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STANDARD IMPLEMENTATION and SELF ASSESSMENT

การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ
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1. Unit Optimization 2. Patient Safety
3. Clinical Population

5. Strategic Management
6. Self Assessment

4. Standard Implementation
ตามรอยการปฏิบัติตามมาตรฐาน

(และ SPA)

ตามรอยการประเมินตนเอง



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หัวใจของการพัฒนาตามกระบวนการ HA



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Visionary Leadership
Systems Perspective
Agility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Learning
Empowerment

Core Values & Concepts

ทิศทางนํา ผูรับผล

คนทํางาน

การพัฒนา

พาเรียนรู

Patient / Customer Focus
Focus on Health
Community ResponsibilityCreativity & Innovation

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



มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป



มาตรฐาน HA

คือกรอบความคิดที่สื่อใหเห็นถึงองคประกอบสําคัญ

ของสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ (อยางยั่งยืน)

และความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น

มาตรฐาน HA มิใชเปนเพียง

-ฐานสําหรับการวัดเปรียบเทียบ (A basis for comparison)

- เครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพ (A principle use for the 

measure of quality)



รูปลักษณ

คุณคาทางเทคนิค

การจัดการ
การสงมอบประสบการณ
ที่ควรคาแกผูรับผลงาน

หาย ไมพิการ มีสุขภาวะ ดูแลตนเองได

เชื่อมประสานทุกระบบ
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร

ทุกมาตรฐานลวนมุงสูคุณภาพที่สมดุล

ผูบริหาร

ผูประกอบวิชาชีพ

ทุกคน
Management QualityService Quality

Technical Quality



หัวใจสําคัญจากมาตรฐานแตละสวน

HAHA//HPHHPH

MBNQAMBNQA
//TQATQA

Safety & Quality Health Promotion

Learning & Integration



โครงสรางมาตรฐาน HA/HPH (2006)

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

การเขาถึงและเขารับบริการ
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสริมพลัง
การดูแลตอเนื่อง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานระบบและกระบวนการสําคัญ
ดานการนํา
ดานการสรางเสริมสุขภาพ

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนนิงาน

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผูปวย

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญของ รพ.

ตอนที่ IV ผลการดําเนนิงาน

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองคกร

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป



ระบบงานสําคัญของ รพ.

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

การเขาถึงและเขารับบรกิาร
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสริมพลัง
การดูแลตอเนื่อง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
ดานการนํา
ดานการสรางเสริมสุขภาพ

ตอนที่ IV

ตอนที่ III

ตอนที่ II

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนินงาน

กระบวนการดูแลผูปวย



โครงสรางของมาตรฐานแตละหมวด

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล การประชุม 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ ตอนที่ I

2.1 การจดัทํากลยุทธ (STM.1)

องคกรกําหนดกลยทุธ และวัตถุประสงคเชิงกลยทุธ เพื่อตอบสนองกับความทาทายของ

องคกร และสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานขององคกร.

ก. กระบวนการจดัทํากลยุทธ 

(1) ผูนําระดบัสูง ดวยความรวมมือของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ 

ดําเนินการวางแผนกลยทุธตามขั้นตอนและใชกรอบเวลาที่เหมาะสม. มีการวิเคราะห

และกําหนดความทาทายเชิงกลยุทธและขอไดเปรียบขององคกร. มีกระบวนการที่ชวย

ใหองคกรทราบถึงจุดออนหรือจุดดอยสําคัญที่อาจถูกมองขาม.

(2) ในกระบวนการวางแผนกลยทุธ มีการวิเคราะหปญหาและความตองการดานสุขภาพ

ของผูรับบริการ / ชุมชนที่รับผิดชอบ, จุดแข็ง จุดออน โอกาส สิ่งคุกคามขององคกร 

รวมทั้งปจจัยสําคัญอื่นๆ และความสามารถในการนําแผนกลยทุธไปปฏิบัติ.

หัวขอ/บทยอย

ขอกําหนดโดยรวม

เรือ่ง

ขอยอย

2. การวางแผนกลยุทธหมวด/บท



ความหมายของกลองและเสน

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวดั วเิคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนนิงาน

กลองมิไดบอกแคมีอะไร แตตองคํานึงถึงวาทําอยางไรดวย

เสนและลูกศร มีความสําคัญไมนอยกวากลอง



เขาใหถึงแนวคิดที่ลึกซึ้งของแตละกลอง

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยทุธ

การมุงเนนผูปวย
และสทิธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนินงาน

ผูปฏิบัติงานทุกคนมี

ความรูที่ตองใช

เพื่อใหบริการสุขภาพ

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธที่

กอใหเกิดเปาหมายที่ตองเอื้อมและ

ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางเต็มที่

มีระบบการนําที่ไดผลซึ่งจะ

สรางความมั่นใจตอความ

ยั่งยืน ความเปนเลิศ ความ

ยืดหยุน และการมุงเนน

ผูปวยโดยไมผอนผัน

ระบบงานไดรับการออกแบบ

อยางระมัดระวังและสราง

ความมั่นใจวามีทักษะที่จําเปน

ผลลัพธสําคัญตาม Critical Success 

Factors ไดรับการวัด วิเคราะห เพื่อ

กําหนดลําดับความสําคัญในการพัฒนา

ขอมูลความตองการที่เชื่อได

ตามกลุมตางๆ ไดรับการ

นํามาใชออกแบบบริการ



ใชมาตรฐานโดยอิงบริบท

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวดั วเิคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบคุคล

ผลการ
ดําเนนิงาน

คนของเราเปนอยางไร 

มีจุดแข็งจุดออนอยางไร

ตองรับภาระงานอะไร

งานของเราคืออะไร

ปจจัยนําเขาที่จําเปนมีอะไร

จุดที่เปนความเสี่ยงสําคัญคืออะไร

ผูปวยสําคัญของเราคือใคร

มีความตองการและคาดหวังอะไร

สิ่งที่ยังตอบสนองไมไดคืออะไร



ใชมาตรฐานโดยยึดคานิยม

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวดั วเิคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบคุคล

ผลการ
ดําเนนิงาน

คนของเรามีจุดออนอะไร

เรารูไดอยางไร

งานของเราดีหรือไม

เราใชขอมูลอะไรมาบอก

ผูปวยของเราตองการอะไร

เรารูไดอยางไร

Management by Fact



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

บูรณาการ Health Promotion ในการใชมาตรฐาน

ระบบงานสําคัญของ รพ.

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

การเขาถึงและเขารับบริการ
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสริมพลัง
การดูแลตอเนื่อง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานประสิทธิผลขององคกร
ดานการนําและสังคม
ดานสรางเสริมสุขภาพ

ตอนที่ IV

ตอนที่ III

ตอนที่ II

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบคุคล

ผลลพัธ

กระบวนการดูแลผูปวย

IS & KM จะมาสนับสนุน HP อยางไร

ตองพัฒนาคนอยางไรจึงจะเขาใจ HP
เปาหมายและกล

ยุทธ HP ระดับ

องคกรเปนอยางไร

บันทึกเวชระเบียนที่สงเสริม  HP 
สิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ความตื่นตัวและการมีสวนรวมของวิชาชีพ

นโยบายสาธารณะ สิ่งแวดลอม
การเสริมพลังชุมชน
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สิ่งที่ซอนอยูในมาตรฐานแตละขอ

ความมุงหมาย: Intent (รูวาทําไปเพื่ออะไร)

เจาของกระบวนการ: Process Owner (รูวาใครตองทํา)

ผูรับผลของกระบวนการ: Process Customer (รูวาคนทําตองคิดถึงใคร)

หัวใจสําคัญของขอ ก.(1): Key Issues of Criteria (รูประเด็นสําคัญที่ตองทํา)

ปจจัยที่ควรพิจารณา: Key Factors to be Considered (Context) (ขอมูลที่ตองรู)

กระบวนการ: Processes (รูขั้นตอนที่ตองทํา)

Processes Intent / Outcome

CustomerOwner

Criteria

ContextCore Values
Overall Requirement
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Basic Requirement

Overall Requirement

Multiple Requirement

Area to Address

โครงสรางของมาตรฐาน
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Creative Implementation

คุยกันเลน

ทําความเขาใจและเติมเต็ม

ระดมสมอง: วิธีการที่สรางสรรค  เรียบงาย ไดผล
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ผูนําระดับสูงชี้นําองคกร สื่อสารและสงเสริมผลการดําเนินงานที่ดี ใหความมั่นใจ
ในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูรับบริการ

I – 1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership)

ผูรับผิดชอบ

ผูนําระดับสูง

ผูรับผลงาน

บุคลากรทุกคน

คูพันธมิตรที่สําคัญ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

สังคมโดยรวม

การชี้นําองคกร

การสื่อสาร 

เสริมพลัง 

สรางแรงจูงใจ

การสรางสิ่งแวดลอม

และบรรยากาศ

การกําหนดจุดเนน

การสรางวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

บุคลากรปฏิบัติงาน

ไปในทิศทาง

เดียวกันกับที่ไดรับ

การชี้นําจากผูนํา

องคกรมีผลงานที่ดี
มุงเนนผูปวย

มุงเนนคุณภาพ/
ความปลอดภัย
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ผูนําระดับสูงชี้นําองคกร สื่อสารและสงเสริมผลการดําเนินงานที่ดี ใหความมั่นใจ
ในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูรับบริการ

I – 1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership)

(1) ผูนําระดับสูงกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม.  ผูนําระดับสูงถายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน 
คานิยม ผานระบบการนํา ไปยังบุคลากรทุกคนและคูพันธมิตรสําคัญ เพื่อนําไปปฏิบัติ. การปฏิบัติ
ตนของผูนําระดับสูงสะทอนถึงความมุงมั่นตอคานิยมขององคกร.  

ก. วิสัยทัศนและคานิยม

กําหนด

บุคลากรปฏิบัติงาน

ไปในทิศทาง

เดียวกันกับที่ไดรับ

การชี้นําจากผูนํา

องคกรมีผลงานที่ดี
มุงเนนผูปวย

มุงเนนคุณภาพ/
ความปลอดภัย

บริบท/ปจจัยที่ควรพิจารณา: ความทาทายเชิงกลยุทธ พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม โครงสรางการนํา บุคลากร คูพันธมิตร

ระบบการนํา

ถายทอด
การปฏิบัติ

เปนตัวอยาง

ประเมินการรับรู ความเขาใจ ความมุงมั่น

รูปธรรมของ

การปฏิบัติ

พันธกิจ

วิสัยทัศน

คานิยม
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ผูนําระดับสูงชี้นําองคกร สื่อสารและสงเสริมผลการดําเนินงานที่ดี ใหความมั่นใจ
ในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูรับบริการ

I – 1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership)

(2) ผูนําระดับสูงสรางสิ่งแวดลอมขององคกรที่สงเสริม กําหนด และสงผลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรมที่ดี. (นําไปประเมินรวมในหัวขอ 1.2)

ก. วิสัยทัศนและคานิยม

บุคลากรปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

และมีจริยธรรมที่ดี

องคกรมีผลงานที่ดี
มุงเนนผูปวย

มุงเนนคุณภาพ/
ความปลอดภัย

บริบท/ปจจัยที่ควรพิจารณา: กฎหมายที่เกี่ยวของ ประมวลจริยธรรม ความเสี่ยงตอการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรม

วิเคราะหขอกําหนด

ในกฎหมาย

จัดทําประมวล

จริยธรรม

วิเคราะหโอกาส

เกิดปญหา

สรางสิ่งแวดลอมที่

สงเสริมใหมีการ

ปฏิบัติ
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• ชื่อตอน หัวขอ

• เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ

• ขอมูล/ตัวชี้วัด

• บริบทที่เกี่ยวของ

• กระบวนการ

– ทําอะไร ทําอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร

• ผลการพัฒนาที่สําคัญ











มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มี
ประสิทธิผลและประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูปวยในลักษณะบูรณาการ.

Overall Req.

Multiple Req.

II – 1.2 ระบบบริหารความเสีย่ง ความปลอดภัย และคุณภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System)

1

ประสาน
โปรแกรมความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ

คนหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของ

ความเสี่ยง

กําหนดมาตรการ
ปองกัน, สื่อสาร, 

สรางความตระหนัก

ระบบรายงานอุบัติการณ
รายงาน วิเคราะห ใชประโยชน

ประเมิน
ประสิทธิผล

ปรับปรงุ

วิเคราะหสาเหตุ

แกปญหา

กําหนดกลุม/วตัถุประสงค

กําหนด KPI

ใชวิธีการที่หลากหลาย

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

ข. คุณภาพการดูแลผูปวย
2
3
4

1

2

3 4

6

5

ทบทวนการดูแลผูปวย
พัฒนาคุณภาพการดูแล
สําหรับกลุมเปาหมาย

Monitor ประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง



มาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

1.มีการประสานงานและประสานความรวมมือที่ดีระหวางโปรแกรมบริหารความเสี่ยงตางๆ รวมทั้ง
การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

2. มีการคนหาความเสี่ยงทางดานคลินิกและความเสี่ยงทัว่ไป ในทุกหนวยงานและในทุกระดับ 
จัดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดเปาหมายความปลอดภัยและมาตรการปองกัน

3. มีการกําหนดกลยุทรและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสรางความตระหนักอยาง
ทั่วถึง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ไดผล

4. มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะหขอมูลและนําขอมูล
ไปใชเพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรูและวางแผน

5. มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง(root cause)เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบ ที่อยูเบื้องหลังและ
นําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสม

6. มีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และ
นําไปสูการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ประเด็นสําคัญในระบบบริหารความเสี่ยง

Risk Identification Risk Prevention

Critical Incident 
Management

Documentation
Reporting System

Safety Culture 
& Awareness

Information, Monitoring, Evaluation

Quality Review

Risk Profile
Trend of incident
Efficiency of RM system

Safety brief
PSL Walkround

Simulation

Coverage
Use of information

Timeliness & appropriateness
Communication

RCA

Coverage
Clinical risk

Appropriateness
Compliance

Patient Safety 
Goals



SA 2011



SA 2011
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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







การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ

สิ่งที่พึงปฏิบัติ

•  กําหนดทีมรับผิดชอบ

•  นอมนํามาตรฐานเขากับบริบทขององคกร

• สรางมาตรฐานเขาไปอยูในงานประจํา

• พัฒนาระบบและการเชื่อมโยง

• ประเมินการบรรลุเปาหมายของระบบ

• เขียน SA ตามมาตรฐานตอน I-IV



แกไขเมื่อเกิดปญหา

ตั้งทีม 
วางกรอบการทํางาน
ปรับปรุงโครงสราง

กิจกรรม
คณุภาพพื้นฐาน

5 ส., ขอเสนอแนะ

ออกแบบ
กระบวนการ
เหมาะสม

นําไปปฏิบัติ
ครอบคลุม
ถูกตอง

บรรลุเปาหมาย
พื้นฐาน

ปรับปรุงระบบ
บูรณาการ
นวตกรรม

เปนแบบอยางที่ดี
ของการปฏิบัติ
มีวัฒนธรรม
คณุภาพ

ผลลัพธดีเลิศ

ผลลัพธดีกวา
ระดับเฉลี่ยผลลัพธอยูใน

ระดับเฉลี่ย
ผลลัพธไมนาพึงพอใจ

ประเมินผล
อยางเปนระบบ

วัฒนธรรม
เรียนรู

สือ่สาร
มีความเขาใจ

1 2 3 4 51.5 2.5 3.5

สอดคลองกับ
บริบท

เริ่มตน
นําไปปฏิบัติ

พอใจกับผลงาน

โดดเดนพรอมเลา

ยังตองปรับปรุง

ในประเด็นสําคัญเพิ่งเริ่มตน

มาตรฐานกับ maturity ของการพัฒนา



แกไขเมื่อเกิดปญหา

ตั้งทีม 
วางกรอบการทํางาน
ปรับปรุงโครงสราง

กิจกรรม
คณุภาพพื้นฐาน

5 ส., ขอเสนอแนะ

ออกแบบ
กระบวนการ
เหมาะสม

นําไปปฏิบัติ
ครอบคลุม
ถูกตอง

บรรลุเปาหมาย
พื้นฐาน

ปรับปรุงระบบ
บูรณาการ
นวตกรรม

เปนแบบอยางที่ดี
ของการปฏิบัติ
มีวัฒนธรรม
คณุภาพ

ผลลัพธดีเลิศ

ผลลัพธดีกวา
ระดับเฉลี่ยผลลัพธอยูใน

ระดับเฉลี่ย
ผลลัพธไมนาพึงพอใจ

ประเมินผล
อยางเปนระบบ

วัฒนธรรม
เรียนรู

สื่อสาร
มีความเขาใจ

1 2 3 4 51.5 2.5 3.5

สอดคลองกับ
บริบท

เริ่มตน
นําไปปฏิบัติ

พอใจกับผลงาน

โดดเดนพรอมเลา

ยังตองปรับปรุง

ในประเด็นสําคัญเพิ่งเริ่มตน

มาตรฐานมิไดขีดเสนผานเพียงเสนเดียว

บรรเทา
ความเสียหาย

ปองกัน
(RCA / HFE)

ดักจับใหมาก
(Trigger) 

Process Redesign

นําสูการปฏิบัติ
/ ตามรอย Mini- research

Process Innovation
Integration

Spirituality (HHC, LO)RMS QMS

คุยกันเลน เห็นของจริง อิงการวิจัย

Improvement Model

Core Values & Culture (Safety, Quality, Learning)

SPA &Self Enquiry



การใชมาตรฐานใหครบทุกพื้นที่
และพัฒนาเปนลําดับขั้น

มาตรฐาน ขั้นตน ขั้นกลาง ขั้นกาวหนา

หนวยงาน

กลุมผูปวย

ระบบงาน

องคกร

I-6, II-1

II-1.2, III

I, II

I

หัวหนาพาทํา
ทบทวน

ทบทวน

ทบทวน

สรางทีม ไดใจ

Service Profile

Clinical Tracer
& CQI

PDSA

Strategic 
Management

Innovative 
Design

Clinical 
Research

Innovative 
Design

Innovative 
Management

หนวยงานหนวยงาน                                
หนวยบริการหนวยบริการ                        กลุกลุมผูปวยมผูปวย

ระบบงานระบบงาน

องคกร

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล การประชุม 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551



ทําใหมาตรฐานเขาไปอยูในชีวิตประจําวัน

2. เห็นของจริง HOW

เราทํางานกันอยางไร ไปเยี่ยมชมกันอยางสนุกๆ

เลาใหฟง ทําใหดู สิวาเราทํากันอยางไร เราเขาใจกันอยางไร

ความลอแหลมหรือความเสี่ยงอยูตรงไหน เราปองกันอยางไร

ถาเปนอยางนั้นจะทําอยางไร เปนอยางนี้จะทําอยางไร

มีการทําจริงหรือไม ดูไดจากตรงไหน ถามไดจากใคร

จะทําอยางไรใหทําไดงายขึ้น (ใชหลัก Human Factors)3. อิงการวิจัย HOW MUCH

ชวยกันเปนคนชางสงสัย ตั้งประเด็นขอสงสัยไวมากๆ

เลือกประเด็นสําคัญ ตั้งคําถามการวิจัย

ทํา mini-research เก็บขอมูลแตนอย ใชคําถามนอย จํานวนตัวอยางนอย 

เก็บนอยแตใหไดขอมูลและความรูที่ตรงประเด็น เปนประโยชนตอการพัฒนา

1. คุยกันเลน
WHY (in general) มาตรฐานนี้มีเปาหมายอะไร

WHY (for us) มาตรฐานนี้จะชวยใหระบบของเราดีขึ้นไดอยางไร

WHAT อะไรที่เราทําไดดี อะไรที่ยังเปนจุดออน
จุดออนนั้นอยูตรงไหน กับใคร เมื่อไร ที่ใด

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล การประชุม 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551

อิงบริบท

Management by Fact

Management by Fact
Genba Genbutsu



SPA : Standards –Practice - Assessment

เปนเครื่องมือชวยให รพ.เห็นแนวทางการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัตทิี่ชัดเจน

และบอกแนวทางการสรุปขอมูลสําคัญที่จะบันทึกสงใหคณะผูเยีย่มสํารวจ

ซึ่งจะชวยลดภาระของ รพ.และผูเยี่ยมสํารวจในเรื่องการจัดทําเอกสาร

เนนความสําคัญของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

มาตรฐานนั้นจึงจะเปนประโยชนตอองคกร

การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติสามารถทําไดงายๆ 

“คุยกันเลน – เห็นของจริง – อิงการวิจัย”



(3) ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพื้นฐานของความรูทาง

วิทยาศาสตรที่ทันสมัย การปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับ เปนไปตามขอกําหนดใน

กฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร.

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันเลือกสรร scientific evidence (หลักฐาน

วิธีการที่ไดรับการพิสูจนวาไดผลจากการศึกษาอยางเปนวิทยาศาสตร) ที่ 

update จากแหลงที่เหมาะสม เชน CDC, ชมรมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

• นําขอมูลหลักฐานดังกลาวมาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติงานที่ใชอยู (ถามี

การจัดทําไวแลว)  mบทวนแนวทางปฏิบัติใหทันสมัยกับ evidence

• ทํา gap analysis เพื่อหาชองวางของการปฏิบัติกับมาตรการที่ไดรับการพิสูจน

แลว กําหนดเปาหมายและแผนการปรับปรุง

• จัดทําแนวทางปฏิบัติงานเทาที่จําเปน เพื่อเปนที่ใชอางอิง ทําความเขาใจ 

และธํางใหการปรับปรุงที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืน 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ตัวอยาง scientific evidence ที่นํามาใชในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

S

P

A



แนวคิด SPA

กิจกรรม /

กระบวนการ

พื้นฐาน

ใชประโยชน

ปรับปรุงใหเปนระบบยิ่งขึ้น
กําหนดขัน้ตอน ผูรับผิดชอบ 

รอบเวลาดําเนนิการชัดเจน

ทําซ้ําไดเหมือนเดิม

มีการวัดและประเมินผล



แนวคิด SPA

• สิ่งที่ระบุวาเปนแนวทางในการดําเนินการในเอกสารชุดนี้เปน

ขอเสนอใหผูนาํและทีมงานของ รพ.พิจารณาเทานั้น ควรเลือก

ดําเนินการเฉพาะเทาที่จะเปนประโยชนและเหมาะสมกับบริบท

ของ รพ.  แตอยางนอยควรนํามาสูขอมูลที่จะตอบในประเด็น

สําคัญที่ระบุไวได

• จุดเนนในการตอบแบบประเมินตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธ

ของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่งบทเรียนนั้นควรผานการ

วิเคราะหประเด็นสําคัญรวมกันในทีมงานที่เกี่ยวของ  นั่นคือการ

เนนในสวนของ context และ study หรือ learning ในวงลอ PDSA  

โดยไมตองบรรยายวิธีการหรือหลักคิด เพื่อจะไดไมเปนภาระใน

การจัดทําเอกสาร
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Self Enquiry

Enquiry = examine, explore, inspection, investigate, probe

เปลี่ยนโทนจากการเยีย่มสํารวจภายใน มาเปนการวิจัยสืบคนตนเอง

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร พรพ. 25 กรกฎาคม 2551





สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ประเมินการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ

ทําความเขาใจเปาหมายของมาตรฐาน

- เปาหมายเพื่อ performance และการเรียนรูขององคกร

- เปาหมายเพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพและปลอดภัย

- เปาหมายเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

เอามาตรฐานมาคุยกันเลน

- จุดแข็งและจุดออนตามบริบทและความทาทายของเรา
ตามรอยการนําไปปฏิบัติในสถานการณจริง

- ใครเปนเจาของกระบวนการ ใครเปนผูรับผลงาน  
 

ประเมินผลดวยการสุมตัวอยางเก็บขอมูล

- ขั้นตอนใด ผลลัพธใด มีความสําคัญสูง



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

กิจกรรมกลุม 

ศึกษามาตรฐานในหมวดที่กําหนดให

ทําความเขาใจวาจะเชื่อมโยงขอกําหนดในมาตรฐานกับ

เปาหมายตอไปนี้ไดอยางไร

- เปาหมายเพื่อ performance และการเรียนรูขององคกร

- เปาหมายเพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพและปลอดภัย

- เปาหมายเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

A : I – 3.3 สิทธิผูปวย

B : I – 4.1 การวัด วิเคราะห และทบทวนผลงานขององคกร

C : III – 2 การประเมินผูปวย

D : III – 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง

E : III – 5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

กิจกรรมกลุม

ทดลองใชมาตรฐานอยางมีคุณคา

- ความเชื่อมโยงกับการสรางเสริมสุขภาพ

- คําถามที่จะเอามาตรฐานมาคุยกันเลน (15 นาที)

- วิธีการตามรอยการปฏิบัติ (15 นาที)

- ออกแบบการสุมตัวอยางประเมินผล (15 นาที)

A : I – 3.3 สิทธิผูปวย

B : I – 4.1 การวัด วิเคราะห และทบทวนผลงานขององคกร

C : III – 2 การประเมินผูปวย

D : III – 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง

E : III – 5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย


