลไกท่ีจะทําใหเจาหนาท่ี รับทราบ และปฏบิติัตามคูมอื
แนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

การเก็บขอมลู สถิติ และเครื่องชี้วัดตางๆท้ังในระดับ
โรงพยาบาลและระดับหนวยงานไมสอดคลองกบัเปาหมายท่ีจะ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพระบบงานอยางชัดเจน



3. กระบวนการคุณภาพทั่วไป (3)

กระบวนการแกปญหาเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ไมมีการ
วิเคราะหถึงรากเหงาของปญหาเพื่อนําไปสูการวางมาตรการปองกัน
อยางเปนระบบ

ปญหาจากการตรวจพบ

วิเคราะหถึงรากเหงาของปญหาเพื่อนําไปสูการวางมาตรการปองกัน
อยางเปนระบบ

ไมสามารถผสมผสาน การบริหารความเส่ียง การประกันคุณภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาไปกับการปฏิบตังิาน
ประจําวันได

ไมมีการเรียนรูแลกเปล่ียนประสพการณอยางสมํ่าเสมอ



ก. การสนับสนุนจากผูนํา

มีการพัฒนาคุณภาพท่ีประสานสอดคลองกันในทุกระดับOverall Req.

Multiple Req.

II – 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Overview)

นโยบาย

หลักประกันคุณภาพ

สนับสนุน ติดตาม

1

2

3

วัฒนธรรมคุณภาพ4
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ข. การเช่ือมโยง
และประสานงาน ค. การทํางานเปนทีม

ง. การประเมินตนเอง

การส่ือสารและแกปญหา

ทีมในงานปกติประจํา

ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีมกํากับดูแลภาพรวม

1

2

3

4

เทคนิคการประเมินผล

การเปรียบเทียบ

กลไกการประเมินตนเอง

1

2

3

ทิศทาง/ประเด็นสําคัญ

ความหมายคุณภาพ

เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ

บูรณาการ RM/QA/PS/QI

1

2

3

4
โครงสรางคณุภาพ5



3. กระบวนการคุณภาพทั่วไป                              
(การบริหารความเสี่ยง)

ขาดการเชื่อมโยงโปรแกรมตางๆท่ีเก่ียวขัองกับการบริหาร   ความ
เส่ียงเขาดวยกัน

ปญหาจากการตรวจพบ

เส่ียงเขาดวยกัน

ขาดการจัดการแกไขปญหาความเส่ียงอยางเปนระบบทันทวงทีและ
การจัดการปองกันปญหาท่ีตามมา

ขาดการจัดการระบบรายงานอุบัติการ
(Incident/Occurrence Report)และระบบ
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับความเส่ียง(RMIS)ท่ีมีประสิทธิภาพ



4. กระบวนการคุณภาพดานคลินิกบริการ

ไมตระหนักในคุณคาของการกําหนดแนวทางดแูลรักษาผูปวย
(CPG, Clinical Path etc.) อยางแทจริง

กระบวนการจัดทําไมสอดคลองกับความจําเปนในการใชงาน

ปญหาจากการตรวจพบ

กระบวนการจัดทําไมสอดคลองกับความจําเปนในการใชงาน

การออกแบบบันทึกขอมูลและการปฏิบัติไมสอดคลองและเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณภาพดานคลินกิบริการ

กิจกรรมทบทวนการดูแลรักษาผูปวย(Peer Review)ไมมี
รูปแบบและการจัดการท่ีดี



II – 2.2 การกํากับดูแลวิชาชีพ ดานการแพทย (Medical Staff)

1

2

3

มีการจัดต้ังองคกรแพทย รับผิดชอบตอการสงเสริมและกํากับดูแลมาตรฐาน
และจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพแพทย เพ่ือบรรลุพันธกิจขององคกร

Overall Req.

จัดต้ังองคกรแพทย 

บริการทางการแพทย
และสาธารณสุข

ใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะ
รวมวางแผน
กับผูบริหาร กลไกการติดตอส่ือสารและแกปญหา

ภายในวิชาชีพ, กับผูปฏิบัติงาน, กับผูรับบริการ

กลไกกํากับดูแลและสงเสริม

สรางความมั่นใจในบริการทางการแพทย
ใชหลักฐานทางวิทขาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ

มีการติดตามกํากับและพัฒนาคุณภาพ
เคารพสิทธิผูปวย, เปนไปตามจริยธรรมวิชาชีพ

5

4
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ประสานความรวมมือ
ระดับองคกร

การใชยา,
การควบคุมการติดเช้ือ
การสรางเสริมสุขภาพ

คุณภาพและความปลอดภัย

1

6

7

จัดต้ังองคกรแพทย 
ระดับ รพ.

และสาธารณสุข
ท่ีมีคุณภาพสูง

กลไกกํากับดูแลและสงเสริม
คุณสมบตัิแพทย, สิทธิการรักษา

การศกึษาตอเนื่อง/แลกเปล่ียนเรียนรู
มาตรฐานและจริยธรรม 

ทบทวนและพัฒนาคุณภาพ, คุณภาพเวชระเบียน
การตัดสินใจทางคลินิกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของแพทย

ขอตกลงและแนวทางปฏิบัติ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม
คุณภาพและความปลอดภัย
บันทึกและการจัดทําเอกสาร

5



II – 2.1 การกํากับดูแลวิชาชีพ ดานการพยาบาล (Nursing)

มาตรฐาน/

สิทธิผูปวย
จริยธรรมวชิาชีพ

ผลลัพธของ
ปฏิบัติการพยาบาล

ผูนําทีมการพยาบาล

บุคลากร
ความรูความสามารถ

ปริมาณ

โครงสรางและกลไก
กํากับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม

ประสานความรวมมือระดับองคกร
การใชยา, การควบคุมการติดเช้ือ

การสรางเสริมสุขภาพ
คุณภาพและความปลอดภัย

ข. ปฏิบัติการพยาบาล

ก. การบริหารการพยาบาล1

2

3

4

2

มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบตอการจัดบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง
เพ่ือบรรลุพันธกิจขององคกร

Overall Req.
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มาตรฐาน/
ขอมูลวิชาการ

สภาวะสุขภาพ
ของผูปวย

กระบวนการ
พยาบาล

บันทึก

จริยธรรมวชิาชีพ
ผลลัพธของ

ปฏิบัติการพยาบาล
ความปลอดภัย

บรรเทาทุกขทรมาน
ขอมูลและการเรียนรู

การดูแลตนเอง
การเสริมพลัง
ความพึงพอใจ

กํากับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม
นิเทศ/กํากับดูแล  

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล

สงเสริมการตัดสินใจทางคลินิก
ดูแลผูอยูระหวางฝกอบรม

จัดการความรูและวิจัย

Risk/Safety/Quality
Management

ประเมิน

ปรับปรุง
65

1
3

4

5



5. การรักษามาตรฐานและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
(องคกรแพทย และ การบริหารการพยาบาล)

ไมมีการรวมตวัของแพทยเพือ่รวมกันดําเนนิการเก่ียวกับการธํารง
รักษามาตรฐานและจริยธรรมแหงวิชาชพี

ปญหาจากการตรวจพบ

รูปแบบ โครงสราง ตลอดจนการปฏิบตัิงานขององคกรแพทย หรือ
องคกรวิชาชพีอ่ืนในลักษณะเดียวกันไมมีประสิทธิภาพ

พยาบาล ขาดความเขาใจเปาหมายท่ีแทจริงในการปฏิบตังิานเชิง
วิชาชีพ

ไมใหความสนใจตอการปฏิบตัิงานในลักษณะสหวิชาชีพอยาง
เพียงพอ



6. สิทธิผูปวยและจริยธรรมองคกร

เจาหนาท่ีไมตระหนักในความสําคัญเร่ืองสิทธิผูปวย

ไมมีกลไกท่ีสงเสริมใหผูปวยและญาติทราบถึงสิทธิของผูปวยและ

ปญหาจากการตรวจพบ

ไมมีกลไกท่ีสงเสริมใหผูปวยและญาติทราบถึงสิทธิของผูปวยและ
วิธีการท่ีจะนําไปใชประโยชน

ขาดการกําหนดแนวทางการดูแลรักษาผูปวยในกรณีท่ีมีความเส่ียง
ตอปญหาดานจริยธรรม 

โรงพยาบาลละเลยตอ ปญหาดานจริยธรรม



Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

กระบวนการดูแลผูปวย
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Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care



7. การดูแลรักษาผูปวย                                          
(การทํางานเปนทีมในการดูแลรักษา)

แตละวิชาชพีตางทํางานในหนาท่ีของตนโดยไมสนใจการปฏิบตัิ
หนาท่ีของคนอ่ืน ไมมีเวทีท่ีจะมาประเมินหรือวางแผนรวมกัน

ปญหาจากการตรวจพบ

หนาท่ีของคนอ่ืน ไมมีเวทีท่ีจะมาประเมินหรือวางแผนรวมกัน

ไมเขาใจในปรัชญาของการดแูลรักษาโดยยดึผูปวยเปนศูนยกลาง

ไมเขาใจบทบาทของทีมพัฒนาคุณภาพท้ังในระดับหนวยงานและ
ระหวางหนวยงาน



ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการท่ีจําเปนได
งาย, กระบวนการรับผูปวยเหมาะกับปญหาสุขภาพ/ความตองการของผูปวย
ทันเวลา ภายใตระบบและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล

Overall Req.

Multiple Req.

III – 1. การเขาถึงและเขารับบริการ (Access & Entry)

ดูแลฉุกเฉิน
เรงดวน

สงตอ
ชวยเหลือเบ้ืองตน

อธิบายเหตุผล, หาท่ีสงตอ

ประเมินความ
สามารถขององคกร

ลดอุปสรรค
ตอการเขาถึง

กายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม ประเมินผูปวย
เบื้องตน

2 3
รับไวในหนวยบริการ

วิกฤติ/พิเศษ

4
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1

การใหขอมูล
และการเสรมิพลัง

ใหขอมูล
สภาพความเจ็บปวย
การดูแลท่ีจะไดรับ

ผลลัพธและคาใชจาย

ไดรับการยินยอม

ประเมินความ
สามารถขององคกร

ประเมินผูปวย
เบื้องตน

ตอบสนองรวดเร็ว

วิกฤติ/พิเศษ
เกณฑเขาหนวยบริการวิกฤติ

รับไวในหนวยบริการ
ท่ัวไป

5 ผูปวยเขารบับริการ
ทันเวลา เหมาะสม

มปีระสิทธิผล



8. การเตรียมพรอมเพื่อการดูแลรักษา

ระบบการคัดกรอง(Triage)ปวยไมมีประสิทธิภาพ

การแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางผูรับและผูใหบริการนอย
เกินไป ไมเอือ้ตอการใหบริการท่ีมีคุณภาพ

ปญหาจากการตรวจพบ

การแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางผูรับและผูใหบริการนอย
เกินไป ไมเอือ้ตอการใหบริการท่ีมีคุณภาพ

การลงนามยนิยอมรบัการรักษาเปนภาระจํายอมมากกวาการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเขาใจในเรื่องการเจบ็ปวย

ระบบการระบุตัวผูปวย(Identity)ไมรัดกุมเพียงพอ



ปญหา/ความตองการ
เรงดวน/สําคัญ1

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง 
ครบถวน และเหมาะสม.

Overall Req.

Multiple Req.

III – 2. การประเมนิผูปวย (Patient Assessment)

วางแผน

ประเมินซ้ํา ดูแลตามแผน

ประเมินแรกรบั
ประวัติ, ตรวจรางกาย,
การรับรูความตองการ,
ปจจัยดานจิตใจ สังคม

ผูปวย
อายุ, ปญหาสุขภาพ,

ความเรงดวน, การศึกษา,
บริการที่จะให

2
3

5
ก. การประเมินผูปวย ความรวมมือและการ

ประสานในทีมงาน

วิเคราะห
เช่ือมโยง
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การวินิจฉัยโรค
บันทึก

อธิบายผล
ทบทวน

ปจจัยดานจิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ

ความเรงดวน, การศึกษา,
บริการที่จะให

ทรัพยากร
เทคโนโลยี, บุคลากร,
เครื่องมือ, อุปกรณ,

สิ่งแวดลอมปลอดภัย

แนวปฏบิัติทางคลินิก
4

ข. การตรวจประกอบ
การวินิจฉัยโรค

การสงตรวจ/สงตอ1

ความนาเชื่อถือ2

การสื่อสาร3 4

6
ค. การวินิจฉัยโรค

หาสาเหตุของ
ความผิดปกติ



9. การประเมินและวางแผนดูแลรักษาผูปวย (1)

การซักประวัติ ตรวจรางกาย ของ แพทย พยาบาล และวิชาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวของไม
สมบูรณ

การประเมินปญหาดาน จิตใจ อารมณ สังคมไมไดรับการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปญหาจากการตรวจพบ

ประสิทธิภาพ

การตรวจวินิจฉัยเพ่ือสืบคน(Investigation)มีปญหา

การบันทึกขอมูลเพ่ือใชอธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค ไมเพียงพอ ไมมีการ
เปล่ียนแปลงการวินิจฉัยโรคเม่ือไดรับขอมูลเพ่ิมเติม

แผนการดูแลรกษาผูปวยไมครบถวนเปนองครวม ผูปวยและญาติไมมีสวนรวม

การเฝาระวัง  การประเมินซ้ําไมสมบูรณตามมาตรฐานวิชาชีพ



แผนสําหรับผูปวย
แตละราย

เช่ือมโยงและประสาน

ทีมผูใหบริการจดัทําแผนการดูแลผูปวยท่ีมีการประสานกันอยางดีและมี
เปาหมายท่ีชัดเจน สอดคลองกับปญหา/ความตองการดานสุขภาพของผูปวย.

Overall Req.

Multiple Req.

III – 3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (Planning of Care)

1

5

6ตอบสนองความตองการ

เปาหมาย/วิธีการ

การประเมิน

67

ทบทวน ปรับแผน

3

4

6ตอบสนองความตองการ
อยางเปนองครวม

ใชหลักฐานวิชาการ

ผูปวย/ครอบครัว
มีสวนรวม

ส่ือสาร/
ประสานงาน

เฝาระวัง

2

7

ปฏิบัติ

ไดรับขอมูล

การประเมิน



9. การประเมินและวางแผนดูแลรักษา (2)

แผนการดูแลรักษาไมครอบคลมุครบถวนทุกองคประกอบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจและ
วิสัยทัศน

ปญหาจากการตรวจพบ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจและ
วิสัยทัศน

ผูปวยและครอบครัวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
แผนการรักษา

การประเมินผูปวยซํ้า การเฝาระวังทางคลินกิไมเปนไปตาม
หลักวิชายังมคีวาม เสี่ยงตอการเกิดอนัตรายแกผูปวย



10. กระบวนการใหบริการ

ความเสี่ยงยังมีปรากฎใหเห็นได เชน ความไมพรอมในการ
ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินในผูปวย   ความผิดพลาดในการ
ใชยา  การติดเชื้อในโรงพยาบาล ฯลฯ 

ปญหาจากการตรวจพบ

ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินในผูปวย   ความผิดพลาดในการ
ใชยา  การติดเชื้อในโรงพยาบาล ฯลฯ 

การดูแลดาน จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ ไมครบถวน
สมบูรณ

ผูใหบรกิารมคุีณวุฒิไมเหมาะสมกบัหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย



ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีขอมูลเพียงพอสําหรับการส่ือสาร การดูแล
ตอเนื่อง การเรียนรู การวิจัย การประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทาง
กฎหมาย

Overall Req.

Multiple Req.

II – 5.2 เวชระเบียนผูปวย

บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรับ
-การระบุตัวผูปวย 
-มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 
-ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา 

1

ทบทวนเวชระเบียน
เปนระยะ

2

70

-ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา 
-ทราบความเปนไป การเปล่ียนแปลง และผลการรักษา 
-เอ้ือตอความตอเนื่องในการดูแล
-ใหรหัสไดอยางถูกตอง
-การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย
-การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย

เปนระยะ
ประเมนิความสมบูรณ 

ความถกูตอง 
การบันทกึในเวลาทีก่ําหนด



11. การบันทึกขอมูล

ขอมลูท่ีบันทึกในเวชระเบยีนไมเพียงพอตอการใขงาน

ไมมกีารวางแผนรวมกันในการกําหนดเปาหมายและวิธีการ

ปญหาจากการตรวจพบ

ไมมกีารวางแผนรวมกันในการกําหนดเปาหมายและวิธีการ
บันทึกทําใหเกิดการบนัทึกซ้ําซอน หรือ กลบั ขาดขอมลู
สําคัญ

ไมมกีารประเมินผล การบันทึกเพ่ือนาํผลลัพธไปแกไข
ปรับปรุงเวชระเบียนใหใชประโยขนไดตามแผนมากยิ่งขึ้น



กําหนดแนวทาง
ขอบงช้ี

โรคกลุมเปาหมาย
ผูปวย/ครอบครัว

แพทย พยาบาล
วิชาชีพที่เก่ียวของ เช่ือมโยงกับแผนการดูแล

มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพ่ือใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแล
อยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ หลังจากจําหนายจาก
โรงพยาบาล

Overall Req.

Multiple Req.

III – 3.2 การวางแผนจําหนาย (Discharge Planning)

1

72

ผูปวย/ครอบครัว
มีศักยภาพและ

มั่นใจในการ
ดูแลตนเอง

ประเมิน
ความจําเปน

วิชาชีพที่เก่ียวของ
ผูปวยและครอบครัว

ประเมินปญหา/ความ
ตองการและประเมินซํ้า

ปฏิบัติตามแผน

ประเมินผลปรับปรุง

เช่ือมโยงกับแผนการดูแล
ใชหลักการเสริมพลัง

3

4

5

2

6

วางแผนจําหนาย



12. การเตรียมจําหนายและดูแลตอเนื่อง

ไมมกีารวางแผนจําหนายผูปวยต้ังแตแรกรับ โดยเฉพาะ
ผูปวยท่ีตองการการดูแลตอเนื่องหรือมีอาการซบัซอน

ปญหาจากการตรวจพบ

ผูปวยท่ีตองการการดูแลตอเนื่องหรือมีอาการซบัซอน

ขาดการสงตอและการประสานงานกับหนวยบริการท่ี
เหมาะสมมปีระสิทธิภาพ ปลอดภัย ในการดูแลตอเนื่อง



สรุป :

•การประเมนิตนเอง คือ หัวใจของ HA

ปญหาจากการตรวจพบ

•การคนพบจุดออน คือการพบขุมทรัพย 



คุณภาพของระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
Impact -การฟองรอง

ความผูกพันหรือความสัมพันธ
ระหวางแพทยกับผูปวย
เปล่ียนแปลงไป

ไต ดิฉันหายคะ
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• Interpersonal
Relationship that relates
to patients on a human
level

• Responsive to patient
Preferences

เปล่ียนแปลงไป

ผูปวยไมพึงพอใจในผลการรักษา
หรือมีความเสียหายท่ีเกิดจากการ
รักษาพยาบาล



Knowledge Gap 1

Standards Gap 2

Service Gap 5

ความคาดหวัง
Patientมุมมอง
ของผูบริหาร

ความคาดหวัง
ของ Patient

การกําหนด

Delivery Gap 3

Communication Gap 4

Service Gap 5
การกําหนด
มาตรฐาน

สําหรับบริการท่ี
จะสงมอบ

งานบริการ
ท่ีสงมอบ
จริง

การสื่อสาร
ไปยัง Patient

การรับรู
ของ Patient
จากสิ่งท่ีไดรับ



บริการทางการแพทยบริการทางการแพทย

สาเหตุความไมพึงพอใจสาเหตุความไมพึงพอใจ
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Complaints & Lawsuits

การฟองรอง&

80

การฟองรอง&
กฎหมายท่ีเก่ียวของ



แพทย
ทันตแพทย

ผูประกอบวิชาชพี ๗ สาขาวิชา

Complaints & Lawsuits

81

ทันตแพทย

เภสัช
พยาบาล
เทคนิคการแพทย
เอกซเรย

กายภาพบําบัด



Complaints & Lawsuits
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การกระทําของแพทยท่ีกฎหมายกําหนดวากระทําผิด

(๑) ความผิดเกี่ยวกบัชีวิตและรางกาย (ประมาท)
(๔.๑) มาตรา ๓๙๐ อันตรายแกกายและจิต
(๔.๒) มาตรา ๓๐๐ อันตรายสาหัส
(๔.๓) มาตรา ๒๙๑ อันตรายทําใหเสยีชีวติ

ประมวลกฎหมายอาญา

83

(๔.๒) มาตรา ๓๐๐ อันตรายสาหัส
(๔.๓) มาตรา ๒๙๑ อันตรายทําใหเสยีชีวติ

(๒) ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา (เจตนา)
(๕.๑) มาตรา ๓๐๗
(๕.๒) มาตรา ๓๐๘

(๓) ความผิดฐานไมชวยตามความจําเปน (เจตนา) มาตรา ๓๗๔
(๔) ใบรบัรองเท็จ (เจตนา) มาตรา ๒๖๙



ม. ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอผูอ่ืน
โดยผิดกฎหมาย  ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  แกรางกาย

หมวด ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ละเมิด

84

ม. ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอผูอ่ืน
โดยผิดกฎหมาย  ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  แกรางกาย
ก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหน่ึง
อยางใดก็ดี  ทานวาผูน้ันทําละเมิด  จําตองใชคาสินไหม

ทดแทนเพ่ือการน้ัน



ตองไดมาตรฐานวิชาชีพตามภาวะวิสัย
และพฤติการณ

การปองกันการฟองรองจากการประกอบวิชาชีพฯ

85

และพฤติการณ
ตองไมประมาทในการรักษา
ตองเปนเหตุสุดวิสัยในการรกัษา
ตองรกัษาดวยความจําเปน



(๑.๑) ขอเท็จจริงเกีย่วกับการรักษา

(๑.๒) ขอเท็จจริงทางการแพทย

(๑.๓) ขอจํากัดของทรพัยากร

(๑) ตองไดมาตรฐานวิชาชีพ

ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ

86

(๑.๓) ขอจํากัดของทรพัยากร

(๑.๔) ขอจํากัดของความรู

(๑.๕) ระดับของสถานบรกิาร
(๑.๖) ภาวะฉุกเฉินและการชวยชวิีต

(๑.๗) มาตรฐานวิชาชีพในปจจุบนั



(๒) ตองไมประมาทในการรักษา

มาตรา ๕๙ : ความรบัผิดในทางอาญา
การกระทําโดยประมาทไดแก กระทําความผิด 
มิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความ

ประมวลกฎหมายอาญา : หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา

87

การกระทําโดยประมาทไดแก กระทําความผิด 
มิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในสภาวะเชนน้ันจักตองมี
ตามวิสัยและพฤติการณ  และผูกระทําอาจใช
ความระมัดระวังเชนวาน้ันได  แตหาไดใชให
เพียงพอไม



(๓) ตองเปนเหตุสุดวิสัยในการรักษา

มาตรา ๘ คําวา “เหตุสุดวิสัย”หมายความวา 
เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี  เปนเหตุ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

88

เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี  เปนเหตุ
ที่ไมอาจปองกันได  แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกล
จะตองประสบเหตุน้ันจะไดจัดการระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเชนน้ัน



(๔) ตองรักษาดวยความจําเปน

มาตรา ๖๗ ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน
(๑) เพราะอยูในท่ีบังคับ หรือภายใตอํานาจซึ่งไม

สามารถหลกีเลี่ยงหรือขัดขืนได หรือ
(๒) เพราะเพือ่ใหตนเองหรอืผูอื่นพนจากภยันตรายท่ี

ประมวลกฎหมายอาญา : หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา

89

สามารถหลกีเลี่ยงหรือขัดขืนได หรือ
(๒) เพราะเพือ่ใหตนเองหรอืผูอื่นพนจากภยันตรายท่ี

ใกลจะถงึ  และไมสามารถหลีกเลีย่งใหพนโดยวิธีอื่นใดได 
เม่ือภยันตรายน้ันตนมิไดกอใหเกดิข้ึนเพราะความผิด
ของตน

การกระทําน้ัน ไมเปนการเกนิสมควรแกเหตุ
แลวผูน้ันไมตองรับโทษ



คดีผูบริโภค

(๑) พรบ.วิธีพจิารณาผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลบังคับ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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มีผลบังคับ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) กฎหมายที่เกี่ยวของ

(๒.๑) พรบ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒.๒) พรบ. ความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๑



ฝาย ก ฝาย ข

(๑) จุดยืน จุดยืน

Mental Field Mental Field

(๑) จุดยืน , (๒) ผลประโยชน , (๓) ผลประโยชนรวมกัน

(๒)

หลักการเจรจาไกลเกลี่ย

(๓) ผลประโยชนรวมกัน
(Common Interest)

ผลประโยชน ผลประโยชน

Mental Field Mental Field(๒)

ขอตกลง



งานวิจัยดานคุณภาพของการบริการสุขภาพ 

What to do next ??

งานวิจัยดานคุณภาพของการบริการสุขภาพ 
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What to do next ??

1) งานวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพ

มุงหมายในการวัดหรือประเมินระดับของ
คุณภาพของงาน บริการ การรักษาพยาบาล

2) งานวิจัยเพือ่พฒันาคุณภาพ

มุงหมายหลักเพ่ือยกระดับของคณุภาพ
ของบริการสุขภาพ
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คุณภาพของงาน บริการ การรักษาพยาบาล
หรือขององคกร

 การประเมินสถานการณ ศึกษาหรือ
ประเมินผลลัพธหรือผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบในระบบบริการ
อยางใดอยางหน่ึง

 การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือประเมิน
คุณภาพ

ของบริการสุขภาพ

ปรับปรุงระบบ กลไก กระบวนการ
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการดูแลรักษาพยาบาล
การบริการหรือการบริหาร



3) งานวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ

องคความรูและแนวทางหรือวิธปีฏิบัติ เพ่ือ
สราง สนับสนุน ประเมินหรือพัฒนาระบบของ

What to do next ??

4)คุณภาพเพ่ือผูบริโภค

มุงหมายเพ่ือศึกษาความตองการขอมูลเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกบริการสุขภาพ
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สราง สนับสนุน ประเมินหรือพัฒนาระบบของ
การบริหารจัดการหนวยงาน องคกร ตลอดจน
ระบบบริการสุขภาพในภาพรวม เพ่ือให
สามารถธํารงรักษา หรือยกระดับของคุณภาพ
ไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน

การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกบริการสุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพ
วิธีการในการใหขอมูลคุณภาพแกผูบริโภค
การตอบสนองตอขอมูล และพฤติกรรมของ
ผูบริโภค รวมถึงการใชขอมูลคุณภาพ



Patient Safety
ความปลอดภัยของผูปวย 
• การศึกษาสถานการณของปญหาและการเฝาระวัง ไดแก ระบาดวิทยาของความ
ปลอดภัยของผูปวย คุณภาพและความปลอดภัยของวสัดุทางการแพทย เชน การใชสีของ
เข็มหรือหลอดฉีดยา เปนตน

What to do next ??

เข็มหรือหลอดฉีดยา เปนตน
• การพัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผูปวย เชน การวิจัยดานการ
ปองกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศเพื่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผูปวย ระบบยาและการบริหารยาในโรงพยาบาล เปนตน
• การวางระบบการจัดการคุณภาพ เชน บทบาทขององคกรวิชาชีพในการสงเสริมความ
ปลอดภัยของผูปวย เปนตน
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What to do next

Proactive ReactiveVS

11/Sep/2008 Healthcare issues 2008 96



The Final Solution

เหรียญ 2 ดาน
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Framework For
Improvement

ปองกันการฟองรอง



Evolution of the International
Patient Safety Goals

Learning

Sentinel Events

&

Lawsuits Learning

Research

Best PRACTICE

KM Attitude Change

Behavior Change

Culture Change



International Patient Safety Goals



3. ตามรอย SIMPLE
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2008 International
Patient Safety Goals

Goal 1 Identify Patients Correctly

Goal 2 Improve Effective Communication

Goal 3 Improve the Safety of High-AlertGoal 3 Improve the Safety of High-Alert
Medications

Goal 4 Ensure Correct-Site, Correct-Procedure,
Correct-Patient Surgery

Goal 5 Reduce the Risk of Health Care
Associated Infections

Goal 6 Reduce the Risk of Patient Harm
Resulting from Falls



Goal.1
Identify Patients Correctly

 A collaborative process is used to develop policies and/or
procedures that address the accuracy of patient identification

 Use at least two (2) ways to identify a patient: Use at least two (2) ways to identify a patient:

• giving medications
• giving blood and blood products
• taking blood samples
• taking other samples for clinical testing
• providing treatment or procedure

 The patient’s Room Number cannot be used as an identifier



 A collaborative process is used to develop policies and/or
procedures that address the accuracy of verbal and telephone
communications

Goal 2: Improve Effective
Communication

 Person receiving the following:

• Verbal order
• Telephone order
• Reporting of critical test results

Must Write it down
use a verification “read back”

Get confirmed by the individual who gave the order or test result



 A collaborative process is used to develop policies and/or
procedures that address the location, labeling and
storage of concentrated electrolytes

 Concentrated electrolytes are not present in patient care

Goal 3: Improve Safety of
High Alert Medications

 Concentrated electrolytes are not present in patient care
units unless clinically necessary and actions are taken to
prevent inadvertent administration in those areas where
permitted by policy

 Remove concentrated electrolytes from patient care
units, including, but not limited to, the following:

• Potassium Chloride
• Potassium Phosphate
• Sodium Chloride > 0.9%



Goal 4: Ensure Correct-site,
Correct-procedure, Correct-

patient Surgery

 Collaborative process used to develop P&P

 Mark the precise site in clearly understood
way and involve patient in doing this

 Mark the precise site in clearly understood
way and involve patient in doing this

 Develop process or checklist to verify correct
documents and functioning equipment

 Use a Checklist including “Time-Out” just
before surgical procedure



Universal Protocol

SURGERY
SITE

DOCUMENTS

SITE
EQUIPMENT

BODY PART

PROCEDURE

PATIENT



 A collaborative process is used to develop P&P
that address reducing the risk of health care–
associated infections

Goal 5: Reduce the Risk of
Health Care-Associated

Infections

associated infections

 The hospital has adopted or adapted currently
published and generally accepted hand hygiene
guidelines (can be national or international)

 The hospital implements an effective hand
hygiene program

Need data to demonstrate effectiveness



Goal 6: Reduce the Risk of
Patient Harm Resulting

from Falls

 Develop PP using collaborative process

 Assess and periodically Reassess Assess and periodically Reassess
each patient’s risk for falling, including
the potential risk associated with the
patient’s medication regime,

 Take action to decrease or eliminate
any identified risks.



A Quality Culture is the
organizational capabilities, its habits and beliefs,
that enable it to design and deliver products and

WHAT IS A QUALITY CULTURE?

11/Sep/2008 Healthcare issues 2008 109

that enable it to design and deliver products and
services that can meet customer
needs and be successful in the market place over
the long term.



“It’s not the strongest
species that survive,
nor the most intelligent,

Conclusion
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Charles Darwin

nor the most intelligent,

but the most responsive
to change”
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Just do it Right !!!!!

Thank you
udom009@gmail.com
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