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ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1   ประจําเดือน เมษายน 2554 

โรงพยาบาลทั่วไป คุณภาพช้ันนํา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บรรยากาศความภาคภูมิใจในบ้านคุณภาพของเรา

นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลกาฬสนิธ์ุ รับมอบโล่
เกียรติยศ รางวัลนักบริหารดีเด่น 
ประจําปี 
เพ่ือสังคมไทย 

คุณนวลจันทร์ พูลสมบัติ 
รอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
กาฬสนิธ์ุ เป็นตัวแทนรับมอบ 
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เปิดบ้านทักทาย

สวัสดีค่ะ  

          ผู้อ่านจดหมายข่าวคุณภาพทุกท่าน ฉบับน้ีเป็นฉบับ
ปฐมฤกษ์ ซ่ึงเป็นฉบับแรกของปี 
ได้อ่านกันตลอดท้ังปีน้ีค่ะ

ในปีน้ี โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุของเรา มีการพัฒนาคุณภาพ
ไปมากมายทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนในหลายๆดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ดา้น
ระบบบริการ ด้านการทํางานร่วมกับเครือข่าย

 

 

   

 

 

 

 

      สิ่งต่างๆเหล่าน้ีดําเนินไปภายใต้การนําของ ผู้บริหาร
ดีเด่นระดับประเทศของเราน่ันเอง   ท่านผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ   นพ
บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ท่ียึดมั่นในการ
ทํางานเป็นทีมท่ีดี และมีความเอ้ืออาทรเป็นพ่ีน้องกันเสมอมา
ซ่ึงก็คือวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงามของเราน่ันเอง ทําให้ในปีน้ี
โรงพยาบาลของเราได้รับรางวัลมากมาย และมีกําลังใจในการ
พัฒนาคุณภาพงาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ เช่ือมั่นและ
ศรัทธาแก่ประชาชนชาวกาฬสินธ์ุ อย่างไม่เหน็ดเหน่ือยกันเลย
ทีเดียว 

      กองบรรณาธิการหวังว่า
ทางการสื่อสารท่ีจะช่วยเสริมสร้างกําลังใจแ
เข้มแข็งให้กับทีมพัฒนาคุณภาพทุกทีม และเค
นําไปสู่การสร้างความเขม้แข็งให้กับระบบคุณ
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุต่อไป
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ความภาคภูมิใจในบ้านคุณภาพของเรา 

สมคิด สุริยเลิศ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลกาฬสนิธ์ุ รับมอบโล่
เกียรติยศ รางวัลนักบริหารดีเด่น 
ประจําปี 2554  จาก มูลนิธิ
เพ่ือสังคมไทย  

คุณนวลจันทร์ พูลสมบัติ       
รอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
กาฬสนิธ์ุ เป็นตัวแทนรับมอบ 

Healing Environment 
Award  ประจําปี 2554  จาก 
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
กาฬสนิธ์ุ พร้อม ทีมวิทยากร
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ร่วม
เป็นวิทยากร บรรยาย เร่ือง 
Autistic ‘ s parents  
Empowerment ในการประชุม 
HA national forum 12th      
ณ อิมแพค เมืองทองธานี  
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เปิดบ้านทักทาย 

ผู้อ่านจดหมายข่าวคุณภาพทุกท่าน ฉบับน้ีเป็นฉบับ
ปฐมฤกษ์ ซ่ึงเป็นฉบับแรกของปี 2554 และจะปรากฏโฉมให้
ได้อ่านกันตลอดท้ังปีน้ีค่ะ  

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุของเรา มีการพัฒนาคุณภาพ
ไปมากมายทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนในหลายๆดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ดา้น
ระบบบริการ ด้านการทํางานร่วมกับเครือข่าย 

สิ่งต่างๆเหล่าน้ีดําเนินไปภายใต้การนําของ ผู้บริหาร
นระดับประเทศของเราน่ันเอง   ท่านผู้อํานวยการ

นพ.สมคิด สุริยเลิศ พร้อมด้วยทีม
บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ท่ียึดมั่นในการ
ทํางานเป็นทีมท่ีดี และมีความเอ้ืออาทรเป็นพ่ีน้องกันเสมอมา
ซ่ึงก็คือวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงามของเราน่ันเอง ทําให้ในปีน้ี 
โรงพยาบาลของเราได้รับรางวัลมากมาย และมีกําลังใจในการ
พัฒนาคุณภาพงาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ เช่ือมั่นและ
ศรัทธาแก่ประชาชนชาวกาฬสินธ์ุ อย่างไม่เหน็ดเหน่ือยกันเลย

กองบรรณาธิการหวังว่า ข่าวสารคุณภาพ จะเป็นช่อง
วยเสริมสร้างกําลังใจและความ
นาคุณภาพทุกทีม และเครือข่าย เพ่ือ
ขม้แข็งให้กับระบบคุณภาพของ
อไป 

กองบรรณาธิการ 

คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ 

โรงพยาบาลทั่วไป คุณภาพช้ันนํา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ปัจจุบัน โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ
โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสริิราชสมบัติครบ 
เพ่ือนํามาตรฐานมาใช้อย่างมีคุณค่า ดังน้ี

ท่ีมาของมาตรฐานฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

พ.ศ. 2549 มีท่ีมาจากมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพท่ีมีคุณค่า 
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพซ่ึงกรมอนามยัจัดทํา
         การบูรณาการมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพท้ัง 
ใกล้เคียงกันอยู่แล้ว ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติในลักษณะของการบูรณาการระหว่างการรักษากับการสร้างเสริม
สุขภาพได้ในชีวิตประจําวัน และเป็นการปูพ้ืนฐานสําหรับองค์กรท่ีมุง่สู่ความเป็นเลิศให้ก้าวไปสูเ่ป้าหมายไดเ้ร็วย่ิงข้ึน
          ท้ังน้ีโดยไดร้ับพระมหากรณุาธิคุณ พระราชทานช่ือมาตรฐานโรงพยาบาล
จัดงานฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปี ประดบัท่ีปกเอกสาร

 
แนวทางการใช้มาตรฐาน 
เป้าหมายของการใช้มาตรฐาน:   เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานท่ีเ
ขอบเขตของมาตรฐาน:   เป็นมาตรฐานสาํหรับการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลท้ังองค์กร
โรงพยาบาลทุกระดับ โดยครอบคลุมการทําหน้าท่ีสรา้งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลไว้ด้วย
 สิ่งท่ีต้องใช้ควบคู่กับมาตรฐาน: 
1) การพิจารณาบริบทขององค์กรและหน่วยงาน
2) การใช้ค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Values & Concepts) 

• ทิศทางนํา: visionary leadership, systems perspective, agility
• ผู้รับผล: patient & customer focus, fo
• คนทํางาน: value on staff, individual commitment, teamwork, ethic &
• การพัฒนา: creativity & innovation, management by fact, continuous process

on results, evidence-based approach
• พาเรียนรู:้ learning, empowerment

3) วงล้อการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้
4) แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติ
การใช้มาตรฐานท่ีก่อให้เกิดคุณค่า 
1) ทําความเข้าใจเป้าหมายและคําสําคัญ
2) เน้นการใช้เพ่ือการเรียนรู้และยกระดับผลการดําเนินงาน
3) เน้นความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่างๆ
4) เน้นการนํามาตรฐานไปเรียนรูแ้ละทบทวนการปฏิบัติใ
5) เน้นการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
6) ประยุกต์ใช้มาตรฐานอย่างเหมาะสม 
การจัดการกระบวนการในทุกเรื่อง  
7) เน้นการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม

เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ         เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ         เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ         เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ         

ปัจจุบัน โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุของเรา มีกรอบในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตาม 
โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ปี ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ท่ีเราต้องศึกษา 
เพ่ือนํามาตรฐานมาใช้อย่างมีคุณค่า ดังน้ี 

ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 

มีท่ีมาจากมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพท่ีมีคุณค่า 3 สว่น ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลท่ีใช้มาตั้งแต่ พ
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพซ่ึงกรมอนามยัจัดทํา และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสู่องค์กรท่ีเป็นเลศิ

การบูรณาการมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพท้ัง 3 ส่วนเข้าดว้ยกัน ช่วยลดความซํ้าซ้อนของเน้ือหามาตรฐานท่ีมี
ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติในลักษณะของการบูรณาการระหว่างการรักษากับการสร้างเสริม

และเป็นการปูพ้ืนฐานสําหรับองค์กรท่ีมุง่สู่ความเป็นเลิศให้ก้าวไปสูเ่ป้าหมายไดเ้ร็วย่ิงข้ึน
หากรณุาธิคุณ พระราชทานช่ือมาตรฐานโรงพยาบาล และได้รบัอนุญาตให้เชิญตราสญัลักษณ์การ

ประดบัท่ีปกเอกสาร 

ป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานท่ีเหมาะสม และใช้ประเมินเพ่ือหาโอกาสพัฒนา
เป็นมาตรฐานสาํหรับการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลท้ังองค์กร ซ่ึงสามารถใช้ได้กับ

โดยครอบคลุมการทําหน้าท่ีสรา้งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลไว้ด้วย 

ขององค์กรและหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหา ความท้าทาย และความเสี่ยง
(Core Values & Concepts) ของการพัฒนาคุณภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ

: visionary leadership, systems perspective, agility 
: patient & customer focus, focus on health, community responsibility

: value on staff, individual commitment, teamwork, ethic & professional standard
: creativity & innovation, management by fact, continuous process

approach 
: learning, empowerment 

การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู ้(Plan-Do-Study-Act หรือ Purpose-Process-Performance)
การประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Scoring Guideline) 

ทําความเข้าใจเป้าหมายและคําสําคัญ (key words) ของมาตรฐานให้กระจ่างชัด 
เน้นการใช้เพ่ือการเรียนรู้และยกระดับผลการดําเนินงาน 
เน้นความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ  และการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานต่างๆ
เน้นการนํามาตรฐานไปเรียนรูแ้ละทบทวนการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในท่ีทํางานท่ีข้างเตียงผู้ป่วย
เน้นการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี (ระบบงาน กลุ่มผู้ป่วย หน่วยงาน) อย่างเชื่อมโยง

 เช่น ประยุกต์ใช้มาตรฐานตอนท่ี 1 กับระดับหน่วยงานด้วย 

เน้นการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม และการบรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบ     

2 

เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ         เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ         เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ         เรยีนรูมาตรฐานไปกบั งานคณุภาพ             

ของเรา มีกรอบในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตาม มาตรฐาน
ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ท่ีเราต้องศึกษา 

60 ปี จัดทําเสร็จสิ้นในปี 
สว่น ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลท่ีใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2540 

และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสู่องค์กรท่ีเป็นเลศิ  
ช่วยลดความซํ้าซ้อนของเน้ือหามาตรฐานท่ีมีความ

ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติในลักษณะของการบูรณาการระหว่างการรักษากับการสร้างเสริม
และเป็นการปูพ้ืนฐานสําหรับองค์กรท่ีมุง่สู่ความเป็นเลิศให้ก้าวไปสูเ่ป้าหมายไดเ้ร็วย่ิงข้ึน  

และได้รบัอนุญาตให้เชิญตราสญัลักษณ์การ

และใช้ประเมินเพ่ือหาโอกาสพัฒนา 
ซ่ึงสามารถใช้ได้กับ

และความเสี่ยง ท่ีสําคัญ 
ของการพัฒนาคุณภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ 

cus on health, community responsibility 
professional standard 

: creativity & innovation, management by fact, continuous process improvement, focus  

Performance) 

และการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานต่างๆ 
ในท่ีทํางานท่ีข้างเตียงผู้ป่วย 

อย่างเชื่อมโยง 
 ประยุกตม์าตรฐานว่าด้วย



 

เครื่องมือคณุภาพเครื่องมือคณุภาพเครื่องมือคณุภาพเครื่องมือคณุภาพ
 

 

Tracer กับ CPG มีเป้าหมายต่างกัน

ด้วยโรคใดโรค
วิชาการท่ีถูกต้องทันสมัยอะไรบ้างท่ีควรนํามาใช้ในการดูแลผู้ป่วย
              ข้อมูลวิชาการน้ันอาจจะอยู่ในรูปของรายงานการผลการวิจัย
การศึกษาจํานวนมากท่ีเรียกว่า meta
ถามต่อไปว่า แล้วเรานํามาปฏิบัติหรือยัง บางคนเรียกข้ันตอนน้ีว่า 
ระหว่างข้อความรู้กับการปฏิบัติเพียงใด
              เม่ือพบว่ามี gap ก็ถามต่อไปว่า เราจะลด 
เป็นนโยบายสั้นๆ แล้วเกิดการปฏิบัติ
CPG ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของ รพ
แล้ว คําถามว่าทํา tracer แล้วไม่ต้องทํา 
              การจะทํา CPG หรือไม่นั้นข้ึนกับเหตุปัจจัยเฉพาะในการดูแลโรคน้ันๆ
พ้ืนฐานของข้อมูลความรู้วิชาการแล้วหรือยัง
เครื่องมือ tracer น้ันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผน
ผลลัพธ์คือเกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีดีข้ึน
ทางการดูแลผู้ป่วย 
 

                                                                       
 

ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  

เครื่องมือคณุภาพเครื่องมือคณุภาพเครื่องมือคณุภาพเครื่องมือคณุภาพ (Quality tools Corner)

    

    
 

ความต่างของ CPG กับ Tracer 

มีเป้าหมายต่างกัน 
Tracer มุ่งท่ีการวิเคราะห์สถานการณ์ การติดตามผลลัพธ์ เพ่ือนํามาสู่
การวางแผนพัฒนาต่อ หรือเพ่ือปรับวิธีการทํางาน วิธีการพัฒนา
คุณภาพในเรื่องน้ันๆ 
CPG มีเป้าหมายเพ่ือนําความรู้ท่ีถูกต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดูแลผู้ป่วยCPG คือข้อมูลชุดหน่ึงท่ีช่วยในการตัดสินใจของผู้
ประกอบวิชาชีพ    CPG เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย ซ่ึงหากใช้
อย่างถูกวิธี จะเกิดประโยชน์ 
CPG เป็นส่วนหน่ึงของการ trace ในการ trace 
หน่ึง จะมีคําถามหน่ึงเกิดข้ึนก็คือ ในโรคน้ีมีข้อมูลความรู้

วิชาการท่ีถูกต้องทันสมัยอะไรบ้างท่ีควรนํามาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  
ข้อมูลวิชาการน้ันอาจจะอยู่ในรูปของรายงานการผลการวิจัย บทความทบทวน การสังเคราะห์ผล

meta-analysis หรือ CPG ท่ีจัดทําโดยองค์กรวิชาชีพ เม่ือรู้ข้อมูลน้ันแล้ว ก็
แล้วเรานํามาปฏิบัติหรือยัง บางคนเรียกข้ันตอนน้ีว่า gap analysis คือการเปรียบเทียบว่ามี 

ระหว่างข้อความรู้กับการปฏิบัติเพียงใด   
ก็ถามต่อไปว่า เราจะลด gap น้ันได้อย่างไร วิธีการลด gap 

เป็นนโยบายสั้นๆ แล้วเกิดการปฏิบัติ หรือทําเป็นแบบฟอร์มเพ่ือการบันทึกและเตือนใจ หรือเอามาเขียนเป็น 
ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของ รพ. หรือจัดทําเป็นชุดข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีใช้ง่ายเม่ือเข้าใจตามน้ี

แล้วไม่ต้องทํา CPG จะหมดไปเพราะเป็นคําถามท่ีตอบไม่ได้ 
หรือไม่นั้นข้ึนกับเหตุปัจจัยเฉพาะในการดูแลโรคน้ันๆ ว่าขณะน้ีเราได้ดูแลอยู่บน

พ้ืนฐานของข้อมูลความรู้วิชาการแล้วหรือยัง ถ้ายัง.....จะใช้เครื่องมืออะไรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วน
น้ันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผน 

ผลลัพธ์คือเกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีดีข้ึน เกิดการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยท่ีดีข้ึนแต่ tracer 

                                                                       บทความโดย อาจารย์ อนุวัฒน์

ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  ฉบบัหนา จะเปนการเจาะประเดน็รอน  “ “ “ “ ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ 

อยาลมืตดิตามอยาลมืตดิตามอยาลมืตดิตามอยาลมืตดิตามนะนะนะนะคะคะคะคะ............    
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(Quality tools Corner)    

มุ่งท่ีการวิเคราะห์สถานการณ์ การติดตามผลลัพธ์ เพ่ือนํามาสู่
หรือเพ่ือปรับวิธีการทํางาน วิธีการพัฒนา

มีเป้าหมายเพ่ือนําความรู้ท่ีถูกต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
คือข้อมูลชุดหน่ึงท่ีช่วยในการตัดสินใจของผู้

เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย ซ่ึงหากใช้

trace การดูแลผู้ป่วย
ในโรคน้ีมีข้อมูลความรู้ทาง

บทความทบทวน การสังเคราะห์ผล
เม่ือรู้ข้อมูลน้ันแล้ว ก็

คือการเปรียบเทียบว่ามี gap 

gap มีมากมาย เช่น ทํา
หรือทําเป็นแบบฟอร์มเพ่ือการบันทึกและเตือนใจ หรือเอามาเขียนเป็น 

หรือจัดทําเป็นชุดข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีใช้ง่ายเม่ือเข้าใจตามน้ี
 

ว่าขณะน้ีเราได้ดูแลอยู่บน
จะใช้เครื่องมืออะไรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วน

tracer ไม่ใช่แนว

อาจารย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 

ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ ตามรอยการดแูลผูปวยดวยการ TracerTracerTracerTracer    ””””                            



 

 

 

 

 

 Patient  Safety
       Patient  Safety   เป็นปัญหา  ปรากฏในรายงานวิชาการและข่าวสารทางสื่อมวลชน
       Patient  Safety   เป็นความท้าทายท่ี
                                (Global Patient
       Patient  Safety   เป็นความคาดหวังและความต้องการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
       Patient  Safety   เป็นปรชัญาท่ีจะนําไปสู่การสรา้งวัฒ
          โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบด้วยความเข้าใจในข้อจํากัดท่ีเป็น
       Patient  Safety   มีคําตอบท่ีผ่านการทดสอบมาแล้วจํานวนหน่ึง
                                (Patient  Safety

 Patient  Safety  Goals – PSG
จริงจัง  ควบคู่กับการติดตามผล 

SIMPLE  คือ  อักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ ๆ สําหรับ 
เป้าหมายหรือความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีจะมีมาในอนาคต

  

 

 Patient  Safety  Goals – PSG
จริงจัง  ควบคู่กับการติดตามผล 

SIMPLE  คือ  อักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ ๆ สําหรับ 
เป้าหมายหรือความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีจะมีมาในอนาคต

Patient Safety Corner

Safety  Goals  :  SIMPLE 
ปรากฏในรายงานวิชาการและข่าวสารทางสื่อมวลชน 

เป็นความท้าทายท่ี  WHO  ประกาศความสามารถของสมาชิกท่ัวโลก 
(Global Patient  Safety  Challenge) 

าดหวังและความต้องการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นปรชัญาท่ีจะนําไปสู่การสรา้งวัฒนธรรมใหม่ของการเปิดใจไม่กล่าวโทษ  
โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบด้วยความเข้าใจในข้อจํากัดท่ีเป็นธรรมชาติของคน
มีคําตอบท่ีผ่านการทดสอบมาแล้วจํานวนหน่ึง  ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

Safety    Solution - PSS) 

PSG    เป็นเป้าหมายความปลอดภัยท่ีเชิญชวนให้พิจารณานําไปสู่การปฏิบัติอย่าง

อักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ ๆ สําหรับ Patient  Safety  Goals  เพ่ือความง่ายในการจดจํา
ท่ีจะมีมาในอนาคต 

PSG    เป็นเป้าหมายความปลอดภัยท่ีเชิญชวนให้พิจารณานําไปสู่การปฏิบัติอย่าง

อักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ ๆ สําหรับ Patient  Safety  Goals  เพ่ือความง่ายในการจดจํา
ท่ีจะมีมาในอนาคต 
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Patient Safety Corner 

ษ    
ชาติของคน 

ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที   

พิจารณานําไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เพ่ือความง่ายในการจดจํา  และรองรับ

พิจารณานําไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เพ่ือความง่ายในการจดจํา  และรองรับ
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