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ระบบงานสําคัญของ รพ.

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกํากับดูแลวิชาชีพ
สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย
การปองกันการติดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการดานยา
การตรวจทดสอบ
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผูปวย

การเขาถึงและเขารับบรกิาร
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสริมพลัง
การดูแลตอเนื่อง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานประสิทธิผลขององคกร
ดานการนําและสังคม
ดานสรางเสริมสุขภาพ

มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ

พ.ศ. 2549

ตอนที่ IV

ตอนที่ III

ตอนที่ II

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ

กระบวนการดูแลผูปวย



รายงานประเมินตนเอง

• โรงพยาบาล
– Hospital profile
– ตอนที่ 1-4 ไมเกนิ 200 หนา

• ทีมนําทางคลินิก
– PCT profile 5-10 หนา
– มาตรฐานตอนที่ 3 patient care process
– Clinical tracer/clinical tracer highlight

• หนวยงาน/หอผูปวย
– Service profile แบบใหม
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III - 1 
การเขาถึงและเขารับบรกิาร

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย

III - 2
การประเมินผูปวย

III - 3
การวางแผน

III - 4
การดูแลผูปวย

III - 5
การใหขอมูลและเสริมพลัง

III - 6
การดูแลตอเนื่อง

3.1 วางแผนดูแลผูปวย

3.2 วางแผนจําหนาย

4.1 การดูแลทั่วไป

4.2 การดูแลที่มีความเสี่ยงสูง

4.3 การดูแลเฉพาะ
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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนได
งาย, กระบวนการรับผูปวยเหมาะกับปญหาสุขภาพ/ความตองการของผูปวย
ทันเวลา ภายใตระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

Overall Req.

Multiple Req.

III – 1. การเขาถึงและเขารับบริการ (Access & Entry)

1

การใหขอมูล
และการเสริมพลัง

ดูแลฉุกเฉิน
เรงดวน

สงตอ
ชวยเหลือเบื้องตน

อธิบายเหตุผล, หาที่สงตอ

ใหขอมูล
สภาพความเจ็บปวย
การดูแลที่จะไดรับ

ผลลัพธและคาใชจาย

ไดรับการยินยอม

ประเมินความ
สามารถขององคกร

ลดอุปสรรค
ตอการเขาถึง

กายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม
ประเมินผูปวย

เบื้องตน
ตอบสนองรวดเร็ว

2 3
รับไวในหนวยบริการ

วิกฤติ/พิเศษ
เกณฑเขาหนวยบริการวิกฤติ

รับไวในหนวยบริการ
ทั่วไป

4

5  ผูปวยเขารับบริการ
ทันเวลา เหมาะสม
มีประสิทธิผล
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ปญหา/ความตองการ
เรงดวน/สําคัญ1

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง 
ครบถวน และเหมาะสม.

Overall Req.

Multiple Req.

III – 2. การประเมินผูปวย (Patient Assessment)

วางแผน

การวินิจฉัยโรค
บันทึก

อธิบายผล

ทบทวน

ประเมินซ้ํา ดูแลตามแผน

ประเมินแรกรับ
ประวัติ, ตรวจรางกาย,
การรับรูความตองการ,
ปจจัยดานจิตใจ สังคม

เศรษฐกิจ

ผูปวย
อายุ, ปญหาสุขภาพ, 

ความเรงดวน, การศึกษา, 
บริการที่จะให

ทรัพยากร
เทคโนโลยี, บุคลากร, 
เครื่องมือ, อุปกรณ, 

สิ่งแวดลอมปลอดภัย

แนวปฏิบัติทางคลินิก

2
3

4
ข. การตรวจประกอบ

การวินิจฉัยโรค

การสงตรวจ/สงตอ1

ความนาเชื่อถือ2

การสื่อสาร3 4

6

5

ค. การวินิจฉัยโรค

หาสาเหตุของ
ความผิดปกติ

ก. การประเมินผูปวย ความรวมมือและการ
ประสานในทีมงาน

วิเคราะห
เชื่อมโยง
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แผนสําหรับผูปวย
แตละราย

ทบทวน ปรับแผน

เชื่อมโยงและประสาน

ทีมผูใหบริการจดัทําแผนการดูแลผูปวยทีม่ีการประสานกันอยางดีและมี
เปาหมายที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหา/ความตองการดานสุขภาพของผูปวย.

Overall Req.

Multiple Req.

III – 3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (Planning of Care)

3

1

4

5

6 ตอบสนองความตองการ
อยางเปนองครวม

  ใชหลักฐานวิชาการ

  ผูปวย/ครอบครัว
มีสวนรวม

  เปาหมาย/วิธีการ

  สื่อสาร/
ประสานงาน

  เฝาระวัง

2

7

ปฏิบัติ

ไดรับขอมูล

การประเมิน
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กําหนดแนวทาง
ขอบงชี้

โรคกลุมเปาหมาย
ผูปวย/ครอบครัว
มีศักยภาพและ
มั่นใจในการ
ดูแลตนเอง

ประเมิน
ความจําเปน

แพทย พยาบาล
วิชาชีพที่เกี่ยวของ
ผูปวยและครอบครัว

ประเมินปญหา/ความ
ตองการและประเมินซ้ํา

  ปฏิบัติตามแผน

ประเมินผลปรับปรุง

เชื่อมโยงกับแผนการดแูล
ใชหลักการเสริมพลัง

มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแล
อยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ หลังจากจําหนายจาก
โรงพยาบาล

Overall Req.

Multiple Req.

III – 3.2 การวางแผนจําหนาย (Discharge Planning)

3

1

4

5

2

6

วางแผนจําหนาย
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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยอยางทันทวงที ปลอดภัย
เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

มอบความรบัผิดชอบให
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

Overall Req.

Multiple Req.

หลักปฏิบัติ
ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ผูปวยไดรับการ
ดูแลอยางทันทวงที 
ปลอดภัย เหมาะสม 
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

ติดตามกํากับ
ประเมินผล

3

1

4

5สิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการดูแลที่มีคุณภาพ

2

ดําเนินการเพื่อ

ความปลอดภัย

สื่อสาร/ประสาน ภายในทีม

เพื่อการดูแลที่ตอเนื่อง

จัดการกับภาวะแทรกซอน

วิกฤติ ฉุกเฉิน

ดูแลแบบองครวม

อุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ
การติดเชื้อ

6

III - 4.1 การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)
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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยและใหบริการทีม่ีความ
เสี่ยงสูงอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

บงชี้ผูปวย
และบริการ
ที่เสี่ยงสูง

Overall Req.

Multiple Req.

จัดทํา
แนวทาง
การดูแล

ผูปวยที่มีความ
เสี่ยงสูง

ไดรับการดูแล
อยางปลอดภัย

ติดตาม/วิเคราะห
ภาวะแทรกซอน/

เหตุการณไมพึงประสงค
ปรับปรงุ

3

1

4

5

เฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลง

แกไข

Rapid Response Team 
for Unstable Patient

6

ปฏิบัติ
ปรับแผน
การดูแลทําหัตถการเสี่ยง

ในสถานที่ เครื่องมือ 
ผูชวย ที่พรอม

2

III - 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มคีวามเสี่ยงสูง
(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services)
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ทีมผูใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว จัด
กิจกรรมตามแผนเพื่อเสริมพลังผูปวยและครอบครัวใหสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได และเชื่อมโยงการสรางเสริมสุขภาพเขาในทุกขั้นตอนของการดูแล

ประเมิน

Overall Req.

Multiple Req.

วางแผน
การเรียนรู

ใหขอมูล
ชวยเหลือ
การเรียนรู

ผูปวย/ครอบครัว
สามารถดูแล

สุขภาพ
ของตนเองได

ประเมินปรับปรุง

3

1 2

4

5

ประเมิน
การรับรู

ใหความชวยเหลือ
ดานอารมณ จิตใจ

ใหคําปรึกษา

วางแผนดูแล ติดตามปญหา
อุปสรรค

เสริมทักษะ

ปญหา
ความตองการ

อารมณ จิตใจ

ศักยภาพ
ความพรอม

6

III - 5. การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว
(Information and Empowerment for Patients / Families)
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ทีมผูใหบริการสรางความรวมมือและประสานงานเพื่อใหมีการติดตาม
และดูแลผูปวยตอเนื่องที่ใหผลดี

ระบบนัดหมาย

Overall Req.

Multiple Req.

ระบบชวยเหลือ /
ใหคําปรึกษา

สรางความรวมมือ

สื่อสารขอมูล

ทบทวนเวชระเบียน

ติดตาม
การดูแลผูปวย

ผูปวยไดรับ
การดูแลตอเนื่อง
และตอบสนอง
ความตองการ

บูรณาการกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ

ติดตามผล
ปรับปรุง
วางแผน

3
1

2

4

5

PLAN & DO

CHECK

ACT

III - 6. การดูแลตอเนื่อง (Continuity of Care)





Service Profile

บริการ/ทีม:

โรงพยาบาล

วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด



บริการ/ทีม:บริบท (Context)

ความมุงหมาย (Purpose):

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

ความตองการของผูรับผลงานสําคัญ:

ลักษณะสําคัญของงานบริการและปริมาณงาน:

ความตองการในการประสานงานภายในที่สําคัญ:

ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ (Key Quality Issues):

ศกยภาพและขอจํากัดในดานผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี

ความทาทายและความเสี่ยงที่สําคัญ

ประเด็นการสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของ:



วัตถุประสงค ตัวชี้วัด การพัฒนา

ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ

/ความทาทายที่สําคัญ
เปาหมาย/วัตถุประสงค ตัวชี้วัดและผลลัพธ (Link) กิจกรรมพัฒนา (Link)

บริการ/ทีม:

เรื่อง......ตัวชี้วัด.....



แผนภูมิกระบวนการทํางาน
(รวมทั้งความเสี่ยงและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน)

บริการ/ทีม:

กระบวนการ

ทํางานสําคัญ

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด



กิจกรรมทบทวนคุณภาพ

การทบทวนคํารองเรียน
การทบทวนเมื่อสงตอ / ขอยาย 

/ ปฏิเสธการรักษา

การทบทวนขางเตียง (C3THER)

การทบทวนโดยผูชํานาญกวา

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา/ผลไมพึงประสงคจากยา

การทบทวนเหตุการณสําคัญ / เหตุการณที่ไมพึงประสงค

การทบทวนเวชระเบียน

การทบทวนการใชขอมูลวิชาการ
(Scientific Evidence Review)

การทบทวนการใชทรัพยากร (UR)

การทบทวนตัวชี้วัด (KPI Review)

Team Specific Activities Hospital-wideCombination

บริการ/ทีม:



ตัวชี้วัด:
กราฟ/control chart/ขอมูล

การแปลผลและการใชประโยชน

บริการ/ทีม:



บทเรียนจากการพัฒนา

ปญหา/โอกาสพัฒนา

วัตถุประสงค

การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง

ผลลัพธ

เรื่อง:

บริการ/ทีม:



การทบทวนขางเตียง

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนเมื่อสงตอ ขอยาย ปฏิเสธการรักษา

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนโดยผูชํานาญกวา

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนการใชขอมูลวิชาการ

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนตัวชี้วัด

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา/ผลไมพึงประสงคจากยา

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนเหตุการณสําคัญ

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนเวชระเบียน

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนการใชทรัพยากร

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



การทบทวนคํารองเรียน

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการ / ความถี่ / ผูเขารวม

กรณีตัวอยาง

บริการ/ทีม:



Workshop วิเคราะห SERVICE
PROFILE 



อยากไดอะไรจาก service profile
• ทราบตัวตนที่แทจริงของหนวยงาน
• เห็นความเชื่อมโยงระหวางความตองการของผูรับ
ผลงาน-ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ-เปาหมายของการ
จัดบริการ-ตัวชี้วัด-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

• ไดมีการระบุความเสี่ยงสําคัญ แนวทางการปองกันความ
เสี่ยงและการ monitor

• การเรียนรูจากการติดตามตัวชี้วัด
– ทบทวน ปรับปรุง นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู knowledge 

assets

• กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
• การใช core values



ศุภชัย เมืองรักษ ฝายปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาองคกร สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ



แนวทางการวิเคราะห service profile ของ
หนวยงาน/บริการ/ทีมงาน

• เห็นบริบทชัดเจนหรือไม วากลุมผูปวยหรือผูรับ
ผลงานที่ใหการดูแลมีลักษณะอยางไร มีความ
ตองการพิเศษหรือความตองการเฉพาะอยางไร 
ทีมงานมีศักยภาพและขอจํากดัอยางไร



แนวทางการวิเคราะห service profile ของ
หนวยงาน/บริการ/ทีมงาน

• เห็นความเชื่อมโยงระหวางสิ่งตอไปนี้หรือไม ความ
ตองการของผูรับผลงาน-ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ-
เปาหมายของการจัดบริการ-ตัวชี้วัด-กิจกรรมพฒันา
คุณภาพ
ความตองการของผูรับ

ผลงาน
ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ

เปาหมายของการ

จัดบริการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัด/การ

เรียนรู (EI3O)

CQI 

E=evaluation, I=improvement, I=innovation, I= integration, 
O= output



แนวทางการวิเคราะห service profile ของ
หนวยงาน/บริการ/ทีมงาน

เปาหมายของการ

จัดบริการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัด

เพื่อใหผูรับบริการที่

เปนผูปวยนอกไดรับ

การตรวจอยางรวดเร็ว

การคัดกรอง

การจัดคิวตรวจ

Waiting time รอ
ตรวจ รอตรวจเลือด รอ

รับยา

เพื่อใหผูปวยในมคีวาม

ปลอดภัย ลดความ

เสี่ยง

กิจกรรมทบทวนขณะ

ดูแลผูปวย

สํารวจความเสี่ยง

รายงานอุบัติการณ

ความไมปลอดภัย

ตางๆ

LOS

Readmission rate



แนวทางการวิเคราะห service profile ของ
หนวยงาน/บริการ/ทีมงาน

• ไดมีการระบุความเสี่ยงสําคัญ (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความเสี่ยงทางคลินิกในโรคตางๆ) ไว
อยางชัดเจนเพียงใด แนวทางการปองกัน
ความเสี่ยงเหลานั้นมีความรัดกมุเพยีงใด มี
การ monitor ความเสี่ยงสําคัญอยางไรบาง



Specific risk ของ ทีมนําทางคลินิก
• High risk pregnancy
• Postpartum hemorrhage
• Pulmonary emboli
• MI
• Birth asphyxia



แนวทางการวิเคราะห service profile ของ
หนวยงาน/บริการ/ทีมงาน

• มีการนําเสนอตัวชีว้ดัในชวงเวลาทีผ่าน
มาอยางไร สะทอนประเดน็คุณภาพที่
สําคัญไดอยางครบถวนหรือไม มีการ
วิเคราะหขอมลูอยางไร มีการนําผลการ
วิเคราะหขอมลูไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพอยางไร



แนวทางการวิเคราะห service profile ของ
หนวยงาน/บริการ/ทีมงาน

• กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ สอดคลองกับกลยุทธ
ขององคกร ประเด็นคุณภาพและความเสี่ยงที่
สําคัญของหนวยงานอยางไร การปรับปรุงนั้น
สงผลที่ปองกันปญหาไดดีเพียงใด (นํา root 
cause มาพิจารณาหรือไม วิเคราะหระบบที่
เกี่ยวของอยางครบถวนหรือไม)



ORG. SUCCESS

โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาโครงการพัฒนา

VISIONVISION

MISSIONMISSION

GOALGOAL

BRAND / STRATEGY

ศูนยตางๆ คลินิกตางๆ ระบบงานตางๆ

สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล บ. ADLI solution



แนวทางการวิเคราะห service profile ของ
หนวยงาน/บริการ/ทีมงาน

มีการใช core values ของการพัฒนาคุณภาพ ให
เห็นชัดเจนหรือไม
Core values ของบันไดขั้นที่ 1-3
ทํางานประจําใหดี มีอะไรใหคยุกนั ขยันทบทวน
เปาหมายชัด วัดผลได ใหคุณคา อยายึดติด 
ทิศทางนํา ผูรับผล คนทํางาน การพัฒนา พาเรียนรู
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ทิศทางนํา
ผูรับผล

คนทํางาน
การพัฒนา
พาเรียนรู

Visionary Leadership
System Perspective
Agility

Patient Focus
Focus on Health
Community Responsibility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Creativity & Innovation
Management by Fact
Continuous Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach

Learning
Empowerment

Core Values & Concept


