
ข. การส่ือสารและจดุเน้นขององคก์ร

ผู้น าระดบัสงูช้ีน าองคก์ร ส่ือสารและส่งเสริมผลการด าเนินงานท่ีดี ให้ความมัน่ใจในคณุภาพ
และความปลอดภยัในการดแูลผู้รบับริการ

ก าหนดพนัธกิจ วิสยัทศัน์ ค่านิยม
ถ่ายทอด ปฏบิตัใิห้เหน็ความมุง่มัน่

ผลงานท่ีดี
คณุภาพ

ความปลอดภยั
การมุ่งเน้นผู้ป่วย

ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริม
การปฏบิตัติามกฎหมาย การมจีรยิธรรมทีด่ี

การส่ือสาร
ให้อ านาจตดัสนิใจ
จงูใจ ยกยอ่งชมเชยจดุเน้นท่ีการปฏิบติั

เพือ่ปรบัปรุงผลงาน
เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์

1

2

ก. วิสยัทศัน์และค่านิยม

สร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อ
การปรบัปรุงผลงาน การบรรลุวตัถุประสงค์
การสรา้งนวตกรรม ความคล่องตวั การเรยีนรู้
สมัพนัธภาพ ความรว่มมอื การประสานบรกิาร

การปฏิบติั
3

1

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์

I – 1.1 การน าองคก์รโดยผูน้  าระดบัสูง (Senior Leadership)

สร้างและส่งเสริมวฒันธรรม
ความปลอดภยัในการดแูลผู้ป่วย4

ทบทวน
ตวัช้ีวดั

2



ผูน้ าก าหนด MVV

I-1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดบัสงู (LED.1)
ผูน้ าระดบัสูงชีน้ าองคก์ร สื่อสารและส่งเสรมิผลการด าเนินงานที่ด ีใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูร้บับรกิาร.

ถ่ายทอดสู่บุคลากร

ปฏบิตัเิป็นตวัอยา่ง

ถ่ายทอดสู่พนัธมติร
น า MVV ไปปฏบิตัิ

องคก์รมผีลงานที่ดี
แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมทบทวน วเิคราะหส์ถานการณ์

ผูน้ าจดัท าประมวลจรยิธรรม
และพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ สรา้งสิง่แวดลอ้มที่ส่งเสรมิการฏบิตัิ

ตามกฎหมายและมจีรยิธรรม

ผูน้ าปฏบิตัเิป็นตวัอยา่ง
มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย

และมจีรยิธรรม

I-1.1 ก (1) วิสยัทศัน์และค่านิยม

I-1.1 ก (2) จริยธรรม

I-1.1 ก. วิสยัทศัน์และค่านิยม



ผูน้ าก าหนดความคาดหวงั
เกี่ยวกบั strategic objective

I-1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดบัสงู (LED.1)
ผูน้ าระดบัสูงชีน้ าองคก์ร สื่อสารและส่งเสรมิผลการด าเนินงานที่ด ีใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูร้บับรกิาร.

องคก์รมคีวามยัง่ยนื

ใหค้วามช่วยเหลอืใน
ประเดน็ที่ทา้ทาย

ตดิตามก ากบั

ผูน้ าก าหนดนโยบาย

สรา้งสิง่แวดลอ้ม, จดัใหม้แีหล่งขอ้มูล, ส่งเสรมิ CoP

น าขอ้มูลและความรูม้าใชต้ดัสนิใจในระดบัองค์กร
องคก์รแห่งการเรยีนรู้

โครงสรา้งสหสาขาวชิาชพี

การประสานส าหรบับรกิารเฉพาะโรค

ความสมัพนัธ ์ความร่วมมอื 
การประสานงานที่ดี

ส่งเสรมิการใหข้อ้เสนอแนะ
องคก์รมนีวตกรรม

ส่งเสรมิการสรา้งนวตกรรม

บรรยากาศเอือ้ต่อ
การบรรลุพนัธกจิ

I-1.1 ก (3) ส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้องคก์รยัง่ยืน I-1.1 ก. วิสยัทศัน์และค่านิยม



ผูน้ าก าหนดนโยบาย Q&S,
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ,์ 

ล าดบัความส าคญั

I-1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดบัสงู (LED.1)
ผูน้ าระดบัสูงชีน้ าองคก์ร สื่อสารและส่งเสรมิผลการด าเนินงานที่ด ีใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูร้บับรกิาร.

ประเมนิวฒันธรรมความ
ปลอดภยั

ส่งเสรมิการน า Patient 
Safety Goals มาปฏบิตัิ

ส่งเสรมิการรายงานและ
เรยีนรูจ้ากอุบตักิารณ์

Patient Safety Leadership
Walkround สม ่าเสมอ

ส่งเสรมิใหเ้กดิ mindfulness 
ในเรื่องความปลอดภยั

องคก์รที่
น่าไวว้างใจ

ตดิตามก ากบั

วางระบบบรหิาร Q&S

ก าหนดมาตรการที่เป็น
หลกัประกนั Q&S

สนบัสนุนการพฒันา: อบรม ใหแ้นวทาง ขจดั
อุปสรรค สนบัสนุนทรพัยากร แรงจูงใจ

สื่อสารเพื่อน าไปปฏบิตัิ

ส่งเสรมิวฒันธรรมการมุ่งเน้นผูป่้วย การพฒันา
ต่อเนือง การเรยีนรู้

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

ก. วิสยัทศัน์และค่านิยม



ทบทวนการบรรลุวสิยัทศัน์
และวตัถุประสงค์

I-1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดบัสงู (LED.1)
ผูน้ าระดบัสูงชีน้ าองคก์ร สื่อสารและส่งเสรมิผลการด าเนินงานที่ด ีใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูร้บับรกิาร.

ระบุจุดเน้น
ทบทวนโอกาสพฒันาอื่นๆ

สื่อสาร/สนบัสนุน น าจุดเน้นไปปฏบิตัิ

การมุ่งเน้นผูป่้วย คุณภาพ 
และผลงานที่ดี

ก าหนดแนวทางสื่อสาร

ประเดน็

กลุ่มเป้าหมาย

วธิกีาร

เครอืขา่ยที่ไม่
เป็นทางการ

สื่อสาร ความเขา้ใจ

ก าหนดแนวทางเสรมิพลงั สนบัสนุนขอ้มูลขา่วสาร

ก าหนดแนวทางจูงใจ
ใหร้างวลั

ยกยอ่งชมเชย
มแีรงจูงใจ

ความมัน่ใจ

I-1.1 ข (2) Focus on Action

I-1.1 ข (1) ส่ือสาร เสริมพลงั จูงใจ I-1.1 ข. การส่ือสารและจดุเน้นขององคก์ร



ข. กฎหมายและจริยธรรม

องคก์รแสดงถึงระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ 
สร้างความมัน่ใจว่ามีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนสนับสนุนต่อสขุภาพของชุมชน

ระบบก ากบัดแูลกิจการ
ผูบ้รหิาร การเงนิ โปรง่ใส การตรวจสอบ ผลประโยชน์ 

ประเมินผลงาน
ผูน้ า ระบบการน า

ความเส่ียง
ผลกระทบด้านลบ

ความกงัวลสาธารณะ

1

2

ก. การก ากบัดแูลกิจการ

1
ปรบัปรงุประสิทธิภาพ

ผูน้ า ระบบการน า

ก าหนดชุมชน/ประเดน็สนับสนุน

ค. การสนับสนุนชุมชนและสขุภาพของชุมชน

สนับสนุน
สร้างความเข้มแขง็

ดแูลสุขภาพ
ของชุมชน

กระบวนการ
ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

กฎหมายข้อบงัคบั

ส่งเสริมจริยธรรม

ติดตามก ากบั

ด าเนินการ
เมื่อฝ่าฝืน

2

องคก์รท่ีมีคณุค่า
ต่อสงัคม

I – 1.2 การก ากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
(Governance and Social Responsibility)



I-1.2 การก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2)
องคก์รแสดงถงึระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณะ สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารด าเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม และมสี่วน
สนบัสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.

ก าหนดโครงสรา้งและหน้าที่
ของคณะผูก้ ากบัดูแลกจิการ

มกีระบวนการไดม้าที่โปร่งใส่

ใหค้วามเหน็ชอบพนัธกจิ 
นโยบาย / แผน / งปม.

แต่งตัง้ผูบ้รหิารสูงสุด ดูแลให้
เป็นไปตามขอ้ตกลง

การตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่เป็นอสิระ

ใหค้วามมัน่ใจในเรื่องความ
โปร่งใสในการตดัสนิใจ

พทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยี

นโยบายการประเมนิ

ประเมนิผูก้ ากบัดูแลกจิการ

ประเมนิผูน้ า

ประเมนิระบบการน า

ปรบัปรุงระบบก ากบัดูแลกจิการ

ปรบัปรุงผูน้ า

ปรบัปรุงระบบการน า

ระบบก ากบัดูแลกจิการที่ดี

ผูน้ า/ระบบการน า
ที่ด ีมปีระสทิธผิล

I-1.2 ก(1) การก ากบัดแูลกิจการ

I-1.2 ก(2) การประเมินการน า

I-1.2 ก. การก ากบัดแูลกิจการ



I-1.2 การก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2)
องคก์รแสดงถงึระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณะ สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารด าเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม และมสี่วน
สนบัสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.

วเิคราะห/์คาดการณ์

I-1.2 ข(1-2) การปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม

เตรยีมการเชงิรุกในดา้น risk 
& public concern

ใชท้รพัยากรคุม้ค่า
รกัษาสิง่แวดลอ้ม

ก าหนดกระบวนการเพื่อ
ปฏบิตัติามกฎหมาย

ส่งเสรมิใหม้จีรยิธรรมในทุก
ปฏสิมัพนัธ์

ก าหนด/ตดิตามตวัชีว้ดั
องคก์รรบัผดิชอบต่อ

สาธารณะ และมจีรยิธรรม

เฝ้าระวงัและด าเนินการเมื่อมี
การฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรม

การท าการตลาด การรบัผู้ป่วย การโอนย้าย การจ าหน่าย การ
เปิดเผยขอ้มลู การเรยีกเกบ็คา่บรกิาร การท าหน้าทีข่องวชิาชพี

I-1.2 ข. กฎหมายและจริยธรรม



I-1.2 การก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (LED.2)
องคก์รแสดงถงึระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณะ สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารด าเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม และมสี่วน
สนบัสนุนต่อสุขภาพของชุมชน.

พจิารณาโอกาสท า
ประโยชน์ต่อภาวะที่ดี
และความสมบูรณ์

I-1.2 ค(1) ความผาสุกของสงัคมในวงกว้าง

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ดา้นสงัคม

ดา้นเศรษฐกจิ

น าเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์

น าเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าวนั

ความผาสุกของ
สงัคมและความ
เขม้แขง็ของชุมชน

I-1.2 ค(2) การสนับสนุนชุมชน

ก าหนดชุมชน

พจิารณาสมรรถนะหลกั

ก าหนดกจิกรรมสนบัสนุนและ
สรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชน

ผูน้ าและบุคลากรร่วมกนั
พฒันาชุมชน

I-1.2 ค. การสนับสนุนชุมชนและสขุภาพของชุมชน



องคก์รก าหนดกลยทุธ ์และวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์เพ่ือตอบสนองความท้าทายขององคก์ร 
และสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการด าเนินงานขององคก์ร

การวางแผนกลยุทธ์ วตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์และกรอบเวลา
ผูม้สีว่นรว่ม: ผูน้ ารว่มกบับุคลากร
ขัน้ตอนและกรอบเวลา
ความท้าทายและขอ้ไดเ้ปรยีบ
คน้หาจุดออ่นส าคญัทีอ่าจถูกมองขา้ม
การวิเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
จุดแขง็ จุดออ่น โอกาส สิง่คุกคามขององคก์ร
ปัจจยัส าคญัอืน่ๆ
- ความปลอดภยั / ความผดิพลัง้
- ความรว่มมอื การแขง่ขนั
- การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
- การเปลีย่นแปลงระบบบรกิาร เศรษฐกจิ
- ความเสีย่งด้านการเงนิ สงัคม จรยิธรรม 
ความสามารถในการน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตัิ

สอดคล้องกบัความท้าทายขององค์กร
ตอบสนองความท้าทายทีส่ าคญัขององคก์ร
ตอบสนองสถานะสุขภาพ / ความต้องการสุขภาพ
มสีว่นต่อผลลพัธสุ์ขภาพทีด่ขี ึน้

ผลลพัธสุ์ขภาพทีด่ขี ึน้ของผูป่้วย ครอบครวั
ชุมชน บุคลากร

สิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการมสุีขภาพดี

วตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพ

องค์กรเข้มแขง็
และยัง่ยืน

ก. กระบวนการจดัท ากลยทุธ์ ข. วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์

3

1

2

1

2

I – 2.1 การจดัท ากลยทุธ ์(Strategy Development)

การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติั



ปัญหาและความต้องการดา้นสุขภาพ
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส สิง่คุกคามขององคก์ร
ปัจจยัส าคญัอื่นๆ
- ความปลอดภยั / ความผิดพลัง้
- ความร่วมมอื การแข่งขนั
- การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
- การเปลีย่นแปลงระบบบริการ เศรษฐกจิ
- ความเสีย่งดา้นการเงิน สงัคม จริยธรรม 
ความสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตัิ

I – 2.1 การจดัท ากลยทุธ ์(Strategy Development)
องคก์รก าหนดกลยทุธ ์และวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์เพื่อตอบสนองความทา้ทายขององคก์ร และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการด าเนินงานของ
องคก์ร

ก าหนดกระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์

I-2.1 ก. กระบวนการจดัท ากลยุทธ์

ผู้น าร่วมกบับุคลากร
ขัน้ตอนและกรอบเวลา

วเิคราะหข์อ้มูล

ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์

โอกาสเชงิกลยทุธ์

รบัรู ้potential blind spot กลยทุธเ์พื่อความ
เขม้แขง็ขององคก์ร

บริการใหม่
ตลาดใหม่
สมรรถนะใหม่
ความสมัพนัธ์ใหม่
การเป็นผู้น า
ฯลฯ

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์
และกรอบเวลา

I-2.1 ข. วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์



องคก์รถ่ายทอดวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั และติดตามความก้าวหน้า
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบรรลเุป้าประสงค์

แผนปฏิบติัการ ปฏิบติัตามแผน

แผนทรพัยากรบคุคล

ตวัชี้วดัส าคญั        
ติดตามความก้าวหน้า
ทัง้องค์กรมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกนั

คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน เปรียบเทียบ

ตอบสนอง
ความแตกต่าง

บรรลุเป้าประสงค์
ทรพัยากร

5

1
4

ก. ถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบติั

ข. คาดการณ์และเปรียบเทียบ

1

ครอบคลุมประเดน็ส าคญั
และผูม้สีว่นได้เสยีทัง้หมด

วตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์

I – 2.2 การน ากลยทุธไ์ปปฏิบตัิ (Strategy Deployment)

2 ปรบัแผน 3

องค์กรเข้มแขง็
และยัง่ยืน



I-2.2 การถ่ายทอดกลยทุธเ์พ่ือน าไปปฏิบติั (STM.2)
องคก์รถ่ายทอดวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิและตดิตามความกา้วหน้า เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรรลุเป้าประสงค์

I-2.2 ก. ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์
และกรอบเวลา

แผนปฏบิตักิาร ถ่ายทอดแผนสู่การปฏบิตัิ

ปฏบิตักิารตามแผน
ทรพัยากรการเงนิและอื่นๆ

แผนทรพัยากรบุคคล

ตวัชีว้ดั ตดิตามความกา้วหน้า ปรบัแผน

คาดการณ์ เปรยีบเทยีบ ตอบสนอง

บรรลุเป้าประสงค์

องคก์รเขม้แขง็และ
ยัง่ยนื

I-2.2 ข. คาดการณ์และเปรียบเทียบ

ทัง้องคก์รมุ่งไปทศิทางเดยีวกนั
ครอบคลุมประเดน็ส าคญัและผู้มส่ีวนไดเ้สยีทัง้หมด

แผนทรพัยากรบุคคล:
ขดีความสามารถและอตัราก าลงั
โครงสร้างงานใหม่
เพิม่อ านาจการตดัสนิใจ
ความร่วมมอืและประสานงาน
การแลกเปลีย่นเรียนรู้
การบริหารค่าตอบแทน
การศกึษาและฝึกอบรม

ก าหนดผูร้บัผดิชอบ

สร้างความเขา้ใจ

หน่วยงาน/ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง



องคก์รเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญัของผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานของตน 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริการท่ีจดัให้สอดคล้องกบัความต้องการดงักล่าว

จ าแนกส่วน (Segment)

บริการ
สอดคล้องกบั
ความต้องการ

ผูป่้วย, ผูร้บัผลงาน, ตลาดบรกิารสุขภาพ

ก าหนดส่วนท่ีมุง่เน้น

ความต้องการ ความคาดหวงั
รบัฟัง / เรยีนรู้

ด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะกลุ่ม

ปรบัปรงุวิธีการรบัฟัง/เรียนรู้
ทนัความต้องการของผูเ้กีย่วขอ้ง

และทศิทางการเปลีย่นแปลงของบรกิารสุขภาพ
4

1

2

ก. ความรู้เก่ียวกบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน

I – 3.1 ความรูเ้ก่ียวกับผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน (Patient / Customer Knowledge)

ใช้เพ่ือ
วางแผนจดับรกิาร
ปรบัปรุงกระบวนการ

3

ความเหน็และเสียงสะท้อน
ใช้เพ่ือ

เป็นองคก์รทีมุ่ง่เน้นผูป่้วย
ตอบสนองความต้องการ
หาโอกาสสรา้งนวตกรรม



วเิคราะหข์อ้มูล

จ าแนกกลุ่มผูป่้วย
/ส่วนตลาด

ระบุผูร้บับรกิาร
ในอดตี/อนาคต
และของคู่แขง่

ก าหนดวธิรีบัฟัง
เสยีงของผูร้บับรกิาร

ระบุ customer 
life cycle รบัฟัง ประมวลผล

ก าหนดกลุ่ม/
ส่วนที่มุ่งเน้น

ระบุขอ้ก าหนดของ
บรกิารสุขภาพ

สรา้งนวตกรรม
ใหบ้รกิารสุขภาพ

ตอบสนอง/เพิม่
ความพงึพอใจ

สรา้งวฒันธรรมที่
มุ่งเน้นผูป่้วย/
ผูร้บับรกิาร

ใชข้อ้มูลเพื่อ

ปรบัปรุงการตลาด

ความต้องการและ
ความคาดหวงั, 

ปัจจยัส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้

บริการ

3. การมุ่งเน้นเก่ียวกบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน
I-3.1 องคก์รเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัที่ส าคญัของผูป่้วย / ผูร้บัผลงานของตน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรกิารที่จดัใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการดงักล่าว.
I-3.2 ข. มกีารประเมนิและน าขอ้มลูความพงึพอใจของผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานมาใชป้รบัปรงุการด าเนินงาน.

การส ารวจ, การวจิยัตลาด, การใชข้อ้มลูทางระบาดวทิยา, การ
สนทนากลุ่ม, การใชข้อ้มลูจาก web, ขอ้มลูจากแหล่งอื่นๆ

ก าหนดวธิปีระเมนิความ
พงึพอใจ ความไม่พงึ
พอใจ ความผกูพนั 

ตดิตามผลหลงัรบับรกิารหาขอ้มูลความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร
ที่มต่ีอองคก์รอื่น ประเมนิ/รบั feed back

ปรบัปรุงบรกิาร

1-3.1 ก. ความรู้เก่ียวกบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน

I-3.2 ข. ประเมินความพึงพอใจ

บรกิารสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ



องคก์รสร้างความสมัพนัธก์บัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ศรทัธา ความพึงพอใจ
และความร่วมมือ มีการประเมินและน าข้อมลูความพึงพอใจของผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานมาใช้
ปรบัปรงุการด าเนินงาน

สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ป่วย / ผู้รบัผลงาน

สนองความต้องการ
ความเช่ือมัน่ศรทัธา

ความพึงพอใจ
ความร่วมมือ

ช่องทางการติดต่อ
ขอ้มูล บรกิาร ค ารอ้งเรยีน

จดัการกบั
ค าร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ติดตามผลทนัที

ปรบัปรงุ
การด าเนินงาน

ปรบัปรงุวิธีการประเมินความพึงพอใจ

ปรบัปรงุวิธีสร้างความสมัพนัธ์
และช่องทางการติดต่อ

วธิกีารเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม

ก. สร้างความสมัพนัธ์

ข. ประเมินความพึงพอใจ

3

1

2

3

1

2

4

รวบรวม 
วิเคราะห์

ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์

I – 3.2 ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจบองผูร้บัผลงาน
(Customer Relationship and Satisfaction)



I-3.2 ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผู้รบัผลงาน (PCF.2) 
ก. องคก์รสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ศรทัธา ความพงึพอใจ และความร่วมมอื.

นโยบายและวธิปีฏบิตัิ
จดัใหม้ชี่องทางคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบับรกิาร

เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิาร
ก าหนดขอบเขต Update ขอ้มูล

วเิคราะหข์อ้มูล

ก าหนดวธิกีารเขา้รบับรกิาร จดัใหม้ชี่องทางการเขา้รบับรกิาร

นโยบายและวธิปีฏบิตัิ

ทบทวนและปรบัปรุง

ฝึกอบรม

ประชาสมัพนัธ์
จดัช่องทางรบัค ารอ้งเรยีน

ตอบสนองเบือ้งตน้

สอบสวน

แกปั้ญหา/แจง้ผูร้อ้งเรยีน

ประเมนิผล

วเิคราะห์ จดัล าดบัความส าคญั

ปรบัปรุงทัง้องคก์ร

ก าหนดวธิสีรา้งความสมัพนัธ์

ไดผู้ร้บับรกิารใหม่

สรา้งความเชื่อมัน่/ร่วมมอื/ผกูพนั

ก าหนดวธิ ีsupport ผูร้บับรกิาร

I-3.2 ก. สร้างความสมัพนัธ์

สนองความตอ้งการ
ความเชื่อมัน่ศรทัธา
ความพงึพอใจ
ความร่วมมอื

ใหค้วามช่วยเหลอืผูร้บับรกิาร



องคก์รตระหนักและให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รบัการคุ้มครอง   
สิทธิและศกัด์ิศรี

องคก์ร

ผู้รบับริการ

ลกัษณะการคุ้มครอง

ไดร้บัขอ้มูลสทิธิ
และหน้าที่

ทุกกจิกรรมการดูแล
การถูกท ารา้ยร่างกาย จติใจ สงัคม
ความเป็นส่วนตวั ศกัดิศ์ร ีคา่นิยม
เท่าเทยีมตามปัญหาและความรุนแรง

ผู้ป่วยระยะสดุท้าย

ผู้ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ผู้ท่ีต้องแยก ผกูยึด

สทิธ ิศกัดิศ์รี
ขอ้บงัคบั กฎหมาย
ความเชื่อ วฒันธรรม
การมสี่วนร่วม

เดก็ ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ

ผูป้ฏบิตังิานตระหนกั
ทราบบทบาท
ระบบพรอ้มตอบสนอง

สทิธพิืน้ฐานตามรฐัธรรมนูญ
ไม่เลอืกปฏบิตัิ
ไดร้บัขอ้มูลเพยีงพอ ชดัเจน
ไดร้บัการช่วยเหลอืทนัทเีมื่อเสี่ยง
ทราบชื่อผูใ้หบ้รกิาร
ขอความเหน็ที่สอง
ปกปิดขอ้มูล
การเขา้ร่วมวจิยั
ขอ้มูลในเวชระเบยีน
การใชส้ทิธแิทน

ก. ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย ข. กระบวนการคุ้มครอง ค. ผู้ป่วยท่ีมีความต้องการเฉพาะ

3

1

2

4

5
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2

I – 3.3 สิทธิผูป่้วย (Patients’ Rights)



I-3.3 สิทธิผู้ป่วย (PCF.3)
องคก์รตระหนกัและใหก้ารคุม้ครองสทิธผิูป่้วย. 

ค าประกาศสทิธผิูป่้วย

สทิธิพืน้ฐานตามรฐัธรรมนูญ
ไม่เลอืกปฏิบตัิ
ไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอ ชดัเจน
ไดร้บัการช่วยเหลอืทนัทเีมื่อเสีย่ง
ทราบชื่อผู้ใหบ้ริการ
ขอความเหน็ทีส่อง
ปกปิดขอ้มลู
การเขา้ร่วมวจิยั
ขอ้มลูในเวชระเบียน
การใชส้ทิธิแทน

นโยบายการรกัษาความลบั

ใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วย

สรา้งความตระหนกั
ในบุคลากร

จดัระบบพรอ้ม
ตอบสนอง

วเิคราะหโ์อกาสเกดิปัญหา
สถานการณ์ที่ควรใส่ใจ ก าหนดแนวทางที่

เหมาะสม
กลุ่มที่มคีวามตอ้งการเฉพาะสถานการณ์/โอกาสเกิดปัญหา:

การรกัษาความลบั/เปิดเผยขอ้มลู
การถูกท าร้ายทางร่างกาย จิตใจ สงัคม
การคุม้ครองทรพัยส์นิของผู้ป่วย
การเคารพความเป็นส่วนตวั
การเคารพศกัดิศ์รีของความเป็นมนุษย์
การเคารพในค่านิยม/ความเชื่อ
การบริจาคอวยัวะ/เน้ือเยื่อ

กลุ่มท่ีมีความต้องการเฉพาะ
ผู้ป่วยระยะสุดทา้ย
เดก็ ผู้พกิาร ผู้สงูอายุ
ผู้ป่วยทีจ่ าเป็นต้องแยกหรือผูกยดึ

ปฏบิตัติามแนวทางที่ก าหนด
ในทุกกจิกรรมการดูแล

ผูป่้วยไดร้บัการคุม้ครอง
สทิธแิละศกัดิศ์รี

I-3.3 ก. ค าประกาศสิทธิผูป่้วย

I-3.3 ข. กระบวนการคุ้มครอง

I-3.3 ค. ผูป่้วยท่ีมีความต้องการเฉพาะ



ข้อมูล/สารสนเทศ/ตวัช้ีวดัผลงาน
ดา้นบรกิาร ผูร้บัผลงาน การเงนิ ปฏบิตักิาร

ติดตาม
งานประจ าวนั 
ผลงานโดยรวม
ความกา้วหน้า

เลือกข้อมลู
เชิงเปรียบเทียบ

ปรบัปรงุระบบวดัผลงาน
สอดคล้องกบัสถานการณ์
ไวต่อการเปลีย่นแปลง

วิเคราะหข้์อมลู

จดัล าดบัความส าคญั

องคก์รจดัให้มีการวดั วิเคราะห ์ปรบัทิศทาง ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน  
โดยใช้ข้อมลูและสารสนเทศ ในทุกระดบัและทกุส่วนขององคก์ร

เลือก
รวบรวม
เช่ือมโยง
ปรบัทิศ

ประเมินผล
ความส าเรจ็ขององคก์ร
ความกา้วหน้าตามแผน
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ถ่ายทอดสู่การปฏิบติั

เพื่อการปรบัปรุง
เพื่อสรา้งนวตกรรม

ทัว่ทัง้องคก์ร

รวมเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน
และปรบัปรงุกระบวนการส าคญั

ก. การวดัผลงาน
ข. การวิเคราะห์

ทบทวน และปรบัปรงุผลงาน

3

1

2

1

2

I – 4.1 การวดั วิเคราะห ์และปรบัปรุงผลงานขององคก์ร
(Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance)

3

แนวโน้ม คาดการณ์ 
เปรยีบเทยีบ
ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล

ตดัสินใจ
นวตกรรม



I – 4.1 การวดั วิเคราะห ์และปรบัปรงุผลงานขององคก์ร
องคก์รจดัใหม้กีารวดั วเิคราะห ์ปรบัทศิทาง ทบทวน และปรบัปรุงผลงาน  โดยใชข้อ้มูลและสารสนเทศ ในทุกระดบัและทุกส่วนขององคก์ร

ก าหนดทศิทางตวัวดัผลการ
ด าเนินการขององคก์ร

เลอืกตวัวดั
รวบรวมและ
เชื่อมโยง

ตดิตามขอ้มลู สื่อสาร/เขา้ถงึ

ใชข้อ้มูลวเิคราะหข์อ้มูล

ทบทวนผลการ
ด าเนินการ

จดัล าดบัความส าคญั

ถ่ายทอดสู่การปฏบิตัิ

ขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ

ปรบัปรุบระบบการ
วดัผลการด าเนินการ

I-4.1 ก. การวดัผลงาน

I-4.1 ข. การวิเคราะห์ ทบทวน และปรบัปรุงผลงาน

การปฏิบตัิงานประจ าวนั
ผลงานขององคก์รโดยรวม

ความกา้วหน้าตามแผน/วตัถุประสงค์

ติดตามผลการด าเนินการ
ตดัสนิใจ/สร้างนวตกรรม

หวัหน้าผู้รบัผิดชอบ
ผู้น าระดบัสงู

ผู้ก ากบัดแูลกจิการ

เลอืกแหล่งขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ

แนวโน้ม คาดการณ์ 
เปรียบเทยีบ

ความสมัพนัธ์เชงิเหตุและผล

ดา้นบริการ ผู้รบัผลงาน 
การเงิน ปฏิบตัิการ

ความส าเร็จขององคก์ร
ความกา้วหน้าตามแผน

การตอบสนองการเปลีย่นแปลง

เพื่อการปรบัปรุง
เพื่อสร้างนวตกรรม

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ไวต่อการเปลีย่นแปลง

ทัว่ท ัง้องคก์ร



Hardware & Software

ปรบัปรงุกลไกและระบบ
ทนัความตอ้งการ

ทศิทางบรกิารสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ถกูต้อง 
น่าเช่ือถือ 
ทนัการณ์ 
ปลอดภยั

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีข้อมลู สารสนเทศ ซอฟท์แวร ์และฮารด์แวร ์ท่ีจ าเป็น มีคณุภาพ 
และพร้อมใช้งาน ส าหรบับคุลากร / ผู้ป่วย  / ผู้รบัผลงาน   องคก์รสร้างและจดัการสินทรพัย์
ความรู้ของตนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร

ความต้องการ
รกัษาความลบั

พร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน

บุคลากร/ผูบ้รหิาร
ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน
องคก์รภายนอก

เชื่อถอืได้ ป้องกนัขอ้มูลรัว่ไหล ใชง้านง่าย
การดูแลผูป่้วย
การบรหิารจดัการ
การตรวจสอบทางคลนิิก
การพฒันาคุณภาพ
การศกึษา และการวจิยั

ข้อมลูพร้อมใช้

เข้าถึง

ใช้ประโยชน์

ออกแบบ จดัการ

ก. การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ ค. คณุภาพ 
ข้อมลู/ความรู้

3

1

2

4

1

2

I – 4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู ้
(Management of Information, Information Technology, and Knowledge Management)

รวบรวม/ถ่ายทอดความรูข้องบุคลากร
ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้
แลกเปลี่ยนวธิกีารปฏบิตัทิี่ดี น าสู่การปฏบิตัิ
น าหลกัฐานทางวทิยาศาสตรม์าใช้

ข. การจดัการความรู้



I – 4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู้
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามขีอ้มูล สารสนเทศ ซอฟทแ์วร ์และฮารด์แวร ์ที่จ าเป็น มคีุณภาพ และพรอ้มใชง้าน ส าหรบับุคลากร / ผูป่้วย  / ผูร้บั
ผลงาน   องคก์รสรา้งและจดัการสนิทรพัยค์วามรูข้องตนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร

ความตอ้งการใชข้อ้มูลของ
บุคลากร ผูบ้รหิาร ผูป่้วยองคก์ร
ภายนอก ผูส้่งมอบ พนัธมติร

วางแผน IS จดัการ IS

ขนาดและความซบัซอ้นขององคก์ร

ขอ้มูลพรอ้มใช/้ 
เผยแพร่/เขา้ถงึ

การดูแลผูป่้วย

การบรหิารจดัการ

การพฒันาคุณภาพ

การศกึษา/การวจิยั

Hardware เชื่อถอืได้
ปลอดภยั ใชง้านง่าย

Software เชื่อถอืได้
ปลอดภยั ใชง้านง่าย

Hardware & Software 
พรอ้มใชง้านในภาวะฉุกเฉิน

I-4.2 ก. การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ

นโยบายความมัน่คง
ปลอดภยัและการรกัษา

ความลบั

Data validation

การปฏบิตัติาม
นโยบาย

การเฝ้าตดิตาม

ความมัน่คงปลอดภยั
การรกัษาความลบั
ของขอ้มูลและความรู้

นโยบายการ
จดัการความรู้

การปฏบิตัติาม
นโยบาย

Knowledge sharing ระหว่างงบคุลากร 
Knowledge sharing กับผูป่้วย/องคก์รภายนอก
Best practice sharing
Use org. knowledge for strategic planning
Evidence-based practice

ความรูข้อง
องคก์ร

ใชป้รบัปรุงประสทิธ ิ
ภาพ/ประสทิธผิล

I-4.2 ค. คณุภาพ ข้อมูล/ความรู้

I-4.2 ข. การจดัการความรู้

ในสถานการณ์ต่อไปน้ี:
มกีารใชต้วัวดัใหม่ ขอ้มลูจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
เปลีย่นแปลงเครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู / แหล่งขอ้มลู
เปลีย่นแปลงลกัษณะของผู้ป่วย
เปลีย่นแปลงแนวปฏิบตัิ เทคโนโลยี วธิีการรกัษา



I – 4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู้
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามขีอ้มูล สารสนเทศ ซอฟทแ์วร ์และฮารด์แวร ์ที่จ าเป็น มคีุณภาพ และพรอ้มใชง้าน ส าหรบับุคลากร / ผูป่้วย  / ผูร้บั
ผลงาน   องคก์รสรา้งและจดัการสนิทรพัยค์วามรูข้องตนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร

นโยบายความมัน่คง
ปลอดภยัและการรกัษา

ความลบั

วเิคราะหค์ามเสี่ยง
เกี่ยวกบั accuracy, 

reliability, timeliness, 
security, confidentiality

การเฝ้าตดิตาม

ความมัน่คงปลอดภยั
การรกัษาความลบั
ของขอ้มูลและความรู้

คน้หา/ระบุจุดอ่อนใน
ระบบ

ก าหนดมาตรการควบคุม

ฝึกอบรม / สรา้งความ
ตระหนกั

บรหิารทรพัยส์นิ

ควบคุมการเขา้ถงึ

การเขา้รหสั

กายภาพและ
สิง่แวดลอ้ม

ปฏบิตักิาร

การสื่อสาร

การตดิตัง้และ
บ ารุงรกัษาระบบ

ระบบรายงนอุบตักิารณ์

I-4.2 ค. คณุภาพ ข้อมูล/ความรู้



Multiple Req.

ความรู้ ทกัษะ
ความสามารถ  

โอกาส/รูปแบบ
การพฒันา

ท่ีหลากหลาย

ประเมินประสิทธิผล
การพฒันาและเรียนรู้

หนุนเสรมิการใชค้วามรู/้ทกัษะใหม่ๆ

3

ข. การพฒันาบุคลากรและผูน้ า

I – 5.1 ความผูกพนัของบุคลากร (Staff Engagement)

ผกูพนั
พึงพอใจ ความส าเรจ็

ขององคก์ร
และบุคคล

ผลงานดี

สมดุล: องคก์รและบุคลากร
ขอ้มลูจากบุคลากร 

ขอ้มลูจากหวัหน้า/ผู้บรหิาร
ขอ้ก าหนดของวชิาชพี 
คณุภาพ ความปลอดภยั 

การสรา้งเสรมิสขุภาพ
การเรยีนรู ้/สนิทรพัย์ความรู ้

Core Competency
ความทา้ทายเชงิกลยุทธ์

แผนปฏบิตักิาร
การปรบัปรงุผลงาน 
เทคโนโลย ีนวตกรรม

จรยิธรรม

คณุสมบตัิ
การเป็นผู้น า

การพฒันา
ความรูข้อง
องคก์ร   

-ความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน

-สร้างผูบ้ริหาร และผูน้ า

4

ประเมินและปรบัปรงุ
ความผกูพนั ผลงาน

องคก์รสร้างความผกูพนักบับคุลากร จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจงูใจ เพ่ือบรรลคุวามส าเรจ็
ในระดบัองคก์รและระดบับคุคล   บคุลากรและผู้น าได้รบัการพฒันาเพ่ือให้สร้างผลงานท่ีดี

ก าหนด (วิเคราะห์) ปัจจยัส าคญั ก. การเพ่ิมคณุค่าบุคลากร

เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร
• ความรว่มมอื การสือ่สารและการแบ่งปันทกัษะ
• การกระจายขอ้มลูขา่วสารและการสือ่สารกบัผู้บรหิาร
• เป้าหมายระดบับุคคล ใหอ้ านาจตดัสนิใจ ความคดิรเิริม่
• นวตกรรม
• ใชป้ระโยชน์จากขอ้คดิทีห่ลากหลาย

ระบบประเมินผลงาน
และพฒันาบุคลากร

(Performance Management System)
รวมทัง้การบรหิารคา่ตอบแทน 
การใหร้างวลั การยกย่องชมเชย  

และการสรา้งแรงจงูใจ

1 บุคลากร 2 ผูน้ า

ค. การประเมิน

1

2
3

1

2

ถ่ายทอดความรู้
จากผู้ทีอ่อกจาก
องคก์ร ยดืหยุ่น 

มนีวตกรรม
แบ่งปันความรูท้กัษะ 
สือ่สารด ี
กระจายสารสนเทศดี
เน้นเป้าหมายองคก์ร
มุง่เน้นผู้ป่วย



I-5.1 ความผกูพนัของบคุลากร (HRF.1)
องคก์รสรา้งความผกูพนักบับุคลากร จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความส าเรจ็ในระดบัองคก์รและระดบับุคคล.  บคุลากรและผูน้ า
ไดร้บัการพฒันาเพื่อใหส้รา้งผลงานที่ด.ี

ก าหนดกลุ่ม/ส่วน
ของบุคลากร

I-5.1 ก(1) ปัจจยัความผกูพนั

ก าหนดปัจจยัที่มี
ผลต่อความผกูพนั

สรา้งความผกูพนั

บุคลากรมคีวามผกูพนั
มแีรงจูงใจ 

และสรา้งผลงานที่ดี

ประเมนิความผกูพนั

ผลลพัธบ์รกิารสุขภาพ

เป็นทางการ/
ไมเ่ป็นทางการ

สรา้งวฒันธรรมความร่วมมอื

สรา้งวฒันธรรมการสื่อสาร

สรา้งวฒันธรรมมุ่งผลสมัฤทธิ ์
การมุ่งเน้นผูป่้วย

I-5.1 ก(2) วฒันธรรมองคก์ร

ก าหนดนโยบาย
และแนวทาง

Performance Management 
System (PMS)

ก าหนด strategic priorities 
ที่จะใชใ้นการประเมนิผลงาน

การบรหิารค่าตอบแทน การใหร้างวลั 
การยกยอ่งชมเชย การพฒันาบุคลากร

I-5.1 ก(3) PMS

ก. การเพ่ิมคณุค่าบุคลากร

I-5.1 ค. การประเมิน
I-5.1 ก. การเพ่ิมคณุค่าบุคลากร



I-5.1 ความผกูพนัของบคุลากร (HRF.1)
องคก์รสรา้งความผกูพนักบับุคลากร จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เพื่อบรรลุความส าเรจ็ในระดบัองคก์รและระดบับุคคล.  บคุลากรและผูน้ า
ไดร้บัการพฒันาเพื่อใหส้รา้งผลงานที่ด.ี

สมรรถนะหลกั
ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์
คุณภาพ ความปลอดภยั
เทคโนโลย/ีนวตกรรม

จรยิธรรม การมุ่งเน้นผูป่้วย
หน้าที่รบัผดิชอบในการดูแลผูป่้วย

I-5.1 ข(1) ระบบการเรียนรูแ้ละพฒันาบุคลากร

Learning Needs

Learning Needs
(เพิม่เตมิส าหรบัผูน้ า)

คุณสมบตักิารเป็นผูน้ า
จดัการโดยใชก้ารเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร 

การน าองคก์รสู่ความยัง่ยนื

จดัการเรยีนรู้
และพฒันา

มคีวามรู้

ปฏบิตังิาน

ผลงานของแต่ละคน

ผลงานขององงคก์ร

ประเมนิประสทิธผิล
การเรยีนรูแ้ละพฒันา

I-5.1 ข(3) การประเมินผล

I-5.1 ข(2) การเรียนรู้และพฒันาส าหรบัผูน้ า

สง่เสรมิ

ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย
มสีิง่อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้
จดัใหบุ้คลากรมเีวลาเขา้รว่มเรยีนรู้

ความกา้วหน้าใน
อาชพีการงาน

I-5.1 ข(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

แผนสรา้งผูบ้รหิาร
และสบืทอดผูน้ า

I-5.1 ข. การพฒันาบุคลากรและผูน้ า



ท่ีท างานเอ้ือต่อสุขภาพ/
ความปลอดภยั สุขภาพดี

ปลอดภยัดูแลและเก้ือหนุน

ประเมินความต้องการ
ก าหนด/มอบหมายหน้าท่ี

สรรหา ว่าจ้าง  จดัวาง ธ ารงรกัษา
ตรวจสอบ/ประเมินคุณสมบติั

บริหาร/จดัระบบ บุคลากร

เตรียมให้พร้อมรบัการเปล่ียนแปลง

ดูแลสุขภาพตนเอง

เป็นแบบอย่างพฤติกรรม

ป้องกนัความเส่ียงจากการท างาน

ประเมินสุขภาพเม่ือแรกเข้าท างาน

นโยบาย 
การจดับรกิาร
สทิธปิระโยชน์

เรยีนรู ้ตดัสนิใจ ปฏบิตัิ

มขีอ้ตกลงรว่มกนั

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

ดูแลเม่ือเจบ็ป่วย/สมัผสัเช้ือ

ได้รบัภมิูคุ้มกนัโรค

ค. สุขภาพบุคลากร

ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอ

ข. บรรยากาศในการท างาน

3

1

2

4

5

6

1

2

3

1

2

7

4

I – 5.2 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร (Staff Environment)

องคก์รบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงั เพ่ือให้งานขององคก์รบรรลผุลส าเรจ็
องคก์รจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้บคุลากรมีสุขภาพดี 
และมีความปลอดภยั

ขดีความสามารถ
อตัราก าลงั

ตรวจสุขภาพเป็นระยะ
ความส าเรจ็
ขององคก์ร

ใชป้ระโยชน์จากความ
เชีย่วชาญพเิศษขององค์กร, 
มุง่เน้นผู้ป่วย, ผลงานเป็นไป
ตามความคาดหวงั, คล่องตวั



I-5.2 สภาพแวดล้อมของบคุลากร (HRF.2)
องคก์รบรหิารขดีความสามารถและอตัราก าลงั เพื่อใหง้านขององคก์รบรรลุผลส าเรจ็.  องคก์รจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานและบรรยากาศ
ที่สนบัสนุนใหบุ้คลากรมสีุขภาพด ีและมคีวามปลอดภยั.

I-5.2 ก(1) ความต้องการและหน้าท่ีรบัผิดชอบ

ก าหนด JD
พนัธกจิ

ลกัษณะผูป่้วย
กฎระเบยีบ

ก าหนดความ
ตอ้งการบุคลากร

มอบหมายหน้าที่
รบัผดิชอบ

สรรหา
ประเมนิคุณสมบตัิ
ว่าจา้ง บรรจุ

จดัโครงสรา้งและ
บรหิารบุคลากร

เตรยีมบุคลากร

งานขององคก์ร
บรรลุผลส าเรจ็

หนุนเสรมิการ
มุ่งเน้นผูป่้วย

สมรรถนะหลกั
ขององคก์ร

ความทา้ทาย
เชงิกลยทุธ์

ขดีความสามารถ, อตัราก าลงั

I-5.2 ก(2) การสรรหา บรรจุ

I-5.2 ก(3) การบริหาร

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
วางระบบรองรบั

ด าเนินการไดต่้อเน่ือง

สถานที่ท างาน (ดู II-3)

นโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์

I-5.2 ก(4) พร้อมรบัการเปล่ียนแปลง

I-5.2 ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอ I-5.2 ข. บรรยากาศในการท างาน

คล่องตวั ผลงานเป็นไป
ตามความคาดหวงั

บุคลากรมสีุขภาพด ี
ปลอดภยั ขวญัก าลงัใจ



I-5.2 สภาพแวดล้อมของบคุลากร (HRF.2)
องคก์รบรหิารขดีความสามารถและอตัราก าลงั เพื่อใหง้านขององคก์รบรรลุผลส าเรจ็.  องคก์รจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานและบรรยากาศ
ที่สนบัสนุนใหบุ้คลากรมสีุขภาพด ีและมคีวามปลอดภยั.

I-5.2 ค(1) การดแูลสุขภาพตนเองของบุคลากร

นโยบายการสรา้งเสรมิ
สุขภาพบุคลากร

ใหค้วามรูบุ้คลากร

ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพ
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

บุคลากรมสี่วนร่วม เรยีนรู ้ตดัสนิใจ 
และปฏบิตัใินการดูแลสุขภาพตนเอง

ประเมนิผลพฤตกิรรมและ
ผลลพัธส์ุขภาพ

บุคลากรเป็นแบบอยา่ง
พฤตกิรรมสุขภาพที่ดี

จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั
ผูน้ าสนบัสนุนระบบ 
สิง่แวดลอ้ม กจิกรรม

วางแนวทางป้องกนัและ
ควบคุมที่เหมาะสม

จดัระบบรายงงานและ
ระบบขอ้มูลขา่วสาร

น าไปปฏบิตัิ

ประเมนิผล

ประเมนิความเสี่ยง
วเิคราะหผ์ลกระทบ

ต่อสุขภาพ

I-5.2 ค(2) การเป็นแบบอย่างท่ีดี

I-5.2 ค(3) การจดัการความเส่ียงต่อสุขภาพ

การยศาสตร ์กายภาพ สารเคม ีเชือ้โรค จติใจ อบุตัเิหตุ อุปกรณ์
ป้องกนั สขุอนามยั ระบบป้องกนัการสมัผสัปัจจยัเสีย่ง

ใคร เสีย่งต่ออะไร 
มผีลกระทบเพยีงใด

I-5.2 ค. สขุภาพบคุลากร

บุคลากรมสีุขภาพด ี
ปลอดภยั ขวญัก าลงัใจ



I-5.2 สภาพแวดล้อมของบคุลากร (HRF.2)
องคก์รบรหิารขดีความสามารถและอตัราก าลงั เพื่อใหง้านขององคก์รบรรลุผลส าเรจ็.  องคก์รจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานและบรรยากาศ
ที่สนบัสนุนใหบุ้คลากรมสีุขภาพด ีและมคีวามปลอดภยั.

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

ประเมนิสุขภาพ
แรกเขา้ท างาน

บุคคลากรไดร้บัภูมคิุม้กนั
โรคตดิต่ออยา่งเหมาะสม

ตรวจสุขภาพเป็นระยะ ประมวลผลและตอบสนอง

ฐานขอ้มูลสุขภาพ
ประจ าตวั

นโยบายใหภู้มคิุม้กนั
โรคแก่บุคลากร

วเิคราะหล์กัษณะงาน

การเจบ็ป่วยจากการท างาน
การตดิเชือ้ทีอ่าจมผีลต่อผู้อืน่

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

นโยบายการดูแลผู้
เจบ็ป่วยจากการ
ท างาน/สมัผสัเชือ้ ประเมนิ ใหค้ าปรกึษา 

ดูแลรกัษา/ใหภู้มคิุม้กนั

ประเมนิโอกาสแพร่กระจาย
จ ากดัการปฏบิตัหิน้าที่

ตดิตาม

แนวทางการดูแลผู้
สมัผสัเชือ้

แนวทางการดูแล
ผูบ้าดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย
จากการท างานอื่นๆHIV, HVB, rabies, 

SARS, MERS-CoV

I-5.2 ค(7) Work-related inj./illness

I-5.2 ค(6) Immunization

I-5.2 ค(5) Periodic health exam.

I-5.2 ค. สุขภาพบุคลากร



องคก์รก าหนดงานท่ีเป็น core competency ของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ
ส าคญั เพ่ือส่งมอบคณุค่าให้แก่ผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานอ่ืนๆ พร้อมส าหรบัภาวะฉุกเฉิน และบรรลุ
ความส าเรจ็ขององคก์ร

ก าหนดกระบวนการส าคญั
กระบวนการจดับรกิารสุขภาพ

กระบวนการทางธุรกจิ/การดูแลกจิการ
กระบวนการสนบัสนุน

ข้อก าหนด/ความคาดหวงั
ของกระบวนการ

ส่งมอบคณุค่าแก่ผูร้บัผลงาน
ความส าเรจ็ขององคก์ร

ผูป้ระกอบวชิาชพี

ผูส้่งมอบ, คู่พนัธมติร

ความปลอดภยั, กฎหมาย
ขอ้มูลวชิาการ, มาตรฐานวชิาชพี

เทคโนโลยใีหม่, ความรูข้ององคก์ร
ผลลพัธท์ี่ดขีึน้, ประสทิธภิาพ, ประสทิธผิล

ออกแบบ / นวตกรรม
กระบวนการ

ผป่้วย, ผูร้บัผลงานอื่นๆ

3

1

2

ข. การออกแบบกระบวนการท างาน

I – 6.1 การออกแบบระบบงาน (Work Systems Design)

ก าหนด Core Competency 
ขององคก์ร

ออกแบบ / นวตกรรม
ระบบงานโดยรวม

1

2

ก. Core Competency ขององคก์ร

พร้อมรบัภยัพิบติั / 
ภาวะฉุกเฉิน

ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน



องคก์รน ากระบวนการท างานส าคญัไปปฏิบติั บริหารจดัการ และปรบัปรงุกระบวนการดงักล่าว 
เพ่ือส่งมอบคณุค่าให้แก่ผู้ป่วย / ผู้รบัผลงานอ่ืน และเพ่ือบรรลคุวามส าเรจ็ขององคก์ร

บริหารความคาดหวงั
และการมีส่วนร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้
เพือ่ขบัเคลื่อน

การเรยีนรูแ้ละนวตกรรม

ลดการตรวจสอบ
ป้องกนัความผิดพลาด

2

3

ก. การจดัการกระบวนการท างาน

I – 6.2 การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
(Work Process Management and Improvement)

I - 6.1 การออกแบบระบบงาน

น ากระบวนการ
ท่ีออกแบบไว้ไปปฏิบติั

บริหารจดัการ / ควบคมุก ากบั ปรบัปรุงกระบวนการ

1

ส่งมอบคณุค่าแก่ผูร้บัผลงาน
ความส าเรจ็ขององคก์ร

ผลงานทีด่ขี ึน้ 
ลดความแปรปรวน 

ยกระดบัการจดับรกิารสุขภาพ
และผลลพัธสุ์ขภาพ 

ตอบสนองการเปลีย่นแปลง

ข. การปรบัปรงุกระบวนการท างาน

ข้อมูล
ผูป่้วย ผูร้บัผลงาน

ผูส้่งมอบ 
ผูร่้วมงานจาก
ภายนอก

ตวัช้ีวดั
KPI, 

in-process 
measures



I-6.1 การออกแบบระบบงาน
องคก์รก าหนดงานที่เป็นสมรรถนะหลกัของตน  ออกแบบระบบงาน และกระบวนการส าคญั เพื่อส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย / ผูร้บัผลงานอื่นๆ 
พรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉิน และบรรลุความส าเรจ็ขององคก์ร

ทบทวนพนัธกจิ/
สิง่แวดลอ้ม

ก าหนดสมรรถนะหลกั พฒันาใหเ้ชี่ยวชาญ

ออกแบบระบบงาน/
ระบุขอ้ก าหนด

กระบวนการภายใน

ใชท้รพัยากรภายนอก
องคป์ระกอบ
แนวคดิ/นวตกรรม

เกณฑ์ กระบวนการส าคญั

ขอ้ก าหนด

ออกแบบ/นวตกรรม

เอกสารคู่มอื น าไปปฏบิตัิ

ตดิตามตวัชีว้ดั/
ควบคุมกระบวนการ

ปรบัปรุง

ขอ้มลูจาก
ผู้ประกอบวชิาชพี ผู้ป่วย
ผู้ส่งมอบ คู่พนัธมติร

ความปลอดภยั กฎหมาย
ขอ้มลูวชิาการ มาตรฐานวชิาชพี

เทคโนโลยใีหม่ ความรู้ขององคก์ร
ผลลพัธ์ทีด่ขีึน้ ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ส่งมอบคุณค่าให้
ผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน

ระหว่างหน่วยงาน 
ขบัเคลื่อนการเรียนรู้ในองคก์ร

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.

6.1 ก. สมรรถนะหลกัขององคก์ร

6.1 ข. การออกแบบกระบวนการท างาน

6.2 ข. การปรบัปรุงกระบวนการท างาน

6.2ก. การจดัการกระบวนการท างาน



กระบวนการ
ใหบ้รกิารสุขภาพ

พจิารณาความ
คาดหวงัของผูป่้วย

อธบิายเพื่อปรบัความคาดหวงั

ผูป่้วยมสี่วนร่วมตดัสนิใจ

วเิคราะหโ์อกาสลด
ค่าใชจ้่าย

ควบคุมตน้ทุน
เพิม่ประสทิธภิาพ ผลติภาพ

ป้องกนัความผดิพลาด ของเสยี

ลดค่าประกนัความเสยีหาย

ลดการตรวจสอบที่ไม่จ าเป็น

ลดค่าใชจ้่าย

วเิคราะหโ์อกาสเกดิ
ภยัพบิตั/ิภาวะฉุกเฉิน

เตรยีมความพรอ้มของสถานที่

จดัท าแผนจดัการเมื่อเกดิเหตุ

ประเมนิความพรอ้มของระบบ

ซกัซอ้ม/ฝึกซอ้มปฏบิตัิ
พรอ้มรบัภาวะฉุกเฉิน

ส่งมอบคุณต่าแก่ผูป่้วย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

6.1 ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

I-6.2ก(2) การบริหารความคาดหวงัของผูป่้วย

I-6.2 ก(3) การลดค่าใช้จ่าย

I-6.2 การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการท างาน
องคก์รน ากระบวนการท างานส าคญัไปปฏบิตั ิบรหิารจดัการ และปรบัปรุงกระบวนการดงักล่าว เพื่อส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย / ผูร้บัผลงานอื่น 
และเพื่อบรรลุความส าเรจ็ขององคก์ร.

6.2 ก. การจดัการกระบวนการท างาน


