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 รายละเอียดและข้อเสนอแนะ  การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา 

ครั้งที ่110 (1/2563) เรื่อง แผนพัฒนาการรักษาพยาบาลรายโรคเพื่อขอรับรองเฉพาะโรค 

(Disease Specific Certification : DSC) ภายใน 1 ปี 

ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
 

Moderator : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัช  ชาญชญานนท์ (รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ) 
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       (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

   
วัตถุประสงค์  

1. ภาควิชาก าหนดแผนด าเนินการเพื่อขอรับรองรายโรค 
2. ภาควิชาน าเสนอผลการพัฒนารายโรคตามแนวทาง Disease Specific Certification (DSC) 

 
วิธีด าเนินการ  

1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนน าเสนอแผนและผลลัพธ์การด าเนินงาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซักถามเพ่ิมเติมชี้แนะให้ค าแนะน า  
3. ผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง 
4. ผู้ด าเนินการประชุมสรุปสาระส าคัญเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

สาระในการน าเสนอผลงานของภาควิชา  
1. ภาควิชาประเมินตนเองตามมาตรฐาน Disease Specific Certification (DSC) และระบุ gap 
2. ก าหนดแผนการพัฒนาตาม Disease Specific Certification (DSC) ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับรอง 
3. ผลการด าเนินการรายโรค 

 

 
*หมายเหตุ  ภาควิชาเตรียม Disease Specific Certification (DSC)  
1. ภาควิชาท าแบบประเมินตนเองตามแนวทาง Disease Specific Certification (DSC) ระบุ gap  
2. ภาควิชาเตรียมความพร้อมตอบเกณฑ์ค าถามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (PDSC Standard) 
3. ภาควิชาหาผู้ประเมินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ 3 ท่าน 
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เร่ือง แผนพัฒนาการรักษาพยาบาลรายโรคเพื่อขอรับรองเฉพาะโรค 

(Disease Specific Certification : DSC) ภายใน 1 ป ี

ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 08.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

08.30 – 08.40 น. ลงทะเบียน 

08.40 – 08.45 น. คณบดีกล่าวเปิดประชุม 

08.45 – 09.00 น. น าเสนอ นโยบายภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

โดย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 

09.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 11.30 น. การบาดเจ็บหลายระบบ multiple trauma 

โดย ผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว 

11.30 – 12.10 น. น าเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร ์ 

โดย อ.นพ.ธีรภัทร ธีธารัตน์กุล 

12.10 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 13.40 น. น าเสนอผลงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

โดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราข 

13.40 – 14.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

โดย รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ 

14.20 – 15.00 น. สรุป/ตอบประเด็นค าถาม/ ให้ค าแนะน า/  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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นโยบายภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
โดย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 
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บรรยายพิเศษ โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Disease Specific Certification(DSC) 

การรับรองเฉพาะโรค 

รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) 

DSC 

Continuous Quality 
Improvement(CQI) 

Process management 

Clinical Outcome 
(Value-based)  

Quality management 

System thinking 

Core value driven 
(automatic) 
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Topic  
• Clinical Quality Management : overview 

• Value-based healthcare, CQI, Process management, Core value 

• DSC คืออะไร ? ทําไมจึงเปน DSC ? 

• อะไรสามารถที่จะรับรอง DSC ได ? 

• จะรับรอง DSC อยางไร ? 

• Criteria for certify in DSC ? 

 

Worst Performance Continuum of Clinical Practice Best Performance 

A. Quality Assurance: 
Prevent or eliminate  
substandard practice 
(e.g. effective  
credentialing,  
Peer review) 

B. Continuous Improvement: Reduce variation;  
improve global performance  
(e.g., evidence-based CPG)  

C. Clinical Innovation:  
More leading edge of  
practice forward 
(e.g., new research  
technology) 

4 
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5 

Clinical Tracer

Indicator

Incident Report
Adverse Event Review

Other Reviews
Critical Incident Management

OutcomeProcess/DailyInput

Safety Culture Talk
Bedside Review

Standard 
Practice Review

Patient 
Safety Goal

Clinical Quality Tools

CQI

สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล : Surveillance Survey Workshop 5 กนัยายน 2549

Priority Random 
Charts

Trigger
Reviewed

+ Trigger
Identified

Portion of 
Chart Reviewed

AE
Identified

End
Review

End
Review

Harm Category
Assigned

Hospital Days

AE / 1000 Days

N

N

Y

Y

HAI
(VAP, Sepsis)

Drug Safety

ACS
MU/RRT

Patient Identification
Operation Safety
Communication Failure

PI
OS
CF

Maternal 
& Neonatal
Morbidities

Infusion Pump
Clinical Alarm System
Drug Reconcile
Fall
Influenza
Surgical Fire IHI

JCAHO

HA

HAI
(others)

Acute Coronary Syndrome
Medical Unstable/
Rapid Response Team

เป้าหมาย

การดแูลผูป่้วย

ติดตามเครื�องชี�วดัสาํคญั

มาช่วยกนัดหูลายๆ มมุ

รมุดแูลแบบองคร์วม

สวมความรูวิ้ชาการ

ใช้อบุติัการณ์มาวิเคราะห์

เจาะจดุอ่อนจากข้างเตียง/บนัทึก

ศึกษาจากผูเ้ยี�ยมยทุธ์

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary Team

Benchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Bedside/Medical Record Review

KPI Monitoring

จดุประกายสร้างสรรค์

Creativity & Innovation

How can we get more benefits from How can we get more benefits from 
these improvement concept and tools?these improvement concept and tools?

ทบทวนขา้งเตียงสรุปย่อ ข้อปลอดภยั
(Safety Brief)

สง่ตอ่ระหว่างเวร

คยุกนัยามเช้า
(Morning Brief)

ผู้นําออกหน้ารบัรู้
(PS Leadership Walkround)

ตรวจสอบปัญหาที�อาจจะถูกละเลย
ไประหว่างการดแูลผูป่้วยตามปกติผูป้ฏิบติังานนําประเด็นความเสี�ยงมาคุยกนั

ในทีมเป็นประจาํในทุกเวรโดยใชเ้วลาสั*นๆ

ส่งต่อประเด็นความเสี�ยงและขอ้
พึงระวงัที�คุยกนัภายในแต่ละเวร

ผูป่้วยที�รับใหมแ่ละปัญหาการดูแลผูป่้วย
ที�เกิดขึ* นในช่วงเวรบ่ายและเวรดึก

ตรวจเยี�ยมหน่วยงานต่างๆ อย่างสมํ �าเสมอทุกสปัดาห์
เพื�อรับรูปั้ญหาและอุบติัการณต่์างๆ ที�เกิดขึ* น

ใหค้วามมั �นใจวา่จะมุง่เน้นการแกไ้ขปรับปรุงระบบ
และดาํเนินการแกไ้ขโดยทันที

คยุกนัวนัละนิด จิตตื%นตวั

Priority Diseases & Quality Dimension

Responsive

Appropriate

Competency

Effective Safety

Timeliness

Holistic/Humanized

Efficient

Acute MI

COPD

DM

Hypertension

High Risk Preg

DHF

Ac. Appendicitis

�� �� � �

��

����

การทบทวนเวชระเบียน

ประเมินผูป่้วย

Assessment
วางแผน

Planning
ดแูลตามแผน

Implementation
ประเมินผล

Evaluation
รบัเขา้

Entry
จาํหน่าย

Discharge

การทบทวนข้างเตียง

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

การทบทวนอื�นๆ

การทบทวนคาํรอ้งเรียนของผูป่้วย

การทบทวนเหตกุารณส์าํคญั (เสียชีวิต ภาวะแทรกซอ้น)
การคน้หาความเสี%ยง

การทบทวนศกัยภาพ (การส่งตอ่ การตรวจรกัษา)

การติดเชื3 อในโรงพยาบาล
การใชย้า

การใชท้รพัยากร
ตวัชี3 วดั

Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention

IV - 1
ผลดา้นการดแูลผูป่้วย

IV - 2
ผลดา้นการมุ่งเนน้
ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน

IV - 3
ผลดา้นการเงิน

IV - 4
ผลดา้นทรพัยากรบุคคล

IV - 5
ผลดา้นประสิทธิผล

ขององคก์ร

IV - 6
ผลดา้นการนาํองคก์รและ
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

IV - 7
ผลดา้นการ

สรา้งเสริมสุขภาพService Profile

Clinical Tracers
Mortalities & Morbidities

Adverse Events

Satisfaction

Work system
Staff Learning
Staff well-beingOrg. strategies

Ethics
Fiscal accountability

Legal compliance
Community support

บริบท ประเดน็สาํคญั 

วตัถปุระสงค์

ตวัชี�วดั 

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผู้ป่วย

3. ตามรอยระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

ติดตามผลลพัธ์
Good Practice

โอกาสพฒันา

การพฒันาคณุภาพ
การดแูลผู้ป่วย

Quality Process

Content

Integration

Result

High Value Healthcare 
SOCIAL OBJECTIVES 

Patient Centered: เขา้ถงึงา่ย บุคลากรสื�อสารด ี มคีวามรู้
และทกัษะ ใหเ้วลาที�จะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 
(patient centeredness, accessibility, timeliness) 

CLINICAL OBJECTIVES 

Clinically Effective: กอ่ใหเ้กดิผลลพัธ์ทางคลนิกิที�มี
ความสาํคญัต่อผูป่้วย ต่อชมุชน และต่อผูจ้่ายเงนิ

(effectiveness, appropriateness, safety) 

ECONOMIC OBJECTIVES 

Cost Effective: คุม้คา่กวา่เมื�อเทยีบกบัทางเลอืกอื�น เพราะ
ขจดัความสญูเปลา่ออกจากกระบวนการทาํงาน
(efficiency) 
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พื�นที�ในการพฒันา 4 วง 

เพื�อเลอืกใชเ้ครื�องมอืคณุภาพที�เหมาะสมกับแตล่ะลกัษณะพื�นท ี
เพื�อพัฒนาใหค้รอบคลมุทกุลักษณะพื�นที� 
เพื�อพจิารณาโอกาสซํ�าซอ้น โอกาสประสาน โอกาสกําหนดบทบาท

หนา้ที�ใหช้ดัเจน  

15



  

ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย 

ทบทวน 
การให้บริการ 

  และการดแูลผูป่้วย 

แผนพฒันาคณุภาพ 

           กาํหนดกลุ่ม 
เป้าหมายการพฒันา 

ติดตามผลการดแูลผูป่้วย 

นําแผนไป
ปฏิบติั 

1 

2 3 

4 

มาตรฐานตอนท่ี III  

กระบวนการดูแลผูปวย 

Patient Care Process 
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โรค/สภาวะ/หัตถการ ความเส่ียงสูง คาใชจายสูง ปริมาณมาก ความรู/เทคโนโลยี การประสานงาน กาาร ควาาม ยงสเส่ีย สง คาใชจายสสง ปริมาณมาาก ควาปริมาณมาปริมาณ คโนโลามมร/ร คโนทคเท

กลุมผูปวยสําคัญของ CLT/PCT 

คาํอธิบาย  

เป็นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผูป่้วยที�สาํคญัของ CLT/PCT มีอะไรบา้ง 

ความสาํคญัอาจจะมาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ�งหรือหลายข้อร่วมกนักไ็ด้ 

การสรปุภาพรวมเป็นฐานสาํหรบัพิจารณาต่อว่าจะทบทวน/สรปุผลคณุภาพการดแูลผูป่้วยในกลุ่มใดบา้ง ในประเดน็ใดบา้ง 

โรค Accessibility People-
centered Safety Appropriateness Effectiveness Efficiency Continuity Health 

promotion 

  

  

People

ตัวชี้วัดของโรคตามมิติคุณภาพ 

การนําเสนอตัวชี้วัดการดูแลผูปวย ควรพิจารณาตามกลุมโรคสําคัญของ CLT/PCT 

และวิเคราะหวามีการวัดผลในมิติคุณภาพท่ีสําคัญของโรคน้ันครบถวนหรือไม 12 
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Continuous Quality Improvement  
(CQI)  

14

Design 

Action 

Learning 

Improve 

ยอใหงายข้ึนเปน 3 P

Purpose 

Process  
deployment 

Performance 
measurement 

Performance 
improvement 

Process  
design 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

3C- PDSA/DALI 

Purpose

Concepts  

รู้หลกั 

Context     

รู้โจทย ์

Criteria      

รู้เกณฑ ์

C ttt

ไหว้ฟ้า 

รู้ดิน 

กางแผนที� 

ต้ังเปา 

Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์ Spread 

Adopt 
Adapt 
Abandon 

Information & education 
Process control 
Observation, Go & See 
Leadership rounding 
Huddle, AAR & refinement 

KPI 
Trace 
Quality Check Score 
Maturity level 
Rapid Assessment 

Core Values & 
Concepts 

HA Standards 
Rule & regulation 
Professional standards 
Evidence-based 

Process gap 
Patient’s need 
Org. policy direction 

Patient Care 
Objective 

lues &&&
Information & education

3C-PDSA วงลอของการคิด ทํา ตามเรียนรู ปรับปรุง 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์ Spread 

Core Values & 
Concepts 

3C-PDSA วงลอของการคิด ทํา ตามเรียนรู ปรับปรุง 

Visionary Leadership
Systems Perspective
Agility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Learning
Empowerment

Core Values & Concepts

ทิศทางนํา ผูร้บัผล

คนทาํงาน

การพฒันา

พาเรียนรู้

Patient / Customer Focus
Focus on Health
Community ResponsibilityCreativity & Innovation

Management by Fact
Cont. Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach�� � 

� 

� 

� � 
� 

� 
 
 

� 

�

Valuue on Sue on S

DSC กับ Core Values 
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I-1  
การนํา 

I-2 
กลยุทธ ์

I-3 ผู้ป่วย/ 
ผู้รบัผลงาน 

I-5 
กาํลงัคน 

I-6  การ
ปฏิบติัการ 

I-4 การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้ 

IV  
ผลลพัธ ์

DSC ทําใหเกิดการปฏิบัติตาม Core Values อยางเปนธรรมชาติ 

System Perspective 

Value on Staff 
Teamwork 
Ethic & Professional Standards 

Patient Focus 

Learning 

Focus on Results 

Evidence-based 
Continuous Improvement 
Innovation 

• Purpose แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยที�ชดัเจนพร้อมปัจจยัขบัเคลื�อน(Driver) 

• Process แสดงคณุภาพในทุกขั �นตอนการดแูลผูป่้วยตั �งแต่เริ�มต้นจนสิ�นสุด 

• Map key patient care processes  

• Identify process requirement เสรมิดว้ยการทบทวน NEWS 

• Patient’s Need, Evidence, Waste, Safety 

• Process design 

• Performance แสดงระดบัและแนวโน้มของผลลพัธ์ที�สาํคญั (ตามเป้าหมาย) 

• Measurement 

• Run chart or control chart with annotation 

• Benchmarking (if possible) 

• Improvement 

Clinical Quality Summary 

ใช้ 3P เพื�อขบัเคลื�อนและดคูวามก้าวหน้าของงานคณุภาพ 

20 
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Propose & Drivers ตั �งเป้าและวิเคราะหปั์จจยัขบัเคลื�อน  

Purpose 

กาํหนดเป้าหมายของ

การดแูลผูป่้วย 

วิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื�อนและ intervention 

กาํหนดตวัวดั 

22



Propose & Drivers ต้ังเปาและวิเคราะหปจจัยขับเคล่ือน  

Purpose 

กําหนดเปาหมายของการดแูลผูปวย 

วิเคราะหปจจัยขับเคล่ือนและ intervention 

กําหนดตัววัด 
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แนวคิดการออกแบบ/การเปลี�ยนแปลง 
• Evidence-based/CPG 
• Technology 
• Organizational knowledge 
• Value to patient/customer 
• Agility/flexibility 
• Safety/Risk-based thinking 
• Quality dimension 
• Consistency 
• Simplicity 
• Visual management 
• Human factor engineering 
• Human-centered design 
• Humanized healthcare 
• Lean thinking 
• Manage variation 
• Work environment 

Aim/Purpose - Drivers -Design/Change Concepts 

ประยุกต์ใช้ Process Management 
• Zoom Out: คลี� Flow ของกระบวนการตั �งแต่ต้นจนจบ  

 
 

 
• Zoom In:  

– ระบุ Process Requirement ของแต่ละขั �นตอน 
– Process Design ออกแบบกระบวนการเพื�อบรรลุ Process Requirement 
– Process Indicator กาํหนดตัวชี �วัดของกระบวนการ (ถ้าเป็นประโยชน์ในการ

ทาํงาน) 
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Process Management 

Process Process Requirement Measure Process Design 

        

การระบุ process requirement (สิ�งที�คาดหวงัหรือต้องการจากกระบวนการ) ที�ชดัเจน  

ทาํให้มีหลกัในการออกแบบกระบวนการทาํงาน 

และใช้กาํหนดตวัวดัเพื�อให้มั �นใจว่างานที�ได้ส่งผลตามที�ควรจะเป็น 

การวิเคราะห์ process requirement อาจทาํได้โดยใช้ NEWS 27 

ส่งมอบคณุค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงานอื�น  
องคก์รประสบความสาํเรจ็ 

3 

1 

2 

ข. การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการ 

ระบุข้อกาํหนดที�สาํคญัของบริการสุขภาพ 

ระบุกระบวนการสาํคญัและข้อกาํหนด 

1 
2 

ก. การออกแบบบริการและกระบวนการ 

ออกแบบบริการและกระบวนการ 
คาํนึงถงึหลกัฐานทางวชิาการ เทคโนโลย ีความรูข้ององคก์ร 

คุณค่าในมุมมองผูป่้วย ความคล่องตวั ความปลอดภยั 

3 
4 

ทาํให้มั �นใจว่าการปฏิบติัตามกระบวนการ
ต่างๆ เป็นไปตามข้อกาํหนด 

ใช้ข้อมูลและตวัวดัสาํคญั 
เพื�อควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน 

กระบวนการสนับสนุนที�สาํคญั 
ตอบสนองต่อความตอ้งการสาํคญัขององคก์ร 

ปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 
ยกระดบับรกิารสุขภาพและผลการดาํเนินการขององคก์ร 

สรา้งสรา้งสมรรถนะหลกั ลดความแปรปรวน 

การออกแบบบริการและกระบวนการกก

องคก์รออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุการจดับริการสุขภาพ/กระบวนการทาํงานที�สาํคญั เพื�อส่งมอบคณุค่าแก่

ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงานอื�น และทาํให้องคก์รประสบความสาํเรจ็. 

I – 6.1 กระบวนการทาํงาน (Work Processes) 

ระบบควบคมุเอกสารที�ดี 
สาํหรบันโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงาน  

กระบวนการ (คูม่อืปฏบิต้งิาน) และรายงาน 
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สิ�งที�ต้องทาํให้ชดัเจนในการออกแบบกระบวนการ 

กระบวนการ ขอ้กําหนดของกระบวนการ ตวัชี�วดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ 

ข้อกาํหนดของกระบวนการ (process requirement) 
ระบุเป้าหมายหรือสิ�งที�คาดหวงัจากกระบวนการด้วย key word สั �นๆ โดยพจิารณาจากความต้องการของผูร้บัผลงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ และความเสี�ยงที�อาจทาํใหไ้มบ่รรลเุป้าหมาย 

ตวัชี�วดัของกระบวนการ (process indicators) 
ระบุตวัชี�วดัที�สมัพนัธ์กบัขอ้กาํหนดของกระบวนการ และเป็นประโยชน์ในการทาํใหม้ั �นใจในคณุภาพของกระบวนการนั �น 

การออกแบบกระบวนการ (process design) 
พจิารณา driver diagram และ process requirement แลว้พจิารณาวา่จะใชแ้นวคิดการออกแบบอะไร เชน่ simplicity, visual 
management, human factor engineering, human-centered design, Lean thinking 

ผลของการออกแบบ (มาตรฐานการปฏิบติังาน) 
• ระบุขั �นตอนการปฏิบติั: ใคร ทาํอะไร อย่างไร 
• ระบุเงื�อนไขการปฏิบติัว่า ถ้ามีทางเลือกในการปฏิบติัจะใช้

เกณฑอ์ะไรในการตดัสินใจ 
• ถ้ามีความเสี�ยงสาํคญั ให้พิจารณาว่าจะป้องกนัอย่างไร 
• ระบุว่าในสถานการณ์ที�แตกต่างไปจากปกติหรอืเกิดเหตไุม่คาด

ฝัน จะมีแนวทางใช้ดลุยพินิจอย่างไร 
• ระบุการมี feedback loop ระหว่างขั �นตอนสาํคญัเพื�อให้มั �นใจว่า

มีการส่งต่อระหว่างขั �นตอนตามที�คาดหวงัไว ้

การออกแบบกระบวนการ (Process Design) 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์ Spread 

Information & education 
Process control 
Observation, Go & See 
Leadership rounding 
Huddle, AAR & refinement 

n &&&&&&&&&&InforIIIIIIInfffffffor nnrmatiormatttttttiiiiiiio

Action นําสู่การปฏิบติั 

Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์ Spread 

Adopt 
Adapt 
Abandon 

KPI 
Trace 
Quality Check Score 
Maturity level 
Rapid Assessment 

Learning ตามเรียนรู้ 
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Disease Specific Certification  

(DSC) 

Step1 Step 2 HA 
Advanced 

HA 

District Health 
System 

Accreditation 

Disease Specific 
Certification 

Provincial 
Healthcare Network 

Certification 

Seamless 

Excellence 

Nurture 

HAI Recognition Program & Stakeholder Input 

MOPH Policy of 
Regional 

Administration 

Demand of  
high performed hospitals 

MOPH Policy of 
Primary Care 

Basis of 
excellence 

HA focus on 
outcome 

SHA  
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เปาหมายของ DSC: ใครไดอะไร 

� คนหาและยกยอง Clinical Excellence 

� สงเสริมการใช Improvement Science ในการดูแลผูปวย 

� การเตรียมตัวรับรองคือการพัฒนาตอเนื่อง 

� เปนตนแบบใหผูอื่นไดเรียนรู 

DSC: รับรองอะไรไดบาง 

� อะไรก็ได 

� โรค 

� หัตถการ 

� ระบบงาน (เชน IC) 

� โปรแกรม (เชน smoking cessation) 

� ควรมี impact ท่ีมีนัยสําคัญ 

� มองหาเรื่องเดนใน PCT ของทาน 

 

29



• แสดงใหเห็นการจัดการกระบวนการ (process management) อยางเปนระบบ มีการ

วิเคราะหกระบวนการสําคัญทีค่รอบคลุมทั้งสายธารแหงคุณคา (value stream) และใช
มาตรฐาน I-6 

• แสดงใหเห็นผลลัพธทีด่ถีึงดีมากและแนวโนมที่ดขีึน้ มีการใชขอมูลเทียบเคียงที่ทาทาย 

• แสดงใหเห็นการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนือ่ง ระบบงานที่มีบูรณาการ การสราง
นวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยจากงานประจํา หรือการสรางองคความรูที่สําคัญ (EI3) 

• แสดงใหเห็นกระบวนการพฒันาที่ขจัดความสูญเปลา ปองกันความเสี่ยง ใชหลักฐานทาง

วิชาการ รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ และมิติดานจิตวิญญาณ (Waste, Safety, 

Standard, Spiritual, Health Promotion) 

ลักษณะสําคัญของระบบที่จะไดรับการรับรอง 

Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

Spread HA Standards 
Rule & regulation 
Professional standards 
Evidence-based 

Criteria เกณฑที่ใชรับรอง 

� มาตรฐานสําหรับการรับรองเฉพาะโรค (stroke, HIV) 

� มาตรฐานกลางที่ใชไดกับทุกเรื่อง 

� โดยสงเสริมใหนํา standards for certification, guidelines, 

evidences, best practices จากทั่วโลกมาพิจารณาปฏิบัติ 

Patient Care 
Objective 
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บทบาท PCT 

40 

ระบบการดแูลผูป่้วย 

ระบบคณุภาพ 
ระบบเฉพาะโรค 

บทบาททีมนําทางคลินิก 
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41 

Assessment Planning Care Delivery Empower Entry Discharge 

ระบบการดแูลผูป่้วย 
Consistent care 

บทบาททีมนําทางคลินิก 

มาตรฐานตอนที�3 

Proxy disease 
Tracer 
Risk register 

42 

Evidence-based Practice 

Holistic Care 

Multidisciplinary Team 

Benchmarking 

E id d P tib

Root cause Analysis from Incidence t A l i f I id

Medical Record/Bedside Review 

KPI Monitoring gg

ระบบคณุภาพ 

Value added 
บทบาททีมนําทางคลินิก 

C

มิติคณุภาพ 
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43 

Context 

Diseases 

Procedures 

Health conditions 

Target groups 

Clinical Outcome 

ระบบเฉพาะโรค 

Outcome บทบาททีมนําทางคลินิก 

Driver diagram 

Flowchart 

44

Assessment Planning Care Delivery Empower Entry Discharge

Evidence-based Practice 

Holistic Care 

Multidisciplinary Team 

Benchmarking 

Root cause Analysis from Incidence 

Medical Record/Bedside Review 

KPI Monitoring 
Diseases 

Procedures 

Health conditions 

Target groups 

ent Planning Care Deeli ereli er

ระบบการดแูลผู้ป่วย 

ระบบคณุภาพ ระบบเฉพาะโรค 

Consistent care 
(No or Minimal variation) 

Value added outcome 

บทบาททีมนําทางคลินิก ใน DSC 
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กลไกการเยี�ยม DSC 

DSC 

Specialist 

Criteria HA 
CV 

Specialisst

Criteriia HA
CCCCVCVCV

Tracer 

มาตรฐานการรบัรองเฉพาะโรค 

•ตอนที� I การบรหิารจดัการทั �วไป 

•ตอนที� II ระบบงานสนบัสนุน 

•ตอนที� III กระบวนการดแูลผูป่้วย 

•ตอนที� IV ผลลพัธ ์
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การนํา 

การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

กลยุทธ ์

ผูป่้วย/ผูร้บั

ผลงาน 

กาํลงัคน 

การปฏบิตักิาร 

ตอนที� 4 

ผลลพัธ ์

ตอนที� 3 กระบวนการดแูลผูป่้วย 

โครงสร้างมาตรฐานการรบัรองเฉพาะโรค 

ตอนที� 2 ระบบงานสนับสนุน 

ตอนที� 1 การบริหารจดัการทั �วไป 

มาตรฐานมี 4 ตอน 

ตอนที� III กระบวนการดแูลผูป่้วย 
III-1 การเขา้ถงึและเขา้รับบรกิาร ม ี5 ขอ้ยอ่ย
III-2 การประเมนิผูป่้วย ม ี8 ขอ้ยอ่ย 
III-3 การวางแผนดแูลผูป่้วย ม ี6 ขอ้ยอ่ย 
III-4 การดแูลผูป่้วย ม ี6 ขอ้ยอ่ย 
III-5 การใหค้วามรู ้เสรมิพลัง วางแผนจําหน่าย การดแูล
ตอ่เนื�อง ม ี7 ขอ้ยอ่ย 
 

ตอนที� II ระบบงานสนับสนุน 
II-1 สิ�งแวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย ม ี4 ขอ้ยอ่ย 
II-2 ระบบเวชระเบยีน ม ี2 ขอ้ยอ่ย 
 
  

ตอนที� I การบรหิารจัดการทั�วไป 
I-1 การนํา ม ี4 ขอ้ยอ่ย
I-2 การวางแผนและการบรหิารแผน ม ี6 ขอ้ยอ่ย 
I-3 การมุง่เนน้ผูป่้วยและสทิธผิูป่้วย ม ี6 ขอ้ยอ่ย 
I-4 การวดั วเิคราะห ์และจัดการความรู ้ม ี5 ขอ้ยอ่ย 
I-5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล ม ี5 ขอ้ยอ่ย 
I-6.1 การจัดการกระบวนการ ม ี9 ขอ้ยอ่ย 
I-6.2 การพัฒนาคณุภาพและบรหิารความเสี�ยง ม ี7 ขอ้ยอ่ย 
 
  

ตอนที� IV ผลลพัธ ์ม ี5 ขอ้ 
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ตอนที� IV ผลลพัธ ์

1. การดแูลผูป่้วย ทั �งในด้านผลลพัธ ์และ กระบวนการ.  

2. ความพึงพอใจของผูร้บับริการ คณุค่าจาก มุมมองของผูร้บับริการ.  

3. ความผกูพนั ความพึงพอใจ ขีด ความสามารถและทกัษะของบุคลากร.  

4. ผลการดาํเนินงานของระบบสนับสนุนที�เกี�ยวข้อง.  

5. การบรรลุผลตามแผน พฤติกรรมที�มี จริยธรรม การปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ 

การนํา 

การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

กลยุทธ ์

ผูป่้วย/ผูร้บั

ผลงาน 

กาํลงัคน 

การปฏบิตักิาร 

ตอนที� 4 

ผลลพัธ ์

ตอนที� 3 กระบวนการดแูลผูป่้วย 

โครงสร้างมาตรฐานการรบัรองเฉพาะโรค 

ตอนที� 2 ระบบงานสนับสนุน 

ตอนที� 1 การบริหารจดัการทั �วไป 
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I-1. การนํา 
1.1 ทีมนําสหสาขาร่วมกนักาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจค่านิยม ของการจดับริการและถ่ายทอดสู่

การปฏิบติั 

1.2 ทีมนําสหสาขากาํหนดเป้าหมายการพฒันา สนับสนุนการพฒันาและติดตามความก้าวหน้า

ในการพฒันา 

1.3 มีระบบการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพระหว่างทีมนําสหสาขากบัผูนํ้าองคก์ร และระหว่างทีม

นําสหสาขากบัสมาชิกในทีมที�ให้บริการ เพื�อให้เกิดคณุภาพ ความปลอดภยั และผลงานที�ดี ทีม

นําสหสาขาสร้างความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวข้องทั �งในโปรแกรม ในองคก์ร และนอกองคก์ร เพื�อให้

เกิดการดแูลอย่างต่อเนื�องตลอดสาย 

1.4 มีการวิเคราะหแ์ละดาํเนินการเพื�อให้มั �นใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง มีการ

ปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมและมีการป้องกนัความเสี�ยงหรือผลกระทบด้านลบ 

I-2. การวางแผนและการบริหารแผน 
2.1 ทีมนําสหสาขาร่วมกนัวางแผนจดับริการ โดยพิจารณาความต้องการด้านสุขภาพ สิ�งแวดล้อมที�

เปลี�ยนแปลงไป จดุแขง็/ข้อได้เปรียบ จดุอ่อน/ความท้าทายและโอกาสต่างๆ ที�มีความสาํคญัต่อ

ความสาํเรจ็ของการจดับริการ 

2.2 มีการกาํหนดวตัถปุระสงคที์�สาํคญัของการจดับริการและกรอบเวลาที�จะบรรลุวตัถปุระสงคเ์หล่านั�น

2.3 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติัเพื�อบรรลวุตัถปุระสงค ์

2.4 มีการประสานกบัผูนํ้าองคก์รเพื�อให้มั �นใจว่ามีทรพัยากรเพียงพอสาํหรบัสิ�งที�จาํเป็นต้องปฏิบติั 

2.5 มีการจดัทาํแผนด้านทรพัยากรบคุคลเพื�อให้สามารถปฏิบติัได้บรรลุวตัถปุระสงค ์(รวมถึงการให้

อาํนาจตดัสินใจ การส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน การแลกเปลี�ยนเรียนรู ้การส่งเสริมการ

เรียนรู้ ระบบบริหารค่าตอบแทน) 

2.6 มีการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานตามกรอบเวลาของการวางแผน เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

กบัองคก์รที�จดับริการในลกัษณะใกล้เคียงกนัและตอบสนองอย่างเหมาะสม 
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I-3. การมุ่งเน้นผูป่้วยและสิทธิผูป่้วย 
3.1 มีการรบัฟังความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื�อนํามาออกแบบบริการ/จดัทาํข้อกาํหนด

ของบริการ 

3.2 มีช่องทางให้ผู้รบับริการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกบับริการและความรู้ในการดแูลตนเอง 

3.3 มีการรบัเสียงสะท้อนจากผู้รบับริการหลงัเข้ารบับริการ เพื�อนํามาปรบัปรงุบริการอย่างต่อเนื�อง 

3.4 มีช่องทางสาํหรบัรบัคาํร้องเรียนจากผู้รบับริการ จดัการกบัคาํร้องเรียนอย่างได้ผลและทนัท่วงที 

รวบรวมและวิเคราะหค์าํร้องเรียนเพื�อนํามาปรบัปรงุทั �งระบบ 

3.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการและนําข้อมลูมาปรบัปรงุบริการ 

3.6 ผู้รบับริการได้รบัข้อมูลเกี�ยวกบัสิทธิและหน้าที� ผู้ปฏิบติังานมีความตระหนักและทราบบทบาทของ

ตนในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย มีการคาํนึงถึงสิทธิผูป่้วยและศกัดิ{ศรีของความเป็นมนุษยใ์นทุกกิจกรรม

การดแูล

I-4. การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้
4.1 มีการกาํหนดตวัชี�วดัสาํคญัเพื�อใช้ในการติดตามการปฏิบติังานประจาํวนัและการติดตามผลงานโดยรวมของบริการ 

(ครอบคลุมทั �งตวัชี�วดัเชิงกระบวนการและผลลพัธ์) มีการเลือกตวัชี�วดัที�เชื�อถอืได้ ตรงประเดน็ สมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย อยู่

บนฐานแนวปฏิบติัทางคลินิก(CPG)หรือข้อมูลวิชาการ  ตวัชี�วดัแต่ละตวัมีคาํจาํกดัความที�ชดัเจน มีการเกบ็ข้อมูลในเวลาที�

เหมาะสม ถกูต้อง สมบูรณ์ มีการติดตามประเมินความน่าเชื�อถอืได้ของข้อมูล ใช้การสุ่มตวัอย่างตามหลกัการวดัผล 

4.2 มีการนําข้อมูลตวัชี�วดัมาวิเคราะห์เพื�อพิจารณาความแปรปรวนในการปฏิบติัตาม CPG ประเมินความก้าวหน้าและ

ความสาํเรจ็ของการจดับริการ รวมถงึการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัข้อมูลจากภายนอกตามความเหมาะสม 

4.3 มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสนับสนุนการตดัสินใจของทีมนําสหสาขา จดัลาํดบัความสาํคญัเพื�อการพฒันาคณุภาพ 

และการดแูลผูป่้วย 

4.4 มีข้อมูลและสารสนเทศ ที�จาํเป็นสาํหรบัการดแูลผูป่้วย พร้อมใช้งาน. ฮารด์แวรแ์ละซอฟท์แวรมี์ความเชื�อถอืได้ ใช้งานง่าย 

พร้อมใช้งานต่อเนื�องในภาวะฉุกเฉิน. ข้อมูลและสารสนเทศมีความแมน่ยาํ เชื�อถอืได้ ทนัการณ์ และปลอดภยั ผูเ้กี�ยวข้อง

สามารถเข้าถงึข้อมูลได้ง่าย ในเวลาที�เหมาะสม โดยไมล่ะเลยกฎการรกัษาความลบัและความปลอดภยั 

4.5 มีการจดัการความรู้เพื�อให้มั �นใจว่ามีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อสรปุเป็นสินทรพัยค์วามรู้ (knowledge asset) ของทีม 

ทีมงานสามารถเข้าถงึความรู้ที�จาํเป็น (ทั �งเอกสาร/ข้อมูลอ้างอิงและความรู้เชิงปฏิบติั) เอกสารและข้อมูลอ้างอิงมีความเป็น

ปัจจุบนัและอยู่บนฐานข้อมูลวิชาการ มีการทบทวนเพื�อตรวจสอบช่องว่างระหว่างความรู้กบัการปฏิบติั มีการออกแบบระบบ

เพื�อให้มั �นใจว่าความรู้ดงักล่าวจะได้รบัการปฏิบติัเป็นปกติประจาํในการดแูลผูป่้วย 
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I-5. การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล 
5.1 มีบคุลากรสาขาต่างๆ ที�มีความรู้ความสามารถ (พิจารณาจากการศึกษา ประสบการณ์ การ

ฝึกอบรม)และจาํนวนที�เหมาะสม 

5.2 มีโครงสร้าง ระบบงาน และวฒันธรรมการทาํงานที�เอื�อต่อการสื�อสาร การประสานงาน การปรึกษา 

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การสร้างนวตกรรม และมีความคล่องตวั 

5.3 ระบบประเมินผลงาน การยกย่องชมเชย การสร้างแรงจงูใจสาํหรบับคุลากร ส่งเสริมให้บคุลากร

พยายามสร้างผลงานที�ดี 

5.4 มีการส่งเสริมการพฒันาและเรียนรู้สาํหรบับคุลากรในทีมงานที�สอดคล้องกบัภาระหน้าที�ของ

บคุลากรแต่ละคน มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการพฒันาและเรียนรู้เพื�อนํามาปรบัปรงุ 

5.5 มีสภาพแวดล้อมในการทาํงานและบรรยากาศที�สนับสนุนให้บคุลากรมีสขุภาพดีและมีความ

ปลอดภยั มีการวิเคราะหค์วามเสี�ยงต่อสขุภาพที�สาํคญัเนื�องจากการทาํงาน ดาํเนินการป้องกนัหรือให้

ภมิูคุ้มกนัอย่างเหมาะสม บคุลากรที�เจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็จากการทาํงานได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสม 

ทนัท่วงที 

I-6.1การจดัการกระบวนการ 
6.1 มีการออกแบบระบบงาน โดยระบบุทบาทหน้าที�และสมรรถนะหลกัของหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องทั �งหมดรวมถึงการใช้ทรพัยากรจากภายนอก 

6.2 มีการกาํหนดกระบวนการทาํงานที�สาํคญั ครอบคลมุทุกขั �นตอนของการดแูลตั �งแต่แรกรบั

จนสิ�นสดุการรกัษา รวมถึงการดแูลต่อเนื�องที�จาํเป็น 

6.3 มีการจดัทาํข้อกาํหนดที�สาํคญัของกระบวนการข้างต้น 

6.4 มีการออกแบบกระบวนการและสร้างสรรคน์วตกรรม เพื�อตอบสนองต่อข้อกาํหนดของ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย หลกัฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ 

กฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้ขององคก์ร ผลลพัธ์สขุภาพ ประสิทธิภาพและการลดความ

สญูเปล่า การส่งมอบ (hand-over)และการดแูลนอกเวลาทาํการปกติ 

6.5 มีการจดัทาํนโยบายและแนวทางปฏิบติั เพื�อใช้สื�อสารให้มีการปฏิบติัตามกระบวนการที�

ออกแบบไว้ โดยมีระบบควบคมุเอกสารที�ดีและมีการปรบัปรงุให้ทนัสมยั 
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I-6.1การจดัการกระบวนการ 
6.6 มีการนํากระบวนการที�ออกแบบไว้ในไปปฏิบติั ทาํให้มั �นใจว่าจะเป็นไปตามข้อกาํหนด

สาํคญัของกระบวนการ 

6.7 มีการจดัการห่วงโซ่อปุทานที�ได้ผล เพื�อให้ได้เวชภณัฑแ์ละวสัดอุปุกรณ์ที�จาํเป็นในทุกจดุ

บริการที�กาํหนดไว้ มีการประเมินคณุภาพและความปลอดภยัของบริการกระทาํผา่นพนัธ

สญัญา 

6.8 มีการใช้ตวัชี�วดัสาํคญัเพื�อควบคมุและบง่ชี�โอกาสปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

6.9 มีการเตรียมการรองรบัภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉิน โดยพิจารณาการป้องกนั การบริหาร

จดัการ ความต่อเนื�องของการให้บริการ การเคลื�อนย้าย และการฟื� นฟ ู

I-6.2 การพฒันาคณุภาพและบริหารความเสี�ยง 
6.2.1 มีการกาํหนดนโยบายและเป้าหมายด้านคณุภาพและความปลอดภยัที�ชดัเจน 

6.2.2 มีการบรูณาการและประสานระบบบริหารความเสี�ยง ระบบบริหารความปลอดภยั และ

ระบบบริหารคณุภาพของบริการเข้าด้วยกนัและประสานกบัระบบใหญ่ขององคก์ร 

6.2.3 มีโครงสร้างคณุภาพที�เหมาะสม มีการกาํหนดหน้าที�รบัผิดชอบในการพฒันาคณุภาพให้

เป็นของทุกคนในทีมบริการ 

6.2.4 มีการประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการที�หลากหลาย เทียบกบัข้อกาํหนดและความ

ต้องการต่างๆ รอบด้าน (ความต้องการของผูป่้วย มาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายขององคก์ร คู่

เทียบจากภายนอก) 
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I-6.2 การพฒันาคณุภาพและบริหารความเสี�ยง 
6.2.5 มีการวางระบบบริหารความเสี�ยงของการจดับริการ ครอบคลมุการวิเคราะหค์วามเสี�ยง 

การกาํหนดแนวทางป้องกนั การรายงานอบุติัการณ์และเหตุเกือบพลาด การวิเคราะหส์าเหตุ

เฉพาะราย การวิเคราะหข้์อมลูโดยรวม การปรบัปรงุระบบงานเพื�อป้องกนั 

6.2.6 ระบบบริหารความเสี�ยงมีการเชื�อมโยงและประสานงานเพื�อครอบคลุมความเสี�ยงด้าน

การติดเชื�อในโรงพยาบาล และการใช้ยา 

6.2.7มีการพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วยอย่างต่อเนื�อง กาํหนดเป้าหมายที�ท้าทาย กาํหนด

พิมพเ์ขียวของการพฒันา ใช้วิธีการที�หลากหลายในการพฒันา เช่น evidence-based, RCA, 

visual management &creativity, Lean, benchmarking ฯลฯ เพื�อนําไปสู่การลดความ

แปรปรวน ลดความสญูเปล่า เพิ�มประสิทธิภาพ ป้องกนัความผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค ์และทาํให้ผลลพัธ์การดแูลผูป่้วยดีขึ�นในทุกๆ มิติ 

ตอนที� II ระบบงานสนับสนุน 
1. สิ�งแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย 

1.1. สิ�งแวดล้อมทางกายภาพขององคก์รเอื�อต่อความปลอดภยัของผูใ้ช้อาคารสถานที�ทุกคน 

มีการตรวจสอบอาคารสถานที� ประเมินความเสี�ยงด้านสิ�งแวดล้อมและการรกัษาความ

ปลอดภยัอย่างสมํ�าเสมอ ดาํเนินการแก้ไขวางมาตรการป้องกนัที�เหมาะสมและนําไปปฏิบติั 

1.2. มีระบบที�สร้างความมั �นใจว่าผูอ้ยู่ในพื�นที�อาคารสถานที�จะปลอดภยัจากอคัคีภยั ไฟฟ้า 

แกส๊ วสัด ุและของเสียอนัตราย หรือภาวะฉุกเฉินอื�นๆ 

1.3. บคุลากรได้รบัความรู้และการฝึกอบรมเกี�ยวกบับทบาทในการสร้างสิ�งแวดล้อมที�

ปลอดภยั 

1.4. มีแผนจดัการเครื�องมือแพทย ์เพื�อให้มั �นใจว่ามีเครื�องมือแพทยที์�จาํเป็นพร้อมใช้อย่าง

ปลอดภยัและมีระบบสาธารณูปโภคที�จาํเป็นตลอดเวลา 
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ตอนที� II ระบบงานสนับสนุน 

2. ระบบเวชระเบียน 

2.1. มีการจดัทาํเวชระเบียนสาํหรบัผูป่้วยทุกรายซึ�งมีข้อมลูเพียงพอสาํหรบัการบง่ชี�ผูป่้วย 

สนับสนุน การวินิจฉัย พิจารณาความเหมาะสมของการดแูล ติดตามการเปลี�ยนแปลงของ

ผูป่้วยและผลลพัธ์ สนับสนุนการดแูลต่อเนื�อง 

2.2. มีการทบทวนเวชระเบียนเพื�อประเมินความสมบรูณ์ถกูต้องของการบนัทึกและคณุภาพ

การดแูละผูป่้วย 

ตอนที� III กระบวนการดแูลผูป่้วย 
1. การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 

1.1. มีความชดัเจนว่าผูป่้วยกลุ่มเป้าหมายจะเข้าถึงบริการอย่างไร (เหมาะสมกบัลกัษณะการเจบ็ป่วย

เช่น ฉุกเฉิน เฉียบพลนั เรื�อรงั) มีการวิเคราะหปั์ญหาอปุสรรคในการเข้าถึงบริการ (เช่น การเดินทาง 

กายภาพ ช่วงเวลา การสื�อสาร วฒันธรรม) และแสดงถึงความพยายามที�จะลดปัญหาอปุสรรคดงักล่าว 

1.2. มีแนวทางในการประเมินเบื�องต้นเพื�อพิจารณารบัไว้ดแูลอย่างเหมาะสมกบัความเร่งด่วนที�จะต้อง

ได้รบับริการของผู้ป่วย 

1.3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนรบัไว้รกัษาเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั �งการให้ข้อมูล การขอความยินยอม การ

เตรียมตรวจทางห้องปฏิบติัการและตรวจพิเศษต่างๆ

1.4. Patient placement เป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาวะของผู้ป่วยและหตัถการที�จะเกิดขึ�น (ถ้ามี)

1.5. มีความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที�มีระบบ 

fast track และมีการ monitor การบรรลุเป้าหมายของของระบบอย่างต่อเนื�อง 
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2. การประเมินผูป่้วย 
2.1. มีการประเมินผูป่้วยอย่างรอบด้าน ครอบคลมุด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม 

2.2. มีการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกบนพื�นฐานวิชาการชี�นําการประเมินผูป่้วย 

2.3. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการ บริการตรวจภาพรงัสี และบริการinvestigation 

อื�นๆที�จาํเป็น พร้อมให้บริการในเวลาที�ต้องการ มีระบบประกนัคณุภาพหรือการประเมินความ 

น่าเชื�อถือของผลการตรวจตามความเหมาะสม และมีการประสานงานกบัทีมสหสาขาที�ดี 

2.4. ผูป้ระกอบวิชาชีพที�เกี�ยวข้องร่วมมือและประสานงานกนัในการประเมินผูป่้วย มีการใช้ผล

การประเมินร่วมกนั 

2. การประเมินผูป่้วย 
2.5. มีการระบปัุญหาและความต้องการของผูป่้วย การวินิจฉัยโรค การจาํแนกความรนุแรงหรือ 

staging ของการเป็นโรค (ในกรณีที�จาํเป็นสาํหรบัการวางแผนการรกัษา) รวมทั �งความเสี�ยงที�

อาจเกิดขึ�นระหว่างกระบวนการดแูล 

2.6. มีการบนัทึกผลการประเมินในเวชระเบียนในเวลาที�กาํหนด และพร้อมให้ผูเ้กี�ยวข้องใช้

ประโยชน์ 

2.7. มีการอธิบายผลการประเมินให้ผู้ป่วยและครอบครวัเข้าใจอย่างเหมาะสม 

2.8. มีการประเมินคณุภาพของการวินิจฉัยโรค (เช่น ความถกูต้อง ความครอบคลมุ ความทนั

กาล และความเป็นเหตเุป็นผลในการวินิจฉัย) 
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3. การวางแผนดแูลผูป่้วย 
3.1. มีการจดัทาํแผนการดแูลผูป่้วยซึ�งตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยอย่าง

ครบถ้วน 

3.2. มีการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกบนพื�นฐานวิชาการชี�นําการวางแผนการดแูลผูป่้วย 

3.3. การวางแผนดแูลผูป่้วยเป็นไปอย่างเชื�อมโยงและประสานกนัระหว่างวิชาชีพ แผนก 

และหน่วยบริการต่างๆ 

3.4. ผูป่้วย/ครอบครวัมีโอกาสมีส่วนร่วมในการวางแผนหลงัจากได้รบัข้อมลูที�เพียงพอ 

3.5. แผนการดแูลมีความชดัเจนเพียงพอสาํหรบัการประสานงานและติดตามประเมินผล 

3.6. มีการประเมินซํ�าและปรบัแผนตามความเหมาะสม 

4. การดแูลผูป่้วย 
4.1. ผู้ป่วยได้รบัการดแูลตามแผนโดยผู้มีคณุสมบติัเหมาะสม คาํนึงถึงความปลอดภยัและการ

บรรลุเป้าหมายตามแผน 

4.2. การดแูลรวมถึงความช่วยเหลือในการดแูลตนเอง การบาํบดัอาการปวดและอาการอื�นๆ การ

ใช้ยา อาหาร/โภชนาการ การฟื� นฟสูภาพ/บาํบดั/ออกกาํลงั การป้องกนัความเสี�ยงอื�นๆ การระงบั

ความรู้สึกและการทาํหตัถการ (ถ้ามี) 

4.3. มีการเฝ้าระวงัการเปลี�ยนแปลงอย่างเหมาะสม ตามแนวทางและเป้าหมายการรกัษา 

4.4. มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื�อผู้ป่วยที�มีอาการทรดุลงหรือเปลี�ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 

4.5. มีการประสานงาน/ขอคาํปรึกษาสาํหรบัผู้ป่วยที�มีปัญหาการเจบ็ป่วยร่วมอย่างเหมาะสม 

4.6. มีการประเมินคณุภาพของการดแูลรกัษา (เช่น ความเหมาะสม/การปฏิบติัตามแนวปฏิบติั

ประสิทธิผล ความปลอดภยั ความทนัเวลาในการตอบสนอง ฯลฯ) 
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5. การให้ความรู้ เสริมพลงั วางแผนจาํหน่าย การดแูลต่อเนื�อง 

5.1. มีการประเมินความจาํเป็นในการได้รบัความรู้ในแต่ละช่วงเวลาสาํคญัของการดแูล 

5.2. มีการให้ความรู้แก่ผูป่้วยและครอบครวัในลกัษณะที�เข้าใจง่าย มีสื�อประกอบตามความ

เหมาะสมมีการประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยและครอบครวั 

5.3. มีการประเมินความต้องการการดแูล(healthcare need) ที�จะเกิดขึ�นหลงัจาํหน่าย 

5.4. มีการประเมินความพร้อม ความเตม็ใจ และความสามารถในการดแูลตนเองของผู้ป่วย

และครอบครวั

5. การให้ความรู้ เสริมพลงั วางแผนจาํหน่าย การดแูลต่อเนื�อง 
5.5. ผูป่้วยและทีมผูใ้ห้บริการร่วมกนัจดัทาํ self-management planตามความต้องการการ

ดแูล(ครอบคลมุ การดแูลต่อเนื�อง ทกัษะที�ต้องทาํด้วยตนเอง การปรบัเปลี�ยนวิถีชีวิต การ

ปรบัเปลี�ยนสิ�งแวดล้อม ฯลฯ) 

5.6. มีการฝึกฝนทกัษะที�จาํเป็นให้แก่ผูป่้วยและครอบครวั รวมทั �งการประเมินความสามารถ

ในการปฏิบติั 

5.7. ผูป่้วยที�จาํหน่ายออกจากสถานพยาบาล ได้รบัการส่งต่อ ติดตาม ประเมินความก้าวหน้า

และปรบัแผนการดแูลเป็นระยะอย่างเหมาะสม มีการส่งต่อข้อมลูให้แก่สถานพยาบาลใกล้

บา้นหรือชมุชนเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรบัการดแูลต่อเนื�อง 
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ตอนที� IV ผลลพัธ ์
1. นําเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชี�วดัสาํคญัเกี�ยวกบัการดแูลผูป่้วย ทั �งในด้าน

ผลลพัธ์และกระบวนการ 

2. นําเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชี�วดัสาํคญัเกี�ยวกบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

คณุค่าจากมมุมองของผูร้บับริการ 

3. นําเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชี�วดัสาํคญัเกี�ยวกบัความผกูพนั ความพึงพอใจ 

ขีดความสามารถและทกัษะของบคุลากร 

4. นําเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชี�วดัสาํคญัเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของระบบ

สนับสนุนที�เกี�ยวข้อง 

5. นําเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชี�วดัสาํคญัเกี�ยวกบัการบรรลผุลตามแผน 

พฤติกรรมที�มีจริยธรรม การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ตวัอย่างเครื�องมือคณุภาพ 

•Proxy disease สะท้อนการดึงประเดน็สาํคญัในการดแูลโรค  

•มิติคณุภาพ การวดัผลที�ครอบคลมุ ส่งผล value-based HC 

•Driver diagram สะท้อนวิธีคิดในการพฒันา 

•Process flow chart, Process management 

•Innovation  
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การพฒันาคณุภาพอื�นๆ 

เรื�อง เป้าหมาย การปรบัปรงุที�เกิดขึ�น ผลลพัธ ์

นวตกรรม 

 วิจยั       

Best practice 

CQI 
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 Disease Specific Certification 
DSC : step by step 

48



49



50



ลกัษณะสาํคญัของระบบที�จะได้รบัการรบัรอง 

• แสดงให้เหน็การจดัการกระบวนการ (process management) อย่างเป็นระบบ มีการ
วิเคราะหก์ระบวนการสาํคญัที�ครอบคลมุทั �งสายธารแห่งคณุค่า (value stream) และใช้
มาตรฐาน I-6 

• แสดงให้เหน็ผลลพัธ์ที�ดีถึงดีมาก และแนวโน้มที�ดีขึ�น มีการใช้ข้อมลูเทียบเคียงที�ท้าทาย 

• แสดงให้เหน็การประเมินและปรบัปรงุอย่างต่อเนื�อง ระบบงานที�มีบรูณาการ  การสร้าง
นวตักรรม และ/หรืองานวิจยัจากงานประจาํ หรือการสร้างองคค์วามรู้ที�สาํคญั  

   (EI3 :Evaluation, Improvement , Integration, Innovation) 

• แสดงให้เหน็กระบวนการพฒันาที�ขจดัความสญูเปล่า ป้องกนัความเสี�ยง ใช้หลกัฐาน
ทางวิชาการ รวมถึงการสร้างเสริมสขุภาพ และมิติด้านจิตวิญญาณ (Waste, Safety, 
Standard, Spiritual, Health Promotion) 

 

�  Stroke 

�  สาํหรบัโรคและหตัถการทั %วไป 

� HIV/STI 

Criteria เกณฑที์�ใช้รบัรอง 
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• ประชุมทีม PCT  กาํหนดโรค / หตัถการ ที%มีความพรอ้ม ในดา้นผูป่้วย

(ความซบัซอ้น  Impact สูง และ มีจาํนวนที%มากพอ)  ทีมงานผูเ้ชี%ยวชาญ   

สหสาขา และ มีแนวโนม้ของผลลพัธที์%ดใีนช่วงที%ผา่นมา   

• กาํหนดเป้าหมายรว่มกัน  ภายใตแ้นวคิด”การพฒันานาํการประเมิน 

• แตง่ตั3งคณะกรรมการ (ถา้ยงัไม่มี) เฉพาะผูเ้กี%ยวขอ้งในจาํนวนที%เหมาะสม 

��ขั3นเตรียมการ 

• ศึกษา มาตรฐานการรบัรองเฉพาะโรค   

• ตอนที% I การบริหารจดัการทั %วไป  

• ตอนที% II ระบบงานสนบัสนุน(ENV,MR)  

• ตอนที% III กระบวนการดแูลผูป่้วย    

• ตอนที% IV ผลลพัธ ์
 

• สิ%งที%ยงัไม่มี : เร่งดาํเนินการใหค้รบถว้น 

• สิ%งที%มีแลว้ : ทบทวนปรบัปรุงใหดี้ยิ%งขึ3 น   

��ขั3นลงมือทาํ 

• แบ่งงานกนัทาํ ตามความถนดัและเกี%ยวขอ้ง  

• ตามรอย (Trace) ทบทวน ประเมิน

กระบวนการและผลลพัธส์มํ %าเสมอ 

•  เริ%มประเมินตนเอง(SAR) สะสมผลงาน 
 

• พบกนับ่อยๆ ติดตามความกา้วหนา้ ปัญหา

อปุสรรค และ กลบัมาอา่น SAR ดว้ยกนั 

• Submit SAR สรพ.  
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�ขั3นประเมิน 

• พรอ้มร่วมเรียนรูจ้ากการเยี%ยมสาํรวจ จากผูเ้ชี%ยวชาญและผูเ้ยี%ยมสาํรวจ จาก สรพ. 

• แสดงใหเ้ห็นการจดัการกระบวนการอยา่งเป็นระบบ ภายใต ้Quality Concept 

• แสดงใหเ้ห็นผลลพัธที์%ดีถึงดีมาก และแนวโนม้ที%ดีขึ3 น เป็นแบบอยา่ง มีการเทียบเคียง 

• แสดงใหเ้ห็นการประเมินและปรบัปรุงอยา่งต่อเนื%อง ระบบงานบูรณาการแบบสหสาขา 

การสรา้งนวตกรรม งานวิจยั หรือ องคค์วามรูที้%สาํคญั    

• แสดงใหเ้ห็นกระบวนการพฒันาที%ขจดัความสูญเปลา่  ป้องกนัความเสี%ยง ใชห้ลกัฐานทาง

วิชาการในมิติดา้นการรกัษา ป้องกนั ส่งเสริม ฟื3 นฟู และมิติดา้นจติวิญญาณ 

Key to success 
• นโยบาย การสนับสนุน และ การเสรมิพลงั ที%ชดัเจนของทีมนาํ 

• แรงบนัดาลใจของทีมสหสาขาที%อยากเห็นกระบวนการทาํงานและผลลพัธที์%ดใีนการ

ดแูลผูป่้วยในโรค/ระบบงาน  

• การชี3 นาํและบทบาทของอาจารยแ์พทย ์   

• การเอื3 ออาํนวยของทีมนาํระบบที%เกี%ยวขอ้ง เช่น ระบบยา IC ENV  

• การลงมือทาํและเรยีนรูอ้ยา่งจริงจงั ตอ่เนื%อง กัดไม่ปลอ่ย ของทีมงาน 

• คาํแนะนาํที%ชดัเจน เรยีบง่าย ของผูป้ระสานงาน /พี%เลื3 ยง(FA)   
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Step1 Step 2 HA 
Advanced 

HA 

District Health 
System 

Accreditation 

Disease Specific 
Certification 

Provincial 
Healthcare Network 

Certification 

Seamless 

Excellence 

Nurture 

HAI Recognition Program & Stakeholder Input 

MOPH Policy of 
Regional 

Administration 

Demand of  
high performed hospitals 

MOPH Policy of 
Primary Care 

Basis of 
excellence 

HA focus on 
outcome 

SHA  
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รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) 
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การบาดเจ็บหลายระบบ multiple trauma  
โดย ผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว 
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การดแูลผูบ้าดเจ็บรนุแรง
(Management of Major Trauma patient)

Department of Surgery
Faculty of Medicine

Prince of Songkla University
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จํานวนผู้ป่วยอุบัตเิหตุของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ประเภทของผู้ป่วย  

60



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคลื�อน ตวัชี�วดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

เป้าหมาย:
Improve Quality of 
care and Quality 
of life in major 
trauma patients

มทีรัพยากร
เพยีงพอ/เหมาะสม

การดแูลโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญอยา่ง

ทันทว่งท ี

ระบบคัดแยกผูป่้วยที�ดี

Nontechnical skill course

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

Indicator:
- Preventable 

death 
- Barthel index การทํางานเป็นทมี ทักษะการสื�อสาร

ความพรอ้มใชข้อง
เครื�องมอื ยาและ
เวชภัณฑต์า่งๆ

การสนับสนุนทรัพยากร

บคุลากรมคีวามสามารถ

Trauma team activation

Massive transfusion protocol

ATLS course

ASSET course

Trauma Continuous Quality 
Improvement meeting

Morbidity and Mortality 
conference

Multidisciplinary round

Networking

Database and Monitoring

การเรยีนรู ้

แนวปฏบิตัทิี�ไดม้าตรฐาน
และมขีอ้มลูเชงิประจักษ์

สนับสนุน

Tertiary survey, VTE 
prophylaxis, MEWS, etc.
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การพฒันา Trauma team activation Criteria (TTA) 
• 2551: Implement 

• 2555: เพิ่มการใชเกณฑการตรวจ FAST positive , เพ่ิมการ activate ในเคสเด็ก

• 2561: ปรับเกณฑการกระตุนทีมแพทยอุบัติเหตุไดแก

1. ปรับลดเวลารอศัลยแพทยจาก 15 นาทีเปน 10 นาทีหลังการกระตุนทีมแพทยอุบัติเหตุ 
กระตุนทีมแพทยอุบัติเหตุ 

2. ปรับเพ่ิม unstable pelvic fracture และตามทีมออรโธปดิกส 

3. เพิ่ม Pre-hospital activation

4. ปรับลด fluid resuscitation เปน 1 ลิตร

• 2562: ใหใชเกณฑกระตุนทีมแพทยอุบัติเหตุในเคส refer ท่ีเขาเกณฑกระตุน

10+ years
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Trauma Continuous Quality Improvement (TCQI)

กราฟแสดงจํานวนผูป่้วยอบุตัเิหตปีุ พ.ศ. 2561-2562
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กราฟแสดงอตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยอบุตัเิหตุ
ปี พ.ศ. 2561-2562

กราฟแสดงอตัรา Preventable Death (Ps>0.75) 
ของผูป่้วยอบุตัเิหต ุปี พ.ศ. 2561-2562

%Preventable death = จาํนวน Preventable death (Ps>0.75)
Total death

x 100

66



Benchmark : Pooled preventable death rates in trauma patients Meta analysis and systematic review since 1990, Kwon et al 2014
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Preventable death
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อตัราตายในผู้ป่วยอุบัตเิหตุที$ Ps > 0.75
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ผู้ป่วยที$เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
อุบัตเิหตุ

ปี ADL เพิ$มขึ*น/เท่าเดมิ

2560 97.80% (N= 89)

2561 99.91% (N = 68)

2562 99.05% (N = 108)

คะแนน ระดบัความพกิาร
0-4 Severe disability
5-11 Moderate disability

12-15 Mild disability

ระดบัความพกิารวนั
จําหน่ายวดัจาก barthel

index

2560 2561 2562

Severe disability
16.85% 14.71%

11.11
%

Moderate disability 19.10% 19.12% 7.41%

ประเมินคะแนน ADL 
ภายใน 3 วนั

ประเมินคะแนน ADL 
ก่อนจาํหน่าย

ผลการวิเคราะห์ GAP เทียบกบัมาตรฐาน  DSC
มาตรฐานตอนที�I: การบริหารจัดการทั�วไป Gap

I-1: การนาํ - การสื�อสารกบัภายนอกองคก์ร

I-2: การวางแผนและบรหิารแผน - การจดัทาํแผน
I-3: การมุง่เนน้ผูป่้วยและสทิธิผูป่้วย - การรบัฟังเสียงผูร้บับรกิารในกลุม่ major 

trauma
I-4: การวดั วิเคราะหแ์ละจดัการความรู้ - การเขา้ถึงและพรอ้มใชข้องขอ้มลู การแลกเปลี�ยน

เรยีนรูเ้พื�อสรุปเป็นสนิทรพัยค์วามรู้
I-5:การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล - การประเมนิผลงาน ประสทิธิผลของระบบพฒันา

I-6.1: การจดัการกระบวนการ - การลดการสญูเปลา่ การสง่มอบ การควบคมุ
ติดตาม การจดัการห่วงโซ่อปุทาน

I-6.2: การพฒันาคณุภาพและการบรหิารความ
เสี�ยง

- การวิเคราะหค์วามเสี�ยง ความเชื�อมโยงกบั
ระบบอื�นเช่น ยา IC 

- วิธีการที�หลากหลายในการพฒันา
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มาตรฐานตอนที�II: ระบบงานสนับสนุน Gap
1. สิ�งแวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย - แผนจดัการเครื�องมือแพทย์

2. ระบบเวชระเบียน - การทบทวนความสมบรูณ ์ความถกูตอ้งของเวช
ระเบียน

ผลการวิเคราะห์ GAP เทียบกบัมาตรฐาน  DSC

มาตรฐานตอนที�III: กระบวนการดูแลผู้ป่วย Gap
1. การเขา้ถึงและเขา้รบับรกิาร - การรวดเรว็ในการรบัเคสสง่ต่อ การประสานกบั

หน่วยงานภายนอก
2. การประเมนิผูป่้วย - การบนัทกึที�ซ ํ4าซอ้น การประเมนิซํ4า
3. การวางแผนดแูลผูป่้วย - การเชื�อมโยงประสานแผนและติดตามประเมนิผล
4. การดแูลผูป่้วย - การปฏิบตัิตามแนวทางที�วางไว ้ประสทิธิผล ความ

ปลอดภยั
5. การใหค้วามรู ้เสรมิพลงั วางแผนจาํหน่าย การดแูล
ต่อเนื�อง

- การสง่ต่อ ติดตาม ประเมนิความกา้วหนา้และปรบั
แผนการดแูลหลงัจาํหน่าย การทาํงานรว่มกบัชมุชน

ผลการวิเคราะห์ GAP เทียบกบัมาตรฐาน  DSC
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ชื$อผูท้รงคุณวฒิุดา้นศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ

1. ผศ.นพ. นเรนทร ์โชติรสนิรมิต
2. นพ.วิทยา ชาติบญัชาชยั
3. นพ.สมประสงค ์ทองมีสี

Thank you

Songklanagarind hospital
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การเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
โดย อ.นพ.ธีรภัทร ธีธารัตน์กุล 

72



PPlan to DSC : 
schizophrenia

พันธกจิ/ความมุ่งหมาย : 
ใหบ้ริการด้านจติเวชแก่ผูป่้วยอยา่งมีคณุภาพและพฒันาศกัยภาพให้

ผูร้บับรกิารสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้

ขอบเขตบริการ :
ใหก้ารดแูลรักษา ปอ้งกนั และสง่เสรมิสขุภาพจิตใหก้บั

ผูป่้วยจิตเวชทกุกลุม่อายโุดยเนน้ประชากรในเขตภาคใต้

ผ
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กลุมผูปวยสําคัญ CLT/PCT

โรค
Disease High risk High cost/

Long LOS
High 

volume
New 

evidence/ 
technology

Complex 
Care

Schizophrenia 4 4 4 3 4

Bipolar disorder 5 4 4 3 4

Alcohol dependence 5 3 4 3 5

Substance 
dependence

4 3 2 3 5

Borderline 
personality disorder

5 4 2 3 5

CClinical quality summary
การดูแลผู้ป่วย 

schizophrenia

4
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Recovery  In 
psychosis

Safety

Psychosocial 
intervention

Rational drug used

Refractory schizophrenia/
severe symptoms

individual

Family intervention

Community

Group therapy

Drug compliance: antipsychotics

ECT

Narrative Story : meaning for drug compliance

Family Psychosocial education : แพทย+์ทีมพบญาติ

Family empowerment : หอ้งเรยีนครอบครวั 

Rehabilitation :
รดนํ/าดาํหวัในวนัสงกรานต,์ จิตสบายเมื2อรา่งกายแข็งแรง

Rehabilitation : 
inpatient group + Day hospital 

ฝึก self care ใน ward

Continuous Care ติดตามอาการ

มีระบบติดตามโดยสหวิชาชีพมีระบบการรกัษาเมื2ออาการกาํเรบิ
ระบบ Fast track ดแูลผูป่้วยตอ่เนื2องที2อาการกาํเรบิ

สีเชียว = ดาํเนินการเสร็จแล้ว
สีเหลือง = กาํลังดาํเนินการ
สีแดง = ยังไม่ได้ดาํเนินการ

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

5

เยี*ยมบา้นเยี*ยมชุมชน : โดยทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและจติอาสา

Risk management

CPG violent, Fall, Escape, sexual abuse, 
suicide 

Secondary Drivers

Schizophrenia

(Indicator: Follow up 
rate)

(Indicator: incidence violent, Fall, 
Escape, sexual abuse, suicide)

Community empowerment : ใหค้วามรู ้ทศันคติ และทกัษะการดแูลจาก
ประสบการณต์รง โดยผ่านกิจกรรมในโครงการ

De-stigmatization : คา่ยครอบครวัแบบ Home stay

Community network : ประสานเครอืข่ายการดแูลผูป่้วยหลงัจาํหน่าย

(Indicator: Schizophrenia
ไม่ป่วยซํ 
า 6 เดอืน)

(Indicator: วดัความรูท้ศันคติ ทกัษะ หลงั
ทาํกิจกรรม)  

(Indicator: วดัความรูท้ศันคติ ทกัษะ 
หลงัทาํกิจกรรม) 

Process Process requirement Measure Process design
Access, entry เขา้ถึงบริการไดทุ้กราย • ผูป่้วย Schizophrenia ไดรั้บการตรวจภายใน 2 สัปดาห์ มีระบบคดักรองผูป่้วยที&มีอาการจะจดัคิวนดัใหก่้อน

Patient care ปลอดภยั • Incidence violence  ระดบั E = 0
• Incidence Fall  ระดบั E = 0
• Incidence Suicide  ระดบั E = 0
• Incidence Escape  ระดบั E = 0
• Incidence Sexual abuse  ระดบั E = 0

- มีระบบตรวจคน้อาวธุ และพยาบาลไดรั้บการฝึกตาม CPG
violence, Fall, Suicide, Escape
- ผูป่้วยไดรั้บการรักษาแบบองคร์วมทั/งการใชย้าและ psychosocial 
intervention โดยทีมสหวิชาชีพตามกิจกรรม Ward round, Case 
conference, Treatment seminar, Discharge planning

การใหข้อ้มูลเสริมพลงั Psychoeducation
Family intervention

• ความรู้ ความมั&นใจของครอบครัวอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ร้อย
ละ 80

- Family Psychosocial education : แพทย+์ทีม พบญาติ
- Family empowerment :

หอ้งเรียนครอบครัว 
Continuous care การดูแลผูป่้วยและครอบครัวต่อเนื&อง

ประสิทธิผลของการรักษา
• Follow up rate ร้อยละ 100
• Schizophrenia ในอาํเภอหาดใหญ่และอาํเภอเมืองสงขลาไม่

ป่วยซํ/า 6 เดือน ร้อยละ 90

การดูแลต่อเนื&องโดยทีมสหวิชาชีพ : 
- F/U พร้อมแพทยน์ดั 
- Phone visit
- Home visit โดยนกัจิตวิทยา, นกัสงัคมฯ
- เยี&ยมบา้นเยี&ยมชุมชน

การทาํงานกบัชุมชน ฟื/ นฟูและพฒันาศกัยภาพ,
ลด stigma,
สร้างเสริมประสบการณ์และทกัษะการ
ดูแลผูป่้วย

• ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจและทศันคติในดา้น
การดูแลผูป่้วยตั/งแต่ระดบัดี-ดีมาก ร้อยละ 80

ผูป่้วย ญาติ จิตอาสาและชุมชนเขา้ร่วมโครงการ :
- รดนํ/าดาํหวัวนัสงกรานต์
- จิตสบายเมื&อร่างกายแขง็แรง
- ค่ายครอบครัวลอ้มรั/ วดว้ยรัก
- สร้างเสริมและพฒันาศกัยภาพการดูแลผูป่้วยในจิตอาสา

Process management
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ความเสี*ยงและมาตรการป้องกัน
ความเสี*ยง มาตรการป้องกัน โรค/กระบวนการที*เกี*ยวข้อง

ผู้ป่วยทาํร้ายตนเอง
หรือฆา่ตัวตาย 
(Self harm/Suicidal 
attempt)

Suicidal Precaution โดย
1. ประเมินความเสี*ยง : 
ประวตัิทาํรา้ยตนเองในอดีต ความคิดฆ่าตวั
ตายและแผนการ 
2.จัดสถานที*ใหป้ลอดภยั : อยูใ่นสายตา
เจา้หนา้ที2ตลอดเวลา ไม่ใหผู้ป่้วยเขา้ถึง
อปุกรณที์2มีความเสี2ยงของหอผูป่้วย
3. ญาติเฝ้าอย่างใกล้ชิด อยา่งนอ้ย 3 วนั 
4. ตรวจค้นสัมภาระ เครื2องใชส้ว่นตวัที2มี
ความเสี2ยงของผูป่้วยและญาติ ตั/งแต่แรกรบั
และทกุสปัดาห(์ทกุวนัจนัทร)์

Borderline personality disorder
MDD, 
Bipolar disorder depressive episode,
Substance dependence, 
Schizophrenia,
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จํานวนผูป่้วย schizophrenia
ที�เกดิ Incidence Suicide ระดบั E = 0  

ระดบั C
ระดบั D
ระดบั E
ระดบั F
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ความเสี*ยง มาตรการป้องกัน โรค/กระบวนการที*เกี*ยวข้อง
ผูป่้วยทาํร้ายร่างกายผู้อื*น 
(Violence)

ประเมิน score ตาม violence alert chart
ประเมินความเสี2ยง 
จดัสถานที2ใหป้ลอดภยั
ญาติเฝา้อยา่งใกลชิ้ด
ตรวจคน้สมัภาระ 

Bipolar disorder, manic episode,
Schizophrenia,
Substance dependence
Borderline personality disorder,

ผู้ป่วยหลบหนี (Escape) Escape Guideline
1.ประเมินและปอ้งกนั
2.ขณะหลบหนี 
- แจง้ รปภ. ออกติดตาม
3.หลงัการหลบหนี
3.1 หลบหนีสาํเรจ็
- แจง้ญาติและตาํรวจ
3.2 หลบหนีไมส่าํเรจ็
- แจง้ญาติ
- ใหก้ารรกัษาดว้ยยาตามสาเหตุ

Substance dependence, 
Schizophrenia,
Bipolar disorder, manic episode,
Borderline personality disorder

Sexual harassment 1.จดัใหอ้ยูห่อ้งแยกคนเดียว
2.Close monitoring : VDO Camera
3.เจา้หนา้ที2เดินตรวจตรา ทกุชั2วโมง

Bipolar disorder, 
Antisocial personality disorder

มาตรการป้องกนั โรค

ความเสี*ยงและมาตรการป้องกัน
ค/

(
ว/กระบว

ต่อ
กี***การที***เวนก

)
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จํานวนผูป่้วย schizophrenia 
ที�เกดิ Incidence violence ระดบั E = 0  

ระดบั C
ระดบั D
ระดบั E
ระดบั F
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จํานวนผูป่้วย schizophrenia
ที�เกดิ Incidence Escape ระดบั E = 0  

ระดบั C
ระดบั D
ระดบั E
ระดบั F

ความเสี*ยง มาตรการป้องกัน โรค/กระบวนการที*เกี*ยวข้อง
ผู้ป่วยพลัดตกลื*นล้ม 1.ประเมนิความเสี*ยง  

2.จัดสถานที*ใหป้ลอดภยั : 
โล่ง, ใกล้, กั9นกันตก, แผ่นกันลื*น
3.ญาตเิฝ้าอย่างใกล้ชิด เพื*อช่วยเหลือเมื*อ
ผู้ป่วยลงจากเตยีง
4.หากพลัดตกลื*นล้ม : 
- ตรวจร่างกาย V/S
- แจ้งแพทยร่์วมประเมิน 

Alcohol dependence, 
ผูป่้วยสงูอาย,ุ
ผูป่้วยที2มีนํ/าหนกัมาก
Bipolar disorder, manic episode

ความปลอดภยัในการใหย้าและ
สารนํ/า

1.คูมื่อการใชโ้ปรแกรมยาในระบบHIS, 
2.มาตรฐานการใหย้า
3.ใหบ้รหิารยาทีละเม็ด ลดความเสี2ยงของการได้
ยาไมค่รบ/ทิ /งยา
4.อา้ปาก กระดกลิ /น จบักระพุง้แกม้ แบมือ
5.เจา้หนา้ที2 2 คน เฝา้ระวงัในขณะบรหิารยา

Schizophrenia, 
Bipolar disorder, 
Alcohol dependence, 
Substance dependence, 
Borderline personality disorder

สี***ยง มาตรการป้องกัน

ความเสี*ยงและมาตรการป้องกัน (
โรค

ต่
กค/ก

อ
ารนกาบวนระบ

)
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จํานวนผูป่้วย schizophrenia
ที�เกดิ Incidence Fall ระดบั E = 0  

ระดบั C
ระดบั D
ระดบั E
ระดบั F
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จํานวนผูป่้วย schizophrenia
ที�เกดิ Incidence Medical Error ระดบั E = 0  

ระดบั C
ระดบั D
ระดบั E
ระดบั F
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ความเสี*ยง มาตรการป้องกัน โรค/กระบวนการที*เกี*ยวข้อง
Training Risk :
ECT

1.อบรมแพทยใ์ชท้นุ แพทยป์ระจาํบา้น ปี 1
2.กาํหนด Guideline รว่มกบั PCT วิสญัญี
3.ในขณะทาํตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย
อาจารยจิ์ตแพทยแ์ละวิสญัญีแพทย์

Schizophrenia, 
MDD,
Bipolar disorder

Training Risk :
Diagnosis error

1.จดัการเรยีนการสอนใหแ้พทยใ์ชท้นุ แพทย์
ประจาํบา้น
2.มีการกาํกบัดแูลการคาํวินิจฉยัโดยอาจารย์
แพทย์
3.ทบทวนคาํวินิจฉยัโดยที2ประชมุสหวิชาชีพ

Schizophrenia, 
Bipolar disorder, 
Alcohol dependence, 
Substance dependence, 
Borderline personality disorder

ี*** ป้ ั

ความเสี*ยงและมาตรการป้องกัน
โ

(
โ

ต่
/

อ)
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จํานวนผูป่้วย schizophrenia
ที�เกดิ แทรกซอ้นจากการทาํ ECT ระดบั E = 0  

ระดบั C
ระดบั D
ระดบั E
ระดบั F
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จํานวนผูป่้วย schizophrenia
ที�เกดิ Incidence Sexual abuse ระดบั E = 0  

ระดบั C
ระดบั D
ระดบั E
ระดบั F

ไม่มี Incidence Sexual abuse

Care Delivery

•Ward round
•Nursing care
•Day hospital
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รอ้
ย

ล
ะ

ความรู ้ความม ั�นใจของครอบครวัหลงัเขา้รว่ม
กจิกรรมอยูใ่นระดบัด-ีดมีาก

KPI 80%

ความรู ้ความมันใจ
ของครอบครัว

กิจกรรมจิตสบายเมื2อรา่งกายแข็งแรง
กิจกรรมรดนํ/าดาํหวั
เครอืขา่ยจิตอาสา, ชมรม
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เครือข่ายจิตอาสา

83
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78.32
88.45 93.33 96.7 91.33
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รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการที2มีความรูแ้ละทศันคติในการดแูลผูป่้วยระดบัดี-ดีมาก KPI

25

ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมและพฒันาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
ในจิตอาสามีความรู้ความเขา้ใจและทศันคติในดา้นการดูแลผูป่้วยตั/งแต่ระดบัดี-ดีมาก

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
KPI รอ้ยละของผูป่้วยไดร้บัการติดตามตอ่เนื2อง

26

รอ้ยละของผูป่้วย schizophrenia ในระบบที�ไดร้บัการตดิตามตอ่เนื�อง 
(F/U rate)พื 
นที� อ.หาดใหญ่และอ.เมอืงสงขลา

อ.หาดใหญ่และ อ.เมืองสงขลา

(N=16) (N=42)(N=24)(N=24) (N=41)(N=37)(N=29)
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PCT ใชค้วามตอ้งการของผูป่้วยใน
ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต โ ด ย ไ ม่ ป่ ว ย ซํ/า ม า เ ป็ น
เป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยจึงพัฒนา
กระบวนการดูแลผู้ป่วยตั/งแต่อยู่ ใน
โรงพยาบาลต่อเนื2องจนจาํหน่ายแบบ
องคร์วม โดยระบบดแูลต่อเนื2องมีหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่  Follow up พรอ้ม
แพทย์นัด ,  กลุ่มบําบัดผู้ ป่ วย นอก, 
Home visit, Phone visit, 
โครงการฟื/นฟูศกัยภาพผูป่้วยและญาติ
รว่มกับชมุชน ทาํใหด้แูลผูป่้วยไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ดและลดอตัราการป่วยซํ/า

Benchmark : Readmission patterns and effectiveness of transitional care among Medicaid patients with schizophrenia and 
medical comorbidity Risperidone long-acting and 1-year rehospitalization rate of schizophrenia patient: A retrospective cohort 
study
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ร้อยละผู้ป่วย Schizophrenia ในพื$นที& อ.หาดใหญ่และ อ.เมืองสงขลา
ไม่ป่วยซํ$าในระยะเวลา 6 เดือน

KPI

Benchmark

ไม่ป่วยซํ/าใน 6 เดือน

อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่และ อ.เมืองสงขลา

(15/16)
(24/24) (41/42)(40/41)(36/37)

(27/29)
(24/24)

FFunctional  Level of Schizophrenia ปี 2562

28

ประกอบอาชีพมีรายได้
24% (N=10)

เรียนหนังสือได้
10% (N=4)

งานบ้าน/ช่วยขายของ 
39% (N=16)

ดูแลตวัเองได้
24% (N=10)

เสี&ยงป่วยซํ$า ญาติ/PSI 
ต้องดูแลใกล้ชิด

3% (N=2)
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IImprovement summary
• ผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย schizophrenia มีประสิทธิผลดีมาก มีกระบวนการดแูลตอ่เนื2องและการ

ทาํงานกบัชมุชนที2โดดเดน่โดยเฉพาะการฟื/นฟผููป่้วย เช่น กลุม่บาํบดั day hospital, การเยี2ยม
บา้นโดยใหผู้ป่้วยที2มีอาการดีมีสว่นรว่ม, home stay, กิจกรรมรดนํ/าดาํหวั ทาํใหผู้ป่้วยมี 
clinical remission จนสามารถกลบัไปใชชี้วิตได้

29

Recovery  In 
psychosis

Safety

Psychosocial 
intervention

Rational drug used

Refractory schizophrenia/
severe symptoms

individual

Family intervention

Community

Group therapy

Drug compliance: antipsychotics

ECT

Narrative Story : meaning for drug compliance

Family Psychosocial education : แพทย+์ทีมพบญาติ

Family empowerment : หอ้งเรยีนครอบครวั 

Rehabilitation :
รดนํ/าดาํหวัในวนัสงกรานต,์ จิตสบายเมื2อรา่งกายแข็งแรง

Rehabilitation : 
inpatient group + Day hospital 

ฝึก self care ใน ward

Continuous Care ติดตามอาการ

มีระบบติดตามโดยสหวิชาชีพมีระบบการรกัษาเมื2ออาการกาํเรบิ
ระบบ Fast track ดแูลผูป่้วยตอ่เนื2องที2อาการกาํเรบิ

สีเชียว = ดาํเนินการเสร็จแล้ว
สีเหลือง = กาํลังดาํเนินการ
สีแดง = ยังไม่ได้ดาํเนินการ

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

30

เยี*ยมบา้นเยี*ยมชุมชน : โดยทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและจติอาสา

Risk management

CPG violent, Fall, Escape, sexual abuse, 
suicide 

Secondary Drivers

Schizophrenia

(Indicator: Follow up 
rate)

(Indicator: incidence violent, Fall, 
Escape, sexual abuse, suicide)

Community empowerment : ใหค้วามรู ้ทศันคติ และทกัษะการดแูลจาก
ประสบการณต์รง โดยผ่านกิจกรรมในโครงการ

De-stigmatization : คา่ยครอบครวัแบบ Home stay

Community network : ประสานเครอืข่ายการดแูลผูป่้วยหลงัจาํหน่าย

(Indicator: Schizophrenia
ไม่ป่วยซํ 
า 6 เดอืน)

(Indicator: วดัความรูท้ศันคติ ทกัษะ หลงั
ทาํกิจกรรม)  

(Indicator: วดัความรูท้ศันคติ ทกัษะ 
หลงัทาํกิจกรรม) 
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Recovery  In 
psychosis

Acute phase 
(1st-2nd wk)

Maintenance 
phase (3rd -4th wk)

Rational drug use

Refractory schizophrenia/
severe symptoms

individual

Family intervention

Community

Drug compliance: antipsychotics

ECT (indication: > 4 wk, fail med >2 กลุม่)

Narrative Story : meaning for drug compliance

Family Psychosocial education : แพทย+์ทีมพบญาติ

Family empowerment : หอ้งเรยีนครอบครวั 

Rehabilitation : self-care, social skill training

Group therapy : inpatient group + Day hospital 

ฝึก self care ใน ward

Recovery phase 
(5th wk เป็นต้นไป)

Continuous care

-มีระบบติดตามและเฝา้ระวงัอาการกาํเรบิหลงัจาํหน่ายและเยี2ยมบา้นโดยทีมสหวิชาชีพ
-ระบบติดตามผูป่้วยขาดนดัโดยสหวิชาชีพ
-Health promotion:  จิตสบายเมื2อรา่งกายแข็งแรง

Relapse care
ระบบ Fast track ดแูลผูป่้วยตอ่เนื2องที2อาการกาํเรบิ

สีเชียว = ดาํเนินการเสร็จแล้ว
สีเหลือง = กาํลังดาํเนินการ
สีแดง = ยังไม่ได้ดาํเนินการ

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

31

Risk management CPG violent, Fall, Escape, sexual abuse, suicide 

imary Drivers Secondary Drivers In

Schizophrenia (inpatient)

Indicator: incidence violent ระดบั 
≥ F (ผูป่้วย), Fall, Escape, sexual 

abuse, suicide เท่ากับ 0%

Community empowerment and network : ใหค้วามรู ้ทศันคติ และทกัษะ
การดแูลจากประสบการณต์รง จนเกิดเครอืข่ายจิตอาสาจากคนในชมุชน โดยผ่านกิจกรรมใน
โครงการ, รดนํ/าดาํหวัในวนัสงกรานต,์ เยี2ยมบา้นโดยจิตอาสา **ขาดการ evaluate 
performance ของ network

De-stigmatization : คา่ยครอบครวัแบบ Home stay

(Indicator: Schizophrenia
ไม่ป่วยซํ 
า 6 เดอืน)

Rehabilitation

Indicator: BPRS score=?

Indicator:
OPD: Follow up rate, Function assessment 

(คง status อาชีพเดิม)

Indicator: 1. incidence violent ระดบั 
≥ E, Fall, Escape, sexual abuse, 

suicide เทา่กบั 0%
2. insight, self-care (BPRS<36 

Benchmark รพ.สมเดจ็เจา้พระยา)
3. Family’s knowledge, attitude, 

skills

-CPG high alert drug: clozapine
-CPG baseline lab monitoring

PPlan
• การพฒันาเครื2องมือที2ใชต้ิดตามอาการดา้น functional remission ของผูป่้วย
• การสรา้ง network ในการดแูลผูป่้วยรว่มกบัโรงพยาบาลหรอืชมุชนอื2น ๆ
• พฒันา care process โดยแบง่ phase การดแูลตาม clinical course เพื2อให้

สามารถวดัและเฝา้ระวงัความเสี2ยงตาม phase ของการรกัษา

32
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การเสนอผลงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
โดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราข 
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ผศ.นพ.เทอดพงศ ์ทองศรรีาช
หน่วยพฒันาการและพฤตกิรรมเดก็ สาขาวชิา

กุมารเวชศาสตร ์
์ ั ์

การรบัรองเฉพาะโรคสมาธิสั �น

DSC ADHD

ทําไมตองสมาธิสั้น 

6.5%6.4%

9.4%

5.1%

11.7%

High volume 

Ideal and innovation process  

Excellence outcome

Research and publication

Easy to submit 

2007

Prevalence 8%

(ป.1 โรงเรยีน 15 แหง่ในอ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา) 
2013
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ADHD DSC Team

พยาบาล OPD ผูช่้วยวิจยั

ที!ปรึกษา

OT PT

นักจิตวิทยาที!ปรกึษา

นักจิตวิทยาคลินิกเดก็

อ.พฒันาการเดก็

พยาบาลพฒันาการเดก็

อ.จิตเวชเดก็ อ.Ambu เดก็

ADHD DSC model

A collaborative model of targeted care

เป้าหมาย : Helping Children Reach Their Full Potential

A: American Academy of Pediatrics guideline > ความถกูต้องในการวินิจฉัย

B: Behavioral intervention > ปรบัพฤติกรรมด้วย self-directed intervention 

C: Comorbidities> ประเมิน comorbidities ตั �งแต่ครั �งแรกและทกุครั �งที$ติดตาม

D: Drugs: ยาและการบริหารยาเหมาะสมตามอายุ
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PRIMARY DRIVERS

Long Term Aim

เราจะพัฒนาคุณภาพระบบ
การดูแลผูปวย ADHD ใหได
มาตรฐานสากล

Specific Aim (2020 Aim)

O1: พัฒนาการดูแลรักษา ADHD 
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทรให
เปนไปตาม guidelines ของ AAP

KR1: 90% Guideline 
compliance

O2: ผลการรักษา ADHD ดี
เทียบเทาระดับสากล

KR2: 60% ของผูปวยมี
ผลการรักษาที่ดีขึ้น ทั้งเรื่อง
พฤติกรรม และผลการเรียนภายใน 
3 เดือน

OA: เพิ่มความถูกตอง 

ในการวินิจฉัยโดย evidence-

based guidelines ที่อางอิง 

AAP 

KRA: 90% 

SECONDARY DRIVERS CHANGE IDEAS

OD: มีระบบที่ดีในการติดตามการ

บริหารยา เพื่อใหไดขนาดยาที่

เหมาะสม

KRD: 100%

OC: ระบบการ F/U มี

ประสิทธิภาพดี มีการเฝาระวังโรค

รวม

KRC: 100%

OB: รวมมือกับพอแมและครูใน

การทํา Behavioral 

management

KRB: 100% 

- การฝกอบรมอยางสม่ําเสมอท้ังแพทย พยาบาล

- DBP expert แพทยประจําบานที่ตรวจเฉพาะ case 

พัฒนาการ

- มี ADHD guideline ท่ี OPD และแฟมประจําหองตรวจ

- แจก ADHD screening โดยพยาบาลกอนเขาหองตรวจ

- Screen comorbidities ต้ังแตครั้งแรก 

- การใช guideline บริหารยา

- ใช parent and teacher rating scale ประเมิน

ประสิทธิภาพของการรักษา และ slide effect ของยา

หลังการประเมิน

- มี F/U protocol

- ประเมิน Co-morbidities ทุก visit

- ปรับยาสม่ําเสมอ แจงผูปวยสามารถติดตอไดหากมี 

side effect

- สงตัวตอใหจิตแพทย หากมีอาการทางโรคจิตเวชอ่ืนๆ

- Set therapeutic goals ในการรกัษา

- ให resources แกพอแม และครู (ADHD resources 

kit)

- การประสานงานตอเนื่องกับพอแม และครู 

- พัฒนา screening tool ของ 

สาขาวิชาเอง 

- เพิ่มบทบาทพยาบาลหนาหองตรวจ

- Training แพทย พยาบาล 

- Audit and feedback 

- Guideline ประจําหองตรวจ 

- ADHD resource kit 

- ชองทางการติดตอ online

- ประเมินผลขางเคียงของยาและ

โรครวมในแบบประเมินทั้งห

- ระบบการปรึกษาจิตเวช

- ADHD resource kit

- School-home report

- School network  

Process Flowchart การดูแลเด็กซนสมาธิสั้น

พยาบาล: AAP guideline > คดักรองปัญหา พฤติกรรม การเรียน 

สมาธิสั �น 

แพทยป์ระจาํบ้าน
คดักรองจากโดยเครื!องมือมาตรฐาน > BSST, Vanderbilt 

วินิจฉัย > DSM-5

ประเมิน comorbidities > Vanderbilt

รกัษา > AAP guideline 

กมุารแพทยพ์ฒันาการและ

พฤติกรรม
ODD, LD, and others 

วินิจฉัยโรครว่ม > DSM-5

รกัษา > AAP guideline, disease 

specific guideline

จิตแพทยเ์ดก็และวยัรุ่น
Conduct, Anxiety, and depression

วินิจฉัยโรครว่ม > DSM-5

รกัษา > disease specific guideline

เครือข่ายโรงเรียน NGO ผูป้กครอง
คดักรองรวดเรว็ 

ความรว่มมือ Behavioral intervention

92



Process management: ADHD 
Process Process Requirement Process Indicator Process Design 

Access & Entry รวดเร็ว 
ครอบคลุม ถูกตอง เหมาะสม 

Screening rate with standard 
tool of children with behavioral 
and learning problems 

Simplicity 

Diagnosis ถูกตอง Missed/Delayed diagnosis rate 
Guideline compliance (DSM5)

Visual management 
Human-centered design 

Care: Medication ถูกตอง ปลอดภัย Proper medication 
Proper dose 
Guideline compliance 

Lean thinking 

Care: Non-medication ครอบคลุม ครบถวน ADHD resource kit distribution 
rate 

Human-centered design 

Follow up ตอเนื่อง ปลอดภัย Follow up rate 
Guideline compliance 

Human-centered design 

Audit

Vanderbilt screening tool

บทบาทพยาบาล
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Audit- DBP elective
- DBP expert

Audit- DBP elective
- DBP expert
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การพัฒนาคุณภาพ การวิจัย นวัตกรรม: คัดกรอง วินิจฉัย  

เรื่อง เปาหมาย การพัฒนา การวิจัย 

นวัตกรรม

ผลลัพธ

แบบคัดกรองสงขลา

นครินทรฉบับยอ

สําหรับโรคสมาธิสั้นใน

เด็ก

(BSST)

1. เพ่ือพัฒนาแบบคัดกรองที่มี
ประสิทธิภาพ นําไปสูการเปนแบบคัดกรอง
ที่เปนมาตรฐานสําหรับประเทศไทยตอไป
2. ผูปวยที่มาตรวจรักษาดวยเรื่องปญหา
พฤติกรรม หรือผลการเรียนตกต่ํา ไดรับ
การตรวจคัดกรองดวยแบบคัดกรองที่เปน
มาตรฐานทุกราย

งานวิจัย เรื่อง ความแมนยําของ
แบบคัดกรองสงขลานครินทรฉบับ
ยอสําหรับโรคสมาธิสั้นในเด็ก

- เด็กที่สงสัยวามีแนวโนมจะเปนโรค
สมาธิสั้น ไดรับการตรวจคัดกรองดวย
เครื่องมือมาตรฐาน มากกวารอยละ 90

- ชวยลดระยะเวลาในการรอตรวจรักษา

การปรับปรุงวิธีการ

วินิจฉัยเด็กสมาธิสั้นใน

กลุมประชากรจําเพาะ

ปรับปรุงวิธีการวนิิจฉัยเด็กสมาธิส้ันที่มี IQ 
สูง เพื่อใหไดรับการดูแลรักษาอยาง
ครอบคลุม

งานวิจัย เรื่อง Impact of the 
DSM-V Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder Criteria 
for Diagnosing Children With 
High IQ.

เด็กสมาธิสั้นที่มี IQ สูง ไดรับการตรวจ
คัดกรอง มากกวารอยละ 60

อง I t f th

แบบคัดกรองสงขลานครินทรฉบับยอ
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เรื่อง เปาหมาย การพัฒนา การวิจัย 

นวัตกรรม

ผลลัพธ

พัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้นดวย
การฝกอบรมผูปกครอง ผาน
กระบวนการกลุม

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรม 
การปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น
สําหรับผูปกครอง ผาน
กระบวนการกลุม

งานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของ
การอบรมการปรับพฤติกรรมเด็ก
สมาธิสั้นสําหรับผูปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4

ผูปกครองที่เขารวมการฝกอบรม 
สามารถนําความรู ความเขาใจไป
ดูแลเด็กสมาธิสั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้นดวย
การฝกอบรมผูปกครอง ผาน
โปรแกรมออนไลน

1. เพื่อเพิ่มความเทาเทียมกันใน
การเขาถึงการรับบริการทาง
การแพทย
2. เพื่อใหความรูวิธีการปรับ
พฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นสําหรับ
ผูปกครองอยางทั่วถึง

งานวิจัย เรื่อง โปรแกรมฝกอบรม
พอแมเด็กที่มีอาการซนสมาธิสั้น
ผานกลุม line: การศึกษาแบบสุม
และกลุมควบคุม

ผูปกครองสามารถนําความรู 
ความเขาใจไปดูแลเด็กสมาธิสั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพ การวิจัย นวัตกรรม: การรักษา  

หลักสูตรการอบรมการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นสําหรับผูปกครอง 

2558 2560 2563
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Monthly OPD conference  Monthly OPD chart audit conference  

Process
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เครือขายโรงพยาบาล

เครือขายครู
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เครือขาย NGO

คูมือ หนังสือ
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เครือข่ายผู้ปกครอง
กจิกรรมบาํบัดเพื�อเดก็กลุ่มอาการ

ออทสิตกิและพัฒนาการล่าช้า 
วันที� 25-26 ก.พ. 59

ดนตรีบาํบัด
เพื�อพฒันาเดก็พเิศษ 
วันที� 17-18 มี.ค. 59

ศลิปะเพื�อพฒันาเดก็ที�มปัีญหา
พัฒนาการและพฤตกิรรม

วันที� 15-16 พ.ย. 59

เครือข่ายผู้ปกครอง
Applied Math เดก็ที�มีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์

วันที� 24-25 เม.ย. 60

“รู้รักษ ์พทิกัษส์ิทธิ;” สาํหรับเดก็ที�มคีวามตอ้งการพเิศษทุกช่วงวัย
วันที� 1 ธ.ค. 60
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การจัดอบรมด้านพัฒนาการเดก็ ปี 2561
รู้รักษ ์พทิกัษส์ิทธิ;” สาํหรับ

ผู้ปกครองของเดก็ภาวะออทสิตกิ
วันที� 27 ม.ิย. 61

กจิกรรมดนตรีสาํหรับเดก็ที�มี
ความต้องการพเิศษ
วันที� 22-23 มี.ค. 61

สร้างสัมพนัธกั์บลูกผ่านการเล่น

วันที� 14 ธ.ค. 61

เครือข่ายผู้ปกครองและครู
มหศัจรรยก์ารอ่าน ป้องกันแอลดี

วันที� 21-22 กก.พ. 62
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Plan
• ประเมนิความพงึพอใจผูป่้วยเฉพาะโรค 

• เกบ็ขอ้มลูผลของเครอืขา่ย 

• ทาํงานรว่มกบัโรงพยาบาลระดบัตตยิภมู ิและ
โรงพยาบาลเฉพาะทางในพื-นที/

• เขยีน SAR

• ยื/นขอรบัรองภายในเดอืนสงิหาคม 2563

TThank you for your attention 
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การเสนอผลงานภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
โดย รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ 
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การประเมนิตนเองเพื�อขอการรับรองมาตรฐาน
เฉพาะโรคผู้ป่วยผ่าตดัเปลี�ยนข้อเข่าเทยีม 
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ตอนที� ��การบริหารจดัการทั�วไป

�����การนาํ
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�.���วสัิยทศัน์  พนัธกจิค่านิยม  ของการจดับริการ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

� ��������	
���������	
�������������
���
���������������������� ��! ��
"��#���$���

� ��	������ %��������
�
���
����&��� !'�������()*����

��+�,�-.!� ����/�#&�#%��
! 01�
��
#
� �����!�*�*���
-�!���
�2�����	���

�!  3��������� #�#���

������เป้าหมายการพฒันา  สนับสนุนการพฒันา  และตดิตามความก้าวหน้าในการ
พฒันา

� �������������	���
������-	��
� ���-�������4��������������������	�
�������

� ����,�������� &��� ����������#3��	���3 ������,�-���# ��� �����	���������3��� ������� &��� ��� ��������3��������4 ��
� 	��-������&,�� &��� ���� ��,� �����	�������������	������+������#	� &���
� 	���� ��������&,����+�#&���	������ ���

� ��� �������������+�
� ��	� 1��������� &��� ��

� 	��-������������	 &�,�-�����	������������,�-�� ���������
� 	������������#����3������� ������,��,�����%����	�
� 	������� �� ��������� �������������� ���������������	������ ����3���
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1.3  มรีะบบการสื�อสารที�มปีระสิทธิภาพระหว่างทมีนําสหสาขากบัผู้นําองค์กร และ
ระหว่างทมีนําสหสาขากบัสมาชิกในทมีที�ให้บริการ เพื�อให้เกดิคุณภาพความปลอดภยั 
และผลงานที�ดี

� ���������	
�����������������
� �����������������	
��������������������������
�
� �������������� ����!�����"����������	#"��$%��& �
����������	
��&���"�'���$�&���$%���

� �����	
����$��(��' �#
� ��������������
��'
��'��$��)�#&�#*& ��#��� 
� ���������� $"����'��$��)�+$�*������
����
� ���'
"�"����(��' �#)����
�,��-��������$%���'
�,."�$��$�

1.4  มกีารวเิคราะห์และดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจว่ามกีารปฏิบัตติามกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง มกีารปฏิบัตอิย่างมจีริยธรรม  และมกีารป้องกนัความเสี�ยงหรือ
ผลกระทบด้านลบ

� 	�����������-���������+���-�-������	��#�
��0���+�� ��������
�� ��
�����#�����
� 
������-�
�������-� �����-�)���������� �� ���������
�����

� 	��������
����� �� ����-�����
�� ���������(��
������� �� ��	�����������������������������-�
���
��������������(��
���� �� ��	�
� �+�)���-������#��) 
����
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��-�.  การวางแผน และการบริหารแผน

��.��ทมีนําสหสาขาร่วมกนัวางแผนจดับริการ โดยพจิารณาความต้องการ
ด้านสุขภาพ สิ�งแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป จุดแขง็/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ความ
ท้าทาย และโอกาสต่าง ๆ ที�มคีวามสําคญัต่อความสําเร็จของการจดับริการ
� � ������
� ����-#������	
�� ���� ��������
�����������������
� �������	�� �����������-���#�#������������#����� ��-��!��-����-#��"�#��# �!
� ���-����-����������������$��!���	
�� ������
�����

� �%�� 
��
� ������!��#��&������������!��
��!����������� ���
� ������!��'� (�'������$�������������# $��#��&�������-��
�!#���
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��.� วตัถุประสงค์สําคญัของการจดับริการ และกรอบเวลาในการ
บรรลุวตัถุประสงค์เหล่านัAน  

� �)���� *��+ ��������	
���������
�������
� �������������������		������ ������	
�����	�������������
����������������� ��
!���	
"�����������#� ��������$�����

� �	
���������������������% "�&��'� "���(���") �'*���	
�
"������
��	+$ ��+ ��
� �����	&����
������	�������������$��"���

2.3  มกีารจดัทาํแผนปฏิบัตกิาร และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัตเิพื�อ
บรรลุวตัถุประสงค์ 

� ,�-�.����������	
� �����	������ ��
�	������������������	��� ��
� ���������������������	��
��������	�������� ��
��
� �� ��������������!�����"���#�
���$	������ ��
�	������������ �����������%����%���&��)�'&�����$	�� ���
� ������������%��������!�����%$	�����
!�����(�����&��)������$	�)����!���	��!
� ������#������������!�������� ��
�	���������� ��
�	�����#���
*����&+���"����!(���
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2.4  มแีผนด้านทรัพยากรบุคคล รวมอตัรากาํลงั/การบริหารจดัการทมี 
และขดีความสามารถของทมี
� �����������	�
� 
��������������������	
�����	����������������*������� .�
� ����������������
� ��	������
� ��	�������
� ��	��������	

� �����������������������������
� ����������
	������
� �*� ������������  ����	!�
�"��� ��#�����	!�

��-�.  การมุ่งเน้นผู้ป่วยและสิทธิผู้ป่วย
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��� การรับฟังเสียงสะทอ้นจากผูรั้บบริการ หลงัเขา้รับบริการ 

� �������	
������������������������������ 
����������
� ������ ���!"��#�$%!��������������$������&�'��"��#�$%!����� 
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2/�#)����������

� *���$��#)�*+�,�(/�
���#(����10��3��
45678

	�"�� %9:
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���������	
�������������
ส่ิงท่ีได้ดำเนินการ ตัวช้ีวัด แผนพัฒนา/ตัวช้ีวัดเพ่ิม

I-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย

การสร้างความสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ การ

จัดการคำร้องเรียน

มีการนำผลมาประเมิน และนำมาปรับปรุง

� ทำแบบสอบถามความพึงพอใจจาก

ผู้ป่วยก่อนออกจากโรงพยาบาล

� นำข้อเสนอแนะกลับมาประเมินและ

ปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย

คะแนนความพึงพอใจ

คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโดยท่ัวไป และผู้ท่ีมีความ

ต้องการเฉพาะ

-

�.� ช่องทางใหผู้รั้บบริการคน้หาขอ้มูลการบริการ ความรู้ในการดูแลตนเอง
และการรับฟังเสียงสะทอ้น
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แผน่พบั คู่มือ

แผน่พบั คู่มือ
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�����การวดั วเิคราะห์ และจดัการความรู้

4.1  ตวัชี,วดั/ตวัวดั/สถิติสาํคญั 
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การจดัการความรู้

� ������$ ,	��	%�&�)������ (������!���	 -�� ��%* &�����&�'&�� ���&.+�%
� 	�������$ ,	������	����� ,�� ��.�&��&.+���&&���%���	� �&,&���&�'&��&��&-���&�����(���.&��+��.&���)�$&!
� ������-�%�&�

� ( �����$ ,	� ($�������+��� ������ ��� ����� �+�&����� ������	
� ���	&������&&�&�������������	
��	����������������

�����การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล
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5.1 มีบุคลากรสาขาต่างๆ ที�มีความรู้ความสามารถ

� !/�/
)�"�)����� ��!� ����!����	
������������������	
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)��������)� ���!���� ������������������ค�
� �� �� ! �������
�)���! ������
����
� 
������� !�� �!
����
� �����/�
������
� �� �
�)�� �
�

 

5.2 มีโครงสร้าง ระบบงาน และวฒันธรรมการทาํงานที�เอื,อต่อการสื�อสาร การ
ประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การสร้างนวตักรรม และมี
ความคล่องตวั.
� ��������	
���������
� ��
������� �����	������������������������
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5.3 ระบบประเมินผลงาน
� ���"�����
� ������	
�������������������	��� ���
� ��	�������������������������������������

� �����
� ��	����� ��	�!��!� ���	�����"
� �����#�� ��������������#�� �����������	�����#��$�������������

� ��
�%%������������
� �����#��$����
�������#�� ��#�

5.4 มีการส่งเสริมการพฒันาและเรียนรู้สาํหรับบุคลากรในทีมงาน

� #$�%��������	
����
������������������� ����	������������	
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5.5 มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและบรรยากาศที�สนบัสนุนให้
บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความปลอดภยั

� #��������	
����������
����
��	������

������
� ����������	�
�����
� ���	�����	����

��-�.� การจดัการกระบวนการ

� �&'��		'����������
� �&'��'������������	�
�	�	�
���	���
� ��	����
�	�����	���
���	���
� ��	��������������	������� 	�������������
� ��	�������� ����
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เป้าหมาย ปัจจัยขับเคลื่อน ตัวชี้วัด (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)
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��.� การพฒันาคุณภาพและบริหารความเสี�ยง

� �����������������
� ��������	��
����������	�(�� ��
����
���
� ������������
��	���� )�
!  ����������	
�������	��� ���������
����������������� ��

� �� ��	!�"������ #��$#�%& 
���&��� &���������'�����%�����������������'��������(����
������
�� ���)*�
�+���������������)������ ��

ตอนที� �� ระบบงานสนับสนุน 
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1. สิ�งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

� �!�"���
 "*�*""�"��������	
�����������������������������
��		��������������������
������������������	���������� 	��	�����������!��
����
������"#� ������������������$��

������������%&� ������'��	�#%���	�"#� 

2. ระบบเวชระเบียน
� �#������������	
��	�� ��������������
� ��������������������	
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ตอนที� ����กระบวนการดูแลผูป่้วย
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���������	
�������������
เกณฑ์ A-HA สิ่งท่ีได้ดำเนินการ ตัวช้ีวัด แผนพัฒนา/ตัวช้ีวัดเพ่ิม

III-1 การเข้าถึงและรับบริการ
การเข้าถึงบริการท่ีจำเป็น � มีระบบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางท่ี OPD ใน

ผู้ป่วย ท่ีจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดTKA
� กรณีผู้ป่วยตัดสินใจผ่าตัดจะได้พบแพทย์

เฉพาะทางภายใน  1 สัปดาห์

� มีระบบผ่าตัดนอกเวลาเพ่ือลดเวลาการรอ

คอยผ่าตัด

� ในกรณีเร่งด่วนจะมีการจัดลำดับคิวผ่าตัดตาม
ความรุนแรงของโรค

� มีการสาธิตและช่วยผ่าตัดให้กับโรงพยาบาล

ใกล้เคียง

� ผู้ป่วยทุกราย

ได้รับการตรวจตาม
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้

� พัฒนาช่องทางการ เข้าถึงการผ่าตัด

ได้เร็วขึ้น

การเข้าถึงบริการท่ีเร่งด่วนและ

ฉุกเฉิน

ไม่มี
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�������������

เกณฑ์ สิ่งท่ีได้ดำเนินการ ตัวช้ีวัด แผนพัฒนา/ตัวช้ีวัดเพ่ิม

III-1 การเข้าถึงและรับบริการ

กระบวนการรับผู้ป่วย วิเคราะห์

และบ่งช้ีปัญหาผู้ป่วย

� มีระบบการเข้าถึง walk in/ระบบนัด /

คลินิกนอกเวลา/consult/refer
� มีระบบยืดหยุ่นการใช้เตียง

� มีกระบวนการในการทำแฟ้ม admit 

ล่วงหน้า

� มีการทำ inform consent

ผู้ป่วยได้รับการทำ Admit ล่วงหน้า

ตามกำหนด

การให้ข้อมูลและ informed 

consent

� แพทย์ผู้ผ่าตัดให้ข้อมูลผู้ป่วยด้วยตนเอง

ทุกราย
� มี TKA inform consent

ความสมบูรณ์ของการใช้ TKA 

inform  consent 100%
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เกณฑ์ ส่ิงท่ีได้ดำเนินการ ตัวช้ีวัด แผนพัฒนา/ตัวช้ีวัดเพ่ิม

III-2 การประเมินผู้ป่วย

การประเมินผู้ป่วย � ผู้ป่วยได้รับการตรวจร่างกาย ประวัติสุขภาพและโรคประจำตัว

� ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการคัดกรองสุขภาพในช่องปากก่อนผ่าตัด
� ผู้ป่วยทุกคนต้องได้รับการประเมิน Knee score

� ผู้ป่วยทุกคนต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิการรักษา รวมถึงทราบถึง

ค่าใช้จ่ายในส่วนของข้อเข่าเทียม

� ผู้ป่วยได้รับการตรวจและร่วมวางแผนกับอายุรแพทย์ในรายท่ีมีโรค

ประจำตัว เช่น โรคหัวใจ, ไต, เบาหวาน, ปอด, รูมาตอยด์ เป็นต้น
� ประเมินความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วย

� ประเมินผู้ป่วยและให้คำแนะนำการเดินและการออกกำลังกายก่อน-

หลังผ่าตัด

� สามารถทำได้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้

� มีการบันทึกข้อมูลในระบบ HIS
� ม ี ก า ร บ ั น ท ึ ก ข ้ อ ม ู ล ใ น แ บ บ ฟ อ ร ์ ม ข อ ง

กายภาพบำบัด

� พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายข้อเทียม

� มีระบบการ consultและนัดติดตามหลังจากพบ
แพทย์อายุรกรรม
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เกณฑ์ ส่ิงท่ีได้ดำเนินการ ตัวช้ีวัด แผนพัฒนา/ตัวช้ีวัดเพ่ิม

III-2 การประเมินผู้ป่วย

การตรวจ investigation ท่ีจำเป็น � การตรวจ X-ray Knee

� การตรวจก่อนการผ่าตัดจำเป็น
� EKG, Chest x-ray

� CBC, Bun , Cr

� UA

� Glucose

� Electrolyte , LFT
� PT/PTT (ในรายท่ีมีประวัติกินยา

กันเลือดแข็งตัว)

อัตราการได้รับการตรวจครบถ้วนก่อน

การผ่าตัด

การวินิจฉัย � วินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและใช้

ผล x-ray เป็นตัวยืนยัน
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เกณฑ์ สิ่งท่ีได้ดำเนินการ ตัวช้ีวัด แผนพัฒนา/ตัวช้ีวัดเพ่ิม

III-3 การวางแผน

การวางแผนดูแลผู้ป่วย � ทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา

� ผู้ป่วยได้รับการตรวจและร่วมวางแผนกับอายุรแพทย์ในรายท่ีมีโรคประจำตัว 
เช่น โรคหัวใจ, ไต, เบาหวาน, ปอด, รูมาตอยด์ เป็นต้น

� การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดของผู้ป่วย

� สิทธิ์การเข้าถึงการรักษาท่ีนอกเหนือสิทธิประโยชน์ เช่น ค่าข้อเทียม อุปกรณ์

ท่ีจำเป็นท่ีใช้ในห้องผ่าตัด

� ห้องผ่าตัดมีระบบการตรวจสอบผู้ป่วย อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ ค่าใช้จ่ายหลังผ่าตัด 
โดยประสานงานกับบริษัทเคร่ืองมือ และสิทธิประโยชน์

� ได้รับการอนุมัติอุปกรณ์ผ่าตัดก่อน admit 

100%

� มีระบบ consult ระหว่างแพทย์และนัก

กายภาพบำบัดในกรณีเคสซับซ้อน
� มีระบบติดตามค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ข้อเทียม

� พัฒนา protocol ในการทำกายภาพบำบัดก่อนและ

หลังผ่าตัด

� มีการทบทวน care map และ deploy ทีม
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III-3 การวางแผน

การวางแผนจำหน่าย � การ empowerment การดูแล

ตนเองของผู้ป่วยและญาติ

ขณะอยู่ รพ. และกลับบ้าน

� ประเมินผลตาม Standard 

protocol

� ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และ

ทักษะในการดูแลตนเองก่อน

กลับบ้านในระดับดี-ดีมาก

>90%

� พัฒนาสื่อการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วย เช่น การทำคลิป

บริหารและการดูแลตนเอง 

รวมถึงแผ่นพับ
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III-4 การดูแลผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยทั่วไป � การผ่าตัดตาม

มาตรฐานสากล

� มี Early Warning Sign ของ 

� Deep vein thrombosis 

/pulmonary embolism 

/hypovolemic shock

� ผู้ป่วยปลอดภัยจาก

ภาวะแทรกซ้อน

� อาการปวดน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 3 มากกว่า 80% 

ก่อนกลับบ้าน

� Pain control protocol 
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III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลัง

การให้ข้อมูลและเสริมพลัง � การ empowerment การ

ดูแลตนเองของผู้ป่วย
และญาติขณะอยู่

โรงพยาบาลและกลับ
บ้าน

� ความรู้ความเข้าใจในการ

ดูแลตนเอง >80 %

� วางแผนการสอน

� พัฒนาส่ือการสอน วีดีโอ 
แผ่นพับ
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III-5 การดูแลต่อเนื่อง

การดูแลต่อเน่ือง � มีระบบการให้คำปรึกษาหลังจำหน่าย

� มี discharge summary ติด ตัวผู้ป่วย เพ่ือ

สื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยให้กับหน่วยบริการ

ที่ใกล้บ้าน

� ผู้ป่วยได้รับการนัดเพ่ือติดตามการรักษาที่ 

2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์  3 เดือน 6  เดือน 1 

ปี และทุก 1  ปี

� Knee societry score � ทบทวนผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการ

ผ่าตัดเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

� ให้ความรู้แก่ทีมผู้ดูแล
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เอกสารแนบ 
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0 Day 14 Days 

ส่งเอกสาร Up date 

ทั้งหมดตามที่ระบุ ยัง 

สรพ. และผู้เยี่ยมส ารวจ 

วันเข้าเยี่ยมเพ่ือการ

ประเมินการรับรอง

คุณภาพเฉพาะโรค

โรค(ตามที่ระบุ 

โรงพยาบาล

ยื่นเจตจ านง

เพื่อขอรับรอง 

>120 DAYS 
เอกสารที่ต้องแนบพร้อมการยื่นขอรับรอง 

1) organization / service profile และข้อมูลเฉพาะ

ตามโรคก าหนด 

2) รายงานการประเมินตนเองของกระบวนการดูแลโรค

เพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค 

3) ผลงานเด่น/ผลงานวิจัยท่ีแสดงการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้ป่วย จ านวน 3 – 5 เรื่อง  

4) Clinical Tracer Highlight ( เท่าที่มี) 

5) เสนอรายช่ือผู้เชี่ยวในโรคที่ขอเพื่อการคัดเลือก 3 ท่าน

ท่าน 

กระบวนการและขั้นตอนการยื่นขอการรับรองเฉพาะโรค 

คุณสมบัติ 1) ผ่านการรับรองข้ัน 2 และมีจ านวนผู้ป่วยในโรคที่ขอตามก าหนด( ถ้ามีข้อก าหนด) 

2) ผลการด าเนินงานระดับแนวหน้าในโรคที่ขอ 

3) มีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

ทางสรพ. จะท าการแจ้งทางโรงพยาบาลถึง

ก าหนดวันเข้าเยี่ยมล่วง 30 วัน 

  30 Days 
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สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 1 กรกฎาคม 2558  1/8 

มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค 
ตอนท่ี I การบริหารจัดการทัว่ไป 

I-1. การนํา 
1.1  ทีมนําสหสาขาร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม ของการจัดบริการ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ. 
1.2  ทีมนําสหสาขากําหนดเป้าหมายการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา และติดตามความก้าวหน้าในการ

พัฒนา. 
1.3  มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมนําสหสาขากับผู้นําองค์กร และระหว่างทีมนําสหสาขากับ

สมาชิกในทีมทีใ่ห้บริการ เพ่ือให้เกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และผลงานที่ดี. ทีมนําสหสาขาสร้างความ
ร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องทั้งในโปรแกรม ในองคก์ร และนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดการดูแลอย่างต่อเน่ืองตลอด
สาย. 

1.4  มีการวิเคราะห์และดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง, มีการปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม, และมีการป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบ. 

I-2. การวางแผนและการบริหารแผน 
2.1  ทีมนําสหสาขาร่วมกันวางแผนจัดบริการ โดยพิจารณาความต้องการด้านสุขภาพ, สิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป, จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ, จุดอ่อน/ความท้าทาย, และโอกาสต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จของการจัดบริการ. 

2.2  มีกําหนดวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการจัดบริการ และกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน. 
2.3  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์. 
2.4  มีการประสานกับผู้นําองค์กรเพ่ือให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอสําหรับสิ่งที่จําเป็นต้องปฏิบัติ. 
2.5  มีการจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ (รวมถึงการให้อํานาจ

ตัดสินใจ การสง่เสริมความร่วมมือและประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบ
บริหารค่าตอบแทน). 

2.6  มีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานตามกรอบเวลาของการวางแผน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
องค์กรที่จัดบริการในลักษณะใกล้เคียงกัน และตอบสนองอย่างเหมาะสม. 

I-3. การมุ่งเนน้ผู้ป่วยและสทิธิผูป้่วย 
3.1  มีการรับฟังความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนํามาออกแบบบริการ/จัดทําข้อกําหนดของ

บริการ. 
3.2  มีช่องทางให้ผู้รับบริการค้นหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบริการและความรู้ในการดูแลตนเอง. 
3.3  มีการรับเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการหลังเข้ารับบริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง. 
3.4  มีช่องทางสําหรับรับคําร้องเรียนจากผู้รับบริการ จัดการกับคําร้องเรียนอย่างได้ผลและทันท่วงที รวบรวม

และวิเคราะห์คําร้องเรียนเพ่ือนํามาปรับปรุงทั้งระบบ. 
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3.5  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนาํข้อมูลมาปรับปรุงบริการ. 
3.6  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและทราบบทบาทของตนใน

การคุ้มครองสทิธิผู้ป่วย มีการคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วยและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ในทกุกิจกรรมการดูแล.  

I-4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู ้
4.1  มีการกําหนดตัวช้ีวัดสําคัญเพ่ือใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานประจําวันและการติดตามผลงานโดยรวม

ของบริการ (ครอบคลุมทั้งตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการและผลลพัธ์). มีการเลือกตัวช้ีวัดที่เช่ือถือได้ ตรง
ประเด็น สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย อยู่บนฐานแนวปฏิบัติทางคลินิก(CPG)หรือข้อมูลวิชาการ. ตัวช้ีวัดแต่
ละตัวมีคําจํากัดความท่ีชัดเจน, มีการเก็บขอ้มูลในเวลาที่เหมาะสม ถูกต้อง สมบูรณ์, มกีารติดตาม
ประเมินความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล, ใช้การสุ่มตัวอย่างตามหลักการวัดผล.  

4.2  มีการนําข้อมูลตัวช้ีวัดมาวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความแปรปรวนในการปฏิบัติตาม CPG ประเมิน
ความก้าวหน้าและความสําเรจ็ของการจัดบริการ รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลจากภายนอก
ตามความเหมาะสม. 

4.3  มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจของทีมนําสหสาขา จัดลาํดับความสําคัญเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพ และการดูแลผู้ป่วย. 

4.4  มีข้อมูลและสารสนเทศ ที่จําเป็นสําหรับการดูแลผู้ป่วย พร้อมใช้งาน. ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มีความ
เช่ือถือได้ ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน. ข้อมูลและสารสนเทศมีความแม่นยํา เช่ือถอืได้ 
ทันการณ์ และปลอดภัย. ผู้เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ละเลยกฎการ
รักษาความลับและความปลอดภัย. 

4.5  มีการจัดการความรู้เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสรุปเป็นสินทรัพย์ความรู้ (knowledge 
asset) ของทีม, ทีมงานสามารถเข้าถึงความรู้ที่จําเป็น (ทั้งเอกสาร/ข้อมูลอ้างอิงและความรู้เชิงปฏิบัติ),
เอกสารและขอ้มูลอ้างอิงมีความเป็นปัจจุบันและอยู่บนฐานข้อมูลวิชาการ, มีการทบทวนเพ่ือตรวจสอบ
ช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติ, มีการออกแบบระบบเพ่ือให้มั่นใจว่าความรู้ดังกล่าวจะได้รับการ
ปฏิบัติเป็นปกติประจําในการดูแลผู้ป่วย. 

I-5. การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
5.1  มีบุคลากรสาขาต่างๆ ทีม่ีความรู้ความสามารถ (พิจารณาจากการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม) 

และจํานวนที่เหมาะสม. 
5.2  มีโครงสร้าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานที่เอ้ือต่อการสื่อสาร การประสานงาน การปรึกษา การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างนวตกรรม และมีความคล่องตัว. 
5.3  ระบบประเมินผลงาน การยกย่องชมเชย การสร้างแรงจูงใจสําหรับบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรพยายาม

สร้างผลงานที่ดี. 
5.4  มีการส่งเสริมการพัฒนาและเรียนรู้สําหรับบุคลากรในทีมงานที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของบุคลากรแต่

ละคน มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการพัฒนาและเรียนรู้เพ่ือนํามาปรับปรุง. 
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5.5  มีสภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย. มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สําคัญเน่ืองจากการทํางาน ดําเนินการป้องกันหรือให้ภูมิคุ้มกันอย่าง
เหมาะสม. บุคลากรที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทํางานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทันท่วงที. 

I-6.1การจัดการกระบวนการ 
6.1  มีการออกแบบระบบงาน โดยระบุบทบาทหน้าที่และสมรรถนะหลกัของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

รวมถึงการใช้ทรัพยากรจากภายนอก. 
6.2  มีการกําหนดกระบวนการทํางานที่สําคัญ ครอบคลมุทุกข้ันตอนของการดูแลต้ังแต่แรกรับจนสิน้สุดการ

รักษา รวมถึงการดูแลต่อเน่ืองที่จําเป็น. 
6.3  มีการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการข้างต้น. 
6.4  มีการออกแบบกระบวนการและสร้างสรรค์นวตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อข้อกําหนดของกระบวนการ โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ๆ  
ความรู้ขององค์กร ผลลัพธ์สขุภาพ ประสิทธิภาพและการลดความสูญเปล่า การส่งมอบ (hand-over) 
และการดูแลนอกเวลาทําการปกติ. 

6.5  มีการจัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใช้สื่อสารให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ โดย
มีระบบควบคุมเอกสารท่ีดีและมีการปรับปรุงให้ทันสมัย. 

6.6  มีการนํากระบวนการที่ออกแบบไว้ในไปปฏิบัติ ทําให้มั่นใจว่าจะเป็นไปตามข้อกําหนดสําคัญของ
กระบวนการ. 

6.7  มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ได้ผล เพ่ือให้ได้เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในทุกจุดบริการท่ีกําหนด 
ไว้. มีการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของบริการกระทําผ่านพันธสัญญา. 

6.8  มีการใช้ตัวช้ีวัดสําคัญเพื่อควบคุมและบ่งช้ีโอกาสปรับปรุงกระบวนการทํางาน. 
6.9  มีการเตรียมการรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยพิจารณาการป้องกัน การบริหารจัดการ ความ

ต่อเน่ืองของการให้บริการ การเคล่ือนย้าย และการฟ้ืนฟู. 

I-6.2 การพัฒนาคณุภาพและบริหารความเสี่ยง 
6.2.1 มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ชัดเจน. 
6.2.2 มีการบูรณาการและประสานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารความปลอดภัย และระบบบรหิาร

คุณภาพ ของบริการเข้าด้วยกัน และประสานกับระบบใหญ่ขององค์กร. 
6.2.3 มีโครงสร้างคุณภาพที่เหมาะสม มีการกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นของทุกคน

ในทีมบริการ. 
6.2.4 มีการประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เทียบกับข้อกําหนดและความต้องการต่างๆ รอบ

ด้าน (ความต้องการของผู้ป่วย มาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายขององค์กร คู่เทียบจากภายนอก). 
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6.2.5 มีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของการจัดบริการ ครอบคลุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง การกําหนด
แนวทางป้องกัน การรายงานอุบัติการณ์และเหตุเกือบพลาด การวิเคราะห์สาเหตุเฉพาะราย การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยรวม การปรับปรุงระบบงานเพ่ือป้องกัน. 

6.2.6 ระบบบริหารความเสี่ยงมีการเช่ือมโยงและประสานงานเพ่ือครอบคลุมความเสี่ยงด้านการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล และการใช้ยา. 

6.2.7มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง กําหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย กําหนดพิมพ์เขียวของการ
พัฒนา ใช้วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา เช่น evidence-based, RCA, visual management & 
creativity, Lean, benchmarking ฯลฯ เพ่ือนําไปสู่การลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล่า เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ป้องกันความผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และทําให้ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยดีขึน้ใน
ทุกๆ มิติ. 
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ตอนท่ี II ระบบงานสนับสนนุ 

1. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผูป้่วย 
1.1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอ้ือต่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสถานที่ทุกคน. มีการ

ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัยอย่าง
สม่ําเสมอ ดําเนินการแก้ไขวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติ 

1.2. มีระบบที่สร้างความมั่นใจว่าผู้อยู่ในพ้ืนที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย ไฟฟ้า แก๊ส วัสดุ
และของเสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

1.3. บุคลากรได้รับความรู้และการฝึกอบรมเก่ียวกับบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย. 
1.4. มีแผนจัดการเครื่องมือแพทย์ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีเคร่ืองมือแพทย์ที่จําเป็นพร้อมใช้อย่างปลอดภัย 

และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเป็นตลอดเวลา. 
2. ระบบเวชระเบียน 

2.1. มีการจัดทําเวชระเบียนสําหรับผู้ป่วยทุกรายซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการบ่งช้ีผู้ป่วย สนับสนุน
การวินิจฉัย พิจารณาความเหมาะสมของการดูแล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูป้ป่วยและ
ผลลัพธ์ สนับสนุนการดูแลต่อเน่ือง. 

2.2. มีการทบทวนเวชระเบียนเพ่ือประเมินความสมบูรณถ์ูกต้องของการบันทึกและคณุภาพการดูและ
ผู้ป่วย. 
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ตอนท่ี III กระบวนการดูแลผู้ป่วย 

1. การเขา้ถึงและเข้ารับบริการ 
1.1. มีความชัดเจนว่าผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายจะเข้าถึงบริการอย่างไร (เหมาะสมกับลักษณะการเจ็บป่วย 

เช่น ฉุกเฉิน เฉยีบพลัน เร้ือรัง). มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ (เช่น การ
เดินทาง กายภาพ ช่วงเวลา การสื่อสาร วัฒนธรรม) และแสดงถึงความพยายามท่ีจะลดปัญหา
อุปสรรคดังกล่าว. 

1.2. มีแนวทางในการประเมินเบ้ืองต้นเพ่ือพิจารณารับไว้ดูแลอย่างเหมาะสมกับความเร่งด่วนที่จะต้อง
ได้รับบริการของผู้ป่วย. 

1.3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนรับไว้รักษาเป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้การให้ข้อมูล การขอความยินยอม การ
เตรียมตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจพิเศษต่างๆ.  

1.4. Patient placement เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยและหัตถการท่ีจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 
1.5. มีความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีระบบ 

fast track และมีการ monitor การบรรลุเป้าหมายของของระบบอย่างต่อเน่ือง. 
2. การประเมินผูป้่วย 

2.1. มีการประเมินผู้ป่วยอย่างรอบด้าน ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม.  
2.2. มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกบนพ้ืนฐานวิชาการช้ีนําการประเมินผู้ป่วย. 
2.3. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ บริการตรวจภาพรังสี และบรกิาร investigation อ่ืนๆ 

ที่จําเป็น พร้อมให้บริการในเวลาที่ต้องการ มีระบบประกันคุณภาพหรือการประเมินความ
น่าเช่ือถือของผลการตรวจตามความเหมาะสม และมีการประสานงานกับทีมสหสาขาที่ดี. 

2.4. ผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องร่วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู้ป่วย มีการใช้ผลการ
ประเมินร่วมกัน. 

2.5. มีการระบุปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรงหรือ 
staging ของการเป็นโรค (ในกรณีที่จําเป็นสาํหรับการวางแผนการรักษา) รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการดูแล. 

2.6. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียนในเวลาที่กําหนด และพร้อมให้ผู้เก่ียวข้องใช้ประโยชน์. 
2.7. มีการอธิบายผลการประเมินให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจอย่างเหมาะสม. 
2.8. มีการประเมินคุณภาพของการวินิจฉัยโรค (เช่น ความถูกต้อง ความครอบคลุม ความทนักาล และ

ความเป็นเหตุเป็นผลในการวินิจฉัย.) 
3. การวางแผนดูแลผู้ป่วย 

3.1. มีการจัดทําแผนการดูแลผู้ป่วยซึ่งตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน. 
3.2. มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกบนพ้ืนฐานวิชาการช้ีนําการวางแผนการดูแลผู้ป่วย. 
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3.3. การวางแผนดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างเช่ือมโยงและประสานกันระหว่างวิชาชีพ แผนก และหน่วย
บริการต่างๆ. 

3.4. ผู้ป่วย/ครอบครัวมีโอกาสมีสว่นร่วมในการวางแผนหลังจากได้รับข้อมูลทีเ่พียงพอ. 
3.5. แผนการดูแลมคีวามชัดเจนเพียงพอสําหรับการประสานงานและติดตามประเมินผล. 
3.6. มีการประเมินซ้ําและปรับแผนตามความเหมาะสม. 

4. การดูแลผูป้่วย 
4.1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแผนโดยผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัยและการบรรลุ

เป้าหมายตามแผน. 
4.2. การดูแลรวมถงึความช่วยเหลือในการดูแลตนเอง การบําบัดอาการปวดและอาการอ่ืนๆ การใช้ยา 

อาหาร/โภชนาการ การฟ้ืนฟูสภาพ/บําบัด/ออกกําลัง การป้องกันความเสี่ยงอ่ืนๆ การระงับ
ความรู้สึกและการทําหัตถการ (ถ้าม)ี. 

4.3. มีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ตามแนวทางและเป้าหมายการรักษา. 
4.4. มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อผู้ป่วยที่มอีาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ. 
4.5. มีการประสานงาน/ขอคําปรึกษาสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บป่วยร่วมอย่างเหมาะสม. 
4.6. มีการประเมินคุณภาพของการดูแลรักษา (เช่น ความเหมาะสม/การฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 

ประสิทธิผล ความปลอดภัย ความทันเวลาในการตอบสนอง ฯลฯ) 
5. การให้ความรู้ เสริมพลัง วางแผนจําหนา่ย การดูแลต่อเนื่อง 

5.1. มีการประเมินความจําเป็นในการได้รับความรู้ในแต่ละช่วงเวลาสําคัญของการดูแล 
5.2. มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในลกัษณะที่เข้าใจง่าย มีสื่อประกอบตามความเหมาะสมมี

การประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยและครอบครัว. 
5.3. มีการประเมินความต้องการการดูแล(healthcare need) ที่จะเกิดขึ้นหลังจําหน่าย. 
5.4. มีการประเมินความพร้อม ความเต็มใจ และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและ

ครอบครัว. 
5.5. ผู้ป่วยและทีมผู้ให้บริการร่วมกันจัดทํา self-management planตามความต้องการการดูแล 

(ครอบคลุม การดูแลต่อเน่ือง ทักษะที่ต้องทําด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) 

5.6. มีการฝึกฝนทักษะที่จําเป็นใหแ้ก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมท้ังการประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติ. 

5.7. ผู้ป่วยที่จําหน่ายออกจากสถานพยาบาล ได้รับการส่งต่อ ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าและปรับ
แผนการดูแลเป็นระยะอย่างเหมาะสม. มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือชุมชน
เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการดูแลต่อเน่ือง. 
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ตอนท่ี IV ผลลัพธ ์

1. นําเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวช้ีวัดสําคัญเกี่ยวกับการดูแลผูป่้วย ทั้งในด้านผลลัพธ์และ
กระบวนการ. 

2. นําเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวช้ีวัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณค่าจาก
มุมมองของผู้รบับริการ. 

3. นําเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวช้ีวัดสําคัญเกี่ยวกับความผูกพัน ความพึงพอใจ ขีด
ความสามารถและทักษะของบุคลากร. 

4. นําเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวช้ีวัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงานของระบบสนับสนุนที่
เก่ียวข้อง. 

5. นําเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวช้ีวัดสําคัญเกี่ยวกับการบรรลุผลตามแผน พฤติกรรมที่มี
จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ. 
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