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จดุเริม่ตน้ของการเขา้สู่

การรับรองเฉพาะโรคของวณัโรค

จติรลดา อทุยัพบิลูย,์ พบ.
ส านักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
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Program & Disease Specific 
Certification

• Who ?

6

สถานพยาบาลทีไ่ดรั้บการรับรอง HA หรอืบนัไดขัน้ที่
สองสู ่HA ทีม่รีะบบงานหรอืระบบการดแูลผูป่้วย
เฉพาะเรือ่งทีม่คีวามโดดเดน่ทัง้ในสว่นกระบวนการ
และผลลัพธ์
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ธรรมชาตกิารเกดิวณัโรค

Age

Detectable 
by 

screening

Biological 
onset

Symptoms 
(usual time 

of Dx)

Severe 
illness

Death

A A’ B C D

Preclinical phase Clinical phase

ตดิเชือ้

มอีาการป่วยจากวัณโรค เชน่
ไข ้ไอ นน.ลด

Latent TB Infection

มอีาการรนุแรงขึน้ 
ไอเป็นเลอืด หอบเหนือ่ย ซมึ ชกั 



ธรรมชาตกิารเกดิวณัโรคและตวัอยา่ง
กจิกรรมควบคมุป้องกนัดแูลรักษาวณัโรค

Age

Detectable 
by 

screening

Biological 
onset

Symptoms 
(usual time 

of Dx)

Severe 
illness

Death

A A’ B C D

Preclinical phase Clinical phase

ป้องกนัการตดิเชือ้
Infectious control

คณุภาพการดแูลรักษา
-การกนิยาอยา่งตอ่เนื่อง
-การประเมนิอาการและมาตรวจอยา่ง
สม า่เสมอ
-การดแูลแบบองคร์วม

-การตดิตามผูส้มัผัส
-การสอบสวนการ
ระบาดของวัณโรค
-การคัดกรองโรครว่ม
-การตรวจวนิจิฉัยเร็ว
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How? 



ตวัอยา่งกจิกรรมควบคมุป้องกนัดแูลรักษา
วณัโรค และ ตวัชีว้ดั

Age

Detectable 
by 

screening

Biological 
onset

Symptoms 
(usual time 

of Dx)

Severe 
illness

Death

A A’ B C D

Preclinical phase Clinical phase

ป้องกนัการตดิเชือ้
Infectious control

คณุภาพการดแูลรักษา
-การกนิยาอยา่งตอ่เนื่อง
-การประเมนิอาการและมาตรวจอยา่ง
สม า่เสมอ
-การดแูลแบบองคร์วม

-การตดิตามผูส้มัผัส
-การสอบสวนการ
ระบาดของวัณโรค
-การคัดกรองโรครว่ม
-การตรวจวนิจิฉัยเร็ว

• อบุัตกิารณ์การตดิเชือ้รายใหม่
• อบุัตกิารณ์การป่วยวัณโรครายใหม่
• อตัราตายจากวัณโรค

• สดัสว่นของกลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บการคดั
กรองและตรวจหาการตดิเชือ้หรอืการ
ป่วย

• ระยะเวลาในการสง่ตรวจและไดรั้บผล
การวนิจิฉัยโรค

• ระยะเวลาทีท่ราบผลการวนิจิฉัยโรคและ
รักษาดรค

• สดัสว่นของผูป่้วยวัณโรคทีไ่ดรั้บการ
ตรวจและทราบผลเอชไอวี

• การจัดการสิง่แวดลอ้มเพือ่ลด
air borne infection

• การจัดระบบงานเพือ่ลด
ระยะเวลาการรอคอยในผูป่้วย/ผู ้
ทีส่งสยั air borne infection

• อตัราของการขาดรักษา
• อตัราของการรักษาลม้เหลว
• อตัราของการรักษาครบ/หาย
• อตัราของการไดรั้บ ARV ในผูป่้วย TB/HIV
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ตัวอย่างของการจดัระบบงาน (work system)

13A Modern Paradigm for Improving 
Healthcare Quality, P59



ตัวอย่างของ Work system งานวัณโรค

14

Support systems Inputs Processes Outputs Effects Impacts

งบประมาณ

Guidelines

การอบรม
วชิาการ

เวที
แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

หน่วยบรกิาร

เครอืขา่ยวัณ
โรค

ยา

Lab tests
culture/DST
Molecular

ผูต้ดิเชือ้/
ผูป่้วยวัณโรค

ผูใ้หบ้รกิารที่
มคีวามรู ้
ความสามารถ

Infectious 
control

การตดิตามผู ้
สมัผัส

การสอบสวน
การระบาด

การดแูลรักษา
ผูป่้วย

การตรวจวนิจิฉัย

การตดิตาม
ประเมนิผลดแูล
รักษาผุป่้วย

การเยีย่มบา้น 
การ DOT

กลุม่เป้าหมา
ยทีไ่ดรั้บการ
คัดกรองและ
ตรวจหาการ
ตดิเชือ้หรอื
การป่วย

มกีารสง่
ตรวจและ
ไดรั้บผลการ
วนิจิฉัยโรค 
และรักษา
เร็ว

ผูป่้วยวัณ
โรคทีไ่ดรั้บ
การตรวจ
และทราบ
ผลเอชไอวี

อตัราของการ
ไดรั้บ ARV 
ในผูป่้วย 
TB/HIV 
เพิม่ขึน้

อตัราของ
การรักษา
ลม้เหลว
ลดลง

อตัราของ
การรักษา
ครบ/หาย 
เพิม่ขึน้

อตัราของ
การขาด
รักษาลดลง

อบุัตกิารณ์การป่วย
วณัโรครายใหม่
ลดลง

อบุัตกิารณ์การตดิ
เชือ้รายใหมล่ดลง

อตัราตายจากวณั
โรคลดลง

ระบบสง่ตอ่ 
ประสานงาน



มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค
Program/Disease Specific 

Certification



มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค

ตอนท่ี IV 

ผลลัพธ์

ตอนที่ I การ

บริหารจัดการ

ทั่วไป

ตอนท่ี II 

ระบบงาน

สนับสนุน
ตอนท่ี III 

กระบวนการ

ดูแลผู้ป่วย



มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค

ตอนที ่I การบรหิาร
จัดการทัว่ไป

I-1. การน า
I-2. การวางแผนและการบรหิารแผน
I-3. การมุง่เนน้ผูป่้วยและสทิธผิูป่้วย
I-4. การวดั วเิคราะห ์และจัดการความรู ้
I-5. การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล
I-6.1 การจัดการกระบวนการ
I-6.2 การพัฒนาคณุภาพและบรหิารความ
เสีย่ง

ตอนที ่II ระบบงาน
สนับสนุน

1. สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย
2. ระบบเวชระเบยีน



มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค

ตอนที ่III กระบวนการ
ดแูลผูป่้วย

1. การเขา้ถงึและเขา้รับบรกิาร
2. การประเมนิผูป่้วย
3. การวางแผนดแูลผูป่้วย
4. การดแูลผูป่้วย
5. การใหค้วามรู ้เสรมิพลงั วางแผน
จ าหน่าย การดแูลตอ่เนือ่ง



มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค

ตอนที ่IV 
ผลลพัธ์

1. น าเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโนม้ของตวัชีว้ดัส าคญั
เกีย่วกบัการดแูลผูป่้วย ทัง้ในดา้นผลลพัธแ์ละ
กระบวนการ 

2. น าเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโนม้ของตวัชีว้ดัส าคญั
เกีย่วกบัความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร คณุคา่จาก
มมุมองของผูรั้บบรกิาร

3. น าเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโนม้ของตวัชีว้ดัส าคญั
เกีย่วกบัความผกูพัน ความพงึพอใจ ขดีความสามารถ
และทกัษะของบคุลากร

4. น าเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโนม้ของตวัชีว้ดัส าคญั
เกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของระบบสนับสนุนที่
เกีย่วขอ้ง

5. น าเสนอระดบัปัจจบุนัและแนวโนม้ของตวัชีว้ดัส าคญั
เกีย่วกบัการบรรลผุลตามแผน พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม 
การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ



I-1 การน า

I-2 การวางแผน
กลยทุธ์

I-3 การมุง่เนน้
ผูป่้วยและสทิธิ

ผูป่้วย

I-5 การมุง่เนน้
ทรัพยากรบคุคล

I-6 การจัด
กระบวนการ

ผลการ
ด าเนนิงาน

I-4 การวัด วเิคราะหแ์ละจัดการความรู ้

หมวดที ่1 ภาพรวมของการบรหิารองคก์ร

• สิง่แวดลอ้ม
• การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้
• ระบบเวชระเบยีน
• ระบบการจัดการดา้นยา
• การตรวจทดสอบประกอบการวนิจิฉัยโรคและ

บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง
• การเฝ้าระวัง ก ากับ ตดิตามการระบาด
• การท างานกับชมุชน

หมวดที ่2 ระบบงานทีส่ าคัญของ TB หมวดที ่3 กระบวนการดแูลผูป่้วย

• การเขา้ถงึและเขา้รับบรกิาร
• การประเมนิผูป่้วย
• การวางแผน
• การดแูลผูป่้วย
• การใหข้อ้มลูและเสรมิพลังแก ่

ผูป่้วย/ครอบครัว
• การดแูลตอ่เนือ่ง 

17 ตัวชีว้ัดทีส่ าคัญ
• ดา้นการบรหิาร

องคก์ร
• ดา้นระบบงาน
• ดา้นกระบวนการ

ดแูลผูป่้วย

หมวดที ่4 ผลลัพธก์ารด าเนนิงาน





Educational
Process

Self Assessment

Self Improvement

External 
Evaluation

Recognition

Not an inspection

แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการ HAแนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการ HA

Safety & Quality of Patient Care

Hospital Accreditation (HA) คือกลไกประเมิน เพื่อกระตุน้

ใหเ้กิดการพฒันาระบบงานภายในของโรงพยาบาล  

โดยมีการพฒันาอยา่งเป็นระบบ และพฒันาทั้งองคก์ร ท าใหอ้งคก์ร

เกิดการเรียนรู ้มีการประเมินและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง


