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Topic Discussion 
 

 The Challenging issue in the health care 

system in AEC era. 

 The accreditation program of some country in 

Asian. 

 The HA and HAI Thailand. 

 Hospital Accreditation : from Safety, Standard 

and Spiritual Health care  to High Reliability 

Organization. 



สร้างฝันรว่มกันกับวสิัยทัศน์ สรพ. 

 

ประเทศไทยมีบรกิารสขุภาพที่ได้มาตรฐาน 

เป็นที่ไว้วางใจของสังคม 

 
โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสรมิการขบัเคลื่อนวฒันธรรม

คุณภาพ (Change Catalyst) 

“failure-free operation over time”  



The 4 tremendous changes expected in 

the health care system within the era.  
 

 

 Financial : Growing of the health care cost 

 Technical : Considerable in-hospital changes 

 Sociological : tremendous demographic changes 

 Societal : Enhanced transparence to the public. 

Revolution of ITs, growing traceability and surveillance. 







The 4 tremendous changes expected in 

the health care system within the era.  
 

 

 Financial : Growing of the health care cost 

 Technical : Considerable in-hospital changes 

 Sociological : tremendous demographic changes 

 Societal : Enhanced transparence to the public. 

Revolution of ITs, growing traceability and surveillance. 



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rigvzRfkoQA2AM&tbnid=k9A4HosPPBId0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.readersdigestthailand.co.th/medical-2011&ei=HOotUtilGMeHrgeh6ICYDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNHuIERtIsaUrGq7whqRCknDbZQ5Rg&ust=1378826404674107
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Eej2OI0pdzocwM&tbnid=-4nqLfpea1OBqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ams.cmu.ac.th/research/activity/center.htm&ei=--otUuXEHI2RrAf504GoDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNHuIERtIsaUrGq7whqRCknDbZQ5Rg&ust=1378826404674107
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QjuS8Ayb5F05DM&tbnid=XPoEICKYoHLbMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nst2013.com/?page_id=316&ei=u-stUsGsAY_yrQfT2YGwDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNHuIERtIsaUrGq7whqRCknDbZQ5Rg&ust=1378826404674107




The 4 tremendous changes expected in 

the health care system within the era.  
 

 

 Financial : Growing of the health care cost 

 Technical : Considerable in-hospital changes 

 Sociological : tremendous demographic changes 

 Societal : Enhanced transparence to the public. 

Revolution of ITs, growing traceability and surveillance. 

















The 4 tremendous changes expected in 

the health care system within the era.  
 

 

 Financial : Growing of the health care cost 

 Technical : Considerable in-hospital changes 

 Sociological : tremendous demographic changes 

 Societal : Enhanced transparence to the public. 

Revolution of ITs, growing traceability and surveillance. 



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HPsfI-DwJfrH0M&tbnid=yp369Dk9kfOZpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.michellehenry.fr/social_network.htm&ei=CvEtUuiiKoeCrgfoqoC4Dw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNGb26wlkYcNZdELEc-iW4utxpmM0w&ust=1378828144647193




Accreditation Program in Asian 
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Indonesia 
Accreditation began in 1995 by the Commission on 

Accreditation of Hospitals and Other Health Facilities, 

established by the Ministry of Health. By 1998, 151 of 

1100 hospitals had been accredited. 



Malaysia 
The origins of hospital accreditation in Malaysia can be 

traced to the quality assurance program formalized in 

1985. Authority for accreditation was given by the 

Ministry of Health to an independent body, the 

Malaysian Society for Quality in Health 



Philippines 
A national program for accreditation was established in 

1999. 

Singapore 
The accreditation programmed was started in 1991 as a 

function of the Medical Accreditation and Audit Unit of 

the Ministry of Health. 



Thailand 
The Thai Medical Council first introduced 

assessments of hospitals against standards. In 1995, 

the Ministry of Health proposed a neutral agency to 

reconcile the conflict of quality and cost between 

health care providers and consumers. Thus the 

Hospital Quality Improvement and Accreditation 

Institution was set up as a civic institution, working 

closely with government, to implement accreditation 

as an educational tool rather than an inspection 

scheme 
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กระบวนการ 
เรยีนรู ้

การประเมินตนเอง 

การพฒันาตนเอง 
การประเมินจากภายนอก 

(เยีย่มส ารวจ) 
การรบัรองคณุภาพ 

คณุภาพและความปลอดภยั 

ค่านิยมและแนวคิดหลกั 

-HA เป็นกระบวนการเรียนรู ้
-มุ่งเนน้ผูป่้วยและสุขภาพ 

-พฒันาตอ่เน่ือง 

แนวคิดพืน้ฐานของ HA 

HA คือกระบวนการเรียนรู ้การเรียนรูส้  าคญัเกิด
จากการประเมินและพฒันาตนเองในโรงพยาบาล  
เป้าหมายของ HA คือการส่งเสริมใหโ้รงพยาบาล
เกิดการพฒันาคุณภาพอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหเ้กิด
คุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย 





HA SHA 

 

safety 

 
Standard 

Spiritual 

Sustainable 

Sufficiency 

Eco. 



Safety 

ตระหนกั 

รบัรู ้

ป้องกนั 

จดัการ 

ความเส่ียง (ก่อนเกิดเหต)ุ : FMEA 
อบุติัการณ์ (หลงัเกิดเหต)ุ : รายงาน, การทบทวน, Trigger 

Patient Safety Guide: SIMPLE 
การออกแบบ : Human Factors Engineering 
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า : Near miss 
Non- technical skill training & design 

การแก้ปัญหาเฉพาะกรณี 
การวางระบบ 
การเรียนรู้สู่การป้องกนั 

Organization with Memory 
Safety Culture 



02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 

ทบทวนความครอบคลุมของกจิกรรมทบทวน 
ใชป้ระโยชน์จากกจิกรรมทบทวน 

ตามรอย PSG: SIMPLE & Improve 

ทบทวน / วางระบบบรหิารความเสีย่ง 
วเิคราะหค์วามเสีย่ง/ป้องกนั (หน่วยงาน/ระบบงาน) 
Trigger Tools 

RCA, Standardized Work 

บรูณาการขอ้มลู & ระบบบรหิารความเสีย่ง 
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Patient Safety 



HA Standard Criteria 

การน า

การวางแผน
กลยทุธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย
และสิทธิผู้ป่วย

การมุ่งเน้น
ทรพัยากรบุคคล

การจดัการ
กระบวนการ

ผลลพัธ์

การจดัการสารสนเทศและความรู้

ระบบงานส าคญัของ รพ.

ความเสีย่ง ความปลอดภยั คณุภาพ
การก ากบัดแูลวิชาชพี
โครงสรา้งกายภาพและสิง่แวดลอ้ม
การป้องกนัการตดิเชือ้
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดัการดา้นยา
ระบบการตรวจทดสอบฯ
คลงัเลอืด
การท างานกบัชมุชน
กระบวนการดแูลผูป้่วย

การเขา้ถงึและเขา้รบับรกิาร
การประเมนิผูป้่วย
การวางแผน
การดแูลผูป้่วย
การให้ขอ้มลูและเสรมิพลงั
การดแูลต่อเนือ่ง

ดา้นคลนิกิ
ดา้นผูป้่วยและลูกคา้
ดา้นการเงนิ
ดา้นบุคลากรและระบบงาน
ดา้นประสทิธิผลองคก์ร
ดา้นการน าและสงัคม
ดา้นสรา้งเสรมิสุขภาพ

โครงสร้างมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบริการสขุภาพ

ฉบบัฉลองสิริราชสมบติั
ครบ 60 ปี

ตอนท่ี IV

ตอนท่ี III

ตอนท่ี II

ตอนท่ี I

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

MBNQA/TQA Model



4 วง 6 Trace  8 Tracing 

ตามรอย AE 
ตามรอย SIMPLE 

2. Patient Safety 

3. Clinical Population 

1. Unit Optimization 

4. Standard Implementation 

5. Strategic Management 

6. Self Assessment 

ตามรอยคุณภาพ 
ของแต่ละหน่วยงาน 

ตามรอย Clinical Tracer 
ตามรอยผูป้ว่ยแต่ละราย 

ตามรอยมาตรฐานและ SPA 

ตามรอยแผนกลยทุธ ์
ตามรอยการประเมนิตนเอง 







SHA    
Spiritual  HA 



 บูรณาการงานคณุภาพในชวีติจรงิ 

 คือจุดบรรจบของคณุภาพ ความดี และความงาม 



Sustainable Healthcare Organization
Quality/Safety, Efficiency, Morale

Spirituality System Knowledge

3C - PDSA
Health Promotion
Humanized HC
Living Organization
Narrative Medicine
Contemplation
Appreciative
Aesthetics

Review

Monitoring
Scoring

SPA (Standards-Practice-

Assessment) 
Gap Analysis

Tracing

Evidence-based Practice
KM (Knowledge Management)
Data analysis  
R2R (Routine to Research)

Management by Fact
Evidence-based 

Learning 
Empowerment

Customer Focus
Continuous Improvement

Focus on Result

Visionary Leadership

Agility

Value on Staff

Focus on Health

Lean-R2R

ความยัง่ยืนของระบบบริการสุขภาพ 





 Spirituality is deeply personal and involves an 

individual’s deepest fears and aspirations. It provides 

individuals with a worldview and a context in which to 

view life and its meaning (Miller, 1999).  

 When people experience a spiritual crisis and 

need spiritual care, they may choose to discuss their 

concerns only if they have been shown respect and 

appreciation (Cobb & Robshaw, 1998).  

 Thus, having an understanding of spirituality and 

its impact on well-being helps health care practitioners 

provide compassionate and appropriate spiritual care. 

Spiritual Care 



มิติจิตวิญญาณของสุขภาพ 

 มีความหมายมากกวา่การมีรา่งกายทีส่มบรูณ ์หรือมีสขุภาพทีด่แีต่

ครอบคลมุถงึศักยภาพของมนษุยท์ีจ่ะเขา้ถงึ 

 ความหมายของชวีติ meaning of Life  การมคีวามหวงัและเปา้หมาย

สูงสุดของชีวติ  Purpose of Life  ไม่วา่จะเปน็การบรรลุธรรม การ

เข้าถงึกฏเกณทส์งูสดุหรอืการรวมเปน็หนึ่งกบัสิง่สงูสดุ 

 ความสมบรูณข์องมนษุยท์ี่จะลดละอตัตา หรือตัวตน ( การรูจ้กัอภยั การ

ปล่อยวาง  ลดความอยาก ลดความยดึมัน่ ถือมั่น  ให้เกียรตคินอืน่ 

เคารพในความแตกตา่ง) 

 ความสามารถทีจ่ะอยูใ่นสงัคมได ้ด้วยความเบกิบาน มีความสขุ จาก

ความสมัพนัธท์ีด่แีละการงานที่เกื้อกลูเพื่อนมนษุย์ 

 การพฒันาเพื่อบรรลถุงึซึง่ความด ีมีศิลธรรม มีความงาม ความ

ละเอียดออ่น และความจรงิ ( มีปัญญา) 



Humanized  
Care 

Healing 
Environment 

Living 
Organization 

Humanized  Care 
 

Living  
Organization 

Healing  
Environment 
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Humanized 
Health Care 

• Health Promotion 

• Narrative Medicine 

• Spiritual Assessment 

• Patient Experience 

• ปฏิสัมพันธ์มนุษย์-มนุษย์ 

Living 
Organization 

• Dialogue 

• Story Telling 

• Appreciative Inquiry 

• Contemplation 

• Aesthetics 

Healing 
Environment 

• ประสาทสัมผัสท้ัง 5 

• สัปปายะ 7 
• สภาพแวดลอ้มท่ีสัมผสัได้

ทั้งทางกายและใจ 









80% of Medical errors are preventable (Edmonds et al: 2002) 











HRO Concept 







รับรู้ก่อนพลาดพลัง้ 

 ให้ความสนใจแมก้บัสิง่เลก็น้อยหรอืความผดิพลาดที่ไม่

เป็นไปตามกระบวนการทีค่วร ก่อนที่จะเกิดความผดิพลาด

ส าคัญ 

 ให้เวลากบัการบง่ชีก้จิกรรมที่เราไมต่้องการความผิดพลาด 

 พูดคุยอภิปรายในประเด็นที่อาจถกูมองขา้มและมีโอกาส

เบี่ยงเบนจากสิ่งที่ควรเปน็ในอนาคตอันใกล้ 

 ให้เวลาและความสนใจตอ่รายละเอยีดที่มีความส าคญั 

 น าเหตุการณ ์Near Missed มาทบทวนเพือ่หาโอกาสพฒันา

ก่อนเกดิความผดิพลาดรนุแรง 





เฝ้าระวังระบบงาน 

 ให้ความส าคัญกบัสิง่ทีเ่กิดขึน้หนา้งาน รวมทัง้ผู้
ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏบิัตหินา้งาน 

 ส่งเสรมิใหม้ปีฏสิัมพนัธ์อย่างตอ่เนือ่งระหวา่ง
ผู้ปฏิบัตงิาน และมีการสือ่สารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจัยบุคคลและปัจจัยองคก์รที่
มีผลตอ่ความปลอดภยัของระบบในภาพรวม 

 พยายามค้นหาโอกาสผิดพลาดทีเ่ปน็สาเหตอุงค์กร 
(latent failure) ในระบบปฏบิัตกิารกอ่นเกดิความ
ผิดพลาดขึน้  





ด่วนสรุปจะเสียการ 

 ใช้ความรอบคอบใคร่ครวญตอ่ข้อสนันษิฐานหรือขอ้สรุป 

พยายามสรา้งปญัญาเพือ่ทีจ่ะตอ่ยอดความสมบรูณ ์ให้

เกิดความเชือ่มตอ่กบัภาพใหญข่องการปฏบิัติการทั้งหมด 

 ให้ความสนใจกบับริบทหรือประเดน็ส าคญัของ

ระบบปฏบิตัิการ 

 ในการวเิคราะห์หาสาเหตขุองความผิดพลาด ให้พยายาม

มองหา Root cause โดยไม่หยุดอยูท่ี่ Obvious cause 

 เปิดใจรบัฟงัมมุมองที่หลากหลาย 





ประสานแก้ก่อนลุกลาม 

 พัฒนาขีดความสามารถของการดกัจับ จ ากัดความ

เสียหาย หรือพลกิสถานการณ์จากเหตกุารณค์วาม

ผิดพลาดซึ่งเกิดขึน้แลว้ ก่อนทีจ่ะลกุลามมากขึน้ จน

เกิดความเสยีหายรนุแรง 





รับฟังผู้เชี่ยวชาญ 

 ในสถานการณ์ฉุกเฉนิหรอืความเสี่ยงสูงหนา้งาน 

อ านาจการตดัสนิใจหรอืการจัดการตอ้งขึน้กบัทมีสห

สาขาวิชาชีพทีม่ีความเชี่ยวชาญกับปัญหาดงักลา่ว

มากที่สุด โดยไมต่อ้งค านงึถึงต าแหนง่ หรือสายการ

บังคับบัญชา 



Becoming High Reliability Health Care 

 Designing reliable, standardized systems that 

support staff decisions, opportunities for 

feedback, ongoing learning and change  

 Learning to be more mindful of decisions and 

actions using HRO theory  

 Improving situational awareness – the concept 

of reliably identifying at-risk patients, lessening 

their risk and escalating risks until the patient is 

safe 

 



“Together these five processes produce a 

collective state of mindfulness.  To be 

mindful is to have an enhanced ability to 

discover and correct errors that could 

escalate into a crisis.” 

 

Mindfulness 



STOP 

S =  Stop What you are doing  

 

T =  Take a breath 

 

O =  Observe what is happening…   
around you… within you (Thoughts, 
Feelings, Body Sensations) 

 

P =  Proceed with your day 
 



การน า

การวางแผน
กลยทุธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย
และสิทธิผู้ป่วย

การมุ่งเน้น
ทรพัยากรบุคคล

การจดัการ
กระบวนการ

ผลลพัธ์

การจดัการสารสนเทศและความรู้

ระบบงานส าคญัของ รพ.

ความเสีย่ง ความปลอดภยั คณุภาพ
การก ากบัดแูลวิชาชพี
โครงสรา้งกายภาพและสิง่แวดลอ้ม
การป้องกนัการตดิเชือ้
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดัการดา้นยา
ระบบการตรวจทดสอบฯ
คลงัเลอืด
การท างานกบัชมุชน
กระบวนการดแูลผูป้่วย

การเขา้ถงึและเขา้รบับรกิาร
การประเมนิผูป้่วย
การวางแผน
การดแูลผูป้่วย
การให้ขอ้มลูและเสรมิพลงั
การดแูลต่อเนือ่ง

ดา้นคลนิกิ
ดา้นผูป้่วยและลูกคา้
ดา้นการเงนิ
ดา้นบุคลากรและระบบงาน
ดา้นประสทิธิผลองคก์ร
ดา้นการน าและสงัคม
ดา้นสรา้งเสรมิสุขภาพ

โครงสร้างมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบริการสขุภาพ

ฉบบัฉลองสิริราชสมบติั
ครบ 60 ปี

ตอนท่ี IV

ตอนท่ี III

ตอนท่ี II

ตอนท่ี I

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

MBNQA/TQA Model






