เรียนรป้ ู ระเด็็นสําคัญของมาตรฐาน Part I
สถาบันรับรองค ุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน

เรวดี ศิรนิ คร
ที่ปรึกษา/ผูเ้ ยี่ยมสํารวจ

1

มาตรฐาน HA/HPH (2006)
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริ หารองค์กร
การวัด วิ เคราะห์ และจัดการความรู้
ตอนที่ IV ผลการดําเนิ นงาน
การวางแผน
กลยุทธ์

การมุงเนน
การม่
เน้ น
ทรัพยากรบุคคล

การมุง่ เน้ นผูป้ ่ วย
และสิ ทธิ ผปู้ ่ วย

การจัดการ
กระบวนการ

การนํา

ดานการดู
้
แลผูป้ ่ วย
ด้านการมุ่งเน้ นผูร้ บั ผลงาน
ผลการ ด้านการเงิน
ดําเนิ นงาน ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านระบบและกระบวนการสําคัญ
ด้านการนํา
ด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญของ รพ.

HA/
HA/HPH
MBNQA
/TQA

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกําํ กับั ดูแลวิิ ชาชีีพ
สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
การป้ องกันการติ ดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย

ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
การประเมิ นผู้ป่วย
การวางแผน
การดูแลผู้ป่วย
การให้ข้อมูลและเสริ มพลัง
การดูแลต่อเนื่ อง

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุขภาพ ฉบับเฉลิ มพระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

2

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

3

I – 1.1 การนําองค์กรโดยผูน้ ําระดับสูง (Senior Leadership)
ผูน้ ําระดับสูงชี้นําองค์กร สื่อสารและส่งเสริ มผลการดําเนิ นงานที่ดี ให้ความ
มันใจในคุ
่
ณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูร้ บั บริ การ
ก วสยทศนและคานยม
วิ สยั ทัศน์ และค่านิ ยม
ก.
1

2

กําหนดพันธกิ จ วิ สยั ทัศน์ ค่านิ ยม
ถ่ายทอด ปฏิบตั ใิ ห้เห็นความมุง่ มัน่

สิ่ งแวดล้อมที่ส่งเสริ ม
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การมีจริยธรรมทีด่ ี

สร้างสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อ
3

4

ข การสอสารและจุ
การสื่อสารและจดเน้
นขององค์กร
ข.
ดเนนขององคกร

การปรับปรุงผลงาน การบรรลุวตั ถุประสงค์
การสร้างนวตกรรม ความคล่องตัว การเรียนรู้
สัมพันธภาพ ความร่วมมือ การประสานบริการ

สร้างและส่งเสริ มวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย

จุดเน้ นที่การปฏิ บตั ิ

1 การสื่อสาร
ให้อํานาจตัดสินใจ
จูงใจ ยกย่องชมเชย

เพือ่ ปรับปรุงผลงาน
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
2

ทบทวน
ตัวชี้วดั
ตวชวด

วัตถุประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

การปฏิ บตั ิ
การปฏบต
ผลงานที่ดี
คุณภาพ
ความปลอดภัย
การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย
4

วิสยั ทัศน์
วิ สยั ทัศน์ ของ รพ.

Key words

ความหมายต่อคนทํางาน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
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I – 1.2 การกํากับดูแลกิ จการและความรับผิ ดชอบต่อสังคม
(Governance and Social Responsibility)
องค์กรแสดงถึงระบบการกํากับดูแลกิ จการที่ดี มีความรับผิ ดชอบต่อสาธารณะ
สร้างความมันใจว่
่ ามีการดําเนิ นงานอย่างมีจริ ยธรรม และมีส่วนสนับสนุนต่อ
สุขภาพของชุมชน
ก. การกํากับดูแู ลกิ จการ
1 ระบบกํากับดูแลกิ จการ
ผูบ้ ริหาร การเงิน โปร่งใส การตรวจสอบ ผลประโยชน์

ประเมิ นผลงาน
ผูน้ ํา ระบบการนํา

ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพ
2

ผูน้ ํา ระบบการนํา

ค การสนบสนุ
การสนับสนนชมชนและสขภาพของชมชน
ค.
นชุมชนและสุขภาพของชุมชน
กําหนดชุมชน/ประเด็นสนับสนุน
สนับสนุน
สร้างความเข้มแข็ง

ดูแลสุขภาพ
ของชุมชน

ข. กฎหมายและจริ
ฎ
ยธรรม
ความเสี่ยง
ผลกระทบด้านลบ
ความกังวลสาธารณะ

กระบวนการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

กฎหมายข้อบังคับ

1

ติ ดตามกํากับ

2

ส่งเสริ มจริ ยธรรม

ดําเนิ นการ
เมื่อฝ่ าฝื น

องค์กรที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อสังคม
6

บทบาทผูน้ ํา
ตอบสนองการกํากับทิศทาง
สร้างธรรมาภิบาล

ผูบ้ งั คับบัญชา

สร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
บรการเหนอความคาดหวง
บริ
การเหนือความคาดหวัง

ผูน้ ํา
สังคม

รับรบ้ ู ริบท
รับผิดชอบต่อสังคม

- นําองค์กร
- สื่อสาร สร้างทีม

ผูร้ บั บริการ

ทีมงาน
สร้างวิสยั ทัศน์
ขับเคลื่อนแผน
ธํารงความสําเร็จ

บทบาทผูน้ ํา
ตอบสนองการกํากับทิศทาง
สร้างธรรมาภิบาล

ผูู้บังคับบัญชา

สร้างผลลัพธ์ที่เป็ นเลิศ
บริ การเหนือความคาดหวัง

ผู้นํา
สั งคม

- นําองค์ กร

ผู้รับบริการ

- สอสาร
สื่ อสาร สรางทม
สร้ างทีม
รับรู้บริ บท
รับผิดชอบต่อสังคม

ทีมงาน

สร้างวิสยั ทัศน์
ขับเคลื่อนแผน
ธํารงความสําเร็จ

I – 2.1 การจัดทํากลยุทธ์ (Strategy Development)
องค์กรกําหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความท้าทาย
ขององค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กบั การดําเนิ นงานขององค์กร
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์
1

ข. วัตถุปุ ระสงค์เชิ งกลยุทุ ธ์

การวางแผนกลยุทธ์
ผูม้ สี ว่ นร่วม: ผูน้ ําร่วมกับบุคลากร
ขัน้ ตอนและกรอบเวลา
ความท้าทายและข้อได้เปรียบ
ค้นหาจุดอ่อนสําคัญทีอ่ าจถูกมองข้าม

1

วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์และกรอบเวลา

2

สอดคล้องกับความท้าทายขององค์กร
ตอบสนองความท้าทายทีส่ าํ คัญขององค์กร
ตอบสนองสถานะสุขภาพ / ความต้องการสุขภาพ
มีสว่ นต่อผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ

2 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ปญั หาและความต้องการด้านสุขภาพ
จุจดแข็
ดแขงง จุจดอ่
ดออน
อน โอกาส สงคุ
สิง่ คกคามขององค์
กคามขององคกร
กร
ปจั จัยสําคัญอื่นๆ
- ความปลอดภัย / ความผิดพลัง้
- ความร่วมมือ การแข่งขัน
- การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
- การเปลีย่ นแปลงระบบบริการ เศรษฐกิจ
- ความเสีย่ งด้านการเงิน สังคม จริยธรรม
ความสามารถในการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ

3

วัตถุปุ ระสงค์เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุขุ ภาพ
ผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ ของผูป้ ว่ ย ครอบครัว
ชุมชน บุคลากร
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี

องค์กรเข้มแข็ง
และยังยื
่ น 9

การนํากลยุทธ์
ไปปฏิ บตั ิ

I – 2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy Deployment)
องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บตั ิ และติ ดตามความก้าวหน้ า
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบรรลุเป้ าประสงค์
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์

ก. ถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิ บตั ิ
แผนทรัพยากรบุคคล

1

องค์กรเข้มแข็ง
และยังยื
่ น

ปฏิ บตั ิ ตามแผน

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทรัพยากร 2
ตัวชี้วดั สําคัญ

4

5

ครอบคลุมประเด็นสําคัญ
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด

ปรับแผน

3

บรรลุเป้ าประสงค์

ติ ดตามความก้าวหน้ า
ทัง้ องค์กรมุง่ ไปใน
ทิ ศทางเดียวกัน

ข. คาดการณ์และเปรียบเทียบ
1 คาดการณ์ ผลการ

ดําเนิ นงาน

เปรียบเทียบ

ตอบสนอง
ความแตกต่10าง

Strategic Management
ทิศทางและเป้าหมายของ รพ.คืออะไร
((วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์)
งานของเราอยูต่ รงไหน
ผลงานของเราจะมีสว่ นต่อตัวชี้ วัดขององค์กรอย่างไร
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I – 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน (Patient / Customer Knowledge)
องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่สาํ คัญของผูป้ ่ วย / ผู้รบั ผลงานของตน
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริ การที่จดั ให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว
ก. ความรู้เกี่ยวกับผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
1

จาแนกสวน
ํ
ส่ (Segment)
(S
t)

กาหนดสวนทมุ
ํ
ส่ ี่ ง่ เนน
้
ผูป้ ว่ ย, ผูร้ บั ผลงาน, ตลาดบริการสุขภาพ

ความต้องการ ความคาดหวัง
2

ใช้เพื่อ

รับฟงั / เรียนรู้
ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับแต่ละกลุม่

ความเห็นและเสียงสะท้อน

วางแผนจัดบริการ
ปรับปรุงกระบวนการ
3

ใช้เพื่อ
ใชเพอ

เป็ นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นผูป้ ว่ ย
ตอบสนองความต้องการ
หาโอกาสสร้างนวตกรรม

บริ การ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ความตองการ

ปรับปรุงวิ ธีการรับฟัง/เรียนรู้
ทันความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง
4
และทิศทางการเปลีย่ นแปลงของบริการสุขภาพ

12

Patient / Customer Focus
ลูกค้าของเราคือใคร : ผูป้ ่ วย ครอบครัว ชุมชน
ู าของเราต้องการอะไร
ลกค้
คุณค่าที่เราสามารถส่งมอบให้แก่ลกู ค้าคืออะไร

13

การจําแนกส่วน (segment) ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
วิธีการจําแนก
ตามภูมิศาสตร์
ตามช่องทางบริการ
ตามระบบ
ประกันสุขภาพ
ตามลักษณะ
การเจ็บป่ วย
อื่นๆ

กลุ่มผูป้ ่ วย

วิธีการรับฟั ง

ความต้องการที่แตกต่างกัน

-
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I – 3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจบองผูร้ บั ผลงาน
(Customer Relationship and Satisfaction)
องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นศรัทธา ความพึงพอใจ
และความร่วมมือ มีการประเมิ นและนําข้อมูลความพึงพอใจของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานมาใช้
ปรับปรุงการดําเนิ นงาน
ก. สร้างความสัมพันธ์
1
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูปู้ ่ วย / ผูรู้ บั ผลงาน

2

ช่องทางการติ ดต่อ

ข้อมูล บริการ คําร้องเรียน

ปรับปรุงวิ ธีสร้างความสัมพันธ์

4 และช่องทางการติ ดต่อ
วิธกี ารเหมาะสมกับแต่ละกล่ม
วธการเหมาะสมกบแตละกลุ

จัดการกับ
คําร้องเรียน

3

รวบรวม
วิ เคราะห์

ข. ประเมนความพงพอใจ
ประเมิ นความพึงพอใจ

1

ประเมิ นความพึงพอใจ

2

ติ ดตามผลทันที

ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์

ปรับปรุง
การดําเนิ นงาน

สนองความต้องการ
ความเชื่อมันศรั
่ ทธา
ความพึงพอใจ
ความร่วมมือ

3 ปรับปรุงวิ ธีการประเมิ นความพึงพอใจ
15

การประเมิ นความพึงพอใจ
ทําอย่างไรไม่ให้เป็ นภาระมากเกินไป

จะเน้นใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนใด

จะทําให้
ใ ตวั เลขทีไ่ ด้มีความน่าเชื่อถืออย่างไร
ไ

16

I – 3.3 สิ ทธิ ผปู้ ่ วย (Patients’ Rights)
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิ ทธิ ผป้ ู ่ วย
ก. คําประกาศสิ ทธิ ผป้ ู ่ วย
สิทธิพน้ื ฐานตามรัฐธรรมนูญ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ได้รบั ข้อมูลเพียงพอ ชัดเจน
ได้รบั การช่วยเหลือทันทีเมื่อเสีย่ ง
ทราบชื่อผูใ้ ห้บริการ
ขอความเห็นทีส่ อง
ปกปิดข้อมูล
การเข้าร่วมวิจยั
ข้อมลในเวชระเบี
ขอมู
ลในเวชระเบยน
ยน
การใช้สทิ ธิแทน

ข. กระบวนการคุ้มครอง
ผูป้ ฏิบตั งิ านตระหนัก

1 องค์กร ทราบบทบาท

ระบบพร้อมตอบสนอง

2

ผูร้ บั บริ การ

้ ่ วยระยะสุดท้าย
1 ผูป
สิทธิ ศักดิศรี
์
ข้อบังคับ กฎหมาย
ความเชื่อ วัฒนธรรม
การมีสว่ นร่วม

ได้รบั ข้อมูลสิทธิ
และหน้าที่

ลักษณะการคุ้มครอง
3
4
5
6

ค. ผูป้ ่ วยที่มีความต้องการเฉพาะ

ทุกกิจกรรมการดูแล
การถกทํ
การถู
กทารายรางกาย
าร้ายร่างกาย จิจตใจ
ตใจ สัสงคม
งคม
ความเป็ นส่วนตัว ศักดิศรี
์ ค่านิยม
เท่าเทียมตามปญั หาและความรุนแรง

้ ี่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
2 ผูท
เด็ก ผูพู้ กิ าร ผูสู้ งู อายุุ

้ ี่ต้องแยก ผูกยึด
3 ผูท

ผูป้ ่ วยได้รบั การคุ้มครอง
สิ ทธิ และศักดิ์ ศรี
17

สิ ทธิ ผปู้ ่ วย
โอกาสคุม้ ครองสิทธิผปู ้ ่ วยเชิงรุก

โ
ไ พร้อมในการให้
ใ
ใ การคุม้ ครองสิทธิผปู ้ ่ วย
โอกาสที
่จะเกิดปั ญหาหรือความไม่

โอกาสที่จะมีการเลือกปฏิบตั ิ

โ
โอกาสทผู
ี่ ร้ บบรการจะไม่
ั ิ
ไ ่ได้ร้ บข้
ั อ้ มูล หรอไม่
ื ไ ่มีส่ว่ นร่ว่ มในการตดสนใจ
ใ
ั ิ ใ

โอกาสที่ผปู ้ ่ วยที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจะไม่ได้รบั การช่วยเหลือทันท่วงที
18

ตามรอย มีโอกาสละเมิ ดอะไร ตรงไหน
Access
Entry
Assessment

Investigation

Diagnosis

R
Reassess

Plan of Care

Discharge Plan

C
Care
off P
Patient
i

C
Communication
i i

I f
Information
i &
Empowerment

Discharge
Continuity of Care
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I – 4.1 การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance)
องค์กรจัดให้มีการวัด วิ เคราะห์ ปรับทิ ศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน
โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนขององค์กร
ข. การวิ เคราะห์
ทบทวน และปรับปรุงุ ผลงาน

ก. การวัดผลงาน
ข้อมูล/สารสนเทศ/ตัวชี้วดั ผลงาน
ด้านบริการ ผูร้ บั ผลงาน การเงิน ปฏิบตั กิ าร

เลือก
รวบรวม
1 เชื่อมโยง
ปรับทิ ศ
เลือกข้อมูล
2 เชงเปรยบเทยบ
เชิ งเปรียบเทียบ

3

ติ ดตาม

งานประจําวัน
ผลงานโดยรวม
ความก้าวหน้า

ตัดสิ นใจ
นวตกรรม

วิ เคราะห์ข้อมูล
1

ประเมิ นผล

2

ปรับปรุงระบบวัดผลงาน
สอดคล้องกับสถานการณ์
ไวต่อการเปลีย่ นแปลง

3

แนวโน้ม คาดการณ์
เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ความสําเร็จขององค์กร
ความก้าวหน้าตามแผน
การตอบสนองการเปลีย่ นแปลง

จัดลําดับความสําคัญ
จดลาดบความสาคญ

เพือ่ การปรับปรุุง
เพือ่ สร้างนวตกรรม

ถ่ายทอดสู่การปฏิ บตั ิ

ทั ่วทัง้ องค์กร

รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของการประเมิ น
และปรับปรุงกระบวนการสําคัญ

20

Performance Measurement
งานของเราใช้อะไรเป็ นตัวชี้ วัด
ุ ้ าหมายได้หรือไม่
ตัวชี้ วัดนั้นสามารถวัดการบรรลเป
เราใช้ตวั ชี้ วัดนั้นเพื่อปรับปรุงงานของเราอย่างไร

21

ตัวชี้วดั ที่มีความสําคัญต่อองค์กรโดยรวม
ตัวชี้ วัด

การใช้ประโยชน์

ํ ั งมาก
สาคญสู

สําคัญปานกลาง

สําคัญน้อย
22

ตัวชี้วดั ที่ใช้ประโยชน์ ในระดับต่างๆ
ตัวชี้ วัด

ตดตามผลงานโดยรวม
ิ
โ
ติดตามการบรรลุเป้าหมาย

ติดตามความก้าวหน้าตามแผน

ติดตามงานประจําวัน
23

I – 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู ้
(Management of Information, Information Technology, and Knowledge Management)
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จาํ เป็ น มีคณ
ุ ภาพ
และพร้อมใช้งาน สําหรับบุคลากร / ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน องค์กรสร้างและจัดการสิ นทรัพย์
ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กร
ก. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ความต้องการ

บุคลากร/ผูบ้ ริหาร
ผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั ผลงาน
องค์กรภายนอก

ออกแบบ

จัดการ

2

Hardware & Software

3

พร้อมใช้ในภาวะฉุุกเฉิ น

4

ปรับปรุงกลไกและระบบ

เชื่อถือได้ ป้องกันข้อมูลรั ่วไหล ใช้งานง่าย

ทันความต้องการ
ทิศทางบริการสุขภาพ
การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี

ค. คุณ
ุ ภาพ
ข้อมูล/ความรู้

1
2

ข้อมูลพร้อมใช้
เข้าถึง
ใช้ประโยชน์

การดูแลผูป้ ว่ ย
การบริหารจัดการ
การตรวจสอบทางคลินิก
การพัฒนาคณภาพ
ุ
การศึกษา และการวิจยั

1

รักษาความลับ
ถูกต้อง
น่ าเชื่อถือ
ทันการณ์
ปลอดภัย

ข. การจัดการความรู้
รวบรวม/ถ่ายทอดความรูข้ องบุคลากร
ถ่ายทอด/แลกเปลีย่ นความรู้
แลกเปลีย่ นวิธกี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ี นําสูก่ ารปฏิบตั ิ
นําหลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์มาใช้
24

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การประเมินแนวโน้ม
Run Chart
Control Chart
การคาดการณ์
การเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ย่อย
Benchmark
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

25

Knowledge Management

เราแลกเปลยนเรยนรู
เราแลกเปลี
่ยนเรียนร้ความรู
วามร้ฝงลกกนอยางไร
ังลึกกันอย่างไร
มีการรวบรวมความรูอ้ ะไร ดําเนินการรวบรวมอย่างไร
เราใช้ขอ้ มูลวิชาการ (scientific evidence) ในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างไร
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I – 5.1 ความผูกพันของบุคลากร (Staff Engagement)
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความสําเร็จ
ในระดับองค์กรและระดับบุคคล บุคลากรและผูน้ ําได้รบั การพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ดี
Multiple Req.
1 กําหนด (วิ เคราะห์) ปัจจัยสําคัญ
2

เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• ความรวมมอ
การสอสารและการแบงปนทกษะ
ความร่วมมือ การสื
่อสารแล การแบ่งปนั ทักษ
• การกระจายข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารกับผูบ้ ริหาร
• เป้าหมายระดับบุคคล ให้อํานาจตัดสินใจ ความคิดริเริม่
• นวตกรรม
• ใช้ประโยชน์จากข้อคิดทีห่ ลากหลาย

ก. การเพิ่ มคุณค่าบุคลากร

ค. การประเมิ น

3 ระบบประเมิ นผลงาน
และพฒนาบุ
คลากร
และพัฒนาบคลากร

ประเมิ นและปรับปรุง

2

ความผู
กพนน ผลงาน
ความผกพั

(Performance Management System)

รวมทัง้ การบริหารค่าตอบแทน
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย
และการสร้างแรงจูงใจ

1
ผูกพัน
พึงพอใจ

โอกาส/รูปแบบ
การพัฒนา
ที่หลากหลาย

ความสําเร็จ
ขององค์กร
และบุคคล

ความรู้ ทักษะ หนุนเสริมการใช้ความรู/้ ทักษะใหม่ๆ ผลงานดี
ความสามารถ
ยืดหยุน่
4
มีนวตกรรม
-ความก้าวหน้ าในอาชีพ
-ความกาวหนาในอาชพ
ั
แบ่งปนความรู
ท้ กั ษะ
สมดุล: องค์กรและบุคลากร
การงาน
สื่อสารดี
Core Competency คุณสมบัติ
ข้อมูลจากบุคลากร
-สร้างผู้บริ หาร และผูน้ ํา
กระจายสารสนเทศดี
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ถ่ายทอดความรู้
จากผูท้ อ่ี อกจาก
องค์กร

ข้อมูลจากหัวหน้า/ผูบ้ ริหาร
การเป็ นผูน้ ํ า
แผนปฏิบตั กิ าร
ข้อกําหนดของวิชาชีพ
การพัฒนา
การปรับปรุงผลงาน
คุณภาพ ความปลอดภัย
ความรูข้ อง
เทคโนโลยี นวตกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ
องค์กร
จริ
ย
ธรรม
การเรียนรู้ /สินทรัพย์ความรู้

1 บุคลากร

2

ผู้นํา

เน้นเป้าหมายองค์กร
มุง่ เน้นผูป้ ว่ ย

3 ประเมิ นประสิ ทธิ ผล
การพัฒนาและเรียนรู้

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา

27

ความผูกพันของบุคลากร
เพื่อนของท่านที่มีความผูกพันกับองค์กรมากๆ มีลกั ษณะอย่างไร

ปั จจัยอะไรที่ทาํ ให้เพื่อนของท่านมีความผูกพันกับองค์กรมาก

28

I – 5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Staff Environment)
องค์กรบริ หารขีดความสามารถและอัตรากําลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ
องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บคุ ลากรมีสขุ ภาพดี
และมีความปลอดภัย
ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอ
1

ประเมิ นความต้องการ
กําหนด/มอบหมายหน้ าที่

2

สรรหา ว่าจ้าง จัดวาง ธํารงรักษา
ตรวจสอบ/ประเมิ นคุณสมบัติ

3

บริ หาร/จัดระบบ บุคลากร

4

เตรียมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ขีดความสามารถ
อัตรากําลัง

ใช้ประโยชน์จากความ
เชีย่ วชาญพิเศษขององค์กร,
มุง่ เน้นผูป้ ว่ ย, ผลงานเป็ นไป
ตามความคาดหวัง, คล่องตัว

ข. บรรยากาศในการทํางาน
1
2

ที่ทาํ งานเอื้อต่ อสุขภาพ/
ความปลอดภัย
ดูแลและเกื้อหนุน

ค. สุขภาพบุคลากร

นโยบาย
การจัดบริการ
สิทธิประโยชน์

1

ดูแลสุขภาพตนเอง เรียนรู้ ตัดสินใจ ปฏิบตั ิ

2

เป็ นแบบอย่างพฤติ กรรม มีขอ้ ตกลงร่วมกัน

3

ป้ องกันความเสี่ยงจากการทํางาน
TB, HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,
Anesthetic Gas,
Gas Chemotherapeutic Agent
ประเมิ นสุขภาพเมื่อแรกเข้าทํางาน

ความสําเร็จ
ขององค์กร

4
5

สุขภาพดี
ปลอดภัย

6

ได้รบั ภูมิค้มุ กันโรค

7

ดูแลเมื่อเจ็บป่ วย/สัมผัสเชื้อ

ตรวจสุขภาพเป็ นระยะ
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I – 6.1 การออกแบบระบบงาน (Work Systems Design)
องค์กรกําหนดงานที่เป็ นความเชี่ยวชาญพิ เศษของตน ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
สําคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ พร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิ น และบรรลุ
ความสําเร็จขององค์กร
ก. ความเชี่ยวชาญพิ
ญ เศษขององค์กร
1

กําหนดความเชี่ยวชาญพิ เศษ
ขององค์กร

2

ออกแบบ / นวตกรรม
ระบบงานโดยรวม
ผูผ้ประกอบวชาชพ
ระกอบวิชาชีพ
ผ้ปว่ ย, ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ
ผูส้ ง่ มอบ, คูพ่ นั ธมิตร

ความปลอดภัย, กฎหมาย
ข้อมูลวิชาการ, มาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีใหม่, ความรูข้ ององค์กร
ผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ , ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล

ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน
1

2

3

กําหนดกระบวนการสําคัญ
กระบวนการจัดบริการสุขภาพ
กระบวนการทางธุรกิจ/การดูแลกิจการ
กระบวนการสนับสนุ น

ข้้อกําํ หนด/ความคาดหวังั
ของกระบวนการ
ออกแบบ / นวตกรรม
กระบวนการ

ส่งมอบคุณค่าแก่ผรู้ บั ผลงาน
ความสําเร็จขององค์กร
ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ น
พร้อมรับภัยพิ บตั ิ /
ภาวะฉุกเฉิ น
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การออกแบบระบบงานโดยรวม
งานที่เป็ นความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร

ตัวอย่าง
การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเป็ นองค์รวม ด้วยหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์
การร่วมมือกับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสมาชิก
การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่บรู ณาการเข้าไปในชุมชน
Effective
Eff ti iintegrated
t t d hhealthcare
lth ddelivery
li system
t
Balanced approach to patient focused care

การพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ระบบงานสําคัญ
ทําเอง
Emergency care
Outpatient care
Inpatient care

จ้างเหมา

ร่วมมือ

Nutrition service

Primary care
Home care

ร่วมทุน
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Core Competency

เป็ นความสามารถเฉพาะขององค์กร ซึ่งมีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จและความยั ่งยืนขององค์กร
เป็ นแก่นในการทําให้บรรลุพนั ธกิจขององค์กร
สร้างข้อได้เปรียบในการดําเนินกิจการขององค์กรสูค่ วามยั ่งยืน
เป็ นความท้าทายสําหรับคู่แข่งในการทีจ่ ะลอกเลียนแบบ

ความยงยนขององคกรนนเกดจากปจจยสองดาน
ความยั
่งยืนขององค์กรนั้นเกิดจากปั จจัยสองด้าน
ปั จจัยภายในก็คือ core competency ขององค์กร
ปั จจัยภายนอกคือความสัมพันธ์กบั องค์กรภายนอก
และความสามารถในการใช้ทรัพยากรจากภายนอก

I – 6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
(Work Process Management and Improvement)
องค์กรนํากระบวนการทํางานสําคัญไปปฏิ บตั ิ บริ หารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผป้ ู ่ วย / ผู้รบั ผลงานอื่น และเพื่อบรรลุความสําเร็จขององค์กร
I - 6.1 การออกแบบระบบงาน

ก. การจัดการกระบวนการทํางาน
2

3

บริ หารความคาดหวัง
และการมีส่วนร่วม
ลดการตรวจสอบ
ป้ องกันความผิ ดพลาด

1

นํากระบวนการ
ที่ออกแบบไว้ไปปฏิ บตั ิ

บริ หารจัดการ / ควบคุมกํากับ
ตัวชี้วดั
KPI,
in-process
measures

ข้อมูล

ผูป้ ว่ ย ผูร้ บั ผลงาน
ผูส้ ง่ มอบ
ผูร้ ว่ มงานจาก
ภายนอก

ส่งมอบคุณค่าแก่ผรู้ บั ผลงาน
ความสําเร็จขององค์กร
ผลงานทีด่ ขี น้ึ
ลดความแปรปรวน
ยกระดับการจัดบริการสุขภาพ
และผลลัพธ์สขุ ภาพ
ตอบสนองการเปลีย่ นแปลง

ปรับปรุงกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพือ่ ขับเคลือ่ น
การเรียนรูแ้ ละนวตกรรม

ข. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
33

บทบาทผูบ้ ริหารในการติดตาม
ประเมินความก้าวหน้าของ
การพัฒนางาน

34

3C-PDSA , 3P

การบริหารเชิงกลย ุทธ์

งานประจํา
งานพัฒนา
-ความพร้อมของ
กําลังคน
เครือ่ งมือ
สภาพแวดล้อม
-แนวทางปฏิบตั ิ
-การควบค ุมภายใน
-การตรวจสอบ
ภายใน
-การจัดการภายใต้
สภาวะฉ ุกเฉิน

งานย ุุทธศาสตร์

ตามรอยระดับกระบวนการ

-เป้าหมายและ
แผนการพัฒนา
-รายงาน
ความก้า้ วหน้า้
-สร ุปผลการ
ดําเนินงาน

-เป้าหมายเชิง
ย ุทธศาสตร์ และแผน
ย ุทธศาสตร์
-strategy mapping
-การจัดการความเสี่ยง
-รายงานความก้าวหน้า
-สร ุปผลการดําเนินงาน
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3C-PDSA , 3P

การบริหารเชิงกลย ุทธ์

งานประจํา
งานพัฒนา
-ความสมบูรณ์
ของกระบวนการ
-ประสิทธิผล
-ประสิทธิภาพ
-เหต ุการณ์ไม่พึง
ประสงค์

งานย ุุทธศาสตร์

ตามรอยระดับผลผลิต ผลลัพธ์
การเพิ่มค ุณภาพใน
มิติต่างๆเช่น
-การเพิ่มประสิทธิผล
-การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
-การเพิ่มความ
ปลอดภัย

-การบรรล ุย ุทธศาสตร์
-ความมัน่ คงทางการ
เงิน
-ความผูกพันของ
ลลกค้
ูกคาา
-ศักยภาพและความ
ผูกพันของเจ้าหน้าที่
-ความสามารถในการ
แข่งขัน
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