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คาํนํา 
 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี หรอืทีเ่รยีกวา่
มาตรฐาน HA/HPH 2006 จดัทาํเสรจ็สิน้เมือ่ปี พ.ศ. 2549  มเีน้ือหาหลกัในดา้นคณุภาพและความปลอดภยัในการ
ดแูลผูป้ว่ยและระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล การสรา้งเสรมิสขุภาพ และคณุภาพการบรหิารจดัการองคก์ร
โดยรวม 

 เพือ่ใหโ้รงพยาบาลสามารถทาํความเขา้ใจเน้ือหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตัไิด้
เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จงึไดจ้ดัทาํคูม่อืSPAขึน้ 
เป็นการขยายความกจิกรรมทีค่วรดาํเนินการสาํหรบัมาตรฐานแต่ละขอ้ โดยอธบิายใหเ้หน็รปูธรรมของการปฏบิตัิ
อย่างเป็นขัน้ตอน  และใหแ้นวทางการประเมนิตนเองอย่างกระชบัซึง่มุง่ใหต้อบเน้ือหาทีไ่ดจ้ากผลของการปฏบิตัติาม
มาตรฐาน 

 SPA in Action Part I น้ีเป็นการนําคูม่อื SPA สาํหรบัมาตรฐานตอนที ่I การบรหิารองคก์รในภาพรวม มา
จดัทาํเป็นคาํถามเริม่ตน้เพือ่ใหโ้รงพยาบาลเขา้ใจบรบิทของตนเอง และนําไปสูก่ารดาํเนินการปรบัปรงุทีม่คีวาม
เฉพาะเจาะจงสาํหรบัโรงพยาบาล  ทัง้น้ีผูนํ้าไปปฏบิตัคิวรนึกถงึวงลอ้ของระบบงานทีม่กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอนั
ไดแ้ก่ PDCA หรอื DALI (Design-Action-Learning-Improvement) อนัไดแ้ก่การออกแบบระบบ การปฏบิตัติาม
ระบบทีอ่อกแบบไว ้การกาํกบัตดิตาม/ทบทวน/เรยีนรู ้และการปรบัปรุง  การถามหาระบบการกํากบัตดิตามในเรือ่ง
ต่างๆ นบัวา่เป็นสว่นสาํคญัทีจ่ะทาํใหว้งลอ้น้ีหมุนไปอย่างต่อเน่ือง 

 สรพ.หวงัว่าความเขา้ใจและการนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตั ิจะสง่ผลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลทีม่คีณุภาพและ
ความปลอดภยัยิง่ขึน้ รวมทัง้จะมขีอ้มลูเชงิปฏบิตัต่ิางๆ เกดิขึน้มากมาย  
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I-1 การนาํองค์กร 

I-1.1 การนําองคก์รโดยผูนํ้าระดบัสงู (LED.1) 
ผูนํ้าระดบัสงูชีนํ้าองคก์รสือ่สารและสง่เสรมิผลการดาํเนินงานทีด่ใีหค้วามมัน่ใจในคณุภาพและความ
ปลอดภยัในการดแูลผูร้บับรกิาร. 

ก. วิสยัทศัน์และค่านิยม 

(1) ผูน้าํระดบัสูงกาํหนดพนัธกิจ วสิยัทศัน์ ค่านิยม.  ผูน้าํระดบัสูงถ่ายทอดพนัธกิจ วสิัยทศัน์ ค่านิยม ผา่นระบบการ
นาํไปยงับุคลากรทุกคนและคู่พนัธมิตรสาํคญั เพือ่นาํไปปฏิบติั. การปฏิบติัตนของผูน้าํระดบัสูงสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่
ต่อค่านิยมขององคก์ร.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
วสิยัทศัน์ของ รพ.คอือะไร Top-down: ทบทวนในภาพใหญ่ว่าเสน้ทางหลกัๆ 

ทีจ่ะไปสูว่สิยัทศัน์นัน้คอือะไร 
Bottom-up: ชกัชวนใหแ้ต่ละหน่วยงานพจิารณาว่า
วสิยัทศัน์ดงักล่าวมคีวามหมายอยา่งไรกบั
หน่วยงานของตน และหน่วยงานสามารถทาํอะไร
ไดบ้า้งเพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการขบัเคลื่อนสู่
วสิยัทศัน์ 

คา่นิยมขององคก์รทีเ่หน็การปฏบิตัอิยา่งชดัเจน
หรอืปฏบิตัไิดด้ ีมอีะไรบา้ง 

ทบทวนและยกตวัอยา่งเพือ่สือ่สารใหเ้กดิความ
มัน่ใจในการปฏบิตัใินวงกวา้ง 

คา่นิยมขององคก์รทีป่ฏบิตัไิดย้ากหรอืยงัไมเ่หน็
การปฏบิตัอิยา่งชดัเจน มอีะไรบา้ง 

ผูนํ้าหาวธิกีารแสดงตวัอยา่งการปฏบิตัใินค่านิยม
เหล่าน้ี 

คา่นิยมของ HA/HPH ขอ้ใดทีไ่มป่รากฏในคา่นิยม
ขององคก์ร 

หาทางเชื่อมค่านิยมเหล่าน้ีกบัคา่นิยมขององคก์ร 
และหาทางสง่เสรมิใหม้กีารนําไปปฏบิตั ิ

 
(2) ผูน้าํระดบัสูงสร้างส่ิงแวดลอ้มขององคก์รท่ีส่งเสริม กาํหนด และส่งผลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรมท่ี

ดี.(นาํไปประเมินรวมในหวัขอ้ 1.2) 
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(3) ผูน้าํระดบัสูงสร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงผลงาน, การบรรลุพนัธกิจและวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร, การสร้างนวตกรรม, ความคล่องตวัขององคก์ร, การเรียนรู้ในระดบัองคก์รและบุคลากร, สมัพนัธภาพในการ
ทาํงานท่ีดี, ความร่วมมือและการประสานบริการ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
สิง่แวดลอ้มและบรรยกาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาทีด่อียู่
แลว้มอีะไร ทีต่อ้งการเพิม่เตมิมอีะไร 

ทาํสิง่ทีด่อียูแ่ลว้ใหเ้ขม้แขง็ขึน้ เตมิเตม็สิง่ทีต่อ้งการ
เพิม่เตมิ 

เป้าหมายในแผนยุทธศาสตรท์ีม่โีอกาสประสบ
ความสาํเรจ็สงูคอือะไร ทีต่อ้งใชค้วามพยายาม
อยา่งมากคอือะไร 

จะสรา้งสิง่แวดลอ้มอยา่งไรเพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุ่มเท
เพือ่บรรลุเป้าหมายทีท่า้ทายและตอ้งใชค้วาม
พยายาม 

ปญัหาเก่าๆ ทีย่งัคงคา้งคาและตอ้งการวธิกีาร
ใหม่ๆ ในการแกป้ญัหามอีะไรบา้ง 

จะสง่เสรมิใหม้องหาวธิคีดิและหนทางใหม่ๆ ในการ
แกป้ญัหาดงักล่าวอยา่งไร 

เงื่อนไข กฎระเบยีบและประเพณีปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิ
ความไมค่ล่องตวัในการปฏบิตังิานมอีะไรบา้ง 
สง่ผลอยา่งไร 

ผูนํ้าพจิารณาว่าจะลดเงือ่นไข หรอืปรบัเปลีย่น
กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคอย่างไร 

ตวัอยา่งการเรยีนรูจ้ากงานประจาํมอีะไรบา้ง สง่เสรมิใหเ้กดิการตัง้คาํถามเพือ่เรยีนรูจ้ากงาน
ประจําและคน้หาความรูท้ีจ่าํเป็นใหม้ากขึน้ 

บทเรยีนขององคก์รทีจ่ะมปีระโยชน์ในการทาํงาน
ใหญ่ๆ หรอืทาํงานเชงิกลยทุธใ์หส้าํเรจ็มอีะไรบา้ง 

นําบทเรยีนดงักล่าวมาใชใ้นการตดัสนิใจและสรา้ง
การเรยีนรูใ้นระดบัองคก์รเพือ่ขบัเคลื่อนงานเชงิกล
ยทุธ ์

ตวัอยา่งสมัพนัธภ์าพทีด่ใีนการทาํงานมอีะไรบา้ง  จะสง่เสรมิสมัพนัธภาพทีด่ใีหด้ยีิง่ขึน้ และนําไป
ปรบัในสว่นทีย่งัมปีญัหาอยา่งไร 

บรกิารหรอืแผนงาน/โครงการทีต่อ้งการความ
รว่มมอืและการประสานงานสงูมอีะไร 

สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืและการประสานงานที่
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

 
(4) ผูน้าํระดบัสูงสร้างและส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
เป้าหมายความปลอดภยัผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง ตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไว ้

ปรบัปรงุเพือ่บรรลุเป้าหมายทีด่ขี ึน้ 
ชอ่งทางการรบัรูเ้หตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์ีใ่ชเ้ป็น
หลกัคอือะไร มชีอ่งทางอะไรอกีทีย่งัไม่ไดใ้ชเ้ตม็ที ่

หาทางใชช้อ่งทางทีย่งัไมไ่ดใ้ชเ้ตม็ทีใ่หม้ากขึน้ 

ผูนํ้าใชช้อ่งทางใดในการสือ่สารเพือ่ใหเ้กดิความ
มัน่ใจวา่ผูนํ้ามุ่งมัน่ปรบัปรงุทีร่ะบบมากกว่าการ
กล่าวโทษตวับคุคล 

ทบทวนวา่ชอ่งทางนัน้ไดผ้ลเพยีงใด พจิารณาวา่
สมควรทดลองวธิกีารอื่นๆ หรอืไม ่แลว้ทดลองทาํ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืตวัอยา่งการทาํ RCA ทีด่ทีีส่ดุ 2-3 เรือ่ง ร่วมกนัทบทวนว่าการวเิคราะหน์ัน้ไดถ้งึ root 

cause หรอืไม่ จะมแีนวทางปรบัปรงุใหด้ขี ึน้
อยา่งไร 

วธิกีารทีส่มาชกิสือ่สารกนัภายในทมีเกีย่วกบัเรือ่ง
ความเสีย่งคอือะไร 

ร่วมกนัทบทวนว่าเป็นการสื่อสารทีเ่พยีงพอหรอืไม ่
ควรเพิม่โอกาสและวธิกีารในการสือ่สารใหบ่้อยขึน้
อยา่งไร โดยไมเ่ป็นภาระของผูป้ฏบิตั ิ

ผลการสาํรวจ patient safety culture survey เป็น
อยา่งไร 

นําประเดน็ทีไ่ดร้บัมาพจิารณาว่าจะปรบัปรงุ
อยา่งไร 

ขอใหนึ้กถงึอุบตักิารณ์รุนแรงทีส่ดุทีเ่คยเกดิขึน้ 
ผูค้นตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งไร 

ทบทวนวา่การตอบสนองดงักล่าวนัน้สง่ผลดหีรอื
ผลเสยีต่อการแกไ้ขและป้องกนัป ัญ้หา ความเชือ่
และความกลา้ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึผลต่อ
วฒันธรรมความปลอดภยัในระยะยาว  แลว้กาํหนด
แนวทางตอบสนองทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ 

มกีารปรบัปรงุระบบงานอะไรทีเ่ป็นผลมาจากการ
ทบทวนเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์

เรยีนรูว้่าการปรบัปรงุดงักล่าวเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
หาทางสง่เสรมิใหเ้กดิมากขึน้ 

อะไรเป็นการเปลีย่นแปลงสาํคญัทีเ่กดิจากการ
เยีย่มหน้างานของผูนํ้า 

สง่เสรมิใหผู้นํ้าไดไ้ปเยีย่มหน้างานเพือ่พดูคุยเรือ่ง
ความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ และตอบสนองต่อ
สถานการณ์หรอืความตอ้งการการชว่ยเหลอือยา่ง
ฉบัพลนั 
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ข. การส่ือสารและจุดเนน้ขององคก์ร 

 (1) ผูน้าํระดบัสูงส่ือสารกบับุคลากร, ใหอ้าํนาจการตดัสินใจ, และจูงใจบุคลากรทุกคนทัว่ทั้งองคก์ร.  ผูน้าํระดบัสูง
กระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารสองทางท่ีตรงไปตรงมาทัว่ทั้งองคก์ร.  ผูน้าํระดบัสูงมีบทบาทเชิงรุกในการใหร้างวลัและ
การยกยอ่งชมเชยเพือ่หนุนเสริมการมุ่งเนน้ผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน, การมุ่งเนน้คุณภาพและความปลอดภยัในการดูแล
ผูรั้บบริการ, และการมุ่งเนน้ผลงานท่ีดี. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ขอตวัอย่างเรือ่งทีจ่ะตอ้งสือ่สารกบับุคลากรใหเ้กดิ
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

ทบทวนวา่ผูนํ้าสือ่สารกบับุคลากรอย่างไร ไดผ้ล
หรอืไม ่ควรปรบัปรุงวธิกีารสือ่สารอยา่งไร 

อะไรคอืชอ่งทางการสือ่สารสองทางทีไ่ดผ้ล หาทางขยายผลการสือ่สารในลกัษณะดงักล่าว 
ควรเสรมิพลงัใหผู้ป้ฏบิตังิานตดัสนิใจดว้ยตนเองใน
เรื่องอะไรเพิม่เตมิจากทีเ่ป็นอยู่ 

สนบัสนุนขอ้มลูขา่วสาร แนวทาง ทรพัยากร และ
ความมัน่ใจ ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานเพือ่การตดัสนิใจที่
รวดเรว็และตอบสนองความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร  

ปจัจยัและสิง่แวดลอ้มอะไรทีจ่ะทาํใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ตอ้งการพฒันากระบวนการทาํงานของตน 

สง่เสรมิปจัจยัและสิง่แวดลอ้มดงักล่าว 

การใหร้างวลัและแรงจงูใจทีใ่หผ้ลดสีาํหรบับุคลากร
แต่ละกลุ่มคอือะไร 

เชื่อมโยงการใหร้างวลัดงักล่าวกบัการมุง่เน้นผูป้ว่ย 
การทาํงานทีม่ผีลงานด ีมคีณุภาพและปลอดภยั 

 
(2) ผูน้าํระดบัสูงกาํหนดจุดเนน้ท่ีการปฏิบติัเพื่อปรับปรุงผลงาน การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละวิสยัทศันข์ององคก์รรวมทั้ง

ระดบัความคาดหวงัในจุดเนน้ดงักล่าว.  ผูน้าํระดบัสูงทบทวนตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ระบุการ
ดาํเนินการท่ีจาํเป็น.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืจุดเน้นทีต่อ้งการใหม้กีารปฏบิตัอิย่าง
จรงิจงั จดุเน้นดงักล่าวไดม้าจากการพจิารณาขอ้มลู
อะไรบา้ง มกีารกาํหนดระดบัทีค่าดหวงัชดัเจน
หรอืไม ่มคีวามตื่นตวัในการนําไปปฏบิตัอิย่างไร 
ผลลพัธเ์ปลีย่นแปลงไปตามเป้าหมายทีค่าดไว้
หรอืไม่ 

หาทางทาํใหเ้กดิความตื่นตวัในการปฏบิตัเิพือ่ให้
ไดผ้ลลพัธต์ามเป้าหมายทีค่าดหวงั 
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I-1.2 การกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2) 
องคก์รแสดงถงึระบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่คีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณะสรา้งความมัน่ใจวา่มกีาร
ดาํเนินงานอยา่งมจีรยิธรรมและมสีว่นสนบัสนุนต่อสขุภาพของชมุชน. 

ก. การกาํกบัดูแลกิจการ 

(1) องคก์รทบทวนและแสดงใหเ้ห็นระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในดา้นความรับผดิชอบต่อการกระทาํของผูบ้ริหาร, 
ความรับผดิชอบดา้นการเงิน, ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน, การตรวจสอบท่ีเป็นอิสระทั้งภายในและภายนอก, และ
การพิทกัษผ์ลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
กลไกกาํกบัดแูลการทาํงานของผูบ้รหิารสงูสดุคอื
อะไร 

ทบทวนใหเ้กดิความชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ถา้การกาํกบัดแูลนัน้ผา่นมาตามสายการบงัคบั
บญัชาหลายชัน้ ทาํใหเ้กดิความชดัเจนในเรื่อง
การทาํสญัญาขอ้ตกลง การรายงานต่อผูก้าํกบั
ดแูล และการสนองตอบต่อรายงาน 

อะไรคอืความเสีย่งต่อขอ้ครหาในเรือ่งความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานขององคก์รและการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิาร 

วางมาตรการเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในความ
โปร่งใสสาํหรบัเรือ่งเหล่านัน้ 

ขอ้เสนอแนะสาํคญัจากผลการตรวจสอบภายในใน
รอบปีทีผ่านมามอีะไรบา้ง 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ
อยา่งเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะสาํคญัจากผลการตรวจสอบภายนอกมี
อะไรบา้ง 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ
อยา่งเหมาะสม 

อะไรคอืผลประโยชน์ทีอ่งคก์รตอ้งพทิกัษ์ใหแ้ก่ผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีสาํคญั 

วางมาตรการพทิกัษผ์ลประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

เสยีงสะทอ้นและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีต่อผูบ้รหิารมอีะไรบา้ง 

ตอบสนองต่อเสยีงสะทอ้นดงักล่าวอย่างเหมาะสม 

 
(2) องคก์รประเมินผลงานของผูน้าํทุกระดบั.  ผูน้าํระดบัสูงใชผ้ลการทบทวนเหล่าน้ีไปปรับปรุงประสิทธิผลของผูน้าํแต่

ละคน และประสิทธิผลของระบบการนาํ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

Managerial competency ของผูนํ้าทีอ่งคก์รให้
ความสาํคญัมอีะไรบา้ง 

นําไปใชใ้นการประเมนิและปรบัปรงุ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูนํ้าใหค้วามหมายของประสทิธผิลของระบบการ
นําวา่อยา่งไร อะไรคอืประเดน็สาํคญัทีผู่นํ้ามุง่เน้น 

ทบทวนในกลุ่มผูนํ้าและรบัเสยีงสะทอ้นจาก
บุคลากรต่อประเดน็ต่างๆ ทีผู่นํ้าใหค้วามสาํคญั 
เพือ่นํามาสูก่ารปรบัปรุง 

 

ข. พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

(1) องคก์รระบุและคาดการณ์ถึงความเส่ียง / ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม และความกงัวลของสาธารณะ เน่ืองมาจาก
บริการ/การดาํเนินงานขององคก์ร.  องคก์รมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดงักล่าว รวมถึงการใชก้ระบวนการท่ีใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและรักษาส่ิงแวดลอ้ม.  มีการกาํหนดกระบวนการ ตวัช้ีวดั และเป้าหมายสาํคญั เพื่อใหมี้การ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและกฎหมาย รวมทั้งลดความเส่ียงหรือผลกระทบดา้นลบเหล่านั้น. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืความเสีย่งหรอืผลกระทบดา้นลบสาํคญัทีม่ี
ต่อสงัคม จากการใหบ้รกิารของ รพ. 

เตรยีมการเชงิรกุในประเดน็ดงักล่าว โดยกาํหนด
เป้าหมายทีช่ดัเจน 

อะไรคอืความกงัวลของประชาชนหรอืสาธารณชน 
ต่อการใหบ้รกิารของ รพ. 

เตรยีมการเชงิรกุในประเดน็ดงักล่าว โดยกาํหนด
เป้าหมายทีช่ดัเจน 

คา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานของ รพ.ในแต่ละปีเป็น
อยา่งไร เพิม่ขึน้ในอตัราเท่าใด  

วางมาตรการในการประหยดัพลงังานทีไ่ดผ้ล 

การใชท้รพัยากรใดทีม่โีอกาสจะลดลงไดโ้ดยไมม่ี
ผลเสยีต่อการบรกิารผูป้ว่ย 

ร่วมรณรงคเ์พือ่ลดการใชท้รพัยากรดงักล่าว 

รพ.ปล่อยของเสยีหรอืสรา้งการรบกวนต่อ
สิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง 

ตรวจสอบผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาํหนด และปรบัปรงุ 

มขีอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอะไรที ่รพ.ยงัไมส่ามารถ
ปฏบิตัติามได ้หรอืยงัไมไ่ดท้บทวนวา่มกีารปฏบิตัิ
ตามเพยีงใด 

ทบทวนและปรบัปรงุ 

 
(2) องคก์รส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจวา่จะมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมในปฏิสมัพนัธ์ทุกกรณี มีการติดตามกาํกบัและ

ดาํเนินการต่อพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนหลกัจริยธรรม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.มคีวามเสีย่งดา้นจรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานและ
ผูบ้รหิารอย่างไรในประเดน็ต่อไปน้ี การคดิ
คา่บรกิาร การสง่ตรวจโดยไดร้บัคา่ตอบแทนพเิศษ 

กาํหนดนโยบายทีช่ดัเจน จดัใหม้แีนวทางป้องกนั 
ป้องปราม ตดิตามกาํกบั และดาํเนินการอย่าง
เหมาะสมเมือ่มกีารฝา่ฝืนหลกัจรยิธรรม 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การสัง่ยาหรอืสัง่การรกัษาทีเ่กนิความจาํเป็น การ
ประชาสมัพนัธ ์การตดัสนิใจรบัไว/้สง่ต่อ 
รพ.จดับรกิารทีม่คีวามเสีย่งต่อปญัหาจรยิธรรม
อะไรบา้งเชน่การรกัษาผูม้บีตุรยากการปลกูถ่าย
อวยัวะการผา่ตดัแปลงเพศ 

วางแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนและรดักุมเพือ่ป้องกนั
ปญัหาดงักล่าว 

กรณีทีย่ากต่อการตดัสนิใจของผูป้ระกอบวชิาชพี
เน่ืองจากความไมล่งตวัระหว่างมมุมองต่างๆมี
อะไรบา้ง (เช่นการตดัสนิใจการยตุกิารรกัษาการ
เลอืกชว่ยชวีติคนหนึ่งแต่ตอ้งสละโอกาสชว่ยชวีติ
อกีคนหนึ่ง) 

จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ
ในดา้นนัน้ๆ 

จรยิธรรมวชิาชพีต่อไปน้ี เรื่องใดทีย่งัเป็นโอกาส
พฒันา: การรกัษาความลบั, การเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิ
, การหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทบัซอ้น, การยดึมัน่ใน
ความรบัผดิชอบของวชิาชพี  

สง่เสรมิใหว้ชิาชพีจดัเวทพีดูคุยแลกเปลีย่นเพือ่
ร่วมกนักาํหนดแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
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I – 2 การบรหิารเชิงกลยุทธ ์

I-2.1 การจดัทาํกลยุทธ ์(STM.1) 
องคก์รกาํหนดกลยทุธแ์ละวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์พือ่ตอบสนองกบัความทา้ทายขององคก์รและสรา้ง
ความเขม้แขง็ใหก้บัการดาํเนินงานขององคก์ร. 

ก. กระบวนการจดัทาํกลยทุธ์ 

(1) ผูน้าํระดบัสูง ดว้ยความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสาํคญั ดาํเนินการวางแผนกลยทุธ์ตามขั้นตอน
และใชก้รอบเวลาท่ีเหมาะสม.  มีการวิเคราะห์และกาํหนดความทา้ทายเชิงกลยทุธ์และขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์ร.  มี
กระบวนการท่ีช่วยใหอ้งคก์รทราบถึงจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยสาํคญัท่ีอาจถูกมองขา้ม.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มกีารกาํหนดจงัหวะเวลาและขัน้ตอนของการ
ทบทวนแผนกลยทุธใ์นแต่ละปีอยา่งชดัเจนหรอืไม่ 

เตรยีมขอ้มลู เตรยีมคน ใหพ้รอ้มทีจ่ะทบทวนแผน
กลยุทธต์ามกาํหนดเวลา 

อะไรคอืความทา้ทายเชงิกลยทุธข์ององคก์ร ทบทวนวา่ความทา้ทายนัน้เป็นประเดน็ทีม่ี
ความสาํคญัต่อความสาํเรจ็ขององคก์รในอนาคต
เพยีงใด มปีระเดน็อื่นสาํคญักว่าหรอืไม ่

อะไรคอืขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธข์ององคก์ร ทบทวนวา่ขอ้ไดเ้ปรยีบนัน้เป็นประเดน็ทีม่ี
ความสาํคญัจรงิหรอืไม ่มปีระเดน็อื่นสาํคญักว่า
หรอืไม่ 

วนัน้ีเราเรยีนรูอ้ะไร ทีเ่ราไมเ่คยรูม้าก่อนเมื่อ 5 ปีที่
แลว้ 

นําสิง่ทีรู่ไ้ปใชป้ระโยชน์ในการทาํ/ปรบัแผนกลยุทธ ์
หาวธิทีาํใหรู้ใ้นสิง่เหล่าน้ีไดเ้รว็ขึน้ 

คนอื่นมกีารเตรยีมตวัอย่างไร ในสิง่ทีเ่ราไมไ่ด้
เตรยีมตวัไวก่้อน 

รบีปรบัตวัในสิง่ทีเ่ราไมไ่ดเ้ตรยีมตวั หาวธิรีูใ้หเ้รว็
ขึน้ว่าคนอื่นเตรยีมตวัล่วงหน้าอยา่งไร 

มคีวามผดิพลาดหรอืการเสยีโอกาสอะไรทีด่เูหมอืน
จะเกดิซํ้าไดอ้กี  

วางแนวทางป้องกนัความผดิพลาดหรอืการเสยี
โอกาส 

วฒันธรรมของเรามขีอ้จาํกดัอะไร หาทางปรบัเปลีย่นวฒันธรรมทีเ่ป็นขอ้จาํกดั 
ประเดน็อะไรทีเ่ป็นเรือ่งทีนํ่ามาพดูคยุกนัไมไ่ดใ้น
องคก์รแห่งน้ี 

หาเวททีีจ่ะทาํใหพ้ดูคุยเรือ่งเหล่าน้ีไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

แผนกลยทุธซ์ึง่จดัทาํขึน้เมือ่หลายปีก่อนมคีวาม
เหมาะสมเพยีงใด 

ทาํใหแ้ผนกลยุทธม์กีารปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม
ตลอดเวลา 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มกีารเปลีย่นแปลงอะไรบา้งทีเ่ราไมไ่ดเ้ตรยีมตวั
รบัมอืไวส้าํหรบัอนาคต 

ปรบัแผนใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลง คาดการณ์
ล่วงหน้าว่าจะมอีะไรเปลีย่นแปลงอกี 

อะไรคอืศกัยภาพหรอืจดุอ่อนทีเ่ราเคยมองขา้มไป  นําจดุทีเ่รามองไมเ่หน็มาทบทวนแผนกลยทุธ ์ 
ทบทวนวธิกีารทีช่ว่ยใหเ้รามองเหน็ blind spot 
เพือ่การทาํแผนทีด่ขี ึน้ 

 
(2) ในกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ มีการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูรั้บบริการ / ชุมชนท่ี

รับผดิชอบ, จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ส่ิงคุกคามขององคก์ร รวมทั้งปัจจยัสาํคญัอ่ืนๆ และความสามารถในการนาํแผน
กลยทุธ์ไปปฏิบติั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืปญัหาและความตอ้งการดา้นสขุภาพทีเ่ป็น
ความทา้ทายสาํคญั 

ทบทวนวา่เป้าหมาย ตวัชีว้ดั และกลยทุธท์ีว่างไว้
จะนําไปสูก่ารเอาชนะความทา้ทายนัน้ไดเ้พยีงใด 

อะไรคอืจุดแขง็สาํคญัขององคก์ร 3 ประการ ทบทวนวา่กลยทุธข์ององคก์รไดใ้ชจ้ดุแขง็นัน้
อยา่งไร 

อะไรคอืจุดอ่อนสาํคญัขององคก์ร 3 ประการ ทบทวนวา่กลยทุธข์ององคก์รมแีนวทางปิดจุดอ่อน
นัน้อยา่งไร 

อะไรคอืสิง่แวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นโอกาสสาํคญั
ขององคก์ร 3 ประการ 

ทบทวนวา่กลยทุธข์ององคก์รไดใ้ชโ้อกาสนัน้
อยา่งไร 

อะไรคอืสิง่แวดลอ้มภายนอกทีค่กุคามองคก์ร ทบทวนวา่กลยทุธข์ององคก์รตอบสนองต่อสิง่
คกุคามนัน้อยา่งไร 

มมุมอง/ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร/ชมุชนเป็น
อยา่งไร 

ทบทวนวา่กลยทุธข์ององคก์รตอบสนองต่อความ
คาดหวงัดงักล่าวนัน้อยา่งไร 

สภาพแวดลอ้มดา้นความรว่มมอื การแขง่ขนั และ
ความสามารถขององคก์รทีใ่หบ้รกิารในพืน้ที่
เดยีวกนัหรอืมลีกัษณะคลา้ยกนัเป็นอย่างไร 

ทบทวนวา่องคก์รใชก้ลยทุธอ์ะไรเพือ่ตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว 

นวตกรรมหรอืการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีี่
อาจมผีลต่อการจดับรกิารมอีะไรบา้ง 

ทบทวนวา่กลยทุธข์ององคก์รใชป้ระโยชน์จากนว
ตกรรมและเทคโนโลยดีงักล่าวอยา่งไร 

ความตอ้งการขององคก์รในดา้นบุคลากรและ
ทรพัยากรอื่นๆ เป็นอยา่งไร 

ทบทวนวา่องคก์รใชก้ลยทุธอ์ะไรเพือ่ใหไ้ดบุ้คลากร
และทรพัยากรดงักล่าว 

โอกาสปรบัเปลีย่นการใชท้รพัยากรไปสูบ่รกิารหรอื
กจิกรรมทีม่คีวามสาํคญัสงูกวา่ 

ทบทวนวา่องคก์รใหค้วามสาํคญัหรอืปรบัเปลีย่น
วธิกีารใชท้รพัยากรอยา่งไร 

อะไรคอืความเสีย่งดา้นการเงนิ สงัคม จรยิธรรม ทบทวนวา่องคก์รมกีลยทุธเ์พือ่รองรบัความเสีย่ง
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ระเบยีบขอ้บงัคบั เทคโนโลย ี ต่างๆ ดงักล่าวอยา่งไร 
ความสามารถในการป้องกนัและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

ทบทวนวา่องคก์รมกีลยทุธเ์พือ่เตรยีมความพรอ้ม
อยา่งไร 

สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปของระบบบรกิารสขุภาพ
และเศรษฐกจิ 

ทบทวนวา่กลยทุธข์ององคก์รจะรองรบัการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

ปจัจยัอื่นๆ ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงสาํหรบัองคก์ร ทบทวนวา่องคก์รมกีลยทุธอ์ะไรต่อปจัจยัดงักล่าว 
อะไรทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ
เช่น ทรพัยากร ความรู ้ความคล่องตวั การ
เปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนั 

วางแผนว่าจะพฒันาความสามารถขององคก์รเพือ่
ฝา่ฟนัอุปสรรคดงักล่าวอยา่งไร 

 

ข. วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

(1) มีการจดัทาํวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์สาํคญั และกรอบเวลาท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้น. (นาํเสนอวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์สาํคญั) 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธส์าํคญัทีจ่ะบรรลุ
ในชว่ง 1-2 ปีขา้งหน้า 

ทบทวนความเป็นไปไดท้ีจ่ะบรรลุตามกาํหนดเวลา 
และความเชือ่มโยงกบัพนัธกจิขององคก์ร 

อะไรคอืวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธส์าํคญัทีจ่ะบรรลุใน 
3-5 ปีขา้งหน้า 

ทบทวนวา่เหมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นเป็นทศิทางระยะ
ยาวขององคก์ร เป็นสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งบรรลุเพือ่ให้
สามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาวหรอืไม ่

 
(2) วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ตอบสนองต่อความทา้ทายท่ีสาํคญัและใชข้อ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร,ตอบสนองต่อ

สถานะสุขภาพและความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนหรือกลุ่มประชากรท่ีใหบ้ริการ และมีส่วนต่อผลลพัธ์สุขภาพ
ท่ีดีข้ึน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืความทา้ทายเชงิกลยทุธข์ององคก์ร ทบทวนวา่วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองต่อ

ความทา้ทายดงักล่าวเพยีงใด 
อะไรคอืขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธข์ององคก์ร ทบทวนวา่มกีารนําขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวมาใชใ้น

การจดัทาํกลยุทธเ์พยีงใด 
อะไรคอืปญัหาหรอืความตอ้งการดา้นสขุภาพที่
สาํคญัของชุมชน/ผูร้บับรกิาร 

ทบทวนวา่วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธต์อบสนองต่อ
ปญัหาหรอืความตอ้งการดงักล่าวอย่างไร จะทาํให้
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผลลพัธส์ขุภาพในปญัหาหรอืความตอ้งการดงักล่าว
ดขีึน้อยา่งไร 

ประเดน็ต่อไปน้ีมคีวามสาํคญัทีจ่ะนําไปสู่
ความสาํเรจ็ขององคห์รอืไม:่การเขา้ถงึ, การปรบั
บรกิารใหเ้หมาะสมกบัผูร้บับรกิารแต่ละราย, ขดี
ความสามารถและความเพยีงพอของบุคลากร, การ
สรา้งนวตกรรมอยา่งรวดเรว็, การบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย, การใชเ้วชระเบยีน
อเิลค็โทรนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ, คณุภาพ
และความปลอดภยั, การตอบสนองอย่างรวดเรว็, 
การใหบ้รกิารในลกัษณะบรูณาการ, การใหบ้รกิารที่
มตีน้ทุนตํ่า, การสรา้งพนัธมติรและแนวรว่มใหม่ๆ 

นําประเดน็ทีส่าํคญัมาพจิารณากาํหนดเป็น
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

 
(3) วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งท่ีผลลพัธ์สุขภาพท่ีดีข้ึนของผูป่้วย ครอบครัว ชุมชน 

บุคลากร และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอืวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์กีย่วกบัการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 

ทบทวนวา่วตัถุประสงคด์งักล่าวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทัง้ผูป้ว่ย ครอบครวั ชมุชน และ
บุคลากรหรอืไม ่
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I-2.2 การถ่ายทอดกลยุทธเ์พ่ือนําไปปฏิบติั (STM.2) 
องคก์รถ่ายทอดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัแิละตดิตามความกา้วหน้าเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรรลุ
เป้าประสงค.์ 

ก. การจดัทาํแผนปฏิบติัการและการถ่ายทอดเพื่อนาํไปปฏิบติั 

(1) มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการและถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบติัเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีสาํคญั, สร้างความ
มัน่ใจในความยัง่ยนืของการเปล่ียนแปลงสาํคญัท่ีเป็นผลจากแผนปฏิบติัการ.  บุคลากรตระหนกัในบทบาทและการมี
ส่วนต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูร้บัผดิชอบแต่ละกลยทุธม์ใีครบา้ง ผูร้บัผดิชอบกลยทุธต์รวจสอบการจดัทาํแผนปฏบิตัิ

การ ความเขา้ใจของผูเ้กีย่วขอ้ง กาํหนดแนวทาง
ตดิตามตวัชีว้ดัความสาํเรจ็และความกา้วหน้า 

แผนปฏบิตักิารทีท่า้ทายหรอืตอ้งใชค้วามพยายาม
สงูมอีะไรบา้ง 

ทมีนํารว่มกนัวเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคและวางแนว
ทางแกไ้ข/สนบัสนุน 

แผนปฏบิตักิารทีต่อ้งการความเขา้ใจและความ
รว่มมอืจากผูป้ฏบิตังิานสงูมอีะไรบา้ง 

ทมีนํารว่มกนัสรา้งความเขา้ใจและตดิตามประเมนิ
การรบัรูข้องผูป้ฏบิตังิาน 

การเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการใหเ้กดิอย่างยัง่ยนืมี
อะไรบา้ง 

วเิคราะหอุ์ปสรรคต่อความยัง่ยนืและปจัจยัสาํคญั
ต่อความยัง่ยนื และดาํเนินการอยา่งเหมาะสม 

 
(2) องคก์รสร้างความมัน่ใจวา่มีทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ เพียงพอท่ีจะนาํแผนปฏิบติัการไปปฏิบติัให้

บรรลุผล.  องคก์รประเมินความเส่ียงดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนปฏิบติัการ.  องคก์รจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งสมดุลเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะมีทรัพยากรเพียงพอสาํหรับส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งปฏิบติั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มคีวามเสีย่งดา้นการเงนิอะไรบา้ง ดาํเนินการสรรหาและวางแนวทางป้องกนัความ

เสีย่ง 
แผนงานทีอ่าจประสบปญัหาดา้นการเงนิมอีะไรบา้ง สรา้งความมัน่ใจวา่มกีารจดัสรรทรพัยากรดา้น

การเงนิอย่างสมดลุ  
แผนงานทีอ่าจประสบปญัหาทรพัยากรอื่นๆ ไม่
เพยีงพอมอีะไรบา้ง 

สรา้งความมัน่ใจวา่มกีารจดัสรรทรพัยากรดา้นอื่นๆ
อยา่งสมดลุ 

 
(3) มีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบติัการและนาํแผนท่ีปรับเปล่ียนไปสู่การปฏิบติั ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น. 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ความไม่แน่นอนของสิง่แวดลอ้มภายนอกทีอ่าจ
สง่ผลใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิารมี
อะไรบา้ง 

วางแนวทางในการเฝ้าระวงั เตรยีมแผนสาํรอง และ
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามแผนสาํรอง 

อุปสรรคภายในองคก์รทีอ่าจทาํใหแ้ผนไมก่า้วหน้า
ไปตามเป้าหมายมอีะไรบา้ง จะมผีลต่อแผนใด 

วางแนวทางในการลดอุปสรรคดงักล่าว 

ในรอบปีทีผ่่านมามกีารปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร
อะไรบา้ง มทีีม่าอย่างไร 

สรปุบทเรยีนถงึความคล่องตวัในการปรบัเปลีย่น
แผนและการนําแผนทีป่รบัเปลีย่นไปปฏบิตั ิ

 
(4) องคก์รจดัทาํแผนดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญั เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ

ท่ีกาํหนดไวไ้ด.้  แผนระบุผลกระทบท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนต่อบุคลากร และโอกาสท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ
ดา้นขีดความสามารถของบุคลกรและระดบักาํลงัคนท่ีตอ้งการ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มวีตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์รือ่งอะไรบา้งที่
จาํเป็นตอ้งทาํแผนดา้นทรพัยากรบุคคลเพือ่สิง่
ต่อไปน้ี: การเพิม่การตดัสนิใจแก่บุคลากร, การ
ประสานงานระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีและผูบ้รหิาร
, การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองคก์ร, การปรบัระบบ
บรหิารคา่ตอบแทน 

จดัทาํแผนดา้นทรพัยากรเพือ่รองรบัความตอ้งการ
ดงักล่าว 

มวีตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธเ์รือ่งอะไรบา้งทีต่อ้ง
พจิารณาความสามารถของบุคลากรหรอือตัรากาํลงั
ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ 

จดัทาํแผนดา้นทรพัยากรเพือ่รองรบัความตอ้งการ
ดงักล่าว 

 
(5)มีการจดัทาํตวัช้ีวดัสาํคญัเพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติัตามแผน.  ระบบการวดัผลครอบคลุมประเดน็สาํคญั / 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด และหนุนเสริมใหท้ั้งองคก์รมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัชีว้ดัสาํคญัทีใ่ชต้ดิตามความกา้วหน้าและ
ความสาํเรจ็ของการปฏบิตัติามแผน 20 ตวัแรกมี
อะไรบา้ง 

ทบทวนวา่ตวัชีว้ดั 20 ตวัแรกครอบคลุมประเดน็
สาํคญั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดหรอืไม ่ ทมี
นําวางแผนตดิตามตวัชีว้ดัดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ  
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ข. การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

องคก์รคาดการณ์ผลการดาํเนินงานสาํหรับตวัช้ีวดัสาํคญัในขอ้ 2.2 ก (5) ตามกรอบเวลาของการวางแผน  โดยพิจารณา
จากเป้าประสงค ์ผลงานท่ีผา่นมา และขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม.  องคก์รตอบสนองต่อความแตกต่างของ
ผลงานเม่ือเทียบกบัองคก์รท่ีดาํเนินงานหรือมีกิจกรรมในลกัษณะใกลเ้คียงกนั ทั้งความแตกต่างในปัจจุบนัและความ
แตกต่างท่ีไดจ้ากการคาดการณ์. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผลการดาํเนินงานทีเ่ป็นไปตามคา่ทีค่าดการณ์มี
อะไรบา้ง 

พจิารณาว่าควรปรบัค่าคาดการณ์ใหท้า้ทายยิง่ขึน้
หรอืไม่ 

ผลการดาํเนินงานทีไ่มเ่ป็นไปตามคา่ทีค่าดการณ์มี
อะไรบา้ง 

ทบทวนปรบัแผนปฏบิตักิาร 

มกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานกบัองคก์รที่
ดาํเนินงานในลกัษณะใกลเ้คยีงกนัในเรือ่งใดบา้ง 
ผลลพัธข์องการเปรยีบเทยีบเป็นอยา่งไร 

ตอบสนองต่อการเปรยีบเทยีบอย่างเหมาะสม เชน่ 
นํามากาํหนดเป้าหมายทีท่า้ทาย หรอืปรบัใชข้อ้มลู
เชงิเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสม ขยบัจากผลงานของ
องคก์รทีใ่กลเ้คยีงกนั มาเป็นผลงานของคูแ่ขง่ และ
ผลงานทีเ่ป็นเลศิตามลาํดบั 
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I – 3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน 

I-3.1ความรูเ้กี่ยวกบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน(PCF.1) 
องคก์รเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัทีส่าํคญัของผูป้ว่ย / ผูร้บัผลงานของตนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่
บรกิารทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าว. 

ก. ความรู้เก่ียวกบัผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน 

(1) องคก์รระบุการจาํแนกส่วนของผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน กลุ่มผูรั้บผลงาน และตลาดบริการสุขภาพ. องคก์รกาํหนดวา่จะ
มุ่งเนน้บริการสุขภาพสาํหรับส่วนใดของผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน กลุ่มผูรั้บผลงาน และตลาดบริการสุขภาพ.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
องคก์รใชจ้าํแนกสว่นของผูร้บับรกิารอยา่งไร ทบทวนวา่การจาํแนกดงักล่าวมปีระโยชน์ต่อวธิกีาร

รบัฟงัความตอ้งการของผูป้ว่ยแต่ละกลุ่มหรอืไม ่แต่
ละกลุ่มมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม ่
สามารถใชม้ากาํหนดกลุ่มทีมุ่ง่เน้นไดห้รอืไม ่

องคก์รกาํหนดกลุ่มผูร้บับรกิารทีมุ่ง่เน้นหรอืกลุ่มที่
ตอ้งใสใ่จเป็นพเิศษเป็นกลุ่มใดบา้ง 

ทบทวนเหตุผลของการกาํหนดกลุ่มทีมุ่ง่เน้นหรอื
กลุ่มทีต่อ้งใสใ่จเป็นพเิศษ และแนวทางการ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของกลุ่มดงักล่าว 

(2) องคก์รรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน รวมทั้งระดบัความสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน.  วธีิการรับฟังเหมาะสมกบัผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน แต่ละกลุ่ม.มีการนาํ
ความรู้น้ีไปใชใ้นการวางแผนจดับริการและปรับปรุงกระบวนการทาํงาน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
องคก์รใชว้ธิกีารรบัฟงัความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูร้บับรกิารดว้ยวธิใีดบา้งมคีวาม
แตกต่างกนัระหวา่งผูร้บับรกิารกลุ่มต่างๆ อยา่งไร 

พจิารณาวธิกีารรบัฟงัทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้เชน่ การสาํรวจ 
การวจิยัตลาด การใชข้อ้มลูทางระบาดวทิยา การ
สนทนากลุ่ม การใชข้อ้มลูจาก web และการใช้
ขอ้มลูจากแหล่งอื่นๆ และศกึษาวธิกีารรบัฟงัที่
เหมาะสมสาํหรบัผูร้บับรกิารกลุ่มต่างๆ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืขอ้มลูความตอ้งการทีไ่ดร้บัและสามารถ
นํามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาได ้

ตดิตามว่ามกีารดาํเนินการตอบสนองอย่างไร 

อะไรคอืตวัอยา่งของความตอ้งการดา้นสขุภาพที่
ประชาชนอาจไมร่บัทราบ เช่น พฤตกิรรมสขุภาพ
ต่างๆ  

นําความตอ้งการดงักล่าวมาออกแบบบรกิารที่
สอดคลอ้งกบัปญัหา 

อะไรทีข่อ้มลูทีส่ะทอ้นความตอ้งการลกึๆ ของ
ผูป้ว่ย 

ทบทวนวา่รบัรูข้อ้มลูดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด มกีาร
ตอบสนองอยา่งไร 

แนวโน้มทีเ่ปลีย่นไปของความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูป้ว่ยคอือะไร 

ทาํความเขา้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมการรองรบั
และปรบัระบบบรกิาร 

(3) องคก์รใชค้วามเห็นและเสียงสะทอ้นของผูป่้วย / ผูรั้บผลงานเพ่ือเป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้ผูป่้วย / ผูรั้บผลงานมากข้ึน, 
ตอบสนองความตอ้งการและทาํใหผู้ป่้วย / ผูรั้บผลงาน พึงพอใจมากข้ึน, และเพื่อคน้หาโอกาสสร้างนวตกรรม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โอกาสง่ายๆ ในการทาํใหเ้ป็นองคก์รทีมุ่ง่เน้นผูป้ว่ย
มากขึน้มอีะไรบา้ง 

สรา้งความตื่นตวัใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งทัว่ถงึ 

โอกาสสรา้งนวตกรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิารมอีะไรบา้ง 

ผูนํ้าใหก้ารสนบัสนุนเพือ่สรา้งนวตกรรมดงักล่าว 

มรีะบบในการประมวลผลความเหน็และเสยีง
สะทอ้นของผูป้ว่ยอยา่งไร 

สรา้งความมัน่ใจวา่มรีะบบ ดาํเนินการอย่าง
สมํ่าเสมอ และสง่ขอ้มลูใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

(4) องคก์รปรับปรุงวธีิการรับฟังและเรียนรู้ใหท้นัความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งและทิศทางการเปล่ียนแปลงของบริการ
สุขภาพ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
เสยีงสะทอ้นของผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบัวธิกีารรบัฟงั
ผูร้บับรกิารเป็นอยา่งไร 

นําขอ้คดิเหน็มาพจิารณาปรบัปรุงวธิกีารรบัฟงั 
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I-3.2ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผูร้บัผลงาน (PCF.2) 
องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย / ผูร้บัผลงานเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ศรทัธาความพงึพอใจและความ
รว่มมอื.  มกีารประเมนิและนําขอ้มลูความพงึพอใจของผูป้่วย / ผูร้บัผลงานมาใชป้รบัปรุงการ
ดาํเนินงาน. 

ก. การสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน  

(1) องคก์รสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย/ผูรั้บผลงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการ, เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธา, และ
เพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
สมมตเิป็นผูป้ว่ย หรอืเดนิตามหลงัผูป้ว่ยไปตามจุด
บรกิารต่างๆ พจิารณาว่าผูร้บับรกิารมคีวามรูส้กึ
อยา่งไรต่อปฏสิมัพนัธท์ีผู่ใ้หบ้รกิาร ณ จุดต่างๆ 
แสดงออกต่อตน 

ทบทวนแนวทางปฏบิตัขิองผูใ้หบ้รกิาร ณ จุดต่างๆ 
ซึง่งา่ยต่อการปฏบิตัแิละสง่ผลดต่ีอการสรา้ง
ความสมัพนัธ ์

กลุ่มต่างๆ ทีไ่ดร้บับรกิารหรอืการสนบัสนุนจาก 
รพ. มขีอ้เสนอแนะอยา่งไรต่อความสมัพนัธก์บั รพ. 

นําขอ้เสนอแนะไปดาํเนินการ 

อะไรคอืโอกาสสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วงานและ
องคก์รต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่

นําโอกาสไปดาํเนินการ 

ผูป้ว่ยกลุ่มใดทีต่อ้งการความร่วมมอืในการ
บาํบดัรกัษาสงูหรอืมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ 

เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ยกลุม่ดงักล่าวเพือ่หาวธิกีารที่
เหมาะสมในการเพิม่ความรว่มมอื 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความเชื่อมัน่ศรทัธาของผูร้บับรกิาร
มอีะไรบา้ง 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามปจัจยัดงักล่าว 

(2)มีช่องทางสาํหรับใหผู้ป่้วย/ผูรั้บผลงาน คน้หาขอ้มูลข่าวสาร ขอรับบริการ และเสนอขอ้ร้องเรียน.องคก์รจดัทาํ
ขอ้กาํหนดท่ีพงึปฏิบติัสาํหรับช่องทางการติดต่อแต่ละรูปแบบและสร้างความมัน่ใจวา่ขอ้กาํหนดดงักล่าวไดรั้บการ
นาํไปปฏิบติัโดยบุคลากรทุกคนและในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง.  มีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับริการและคุณภาพบริการ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ชอ่งทางการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพและ
บรกิารของ รพ. มอีะไรบา้ง 

ทบทวนประสทิธภิาพของชอ่งทางทีม่อียูเ่ดมิ 
พจิารณาเพิม่ช่องทางการคน้หาขอ้มลูทาง internet 
ซึง่มขีอ้มลูต่างๆ ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ชอ่งทางการไดร้บับรกิารจาก รพ. มอีะไรบา้ง ทบทวนประสทิธภิาพของชอ่งทางทีม่อียูเ่ดมิ 

พจิารณาเพิม่ช่องทางการขอรบับรกิารดว้ยระบบ
นดั และชอ่งทางใหบ้รกิารต่างๆ เชน่ การให้
คาํปรกึษาทางโทรศพัท ์การใหบ้รกิารร่วมกบัชมุชน 
ฯลฯ 

ชอ่งทางการเสนอขอ้รอ้งเรยีนต่อ รพ. มอีะไรบา้ง ทบทวนประสทิธภิาพของชอ่งทางทีม่อียูเ่ดมิ 
พจิารณาเพิม่ช่องทางในการเสนอขอ้รอ้งเรยีนที่
สะดวก 

มกีารเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพบรกิารต่อ
สาธารณะอะไรบา้ง 

ทบทวนวา่ขอ้มลูดงักล่าวมสีว่นชว่ยใหป้ระชาชน
เขา้ใจระดบัคณุภาพและความพยายามในการ
พฒันาคุณภาพของ รพ.เพิม่ขึน้หรอืไม ่มคีวาม
สมดลุในขอ้มลูดา้นต่างๆ หรอืไม ่

 
(3) องคก์รจดัการกบัคาํร้องเรียนของผูป่้วย / ผูรั้บผลงานเพ่ือใหมี้การแกไ้ขอยา่งไดผ้ลและทนัท่วงที.  มีการรวบรวมและ

วเิคราะห์คาํร้องเรียนเพือ่ใชใ้นการปรับปรุงทัว่ทั้งองคก์ร. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผลการวเิคราะหค์าํรอ้งเรยีนของผูร้บับรกิารเป็น
อยา่งไร 

นํามาจดัลาํดบัความสาํคญั สือ่สาร เพือ่ใหม้กีาร
ปรบัปรงุทัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้ทบทวนการนําไป
ตอบสนอง  

ขัน้ตอนใดบา้งทีย่งัมจีดุอ่อนในระบบการจดัการกบั
คาํรอ้งเรยีน ความรวดเรว็ในการตอบสนองเป็น
อยา่งไร 

ปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบจดัการกบัคาํ
รอ้งเรยีนตามผลการวเิคราะห ์

อะไรคอืคาํรอ้งเรยีนทีส่ะทอ้นถงึจดุอ่อนในระบบ
การดแูลผูป้ว่ยของ รพ. 

PCT นําคาํรอ้งเรยีนดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรงุ 

อะไรคอืคาํรอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ และไมม่แีนวโน้ม
ลดลง 

ทมีนําสนบัสนุนใหว้เิคราะหส์าเหตุเชงิระบบและ
นํามาปรบัปรงุ 

 
(4) องคก์รปรับปรุงวธีิการสร้างความสมัพนัธ์และช่องทางการติดต่อกบัผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน ใหท้นักบัความตอ้งการของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งและทิศทางการเปล่ียนแปลงของบริการสุขภาพ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร แนวโน้มของ

พจิารณาว่าจะปรบัปรุงวธิกีารสรา้งความสมัพนัธ์
และช่องทางการตดิต่อกบัผูร้บับรกิารอย่างไร 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูร้บับรกิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป ปญัหาสขุภาพที่
เปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หแ้ละ
ผูร้บับรกิาร 

ข. การประเมินความพึงพอใจของผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน  

(1) มีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูป่้วย/ผูรั้บผลงานและใชข้อ้มูลน้ีเพื่อปรับปรุงการดาํเนินงาน.  
วธีิการวดัผลเหมาะสมกบักลุ่มผูป่้วย/ผูรั้บผลงานแต่ละกลุ่ม และไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํไปปรับปรุง. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ขอ้มลูสาํคญัทีไ่ดจ้ากการประเมนิความพงึพอใจ
และความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารมอีะไรบา้ง 

ทบทวนวา่มกีารตอบสนองอย่างไร ดาํเนินการ
เพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

 
(2) มีการติดตามผลหลงัการเขา้รับบริการจากผูป่้วย / ผูรั้บผลงานทนัที เพือ่ใหไ้ดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัคุณภาพ

บริการท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํไปปรับปรุง. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ขอ้มลูสาํคญัทีไ่ดจ้ากการตดิตามผลหลงัการเขา้รบั
บรกิารทนัทมีอีะไรบา้ง 

ทบทวนวา่มกีารตอบสนองอย่างไร ดาํเนินการ
เพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

 
(3) องคก์รปรับปรุงวธีิการประเมินความพึงพอใจใหท้นักบัความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งและทิศทางการเปล่ียนแปลงของ

บริการสุขภาพ 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มโีอกาสปรบัปรงุวธิกีารประเมนิความพงึพอใจและ
การตดิตามผลหลงัเขา้รบับรกิารอะไรบา้ง 

ปรบัปรงุตามความเหมาะสม 
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I-3.3สิทธิผูป่้วย (PCF.3) 
องคก์รตระหนกัและใหก้ารคุม้ครองสทิธผิูป้่วย. 

ก. คาํประกาศสิทธิผูป่้วย 

(1)ผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองตามคาํประกาศสิทธิผูป่้วยขององคก์รวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข   
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในคาํประกาศสทิธผิูป้ว่ย 10 ประการ ทีอ่งคก์ร
วชิาชพีและกระทรวงสาธารณสขุประกาศไว ้มสีทิธิ
ผูป้ว่ยดา้นใดบา้งทีย่งัไมช่ดัเจนในแนวทางปฏบิตัิ
หรอืยากลําบากในการปฏบิตั ิ

ร่วมกนัจดัทาํแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

โอกาสทีผู่ร้บับรกิารจะไมไ่ดร้บัทราบขอ้มลู หรอืไม่
มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ หรอืไดร้บัขอ้มลูใน
ลกัษณะทีท่าํใหเ้กดิการตดัสนิใจอยา่งไมเ่หมาะสมมี
อะไรบา้ง 

ทมีทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวางแผนทางการใหข้อ้มลูใน
สถานการณ์ดงักลลล่าวอยา่งเหมาะสม 

ข. กระบวนการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย 

(1) องคก์รสร้างหลกัประกนัวา่ผูป้ฏิบติังานมีความตระหนกัและทราบบทบาทของตนในการคุม้ครองสิทธิผูป่้วย และมี
ระบบพร้อมท่ีจะตอบสนองเม่ือผูป่้วยขอใชสิ้ทธิ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ความเชือ่และเจตคตทิีต่อ้งการปลกูฝงัใหแ้ก่
ผูป้ฏบิตังิานในเรือ่งสทิธผิูป้ว่ยคอือะไร 

ประเมนิวา่ผูป้ฏบิตังิานมคีวามเชือ่และเจตคตทิี่
ตอ้งการเพยีงใด จะปลกูฝงัอยา่งไร 

การปฏบิตังิา่ยๆ ทีผู่ป้ฏบิตังิานสามารถกระทาํได้
ในชวีติประจาํวนัในเรือ่งสทิธผิูป้ว่ยคอือะไรบา้ง 

หาวธิทีาํใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย เป็นเรือ่งปกต ิมกีาร
สะทอ้นกลบัหรอืแลกเปลีย่นอยา่งสมํ่าเสมอ 

การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีต่อ้งประสานงานกนัหลาย
ฝา่ย ตอ้งมรีะบบหรอืขัน้ตอนมารองรบัมอีะไรบา้ง 

ออกแบบระบบใหพ้รอ้มทีจ่ะตอบสนอง 

 

(2)ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีในลกัษณะท่ีเขา้ใจไดง่้าย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผูป้วยนอกควรไดร้บัรูส้ทิธแิละหน้าทีใ่นเรือ่ง
อะไรบา้ง 

ประเมนิระบบงาน การรบัรู ้และนําไปปรบัปรงุ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยในควรไดร้บัรูส้ทิธแิละหน้าทีใ่นเรือ่งอะไรบา้ง ประเมนิระบบงาน การรบัรู ้และนําไปปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยผา่ตดัควรไดร้บัรูส้ทิธแิละหน้าทีใ่นเรือ่ง
อะไรบา้ง 

ประเมนิระบบงาน การรบัรู ้และนําไปปรบัปรงุ 

ผูป้ว่ยฉุกเฉินและครอบครวัควรไดร้บัรูส้ทิธใินเรือ่ง
อะไรบา้ง 

ประเมนิระบบงาน การรบัรู ้และนําไปปรบัปรงุ 

 

(3) มีการคาํนึงถึงสิทธิผูป่้วยในทุกกิจกรรมของการดูแลผูป่้วย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตามรอยผูป้ว่ยตัง้แต่แรกรบัไปตามจุดบรกิารต่างๆ 
และพจิารณาว่าในแต่ละขัน้ตอนของการใหบ้รกิาร
นัน้ มโีอกาสอะไรบา้งทีจ่ะละเมดิสทิธผิูป้ว่ย   

ประมวลผลขอ้มลู จดัลาํดบัความสาํคญั มอบหมาย
ใหผู้เ้กีย่วขอ้งดาํเนินการปรบัปรงุและสรา้งความ
เขา้ใจ 

 

(4)ผูป่้วยไดรั้บการปกป้องจากการถูกทาํร้ายดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

วเิคราะหว์่าในสถานการณ์ใดบา้งทีผู่ป้ว่ยมโีอกาส
ถกูทาํรา้ยดา้นรา่งกายเช่น ในผูป้ว่ยจติเวช ผูป้ว่ย
เดก็ 

วางแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการทาํรา้ย
ผูป้ว่ยในสถานการณ์ดงักล่าว 

วเิคราะหว์่าในสถานการณ์ใดบา้งทีผู่ป้ว่ยมโีอกาส
ถกูทาํรา้ยดา้นจติใจเชน่ การใชค้าํพดูหรอืการ
กระทาํทีค่กุคาม เป็นปรปกัษ์ ไมเ่คารพในศกัดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย ์ปิดโอกาสทีจ่ะแสดงความ
คดิเหน็ การขม่ขู ่การกกัขงั 

วางแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการทาํรา้ย
ผูป้ว่ยในสถานการณ์ดงักล่าว 

วเิคราะหว์่าในสถานการณ์ใดบา้งทีผู่ป้ว่ยมโีอกาส
ถกูทาํรา้ยดา้นสงัคม เชน่ การใชค้าํพดูหรอืการ
กระทาํบางอยา่งทีท่าํใหผู้ป้ว่ยเกดิความอบัอาย 

วางแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการทาํรา้ย
ผูป้ว่ยในสถานการณ์ดงักล่าว 

 

(5)ผูป่้วยไดรั้บการดูแลดว้ยความเคารพความเป็นส่วนตวั ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ค่านิยมและความเช่ือส่วนบุคคล. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

โอกาสทีผู่ป้ว่ยจะไมไ่ดร้บัการเคารพความเป็น
สว่นตวั ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์คา่นิยม และ
ความเชือ่สว่นบุคคล จะเกดิขึน้ในสถานการณ์
ใดบา้ง เชน่ การซกัประวตัทิี ่OPD, การ expose 
ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นหอผูป้ว่ยรวม, คา่นิยมและความเชือ่

วางแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย
ในโอกาสดงักล่าว 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตามประเพณี 

 

 (6) องคก์รสร้างหลกัประกนัวา่ผูป่้วยท่ีมีปัญหาและความรุนแรงเหมือนกนัจะไดรั้บการดูแลในลกัษณะเดียวกนั. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ทมีทีเ่กีย่วขอ้งวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างทีผู่ป้ว่ยทีม่ี
ปญัหาและความรุนแรงเหมอืนกนั จะไดร้บัการดแูล
รกัษาทีแ่ตกต่างกนั  

ร่วมกนัวางแนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดความแตกต่าง
หรอืการเลอืกปฏบิตั ิ

 

ค. การดูแลผูป่้วยท่ีมีความตอ้งการเฉพาะ  

(1)ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดรั้บการดูแลดว้ยความเคารพในสิทธิและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย.์  การตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ให ้การคงไว ้หรือการยติุการรักษาเพื่อยดืชีวิต เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย ความเช่ือและ
วฒันธรรม ดว้ยการมีส่วนร่วมของผูป่้วยและครอบครัว. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
หอผูป้ว่ยทีต่อ้งใหก้ารดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยมี
อะไรบา้ง 

สง่เสรมิใหม้ผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจการดแูลผูป้ว่ย
ระยะสดุทา้ยในหน่วยงานดงักล่าว, จดัสิง่แวดลอ้ม
และระบบการดแูลทีค่าํนึงถงึสทิธแิละศกัดิศ์รขีอง
ความเป็นมนุษย ์เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดจ้ากไปอย่างสงบ, 
สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัไดอ้ยู่รว่มกนัอยา่ง
ใกลช้ดิขณะทีไ่ดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม 

ผูป้ว่ยประเภทใดบา้งทีไ่มค่วรเริม่ตน้กระบวนการ
รกัษาเพือ่ยดืชวีติ 

วางแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัความเชือ่ 
วฒันธรรม กฎหมาย และวชิาการ  

 

(2) ผูรั้บบริการท่ีเป็นเดก็ ผูพ้ิการ ผูสู้งอายท่ีุช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิอยา่งเหมาะสม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผูป้ว่ยเดก็ทัว่ไปควรไดร้บัการคุม้ครองสทิธอิะไร
เป็นพเิศษ เชน่ สถานที ่การป้องกนัอนัตราย 
เครือ่งมอืและยาเฉพาะ เจา้หน้าที ่

สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยเดก็ไดร้บัการคุม้ครองอยา่ง
เหมาะสม 

ผูป้ว่ยเดก็ทีค่วรไดร้บัการใสใ่จเป็นพเิศษมอีะไรบา้ง 
เช่น เดก็ทีป่ว่ยหนกั เดก็ทีม่คีวามผดิปกตทิาง
ร่างกายหรอืประสาทสมัผสั เดก็ทีเ่รยีนรูช้า้ เดก็ที่
ไมม่ญีาตมิาเฝ้าดแูล 

สง่เสรมิใหม้รีะบบการดแูลทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูป้ว่ย
เดก็กลุ่มดงักล่าว 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยเดก็กลุ่มใดทีค่วรเปิดโอกาสใหอ้ยูร่ว่มกบัพอ่
แมข่ณะอยูใ่น รพ. 

สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยเดก็ดงักล่าวไดอ้ยูร่่วมกบัพอ่แม ่

ผูป้ว่ยเดก็กลุ่มใดทีต่อ้งพจิารณาถงึการให้
การศกึษาระหวา่งทีอ่ยู ่รพ. 

สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยเดก็ดงักล่าวไดร้บัการศกึษา 

ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุและผูท้ีช่ว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้มี
โอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นอะไรบา้ง 

วางระบบการดแูลเพือ่ป้องกนัปญัหาดงักล่าว 

 

(3)มีการปฏิบติัต่อผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งแยก หรือผกูยดึ อยา่งเหมาะสม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มผีูป้ว่ยอะไรบา้งทีไ่ดร้บัการแยกหรอืผกูยดึ วางระบบการดแูลโดยกาํหนดขอ้บ่งชีใ้หม้เีหตุผล
ทางคลนิิกทีส่มควรหรอืมแีนวทางในการใช้
ทางเลอืกทดแทน และตดิตามเฝ้าระวงั
ภาวะแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสม 
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I – 4 การวัด วิเคราะห์ และจดัการความรู ้

I-4.1การวดัวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงผลงานขององคก์ร (MAK.1) 
องคก์รจดัใหม้กีารวดัวเิคราะหป์รบัทศิทางทบทวนและปรบัปรงุผลงานโดยใชข้อ้มลูและสารสนเทศใน
ทกุระดบัและทกุสว่นขององคก์ร. 

I-4.1 ก. การวดัผลงาน 

(1) องคก์รเลือก รวบรวมและเช่ือมโยงขอ้มูล / สารสนเทศ / ตวัช้ีวดัสาํคญัท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อใช้
ติดตามผลการปฏิบติังานประจาํวนั, ติดตามผลงานขององคก์รโดยรวม, ติดตามความกา้วหนา้ตามวตัถุประสงคเ์ชิงกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการ, สนบัสนุนการตดัสินใจและการสร้างนวตกรรมขององคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัชีว้ดัสาํคญั 5 ตวัแรกทีจ่ะใชต้ดิตามผลงานของ
องคก์รโดยรวมคอือะไร 

พจิารณาความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
และความครอบคลุมเป้าหมายสาํคญั 

ตวัชีว้ดัสาํคญั 5 ตวัแรกทีจ่ะใชต้ดิตาม
ความกา้วหน้าตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธค์อือะไร 

พจิารณาความสมํ่าเสมอในการตดิตามและการ
ตอบสนองต่อขอ้มลู 

ตวัชีว้ดัทีส่ามารถหรอืสมควรรวมจากตวัชีว้ดั
หลายๆ ตวัมาเป็น composite indicator มี
อะไรบา้ง 

หาทางใชป้ระโยชน์จาก composite indicator ให้
มากขึน้ 

ตวัชีว้ดัสาํคญัทีช่ว่ยในการสนบัสนุนการตดัสนิใจ
และสรา้งนวตกรรมขององคก์รมอีะไรบา้ง 

สง่เสรมิใหม้กีารใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจและ
สรา้งนวตกรรมเพิม่ขึน้ 

เป้าหมายสาํคญัทีต่อ้งการใหม้กีารปฏบิตัทิ ัง้องคก์ร
ในทศิทางเดยีวกนัมอีะไรบา้ง 

พจิารณาตวัชีว้ดัในเรือ่งนัน้ และทาํใหร้ะบบวดัผล
สอดคลอ้งกนัในทุกสว่น ทุกระดบั 

 

 (2)องคก์รเลือกขอ้มูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีสาํคญั และทาํใหม้ัน่ใจวา่มีการนาํไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ
อยา่งมีประสิทธิผล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัชีว้ดัสาํคญัใดบา้งทีค่วรเทยีบเคยีงกบัคา่เฉลีย่
ขององคก์รทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

หาแหล่งขอ้มลูทีจ่ะเทยีบเคยีง และดาํเนินการ
เปรยีบเทยีบ 

ตวัชีว้ดัสาํคญัใดบา้งทีค่วรเทยีบเคยีงกบัคา่ top 
quartile ขององคก์รทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

หาแหล่งขอ้มลูทีจ่ะเทยีบเคยีง และดาํเนินการ
เปรยีบเทยีบ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัชีว้ดัสาํคญัใดบา้งทีค่วรเทยีบเคยีงกบั top 
quartile  ของระบบบรกิาร 

หาแหล่งขอ้มลูทีจ่ะเทยีบเคยีง และดาํเนินการ
เปรยีบเทยีบ 

 
(3) องคก์รปรับปรุงระบบการวดัผลงานใหท้นักบัความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งและทิศทางของบริการสุขภาพ, ไวต่อการ

เปล่ียนแปลงภายในหรือภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วหรือไม่คาดคิด. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มโีอกาสทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ อะไรบา้ง
เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร 
ปญัหาสขุภาพ ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หแ้ละ
ผูร้บับรกิาร 

พจิารณาว่าจะมผีลกระทบต่อการวดัผลงานอยา่งไร 
และควรปรบัปรงุระบบการวดัผลอยา่งไร 
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I-4.1 ข. การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลงาน 

(1) องคก์รทบทวนประเมินผลงานและขีดความสามารถขององคก์ร.  มีการวเิคราะห์เพื่อสนบัสนุนการทบทวน
ประเมินผลและสร้างความมัน่ใจวา่ไดข้อ้สรุปท่ีน่าเช่ือถือ.  องคก์รใชก้ารทบทวนน้ีเพื่อประเมินความสาํเร็จของ
องคก์ร, ความกา้วหนา้ตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ, และความสามารถในการตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงขององคก์รและส่ิงแวดลอ้มภายนอก. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในระดบัหน่วยงาน ตอ้งการประเมนิความสาํเรจ็
เรื่องอะไรบา้ง 

พจิารณาว่ามขีอ้มลูอะไรบา้งทีจ่ะบอกถงึ
ความสาํเรจ็นัน้ นําขอ้มลูมาวเิคราะหแ์นวโน้ม แยก
สว่น หรอืตรวจสอบความสมัพนัธ ์ 

ในระดบัองคก์รหรอืระบบงาน ตอ้งการประเมนิ
ความสาํเรจ็เรื่องอะไรบา้ง 

พจิารณาว่ามขีอ้มลูอะไรบา้งทีจ่ะบอกถงึ
ความสาํเรจ็นัน้ นําขอ้มลูมาวเิคราะหแ์นวโน้ม แยก
สว่น หรอืตรวจสอบความสมัพนัธ ์ 

การเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกทีส่าํคญัคอื
อะไร 

พจิารณาว่ามขีอ้มลูอะไรบา้งทีจ่ะบอกถงึ
ความสามารถขององคก์รในการตอบสนองการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว 

ความกา้วหน้าสาํคญัตามแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารคอือะไร 

พจิารณาว่าจะใชข้อ้มลูอะไรเพือ่ตดิตาม
ความกา้วหน้าดงักล่าว กาํหนดรอบเวลาของการ
ตดิตามอย่างสมํ่าเสมอ 

 

(2) องคก์รนาํส่ิงท่ีไดจ้ากการทบทวนประเมินผลงานขององคก์รมาจดัลาํดบัความสาํคญัเพ่ือการปรับปรุงและหาโอกาส
สร้างนวตกรรม, พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืลาํดบัสาํคญัเพือ่การพฒันาทีผู่นํ้ากาํหนด
ในปีน้ี 

ทบทวนวา่ลาํดบัความสาํคญัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ผลการวเิคราะหใ์น I-4.1 ข (1) อยา่งไร มกีาร
ถ่ายทอดลาํดบัความสาํคญันัน้ไปสูห่น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งอยา่งไร 

 

(3) องคก์รนาํผลการทบทวนประเมินผลงานขององคก์ร ไปใชใ้นการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสาํคญัอยา่งเป็น
ระบบ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในรอบปีทีผ่่านมามกีารปรบัปรุงกระบวนการสาํคญั การปรบัปรุงดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรบา้ง ในขอ้ (1) อยา่งไร หรอืการประเมนิในขอ้ (1) ควร

นํามาสูก่ารปรบัปรงุกระบวนการอะไร 
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I-4.2 การจดัการสารสนเทศเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ

ความรู ้(MAK.2) 
องคก์รสรา้งความมัน่ใจวา่มขีอ้มลูสารสนเทศซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ีจ่าํเป็นมคุีณภาพและพรอ้มใช้
งานสาํหรบับุคลากร/ผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน.  องคก์รสรา้งและจดัการสนิทรพัยค์วามรูข้องตนเพือ่ปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร. 

ก. การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ  

(1)ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจาํเป็นสาํหรับบุคลากร/ผูบ้ริหาร/ผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน/องคก์รภายนอกมีความพร้อมใชง้าน เอ้ือ
ต่อการดูแลผูป่้วย การบริหารจดัการ การตรวจสอบทางคลินิก การพฒันาคุณภาพ การศึกษา และการวิจยั.  แผนงาน
และการจดัการสารสนเทศมีความเหมาะสมกบัขนาดและความซบัซอ้นขององคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีค่วรไดร้บัการพฒันา
เพือ่ใหด้แูลผูป้ว่ยไดด้ขี ึน้ งา่ยขึน้ มอีะไรบา้ง 

นําความตอ้งการไปพฒันาเพือ่ใหม้ขีอ้มลูพรอ้มใช ้

ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีค่วรไดร้บัการพฒันา
เพือ่การบรหิารจดัการทีด่ขี ึน้ มปีระสทิธภิาพขึน้มี
อะไรบา้ง 

นําความตอ้งการไปพฒันาเพือ่ใหม้ขีอ้มลูพรอ้มใช ้

ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีค่วรไดร้บัการพฒันา
เพือ่การตรวจสอบทางคลนิิกและการพฒันา
คณุภาพมอีะไรบา้ง 

นําความตอ้งการไปพฒันาเพือ่ใหม้ขีอ้มลูพรอ้มใช ้

ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีค่วรไดร้บัการพฒันา
เพือ่การศกึษาและการวจิยัทีด่ขี ึน้ มอีะไรบา้ง 

นําความตอ้งการไปพฒันาเพือ่ใหม้ขีอ้มลูพรอ้มใช ้

 

(2) องคก์รสร้างความมัน่ใจวา่ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์มีความเช่ือถือได ้ป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลร่ัวไหล และใชง้านง่าย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

จดุอ่อนของระบบฮารด์แวรท์ีต่อ้งปรบัปรุงมี
อะไรบา้ง 

ดาํเนินการอุดชอ่งโหวข่องระบบ 

โอกาสทีข่อ้มลูจะรัว่ไหลมไีดอ้ยา่งไรบา้ง ดาํเนินการปรบัปรงุเพือ่ป้องกนัการรัว่ไหล 
โอกาสทีจ่ะทาํใหร้ะบบสารสนเทศใชง้านไดง้า่ยขึน้มี
อะไรบา้ง 

ดาํเนินการปรบัปรงุเพือ่ใหใ้ชง้านง่าย 
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(3) องคก์รสร้างความมัน่ใจวา่ขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ มีความพร้อมใชง้านอยา่ง
ต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
เหตุฉุกเฉินทีไ่มร่นุแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้มอีะไรบา้ง 
เช่น ไฟฟ้าดบัเป็นเวลานาน 

วางแผนเพือ่ใหส้ามารถใชง้านระบบสารสนเทศได้
ในภาวะดงักล่าว 

อุบตัภิยัทีอ่าจเกดิขึน้มอีะไรบา้ง วางแผนเพือ่ใหส้ามารถกูค้นืระบบสารสนเทศ
กลบัมาโดยเรว็ทีส่ดุ 

 

(4) องคก์รปรับปรุงกลไกการจดัใหมี้ขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ท่ีพร้อมใชใ้หท้นักบั
ความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทิศทางของบริการสุขภาพ และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย.ี 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
เทคโนโลยสีารสนเทศทีก่าํลงัเปลีย่นแปลงมี
อะไรบา้ง 

พจิารณาว่าจะนําเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปมาใช้
ปรบัปรงุระบบสารสนเทศอยา่งไร 

มรีะบบทีต่รวจสอบความพรอ้มใชแ้ละการทนัความ
ตอ้งการใชข้องผูเ้กีย่วขอ้งอยูต่ลอดเวลาหรอืไม ่

สรา้งระบบตดิตามและตอบสนองความตอ้งการ 
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ข. การจดัการความรู้ขององคก์ร  

มีการจดัการความรู้ขององคก์รเพื่อใหเ้กิดส่ิงต่อไปน้ี: การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร, การถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์จากผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน และองคก์รภายนอก, การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ีดี
หรือท่ีเป็นเลิศ และนาํไปสู่การปฏิบติั, การประมวลและนาํความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์, และการนาํ
หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัประสิทธิผลของวธีิการดูแลรักษามาประยกุตใ์ช.้ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ความรูเ้ชงิปฏบิตัทิีม่คีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็
ของ รพ.มอีะไรบา้ง 

จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ดงักล่าว สรปุ
ความรูแ้ละทาํใหอ้ยู่ในระบบหรอืสามารถนํามาใช้
ไดง้า่ย 

มคีวามรูอ้ะไรทีจ่ะเป็นประโยชน์หากมกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน 

จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน 

วธิกีารอะไรทีง่า่ยและเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอยา่งสมํ่าเสมอในหน่วยงาน
ต่างๆ  

จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหน่วยงานต่างๆ อยา่ง
สมํ่าเสมอ 

แนวปฏบิตัทิางคลนิิกใดทีนํ่ามาใชแ้ลว้ยงัมกีาร
ปฏบิตัติามไม่มากนกั 

จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่หาวธิกีารในการ
สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติาม 

แนวปฏบิตัทิางคลนิิกใดทีส่มควรนํามาใชเ้พิม่จากที่
มอียู่เพือ่ใหค้รอบคลุมโรคทีใ่หก้ารดแูลใหม้ากทีส่ดุ 

ทาํ gap analysis วเิคราะหโ์อกาสพฒันา, ใช้
แนวคดิ Human Factors Engineering เพือ่
ออกแบบระบบงานใหส้ามารถนําความรูไ้ปปฏบิตัิ
ไดง้า่ย, การตามรอยการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ  
โดยเน้นความครอบคลุมกลุ่มผูป้ว่ยทีส่าํคญัใหม้าก
ทีส่ดุ และเชือ่มโยงกบัการวดัผลทางดา้นคลนิิก 

มผีูป้ว่ยกลุ่มใดบา้งทีส่มควรเชญิมารว่มให้
ขอ้คดิเหน็เพือ่ปรบัปรงุบรกิาร 

จดัสนทนากลุ่มกบัผูป้ว่ย 

มเีรือ่งใดบา้งทีค่วร benchmark กบัองคก์รอื่นทีท่าํ
ไดด้ ี

เลอืกองคก์รทีเ่หมาะสมและดาํเนินการ 
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ค. คุณภาพของขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้  

(1) องคก์รสร้างความมัน่ใจวา่ขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ขององคก์ร มีความแม่นยาํ เช่ือถือได ้ทนัเหตุการณ์ และ
ปลอดภยั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ขอ้มลูและสารสนเทศทีต่อ้งสรา้งความมัน่ใจใน
ถกูตอ้งแมน่ยาํมอีะไรบา้ง เชน่ ตวัชีว้ดั ขอ้มลู
ประจาํตวัผูป้ว่ย 

วางระบบตรวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจในความถกูตอ้ง
แมน่ยํา้ 

 

(2) องคส์ร้างความมัน่ใจในการรักษาความลบัของขอ้มูลและสารสนเทศ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มขีอ้มลูและสารสนเทศอะไรบา้งทีจ่าํเป็นตอ้งเกบ็
รกัษาเป็นความลบั 

ตามรอยเพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ในทุกขัน้ตอนมกีาร
จดัการทีจ่ะรกัษาความลบัไดอ้ย่างรดักุม และ
ปรบัปรงุในจุดทีเ่ป็นปญัหา 
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I – 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

I-5.1 ความผกูพนัของบุคลากร (HRF.1) 
องคก์รสรา้งความผกูพนักบับุคลากรจดัระบบคา่ตอบแทนและแรงจงูใจเพือ่บรรลุความสาํเรจ็ในระดบั
องคก์รและระดบับุคคล.บุคลากรและผูนํ้าไดร้บัการพฒันาเพือ่ใหส้รา้งผลงานทีด่.ี 

ก. การเพ่ิมคุณค่าบุคลากร 

(1) องคก์รกาํหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั และความพึงพอใจ ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และแต่ละส่วน. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอืปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัสาํหรบั
บุคลากรแต่ละกลุ่ม 

เกบ็และวเิคราะหข์อ้มลู (ถา้ยงัไมม่)ี ดาํเนินการ
ปรบัระบบเพือ่สรา้งความผกูพนัตามขอ้มลูทีไ่ด ้

ตวัอยา่งเรือ่งเล่าทีแ่สดงออกถงึความตระหนกัใน
คณุคา่และความหมายของงานมอีะไรบา้ง 

นําไปขยายผล 

ตวัอยา่งเรือ่งเล่าทีแ่สดงออกถงึการไดร้บัมอบหมาย
ใหท้าํงานทีท่า้ทายมอีะไรบา้ง 

นําไปขยายผล 

 

(2) องคก์รเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีช่วยใหบุ้คลากรมีผลงานท่ีดี และมีแรงจูงใจ  
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งวชิาชพี/
หน่วยงาน ทีท่าํไดจ้นเป็นวฒันธรรมมอีะไรบา้ง 

ขยายผลใหท้าํไดม้ากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ สง่เสรมิให้
ชว่ยใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่ ี

ตวัอยา่งการสือ่สารสองทางกบัผูบ้รหิารทีเ่รยีบงา่ย
และไดผ้ลมอีะไรบา้ง 

ขยายผลใหท้าํไดม้ากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ สง่เสรมิให้
ชว่ยใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่ ี

ตวัอยา่งการเสรมิพลงัและใหอ้าํนาจตดัสนิใจทีท่าํ
กนับ่อยๆ มอีะไรบา้ง 

ขยายผลใหท้าํไดม้ากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ สง่เสรมิให้
ชว่ยใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่ ี

ตวัอยา่งการใชค้วามคดิรเิริม่และสรา้งนวตกรรม
ใหแ้ก่ระบบงานมอีะไรบา้ง 

ขยายผลใหท้าํไดม้ากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ สง่เสรมิให้
ชว่ยใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่ ี

ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายใน
ขอ้คดิและวฒันธรรมของบุคลากรมอีะไรบา้ง 

ขยายผลใหท้าํไดม้ากขึน้ สมํ่าเสมอขึน้ สง่เสรมิให้
ชว่ยใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่ ี
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(3) ระบบประเมินและพฒันาผลงานบุคลากร (staff performance management system) ส่งเสริมใหบุ้คลากรสร้าง
ผลงานท่ีดี มีความผกูพนักบัองคก์ร, หนุนเสริมการมุ่งเนน้ผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน / การใหบ้ริการสุขภาพ, และการนาํ
แผนไปปฏิบติัใหส้าํเร็จผล.  ระบบดงักล่าวนาํประเดน็เร่ืองการบริหารค่าตอบแทน การใหร้างวลั การยกยอ่งชมเชย 
และการสร้างแรงจูงใจมาพิจารณาดว้ย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
performance management system มสีว่นชว่ยใน
การสือ่สารความคาดหวงัขององคก์รใหก้บับุคลากร
แต่ละคนเพยีงใด และนําไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพ
เพือ่ตอบสนองความคาดหวงัขององคก์รอยา่งไร 

ประเมนิและปรบัปรงุประสทิธภิาพของ 
performance management system 

อะไรคอืจุดเน้นของความคาดหวงัขององคก์รที่
ผูบ้รหิารสือ่กบับุคลากรในระหว่างการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน 

สง่เสรมิใหท้ัง้ผูบ้รหิารและบุคลากรใหค้วามสาํคญั
กบัการสือ่สารความคาดหวงัขององคก์ร 

อะไรคอืการพฒันาบุคลากรทีอ่ยูใ่นแผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) สว่นใหญ่ 

สง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามแผนพฒันาบุคคลากร
รายบุคคล และปรบัปรงุการทาํแผนในรอบต่อไป 

ข. การพฒันาบุคลากรและผูน้าํ 

(1) ระบบการพฒันาและเรียนรู้สาํหรับบุคลากร พิจารณาประเดน็ต่อไปน้ี 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหาในการปฏบิตังิานหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึ
ประสงคท์ีพ่บบ่อยหรอืรุนแรงมอีะไรบา้ง 

นําประเดน็ดงักล่าวมากาํหนดเป็น learning need 
และดาํเนินการพฒันา 

แผนกลยทุธใ์นเรือ่งใดทีบุ่คลากรตอ้งมคีวามรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้ 

นําประเดน็ดงักล่าวมากาํหนดเป็น learning need 
และดาํเนินการพฒันา 

Core competency ขององคก์รคอือะไร กาํหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรเพือ่ใหอ้งคก์รม ี
core competency ดงักล่าวอยา่งแทจ้รงิ 

มกีารนําผลของการเฝ้าตดิตามและพฒันาคุณภาพ/
ความปลอดภยั มาสรา้งการเรยีนรูต่้อยอดอย่างไร 

วางแผนใชป้ระโยชน์จากผลการเฝ้าตดิตามและ
พฒันาคุณภาพใหม้ากทีสุ่ด และครอบคลุมบุคลากร
ใหม้ากทีส่ดุ 

มกีารฝึกอบรมบุคลากรในเรือ่งการสรา้งเสรมิ
สขุภาพอะไรบา้ง 

เชื่อมโยงใหเ้กดิการปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั 

เน้ือหาของ learning need ในรอบ 2-3 ปีทีผ่่านมา
มแีนวโน้มเปลีย่นไปอยา่งไร 

ทบทวนวา่การกาํหนด learning need ดงักล่าวได้
พจิารณาประเดน็ทีก่ล่าวมาขา้งตน้อย่างไร และ
เพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

รปูแบบการเรยีนรูท้ีง่า่ยและไดผ้ลทีค่วรไดร้บัการ นําแนวทางดงักล่าวไปขยายผล 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
สนบัสนุนมากขึน้มอีะไรบา้ง (เช่น การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง การจบัคูห่รอืมพีีเ่ลีย้ง การมอบหมายให้
ทาํงานบางเรือ่ง การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม) 
ประเดน็ทีค่วรตดิตามเพือ่หนุนเสรมิการปฏบิตัติาม
ความรูท้ีเ่รยีนมามอีะไรบา้ง 

ดาํเนินการตดิตามประเมนิผลการนําความรูไ้ป
ปฏบิตั ิ

 
(2) ระบบพฒันาและเรียนรู้สาํหรับผูน้าํ  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
Learning need สาํหรบัผูนํ้าควรมอีะไรบา้ง นําไปวางแผนพฒันา 
รปูแบบการพฒันาผูนํ้าทีไ่ดผ้ลทีเ่คยใชส้าํหรบัทีน่ี่
คอือะไร ทีเ่หน็แบบอยา่งจากทีอ่ื่นมอีะไรบา้ง 

ขยายผลและทดลองแนวทางใหม่ๆ เพิม่เตมิ 

 
(3) องคก์รประเมินประสิทธิผลของระบบการพฒันาและเรียนรู้สาํหรับบุคลากรและผูน้าํ โดยพิจารณาผลการปฏิบติังาน

ของแต่ละบุคคลและผลงานขององคก์รร่วมดว้ย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ประเดน็ทีอ่ยากเหน็การเปลีย่นแปลงในดา้นความรู้
ความสามารถของบุคลากรมากทีส่ดุคอือะไร 

นําประเดน็ดงักล่าวไปประเมนิทัง้ในระดบัความรู ้
การประยกุตใ์ชค้วามรู ้และในระยะยาววางแผน
ประเมนิผลลพัธต่์อการดแูลผูป้ว่ยหรอืผลสมัฤทธิ ์
ของงาน 

 
(4) องคก์รจดัการเร่ืองความกา้วหนา้ในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนทัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิผล.  องคก์รมีการ

วางแผนสร้างผูบ้ริหารและผูน้าํเพื่อสืบทอดการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อะไรคอืตวัอยา่งการจดัการเรือ่งความกา้วหน้าใน
อาชพีการงานที ่รพ.วางระบบไวแ้ลว้ 

พจิารณาเตมิเตม็ใหด้ยีิง่ขึน้ กาํหนดคณุสมบตัแิละ
เกณฑใ์หช้ดัเจน สง่เสรมิการฝึกอบรมทีจ่าํเป็น 
รวมทัง้ขยายสูก่ลุ่มบุคลากรทีย่งัไมม่คีวามชดัเจน
ในเรือ่งความกา้วหน้าหรอืการเตบิโต 

อะไรคอืตวัอยา่งการสรา้งผูบ้รหิารและผูนํ้าสาํหรบั
อนาคต 

พจิารณาการกาํหนดตาํแหน่งบรหิารทีต่อ้งจดัทาํ 
succession plan, กาํหนด competency ในดา้น
การนําและการบรหิาร, คน้หาผูท้ีอ่ยูใ่นขา่ย 
(candidate), จดัการพฒันาและฝึกอบรม, ตดิตาม
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผลการปฏบิตังิาน 

 

ค. การประเมินความผกูพนัของบุคลากร 

(1) องคก์รประเมินความผกูพนัและความพงึพอใจของบุคลากร ดว้ยวธีิการท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท่ีเหมาะสม
กบัแต่ละกลุ่ม แต่ละส่วนของบุคลากร, และใชต้วัช้ีวดัเหล่าน้ีเพื่อปรับปรุงความผกูพนัของบุคลากร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผลการประเมนิความผกูพนัและความพงึพอใจของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร 

นําขอ้มลูมาปรบัปรงุความผกูพนัของบคุลากร 

 
(2) องคก์รนาํผลการประเมินความผกูพนัของบุคลากรมาเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ของบริการสุขภาพ / กิจการขององคก์ร ใน

ตอนท่ี IV เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผกูพนัของบุคลากรและผลลพัธ์ของบริการสุขภาพ / กิจการของ
องคก์ร. (ข้อนีเ้ป็นตัวเลือกให้ รพ.พจิารณาใช้เมื่อมีความพร้อม) 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผลการเปรยีบเทยีบแนวโน้มของคะแนนความ
ผกูพนั และผลลพัธข์องบรกิารสขุภาพหรอืผลลพัธ์
ตามแผนยทุธศาสตร ์ในรอบสามปีทีผ่า่นมาเป็น
อยา่งไร (ถา้ม)ี 

นําไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรงุความผกูพนัและ
ผลลพัธก์ารดาํเนินงาน 
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I-5.2 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร (HRF.2) 
องคก์รบรหิารขดีความสามารถและอตัรากาํลงัเพือ่ใหง้านขององคก์รบรรลุผลสาํเรจ็.องคก์รจดัใหม้ี
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและบรรยากาศทีส่นบัสนุนใหบุ้คลากรมสีขุภาพดแีละมคีวามปลอดภยั. 

ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร  

(1) องคก์รประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและระดบักาํลงัคนท่ีตอ้งการ. มีการกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบของแต่ละ
ตาํแหน่ง และมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของบุคลากรและขอ้กาํหนดในกฎหมาย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
แผนบุคลากรกาํหนดอตัรากาํลงัและระดบัความรู ้
ทกัษะ ความสามารถของบุคลากรในสายงานต่างๆ 
ไวอ้ยา่งไร 

ทบทวนความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ, แผน
ยทุธศาสตร,์ core competency ขององคก์ร, 
ปญัหาการดแูลผูป้ว่ย และทศิทางการพฒันาใน
อนาคต 

ขอ้กาํหนดตามกฎหมายในเรื่องคุณสมบตัขิอง
บุคลากรกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลผูป้ว่ย ที ่
รพ.ตอ้งใสใ่จ มอีะไรบา้ง 

ทาํใหม้ัน่ใจว่าการมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบนัน้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมาย  ทบทวนความ
เสีย่งทีอ่าจมกีารปฏบิตันิอกเหนือหน้าทีท่ีก่ําหนดไว้
อยา่งเป็นทางการ 

การปฏบิตัหิน้าทีอ่ะไรบา้งทีผู่ป้ฏบิตัติอ้งมคีวามรู้
ความสามารถเฉพาะหรอืตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม
เป็นการเฉพาะ (เช่น วสิญัญพียาบาล) 

จดัทาํคณุสมบตัสิาํหรบัผูท้ีต่อ้งปฏบิตัหิน้าที่
ดงักล่าว (ครอบคลุมทัง้การฝึกอบรมและจาํนวน
ผูป้ว่ยหรอืจาํนวนชัว่โมงทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํ
หน้าทีด่งักล่าว) และจดัระบบทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าผู้
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามที่
กาํหนดไว ้

 

 (2)มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการสรรหา วา่จา้ง บรรจุลงตาํแหน่ง และธาํรงรักษาบุคลากรใหม่.  มีการรวบรวม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบติัของบุคลากรในดา้นใบประกอบวชิาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์. 
องคก์รสร้างความมัน่ใจวา่บุคลากรเป็นตวัแทนของความหลากหลายทางขอ้คิด วฒันธรรม และความคิดอ่านของ
ชุมชน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รพ.ไดบุ้คลากรใหมม่าจากแหล่งใดบา้ง ทบทวนประสทิธผิลของการสรรหา พจิารณาความ

เป็นไปไดใ้นแหล่งทางเลอืกอื่นๆ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รพ.มเีอกสารคณุสมบตับิุคลากรครบถว้นเพยีงใด ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรทีป่ฏบิตังิานมี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่าํหนดไว ้
รพ.มคีวามหลากหลายของบคุลากรในดา้นใดบา้ง ทบทวนวา่ไดเ้ปิดโอกาสใหใ้ชค้วามหลากหลายใน

ดา้นขอ้คดิและวฒันธรรมของบุคลากรอยา่งเตม็ที ่
 
(3) องคก์รบริหารและจดัระบบบุคลากรเพ่ือ: 

• ใหง้านขององคก์รบรรลุผลสาํเร็จ 
•ใชป้ระโยชน์จากความเช่ียวชาญพเิศษขององคก์ร 
• หนุนเสริมการมุ่งเนน้ผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน / การใหบ้ริการสุขภาพ 
• ใหผ้ลดาํเนินการเป็นไปตามความคาดหวงัหรือดีกวา่ 
•ตอบสนองต่อความทา้ทายเชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
• คล่องตวัพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ความสาํเรจ็ขององคก์รทีต่อ้งการคอือะไร ออกแบบโครงสรา้ง แรงจงูใจ เป้าหมาย การสือ่สาร 

การรายงานผล ใหเ้อือ้ต่อความสาํเรจ็ทีต่อ้งการ 
Core competency (ความสามารถหลกั)ของ รพ.
คอือะไร 

จะจดัระบบบรหิารบุคลากรเพือ่สง่เสรมิและใช้
ประโยชน์จาก core competency ของ รพ. 

ลกัษณะการใหบ้รกิารทีมุ่ง่เน้นผูป้ว่ยทีอ่ยากเหน็คอื
อะไร 

จดัระบบการทาํงานของบุคลากรเพือ่ใหไ้ดล้กัษณะ
ทีต่อ้งการเหน็ 

หากจะใหร้ะบบการทาํงานตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ อะไรคอืความ
คล่องตวัหรอืความยดืหยุ่นทีต่อ้งการ 

ออกแบบระบบการทาํงานใหม้คีวามคล่องตวัหรอื
ความยดืหยุ่นดงักล่าว 

 
(4) องคก์รเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและความเพียงพอ. องคก์ร

บริหารบุคลากร ความตอ้งการของบุคลากรและความตอ้งการขององคก์รเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง, เพื่อป้องกนัการลดบุคลากร, และเพื่อลดผลกระทบจากการท่ีบุคลากรไม่เพียงพอ เม่ือมีความจาํเป็น. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ขดีความสามารถทีบุ่คลากรควรจะมเีพิม่ขึน้ใน 3 ปี
ขา้งหน้ามอีะไรบา้ง  

วางแผนเตรยีมบุคลากรใหม้ขีดีความสามารถ
ดงักล่าว 

จดุทีบุ่คลากรขาดแคลนมากทีส่ดุในปจัจบุนัคอือะไร ในระยะสัน้ จดัระบบทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าจะดแูลผูป้ว่ย
ไดอ้ยา่งปลอดภยั, วางแผนสรรหาบุคลากรเพิม่เตมิ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
หรอืปรบัระบบงานในระยะยาว 

สาเหตุสาํคญัทีจ่ะทาํใหบุ้คลากรลดลงในอนาคตมี
อะไรบา้ง 

ทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการของบุคลากรและ
หาวธิกีารป้องกนัเชงิรกุ 

ข. บรรยากาศในการทาํงาน 

(1) องคก์รสร้างความมัน่ใจและดาํเนินการปรับปรุงเพื่อใหส้ถานท่ีทาํงานเอ้ือต่อสุขภาพ ปลอดภยั และมีการป้องกนัภยั.  
มีการกาํหนดตวัวดัผลงานและเป้าหมายการปรับปรุงสาํหรับแต่ละประเดน็ดงักล่าว. (นาํไปประเมินรวมในหวัขอ้ II-
3.1 ก) 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
จดุเสีย่งต่อสขุภาพและความปลอดภยัสาํหรบั
บุคลากรมอีะไรบา้ง 

กาํหนดเป้าหมาย ตวัชีว้ดั และดาํเนนิการปรบัปรงุ
ใหเ้กดิความปลอดภยั 

 
(2) องคก์รใหก้ารดูแลและเก้ือหนุนบุคลากรดว้ยนโยบาย การจดับริการ และสิทธิประโยชน์ ซ่ึงปรับใหเ้หมาะสมกบั

ความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีความหลากหลายแต่ละกลุ่ม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

นโยบาย บรกิาร และสทิธปิระโยชน์ทีบุ่คลากรแต่
ละกลุ่มตอ้งการคอือะไร 

ดาํเนินการตอบสนองตามความเป็นไปได ้

ค. สุขภาพบุคลากร  

(1) บุคลากรมีส่วนร่วม เรียนรู้ ตดัสินใจ และปฏิบติัในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สงัคม ของตน. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

พฤตกิรรมสขุภาพสาํคญัทีบุ่คลากรของ รพ.ควร
ปฏบิตัเิป็นปกตปิระจาํใหไ้ดค้อือะไร 

ออกแบบกจิกรรมและสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารปฏบิตั ิ 
สง่เสรมิการใชศ้ลิปะ ดนตร ีงานอดเิรก เพือ่สขุภาพ
ทีด่ ี

โรคหรอืปญัหาสขุภาพของบุคลากรทีจ่ะมผีลต่อการ
ปฏบิตังิานและภาระการดแูลในระยะยาวมอีะไรบา้ง 

ตดิตามพฤตกิรรมการดแูลและผลลพัธท์างคลนิิก 
ตัง้เป้าหมายผลลพัธท์างคลนิิกของแต่ละคน จดั
ชมุชนเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ฯลฯ 

 
(2) บุคลากรมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการเป็นแบบอยา่งพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และแบบอยา่งวฒันธรรมองคก์รในการสร้าง

เสริมสุขภาพ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โอกาสทีบุ่คลากรจะเป็นแบบอยา่งพฤตกิรรม
สขุภาพทีด่ใีหแ้ก่สงัคมมอีะไรบา้ง 

สง่เสรมิใหบุ้คลากรใชโ้อกาสดงักล่าว และทาํ
ขอ้ตกลงในบุคลากรทัง้องคก์รทีจ่ะมพีฤตกิรรม
สขุภาพทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ีละเวน้จากพฤตกิรรม
สขุภาพทีไ่มด่ ี

 
(3) องคก์รประเมินและจดัการความเส่ียงต่อสุขภาพท่ีสาํคญัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยเฉพาะการติดเช้ือวณัโรค 

ไวรัสตบัอกัเสบบี และ HIV จากผูป่้วย, เขม็ฉีดยาหรือของมีคมบาด, สารเคมีในหอ้งปฏิบติัการ, ก๊าซดมสลบ และยา
เคมีบาํบดั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โอกาสเกดิอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ปว่ยจากการทาํงาน
ของบุคลากรทีส่าํคญัมอีะไรบา้ง 

ทบทวนประเมนิความรดักุมและผลลพัธข์อง
มาตรการป้องกนัทีใ่ชอ้ยู ่ตอบสนองอยา่งเหมาะสม 

 

(4) บุคลากรทุกคนไดรั้บการประเมินสุขภาพแรกเขา้ทาํงาน และมีขอ้มูลสุขภาพพื้นฐาน ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพทัว่ไป 
ประวติัการไดรั้บภูมิคุม้กนั ประวติัการเจบ็ป่วยและอุบติัเหตุ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิง่
การตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของหน่วยงานท่ีจะเขา้ทาํงาน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ลกัษณะเฉพาะของหน่วยงานทีม่ผีลต่อสขุภาพของ
บุคลากร หรอืตอ้งตรวจสขุภาพบุคลากรก่อน
ปฏบิตังิานในหน่วยงานดงักล่าวมอีะไรบา้ง 

ตรวจสขุภาพเพิม่เตมิตามความจาํเป็นของ
หน่วยงานทีจ่ะเขา้ทาํงาน 

 

(5)บุคลากรไดรั้บการตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อประเมินการเจบ็ป่วยเน่ืองมาจากการทาํงาน รวมทั้งการติดเช้ือ ซ่ึงอาจจะ
มีผลต่อการดูแลผูป่้วยและบุคลากรอ่ืนๆ ตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อนัตรายและการเจบ็ปว่ยจากการทาํงานทีส่าํคญัมี
อะไรบา้ง พจิารณาโดยสมัพนัธก์บัลกัษณะงานที่
รบัผดิชอบ 

จดัระบบการตรวจสขุภาพและการเฝ้าระวงัตาม
ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 

(6)บุคลากรไดรั้บภูมิคุม้กนัโรคติดต่ออยา่งเหมาะสม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

บุคลกรแต่ละกลุ่มควรไดร้บัภูมคิุม้กนัอะไรบา้ง ทบทวนความครอบคลุมของการไดร้บัภมูคิุม้กนัใน
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และใหภู้มคิุม้กนัเพิม่ใหค้รบ 

 



SPA in Action (Part I) 

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)   40 

 

(7)บุคลากรท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจบ็จากการทาํงานไดรั้บการประเมินและดูแลอยา่งเหมาะสม.  องคก์รจดัทาํนโยบายและ
วธีิปฏิบติัสาํหรับทั้งการประเมินโอกาสแพร่กระจายเช้ือ ขอ้บ่งช้ีในการจาํกดัการปฏิบติัหนา้ท่ี และการดูแลบุคลากรท่ี
สมัผสัเช้ือซ่ึงครอบคลุมถึงการใหภู้มิคุม้กนัและการจาํกดัการปฏิบติังาน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การเจบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็จากการทาํงานทีเ่คย
เกดิขึน้มอีะไรบา้ง 

สมัภาษณ์ผูท้ีเ่จบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็ว่าไดร้บัการดแูล
อยา่งไร มขีอ้เสนอแนะอะไร นําไปปรบัปรงุ 

การเจบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ แมย้งั
ไมเ่คยเกดิ มอีะไรบา้ง 

ทบทวนระบบทีว่างไวว้่ามคีวามเหมาะสม เป็นไป
ตามขอ้แนะนําทางวชิาการเพยีงใด  
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I-6.1 การออกแบบระบบงาน 
องคก์รกาํหนดงานทีเ่ป็นความเชีย่วชาญพเิศษของตนออกแบบระบบงานและกระบวนการสาํคญัเพือ่สง่
มอบคณุคา่ใหแ้ก่ผูป้่วย / ผูร้บัผลงานอื่นๆ,พรอ้มสาํหรบัภาวะฉุกเฉนิ,และบรรลุความสาํเรจ็ขององคก์ร. 

ก.  ความเช่ียวชาญพิเศษ/สมรรถนะหลกั (core competency) ขององคก์ร 

(1) องคก์รกาํหนดงานท่ีเป็นความเช่ียวชาญพิเศษของตน ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัพนัธกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และแผนปฏิบติัการ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

พนัธกจิขององคก์รคอือะไร ความสามารถทีอ่งคก์รควรมเีพือ่ใหพ้นัธกจินัน้
สาํเรจ็อย่างยัง่ยนืคอือะไร วางแผนพฒันาใหเ้ก่งขึน้ 
ใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึน้ 

สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามเฉพาะสาํหรบัองคก์รคอื
อะไร 

ความสามารถทีอ่งคก์รควรมเีพือ่ตอบสนองกบั
ความเฉพาะดงักล่าวคอือะไร วางแผนพฒันาใหเ้ก่ง
ขึน้ ใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึน้ 

 
 (2) องคก์รออกแบบระบบงานโดยรวม และสร้างนวตกรรมใหก้บัระบบงาน โดยใชท้รัพยากรจากภายนอก (และ

ภายใน) อยา่งเหมาะสม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ระบบงาน/บรกิารใดบา้งทีอ่งคก์รควรมแีต่ยงัไม่ม ี พจิารณาว่าควรจะทาํเองหรอืสรา้งความรว่มมอืกบั
ภายนอก 

งานใดทีค่วรจา้งเหมา หรอืมกีารจา้งเหมา
หน่วยงานภายนอก 

วางแผน/ทบทวนการทาํพนัธสญัญาทีจ่ะใหค้วาม
มัน่ใจวา่งานนัน้มคีณุภาพตามทีต่อ้งการ จดัระบบ
การเชือ่มต่อและควบคุมกาํกบัทีเ่หมาะสม 

งานใดทีค่วรมหีรอืมกีารสรา้งความรว่มมอืกบั
พนัธมติร/หน่วยงานภายนอก 

วางแผน/ทบทวนการทาํขอ้ตกลงทีม่ขีอ้กาํหนด
แสดงถงึความคาดหวงัทีช่ดัเจนต่อกนั เพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่งานนัน้มคีุณภาพตามทีต่อ้งการ จดัระบบการ
เชื่อมต่อและควบคมุกาํกบัทีเ่หมาะสม 

ระบบงานสาํคญัโดยรวมมอีะไรบา้ง สรา้งแผนภมูแิสดงความสมัพนัธข์องระบบต่างๆ 
และความสมัพนัธก์บัพนัธกจิ/วตัถุประสงคข์อง
องคก์ร 
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ข. การออกแบบกระบวนการทาํงาน 

(1) องคก์รกาํหนดกระบวนการทาํงานสาํคญั ซ่ึงสมัพนัธ์กบัความเช่ียวชาญพเิศษขององคก์ร.  กระบวนการเหล่าน้ี
นาํไปสู่การส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย ผูรั้บผลงานอ่ืนๆ และความสาํเร็จขององคก์ร. (นาํเสนอกระบวนการทาํงานท่ี
สาํคญั) 

(2) องคก์รจดัทาํขอ้กาํหนด (คุณลกัษณะท่ีคาดหวงั) ท่ีสาํคญัของกระบวนการขา้งตน้ โดยใชข้อ้มูลจากผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ผูป่้วย ผูรั้บผลงานอ่ืนๆ ผูส่้งมอบ และผูร่้วมงานจากภายนอก. (นาํเสนอขอ้กาํหนด / ความคาดหวงัท่ีสาํคญั) 

 (3) องคก์รออกแบบและสร้างสรรคน์วตกรรมสาํหรับกระบวนการทาํงานเพ่ือตอบสนองขอ้กาํหนด/ความคาดหวงั
สาํคญัขา้งตน้ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย หลกัฐานทางวชิาการ มาตรฐานวชิาชีพ เทคโนโลยใีหม่ๆ ความรู้
ขององคก์ร โอกาสท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียน ผลลพัธ์สุขภาพท่ีดีข้ึน รอบเวลา ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล.   

 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ระบบงานทีม่คีวามสาํคญัต่อการบรรลุพนัธกจิหรอื
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธข์ององคก์รมอีะไรบา้ง 

ใชแ้นวคดิ process management เพือ่ออกแบบ
ระบบ ปรบัปรุง และสรา้งนวตกรรมความความ
เหมาะสม 

ระบบงานทีม่คีวามสาํคญัต่อผลลพัธก์ารดแูลผูป้ว่ย
ทีค่วรไดร้บัการปรบัปรงุมอีะไรบา้ง 

ใชแ้นวคดิ process management เพือ่ออกแบบ
ระบบ ปรบัปรุง และสรา้งนวตกรรมความความ
เหมาะสม 

ระบบงานสนบัสนุนทีค่วรมกีารปรบัปรงุเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพขององคก์รมอีะไรบา้ง 

ใชแ้นวคดิ process management เพือ่ออกแบบ
ระบบ ปรบัปรุง และสรา้งนวตกรรมความความ
เหมาะสม 

ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

องคก์รสร้างความมัน่ใจในการเตรียมพร้อมของระบบงานและสถานท่ีทาํงานเพ่ือรองรับภยัพบิติัหรือภาวะฉุกเฉิน, โดย
พิจารณาการป้องกนั การบริหารจดัการ ความต่อเน่ืองของการใหบ้ริการผูป่้วยและชุมชน การเคล่ือนยา้ย และการ
ฟ้ืนฟ.ู 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉินทีอ่งคก์รมโีอกาสตอ้ง
เผชญิมอีะไรบา้งเชน่ อคัคภียั น้ําทว่ม พาย ุ
แผน่ดนิไหว ระบบสาธารณูปโภคไมท่าํงาน 
มลภาวะในอากาศ เหตุระเบดิ 

วางแผนเตรยีมความพรอ้มของสถานที ่เครือ่งมอื 
วสัดุอุปกรณ์ การสือ่สาร แผนสาํรอง,  ซกัซอ้ม
ความเขา้ใจ/ฝึกซอ้ม, ประเมนิความพรอ้มในการ
รองรบัภยัพบิตั/ิภาวะฉุกเฉินดงักล่าว 

ภาระทีต่อ้งใหบ้รกิารมากขึน้อยา่งฉบัพลนัมี
อะไรบา้งเชน่ การระบาดของโรคตดิต่อ อุบตัเิหตุ

วางแผนเตรยีมความพรอ้มของสถานที ่เครือ่งมอื 
วสัดุอุปกรณ์ การสือ่สาร ระบบงาน, ซกัซอ้มความ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
หมู ่การเจบ็ปว่ยจากภยัธรรมชาต ิ เขา้ใจ/ฝึกซอ้ม, ประเมนิความพรอ้มในการรองรบั

การเพิม่ขึน้ของบรกิารและความพรอ้มในการ
ใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ืองแมใ้นยามเกดิเหตุฉุกเฉิน 
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I-6.2 การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน 

องคก์รนํากระบวนการทาํงานสาํคญัไปปฏบิตับิรหิารจดัการและปรบัปรงุกระบวนการดงักล่าวเพือ่สง่
มอบคณุคา่ใหแ้ก่ผูป้่วย / ผูร้บัผลงานอื่นและเพือ่บรรลุความสาํเรจ็ขององคก์ร. 

ก. การจดัการกระบวนการทาํงาน 

(1) องคก์รนาํกระบวนการทาํงานท่ีออกแบบไวไ้ปปฏิบติั และสร้างความมัน่ใจวา่จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดสาํคญัของ
กระบวนการ (บรรลุคุณลกัษณะท่ีคาดหวงั). มีการนาํขอ้มูลจากผูป่้วย ผูรั้บผลงานอ่ืน ผูส่้งมอบ และผูร่้วมงานจาก
ภายนอกมาใชใ้นการจดัการกระบวนการดงักล่าว.  องคก์รใชต้วัช้ีวดัผลงานสาํคญั และตวัช้ีวดัระหวา่งการปฏิบติังาน
เพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทาํงาน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
กระบวนการสาํคญัทีค่วรมรีะบบควบคมุกาํกบัที่
ชดัเจนมอีะไรบา้ง 

สรา้งความมัน่ใจวา่มรีะบบควบคมุกาํกบัและ
ตวัชีว้ดัเพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดสาํคญั
ของกระบวนการ 

การปฏบิตัใินเรือ่งใดบา้งทีค่วรมกีารประเมนิความ
เขา้ใจของบุคลากร 

ดาํเนินการประเมนิ สรา้งระบบสือ่สาร/แหล่งขอ้มลู
สนบัสนุนทีเ่หมาะสม 

การปฏบิตัใินเรือ่งใดบา้งทีค่วรมกีารประเมนิการ
ปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไว ้(compliance)  

ดาํเนินการประเมนิ สรา้งสิง่อํานวยความสะดวก
เพือ่ใหง้่ายต่อการปฏบิตั ิ

ขอ้มลูหรอื feedback จากผูป้ว่ยทีจ่ะเป็นประโยชน์
ในการปฏบิตัติามกระบวนการทีอ่อกแบบไวม้ี
อะไรบา้ง 

วางระบบรบัรูข้อ้มลูดงักล่าวและนํามาใชป้ระโยชน์ 

ขอ้มลูหรอื feedback จากผูร้บัผลงานอื่นทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ในการปฏบิตัติามกระบวนการทีอ่อกแบบ
ไวม้อีะไรบา้ง 

วางระบบรบัรูข้อ้มลูดงักล่าวและนํามาใชป้ระโยชน์ 

ขอ้มลูหรอื feedback จากผูส้่งมอบทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ในการปฏบิตัติามกระบวนการทีอ่อกแบบ
ไวม้อีะไรบา้ง 

วางระบบรบัรูข้อ้มลูดงักล่าวและนํามาใชป้ระโยชน์ 

ขอ้มลูหรอื feedback จากผูร้่วมงานจากภายนอกที่
จะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัติามกระบวนการที่
ออกแบบไวม้อีะไรบา้ง 

วางระบบรบัรูข้อ้มลูดงักล่าวและนํามาใชป้ระโยชน์ 
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(2) มีการพิจารณาความคาดหวงัของผูป่้วย.  มีการอธิบายกระบวนการบริการสุขภาพและผลลพัธ์ท่ีน่าจะเกิดข้ึนเพือ่ให้
ผูป่้วยมีความคาดหวงัท่ีสามารถตอบสนองได ้.  ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและนาํความสมคัรใจ (preference) 
ของผูป่้วยมาพิจารณาในการใหบ้ริการ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืความคาดหวงัของผูป้ว่ยทีม่กัจะเกนิความ
เป็นจรงิทีอ่งคก์รจะตอบสนองได ้

วางแนวทางสือ่สารกบัผูป้ว่ยเพือ่ใหผู้ป้ว่ยมคีวาม
คาดหวงัทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 

การมสีว่นร่วมตดัสนิใจของผูป้ว่ยและครอบครวัทาํ
ไดด้ใีนเรือ่งใด ควรปรบัปรงุในเรือ่งใด 

นําบทเรยีนในเรือ่งทีท่าํไดด้มีาขยายผลในเรื่องที่
ควรปรบัปรงุ 

 
(3) องคก์รพยายามท่ีลดค่าใชจ่้ายโดยรวมในการตรวจสอบ ป้องกนัการตอ้งทาํงานซํ้าและความผดิพลาด. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การตรวจสอบทีใ่ชเ้วลาและทรพัยากรค่อนขา้งมาก
มอีะไรบา้ง 

หาทางลดการตรวจสอบดงักล่าวดว้ยการออกแบบ
ระบบใหเ้กดิคุณภาพแต่เริม่แรก 

การทาํงานซํ้าทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ มอีะไรบา้ง หาทางลดการทาํงานซํ้าโดยการออกแบบระบบงาน
ทีด่แีละตดิตามแนวโน้ม 

ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ มอีะไรบา้ง หาทางป้องกนัความผดิพลาดและตดิตามแนวโน้ม 
 

ข. การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

องคก์รปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีข้ึน ลดความแปรปรวน ยกระดบัการจดับริการสุขภาพและ
ผลลพัธ์สุขภาพ และเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและทิศทางดา้นบริการสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป.  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปรับปรุงและบทเรียนระหวา่งหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ เพื่อขบัเคล่ือนการเรียนรู้
และนวตกรรมในองคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มคีวามสญูเปล่าสาํคญัในระบบงานขององคก์ร
อะไรบา้ง (DOWNTIME) เชน่ waiting, patient 
flow, inventory, excessive processing, 
transportation & motion, การสญูหายหรอืทาํซํ้า 

นําแนวคดิ Lean มาปรบัปรงุเพือ่ขจดัความสญู
เปล่า 

มโีอกาสทีจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารจดับรกิาร
สขุภาพไปจากเดมิอะไรบา้ง เชน่ จากบรกิารผูป้ว่ย
ในเป็นบรกิารผูป้ว่ยนอก จากบรกิารทีโ่รงพยาบาล
เป็นบรกิารทีบ่า้น การใชน้วตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (เช่น ระบบ IT และการสือ่สาร) 

ทดลองปรบัเปลีย่นในขอบเขตเลก็ๆ แลว้ขยายผล 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
พจิารณาปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจทาํใหเ้หน็โอกาส
ปรบัปรุงกระบวนการทีด่าํเนินการอยู่ เชน่ ผลลพัธ์
สขุภาพทีต่อ้งการ ความปลอดภยัและการบรหิาร
ความเสีย่ง หลกัฐานทางวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี 
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ความรูข้ององคก์รความทนัเวลา 
การเขา้ถงึ การประสานงาน ความต่อเน่ืองของการ
ดแูล การมสีว่นรว่มของผูป้ว่ยในการตดัสนิใจ 
ความคาดหวงัทีห่ลากหลาย ความเพยีงพอหรอื
ขาดแคลนบุคลากรทีม่ทีกัษะทีจ่าํเป็น 

ทดลองปรบัเปลีย่นในขอบเขตเลก็ๆ แลว้ขยายผล 

มบีทเรยีนของการพฒันาอะไรบา้งทีส่มควรแบ่งปนั
ใหผู้อ้ ื่นไดท้ราบ 

จดัเวทเีผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
จดัระบบคดัเลอืกผลงานทีส่ามารถขยายผลไปใชไ้ด ้
และสรา้งกลไกเพือ่ใหเ้กดิการขยายผลไปใชท้ัว่ทัง้ 
รพ. 

 


