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เมื่อมาถึง รพ.



ลงทะเบียน ทำบัตร คัดกรอง 
30นาที

ตรวจสอบสิทธิ์ 
30นาที

ซักประวัติ วัดV/S 
10นาที5นาที 20นาที พบแพทย์ 

15นาที120นาที พบพยาบาล 1st 
10นาที15นาที

ส่งตรวจlab 
60นาที

20นาที พบพยาบาล 2nd 
10นาที15นาที นัดX-ray 

20นาที 15นาที
รับยา 

20นาที

10นาที

15นาที นัดScope 
20นาที เดินทางกลับ15นาที

กรณีที่อาจเพิ่มขั้นตอน 
แพทย์ท่านเดิมต้องการดูผลlab 
ผลlabผิดปกติ ต้องปรึกษาระหว่างแผนก 
เข็นเปลเอง รอลิฟท์ หลงทาง

มารพ.ครั้งที่2 Scope 
มารพ.ครั้งที่3 X-ray 
มารพ.ครั้งที่4 Consult 
มารพ.ครั้งที่5 นัดวันผ่าตัด 
มารพ.ครั้งที่6 มานอนรพ.ผ่าตัด 

390 นาที = 6.5 ชั่วโมง
มาตีห้ากลับเที่ยง

มาเก้าโมงกลับบ่ายสี่

ปรึกษาระหว่าง(หลายๆๆๆ)แผนก	ไม่เคยได้ตรวจวันนั้น	-->	ต้องมา	รพ.อีกกี่ครั้ง	???	
เมื่อไรจะได้รักษา??		เมื่อไรจะได้ผ่าตัด??		เมื่อไรจะได้กลับบ้าน??



¨ การนัดหมายผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และ 
การตรวจพิเศษเพิ่มเติม ขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัย และการผ่าตัดรักษา 





ทำเรื่องยุ่งยาก ให้ง่ายขึ้น



Multidisciplinary team



ลดจำนวนครั้งในการมารพ.ได้ชัดเจน 
จาก 7-10 ครั้ง เหลือ 3-4 ครั้ง
(จนได้รับการรักษาที่เฉพาะ)

จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2เท่าตัว

Case manager
พบหมอเสร็จ เจาะเลือด นั่งรอรับยา แล้วกลับบ้านได้!!!

ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเรา รอการติดต่อกลับ

Sens of privilege



¨ ระยะเวลาการรอผ่าตัดที่นาน เนื่องจากห้องผ่าตัดไม่
เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถผ่าตัดได้ 

¨ เนื่องจากมะเร็งลุกลาม หรือ เสียชีวิต



Case sharing
Online calendar

Priority of the cancer
ลดระยะเวลาการรอผ่าตัดได้อย่างชัดเจน

จาก 90-180 วัน เหลือไม่เกิน 45วัน 
เพิ่มโอกาสการผ่าตัด ~ 30% 

(ในกรณีผู้ป่วยมะเร็ง)





ความเร็ว ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
และการมองข้ามหลายสิ่ง!
ผู้ป่วยขาดความเข้าใจ 



ความตั้งใจ ทักษะ เวลา



Contemporary nursing care team









ความเจ็บป่วย ทำให้มนุษย์ทรมานที่สุด
จงอย่าทนอยู่กับระบบที่เลวร้าย เพื่อซ้ำเติมความทรมานนั้น



จงเหนื่อยกับการสร้างระบบที่ดี 
เพื่อรอยยิ้มของผู้ใช้บริการ





OSLS
System analysis



ปริมาณผู้ป่วยที่มาก 
ผ่าตัดรักษายาก ภาวะแทรกซ้อนสูง 
ต้องการผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา 
ติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด 

มีการเรียนการสอน

จำเป็นต้องมีระบบที่ดีรองรับ
Database management 



Database 
7857 ราย

















มีคนถามว่า...
มันก็แค่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น? 

สร้างระบบใหม่? แล้วไง? อนาคต?
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provide service as promised is considered to be a necessary aspect of service delivery
by Parasuraman et al. (1985) and Sureshchandar et al. (2002a).

Iyer and Muncy (2004) considered that level of trust patients had varied across
patient categories and segmented the patients based on the level of the trust they had
on the service provider.

This section has provided a detailed discussion on the determinants of healthcare
service quality. The next section proposes a framework to conceptualize the healthcare
service.

11. The proposed conceptual framework
A conceptual framework for healthcare service quality, based on the literature review
and discussions presented in previous sections is shown in Figure 1. The framework
conceptualizes service quality on various primary and secondary dimensions, namely,
infrastructure, personnel quality, trustworthiness of the hospital, administrative
procedures, process of clinical care, social responsibility, hospital image and safety
indicators. The dimensions have been already explained in Section 10. The proposed
instrument for measuring these dimensions is provided in Appendix. Items have been
modified largely in order to suit the context of healthcare services. One of the criticisms

Figure 1.
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Padma, P., Rajendran, C., & Sai, L. P. (2009). A conceptual framework of service 
quality in healthcare. Benchmarking: an International Journal, 16(2), 157–191.



Aarts, J., Peel, V., & Wright, G. (1998). Organizational issues in health informatics: a 
model approach. International Journal of Medical Informatics, 52(1-3), 1–8.

J. Aarts et al. / International Journal of Medical Informatics 52 (1998) 235–242236

poorly understood [6]. Kling writes that a
number of authors of the report ‘Computing
the Future’ encourage to envision new tech-
nologies in the social contexts in which they
will be used: ‘They identify numerous exam-
ples of computer applications in earth sci-
ence, computational biology, medical care,
electronic libraries and commercial comput-
ing that can provide significant value to peo-
ple and their organizations. These
assessments rest on concise and tacit analyses
of the likely design, implementation, and uses
of these technologies within organizations’
[7].

In this paper, we do not offer explanations
of the organizational factors that determine
the implementation process. Rather we wish
to present a model that will allow researchers,
educators and practitioners to identify rele-
vant domains in the implementation process
of information systems. The model is rooted
in the approach that several authors have
developed to describe the adoption of infor-
mation and communication technology, but
also reflects the emerging thinking about the
socio-technical dimension of information sys-
tems [8,9]

2. The model

Firstly, we want to start with the assertion
that in our vision when introducing informa-
tion and communication technology (ICT)
into health care three domains are in need of
an ‘effective’ fit as visualized in Fig. 1 by
means of a jig-saw puzzle. We identify these
domains as ‘clinical work’, ‘organization’ of
medicine and health care (system) and ICT.
By clinical work, we understand all health
care delivery activities that result from the
interaction between patient and clinician.
Clinicians are physicians, nurses and allied
health professionals, while clinical work is

not restricted to activities taking place in a
hospital or any other intramural health care
organization. Clinical work also encompasses
the activities of multi-disciplinary teams. The
multi-disciplinary approach of patient care is
growing and, for example, already very com-
mon in psychiatric care.

It is trivial to state that clinicians do their
work in an organizational setting. They are
dependent on the material and financial re-
sources made available through the organiza-
tions they work in or the health care system
at large. There are rules, regulations, and
laws, but also unwritten codes and practices
that determine the clinicians’ behavior in an
organization. The triviality ends where many
applications developed for use by clinicians
seem to ignore the organizational setting [10].

The information and communication tech-
nologies are of course the third piece of the
puzzle. We consider all technologies that sup-
port clinical work in practice as belonging to
that domain, whether they are advanced deci-
sion support systems or more clerical
systems.

‘Effective’ fit essentially means that three
domains will mould each other to obtain the
best possible results in the delivery of care.
Berg writes ‘that the work of medical person-
nel is rewritten in the light of the tool and
vice versa’ [11]. Work practices and ICT are

Fig. 1. Three domains needing an ‘effective’ fit.
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-1
การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

III-2
การประเมินผู้ป่วย

III-3.1 วางแผนดูแลผู้ป่วย

III-3.2 วางแผนจ�าหน่าย

III-4
การดูแลผู้ป่วย

III-5
การให้ข้อมลูและเสรมิพลงั

III-6
การดูแลต่อเนื่อง

ได้แค่มาตรฐาน!



Service Blueprint - Modification

Service innovations consist of four dimensions, implying 
that one of these four elements or more likely a mixture of 
major or minor changes within these dimensions characterize 
and describe service innovations. Hence, a service 
innovation consists of a new service concept, a new client 
interface, a new delivery system, and/or new fields for 
technology application [9]. Whereas the first three 
dimensions are intuitive regarding innovation, the fourth 
isn’t. To provide an illustrative example for this dimension, 
one might think on a mobile boarding pass. Mobile phones 
as well as Multimedia Messaging Service (MMS) or email 
have rather been adapted and applied than developed 
specifically for mobile boarding passes. 

C. Transformation System 
Shaping the transformation system itself is the most 

challenging task. To cope with this challenge, the definition 
of service innovation needs to be considered. Service 
innovation comprises the co-creation between a provider and 
a customer, generating, designing, and exploiting valuable 
output [1] [49] [31] [47]. But customers are not the only ones 
that are integrated to co-create value. Taking a broader 
perspective, several other stakeholders can be identified. 
Besides suppliers, other companies might be participating as 
well [7] [31] [34]. Hence, the transformation model depicts 
the aspect of integrating partners explicitly, being an 
essential part of service innovation. In addition, the 
innovating service firm is represented as a part of the 
transformation system. The corresponding subsystems for 
the firm are shaped according to the McKinsey 7-S 
framework. This method was developed and introduced by 
Peters and Waterman [40], focusing explicitly on the 
hardware of organizations – strategy and structure – as well 
as on the software – style, systems, staff, skills, and shared 
values. This framework is utilized to analysis organizations 
and fits perfectly for the illustration of the innovating service 

firm within the transformation system, representing seven 
subsystems that need to be considered. To sum up, the 
transformation system consists of an innovating service firm 
that is related to partners (e.g., customers, suppliers) through 
co-creation of value and divided in seven subsystems. 

D. Feedback 
The feedback loop monitors and controls the efficiency 

and effectiveness of the whole system. Therefore, two basic 
goals are identified. Besides monitoring the transformation 
system itself, the generated output has to be evaluated. 
Evaluating several stages of service innovations during the 
development phases is critical for the success of service 
innovation [20]. In general the evaluation of service 
innovation ideas has to fulfill three objectives. Evaluation 
has to provide the basis for stop-or-go decisions of various 
ideas, prepare sufficient rankings for efficient resource 
allocation, and identify weak points of ideas to declare 
improvement potentials [39]. Hence, the feedback loop is 
considered to be a vital part of the whole research 
framework, ensuring continuous monitoring, controlling, and 
improving of the system. 

E. Environment 
A common approach in economic science to characterize 

the environment is the PESTEL approach. Hence, the 
environment surrounding the transformation system can be 
subdivided in different influencing factors, categorized into 
political, economical, social, technological, ecological, and 
legal domains. 

F. Validation 
The service innovation research framework is valid, 

conducting a short descriptive evaluation. Hevner et al. [16] 
declare that informed argument is a suitable design 
evaluation method. Hence, the research framework is 

Environment

�Human resources
�New technologies
�Customer needs
�Business needs
�Environmental changes

�New service concept
�New client interface
�New service delivery 

system
�New fields for 

technology application

Input Output

Feedback

�Political factors
�Economic factors
�Social factors
�Technological factors
�Ecological factors
�Legal factorsInnovating Service Firm

Structure

Shared 
values

Staff

Strategy Systems

Skills Style Partner

Transformation System

�Evaluate ideas
�Monitor and control the system

 
Figure 1: Service Innovation Transformation Model
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Schwarz, S., Durst, C., & Bodendorf, F. (2012). A Conceptual Framework of Service Innovation 
and Its Implications for Future Research. 2012 Annual SRII Global Conference, 172–182.
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4
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Automatic trigger
Automatic correction

CQI ตลอดเวลา
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ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผู้ป่วย

 III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN)

III-1  การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access  Entry)
ทมีผูใ้ห้บรกิารสร้างความมัน่ใจว่าผูร้บับรกิารสามารถเข้าถงึบรกิารทีจ่�าเป็นได้ง่าย กระบวนการรบัผูป่้วยเหมาะกบัปัญหา
สุขภาพ / ความต้องการของผู้ป่วย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ

ดูแลฉุกเฉิน
เร่งด่วน

ส่งต่อ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

อธิบายเหตุผล, หาที่ส่งต่อ
การเข้าถึง

การลดอุปสรรค
กายภาพ, ภาษา, วฒันธรรม

ตอบสนองรวดเร็ว

ประเมินผู้ป่วย
เบื้องต้น

การให้ข้อมูล
และการเสริมพลัง

ประเมินความ
สามารถขององค์กร

ให้ข้อมูล
สภาพความเจ็บป่วย
การดูแลที่จะได้รับ

ผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย

ได้รับการยินยอม

รับไว้ในหน่วยบริการ
วิกฤติ/พิเศษ

เกณ ์เข้าหน่วยบริการวิก ติ

รับไว้ใน
หน่วยบริการทั่วไป

ผู้ป่วยเข้ารับบริการ
ทันเวลา เหมาะสม

มีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผู้ป่วย

 III-2 การประเมินผู้ป่วย (ASM)

III-2  การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment)
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม

ก. การประเมินผู้ป่วย

ข. การตรวจประกอบ
การวินิจฉัย ค. การวินิจฉัยโรค

การส่งตรวจ/ส่งต่อ

ความน่าเชื่อถือ

การสื่อสาร
หาสาเหตุของ
ความผิดปกติ

การวินิจฉัยโรค

ทบทวน

บันทึก

อธิบายผล

วางแผน

ดูแลตามแผนประเมินซ�้าความร่วมมือและ
การประสานในทีม

ปัญหา/ความต้องการ
เร่งด่วน/ส�าคัญ

สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

แนวปฏิบัติทางคลินิก

ผู้ป่วย
อายุ, ปัญหาสุขภาพ, 

ความเร่งด่วน, การศึกษา, 
บริการที่จะให้

ทรัพยากร
เทคโนโลยี, บุคลากร,
เครื่องมือ, อุปกรณ์

ประเมินแรกรับ
ประวัติ, ตรวจร่างกาย,
การรับรู้ความต้องการ, 
ปัจจัยด้านจิตใจ สังคม 

เศรษฐกิจ

วิเคราะห์ 
เชื่อมโยง
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ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผู้ป่วย

 III-3 การวางแผน (PLN)

III-3.1  การวางแ การดูแล ู้ ่วย (Planning of Care)
ทีม ู้ให้ ริการจัดท�าแ การดูแล ู้ ่วยที่มีการ ระสา กั อย่างดีและมีเ ้าหมายที่ชัดเจ  สอดคล้องกั ัญหา / ความ
ต้องการด้า สุขภา ของ ู้ ่วย

การ ระเมิ

แ การดูแล ู้ ่วย
องค์รวม เหมาะสม

ู้ ่วย/ครอ ครัว ได้รั ข้อมูล

ฏิ ัติ

เ ้าระวัง

เ ้าหมาย
ริการ

สื่อสาร/
ระสา งา

ท ทว  รั แ

การเชื่อมโยงและ
ระสา งา

ใ การวางแ

ใช้หลัก า วิชาการ

ู้ ่วย/ครอ ครัว
มีส่ว ร่วม
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III-3.2  การวางแผนจ�าหน่าย (Discharge Planning)
มีการวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ หลังจากจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล

ก�าหนดแนวทาง
ข้อบ่งชี้

โรคกลุ่มเป้าหมาย

ประเมินความ
จ�าเป็น

ประเมินปัญหา/ความต้องการ
ที่จะเกิดหลังจากจ�าหน่าย

ประเมินซ�้า ปฏิบัติตามแผน
เชื่อมโยงกับแผนการดูแล

ใช้หลักการเสริมพลัง

แผนจ�าหน่าย

การมีส่วนร่วม
แพทย์ พยาบาล

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วยและครอบครัว

ผู้ป่วย/ครอบครัว
มีศักยภาพ

และมั่นใจในการ
ดูแลตนเอง

ปรับปรุง ประเมินผล
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ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผู้ป่วย

 III-4 การดูแลผู้ป่วย (PCD)

III-4.1  การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเป็นไปตามมาตร าน
วิชาชีพ

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างทันท่วงที

ปลอดภัย เหมาะสม
ตามมาตร านวิชาชีพ

มอบความรับผิดชอบให้
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

หลักปฏิบัติ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การดูแลที่มีคุณภาพ

ด�าเนินการเพื่อความปลอดภัย
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การติดเชื้อ

จัดการกับภาวะแทรกซ้อน
วิกฤติ ฉุกเฉิน

ดูแลแบบองค์รวม

สื่อสาร/ประสาน ภายในทีม
เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง

ติดตามก�ากับ
ประเมินผล
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III-4.2  การดูแล ู้ ่วยและการให้ ริการที่มีความเสี่ยงสูง 
(Care of igh-Risk Patients and Provision of igh-Risk Services)

ทีม ู้ให้ ริการสร้างความมั่ ใจว่าจะให้การดูแล ู้ ่วยที่มีความเสี่ยงสูงและให้ ริการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างทั ท่วงที 
ลอดภัย เหมาะสม เ ็ ไ ตามมาตร า วิชาชี

ู้ ่วยที่มี
ความเสี่ยงสูง
ได้รั การดูแล
อย่าง ลอดภัย

กอ รม ฏิ ัติ

แก้ไข
รัแ การดูแล

เ ้าระวังการ
เ ลี่ย แ ลง

ตอ ส องต่อ ู้ ่วยที่มีอาการทรุดลง
หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤติ

ประเมิน stabili e สื่อสาร ให้ความรู้ เคลื่อนย้าย

รั รุง
ติดตาม/วิเคราะห์
ภาวะแทรกซ้อ

เหตุการณ์ไม่ ึง ระสงค์

่งชี้ ู้ ่วย
และ ริการ
ที่เสี่ยงสูง

จัดท�า
แ วทาง
การดูแล

ท�าหัตถการเสี่ยง ใ สถา ที่ 
เครื่องมือ ู้ช่วย ที่ ร้อม
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 III-5 ำร สร ั คร บครั

III-5  การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย / ครอบครัว 
(Information and Empowerment for Patients / amilies)

ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วย / ครอบครัว และจัดกิจกรรมที่วางแผนไว้ เพื่อเสริมพลังผู้ป่วย / 
ครอบครวัให้มคีวามสามารถและรบัผดิชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง รวมทัง้เชือ่มโยงการสร้างเสรมิสขุภาพเข้าใน
ทุกขั้นตอนของการดูแล

ประเมิน
ผู้ป่วย/ครอบครัว

สามารถดูแล
สุขภาพ

ของตนเองได้

วางแผน
กิจกรรม

การเรียนรู้ปัญหา
ความต้องการ
อารมณ์ จิตใจ

ศักยภาพ
ความพร้อม

ให้ข้อมูล 
ช่วยเหลือ การเรียนรู้

ประเมิน
การรับรู้

  ให้ความช่วยเหลือ
ด้านอารมณ์ จิตใจ

ให้ค�าปรึกษา
ก�าหนดกลยุทธ์
การดูแลตนเอง

ติดตามปัญหา
อุปสรรค

ปรับปรุง ประเมิน

เสริมทักษะ
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ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผู้ป่วย

 III-6 การดูแลต่อเนื่อง (COC)

III-6  การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)
ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตาม และดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ให้ผลดี

ปรับปรุง
วางแผน

ทบทวนเวชระเบียน

ติดตามผล

ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลต่อเนื่อง

และตอบสนองความ
ต้องการ

สื่อสารข้อมูล

สร้างความร่วมมือ

ติดตาม
การดูแลผู้ป่วย

บูรณาการกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ

ระบบช่วยเหลอื ให้ค�าปรกึษา

ระบบนัดหมาย

Patient Care

Service





Consumer

Service Firm

Adapted from Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of 
Service Quality and Its Implications for Future Research. The Journal of Marketing, 49(4), 41.
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GAPS Complaint

6-A1 

ที่จอดรถไม่เพียงพอ
รอลิฟท์นาน
ต้องเดินขึ้นลงบันไดหลายชั้น
ไม่ทราบขั้นตอนการเข้ารับบริการ
หลงทาง เดินไกล
พนักงานไม่ยิ้ม พูดจาไม่มีหางเสียง
รอทำบัตรนาน
ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิยุ่งยาก รอนาน
สถานที่ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

6-A2

รอคิวเข้าพบแพทย์นาน
ไม่จัดคิวที่เร่งด่วนให้คนไข้อาการหนัก
ตรวจเร็วเกินไป
ไม่อยากเป็นเคสของนักศึกษาแพทย์
หมอบางท่านไม่น่าเชื่อถือ
บอกแผนการรักษาไม่ครบถ้วน
ขี้หงุดหงิด

6-A3

ไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีหางเสียง
ไม่มีเวลาให้คำปรึกษากรณีสงสัย
ทำงานแบบหุ่นยนต์
ต้องไปนัดคิวการตรวจทุกอย่างเอง
เดินไปเดินมาจนเหนื่อย เพราะไม่รู้ขั้นตอน
เอกสารการนัดคิวต่างๆมากเกิน สับสน

5-A1

ไม่มีทางติดต่อ refer
ขั้นตอนยุ่งยาก
ข้อมูลให้คนไข้ไม่ครบ เสียเวลา
ทำไมหมอไม่โทรคุยกัน แล้วค่อยส่งมา
ได้รับการปฏิเสธ
ไม่มีการติดตามงาน

provide service as promised is considered to be a necessary aspect of service delivery
by Parasuraman et al. (1985) and Sureshchandar et al. (2002a).

Iyer and Muncy (2004) considered that level of trust patients had varied across
patient categories and segmented the patients based on the level of the trust they had
on the service provider.

This section has provided a detailed discussion on the determinants of healthcare
service quality. The next section proposes a framework to conceptualize the healthcare
service.

11. The proposed conceptual framework
A conceptual framework for healthcare service quality, based on the literature review
and discussions presented in previous sections is shown in Figure 1. The framework
conceptualizes service quality on various primary and secondary dimensions, namely,
infrastructure, personnel quality, trustworthiness of the hospital, administrative
procedures, process of clinical care, social responsibility, hospital image and safety
indicators. The dimensions have been already explained in Section 10. The proposed
instrument for measuring these dimensions is provided in Appendix. Items have been
modified largely in order to suit the context of healthcare services. One of the criticisms

Figure 1.
A conceptual framework

for healthcare service
quality

SERVICE QUALITY DIMENSIONS 

Infrastructure

Personnel Quality

Process of Clinical Care
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Procedures

Safety Indicators

Hospital Image

Social Responsibility

Trustworthiness of the
Hospital

CUSTOMER
SATISFACTION

BEHAVIOURAL
INTENTIONS

Framework
of service quality

in healthcare

179

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 N

at
io

na
l I

ns
tit

ut
e 

of
 D

ev
el

op
m

en
t A

dm
in

ist
ra

tio
n 

(N
ID

A
) A

t 0
2:

13
 0

8 
Ju

ly
 2

01
6 

(P
T)



B

DATA GATHERING



C

CONCLUSION



D

SURGICAL CARE



E

CONTINUITY



F-H







กระบวนการรวดเร็วมากขึ้น 
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