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WHAT: 
เป็นแนวทางท่ีเป็นระบบในการสร้างหลกัประกนัคณุภาพและการพฒันาคณุภาพ
ในองคก์ร เพ่ือให้การดแูลผูป่้วยมีผลลพัธดี์ และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็น
เร่ืองของการเปล่ียนแปลงสู่วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีซึมซบัเข้าในทุกส่วนของ
องคก์ร ในทกุงานท่ีปฏิบติั
WHY: 
ท่ีผา่นมาระบบก ากบัดแูลกิจการรบัผิดชอบเฉพาะด้านท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการดแูล
ผูป่้วย ท าให้ความพยายามในการพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยยงัได้ผลไม่เตม็ท่ี
HOW:
• การประสานกลไกต่างๆ ท่ีมีอยู่, การพฒันาความรู้ความสามารถของ

ผูเ้ก่ียวข้อง, engage ผูป้ระกอบวิชาชีพโดยไม่สร้างความรู้สึกถกูคกุคาม
• การเสริมสร้างวฒันธรรม ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และความปลอดภยั
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HOW:
• โครงสร้างก ากบัดแูล มีคณะกรรมการระดบัสงูรบัผิดชอบในการก าหนด

ทิศทางนโยบาย ติดตามประเดน็คณุภาพและความปลอดภยัในการดแูล
ผูป่้วยของทัง้องคก์ร และตอบสนองอย่างเหมาะสม

• โครงสร้างก ากบัดแูล ท่ีเป็นไปได้
• คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการขององคก์รดทูัง้ด้าน corporate &

clinical
• คณะกรรมการก ากบัดแูลทางคลินิกซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริหารร่วมกบัผูท้รงคณุวฒิุภายนอก
• คณะกรรมการก ากบัดแูลทางคลินิกท่ีมาจากผูบ้ริหารขององคก์รซ่ึง

สามารถก ากบัดแูลได้ทัง้องคก์ร (ส าหรบัองคก์รขนาดใหญ่)
• คณะกรรมการก ากบัดแูลทางคลินิกซ่ึงเป็นตวัแทนของ สสจ.และ รพ.

ชมุชน ท่ีก ากบัดแูล รพ.ชมุชนในจงัหวดัทัง้หมด
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Clinical Governance

A framework through which 

healthcare organisations

are accountable for 

continually improving the 

quality of their services and 

safeguarding high 

standards of care by 

creating an environment 

in which excellence in 

clinical care will flourish.

three key attributes: 

• recognisably high standards of care, 

• transparent responsibility and accountability for those standards, 

• and a constant dynamic of improvement

Information management

Patient experience
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Clinical Effectiveness:
• ค้นหาและประเมินข้อมลูวิชาการ
• น าข้อมลูวิชาการมาปฏิบติั
• ติดตามประเมินผลโดยใช้การทบทวนทางคลินิกและเสียงสะท้อนจาก

ผูป่้วย
Risk Management Effectiveness:
• การป้องกนัความเส่ียง (ระบบงาน, mindset, mindfulness)
• การรายงานอบุติัการณ์ เรียนรู้และตอบสนอง 

Patient Experience:
• Survey, interview, patient diaries, focus groups, patient tracking, 

patient shadowing, patient journey map, consultation
• Complaint management & learning
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Communication Effectiveness:
• Staff & patient, การเปิดเผยข้อมลู
• Staff & the organization

Resource Effectiveness:
• Best use of all available resources
• การจดัการสารสนเทศ
• Eliminate waste in time, money, supplies, equipment & facilities

Strategic Effectiveness:
• Clinical quality & governance is a part of org planning & direction

Learning Effectiveness:
• การศึกษาและฝึกอบรมต่อเน่ืองของผูป้ระกอบวิชาชีพ
• การผลิต/ร่วมผลิตบคุลากร
• มีการเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆ : ค าร้องเรียน อบุติัการณ์ เสียงสะท้อน 

การวิจยัและพฒันา
• เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 7
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Strategy Formulation:
• ให้ความเหน็ชอบต่อกลยทุธค์ณุภาพและความปลอดภยัทางคลินิก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของกลยทุธอ์งคก์ร
Policy Making:
• สนับสนุนวฒันธรรมความปลอดภยั การพฒันาคณุภาพ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ

สร้างองคก์รท่ีประสบความส าเรจ็
• ให้ความเหน็ชอบต่อนโยบายคณุภาพและความปลอดภยัทางคลินิกขององคก์ร
• ให้ความเหน็ชอบต่อแผนพฒันาคณุภาพและแผนบริหารความเส่ียงขององคก์ร

Monitoring & Supervising:
• รบัทราบรายงานความก้าวหน้าในเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัอย่างสม า่เสมอ

Provide Accountability:
• ตอบสนองต่อรายงานความก้าวหน้าในเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัทางคลินิก

อย่างเหมาะสม
• ท างานร่วมกนัผูบ้ริหารสงูสดุขององคก์ร เพ่ือแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่อง

คณุภาพและความปลอดภยัทางคลินิก
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากบัดแูลทางคลินิก


