I – 1.1 การนาองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง (Senior Leadership)
ผู้นาระดับสูงชี้นาองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการดาเนินงานที่ดี ให้ความมั ่นใจในคุณภาพ
และความปลอดภัยในการดูแลผู้รบั บริการ

ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม
1

2

กาหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่านิยม
ถ่ายทอด ปฏิบตั ใิ ห้เห็นความมุง่ มัน่

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การมีจริยธรรมทีด่ ี

สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเอือ้ ต่อ
3

4

ข. การสื่อสารและจุดเน้ นขององค์กร

การปรับปรุงผลงาน การบรรลุวตั ถุประสงค์
การสร้างนวตกรรม ความคล่องตัว การเรียนรู้
สัมพันธภาพ ความร่วมมือ การประสานบริการ

สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

จุดเน้ นที่การปฏิบตั ิ

1 การสื่อสาร
ให้อานาจตัดสินใจ
จูงใจ ยกย่องชมเชย

เพือ่ ปรับปรุงผลงาน
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
2

ทบทวน
ตัวชี้ วดั

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

การปฏิบตั ิ
ผลงานที่ดี
คุณภาพ
ความปลอดภัย
การมุ่งเน้ นผู้ป่วย

I-1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (LED.1)
ผูน้ าระดับสูงชีน้ าองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการดาเนินงานที่ดี ให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพและความปลอดภัยในการดูแ ลผูร้ บั บริการ.

I-1.1 ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม

I-1.1 ก (1) วิสยั ทัศน์ และค่านิยม
ปฏิบตั เิ ป็ นตัวอย่าง

ผูน้ ากาหนด MVV

ถ่ายทอดสู่บุคลากร
นา MVV ไปปฏิบตั ิ

ถ่ายทอดสู่พนั ธมิตร
ทบทวน

วิเคราะห์สถานการณ์

องค์กรมีผลงานที่ดี
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

I-1.1 ก (2) จริยธรรม
ผูน้ าจัดทาประมวลจริยธรรม
และพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

ผูน้ าปฏิบตั เิ ป็ นตัวอย่าง
สร้างสิง่ แวดล้อมที่ส่งเสริมการฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม

มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และมีจริยธรรม

I-1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (LED.1)
ผูน้ าระดับสูงชีน้ าองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการดาเนินงานที่ดี ให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพและความปลอดภัยในการดูแ ลผูร้ บั บริการ.

I-1.1 ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม

I-1.1 ก (3) สิ่งแวดล้อมที่ทาให้องค์กรยังยื
่ น
ผูน้ ากาหนดความคาดหวัง
เกี่ยวกับ strategic objective

ให้ความช่วยเหลือใน
ประเด็นที่ทา้ ทาย

ติดตามกากับ

บรรยากาศเอือ้ ต่อ
การบรรลุพนั ธกิจ

องค์กรมีความยังยื
่ น

ส่งเสริมการให้ขอ้ เสนอแนะ
ส่งเสริมการสร้างนวตกรรม

องค์กรมีนวตกรรม

สร้างสิง่ แวดล้อม, จัดให้มแี หล่งข้อมูล, ส่งเสริม CoP
ผูน้ ากาหนดนโยบาย

องค์กรแห่งการเรียนรู้

นาข้อมูลและความรูม้ าใช้ตดั สินใจในระดับองค์กร
โครงสร้างสหสาขาวิชาชีพ
การประสานสาหรับบริการเฉพาะโรค

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
การประสานงานที่ดี

I-1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (LED.1)
ผูน้ าระดับสูงชีน้ าองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการดาเนินงานที่ดี ให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพและความปลอดภัยในการดูแ ลผูร้ บั บริการ.

ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม
วางระบบบริหาร Q&S

กาหนดมาตรการที่เป็ น
หลักประกัน Q&S

สื่อสารเพื่อนาไปปฏิบตั ิ

สนับสนุนการพัฒนา: อบรม ให้แนวทาง ขจัด
อุปสรรค สนับสนุนทรัพยากร แรงจูงใจ
ผูน้ ากาหนดนโยบาย Q&S,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์,
ลาดับความสาคัญ

ส่งเสริมวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผูป้ ่ วย การพัฒนา
ต่อเนือง การเรียนรู้
ส่งเสริมการนา Patient
Safety Goals มาปฏิบตั ิ

ประเมินวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย

I-1.1 ก (3)/II-1.1 ก (1-4) การสนับสนุนจากผูน้ า
I-1.1 ก (4) วัฒนธรรมความปลอดภัย

ส่งเสริมการรายงานและ
เรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์
ส่งเสริมให้เกิด mindfulness
ในเรื่องความปลอดภัย
Patient Safety Leadership
Walkround สม่ าเสมอ

ติดตามกากับ

องค์กรที่
น่าไว้วางใจ

I-1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (LED.1)
ผูน้ าระดับสูงชีน้ าองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการดาเนินงานที่ดี ให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพและความปลอดภัยในการดูแ ลผูร้ บั บริการ.

I-1.1 ข (1) สื่อสาร เสริมพลัง จูงใจ

I-1.1 ข. การสื่อสารและจุดเน้ นขององค์กร
ประเด็น
กลุ่มเป้ าหมาย

กาหนดแนวทางสื่อสาร

วิธกี าร

สื่อสาร

ความเข้าใจ

เครือข่ายที่ไม่
เป็ นทางการ
กาหนดแนวทางเสริมพลัง
กาหนดแนวทางจูงใจ

ความมันใจ
่

สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ให้รางวัล

การมุ่งเน้นผูป้ ่ วย คุณภาพ
และผลงานที่ดี

มีแรงจูงใจ

ยกย่องชมเชย

I-1.1 ข (2) Focus on Action
ทบทวนการบรรลุวสิ ยั ทัศน์
และวัตถุประสงค์
ทบทวนโอกาสพัฒนาอื่นๆ

ระบุจุดเน้น

สื่อสาร/สนับสนุน

นาจุดเน้นไปปฏิบตั ิ

I – 1.2 การกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Governance and Social Responsibility)
องค์กรแสดงถึงระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
สร้างความมั ่นใจว่ามีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนสนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน

ก. การกากับดูแลกิจการ
1 ระบบกากับดูแลกิจการ
ผูบ้ ริหาร การเงิน โปร่งใส การตรวจสอบ ผลประโยชน์

ประเมินผลงาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผูน้ า ระบบการนา

ผูน้ า ระบบการนา

2

ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน
กาหนดชุมชน/ประเด็นสนับสนุน
สนับสนุน
สร้างความเข้มแข็ง

ดูแลสุขภาพ
ของชุมชน

ข. กฎหมายและจริยธรรม
ความเสี่ยง
ผลกระทบด้านลบ
ความกังวลสาธารณะ

กระบวนการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

กฎหมายข้อบังคับ

1

ติดตามกากับ

2

ส่งเสริมจริยธรรม

ดาเนินการ
เมื่อฝ่ าฝื น

องค์กรที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อสังคม

I-1.2 การกากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2)
องค์กรแสดงถึงระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมันใจว่
่ ามีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมีส่วน
สนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.

I-1.2 ก. การกากับดูแลกิจการ

ให้ความเห็นชอบพันธกิจ
นโยบาย / แผน / งปม.
มีกระบวนการได้มาที่โปร่งใส่

แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุด ดูแลให้
เป็ นไปตามข้อตกลง

กาหนดโครงสร้างและหน้าที่
ของคณะผูก้ ากับดูแลกิจการ

การตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่เป็ นอิสระ

I-1.2 ก(1) การกากับดูแลกิจการ

ระบบกากับดูแลกิจการที่ดี

ให้ความมันใจในเรื
่
่องความ
โปร่งใสในการตัดสินใจ
พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

I-1.2 ก(2) การประเมินการนา
นโยบายการประเมิน

ประเมินผูก้ ากับดูแลกิจการ

ปรับปรุงระบบกากับดูแลกิจการ

ประเมินผูน้ า

ปรับปรุงผูน้ า

ประเมินระบบการนา

ปรับปรุงระบบการนา

ผูน้ า/ระบบการนา
ที่ดี มีประสิทธิผล

I-1.2 การกากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2)
องค์กรแสดงถึงระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมันใจว่
่ ามีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมีส่วน
สนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.

I-1.2 ข. กฎหมายและจริยธรรม
I-1.2 ข(1-2) การปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
เตรียมการเชิงรุกในด้าน risk
& public concern

วิเคราะห์/คาดการณ์

ใช้ทรัพยากรคุม้ ค่า
รักษาสิง่ แวดล้อม

กาหนดกระบวนการเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ส่งเสริมให้มจี ริยธรรมในทุก
ปฏิสมั พันธ์

กาหนด/ติดตามตัวชีว้ ดั

เฝ้ าระวังและดาเนินการเมื่อมี
การฝ่ าฝืนหลักจริยธรรม

การทาการตลาด การรับผู้ป่วย การโอนย้าย การจาหน่าย การ
เปิ ดเผยข้อมูล การเรียกเก็บค่าบริการ การทาหน้าทีข่ องวิชาชีพ

องค์กรรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ และมีจริยธรรม

I-1.2 การกากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม (LED.2)
องค์กรแสดงถึงระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความมันใจว่
่ ามีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมีส่วน
สนับสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.

I-1.2 ค. การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของชุมชน
I-1.2 ค(1) ความผาสุกของสังคมในวงกว้าง
ด้านสิง่ แวดล้อม

พิจารณาโอกาสทา
ประโยชน์ต่อภาวะที่ดี
และความสมบูรณ์

ด้านสังคม

นาเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
นาเป็ นส่วนหนึ่งของงานประจาวัน

ด้านเศรษฐกิจ
ความผาสุกของ
สังคมและความ
เข้มแข็งของชุมชน

I-1.2 ค(2) การสนับสนุนชุมชน
กาหนดชุมชน
พิจารณาสมรรถนะหลัก

กาหนดกิจกรรมสนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ผูน้ าและบุคลากรร่วมกัน
พัฒนาชุมชน

I – 2.1 การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development)
องค์กรกาหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความท้าทายขององค์กร
และสร้างความเข้มแข็งให้กบั การดาเนินงานขององค์กร
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
1

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

2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ปั ญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส สิง่ คุกคามขององค์กร
ปั จจัยสาคัญอืน่ ๆ
- ความปลอดภัย / ความผิดพลัง้
- ความร่วมมือ การแข่งขัน
- การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
- การเปลีย่ นแปลงระบบบริการ เศรษฐกิจ
- ความเสีย่ งด้านการเงิน สังคม จริยธรรม
ความสามารถในการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกรอบเวลา

2

สอดคล้องกับความท้าทายขององค์กร
ตอบสนองความท้าทายทีส่ าคัญขององค์กร
ตอบสนองสถานะสุขภาพ / ความต้องการสุขภาพ
มีสว่ นต่อผลลัพธ์สุขภาพทีด่ ขี น้ึ

3

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ผลลัพธ์สุขภาพทีด่ ขี น้ึ ของผูป้ ่ วย ครอบครัว
ชุมชน บุคลากร
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพดี

การนากลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ

องค์กรเข้มแข็ง
และยังยื
่ น

I – 2.1 การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development)
องค์กรกาหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความท้าทายขององค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กบั การดาเนินงานของ
องค์กร

I-2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
ผู้นาร่วมกับบุคลากร
ขันตอนและกรอบเวลา
้

กาหนดกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์

รับรู้ potential blind spot
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ปั ญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส สิง่ คุกคามขององค์กร
ปั จจัยสาคัญอื่นๆ
- ความปลอดภัย / ความผิดพลัง้
- ความร่วมมือ การแข่งขัน
- การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
- การเปลีย่ นแปลงระบบบริการ เศรษฐกิจ
- ความเสีย่ งด้านการเงิน สังคม จริยธรรม
ความสามารถในการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์เพื่อความ
เข้มแข็งขององค์กร

โอกาสเชิงกลยุทธ์

บริการใหม่
ตลาดใหม่
สมรรถนะใหม่
ความสัมพันธ์ใหม่
การเป็ นผู้นา
ฯลฯ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และกรอบเวลา

I-2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

I – 2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy Deployment)
องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ และติดตามความก้าวหน้ า
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบรรลุเป้ าประสงค์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ก. ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
แผนทรัพยากรบุคคล

1

องค์กรเข้มแข็ง
และยังยื
่ น

ปฏิบตั ิ ตามแผน

แผนปฏิบตั ิ การ
ทรัพยากร 2
ตัวชี้วดั สาคัญ

4

5

ครอบคลุมประเด็นสาคัญ
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด

ปรับแผน

3

บรรลุเป้ าประสงค์

ติดตามความก้าวหน้ า
ทัง้ องค์กรมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ข. คาดการณ์และเปรียบเทียบ
1 คาดการณ์ ผลการ

ดาเนินงาน

เปรียบเทียบ

ตอบสนอง
ความแตกต่าง

I-2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิ บตั ิ (STM.2)
องค์กรถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ และติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบรรลุเป้ าประสงค์

I-2.2 ก. ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และกรอบเวลา

หน่วยงาน/ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนปฏิบตั กิ าร

แผนทรัพยากรบุคคล:
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
โครงสร้างงานใหม่
เพิม่ อานาจการตัดสินใจ
ความร่วมมือและประสานงาน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การบริหารค่าตอบแทน
การศึกษาและฝึ กอบรม

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบตั ิ

ทรัพยากรการเงินและอื่นๆ

แผนทรัพยากรบุคคล
ตัวชีว้ ดั

สร้างความเข้าใจ

ปฏิบตั กิ ารตามแผน

ติดตามความก้าวหน้า

ปรับแผน

เปรียบเทียบ

ตอบสนอง

ทังองค์
้ กรมุ่งไปทิศทางเดียวกัน
ครอบคลุมประเด็นสาคัญและผู้มสี ่วนได้เสียทังหมด
้

คาดการณ์

I-2.2 ข. คาดการณ์ และเปรียบเทียบ

บรรลุเป้ าประสงค์
องค์กรเข้มแข็งและ
ยังยื
่ น

I – 3.1 ความรูเ้ กี่ยวกับผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน (Patient / Customer Knowledge)
องค์กรเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงานของตน
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริการที่จดั ให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว

ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน
1

จาแนกส่วน (Segment)

กาหนดส่วนที่มงุ่ เน้ น
ผูป้ ่ วย, ผูร้ บั ผลงาน, ตลาดบริการสุขภาพ

ความต้องการ ความคาดหวัง
2

ใช้เพื่อ

รับฟั ง / เรียนรู้
ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

ความเห็นและเสียงสะท้อน

วางแผนจัดบริการ
ปรับปรุงกระบวนการ
3

ปรับปรุงวิธีการรับฟัง/เรียนรู้
ทันความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง
4
และทิศทางการเปลีย่ นแปลงของบริการสุขภาพ

ใช้เพื่อ

เป็ นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นผูป้ ่ วย
ตอบสนองความต้องการ
หาโอกาสสร้างนวตกรรม

บริการ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ

3. การมุ่งเน้ นเกี่ยวกับผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน
I-3.1 องค์กรเรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานของตน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริการที่จดั ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว.
I-3.2 ข. มีการประเมินและนาข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงานมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงาน.

จาแนกกลุ่มผูป้ ่ วย
/ส่วนตลาด
วิเคราะห์ขอ้ มูล

ระบุ customer
life cycle

การสารวจ, การวิจยั ตลาด, การใช้ขอ้ มูลทางระบาดวิทยา, การ
สนทนากลุ่ม, การใช้ขอ้ มูลจาก web, ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

กาหนดวิธรี บั ฟั ง
เสียงของผูร้ บั บริการ

ระบุผรู้ บั บริการ
ในอดีต/อนาคต
และของคู่แข่ง

I-3.2 ข. ประเมินความพึงพอใจ
หาข้อมูลความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการ
ที่มตี ่อองค์กรอื่น

1-3.1 ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน

กาหนดกลุ่ม/
ส่วนที่มุ่งเน้น

รับฟั ง
ความต้องการและ
ความคาดหวัง,
ปั จจัยสาคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้
บริการ

กาหนดวิธปี ระเมินความ
พึงพอใจ ความไม่พงึ
พอใจ ความผูกพัน
ติดตามผลหลังรับบริการ

ประมวลผล

ตอบสนอง/เพิม่
ความพึงพอใจ

ใช้ขอ้ มูลเพื่อ
ระบุขอ้ กาหนดของ
บริการสุขภาพ

สร้างวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นผูป้ ่ วย/
ผูร้ บั บริการ
สร้างนวตกรรม
ให้บริการสุขภาพ
ปรับปรุงการตลาด

ประเมิน/รับ feed back
ปรับปรุงบริการ

บริการสอดคล้อง
กับความต้องการ

I – 3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจบองผูร้ บั ผลงาน
(Customer Relationship and Satisfaction)
องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นศรัทธา ความพึงพอใจ
และความร่วมมือ มีการประเมินและนาข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงานมาใช้
ปรับปรุงการดาเนินงาน
ก. สร้างความสัมพันธ์
1
สร้างความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน

2

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูล บริการ คาร้องเรียน

ปรับปรุงวิธีสร้างความสัมพันธ์
4 และช่องทางการติดต่อ
วิธกี ารเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

จัดการกับ
คาร้องเรียน

3

รวบรวม
วิเคราะห์

ข. ประเมินความพึงพอใจ

1

ประเมินความพึงพอใจ

2

ติดตามผลทันที

ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์

3 ปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจ

ปรับปรุง
การดาเนินงาน

สนองความต้องการ
ความเชื่อมันศรั
่ ทธา
ความพึงพอใจ
ความร่วมมือ

I-3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รบั ผลงาน (PCF.2)
ก. องค์กรสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน เพื่อสร้างความเชื่อมันศรั
่ ทธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ .
นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ

จัดให้มชี ่องทางค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

กาหนดขอบเขต

เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
กาหนดวิธกี ารเข้ารับบริการ

วิเคราะห์ขอ้ มูล

จัดให้มชี ่องทางการเข้ารับบริการ

Update ข้อมูล

ทบทวนและปรับปรุง

สร้างความเชื่อมัน/ร่
่ วมมือ/ผูกพัน

กาหนดวิธสี ร้างความสัมพันธ์

ได้ผรู้ บั บริการใหม่

กาหนดวิธี support ผูร้ บั บริการ

ให้ความช่วยเหลือผูร้ บั บริการ

สนองความต้องการ
ความเชื่อมันศรั
่ ทธา
ความพึงพอใจ
ความร่วมมือ

ฝึกอบรม
นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ

ประชาสัมพันธ์

จัดช่องทางรับคาร้องเรียน

ตอบสนองเบือ้ งต้น

I-3.2 ก. สร้างความสัมพันธ์

สอบสวน

ประเมินผล

ปรับปรุงทัง้ องค์กร

แก้ปัญหา/แจ้งผูร้ อ้ งเรียน

วิเคราะห์

จัดลาดับความสาคัญ

I – 3.3 สิทธิผปู ้ ่ วย (Patients’ Rights)
องค์กรตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผ้ปู ่ วย
ก. คาประกาศสิทธิผ้ปู ่ วย
สิทธิพนื้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ได้รบั ข้อมูลเพียงพอ ชัดเจน
ได้รบั การช่วยเหลือทันทีเมื่อเสี่ยง
ทราบชื่อผูใ้ ห้บริการ
ขอความเห็นที่สอง
ปกปิ ดข้อมูล
การเข้าร่วมวิจยั
ข้อมูลในเวชระเบียน
การใช้สทิ ธิแทน

ข. กระบวนการคุ้มครอง
1 องค์กร
2

ผูป้ ฏิบตั งิ านตระหนัก
ทราบบทบาท
ระบบพร้อมตอบสนอง

ผู้รบั บริการ

ได้รบั ข้อมูลสิทธิ
และหน้าที่

ลักษณะการคุ้มครอง
3
4
5
6

ทุกกิจกรรมการดูแล
การถูกทาร้ายร่างกาย จิตใจ สังคม
ความเป็ นส่วนตัว ศักดิ ์ศรี ค่านิยม
เท่าเทียมตามปั ญหาและความรุนแรง

ผู้ป่วยได้รบั การคุ้มครอง
สิทธิและศักด์ ิ ศรี

ค. ผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ
1 ผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
สิทธิ ศักดิศรี
์
ข้อบังคับ กฎหมาย
ความเชื่อ วัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม

2 ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เด็ก ผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ

3 ผู้ที่ต้องแยก ผูกยึด

I-3.3 สิ ทธิ ผ้ปู ่ วย (PCF.3)
องค์กรตระหนักและให้การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย.

I-3.3 ก. คาประกาศสิทธิผปู้ ่ วย
I-3.3 ข. กระบวนการคุ้มครอง

สิทธิพนื้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ได้รบั ข้อมูลเพียงพอ ชัดเจน
ได้รบั การช่วยเหลือทันทีเมื่อเสีย่ ง
ทราบชื่อผู้ให้บริการ
ขอความเห็นทีส่ อง
ปกปิ ดข้อมูล
การเข้าร่วมวิจยั
ข้อมูลในเวชระเบียน
การใช้สทิ ธิแทน

ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย
สร้างความตระหนัก
ในบุคลากร
จัดระบบพร้อม
ตอบสนอง

คาประกาศสิทธิผปู้ ่ วย
นโยบายการรักษาความลับ
สถานการณ์ /โอกาสเกิ ดปัญหา:
การรักษาความลับ/เปิ ดเผยข้อมูล
การถูกทาร้ายทางร่างกาย จิตใจ สังคม
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของผู้ป่วย
การเคารพความเป็ นส่วนตัว
การเคารพศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
การเคารพในค่านิยม/ความเชื่อ
การบริจาคอวัยวะ/เนื้อเยื่อ

ปฏิบตั ติ ามแนวทางที่กาหนด
ในทุกกิจกรรมการดูแล

วิเคราะห์โอกาสเกิดปั ญหา
สถานการณ์ท่คี วรใส่ใจ
กลุ่มที่มคี วามต้องการเฉพาะ
กลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เด็ก ผู้พกิ าร ผู้สงู อายุ
ผู้ป่วยทีจ่ าเป็ นต้องแยกหรือผูกยึด

I-3.3 ค. ผูป้ ่ วยที่มีความต้องการเฉพาะ

กาหนดแนวทางที่
เหมาะสม

ผูป้ ่ วยได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิและศักดิศรี
์

I – 4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance)
องค์กรจัดให้มีการวัด วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน
โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนขององค์กร
ข. การวิเคราะห์
ทบทวน และปรับปรุงผลงาน

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

เลือก
ติดตาม
รวบรวม
งานประจาวัน
1 เชื่ อมโยง
ผลงานโดยรวม
ความก้าวหน้า
ปรับทิศ
เลือกข้อมูล
ตัดสินใจ
2 เชิงเปรียบเที ยบ
นวตกรรม

3

ปรับปรุงระบบวัดผลงาน
สอดคล้องกับสถานการณ์
ไวต่อการเปลีย่ นแปลง

แนวโน้ม คาดการณ์
วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
1
ความสาเร็จขององค์กร
ประเมินผล ความก้าวหน้าตามแผน
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

2

จัดลาดับความสาคัญ

เพื่อการปรับปรุง
เพื่อสร้างนวตกรรม

ถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ

ทัวทั
่ ง้ องค์กร

รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของการประเมิน
3
และปรับปรุงกระบวนการสาคัญ

I – 4.1 การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร
องค์กรจัดให้มกี ารวัด วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนขององค์กร

I-4.1 ก. การวัดผลงาน

สอดคล้องกับสถานการณ์
ไวต่อการเปลีย่ นแปลง

กาหนดทิศทางตัววัดผลการ
ดาเนินการขององค์กร
เลือกตัววัด
ด้านบริการ ผู้รบั ผลงาน
การเงิน ปฏิบตั ิการ

เลือกแหล่งข้อมูล
เปรียบเทียบ

รวบรวมและ
เชื่อมโยง

ข้อมูล
เปรียบเทียบ
ความสาเร็จขององค์กร
ความก้าวหน้าตามแผน
การตอบสนองการเปลีย่ นแปลง

ปรับปรุบระบบการ
วัดผลการดาเนินการ

การปฏิบตั ิงานประจาวัน
ผลงานขององค์กรโดยรวม
ความก้าวหน้าตามแผน/วัตถุประสงค์

ติดตามข้อมูล

แนวโน้ม คาดการณ์
เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

สื่อสาร/เข้าถึง
หัวหน้าผู้รบั ผิดชอบ
ผู้นาระดับสูง
ผู้กากับดูแลกิจการ

ติดตามผลการดาเนินการ
ตัดสินใจ/สร้างนวตกรรม

วิเคราะห์ขอ้ มูล

ใช้ขอ้ มูล

ทบทวนผลการ
ดาเนินการ

จัดลาดับความสาคัญ

เพื่อการปรับปรุง
เพื่อสร้างนวตกรรม

ถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ

ทั ่วทังองค์
้ กร

I-4.1 ข. การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลงาน

I – 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู ้

(Management of Information, Information Technology, and Knowledge Management)
องค์กรสร้างความมั ่นใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จาเป็ น มีคณ
ุ ภาพ
และพร้อมใช้งาน สาหรับบุคลากร / ผู้ป่วย / ผู้รบั ผลงาน องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์
ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ก. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ความต้องการ
ออกแบบ

บุคลากร/ผูบ้ ริหาร
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
องค์กรภายนอก

จัดการ

2

Hardware & Software

3

พร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน

4

ปรับปรุงกลไกและระบบ

1
2

ข้อมูลพร้อมใช้
เข้าถึง

เชื่อถือได้ ป้ องกันข้อมูลรัวไหล
่
ใช้งานง่าย

ทันความต้องการ
ทิศทางบริการสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ค. คุณภาพ
ข้อมูล/ความรู้

ใช้ประโยชน์

การดูแลผูป้ ่ วย
การบริหารจัดการ
การตรวจสอบทางคลินิก
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการวิจยั

1

รักษาความลับ
ถูกต้อง
น่ าเชื่อถือ
ทันการณ์
ปลอดภัย

ข. การจัดการความรู้
รวบรวม/ถ่ายทอดความรูข้ องบุคลากร
ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้
แลกเปลี่ยนวิธกี ารปฏิบตั ทิ ่ดี ี นาสู่การปฏิบตั ิ
นาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้

I – 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีขอ้ มูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จาเป็ น มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน สาหรับบุคลากร / ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั
ผลงาน องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรูข้ องตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ความต้องการใช้ขอ้ มูลของ
บุคลากร ผูบ้ ริหาร ผูป้ ่ วยองค์กร
ภายนอก ผูส้ ่งมอบ พันธมิตร

ขนาดและความซับซ้อนขององค์กร

วางแผน IS

Knowledge sharing ระหว่างงบุคลากร
Knowledge sharing กับผู ้ป่ วย/องค์กรภายนอก
Best practice sharing
Use org. knowledge for strategic planning
Evidence-based practice

นโยบายการ
จัดการความรู้

จัดการ IS

Software เชื่อถือได้
ปลอดภัย ใช้งานง่าย

Hardware เชื่อถือได้
ปลอดภัย ใช้งานง่าย

การปฏิบตั ติ าม
นโยบาย

Hardware & Software
พร้อมใช้งานในภาวะฉุ กเฉิ น

I-4.2 ข. การจัดการความรู้

ความรูข้ อง
องค์กร

การปฏิบตั ติ าม
นโยบาย

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ :
มีการใช้ตวั วัดใหม่ ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ส่สู าธารณะ
เปลีย่ นแปลงเครื่องมือเก็บข้อมูล / แหล่งข้อมูล
เปลีย่ นแปลงลักษณะของผู้ป่วย
เปลีย่ นแปลงแนวปฏิบตั ิ เทคโนโลยี วิธีการรักษา

Data validation

ข้อมูลพร้อมใช้/
เผยแพร่/เข้าถึง

ใช้ปรับปรุงประสิทธิ
ภาพ/ประสิทธิผล

การเฝ้ าติดตาม

การดูแลผูป้ ่ วย
การบริหารจัดการ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/การวิจยั

ความมันคงปลอดภั
่
ย
การรักษาความลับ
ของข้อมูลและความรู้

I-4.2 ค. คุณภาพ ข้อมูล/ความรู้
นโยบายความมันคง
่
ปลอดภัยและการรักษา
ความลับ

I-4.2 ก. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

I – 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีขอ้ มูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จาเป็ น มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน สาหรับบุคลากร / ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั
ผลงาน องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ความรูข้ องตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

I-4.2 ค. คุณภาพ ข้อมูล/ความรู้
นโยบายความมันคง
่
ปลอดภัยและการรักษา
ความลับ
วิเคราะห์คามเสี่ยง
เกี่ยวกับ accuracy,
reliability, timeliness,
security, confidentiality
ค้นหา/ระบุจุดอ่อนใน
ระบบ

บริหารทรัพย์สนิ
ควบคุมการเข้าถึง
การเข้ารหัส
ฝึกอบรม / สร้างความ
ตระหนัก

กายภาพและ
สิง่ แวดล้อม

กาหนดมาตรการควบคุม

ปฏิบตั กิ าร

ความมันคงปลอดภั
่
ย
การรักษาความลับ
ของข้อมูลและความรู้

การสื่อสาร

การติดตัง้ และ
บารุงรักษาระบบ
ระบบรายงนอุบตั กิ ารณ์

การเฝ้ าติดตาม

I – 5.1 ความผูกพันของบุคลากร (Staff Engagement)
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความสาเร็จ
ในระดับองค์กรและระดับบุคคล บุคลากรและผู้นาได้รบั การพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ดี

Multiple
Req.(วิเคราะห์) ปัจจัยสาคัญ
1 กาหนด
2

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• ความร่วมมือ การสือ่ สารและการแบ่งปั นทักษะ
• การกระจายข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สารกับผู้บริหาร
• เป้ าหมายระดับบุคคล ให้อานาจตัดสินใจ ความคิดริเริม่
• นวตกรรม
• ใช้ประโยชน์จากข้อคิดทีห่ ลากหลาย

ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร

ค. การประเมิน

3 ระบบประเมินผลงาน
และพัฒนาบุคลากร

ประเมินและปรับปรุง

2

ความผูกพัน ผลงาน

(Performance Management System)

รวมทัง้ การบริหารค่าตอบแทน
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย
และการสร้างแรงจูงใจ

1
ผูกพัน
พึงพอใจ

โอกาส/รูปแบบ
การพัฒนา
ที่หลากหลาย

ความสาเร็จ
ขององค์กร
และบุคคล

ความรู้ ทักษะ หนุนเสริมการใช้ความรู/้ ทักษะใหม่ๆ ผลงานดี
ความสามารถ
ยืดหยุ่น
4
มีนวตกรรม
-ความก้าวหน้ าในอาชี พ
แบ่งปั นความรูท้ กั ษะ
สมดุล: องค์กรและบุคลากร
การงาน
สือ่ สารดี
Core Competency คุณสมบัติ
ข้อมูลจากบุคลากร
กระจายสารสนเทศดี
-สร้างผูบ้ ริหาร และผูน้ า
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ถ่ายทอดความรู้
จากผู้ทอ่ี อกจาก
องค์กร

ข้อมูลจากหัวหน้า/ผู้บริหาร
การเป็ นผู้นา
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
ข้อกาหนดของวิชาชีพ
การพัฒนา
การปรับปรุงผลงาน
คุณภาพ ความปลอดภัย
ความรูข้ อง
เทคโนโลยี นวตกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ
องค์กร
จริ
ย
ธรรม
การเรียนรู้ /สินทรัพย์ความรู้

1 บุคลากร

2

ผูน้ า

เน้นเป้ าหมายองค์กร
มุง่ เน้นผู้ป่วย

3 ประเมินประสิทธิผล
การพัฒนาและเรียนรู้

ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน้ า

I-5.1 ความผูกพันของบุคลากร (HRF.1)
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความสาเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล. บุคลากรและผูน้ า
ได้รบั การพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ด.ี

I-5.1 ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร

I-5.1 ค. การประเมิน

I-5.1 ก(1) ปัจจัยความผูกพัน
กาหนดกลุ่ม/ส่วน
ของบุคลากร

กาหนดปั จจัยที่มี
ผลต่อความผูกพัน

เป็ นทางการ/
ไม่เป็ นทางการ

สร้างความผูกพัน

ประเมินความผูกพัน

I-5.1 ก(2) วัฒนธรรมองค์กร

ผลลัพธ์บริการสุขภาพ
สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ

กาหนดนโยบาย
และแนวทาง

I-5.1 ก(3) PMS
กาหนด strategic priorities
ที่จะใช้ในการประเมินผลงาน

สร้างวัฒนธรรมการสื่อสาร

บุคลากรมีความผูกพัน
มีแรงจูงใจ
และสร้างผลงานที่ดี

สร้างวัฒนธรรมมุ่งผลสัมฤทธิ ์
การมุ่งเน้นผูป้ ่ วย
Performance Management
System (PMS)
การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล
การยกย่องชมเชย การพัฒนาบุคลากร

ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร

I-5.1 ความผูกพันของบุคลากร (HRF.1)
องค์กรสร้างความผูกพันกับบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความสาเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล. บุคลากรและผูน้ า
ได้รบั การพัฒนาเพื่อให้สร้างผลงานที่ด.ี

I-5.1 ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน้ า
I-5.1 ข(3) การประเมินผล
I-5.1 ข(1) ระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะหลัก
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
คุณภาพ ความปลอดภัย
เทคโนโลยี/นวตกรรม
จริยธรรม การมุ่งเน้นผูป้ ่ วย
หน้าที่รบั ผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วย

ประเมินประสิทธิผล
การเรียนรูแ้ ละพัฒนา

ผลงานขององงค์กร
ผลงานของแต่ละคน

ปฏิบตั งิ าน
Learning Needs
Learning Needs
(เพิม่ เติมสาหรับผูน้ า)

คุณสมบัตกิ ารเป็ นผูน้ า
จัดการโดยใช้การเรียนรูร้ ะดับองค์กร
การนาองค์กรสู่ความยังยื
่ น

I-5.1 ข(2) การเรียนรู้และพัฒนาสาหรับผูน้ า

จัดการเรียนรู้
และพัฒนา

ส่งเสริม

มีความรู้

ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย
มีสงิ่ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
จัดให้บุคลากรมีเวลาเข้าร่วมเรียนรู้

แผนสร้างผูบ้ ริหาร
และสืบทอดผูน้ า

ความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน

I-5.1 ข(4) ความก้าวหน้ าในอาชี พการงาน

I – 5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Staff Environment)
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ
องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บคุ ลากรมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัย
ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอ
1

ประเมินความต้องการ
กาหนด/มอบหมายหน้ าที่

2

สรรหา ว่าจ้าง จัดวาง ธารงรักษา
ตรวจสอบ/ประเมินคุณสมบัติ

3

บริหาร/จัดระบบ บุคลากร

4

เตรียมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ขีดความสามารถ
อัตรากาลัง

ข. บรรยากาศในการทางาน

1

ที่ทางานเอื้อต่อสุขภาพ/
ความปลอดภัย

2

ดูแลและเกื้อหนุน

นโยบาย
การจัดบริการ
สิทธิประโยชน์

ค. สุขภาพบุคลากร

ใช้ประโยชน์จากความ
เชีย่ วชาญพิเศษขององค์กร,
มุง่ เน้นผู้ป่วย, ผลงานเป็ นไป
ตามความคาดหวัง, คล่องตัว

1

ดูแลสุขภาพตนเอง เรียนรู้ ตัดสินใจ ปฏิบตั ิ

2

เป็ นแบบอย่างพฤติ กรรม

3

ป้ องกันความเสี่ยงจากการทางาน
TB, HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,
Anesthetic Gas, Chemotherapeutic Agent
ประเมินสุขภาพเมื่อแรกเข้าทางาน

ความสาเร็จ
ขององค์กร

4
5

สุขภาพดี
ปลอดภัย

6

ได้รบั ภูมิค้มุ กันโรค

7

ดูแลเมื่อเจ็บป่ วย/สัมผัสเชื้อ

ตรวจสุขภาพเป็ นระยะ

มีขอ้ ตกลงร่วมกัน

I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (HRF.2)
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ . องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทางานและบรรยากาศ
ที่สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย.

I-5.2 ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอ

I-5.2 ข. บรรยากาศในการทางาน

I-5.2 ก(1) ความต้องการและหน้ าที่รบั ผิดชอบ
พันธกิจ
ลักษณะผูป้ ่ วย
กฎระเบียบ

ขีดความสามารถ, อัตรากาลัง

กาหนดความ
ต้องการบุคลากร

I-5.2 ก(2) การสรรหา บรรจุ
I-5.2 ก(3) การบริหาร
สมรรถนะหลัก
ขององค์กร
ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์

สถานที่ทางาน (ดู II-3)
นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์

กาหนด JD

สรรหา
ประเมินคุณสมบัติ
ว่าจ้าง บรรจุ

มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ

จัดโครงสร้างและ
บริหารบุคลากร

หนุนเสริมการ
มุ่งเน้นผูป้ ่ วย

คล่องตัว ผลงานเป็ นไป
ตามความคาดหวัง

I-5.2 ก(4) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เตรียมบุคลากร
ดาเนินการได้ต่อเนื่อง

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
วางระบบรองรับ

บุคลากรมีสุขภาพดี
ปลอดภัย ขวัญกาลังใจ

งานขององค์กร
บรรลุผลสาเร็จ

I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (HRF.2)
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ . องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทางานและบรรยากาศ
ที่สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย.

I-5.2 ค. สุขภาพบุคลากร
I-5.2 ค(1) การดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร
นโยบายการสร้างเสริม
สุขภาพบุคลากร

ให้ความรูบ้ ุคลากร

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

บุคลากรมีส่วนร่วม เรียนรู้ ตัดสินใจ
และปฏิบตั ใิ นการดูแลสุขภาพตนเอง

ประเมินผลพฤติกรรมและ
ผลลัพธ์สุขภาพ

I-5.2 ค(2) การเป็ นแบบอย่างที่ดี
จัดทาข้อตกลงร่วมกัน

บุคลากรมีสุขภาพดี
ปลอดภัย ขวัญกาลังใจ

บุคลากรเป็ นแบบอย่าง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผูน้ าสนับสนุนระบบ
สิง่ แวดล้อม กิจกรรม

I-5.2 ค(3) การจัดการความเสี่ ยงต่อสุขภาพ
การยศาสตร์ กายภาพ สารเคมี เชือ้ โรค จิตใจ อุบตั เิ หตุ อุปกรณ์
ป้ องกัน สุขอนามัย ระบบป้ องกันการสัมผัสปั จจัยเสีย่ ง

ประเมินความเสี่ยง

วิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
ใคร เสีย่ งต่ออะไร
มีผลกระทบเพียงใด

วางแนวทางป้ องกันและ
ควบคุมที่เหมาะสม

นาไปปฏิบตั ิ

จัดระบบรายงงานและ
ระบบข้อมูลข่าวสาร

ประเมินผล

I-5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (HRF.2)
องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ . องค์กรจัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทางานและบรรยากาศ
ที่สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย.

I-5.2 ค(4) Pre-employment health exam.

I-5.2 ค. สุขภาพบุคลากร

ประเมินสุขภาพ
แรกเข้าทางาน

ฐานข้อมูลสุขภาพ
ประจาตัว
การเจ็บป่ วยจากการทางาน
การติดเชือ้ ทีอ่ าจมีผลต่อผู้อน่ื

I-5.2 ค(5) Periodic health exam.
วิเคราะห์ลกั ษณะงาน

ตรวจสุขภาพเป็ นระยะ

ประมวลผลและตอบสนอง

I-5.2 ค(6) Immunization
นโยบายให้ภูมคิ ุม้ กัน
โรคแก่บุคลากร

บุคคลากรได้รบั ภูมคิ ุม้ กัน
โรคติดต่ออย่างเหมาะสม

Hepatitis B, influenza, MMR, varicella, DPT, meningococcal vaccine

I-5.2 ค(7) Work-related inj./illness
นโยบายการดูแลผู้
เจ็บป่ วยจากการ
ทางาน/สัมผัสเชือ้
HIV, HVB, rabies,
SARS, MERS-CoV

แนวทางการดูแลผู้
สัมผัสเชือ้
แนวทางการดูแล
ผูบ้ าดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
จากการทางานอื่นๆ

ประเมินโอกาสแพร่กระจาย
จากัดการปฏิบตั หิ น้าที่
ติดตาม
ประเมิน ให้คาปรึกษา
ดูแลรักษา/ให้ภูมคิ มุ้ กัน

I – 6.1 การออกแบบระบบงาน (Work Systems Design)
องค์กรกาหนดงานที่ เป็ น core competency ของตน ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
สาคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผ้ปู ่ วย / ผู้รบั ผลงานอื่นๆ พร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉิน และบรรลุ
ความสาเร็จขององค์กร
ก. Core Competency ขององค์กร

ข. การออกแบบกระบวนการทางาน

กาหนด Core Competency
1
ขององค์กร

1 กาหนดกระบวนการสาคัญ

2

กระบวนการจัดบริการสุขภาพ
กระบวนการทางธุรกิจ/การดูแลกิจการ
กระบวนการสนับสนุน

ออกแบบ / นวตกรรม
ระบบงานโดยรวม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ผ้ป่วย, ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ
ผูส้ ่งมอบ, คู่พนั ธมิตร

ความปลอดภัย, กฎหมาย
ข้อมูลวิชาการ, มาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีใหม่, ความรูข้ ององค์กร
ผลลัพธ์ท่ดี ขี นึ้ , ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล

2

3

ข้อกาหนด/ความคาดหวัง
ของกระบวนการ
ออกแบบ / นวตกรรม
กระบวนการ

ส่งมอบคุณค่าแก่ผรู้ บั ผลงาน
ความสาเร็จขององค์กร
ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
พร้อมรับภัยพิบตั ิ /
ภาวะฉุกเฉิน

I – 6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางาน
(Work Process Management and Improvement)
องค์กรนากระบวนการทางานสาคัญไปปฏิบตั ิ บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผ้ปู ่ วย / ผู้รบั ผลงานอื่น และเพื่อบรรลุความสาเร็จขององค์กร
I - 6.1 การออกแบบระบบงาน

ก. การจัดการกระบวนการทางาน
2

3

บริหารความคาดหวัง
และการมีส่วนร่วม
ลดการตรวจสอบ
ป้ องกันความผิดพลาด

1

นากระบวนการ
ที่ออกแบบไว้ไปปฏิบตั ิ

บริหารจัดการ / ควบคุมกากับ
ตัวชี้ วดั
KPI,
in-process
measures

ข้อมูล

ผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงาน
ผูส้ ่งมอบ
ผูร้ ่วมงานจาก
ภายนอก

ส่งมอบคุณค่าแก่ผรู้ บั ผลงาน
ความสาเร็จขององค์กร
ผลงานทีด่ ขี น้ึ
ลดความแปรปรวน
ยกระดับการจัดบริการสุขภาพ
และผลลัพธ์สุขภาพ
ตอบสนองการเปลีย่ นแปลง

ปรับปรุงกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพือ่ ขับเคลื่อน
การเรียนรูแ้ ละนวตกรรม

ข. การปรับปรุงกระบวนการทางาน

I-6.1 การออกแบบระบบงาน
องค์กรกาหนดงานที่เป็ นสมรรถนะหลักของตน ออกแบบระบบงาน และกระบวนการสาคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ
พร้อมสาหรับภาวะฉุ กเฉิน และบรรลุความสาเร็จขององค์กร

6.1 ก. สมรรถนะหลักขององค์กร
ทบทวนพันธกิจ/
สิง่ แวดล้อม

ออกแบบระบบงาน/
ระบุขอ้ กาหนด
องค์ประกอบ
แนวคิด/นวตกรรม

กาหนดสมรรถนะหลัก

เกณฑ์

กระบวนการภายใน
ใช้ทรัพยากรภายนอก

ความปลอดภัย กฎหมาย
ข้อมูลวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร
ผลลัพธ์ทดี่ ขี นึ้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

6.1 ข. การออกแบบกระบวนการทางาน

กระบวนการสาคัญ
ข้อกาหนด

6.2ก. การจัดการกระบวนการทางาน
ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วย
ผู้ส่งมอบ คู่พนั ธมิตร

ออกแบบ/นวตกรรม
เอกสารคู่มอื

Consider:
Better performance & health outcome, reduce
variation, safety & risk management, scientific
evidence, professional standards, new
technology, organization knowledge, timeliness,
access, coordination, continuity of care, shared
decision, skillful personal, changing healthcare
need & direction
Domain:
unit, patient pop., system, strategic obj.

6.2 ข. การปรับปรุงกระบวนการทางาน

ส่งมอบคุณค่าให้
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน

พัฒนาให้เชี่ยวชาญ

นาไปปฏิบตั ิ
ติดตามตัวชีว้ ดั /
ควบคุมกระบวนการ
ปรับปรุง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในองค์กร

I-6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางาน
องค์กรนากระบวนการทางานสาคัญไปปฏิบตั ิ บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผปู้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงานอื่น
และเพื่อบรรลุความสาเร็จขององค์กร.

I-6.2ก(2) การบริหารความคาดหวังของผูป้ ่ วย
พิจารณาความ
คาดหวังของผูป้ ่ วย

อธิบายเพื่อปรับความคาดหวัง
ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมตัดสินใจ

I-6.2 ก(3) การลดค่าใช้จ่าย

วิเคราะห์โอกาสลด
ค่าใช้จ่าย

6.2 ก. การจัดการกระบวนการทางาน
กระบวนการ
ให้บริการสุขภาพ
ส่งมอบคุณต่าแก่ผปู้ ่ วย
อย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมต้นทุน
เพิม่ ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ
ป้ องกันความผิดพลาด ของเสีย

ลดค่าใช้จ่าย

ลดค่าประกันความเสียหาย

ลดการตรวจสอบที่ไม่จาเป็ น

6.1 ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
วิเคราะห์โอกาสเกิด
ภัยพิบตั /ิ ภาวะฉุ กเฉิน

เตรียมความพร้อมของสถานที่

ประเมินความพร้อมของระบบ

พร้อมรับภาวะฉุ กเฉิ น
จัดทาแผนจัดการเมื่อเกิดเหตุ

ซักซ้อม/ฝึกซ้อมปฏิบตั ิ

