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โดย นพ.วัชรพล ภนูวล 
     

โดย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พเิศษ)นายแพทย์วชัรพล ภูนวล.
               ผู้อาํนวยการศูนย์พฒันาคุณภาพ

                   โรงพยาบาลศูนย์อุตรดติถ์ 

   บริการสู่ความเป็นเลศิ.



ตวัอย่าง...ข่าวพาดหัว น.ส.พ.

ฟ้องร้อง ร.พ.ดัง เรียก 150 ล้าน

รพ.ด้อยคุณภาพจ่ายยาที3แพ้ซํ5า ฟ้อง 1.6 ล้าน

หมอทาํงามหน้า สลบัลูกกว่า 10 ปี

ผู้ป่วยสูงอายุตกเตียงประจานการดูแล ร.พ.

ร.พ.รัฐเฮงซวย ให้เลอืดเอดส์

ฟ้องแพทย์ผ่าตดัแล้วกลั5นปัสสาวะไม่ได้
ร้องหมอชุ่ย ลมืผ้าก๊อซในท้อง 

เหยื3อทนทุกข์กว่า 1/2 ปี



กระแสโลกาภวิฒัน ์ทนุนิยมโลก การคา้เสรีกระแสโลกาภวิฒัน ์ทนุนิยมโลก การคา้เสรี

โครงสรา้งประชากร และ
การเคลื�อนยา้ย

โครงสรา้งประชากร และ
การเคลื�อนยา้ย

การระบาดโรคอบุตัิ
ใหม่

การระบาดโรคอบุตัิ
ใหม่

วกิฤตธรรมชาติ
สิ�งแวดลอ้ม

วกิฤตธรรมชาติ
สิ�งแวดลอ้ม

วกิฤตสถาบนัทาง
สงัคม

วกิฤตสถาบนัทาง
สงัคม

การเปลี�ยนแปลงดา้นการเมืองการ
บรหิารของภาครฐั

การเปลี�ยนแปลงดา้นการเมืองการ
บรหิารของภาครฐั

บริบทใหม่

สขุภาวะ

บริบทใหม่

สขุภาวะ

กระแสทนุนิยม 
บรโิภคนิยม

กระแสทนุนิยม 
บรโิภคนิยม

ระบาดวทิยา ความ
รุนแรง

ระบาดวทิยา ความ
รุนแรง

วบิตัภิยัจาก
ธรรมชาติ

วบิตัภิยัจาก
ธรรมชาติ



High Reliability Organization.

-Service excellence.=บริการเป็นเลศิ
-Clinical excellence.=รักษาโรคเป็นเลศิ
-Risk management.=การบริหารความเสี3ยง
-Quality management.=การจัดการคุณภาพ
-Healthy employee.=บุคลากรสุขภาพดี
-Knowledge management=การจัดการความรู้
-R2R,Innovation=งานประจําสู่การวจิัย,นวตักรรม
-Learning organization=องค์กรแห่งการเรียนรู้
-Sustainable organization=องค์กรที3ยั3งยนื



องค์กรสามารถพฒันาเป็นองค์กรที3น่าไว้วางใจได้เสมอ 
หากมุ่งมั3นที3จะเป็น 

High Reliability Organization



To be a Happiness World Class Organization.To be a Happiness World Class Organization.To be a Happiness World Class Organization.To be a Happiness World Class Organization.



                        องค์กรแห่งความสุข
องคก์ารแห่งการความสขุคือสถานที�ซึ�งผูค้นขยายขีดความสามารถเพื�อที�จะ
บรรลใุนสิ�งที�พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงและต่อเนื�องเป็นสถานที�ที�ระบบ
ทางความคิดใหม่และการขยายตวัทางความคิดได้รบัการสนับสนุน ที�ซึ�ง
ผูค้นมีความรกั ความเมตตา กรณุา ความโอนโยนและเป็นที�ๆผูค้นเรียนรู้
ความสนุทรียของกนัและกนั นําไปสู่ความสขุที�แท้จริงของทกุคนในองคก์ร



E  - Library

Internet Corner

Environment  for  Self  Learning

Knowledge Sharing
E - Knowledge

Journal club

Knowledge Theatre

กระดานความคดิ

KM Center: (NOKPCT.NET)

Medical Website

Learning Organization

Knowledge Activities

CQI  Activities & R2R

  Medical journal

Electronic Board 

Communication
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องคก์รแหง่การเรยีนรู ้



องค์กรบริการสุขภาพที�ยั�งยืน

Sustainable Healthcare Organization
Quality/Safety, Efficiency, Morale

Spirituality System Wisdom
3C - PDSAHealth Promotion

Humanized HC
Living Organization
Narrative Medicine
Contemplation
Appreciative
Aesthetics
Healing Environment

Review
Monitoring

Scoring
SPA 
Gap 

Analysis
Tracing

Evidence-based
KM
Data analysis  
R2R
• Qualitative
• Quantitative

Lean-R2R



4 Evolutionary Stages of Modern Health 

Care System

Institutional 

Care

Managed Care Integrated Care Integral Care

(necessary, 

complete)

System centered Outcome 

centered

Patient Centered Human centered

Pathogenesis Pathogenesis Pathogenesis Salutogenesis

(saluto—health

genesis—beginning)



SHA

Sustainable Health Care  & Health 

Promotion by  Appreciation  and  

Accreditation  : SHA



SHA
   5S   S  =  Safety  ความปลอดภยัในระดับที�เกดิ
                    ความเสี�ยงน้อยที�สุด

S  =  Standard  การใช้มาตรฐานคุณภาพใน 
                    งานประจาํวัน

S  =  Spirituality humanistic    

Sensibility  มิตดิ้านจติใจ
S  =  Self  Sufficiency Back to  

Basic Approach  แนวคิดเศรษฐกจิ 
                    พอเพยีง
        S  =  Sustainable  ความยั�งยืน



SHA
3H  H  =  Humanized Health Care

                  การดูแลด้วยความรัก  ความเอื5ออาทร  

                           คาํนึงด้านมิตจิิตใจทั5งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

H  =  HA

                  มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
H  = HPH

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ



SHA

2A  A  =  Appreciative 

                การชื�นชมยนิดี มุมมองในเชิงคุณภาพ

        A  =  Accreditation 

                 การรับรองคุณภาพ



SHA หมายถงึ ?

      ในความหมายโดยรวมคือความปรารถนา  ความทา้ทา้ย  หรือ
ความฝันที&จะไดเ้ห็นโรงพยาบาลหรือองคก์รสุขภาพผา่นการ
รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล  มีความปลอดภยั   และ
ใชม้าตรฐานคุณภาพในการดูแลรักษาผูป้่วย  ผสมผสานมิติดา้น
จิตใจการทาํงานร่วมกบัชุมชน สงัคม  เกิดการปรับเปลี&ยนไปสู่
ระบบการดูแลผูป้่วยที&มีความประณีต  งดงาม  อยูบ่นพืAนฐานของ
ความรัก ความเอืAออาทร เป็นแบบอยา่งที&ดีดา้นสิ&งแวดลอ้มเพื&อการ
สร้างเสริมสุขภาพ  และเพื&อการเยยีวยาได้
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ทําความเขา้ใจ

การฝึกปฏบิตั ิ

เข้าใจกระบวนการสู่ความเป็นเลศิ ระบบและการให้
คะแนนส่วนที3เป็นกระบวนการและส่วนที3เป็นผลลพัธ์

เข้าใจกระบวนการและแนวทางการตรวจประเมิน
Core Values and Concepts, Frameworks

สูก่ารปฏบิตัจิรงิ Organization Profile ����Internal 
Assessment ���� ADLI ���� Action Plan for 
Improvement  ���� Implementation.. s

มุง่สูค่วามเป็นเลศิ

THAILAND QUALITY AWARD

CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE

BEST PRACTICES



การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation)



มาตรฐานขั5นตํ3า

การเข้าสู่ความเป็นเลศิในระดบัสากล
(Go beyond standard)
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PERFORMANCE EXCELLENCE
CORE VALUES AND CONCEPTS

Visionary Leadership
Learning-centered Organization

Organizational and Personal Learning

Valuing Hospital, Staff and Partners
Agility

Focus on Health 
Managing for Innovation

Management by Fact
Social Responsibility

Focus on Results and Creating Value
Systematic Perspective



Quality Awareness

Unity and Teamwork

Innovation Thinking

Cost Awareness

Knowledge Seeking Skill

Core value(คา่นยิมหลกั)
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Leaders are
the Key success factor of 
leading the organization 

to excellence



การเดินทางสูค่วามเป็นเลศิที�ไม่มีวนัสิ/นสดุ



ระดบัของการพฒันาสูค่วามเป็นเลศิขององคก์ร



INPUT PROCESS OUTPUT

REGISTER

EMERGENCY

TRIAGE ASSESSMENT INVESTIGATION

DIAGNOSIS

TREATMENT

FOLLOW UP

DISCHARGE

MEDICATION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

DISCHARGE

ADMIT

IPD TREATMENT

SURGERY

REFER/TRANSFER

MEDICATION

REHABILITATION

INTERVENTION

ACC

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP
PFR

PFR

PFR

PFR

PFR

PFR

PFR

PFR

ACC

ACC

ACCACC

ACC

ACC

OUTCOME IMPACT



การบรกิาร (Service)

การดแูล (Care)

การรกัษา

(Treatment)



Change happens!

Change is Constant

Shift happens



โลกเปลี3ยนไปเราต้องเปลี3ยนแปลง
งานยุคใหม่

– กระบวนการทํางานซับซ้อน  ยุ่งยากมากขึ5น
– การแยกแยะลกัษณะงานมีมากขึ5น
– มีการนําเทคโนโลยมีาใช้มากขึ5น

คนยุคใหม่
– ความรู้  ความสามารถ  ความคดิ  มีมาก
– ต้องการทํางานด้วยตนเอง  ต้องการความอสิระ
– ต้องการมีส่วนร่วมมากขึ5น  (PARTICIPATION)

หัวหน้ายุคใหม่
1. ต้องรู้จํา  รู้จริง  รู้แจ้ง
2. ต้องสอนงานเก่ง
3. ต้องแสดงภาวะผู้นําให้เหมาะกบัประเภทของคน
4. ต้องบริหารและจัดการ
5. ต้องมภีาวะผู้นํา



การเปลี3ยนแปลง : ถงึเวลามนัต้องเปลี3ยน

• ถ้าคุณไม่เป็นผู้เปลี3ยน ....   คุณกจ็ะถูกเปลี3ยน
• ถ้าคุณไม่ต้องการไปข้างหน้า....                            

....คุณกจ็ะถูกทอดทิ�งอยู่ข้างหลงั
• ถ้าคุณยงัไม่เปลี3ยนวธิีคดิ.....

....ชีวติคุณกจ็ะอยู่กบัอดตีตลอดไป



ข้อคดิ... คดิ...คดิ..

• นาฬิกาปลกุไม่ดงั..เราไม่ตื�น...แต่ดวงอาทติย์กข็ึ�นครับ

• “ เราจะเตรียม ตัวเรา หน่วยงานเรา องค์กรของเรา
อย่างไรเพื�อก้าวไปอย่างสง่า มีเกยีรติ มีศักดิ)ศรี เป็นผู้นํา
ด้านการทาํงานโรงพยาบาลได้”



การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation)



โรงพยาบาลไม่ต้องมีคุณภาพได้หรือไม่

• คาํตอบ - ไม่ได้
• เพราะ - โรงพยาบาลเกี3ยวข้องกบัชีวติคน

- โรงพยาบาลเกี3ยวข้องกบัความปลอดภยั
ของผู้รับบริการ



โรงพยาบาลทุกแห่งจาํเป็นต้องพฒันาคุณภาพหรือไม่
คาํตอบ - จาํเป็น

ความคาดหวงัของผู้รับบริการสูง

มาตรฐานของวชิาชีพต้องมี

การกาํกบัควบคุม                       
ของสภาวชิาชีพ

เทคโนโลยทีี3มคีวามก้าวหน้ามากขึ5น

กฎหมายต่างๆ เช่น พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค, พรบ. สินค้าที3ไม่ปลอดภัย

บทบาทของสื3อมวลชน

การแข่งขันในธุรกจิ

การขยายบริการไปยงั                                      
ลูกค้าต่างชาติ



ความแตกต่างของลูกค้าและทศิทางการบริการ

แต่ก่อน ตอนนี5 อกีหน่อย

-  ไม่มีการแข่งขัน
-  ลูกค้าไม่พถิพีถินั
-  ข่าวสารไม่ดี
-  ลูกค้าไม่มีโอกาสเลอืก

-  การแข่งขันสูง
-  ลูกค้าฉลาดขึ5น
-  ระบบข่าวสารดี
-  ลูกค้ามีทางเลอืก

- ลูกค้ามีการศึกษา
- การครองชีพดขีึ5น
-  เทคโนโลยกี้าวหน้า
- ลูกค้าคอืผู้กาํหนด
ทิศทางธุรกจิ



คาํประกาศสิทธขิองผู้ป่วยคาํประกาศสิทธขิองผู้ป่วยคาํประกาศสิทธขิองผู้ป่วยคาํประกาศสิทธขิองผู้ป่วย
1.1.1.1. ผู้ป่วยทุกคนมสีิทธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ ตามที่ผู้ป่วยทุกคนมสีิทธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ ตามที่ผู้ป่วยทุกคนมสีิทธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ ตามที่ผู้ป่วยทุกคนมสีิทธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพ ตามที่

บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู

2.2.2.2. ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บับรกิารจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บับรกิารจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บับรกิารจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บับรกิารจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพ
โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ เนื่องจากความแตกตา่งดา้นฐานะ เชือ้โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ เนื่องจากความแตกตา่งดา้นฐานะ เชือ้โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ เนื่องจากความแตกตา่งดา้นฐานะ เชือ้โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ เนื่องจากความแตกตา่งดา้นฐานะ เชือ้
ชาต ิ สัญชาต ิ ศาสนา สังคม ลทัธกิารเมอืง เพศ อายุ ชาต ิ สัญชาต ิ ศาสนา สังคม ลทัธกิารเมอืง เพศ อายุ ชาต ิ สัญชาต ิ ศาสนา สังคม ลทัธกิารเมอืง เพศ อายุ ชาต ิ สัญชาต ิ ศาสนา สังคม ลทัธกิารเมอืง เพศ อายุ 
และลกัษณะของความเจ็บป่วยและลกัษณะของความเจ็บป่วยและลกัษณะของความเจ็บป่วยและลกัษณะของความเจ็บป่วย

3333.... ผู้ป่วยทีข่อรบับรกิารดา้นสุขภาพมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมลูอยา่งผู้ป่วยทีข่อรบับรกิารดา้นสุขภาพมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมลูอยา่งผู้ป่วยทีข่อรบับรกิารดา้นสุขภาพมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมลูอยา่งผู้ป่วยทีข่อรบับรกิารดา้นสุขภาพมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมลูอยา่ง
เพยีงพอและเข้าใจชดัเจนจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพเพยีงพอและเข้าใจชดัเจนจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพเพยีงพอและเข้าใจชดัเจนจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพเพยีงพอและเข้าใจชดัเจนจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพ
เพือ่ให้ผู้ป่วยสามารถเลอืกตดัสินใจในการยนิยอมหรอืไมย่นิยอมเพือ่ให้ผู้ป่วยสามารถเลอืกตดัสินใจในการยนิยอมหรอืไมย่นิยอมเพือ่ให้ผู้ป่วยสามารถเลอืกตดัสินใจในการยนิยอมหรอืไมย่นิยอมเพือ่ให้ผู้ป่วยสามารถเลอืกตดัสินใจในการยนิยอมหรอืไมย่นิยอม
ให้ผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพปฏบิตัติอ่ตน เว้นแตเ่ป็นการให้ผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพปฏบิตัติอ่ตน เว้นแตเ่ป็นการให้ผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพปฏบิตัติอ่ตน เว้นแตเ่ป็นการให้ผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพปฏบิตัติอ่ตน เว้นแตเ่ป็นการ
ช่วยเหลอืรบีดว่นหรอืจาํเป็นช่วยเหลอืรบีดว่นหรอืจาํเป็นช่วยเหลอืรบีดว่นหรอืจาํเป็นช่วยเหลอืรบีดว่นหรอืจาํเป็น



4.4.4.4. ผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นภาวะเสี่ยงอนัตรายถงึชวีติ มสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นภาวะเสี่ยงอนัตรายถงึชวีติ มสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นภาวะเสี่ยงอนัตรายถงึชวีติ มสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นภาวะเสี่ยงอนัตรายถงึชวีติ มสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการ
ช่วยเหลอืรบีดว่นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยทนัทตีามช่วยเหลอืรบีดว่นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยทนัทตีามช่วยเหลอืรบีดว่นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยทนัทตีามช่วยเหลอืรบีดว่นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยทนัทตีาม
ความจาํเป็นแกก่รณ ี โดยไมค่าํนึงวา่ผู้ป่วยจะร้องขอความความจาํเป็นแกก่รณ ี โดยไมค่าํนึงวา่ผู้ป่วยจะร้องขอความความจาํเป็นแกก่รณ ี โดยไมค่าํนึงวา่ผู้ป่วยจะร้องขอความความจาํเป็นแกก่รณ ี โดยไมค่าํนึงวา่ผู้ป่วยจะร้องขอความ
ช่วยเหลอืหรอืไม่ช่วยเหลอืหรอืไม่ช่วยเหลอืหรอืไม่ช่วยเหลอืหรอืไม่

5.5.5.5. ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบชือ่ สกุล และประเภทของผู้ประกอบผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบชือ่ สกุล และประเภทของผู้ประกอบผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบชือ่ สกุล และประเภทของผู้ประกอบผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบชือ่ สกุล และประเภทของผู้ประกอบ
วชิาชพีดา้นสุขภาพทีเ่ป็นผู้ให้บรกิารแกต่นวชิาชพีดา้นสุขภาพทีเ่ป็นผู้ให้บรกิารแกต่นวชิาชพีดา้นสุขภาพทีเ่ป็นผู้ให้บรกิารแกต่นวชิาชพีดา้นสุขภาพทีเ่ป็นผู้ให้บรกิารแกต่น

6.6.6.6. ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะขอความเห็นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะขอความเห็นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะขอความเห็นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะขอความเห็นจากผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพ
อืน่  ทีม่ไิดเ้ป็นผู้ให้บรกิารแกต่น และมสีิทธใินการขอเปลีย่นอืน่  ทีม่ไิดเ้ป็นผู้ให้บรกิารแกต่น และมสีิทธใินการขอเปลีย่นอืน่  ทีม่ไิดเ้ป็นผู้ให้บรกิารแกต่น และมสีิทธใินการขอเปลีย่นอืน่  ทีม่ไิดเ้ป็นผู้ให้บรกิารแกต่น และมสีิทธใินการขอเปลีย่น
ให้บรกิาร และสถานบรกิารได้ให้บรกิาร และสถานบรกิารได้ให้บรกิาร และสถานบรกิารได้ให้บรกิาร และสถานบรกิารได้

7777.... ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการปกปิดข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง จากผู้ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการปกปิดข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง จากผู้ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการปกปิดข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง จากผู้ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัการปกปิดข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง จากผู้
ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยเครง่ครดั เว้นแตจ่ะไดร้บัความประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยเครง่ครดั เว้นแตจ่ะไดร้บัความประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยเครง่ครดั เว้นแตจ่ะไดร้บัความประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพโดยเครง่ครดั เว้นแตจ่ะไดร้บัความ
ยนิยอมจากผู้ป่วยหรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายยนิยอมจากผู้ป่วยหรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายยนิยอมจากผู้ป่วยหรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายยนิยอมจากผู้ป่วยหรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย



8.8.8.8. ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลอยา่งครบถ้วน ในการผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลอยา่งครบถ้วน ในการผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลอยา่งครบถ้วน ในการผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลอยา่งครบถ้วน ในการ
ตดัสินใจเข้ารว่มหรอืถอนตวัจากการเป็นผู้ถกูทดลองในการทาํตดัสินใจเข้ารว่มหรอืถอนตวัจากการเป็นผู้ถกูทดลองในการทาํตดัสินใจเข้ารว่มหรอืถอนตวัจากการเป็นผู้ถกูทดลองในการทาํตดัสินใจเข้ารว่มหรอืถอนตวัจากการเป็นผู้ถกูทดลองในการทาํ
วจิยัของผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพวจิยัของผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพวจิยัของผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพวจิยัของผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพ

9999.... ผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยมสีิทธทิีจ่ะไดร้บัทราบข้อมูลเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล
        เฉพาะของตนทีป่รากฏในเวชระเบยีนเมือ่ร้องขอ ทัง้นี้ข้อมูลเฉพาะของตนทีป่รากฏในเวชระเบยีนเมือ่ร้องขอ ทัง้นี้ข้อมูลเฉพาะของตนทีป่รากฏในเวชระเบยีนเมือ่ร้องขอ ทัง้นี้ข้อมูลเฉพาะของตนทีป่รากฏในเวชระเบยีนเมือ่ร้องขอ ทัง้นี้ข้อมูล

ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นการละเมดิสิทธสิ่วนตวัของบุคคลอืน่ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นการละเมดิสิทธสิ่วนตวัของบุคคลอืน่ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นการละเมดิสิทธสิ่วนตวัของบุคคลอืน่ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นการละเมดิสิทธสิ่วนตวัของบุคคลอืน่

10101010. . . . บดิา มารดาหรอืผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธแิทนผู้ป่วยที่บดิา มารดาหรอืผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธแิทนผู้ป่วยที่บดิา มารดาหรอืผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธแิทนผู้ป่วยที่บดิา มารดาหรอืผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธแิทนผู้ป่วยที่
เป็นเด็ก อายุยงัไมเ่กนิสิบแปดปีบรบิรูณ ์ ผู้บกพรอ่งทางกายหรอืเป็นเด็ก อายุยงัไมเ่กนิสิบแปดปีบรบิรูณ ์ ผู้บกพรอ่งทางกายหรอืเป็นเด็ก อายุยงัไมเ่กนิสิบแปดปีบรบิรูณ ์ ผู้บกพรอ่งทางกายหรอืเป็นเด็ก อายุยงัไมเ่กนิสิบแปดปีบรบิรูณ ์ ผู้บกพรอ่งทางกายหรอื
จติซึง่ไมส่ามารถใช้สิทธดิว้ยตนเองได้จติซึง่ไมส่ามารถใช้สิทธดิว้ยตนเองได้จติซึง่ไมส่ามารถใช้สิทธดิว้ยตนเองได้จติซึง่ไมส่ามารถใช้สิทธดิว้ยตนเองได้



สิทธิผ ูป้่วยและครอบครวัสิทธิผ ูป้่วยและครอบครวั
Patient and Family Rights

[PFR]



กระบวนการพิทกัษ ์       
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(Dr. Phillip Crossby)

“ If better is possible…
Good is not enough.”



“If you continue to do what you have always done 
you will get what you have always got.”

“ ถ้าคุณยงัทาํอะไรอย่างที3คุณเคยเคยทาํกนัมา
คุณกจ็ะได้สิ3งที3คุณเคยได้มาแล้วเท่านั5น”

Billi Lim



Try to do the same things,
The same way and expecting a change.

เฉพาะผู้ที3มีสตวิปิลาศเท่านั5นที3พยายามทาํสิ3งเดมิๆ ด้วยวธิีเดมิๆ
แล้วคาดหวงัว่าจะมีการเปลี3ยนแปลง

อลัเบริต ไอสไตล์.



คนหนึXงคน

ถอืเป็นสว่นสําคญัของทมี

แตค่นหนึXงคน

ไมอ่าจสรา้งทมีท ั]งทมีได้



• T  = Together
• E   =  Empower Everyone

• A =  Achieves

• M =   More
• WORK
• =ชักจูงลากถูให้ไปถงึเป้าหมายร่วมกนั



การทาํงานเป็นทมี
ข้อคดิ

- คนเดยีวหวัหาย  สองคนเพื�อนตาย -  หลายหวัดกีว่าหวัเดยีว

- SYNERGY 1 + 1  >  2 - TEAMWORK ดกีว่า   SUPERMAN
ลักษณะการทาํงานเป็นทีม

1. คนตั -งแต่  2  คนขึ -นไป

2. ร่วมแรงร่วมใจกันทาํงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

3. ทาํงานอย่างมีจติวทิยาต่อกนั

ความหมาย

การทาํงานเป็นทมี หมายถงึ การที�คนมีความรับผดิชอบในหน้าที�และบทบาทของ
ตน มีการตดิต่อสัมพนัธ์ประสานงานที�ดแีละมีความสมัครสมานสามัคคีกัน เพื�อ
ร่วมแรงร่วมใจกันทาํงานให้สาํเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือตามเป้าหมายของทมีงาน

45



ศิลปะการทาํงานร่วมกนัเพื3อสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ที3ด ี

     มีเมตตารู้จักอภัยซึ�งกันและกัน

     ยอมเสียเปรียบบ้าง เพื�อจะสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ร่วมงาน
    พูดแต่สิ�งดีๆ กับเพื�อนร่วมงาน
    แชร์ความทุกข์ - สุขร่วมกันในผลงานทีม
     รักษามารยาท และวนิัยอย่างเคร่งครัด
     ไม่แสดงความดูถูก  ชงิชัง

ไม่นําเรื�องส่วนตัวมาพัวพันกับงานที�ทาํ
จุดประกายไฟให้ตนเอง  ขยันงานอยู่เสมอ
มีจติใจเป็นนักประชาธิปไตย  เปิดใจกว้าง

0

 



ทมีคุณภาพ
(Quality  Teamwork)

คนคุณภาพ

ประสิทธิภาพการทาํงาน

พลงัร่วมแห่งหมู่คณะ



 

   IQ = Intelligence  Quotient = สติปัญญา
   EQ = Emotion Quotient = อารมณ์
   MQ = Moral  Quotient = ศีลธรรมจรรยา
   AQ = Adversity Quotient = นํ�าอดนํ�าทน



ความสาํเรจ็เป็นข ั�นเป็นตอนของมนุษย์

เก่งงาน TQ

เก่งคน 
AQ

เก่งคดิ 
IQ

เก่งดาํเนินชีวติ
   EQ,MQ



สิ1งที1ผ ูป้่วยตอ้งการ
•  หายจากความทกุขท์รมาน

•  ความสะดวก สบาย รวดเรว็ ปลอดภยั

•  การดแูลดา้นจิตใจ 

•  การรบัร ู ้การมีสว่นรว่ม

•  สิทธิและศกัดิ5ศรี

ผู้ป่วยแสดงความต้องการทั5งหมดออกมาหรือไม่
อะไรคอืส่วนที3อยู่ลกึที3สุด



การใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์



ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2544)

จิตวิญญาณ คือ 

� ความดี 

� ความมีคุณค่า 

� การมีจิตใจสูง



      บริการสุขภาพในอดุมคติ

อ่อนโยนต่อชีวติ อ่อนไหวต่อความทุกข์ ละเอยีดอ่อนต่อความ
เป็นมนุษย์ อ่อนน้อมต่อจิตวญิญาณ

เข้าถึงแก่นแท้ของความสุขในฐานะของผู้ให้บริการ



การดูแลแบบองคร์วม
Holistic Care.

Holism  หรือ Wholism

องคร์วม

   รากศพัท ์ภาษากรีก 

Holos =   ครบถว้นพรอ้มสมบูรณท์ั�งหมด



1. รา่งกาย

2. จิตใจ อารมณ์

3. สงัคม เศรษฐานะ สิ1งแวดลอ้ม

4. จิตวิญญาณ

การมองผ ูร้บับรกิารแบบองคร์วม
Wholistic view.



กระบวนการใหบ้รกิาร



Holistic customer process managementHolistic customer process management

 กระบวนการใหบ้รกิาร    Holistic      

ประเมินผูใ้ชบ้รกิาร                    กาย จติ  สงัคม   จติวญิญาณ

วนิิจฉยัการบรกิาร                      กาย จติ สงัคม จติวญิญาณ

การวางแผนการบรกิาร               กาย จติ สงัคม จติวญิญาณ

การปฏบิตักิารบรกิาร                   กาย จติ สงัคม จติวญิญาณ

การประเมินผลการบรกิาร              กาย จติ สงัคม  จติวญิญาณ

 



Family support

• Support for family to 
foster understanding of the 
impending death and 
assurance that suffering is 
minimized is invaluable. 
Emphasizing the value of 
family presence at the 
bedside.



Spiritual assessment
• การประเมินจิตวญิญาณทาํให้เข้าใจความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยได้ดขีึ5น 

องค์ประกอบพื5นฐานในการประเมินคอืการฟังผู้ป่วยเพื3อกาํหนดความหมายของ
ความเจ็บป่วยที3มีต่อเขา อาจเกี3ยวหรือไม่เกี3ยวข้องกบัศาสนาเลย แต่อาจสะท้อน
ถึงการต่อสู้ดิ5นรนในเรื3องที3เขากงัวลหรือให้ความสําคญัมากที3สุด เช่นความกลวั
ในอนาตคของตนเองและคนรัก ความไม่ต้องการเป็นภาระของครอบครัว การ
สูญเสียการควบคุม ความเป็นอสิระ  ความหวงัและการเปลี3ยนแปลงบทบาทใน
ครอบครัว สังคมและในที3ทาํงาน ความกลวัเกี3ยวกบัความตายและคาํถามเกี3ยวกบั
ความตาย



• สิ3งที3ไม่กงัวลเหล่านี5ถ้าไม่ประเมิน จะทาํให้เกดิความกงัวลมากขึ5นและนําไปสู่ 
spiritual crisis ได้แก่ ความรู้สึกผดิ ความไม่มีคุณค่า ความรู้สึกหมดหวงัและเกดิ
ความเลวร้าย ผู้ดูแลควรฟังและใช้คาํถามปลายเปิด เช่นคุณคดิถึงสิ3งที3เกดิกบัคุณ
อย่างไร อะไรคอืบางสิ3งที3ทาํให้คุณรู้สึกมีความหวงั และเตรียมฟังเพื3อโต้ตอบเพื3อ
เข้าใจความหมายของผู้ป่วย 

• ถ้าผู้ป่วยและครอบครัวมีความเชื3อทางศาสนา ควรใช้ประโยชน์จากพระ Pastoral 
care ที3มีทกัษะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความวติกกงัวลทางด้านจิต
วญิญาณ



“If we know that pain and suffering be 
alleviated, and we do nothing about it, then we 
ourselves become the tormentors”



 กา้วขา้มกําแพง

Wheel of health

� ฝ่ากาํแพงภายในไปหาผู้อื�นได้ด้วย
การเปิดตวัเอง

� “ เปิดความคดิ “ “ เปิดสมอง” 

open mind ความคดิใหม่ ความรู้
ใหม่

� เปิดหวัใจ “ open Heart “ ใช้ใจ
มากขึ -น  ใช้ความรู้สึกมากขึ -น

� เปิดเจตนารมณ์ “ Open Will” เปิด
เจตจาํนง อันยิ�งใหญ่ในชีวติ เปิด
เจตจาํนงต่อสิ�งศักดิ:สิทธิ: ที�เรา



เปลี#ยนแปลง
ตวัตน

เปลี#ยนแปลง
ความคิด

เปลี#ยนแปลง
การกระทํา



      อะไรคืออํานาจของเรา ?

� อาํนาจที�ยั�งยนื คืออาํนาจทางมติจิติ
วญิญาณ

� คืออาํนาจของความดทีี�เรามุ่งมั�นทาํ 

� อาํนาจแห่งศรัทธาคือความเชื�อมั�นใน
ตวัเอง และเป้าหมายชีวติ

� อาํนาจแห่งความพากเพยีร

� อาํนาจแห่งการรู้เท่าทนั

� อาํนาจแห่งปัญญา จากการอ่าน การฟัง



งานกบัชีวิต

Wheel of health

� เราทาํงานที�ดดี ีแต่เราไม่มี
ความสุข

� เราทาํงานเพื�อสุขภาพของ
ผู้อื�น แต่ชีวติของเราป่วย

� เราทาํงานเพื�อบรรลุ
วัตถุประสงค์ แต่ชีวติเรา
ขาดทุน

� เราทาํงานตามกระบวนทาง
วทิยาศาสตร์แบบเดมิ ที�เน้น
เป้าหมาย แต่หวัใจอ่อนล้า

� เราอาจจะประเมนิผลงาน 

แต่ไม่ประเมนิผลชีวติ

� งานอาจจะสาํเร็จ แต่ชีวติ
ล้มเหลว ความสัมพนัธ์ไม่มี



Human touch

� ความนุ่มนวลและสัมผัส
จะช่วยลดความกังวล  

ความเครียดหรือแม้
ความเจบ็ปวด

� การแพทย์ทางเลือกที�
เน้นการสัมผัส การพุด
คุยจงึเป็นอีกทางเลือก



                     การทาํงานด้วยใจรัก

�  การทาํงานด้วยใจรักแม้จะไม่มีใครรู้เหน็กไ็ม่น่าวติก
เพราะผลสาํเร็จจะเป็นประจกัษ์พยานที�มั�นคง  

 คนส่วนมากไม่ชอบปิดทองหลังพระนักเพราะ

  ไม่มีใครเหน็แต่ถ้าทุกคนจะปิดทองแต่ข้างหน้า

   พระกันทั -งนั -นพระจะเป็นพระที�งามบริบรูณ์ไม่ได้
 

(พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั)



Happy 8 คอื เครื3องมือหนึ3งในการสร้างความสุขในชีวติของคนทาํงาน 

Happy Body (สุขภาพด)ี      มีสุขภาพแขง็แรงทัAงกายและจิตใจ
Happy Heart (นํ5าใจงาม)     มีนํAาใจเอืAออาทรต่อกนัและกนั
Happy Soul (ทางสงบ)        มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาํเนินชีวิต
Happy Relax (ผ่อนคลาย)   รู้จกัผอ่นคลายต่อสิ&งต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิต
Happy Brain (หาความรู้)     การศึกษาหาความรู้ พฒันาตนเองตลอดเวลา
Happy Money (ปลอดหนี5)    มีเงินรู้จกัเกบ็ รู้จกัใช ้ไม่เป็นหนีA
Happy Family (ครอบครัวด)ี มีครอบครัวที&อบอุ่นและมั&นคง
Happy Society (สังคมด)ี     มีความรักสามคัคี เอืAอเฟืA อต่อชุมชนที&ตนทาํงานและที&พกัอาศยั

...เราไม่ควรจมจ่อมอยู่กบัปัญหา ไม่แบกปัญหาให้หนักอก…



Happiness Culture of Caring: 
Compassion
Comprehensiveness
Continuity
Coordination
Convenience
Comfortable
Contemplative
Community



SOUND MIND
SOUND BODY
SOUND SPEECH

SOUND MIND
SOUND BODY
SOUND SPEECH



       
      คดิด ีทาํด ีพดูดี
       
      คดิด ีทาํด ีพดูดี

ทฤษฎทีรีซาวด์



       
      คดิด ีทาํด ีพดูด ีคบเพื�อนด ีไปในที�ที�ดีๆ
       
      คดิด ีทาํด ีพดูด ีคบเพื�อนด ีไปในที�ที�ดีๆ

หลวงพ่อปัญญานันทะภกิขุ



มโนกรรม -ความรู้สึกนึกคดิ

กายกรรม -กริิยามารยาท ท่าทาง
การแต่งกาย

วจีกรรม -ปิยะวาจา

3 กรรม.



องคป์ระกอบของความสาํเร็จ

1. ผูใ้หบ้ริการ
o ทศันคติ 

o ความพร้อม(ร่างกายและจิตใจ)

o แบบอยา่งที&ดี ในที&ทาํงาน (Role model) 

o กาํลงัใจ



การบริการด้วยหัวใจ



" คดิด"ี "พูดด"ี "ทาํด"ี
" รับ" และ "ให้" ในสิ3งดีๆ



What you keep for yourself, you lose.

What you give away, you keep forever…



แน่นอนว่า ทุกสิ3งที3คุณพูด, ให้,ทาํ หรือแม้แต่คดิ เหมือน บูมเมอแรง
มันจะย้อนกลบัมาหาคุณ

ถ้าคุณต้องการที3จะรับ คุณต้องเริ3มต้นด้วยการให้
บางท ีเราอาจจะไม่ได้อะไรเลย

แต่อย่างน้อย หัวใจเรากเ็ต็มไปด้วยความสุข



แนวคดิ/ค่านิยมสําหรับ Humanized care

• ลดอตัตา…ทาํตวัให้เลก็ลง
• รู้จักให้อภยัตนเอง/ผู้อื3นและ…รู้จักขอโทษผู้อื3นก่อนเสมอ
• เน้นเริ3มที3ใจและรู้จักการให้/สุขที3ได้เป็นผู้ให้
• เน้นชื3นชมการทาํความด…ีมองเห็นความงาม…การทาํ

ให้เกดิความสุข
• การกาํหนดความกว้างและความลกึของชีวติ
• การขยายเมลด็พนัธ์แห่งความดี



Beyond Humanized:
Cousinized Healthcare

การดูแลรักษาดุจญาติ

• คุณค่าของคนไม่ใช่การมีอายุยนืหรือความมั3งมี
• แต่คุณค่าของคนคอืใช้เวลาที3เหลอือยู่ในการสร้าง

คุณค่าให้แก่คนรอบข้าง และร่วมกนัมอบประโยชน์
สุขแก่ผู้มารับบริการดุจญาต ิด้วยความเมตตา กรุณา 
และเสียสละ



องคป์ระกอบของความสาํเร็จ

1. ผูใ้หบ้ริการ
o ทศันคติ 

o ความพร้อม(ร่างกายและจิตใจ)

o แบบอยา่งที&ดี ในที&ทาํงาน (Role model) 

o กาํลงัใจ



� มีความสขุ
ทกุขห์่างไกล

อายขุยัยืนยาว
�

�

คนหวัใจดี



องคป์ระกอบของความสาํเร็จ

1111. . . . ผู้ให้บริการด่านหน้า
o ทศันคต ิ
o ความพร้อม(ร่างกายและจิตใจ)
o แบบอยา่งที&ดี ในที&ทาํงาน (Role model)

o กาํลงัใจ



องคป์ระกอบของความสาํเร็จ

1. ผูท้าํงาน
o ทศันคติ 

o ความพร้อม(ร่างกายและจิตใจ)

o แบบอยา่งที&ดี ในที&ทาํงาน (Role model) 

o กาํลงัใจ



ความพร้อม(ร่างกายและจิตใจ)

ฟิตอยู่เสมอ



ทกัษะในการฟังที3สําคญั

-  อย่าขดัจงัหวะ -  ฟังเพื3อหาแนวคดิสําคญั
-  เน้นที3เรื3อง  ไม่ใช่วธิีที3พูด -  ลดความโกรธ
-  จดโน๊ตสั5น ๆ -  ให้ผู้อื3นพูดก่อน
-  มวีจิารณญาณไตร่ตรอง -  มกีารตอบรับการฟัง



  การพูด

• ใช้คาํสุภาพ มีคาํขึ5นต้น (สวสัดคี่ะ / สวสัดคีรับ) และ

คาํลงท้าย (ขอบพระคุณค่ะ / ขอบพระคุณครับ)

• พูดกระชับชัดเจน   วางแผนก่อนพูด



ปิยะวาจา
1.  คาํพูดเชิงทกัทาย

ให้รับรู้และเห็นความสําคญัในการมาของลูกค้า
ทกัทายด้วยการพูดจาสุภาพอ่อนหวาน
“สวสัดคี่ะ” สร้าง First  Impression
คนที3มารับบริการเราต้องคดิว่าเป็นคนที3 1 เสมอ



ผูม้ีปัญหาดา้นบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
มกัจะไม่ค่อยกล่าวประโยคเหล่านีA

• ขอโทษครับ
• สวสัดคี่ะ
• ขอบคุณครับ



ประโยคมาตรฐาน

• การขอให้ลูกค้าทาํ

การที3เราเข้าไปทาํ

การให้ลูกค้าเคลื3อนที3 ขอเรียนเชิญ

ขออนุญาต

ขอความกรุณา



ลูกค้าชม

ประโยคมาตรฐาน  ( ต่อ )

• ลูกค้าขอบคุณ

ลูกค้าต่อว่า / ตาํหนิ

ขอบคุณค่ะ

ขออภัยค่ะ

ด้วยความยนิดคี่ะ



การบอกให้รอ

  ทั3ว ๆ ไป

มอือาชีพ

กรุณารอสักครู่

กรุณารอประมาณ…(ระยะเวลา)



        การเรียกผู้รับบริการ

• กรณรีู้จักชื3อลูกค้า

กรณีลูกค้าเป็นเดก็

กรณีลูกค้า VIP

กรณีไม่ทราบชื3อลูกค้า

คุณน้อง…/คุณน้อง..(ชื3อ )..

ท่าน……...

คุณผู้ชาย / คุณผู้หญิง

คุณ..( ชื3อลูกค้า )...



วาทศิลป์

• ในการตอบรับและให้ข้อมูล
• รวดเร็ว  ตรงคาํถาม  ไม่บอกปัด
• ถูกต้อง  ชัดเจน
• นุ่มนวล  อบอุ่น  ไม่ตสีนิท
• ห้ามใช้คาํว่า “ ไม่ ”
• ใช้คาํว่า “ ยนิด…ีแต่เกรงว่าจะไม่สะดวก ” สั5นที3สุด
• “ กรุณาโทรอกีครั5งราว...….น. นะค่ะ”



คาํพูดสร้างสุข

ขอบคณุ อย่าคิดมาก

ขอโทษ ยงัแก้ไขได้

ไม่เป็นไร เรื8องธรรมดา / ปกติ

ยินดีด้วย คณุ OK. นะ

ดีใจจงั เป็นกาํลงัใจให้

รกัคณุ เป็นห่วง

เรื8องเลก็น้อย มีอะไรให้ช่วยไหม



การรับคาํตาํหนิ

• ทกัษะในการฟัง  ฟังแล้วเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรอยู่
• ทกัษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีความรู้สึกเดียวกบัผู้รับบริการว่าเขา

รู้สึกไม่สบายใจ
• ยนืยนั  เข้าใจในปัญหา  หรือคาํถามนั5น ๆ และรู้ว่าควรแก้ไขอย่างไร  

เพื3อดึงความพงึพอใจของผู้รับบริการคนืมาให้ได้
• ทกัษะในการลงมือปฏิบัติการ  ขจัดปัญหา  ตอบคาํถาม หรือ ทาํตาม

คาํขอนั5น ๆ



การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

•  ฟังลูกค้าพูดให้จบก่อนการตดัสินใจ
•  ถ้าเรามีอาํนาจ  “ จดัการได้  รีบจดัการทนัท ี”
• ถ้า ไม่สามารถตดัสินใจ
• “  บอกลูกค้าว่าเราจะหาข้อมูลจากหัวหน้าและรีบโทรกลบั

ทนัท ี” 



สวสัดี

ขอโทษ
ขอบคุณ

กรุณา



องคป์ระกอบที�สาํคญัของการสื�อสาร 

สื�อความในการใหบ้ริการ

1. การเลือกใช้ถ้อยคาํ

2.  นํHาเสียง

3. ภาพลกัษณ์ รวมถึงอากปักิริยา ท่าทาง

ถ้อยคาํ.......30..............%

นํ าเสียง.......50..............%

ภาพลกัษณ์......20..........%



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
  มาตรฐานทั	วไป
1.รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที�สุด ด้วยการให้บริการเชิงรุก คือ
  
     มองหน้า สบตา ยิ 1ม ทกัทาย     ไต่ถาม แนะนํา

          -ยิ 1มทุกครั1ง ที�สบตาผู้รับบริการ
-ทกัทาย ด้วยคาํว่า สวัสดคีรับ (ค่ะ)
-ไต่ถามคาํถามทั�วไป

มาตรวจ มาหาหมอ มารับยาใช่ใหมครับ (ค่ะ)
มาเยี�ยมญาตใิช่ใหมครับ (ค่ะ)
มาตดิต่อราชการที�ใหน กับใครนะครับ (ค่ะ)

เมื�อได้รับคาํตอบก็แนะนําไปในที�ที�จะรับบริการทนัที

มองหน้า    สบตา  ยิ 1ม      ทกัทาย ไต่ถาม      แนะนํา



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
มาตรฐานทั	วไป
2.พูดกับผู้มารับบริการทุกคน ทุกครั1งต้องมีหางเสียง (ครับ - ค่ะ)

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
มาตรฐานทั	วไป
2.พูดกับผู้มารับบริการทุกคน ทุกครั1งต้องมีหางเสียง (ครับ - ค่ะ)
3.ทุกครั1งที�ตดิต่อกับผู้มารับบริการ จะต้องแสดงกิริยาวาจา
   ที�แสดงถงึความ…
-เข้าใจ เอาใจใส่ ห่วงใย เอื 1ออาทร
-เกรงใจ อ่อนน้อม สุภาพ ยกย่องนับถือ
-มีนํ 1าใจไม่เป็นภาระ ไม่ดุด่า อาํนวยความสะดวก

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
มาตรฐานทั	วไป
2.พูดกับผู้มารับบริการทุกคน ทุกครั1งต้องมีหางเสียง (ครับ - ค่ะ)
3.ทุกครั1งที�ตดิต่อกับผู้มารับบริการ จะต้องแสดงกิริยาวาจา
   ที�แสดงถงึความ…
-เข้าใจ เอาใจใส่ ห่วงใย เอื 1ออาทร
-เกรงใจ อ่อนน้อม สุภาพ ยกย่องนับถือ
-มีนํ 1าใจไม่เป็นภาระ ไม่ดุด่า อาํนวยความสะดวก
4.ใช้สรรพนามแทนตวัเองว่า  ผม หรือ  ดฉิัน

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
มาตรฐานทั	วไป
2.พูดกับผู้มารับบริการทุกคน ทุกครั1งต้องมีหางเสียง (ครับ,ค่ะหลีกเลี�ยง จ้ะ)
3.ทุกครั1งที�ตดิต่อกับผู้มารับบริการ จะต้องแสดงกิริยาวาจา
   ที�แสดงถงึความ…
-เข้าใจ เอาใจใส่ ห่วงใย เอื 1ออาทร
-เกรงใจ อ่อนน้อม สุภาพ ยกย่องนับถือ
-มีนํ 1าใจไม่เป็นภาระ ไม่ดุด่า อาํนวยความสะดวก
4.ใช้สรรพนามแทนตวัเองว่า  ผม หรือ  ดฉิัน
5.พูดกับผู้มารับบริการด้วยภาษาสุภาพ และเข้าใจง่าย ใช้คาํว่า
“สวัสด_ี_____” “ขอโทษ______”
“ขอบคุณ____” “กรุณา_______”  ให้ตดิเป็นนิสัย

          มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
6.ไม่พูดคุยเรื�องส่วนตวั ส่งเสียงดงั หรือเล่นสนุกในขณะที�ให้บริการ

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
6.ไม่พูดคุยเรื�องส่วนตวั ส่งเสียงดงั หรือเล่นสนุกในขณะที�ให้บริการ
7.ไม่แต่งตวั แต่งหน้าต่อหน้าผู้รับบริการ

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
6.ไม่พูดคุยเรื�องส่วนตวั ส่งเสียงดงั หรือเล่นสนุกในขณะที�ให้บริการ
7.ไม่แต่งตวั แต่งหน้าต่อหน้าผู้รับบริการ
8.เมื�อบริการเกิดปัญหา รับฟังคาํต ิ- ชม ของผู้มารับบริการ ด้วยความ     
  สงบและตั 1งใจไม่โต้แย้งและเสนอทางเลือกทางออกให้ผู้มารับบริการ  
  อย่างมากและรวดเร็วที�สุด

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
6.ไม่พูดคุยเรื�องส่วนตวั ส่งเสียงดงั หรือเล่นสนุกในขณะที�ให้บริการ
7.ไม่แต่งตวั แต่งหน้าต่อหน้าผู้รับบริการ
8.เมื�อบริการเกิดปัญหา รับฟังคาํต ิ- ชม ของผู้มารับบริการ ด้วยความ     
  สงบและตั 1งใจไม่โต้แย้งและเสนอทางเลือกทางออกให้ผู้มารับบริการ  
  อย่างมากและรวดเร็วที�สุด
9.ไม่กล่าวตาํหนิเพื�อนร่วมงาน หรือผู้รับบริการให้เพื�อนร่วมงานหรือ
  ผู้รับบริการฟัง  
   

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
6.ไม่พูดคุยเรื�องส่วนตวั ส่งเสียงดงั หรือเล่นสนุกในขณะที�ให้บริการ
7.ไม่แต่งตวั แต่งหน้าต่อหน้าผู้รับบริการ
8.เมื�อบริการเกิดปัญหา รับฟังคาํต ิ- ชม ของผู้มารับบริการ ด้วยความ     
  สงบและตั 1งใจไม่โต้แย้งและเสนอทางเลือกทางออกให้ผู้มารับบริการ  
  อย่างมากและรวดเร็วที�สุด
9.ไม่กล่าวตาํหนิเพื�อนร่วมงาน หรือผู้รับบริการให้เพื�อนร่วมงานหรือผู้รับ  
   บริการฟัง
10.ไม่กล่าวปฏิเสธ กล่าวโทษ กล่าวตาํหนิ ผู้รับบริการในทุกกรณี( ไม่ทาํ     

Negative Approach)

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ
6.ไม่พูดคุยเรื�องส่วนตัว ส่งเสียงดัง หรือเล่นสนุกในขณะที�ให้บริการ
7.ไม่แต่งตัว แต่งหน้าต่อหน้าผู้รับบริการ
8.เมื�อบริการเกดิปัญหา รับฟังคาํต ิ- ชม ของผู้มารับบริการ ด้วยความ     
  สงบและตั 1งใจไม่โต้แย้งและเสนอทางเลือกทางออกให้ผู้มารับบริการ  
  อย่างมากและรวดเร็วที�สุด
9.ไม่กล่าวตาํหนิเพื�อนร่วมงาน หรือผู้รับบริการให้เพื�อนร่วมงานหรือผู้รับ  
   บริการฟัง
10.ไม่กล่าวปฏเิสธ กล่าวโทษ กล่าวตาํหนิ ผู้รับบริการในทุกกรณี( ไม่ทาํ     

Negative Approach)
11.เมื�อพบกับผู้ใช้บริการให้รีบใช้พฤตกิรรมที�ดีงามของเราไปสร้างให้
    เกดิพฤตกิรรมที�ดีงามขึ 1นกับผู้รับบริการ แต่อย่านําพฤตกิรรมที�ไม่ถูก    
    ต้อง - ไม่ดีงาม ของผู้รับบริการมาก่อให้เกดิพฤตกิรรมที�ไม่ถูกต้อง -   
    ไม่ดีงามขึ 1นกับเรา

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

12.เมื�อจะทาํอะไรกับผู้รับบริการต้องบอก หรืออธิบายให้เข้าใจ   
    ก่อนเสมอ

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

12.เมื�อจะทาํอะไรกับผู้รับบริการต้องบอก หรือธิบายให้เข้าใจ   
    ก่อนเสมอ
13.ให้ข้อมูล ข้อแนะนํา แก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน   
    ด้วยความเตม็ใจ

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



12.เมื�อจะทาํอะไรกับผู้รับบริการต้องบอก หรือธิบายให้เข้าใจ   
    ก่อนเสมอ
13.ให้ข้อมูล ข้อแนะนํา แก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน   
    ด้วยความเตม็ใจ
14.ไม่นับความลับ หรือเรื�องส่วนตวัของผู้รับบริการไปเปิดเผย

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

12.เมื�อจะทาํอะไรกับผู้รับบริการต้องบอก หรือธิบายให้เข้าใจ   
    ก่อนเสมอ
13.ให้ข้อมูล ข้อแนะนํา แก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน   
    ด้วยความเตม็ใจ
14.ไม่นับความลับ หรือเรื�องส่วนตวัของผู้รับบริการไปเปิดเผย
15.เมื�อนัดแนะ หรือสัญญาอะไรกับผู้รับบริการ จะต้องบอกให้
    ทุกคน ทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องทราบและปฏบิตัดิ้วย

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

16.เมื�อพบเพื�อนร่วมงานมีปัญหากับผู้มารับบริการ และควบคุม   
    อารมณ์ไม่ได้จงเข้าไปแตะแขนบอกให้ไปพกัผ่อน แล้วเข้าไป   
     แก้ปัญหาแทน

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

16.เมื�อพบเพื�อนร่วมงานมีปัญหากับผู้มารับบริการ และควบคุม   
    อารมณ์ไม่ได้จงเข้าไปแตะแขนบอกให้ไปพกัผ่อน แล้วเข้าไป   
     แก้ปัญหาแทน
17.เมื�อพบปัญหาที�จะนําไปสู่ความขัดแย้ง หรือยุตลิงด้วยดไีม่ได้ 
    ให้มอบภาระให้กับคนอื�นที�ดกีว่าเราทาํแทน

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

16.เมื�อพบเพื�อนร่วมงานมีปัญหากับผู้มารับบริการ และควบคุม   
    อารมณ์ไม่ได้จงเข้าไปแตะแขนบอกให้ไปพกัผ่อน แล้วเข้าไป   
     แก้ปัญหาแทน
17.เมื�อพบปัญหาที�จะนําไปสู่ความขัดแย้ง หรือยุตลิงด้วยดไีม่ได้ 
    ให้มอบภาระให้กับคนอื�นที�ดกีว่าเราทาํแทน
18.บริการต้องเริ�มต้นด้วยคาํว่า “สวัสด”ี และลงท้ายด้วย    
     “ขอบคุณ” เสมอ

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



โปรดสาํนึกไว้เสมอว่า

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

19.คุณภาพบริการไม่ใช่วัดที�จาํนวนผู้มารับบริการ แต่ต้องวัดที�ผู้
    มารับบริการที�ประทบัใจเราเท่านั 1น

20.ชัยชนะที�ได้มาจากการโต้เถียงผู้มารับบริการนับเป็นความ
     พ่ายแพ้ขององค์กร

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

โปรดสาํนึกไว้เสมอว่า



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

19.คุณภาพบริการไม่ใช่วัดที�จาํนวนผู้มารับบริการ แต่ต้องวัดที�ผู้
มารับบริการที�ประทบัใจเราเท่านั 1น

20.ชัยชนะที�ได้มาจากการโต้เถียงผู้มารับบริการ นับเป็นความ
     พ่ายแพ้ขององค์กร

มาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการมาตรฐานพฤตกิรรมบริการ

โปรดสาํนึกไว้เสมอว่า

ความพงึพอใจของท่าน คือ บริการของเรา



การสรา้งความสมัพนัธก์บัผ ูร้บับรกิาร
1. กาํหนดมาตรฐานการบริการ 
2. บริการช่องทางพเิศษ (Fast Track)
3. ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วย VIP
4. การจองตรวจล่วงหน้า
5. Service Recovery Process
6. ศูนย์จองห้องพเิศษ
7. คลนิิกเฉพาะโรคนอกเวลาราชการ
8. ระบบนัดตรวจสุขภาพประจาํปีรายกลุ่ม
9. รถพยาบาลบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุ
10. ระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
11.  การจัดบริการดูแลที�บ้าน (Home Health Care)



การบรกิารด่านหนา้
1. การต้อนรับ 
2. แนะนําข้อมูลโรงพยาบาล
3. แนะนําข้อมูลและให้การช่วยเหลือ
4. การทาํบัตรใหม่
5. การตรวจสอบสทิธิ
6. แนะนําผู้ป่วยนัด
7. บอกเส้นทางสถานที�
8. บริการพาผู้รับบริการไปส่งยังหน่วยบริการต่างๆ
9. ดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ
10. ให้การพยาบาลเบื -องต้น
11. คัดกรองผู้ป่วยไปห้องตรวจหรือห้องฉุกเฉิน



การบรกิารด่านหนา้
12. แนะนําบริการผู้ป่วยที�ไม่มีควิตรวจ 
13. ให้คาํแนะนําปรึกษาสุขภาพแก่ผู้ป่วย 
14. ให้คาํแนะนําแก่ประชาชนภายนอกโรงพยาบาลที�โทรศัพท์มาตดิต่อ
สอบถามในด้านการรักษา การป้องกันโรค การฟื-นฟูสุขภาพอนามัย
15. ให้การสนับสนุนด้านการศกึษาแก่เจ้าหน้าที�ด้านสุขภาพ
16. ประสานงานระหว่างหน่วยให้ผู้รับบริการเช่น หน่วยรักษาความ
ปลอดภัย หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยเวชระเบียน หน่วยตรวจสอบสทิธิ
แผนกคัดกรอง ห้องตรวจโรคทั�วไป คลนิิกพเิศษต่างๆ  หน่วยฉุกเฉิน ห้อง
ผ่าตัดเลก็ ห้องยา การเงนิ ห้องสังเกตอาการ ห้องให้การรักษาพยาบาล 
หน่วยขนย้ายผู้ป่วย หน่วยส่งต่อผู้ป่วย(Refer) การตลาดและแผนกส่งแขก 
เพื�อประมวลการบริการในภาพรวมเป็นแบบ One stop service.   



บทบาทพนักงานส่วนหน้า

-  ได้รับการฝึกอบรมในวชิาชีพบริการเป็นอย่างดี
-  มีการฝึกฝนสร้างทกัษะการให้บริการอย่างสมํ3าเสมอ
-  มีไหวพริบปฏิภาณแก้ปัญหาความขดัแย้งได้ด ี ล่วงรู้
    อุปนิสัยลูกค้าได้อย่างฉับไว มีความเฉลยีว
-  มีความอดทน  อดกลั5นสูง



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการพนักงานต้อนรับ
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม ยกมอืไหว้ กล่าวคาํว่า “สวสัดคี่ะ”.
3. สอบถามการเข้ารับบริการโดยกล่าวคาํว่า “ยนิดตี้อนรับค่ะ มาตรวจรักษานะคะ”.                   
4. แนะนําการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ.                                          
5. เชิญให้นั3งพกัผ่อนในที3รับแขกที3สะดวกสบาย.                     
6. เชิญดื3มนํ5าที3ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้. 
7.     กล่าวคาํว่า “ขอบคุณค่ะ” ทุกครั5งที3สิ5นสุดการบริการ
      



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการพนักงานเปล
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. พจิารณาให้บริการรถนั3ง  รถนอน ตามความเหมาะสมกบัประเภทคนไข้.
3. คนไข้ที3รู้สึกตวัด ีแต่ต้องใช้บริการรถนั3ง ควรทกัทายด้วยคาํว่า “ สวสัดคีรับ เชิญนั3งครับผม

จะพาไปส่งที3------------------นะครับ.                   
4. ขณะให้บริการไม่พูดข้ามศีรษะผู้รับบริการ.                                          
5. เคลื3อนย้ายคนไข้ด้วยความนุ่มนวล.                     
6. ใช้คาํว่า “ ขอโทษครับ” เมื3อต้องการสัมผสักบัตัวคนไข้. 
7.     ในขณะเคลื3อนย้ายต้องสนใจที3อาการเปลี3ยนแปลงของผู้ป่วย
8.    เมื3อส่งถึงที3กล่าวคําว่า “ขอบคุณครับ”
9.    เมื3อเสร็จสิ5นการบริการทาํความสะอาดเปลก่อนเกบ็ทุกครั5งเพื3อความพร้อมใช้       



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการห้องบตัร
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม กล่าวคาํว่า “สวสัดคี่ะ ทาํบัตรนะคะ”.
3. ถ้าคนไข้ลมืนําบัตรมา กล่าวคาํว่า “ไม่เป็นไรค่ะ ขอทราบชื3อ นามสกลุของท่านค่ะ.
4.       เมื3อเสร็จสิ5นการบริการกล่าวคาํว่า “ขอบคุณค่ะ,ครับ” เชิญที3ห้องตรวจเบอร์ 4 ค่ะ.
5.      ไม่พูดโทรศัพท์มอืถือขณะให้บริการ
6. ไม่เปิดทวีดีูขณะที3ให้บริการ
7. ไม่พูดถ้อยคาํที3จะแสดงถึงความก้าวร้าวต่อผู้ป่วย
8. ในกรณีที3ผู้ป่วยไม่สามารถเขียนชื3อตวัเองได้และไม่มญีาตชิ่วย ควรให้การช่วยเหลอืและ

เป็นธุระให้
9. บริการโดยยดึหลกัการเคารพสิทธิผู้ป่วย.



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการห้องตรวจ
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม กล่าวคาํว่า “สวสัดคี่ะ พบอาจารย์แพทย์นะคะ”.
3. ขออนุญาตในการคดักรองโดยกล่าวคาํว่า “ขออนุญาตวดัปรอทและความดันโลหิตนะคะ.
4. เมื3อเสร็จสิ5นกจิกรรมควรแจ้งผลโดยกล่าวคําว่า “อุณหภูม ิ37.2องศาปกติค่ะ,ความดัน

120/70mh ปกตคิ่ะ เชิญนั3งพกัซักครู่นะคะท่านเข้าตรวจคิวที3 12 ค่ะขณะนี5อาจารย์กาํลงั
ตรวจควิที3 8 อยู่ค่ะ รับนํ5าอุ่นหรือนํ5าเยน็ซักแก้วมั�ยคะ” .

5. ไม่พูดโทรศัพท์มอืถือขณะให้บริการ
6.      ไม่เปิดทวีดีูขณะที3ให้บริการ
7.      ไม่พูดถ้อยคาํที3จะแสดงถึงความก้าวร้าวต่อผู้ป่วย
8. บริการโดยยดึหลกัการเคารพสิทธิผู้ป่วย.



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการของแพทย์
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุด         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม กล่าวคาํว่า “สวสัดคีรับ เชิญนั3งครับ”.
3. สอบถามอาการโดยกล่าวคําว่า “มอีาการอย่างไรครับ.
4.       ขออนุญาตตรวจร่างกายโดยกล่าวคาํว่า “ขออนุญาตตรวจร่างกายนะครับ” .
5.      ไม่พูดโทรศัพท์มอืถือขณะให้บริการ ถ้าจําเป็นต้องขอโทษผู้รับบริการก่อน
6.      อธิบายพยาธิสภาพและแนวทางการตรวจวนิิจฉัยอย่างชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ
7. อธิบายแนวทางการรักษาและพยากรณ์โรค พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาตซิักถาม
8. ไม่แสดงอาการหรือใช้คาํพูดที3แสดงถึงความก้าวร้าวต่อผู้ป่วย
9. เมื3อสิ5นสุดการให้บริการควรกล่าวคําว่า “มอีะไรจะซักถามเพิ3มเตมิมั�ยครับ ถ้าไม่มกีเ็รียน

เชิญรับยาที3ห้องยาได้เลยครับ ขอบคุณครับ”
10.   บริการโดยยดึหลกัการเคารพสิทธิผู้ป่วย.



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการทนัตกรรม
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม กล่าวคาํว่า “สวสัดคี่ะ มาตรวจฟันนะคะ”.
3. ขออนุญาตในการคดักรองโดยกล่าวคาํว่า “ขออนุญาตซักถามอาการและประวตัิการป่วย

เพื3อความชัดเจนในการส่งพบอาจารย์หมอนะคะ.
4. เมื3อเสร็จสิ5นกจิกรรมควรแจ้งผลโดยกล่าวคําว่า “เป็นอาการของรากฟันค่ะ  เชิญท่านพบ

อาจารย์หมอสันต ิ ควิที3 12 ค่ะขณะนี5อาจารย์กาํลงัตรวจคิวที3 8 อยู่ค่ะ รับนํ5าอุ่นหรือนํ5าเยน็
ซักแก้วมั�ยคะ” .

5. ไม่พูดโทรศัพท์มอืถือขณะให้บริการ
6.      ไม่เปิดทวีดีูขณะที3ให้บริการ
7.      ไม่พูดถ้อยคาํที3จะแสดงถึงความก้าวร้าวต่อผู้ป่วย
8. บริการโดยยดึหลกัการเคารพสิทธิผู้ป่วย.  กส่าวคาํว่า”ขอบคุณมากค่ะ”เมื3อเสร็จสิ5นบริการ



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการห้องปฏบิตักิาร
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม กล่าวคาํว่า “สวสัดคี่ะ มาตรวจแลปนะคะ”.
3. บัตรควิที3....นะคะ และกล่าวคาํว่า “ขอทราบชื3อ นามสกลุของท่านค่ะ.
4. อธิบายความสําคญัและเหตุผลของการตรวจแลปด้วยความตั5งใจพร้อมทั5งสอบถามความ

เข้าใจในการตรวจ
5.    เมื3อเสร็จสิ5นการบริการกล่าวคําว่า “ผลแลปจะออกใน 20 นาทนีะคะ  ขอเชิญรอฟังผลการ

ตรวจที3ห้องตรวจหมายเลข...เลยค่ะ มอีะไรจะซักถามมั�ยคะ  ขอบคุณค่ะ  .



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการห้องเอกซเรย์
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม กล่าวคาํว่า “สวสัดคี่ะ มาเอกซเรย์นะคะ”.
3. บัตรควิที3....นะคะ และกล่าวคาํว่า “ขอทราบชื3อ นามสกลุของท่านค่ะ.
4. อธิบายวธิีการเอกซเรย์ด้วยความตั5งใจพร้อมทั5งสอบถามความเข้าใจในการเอกซเรย์
5.    เมื3อเสร็จสิ5นการบริการกล่าวคําว่า “ผลการเอกซเรย์จะออกใน 20 นาทนีะคะ ขอเชิญรอฟัง

ผลการตรวจที3ห้องตรวจหมายเ ลข......ค่ะ  ขอบคุณค่ะ”.



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการห้องยา
1. รับรู้การมาของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที3สุดโดยให้บริการด้วยความกระตือรือร้น.         
2. มองหน้า สบตา ยิ5ม กล่าวคาํว่า “สวสัดคี่ะ มารับยานะคะ”.
3. บัตรควิที3....นะคะ และกล่าวคาํว่า “ขอทราบชื3อ นามสกลุของท่านค่ะ.
4. อธิบายการใช้ยาด้วยความตั5งใจพร้อมทั5งสอบถามความเข้าใจในการใช้ยา
5.    เมื3อเสร็จสิ5นการบริการกล่าวคําว่า “วนันี5ทุกอย่างเรียบร้อยดมีั�ยคะ มอีะไรจะแนะนําการ

บริการของโรงพยาบาลเรามั�ยคะ  ขอบคุณค่ะ .



มาตรฐานพฤตกิรรมบริการของยานพาหนะ
1. เตรียมความพร้อมของรถให้พร้อมออกบริการได้ทนัท.ี         
2. ไปถึงสถานที3ที3รับผู้โดยสารก่อนเวลาที3นัดหมายอย่างน้อย5 นาท.ี
3. กล่าวคาํว่า “สวสัดคีรับ ..เชิญครับ” พร้อมกบัเปิดประตูรถให้ผู้โดยสารขึ5นให้เรียบร้อยก่อน

แล้วจึงปิดประตูอย่างนุ่มนวล.                   
4. ในกรณีที3รับส่งผู้ป่วยต้องยดึมาตรฐานของการใช้รถพยาบาลอย่างเคร่งครัด.                                          
5. เคลื3อนย้ายคนไข้ด้วยความนุ่มนวล.                     
6. ใช้คาํว่า “ ขอโทษครับ” เมื3อต้องการสัมผสักบัตัวคนไข้. 
7.     ถ้าจําเป็นที3ต้องแวะจอดหรือตดิต่อธุระต้องขออนุญาตผู้โดยสารก่อนเสมอ
8.    สอบถามความต้องการของผู้โดยสารว่าต้องการแวะหรือเข้าห้องนํ5าระหว่างทางหรือไม่  เมื3อ

ส่งถึงที3หมายควรกล่าวคาํว่า “ขอบคุณครับ”
9.    เมื3อเสร็จสิ5นการบริการทาํความสะอาดรถก่อนเกบ็ทุกครั5งเพื3อความพร้อมใช้ 
10.  บริการโดยยดึหลกัการเคารพสิทธิของผู้ป่วย    



เครื3องแบบพนักงานฝ่ายการพยาบาล

1. สวมเครื3องแต่งกายตามที3โรงพยาบาลกาํหนด
2. แต่งหน้าพองาม  ตดัเลบ็สั5น  ไม่ทาสีเลบ็
3. ไม่ใส่เครื3องประดบั  ยกเว้นนาฬิกา
4. ถ้าผมยาวต้องเกบ็ผมโดยคลุมเน็ตสีสุภาพเช่น  สีนํ5าตาล  สีดาํ  สีเทา  
    สีนํ5าเงิน เป็นต้น
5. สวมถุงน่องสีเนื5อ  ห้ามใส่ถุงน่องสีดาํ  สีเทา  สีควนับุหรี3
6. รองเท้าหุ้มส้นสีขาว  พื5นรองเท้าให้เป็นยาง  เพื3อไม่ก่อให้เกดิเสียงดงั
7. พนักงานชายฝ่ายการพยาบาล  สวมรองเท้าหนังสีดาํหรือสีขาว  ถุง
    เท้าสีขาว
8. ตดิบัตรพนักงานทุกครั5งที3ปฏิบัตงิาน



มาตรฐานการแต่งกาย
เครื3องแบบพนักงานสํานักงาน

1. สวมเครื3องแบบตามที3โรงพยาบาลกาํหนด
2. รองเท้าหุ้มส้นสีดํา  สวมถุงน่องสีเนื5อ  ห้ามใส่ถุงน่องสีดํา  สีเทา  หรือสีควนับุหรี3
3. ถ้าผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย  การทาํสีผม  อนุญาตให้ทาํได้แต่ให้เหมาะสม
4. แต่งหน้าพองาม
5. การใส่เครื3องประดับ  ไม่ให้ใส่เกนิ 2 ชิ5น  และตุ้มหูให้ใส่แบบติดหู
6. ห้ามพนักงานใส่รองเท้าแตะในเวลาปฏิบัติงาน
7. แต่งเครื3องแบบให้ครบเมื3ออกจากแผนก
8. พนักงานชาย  เสื5อสุภาพแขนยาว  ผูกเนคไท  ถุงเท้าสีดํา  รองเท้าหุ้มส้นสีดํา  
   และพื5นรองเท้าให้เป็นยางเพื3อไม่ก่อให้เกดิเสียงดัง
9. ติดบัตรพนักงานทุกครั5งที3ปฏิบัตงิาน



มาตรฐานการบรกิาร
 



หลกัเกณฑใ์นการสื&อสารทางโทรศพัท์

1.  รับทนัทีที&ไดย้นิเสียงโทรศพัท ์ และไม่เกิน 3 กริTง

2.  ยิAมก่อนพดูเสมอ  (Put A smile in your voice)

3.  กล่าวคาํวา่  “สวสัดีครับ / ค่ะ” แทน “Hello”

4.  กล่าวชื&อหน่วยงานและลงชื&อผูร้ับสาย 
     เช่น  “หอ้งคลอด บุษบารับสายค่ะ”
5.  ในกรณีที&เป็นสายนอก  ควรกล่าวคาํวา่
     “ สวสัดีค่ะ  ร.พ……..ยนิดีใหบ้ริการค่ะ”



๑          สวสัดคีรับ  /  ค่ะ
๒         สถานที3
๓         ชื3อผู้รับ
๔          ตาํแหน่ง



หลกัเกณฑใ์นการสื&อสารทางโทรศพัท์

6.  ในกรณีที&ตอ้งตามบุคคลอื&นรับสาย  ควรกล่าวคาํวา่
      “ กรุณารอสกัครู่นะคะ”

7.  ถา้มีใครต่อสายมาผดิ  ควรกล่าวคาํวา่
     “ ไม่เป็นไรค่ะ  สวสัดีค่ะ” 

8.  ถา้เราเป็นผูโ้ทรไปผดิ  ควรกล่าวคาํวา่
     “ ขอโทษนะคะ  โทรผดิค่ะ  สวสัดีค่ะ”



หลกัเกณฑใ์นการสื&อสารทางโทรศพัท์

9.  ถา้คู่สายขอฝากขอ้ความ  ควรจดขอ้ความลงกระดาษที&เตรียม
    พร้อมไวเ้สมอ  พร้อมกบัตรวจทานใหช้ดัเจนก่อนวางสาย

10.  ถา้มีใครโทรมาหยาบคาย ลามก  ควรวางหูลงทนัที  
      โดยไม่โตต้อบหรือด่ากลบั

11.  ในกรณีที&รอสายอยู ่ กรุณาระวงัคาํพดูจาในหน่วยงาน
       ที&ไม่สุภาพ  หรือควรมีแป้นวางเพื&อกลบเสียง



หลกัเกณฑใ์นการสื&อสารทางโทรศพัท์

12.  โทรศพัทข์องโรงพยาบาลควรใชเ้ฉพาะงานโรงพยาบาล  
       ไม่ควรโทรเรื&องส่วนตวั
13.  รักษาภาพพจนข์ององคก์รเสมอในการไม่เสียมารยาท
       ในการใชน้ํA าเสียงที&ไม่สุภาพทางโทรศพัท์
14.  วางหูโทรศพัทล์งเบา ๆ หา้มกระแทกหูโทรศพัทเ์ป็นอนัขาด

15.  ห้ามวางโทรศัพท์ลงเฉย ๆ โดยไม่ได้กล่าวคาํพูดใด ๆ เลย
       ควรกล่าวคาํว่า “ไม่ได้ยนิปลายสายนะคะ  ขอวางหูก่อนนะคะ”



อื3นๆ
- ไม่เคี5ยวของขบเคี5ยวในปาก
- ควรฝึกความสงบ อดทน 
- เป็นผู้ฟังที3ด ีมีครับ/ค่ะ เป็นระยะ
- ไม่ควรผูกขาดผู้พูดเพยีงผู้เดยีว
- ตดับทการพูดในเวลาอนัควรอย่าง
  นิ3มนวล โดยยํ5าข้อความสั5น  ๆ
- กล่าวคาํขอโทษเมื3อต่อผดิ
- ผู้รับควรวางหูทีหลงัผู้โทรมา
- ควรมีการจดบันทึก



สูตรสําเร็จในงานบริการ
• ยิ5ม
• ไหว้
• ไต่ถาม
• นํ5า
• บริการ
• งานเรียบร้อย
• คอยส่ง



ทาํดไีว้   แล้วจะดี



THE    END


