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ตอนที่ I

การวัด วิ เคราะห์ และจัดการความรู้
การวางแผน
กลยุทธ์

การมุ่งเน้ น
ทรัพยากรบุคคล

การม่งเนนผู
เน้ นผ้ป่ วย
การมุ
และสิ ทธิ ผปู้ ่ วย

การจัดการ
การจดการ
กระบวนการ

การนํา

ตอนที่ IV
ด้านการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านการมุ่งเน้ นผู้รบั ผลงาน
ผลการ ด้านการเงิ น
ดําเนิ นงาน ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
ดานประสทธผลของกระบวนการ
ด้านการนํา
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ระบบงานสําคัญของ รพ. ตอนที่ II
ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกํากับดูแลวิ ชาชีพ
สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
การป้ องกันการติ ดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย

ตอนที่ III

กระบวนการดูแลผู้ป่วย
การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
การประเมิ นผูป้ ่ วย
การวางแผน
การดูแลผูป้ ่ วย
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
การดูแลต่อเนื่ อง

1. คุยกันเล่น
WHY (in general)

Management by Fact
Genba Genbutsu

มาตรฐานนี้ มีเป้ าหมายอะไร

ฐ ้ จะช่วยให้ระบบของเราดีขึ้นได้อย่างไร
มาตรฐานนี
อะไรที่เราทําได้ดี อะไรที่ยงั เป็ นจุดอ่อน
WHAT
2. เห็นของจริง HOW
จุดอ่อนนัน้ อยู่ตรงไหน กับใคร เมื่อไร ที่ใด
เราทํางานกันอย่างไร ไปเยี่ยมชมกันอย่างสนุกๆ
อิงบริบท
เล่าให้ฟัง ทําให้ดู ซิ ว่าเราทํากันอย่างไร เราเข้าใจกันอย่างไร
ความล่อแหลมหรือความเสี่ยงอยู่ตรงไหน เราป้ องกันอย่างไร
Management by Fact
ถ้าเป็ นอย่างนัน้ จะทําอย่างไร เป็ นอย่างนี้ จะทําอย่างไร
มีการทําจริ งหรือไม่ ดูได้จากตรงไหน ถามได้จากใคร
HOW MUCH
3. องการวจย
อิงการวิจยั
จะทําอย่างไรให้ทาํ ได้ง่ายขึน้ (ใชหลก
จะทาอยางไรใหทาไดงายขน
(ใช้หลัก Human Factors)
WHY (for us)

ช่วยกันเป็ นคนช่างสงสัย ตัง้ ประเด็นข้อสงสัยไว้มากๆ
เลือกประเด็นสําคัญ ตัง้ คําถามการวิ จยั
ทํา mini-research เก็บข้อมูลแต่น้อย ใช้คาํ ถามน้ อย จํานวนตัวอย่างน้ อย
เก็บน้ อยแต่ให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่ตรงประเด็น เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนา
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นพ.อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล “New HA Standards: Concept & Overview” 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551

สรุปคุยกันเล่น: เป้ าหมายและจุดอ่อนของเรา
มาตรฐาน
Access

Why
Concept
Purpose
สิทธิของประชาชน
บริการที่จาํ เป็ น ->ผลลัพธ์ที่ดี

บริบทของเรา
What
กายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม
ค่าใช้จา่ ย, เวลาให้บริการ

Where
บริการฉุกเฉิน

ตัดสินใจรับ/ไม่รบั
การลงนามหลังได้รบั ข้อมูล ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการรับรู ้
เตรียมความพร้อมผูป้ ่ วย
ทราบปั ญหา/ความต้องการ
การประเมินด้านจิตใจ
Assessment
ของผูป้ ่ วยอย่างครอบคลุม
อารมณ์ สังคม
แผนตอบสนองปั
ญ
หา/ความต้
อ
งการ
ไม่
ม
แ
ี
ผน ไม่มีเป้าหมาย
Planning
ของผ้ป่ วยอย่
ของผู
วยอยางครอบคลุ
างครอบคลมม
ไม่ครอบคลมม
ไมครอบคลุ
Implementation แผนได้รบั การปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ปั ญหาของผูป้ ่ วยได้รบั การตอบสนอง ผลลัพธ์ดี
ทราบผลการดูแล ทั้งรายบุคคล และรายกลุม่
Evaluation
รูว้ า่ จะต้องปรับอะไร
ปั ญหาที่เหลือได้รบั การดูแล
Continuity of Care
ป้องกันการกําเริบซํ้า
Entry
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II – 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System)
มีระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ผลและ
ประสานสอดคล้องกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยในลักษณะบูรณาการ

1
ประสาน
ระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารความเสี่ยง
และระบบสารสนเทศ
ค้นหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของ
2 ความเสี่ยง

ก.
ก ระบบบรหารความเสยงและความปลอดภย
ระบบบริ หารความเสี่ยงและความปลอดภัย
6

ปรับปรุง
3

4

กําหนดมาตรการ
ป้ องกัน, สื่อสาร,
สร้างความตระหนัก

ประเมิ น
ประสิ ทธิ ผล

แก้ปัญหา
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ระบบรายงานอุบตั ิ การณ์

วิ เคราะห์สาเหตุ

ทบทวนการดูแลผู้ป่วย

พัฒนาคุณภาพการดูแล
สําหรับกลุ่มเป้ าหมาย

รายงาน วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์

1

2 กําหนดกลุม่ /วัตถุประสงค์

ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย 3 กําหนด KPI

4 ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย

Performance Evaluation Framework

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III - 2
การประเมิ นผูป้ ่ วย
3.1
3 1 วางแผนดูแลผูป้ ่ วย
3.2 วางแผนจําหน่ าย
III - 1
การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ

III - 5
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง

III - 3
การวางแผน

4.1 การดูแลทัวไป
่
III - 6
การดูแลต่อเนื่ อง

III - 4
การดูแลผูป้ ่ วย

4.2 การดูแลที่มีความเสี่ยงสูง
4.3 การดูแลเฉพาะ

ระดับของข้อกําหนด
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ (ACN)

Basic Requirement

ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมั ่นใจว่าผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึง
บริ การที่จาํ เป็็ นได้
ไ ้ง่าย, กระบวนการรับผูป้ ่ วยเหมาะกับปัญหา
สุขภาพ / ความต้องการของผูป้ ่ วย ทันเวลา มีการประสานงาน
ที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล.

Overall Requirement

(1) ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของตน. ทีมผูใ้ ห้บริการพยายามลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ ใน
ด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุุปสรรคอื่นๆๆ. ทีมผูใู้ ห้บริการ
ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการอย่างรวดเร็ว. ระยะเวลารอคอยเพือ่ เข้ารับ
บริการเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนทีใ่ ช้บริการ.

Multiple Requirement
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สิ่งที่ซ่อนอยูใ่ นมาตรฐานแต่ละข้อ
ความมุ่งหมาย:
เจ้าของกระบวนการ:
ผูร้ บั ผลของกระบวนการ:
หัวใจสําคัญของข้อ :
ปั จจัยที่ควรพิจารณา:
กระบวนการ:

Intent (รูว้ ่าทําไปเพื่ออะไร)
Process Owner (รูว้ ่าใครต้องทํา)
Process Customer (รูว้ ่าคนทําต้องคิดถึงใคร)
Key Issues of Criteria (รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา)
Key Factors to be Considered (Context) (ข้อมูลที่ตอ้ งรู)้
Processes (รูข้ ้นั ตอนที่ตอ้ งทํา)

Core Values

Overall Requirement

Context

Criteria

Processes
Owner

Intent / Outcome
Customer
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I – 1.1 การนําองค์กรโดยผูน้ าํ ระดับสูง (Senior Leadership)
ี้ ําองค์กร สอ
ื่ สารและสง
่ เสริมผลการดําเนินงานทีด
ผูน
้ ําระด ับสูงชน
่ ี ให้ความมน
่ ั ใจ
ในคุณภาพและความปลอดภ ัยในการดูแลผูร้ ับบริการ

การชีน้ ําองค์กร
การสร้างสิง่ แวดล้อม
และบรรยากาศ
การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

Process:
Purpose:
การสือ่ สาร
เสริมพลัง
สร้างแรงจูงใจ

การกําํ หนดจุดเน้้น

Process Owner: ผูน้ ําระดับสูง

บุคลากรปฏิบตั งิ าน
ไปในทิศทาง
เดียวกันกับทีไ่ ด้รบั
การชีน้ ําจากผูน้ ํา

องค์กรมีผลงานที่ดี
มุ่งเน้ นผูป้ ่ วย
มุ่งเน้ นคุณภาพ/
ความปลอดภัย

ผ้ผูรบบผลงาน
ั ผลงาน
บุคลากรทุกคน
คูพ่ นั ธมิตรที่สาํ คัญ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สังคมโดยรวม
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III – 1. การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry)
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึงบริ การที่จาํ เป็ นได้ง่าย
กระบวนการรับผูป้ ่ วยเหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผูป้ ่ วย ทันเวลา
มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล

การเข้าถึง
การลดอุปสรรค

กายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม

ตอบสนองรวดเร็ว

ดูแู ลฉุุกเฉิ น
เร่งด่วน
2
ประเมิ นผูป้ ่ วย
เบือ้ งต้น

1
การให้
ใ ้ข้อมูล
และการเสริมพลัง

ส่งต่อ

ชวยเหลอเบองตน
ช่วยเหลือเบือ้ งต้น
อธิบายเหตุผล, หาทีส่ ่งต่อ

3
ประเมิ นความ
สามารถขององค์กร

4
รับไว้ในหน่ วยบริ การ
วิ กฤติ /พิ เศษ

เกณฑ์เข้าหน่ วยบริการวิกฤติ

ให้ข้อมููล

รับไว้ในหน่ วยบริ การ
ทัวั ่ ไป

5
ได้รบั การยิ นยอม

ผู้ป่วยเข้ารับบริ การ
ทันเวลา เหมาะสม
มีประสิ ทธิ ผล

สภาพความเจ็บปว่ ย
การดูแลทีจ่ ะได้รบั
ผลลัพธ์และค่าใช้จา่ ย

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึงบริ การที่จาํ เป็ นได้ง่าย,
กระบวนการรับผูป้ ่ วยเหมาะกับปัญหาสุขภาพ / ความต้องการของผูป้ ่ วย ทันเวลา มี
การประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร [ผูป้ ู ่ วยเข้ารับบริ การ ทันเวลา เหมาะสม มีประสิ ทธิ ผล]
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา [PCT,CLT] [1.1 ER-OPD-คลินิกเฉพาะโรค]
Process Customer: ผูร้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูป้ ่ วยกลุม่ ไหน ใครที่ตอ้ งถึง [ทบทวนข้อมูลกลุม่
ผูป้ ่ วย วิเคราะห์ดูว่ากลุม่ ไหนบ้าง แต่ละกลุม่ ต้องการอะไร]
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา [ลดระยะเวลารอคอย, ระบบการประเมินและ
การตอบสนอง, การได้รบั บริการที่จาํ เป็ น, การให้ขอ้ มูล, การส่งต่อ, ระบบการรับไว้]
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้ [สถิตผิ รู ้ บั บริการ, ระยะเวลารอคอย, เหตุการณ์ไม่
พึงึ ประสงค์,์ ผลการประเมินและประเมินซํ้ า,ผลการทบทวนการส่งต่อ, ผลการทบทวนการ
เสียขีวิต, ผลการทบทวน
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา [แนะนําให้เปิ ดมาตรฐาน]
Performance: ผลการดําเนินงาน [ระยะเวลารอคอยแสดงข้อมูลต่อเนื่อง,………..]
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ตัวอย่างที่ควรพิจารณาตอบในแบบประเมิน
(1) การปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 1-2 ปี เช่น บริการทีไ่ ม่สามารถจัดได้นํามาทบทวน
ปรับปรุงอย่างไร, ลดอุปสรรคการเข้าถึงอะไรมีโอกาสพัฒนาอะไร, ระยะเวลารอคอย->
การลดขัน้ ตอนบริการ การกระจายเวลานัด การเปิดบริการเพิม่ , ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อกลุม่ ต่างๆ, กลุ่มทีไ่ ม่มโี อกาสเข้าถึงคือกลุม่ ไไหนและจัดการอย่างไร
ไ
(2) ผลการ monitor ความรวดเร็วในการดูแล ผลของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดจาก
การดูแลทีล่ า่ ช้า (นํามาปรับอะไร)
(3) สถิตผิ ปู้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถรับไว้รกั ษา และผลประเมินในประเด็นความไม่เหมาะสม
ต่างๆ
(4) ผลการประเมินการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การรับย้ายหรือรับเข้าบริการวิกฤติ/บริการ
พิเศษ
(5) ผลการประเมินเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูล การลงนามยินยอม รับการรักษา และการ
ปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
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กิ จกรรมที่ 1: ทําความเข้าใจกับมาตรฐาน (Standard)

1. ขอให้ศึกษามาตรฐานที่ได้รบั มอบหมาย(15 นาที)
2. พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็
ใ ป็ นคนทําํ
Process Customer: ผูร้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูป้ ่ วยกลุ่มไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดาเนนงาน
ผลการดําเนินงาน
3. นําเสนอกลุ่มละ 2 นาที
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึง
บริ การที่จาํ เป็ นได้ง่าย, กระบวนการรับผูปู้ ่ วยเหมาะกับปัญหา
สุขภาพ / ความต้องการของผูป้ ่ วย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี
ภายใต้ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูรู ้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูปู ้ ่ วยกลุ่มุ ไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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III-2 การประเมิ นผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมิ นความต้องการและปัญหาสุขภาพ
อย่างถูกู ต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูร้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูป้ ่ วยกลุ่มไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ขอมู
ข้อมลที
ลทตองรู
่ตอ้ งร้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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III-3.1 การวางแผนดูแลผูป้ ่ วย
ทีมผูใ้ ห้บริ การจัดทําแผนการดูแลผูป้ ่ วยที่มีการประสานกันอย่าง
ดีและมีเป้ าหมายที่ชดั เจน สอดคล้องกับปัญหา / ความต้องการ
ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วย.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูร้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูป้ ่ วยกลุ่มไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รููป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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III-3.2 การวางแผนจําหน่ าย
มีการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยเพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลตนเอง
และได้รบั การดูแู ลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ หลังจากจําหน่ ายจากโรงพยาบาล.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูร้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูป้ ่ วยกลุ่มไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รููป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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III-4.1 การดูแลผูป้ ่ วยทัวไป
่
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานวิ ชาชีพ

Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูรู ้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูปู ้ ่ วยกลุ่มุ ไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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III-4.2 การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยงสูง
ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความ
เสี่ยงสูงู และให้บริ การที่มีความเสี่ยงสูงู อย่างทันท่วงที ปลอดภัย
เหมาะสม ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูรู ้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูปู ้ ่ วยกลุ่มุ ไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
ทีมผูใ้ ห้บริ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก่ผปู้ ่ วย /
ครอบครัว และกิ จกรรมที่วางแผนไว้เพื่อเสริ มพลังผูป้ ่ วย /
ครอบครวใหมความสามารถและรบผดชอบในการดู
แลสุสขภาพ
ัใ ้ ี
ส
ั ิ ช ใ
ของตนเอง รวมทัง้ เชื่อมโยงการสร้างเสริ มสุขภาพเข้าในทุก
ขัน้ ตอนของการดูแล.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูร้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูป้ ่ วยกลุ่มไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Key Factors to be Considered: ข้อมูลที่ตอ้ งรู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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III-6 การดูแลต่อเนื่ อง
ทีมผูใ้ ห้บริ การทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความร่วมมือและประสานงาน
เพื่อให้มีการติ ดตามและดูแู ลผูปู้ ่ วยต่อเนื่ องที่ให้ผลดี.
Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process Owner: ใครเป็ นคนทํา
Process Customer: ผูร้ บั ผลของกระบวนการนี้ ผูป้ ่ วยกลุ่มไหน ใครที่ตอ้ งถึง
Key Issues of Criteria: รูป้ ระเด็นสําคัญที่ตอ้ งทํา
Keyy Factors to be Considered: ข้อมููลที่ตอ้ งรูู ้
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Performance: ผลการดําเนินงาน
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SPA in Action
 จุดมุ่งหมายเพื่อนําไปสู่การวางแผนพัฒนาในประเด็นที่
สําคัญขององค์กร ไม่ใช่ให้ตอบ สรพ.
 อาจจะใช้ SPA in Action แทน SPA ได้
 สามารถเพิ่ มคําถามได้เองเพื่อความสมบูรณ์
 สามารถวางแผนพัฒนาโดยไม่ต้องปฏิ บตั ิ ตามแนวทางใน
คอลัมน์ ขวาทัง้ หมดก็ได้
 บางเรองตองกลบไปดู
บางเรื่องต้องกลับไปดรายละเอี
รายละเอยดใน
ยดใน SPA
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ระดับของข้อกําหนด
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ (ACN)

Basic Requirement

ทีมผูใ้ ห้บริ การสร้างความมั ่นใจว่าผูร้ บั บริ การสามารถเข้าถึง
บริ การที่จาํ เป็็ นได้
ไ ้ง่าย, กระบวนการรับผูป้ ่ วยเหมาะกับปัญหา
สุขภาพ / ความต้องการของผูป้ ่ วย ทันเวลา มีการประสานงาน
ที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล.

Overall Requirement

(1) ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของตน. ทีมผูใ้ ห้บริการพยายามลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ ใน
ด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุุปสรรคอื่นๆๆ. ทีมผูใู้ ห้บริการ
ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการอย่างรวดเร็ว. ระยะเวลารอคอยเพือ่ เข้ารับ
บริการเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนทีใ่ ช้บริการ.

Multiple Requirement
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SPA: III-1
S

P

A

Multiple Requirement

(1) ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของตน. ทีมผูใ้ ห้บริการพยายาม
ลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ ในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ. ทีมผูใ้ ห้บริการ
ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการอย่างรวดเร็ว. ระยะเวลารอคอยเพือ่ เข้ารับบริการเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนที่
ใชบรการ.
ใช้บริการ.
กิ จกรรมที่ควรดําเนิ นการ
• ผูร้ บั ผิดชอบบริการ OPD, ER, ร่วมกับ PCT/CLT ต่างๆ ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
o บริการของ รพ.สามารถตอบสนองความต้องการสุขภาพของผูร้ บั บริการและชุมชนที่ รพ.รับผิดชอบได้
เพียงใด มีความต้องการใดที่ รพ.ยังไม่สามารถจัดบริการได้ หรือแม้มบี ริการก็ยงั มีปญั หาในการเข้าถึง นําบริการทีเ่ ป็ น
ปญั หาในการเข้าถึงมาร่วมกันพิจารณาปรับปรุง
o อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการในด้านภายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ มีอะไรบ้าง ทีผ่ า่ นมามี
ความพยายามในการลดอุุปสรรคต่อการเข้าถึงอย่างไร มีโอกาสพัฒนาอะไรเพิม่ เติมอีก
o ระยะเวลารอคอยก่อนทีจ่ ะได้รบั การตรวจจากแพทย์ท่ี OPD และ ER เป็ นเท่าไร สามารถลดขันตอน
้
จัดเวลานัดเพือ่ กระจายภาระงาน หรือเพิม่ จํานวนหน่วยบริการได้บา้ งหรือไม่
o ความรวดเร็วในการตอบสนองผูร้ บั บริการในผูป้ ว่ ยกลุม่ ต่างๆ
• ผูเ้ กีย่ วข้องนําโอกาสพัฒนาต่างๆ ทีไ่ ด้จากการทบทวนไปดําเนินการพัฒนา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมิ นตนเองโดยสรุป
• การปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 1-2 ปีทผ่ี า่ นมา
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SPA in Action: III-1
S

Act

Multiple Requirement

(1) ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของตน. ทีมผูใ้ ห้บริการพยายามลดอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงบริการ ในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ. ทีมผูใ้ ห้บริการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการอย่างรวดเร็ว.
ระยะเวลารอคอยเพือ่ เข้ารับบริการเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนทีใ่ ช้บริการ.

คําถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
บริการใดทีเ่ ป็ นความต้องการสําคัญของชุมชน แต่โรงพยาบาลยังไม่สามารถ
ัใ ้ ิ ไ ้
จดใหบรการได
โรคใดบ้างทีก่ ารสื่อสารและให้ขอ้ มูลผ่านเทคโนโลยี สามารถช่วยดูแลผูป้ ว่ ยได้
โดยไม่ตอ้ งมา รพ.
โรคใดบ้างทีต่ อ้ งการการดูแลอย่างเร่งด่วน แต่ผปู้ ว่ ยในบ้างพืน้ ทีม่ ปี ญั หาใน
การเดินทาง
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างทีโ่ ดดเดีย่ วตนเอง ไม่ยอมมารับบริการ ถูกหน่ วงเหนี่ยว
หรือไม่ถูกพามารับบริการ
อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการในด้านกายภาพมีอะไรบ้าง
อุปสรรคต่อการเข้าถึงในด้านภาษามีอะไรบ้าง
อุอปสรรคต่
ปสรรคตอการเขาถงในดานวฒนธรรมมอะไรบาง
อการเข้าถึงในด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง
อุปสรรคต่อการเข้าถึงด้านอื่นๆ มีอะไรบ้าง
ระยะเวลารอคอยก่อนทีจ่ ะได้รบั การตรวจจากแพทย์ท่ี OPD ของแผนกต่างๆ
เป็ นเท่าไร
ระยะเวลารอคอยก่อนทีจ่ ะได้รบั การตรวจจากแพทย์ท่ี ER ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
เร่งด่วนต่างๆ เป็ นเท่าไร (การตรวจขัน้ ต้น, การตัดสินสังการรั
่
กษา)
มีผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งนัดคิวมาเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาอะไรบ้าง ต้องรอ
คิวนานเท่าไร
มีขนั ้ ตอนทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการของผูป้ ่วยอะไรบ้าง

ดําเนิ นการปรับปรุง
ทีมนํ าและผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาว่า รพ.ควรจัดบริการดังกล่าวหรือไม่ ถ้า
่ ้ ึ ิ ไ ้ ่ ไ
ไ ่ ี ิ ี ใ ้ ป้ วยเขาถงบรการไดอยางไร
ไมจะมวธการใหผู
จัดให้มรี ะบบให้คําปรึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม
ประสานกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ ในเรือ่ งการสื่อสารและการเดินทาง/ขนย้าย
จัดให้มบี ริการเชิงรุกหรือร่วมมือกับชุมชนในการค้นหาผูป้ ว่ ย เพื่อให้ได้รบั การ
ดูแลอย่างเหมาะสม
ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างกายภาพ
จัดหาอุปกรณ์ช่วยสื่อสารหรือล่าม
ทําความเข้าใจ บ่บงช
ทาความเขาใจ
งชี้ ตอบสนเอง
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
กําหนดเป้าหมายทีเ่ หมาะสม ปรับปรุงระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น เพิม่ จุด
บริการ กระจายผูป้ ว่ ย ลดขัน้ ตอน
กําหนดเป้าหมายทีเ่ หมาะสม ปรับปรุงระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ปรับปรุงเพื่อให้ระยะเวลารอคอยในคิวสัน้ ลง อาจพิจารณาการส่งต่อหรือการ
สร้างความร่วมมือ
ใช้แนวคิด Lean เพื่อขจัดขัน้ ตอนทีไ่ ม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกไป 26

กิจกรรมที่ 2: SPA & SPA in Action

1. ขอให้ศึกษา SPA และ SPA in action มาตรฐานที่ได้รบั มอบหมาย
2. พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนสําคัญที่ตอ้ งทํา
Practice: การปฏิบตั ทิ ี่สาํ คัญ
Assessment: ประเด็นที่ควรสรุป
เวลา 30 นาที นําเสนอกลุ่มละ 3 นาที
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กิจกรรมที่ 3: SAR
1. ศึกษาเอกสาร SAR ในหมวดที่รบั ผิดชอบ
2. พิจารณาสรุปประเด็นที่ทาํ ได้ดี ประเด็นที่ควรมีแต่ไม่พบ
3. นําประเด็นที่ทาํ ได้ดีมาตรวจสอบตามขั้นตอน PDCA
P - Plan/Design ออกแบบเหมาะสมหรือไม่
D – Do ทําไปปฏิบตั ติ ามที่ออกแบบอย่างครบถ้วนหรือไม่
C – Check มีการกํากับติดตามและประเมินผลเหมาะสมหรือไม่
A – Act มีการปรับปรุงและเรียนรูห้ รือไม่
4. ประเด็นที่จะตามรอยไปดูที่หน้างาน
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Part III Overview
Humanized SPA
Review
Report

Storytelling
RCA

AE

Trigger

Standard Linkage
Prevention

Build-in
Quality

Clinical
Tracer

CTQ
Critical to Quality

Spirituality, System, R2R
SPA III
PSGs: SIMPLE
Other guidelines

R2R

Trace
KA/SA
Clinical Tracer
Highlight

Knowledge Asset
Self Assessment

สินทรัพย์ความรู้
ข้อมูลู การประเมินตนเอง

Proxy disease

คุยกันเล่น เห็นของจริ ง อิ งการวิ จยั
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ตอนที่ IV ผลการดําเนินงานขององค์กร
องค์กรแสดงให้เห็นผลการดําเนิ นงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสําคัญ ได้แก่ ผลด้านการ
ดูแลผูป้ ่ วย ผลด้านการมุ่งเน้ นผูป้ ่ วยและผูร้ บั ผลงานอื่นๆ ผลด้านการเงิ น ผลด้านบุคลากร
ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ ผลด้านการนํา และผลด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผลลัพธ์

กระบวนการ
IV - 1
ผลด้านการดแลผ้
ผลดานการดู
แลผูป่ วย ความปลอดภย
ความปลอดภัย

Functional status

IV - 4
ผลด้านทรัพยากรบุคคล
IV - 6
ผลด้านการนํา
การบรรลุผลตามกลยุทธ์
จริยธรรม การกํากับดูแล
ความรับผิดชอบทางการเงิน
ความรบผดชอบทางการเงน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ชุมชน

ผูกพัน พึงพอใจ การพัฒนา
ขีดความสามารถ อัตรากําลัง
บรรยากาศการทํางาน

IV - 2
ผลด้านการมุ่งเน้ น
ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงาน

IV - 5
ผลด้านประสิ ทธิ ผล
ของกระบวนการ

ความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ
คุณค่า การคงอยู่ การแนะนํา
การสร้า้ งความสมพนธ์
ั ั ์

ระบบงาน
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
กระบวนการสําคัญ

IV - 7
ผลด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ
บุคลากร
ผูร้ บั บริการ
ชุมชน

IV - 3
ผลด้านการเงิ น

การใช้มาตรฐานที่ก่อให้เกิ ดคุณค่า
• ทําความเข้าใจเป้ าหมายและคําสําคัญ (key words) ของมาตรฐานให้กระจ่างชัด
• เน้นการใช้เพือ่ การเรียนรู้และยกระดับผลการดําเนินงาน
• เน้นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ (ศึกษาและทาความเข้าใจเส้นที่
เชือ่ มต่อองค์ประกอบต่างๆ ในแผนภูม)ิ และการเชือ่ มโยงระหว่างระบบงานต่างๆ
• เน้นการนํามาตรฐานไปเรียนรูแ้ ละทบทวนการปฏิ บตั ิ ในสถานการณ์จริ ง ในทีท่ าํ งาน ทีข่ า้ ง
เตียงผูป้ ว่ ย
• เน้นการพัฒนาทีค่ รอบคลุมทุกพืน้ ที่ (ระบบงาน กลุ่มผูป้ ว่ ย หน่วยงาน) อย่างเชือ่ มโยง
• ประยุกต์ใช้มาตรฐานอย่างเหมาะสม เช่น ประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนที่ 1 กับระดับหน่วยงาน
ร ุ มาตรฐานว่
รฐ นวาด้วยการจั
รจดการกระบวนการในทกเรื
ร ร วน รใน ุ เรอ่ ง
ด้วย ประยกต์
• เน้นการทบทวนประเมิ นผลในระดับภาพรวม และการบรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบ

31

