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พืน้ท่ีพฒันา 4 วง

เพือ่เลอืกใชเ้ครือ่งมอืคณุภาพทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะลกัษณะพืน้ที

เพือ่พฒันาใหค้รอบคลมุทกุลกัษณะพืน้ที่

เพือ่พจิารณาโอกาสซ า้ซอ้น โอกาสประสาน โอกาสก าหนด
บทบาทหนา้ทีใ่หช้ดัเจน 



3P เป็นหลกัพืน้ฐานทีง่า่ยทีส่ดุ ใชไ้ดก้บัทกุระดบั

3P ย า้ใหเ้ราตอ้งเขา้ใจเป้าหมายของทกุสิง่ทีเ่ราท า

3P เป็นเครือ่งมอืใหเ้ราทบทวนงานของเราอยา่งงา่ยทีส่ดุ ไม่
ตอ้งเนน้เอกสาร แตน่ าไปสูก่ารปรบัปรงุโดยทนัที

ทบทวนแนวคิด 3P



3P : Purpose-Process-Performance
เริม่จากการวเิคราะหเ์ป้าหมาย

ของหน่วยงาน กลุม่ผูป่้วย ระบบงาน องคก์ร
ท างานประจ าและงานพัฒนาเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายนัน้

การใช้ 3P กบัทุกพืน้ท่ีพฒันา



หน้าทีข่อง Service Profile

• เคร่ืองมือในการท าความเข้าใจหน้าท่ีส าคญัของหน่วย
• เคร่ืองมือวิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัและโอกาสพฒันา
• เครื่องมือวางแผน
• เคร่ืองมือติดตามความก้าวหน้า
• เครื่องมือในการส่ือสารและเรียนรู้
• บนัทึกผลงานของหน่วยงาน



เป้าหมายกบัการบรรลุ
เป้าหมาย

Purpose

Process

Performance

อะไรคือหน้าท่ีและเป้าหมายของหน่วยงาน

อะไรคือตวัวดัการบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน

เป้าหมายและตวัวดัมีความสอดคล้องกนัหรือไม่



ตรวจสอบความสมบูรณข์อง
เป้าหมาย

Purpose

Process

Performance

 ครอบคลมุมิติคณุภาพส าคญัครบถ้วนหรือไม่?
• People-centered, appropriateness, 

effectiveness, safety, efficiency
 ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มผูป่้วยส าคญัของ

หน่วยหรือไม่?
 เก้ือหนุนการบรรลพุนัธกิจขององคก์รอย่างไร?

 เพ่ิมเติมเป้าหมายให้สมบรูณ์
 วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัในเป้าหมาย
 ก าหนดตวัวดัตามประเดน็ส าคญัให้ครบถ้วน



กจิกรรมที ่1

 ครอบคลมุมิติคณุภาพส าคญัครบถ้วนหรือไม่?
(People-centered, appropriateness, effectiveness, safety, 
efficiency น

 ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มผูป่้วยส าคญัของหน่วยหรือไม่?
 เก้ือหนุนการบรรลพุนัธกิจขององคก์รอย่างไร?

 เพ่ิมเติมเป้าหมายให้สมบรูณ์
 วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัในเป้าหมาย
 ก าหนดตวัวดัตามประเดน็ส าคญัให้ครบถ้วน

ขอให้ทุกโรงพยาบาลน า Service Profile หน่วยงานส าคญั เช่น ER ICU
IPD อ่ืนๆ น ามาตรวจสอบ Purpose / หน้าท่ีเป้าหมาย ของหน่วยงาน
ดงัน้ี (ใช้เวลา 10 นาที)



มิติคณุภาพ (Quality Dimension)

ใช้ก าหนด
เป้าหมาย

ใช้ก าหนด
ตวัช้ีวดั

ใช้ตรวจสอบ
กระบวนการ

Quality Dimension
• Accessibility
• Appropriateness
• Continuity
• Effectiveness
• Efficiency
• People-centered
• Population focus
• Safety
• Timeliness



มิติคณุภาพ

• มิติคณุภาพ คือ แง่มมุต่างๆ ของคณุภาพ สามารถน าไปใช้วิเคราะหห์า
โอกาสพฒันา การก าหนดตวัช้ีวดั การก าหนดประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั
ของหน่วยงาน หรือกลุ่มผูป่้วย 



ค าถามเพื่อการวดั Performance ตามมิติคณุภาพต่างๆ
มิติคณุภาพ น ามาพิจารณาในการวดั performance ตวัอย่างตวัช้ีวดั

Accessibility ผูก้ารป่วยมีโอกาสเข้าถึงหรือไม่ได้รบับริการ
หรือไม่, การเข้าถึงบริการเป็นอย่างไร

-อตัราการคดักรองกลุ่ม
โรคส าคญั
-อตัราการเข้าถึงบริการ
กลุ่มโรคส าคญั

Appropriateness อะไรคือโอกาสท่ีจะเกิดการได้รบับริการท่ีไม่
เหมาะสม ทัง้ด้านได้รบัมากเกินไป หรือได้รบั
น้อยเกินไป จะเปรียบเทียบกบัอะไร(เช่น 
evidence หรือ CPG) จะใช้ข้อมูลอะไรบอก

-อตัราการปฏิบติัตาม
CPG ท่ีส าคญั

Continuity อะไรคือการดแูลต่อเน่ืองท่ีจ าเป็น ทัง้ใน
สถานพยาบาล ระหว่างสถานพยาบาลด้วยกนั 
และระหว่างสถานพยาบาลกบับา้นและชุมชน 
จะวดัความสมบูรณ์และความเหมาะสมของ
การได้รบัการดแูลดงักล่าวได้อย่างไร

-ความเหมะสมในการส่ง
ต่อทัง้ในสถานพยาบาล
และระหว่าง
สถานพยาบาล
-อตัราการเย่ียมบา้น



ค าถามเพื่อการวดั Performance ตามมิติคณุภาพต่างๆ

มิติคณุภาพ น ามาพิจารณาในการวดั performance ตวัอย่างตวัช้ีวดั

Effectiveness
(ประสิทธิผล
,สมัฤทธิผล)

ส าหรบัการดแูลผูป่้วย อะไรคือผลลพัธท่ี์
คาดหวงัทัง้ในมมุของผูป่้วยและผูใ้ห้บริการ 
ทัง้ในด้านกายภาพ (physical) และ การท า
หน้าท่ี (function) จะวดัผลอย่างไร , ส าหรบั
ระบบงาน จะวดัการบรรลเุป้าหมายของ
ระบบได้อย่างไร

-อตัราการบรรลเุป้าหมาย
ของการรกัษาของกลุ่ม
โรคส าคญั
-อตัราการบรรลเุป้าหมาย
ของระบบงานท่ีส าคญั

Efficiency
(ประสิทธิภาพ)

อะไรคือทรพัยากรหลกัท่ีต้องใช้ (คน สถานท่ี 
เวลา การตรวจ ยา เทคโนโลยี) ส่วนใดบา้งท่ี
มีโอกาสสญูเปล่ามากขึน้ หรือ มีโอกาส
ประหยดัมากขึน้ จะวดัการเปล่ียนแปลงหรือ
เปรียบเทียบระดบัการใช้ทรพัยากรดงักล่าว
กบัปริมาณผูป่้วยท่ีได้รบับริการได้อย่างไร

Unit cost
LOS
Turn around time 
waste



มิติคณุภาพ น ามาพิจารณาในการวดั performance ตวัอย่างตวัช้ีวดั

People centered จะประเมินความพึงพอใจและการตอบสนอง
ความต้องการในมมุมองของผูป่้วยได้อย่างไร
จะประเมินมมุมองของการดแูลด้านจิต
วิญญาณ/การดแูลด้วยหวัใจของความเป็น
มนุษย/์การเสริมพลงั/การสร้างเสริมสขุภาพ
อย่างไร

-ความพึงพอใจ
-ความผกูพนั (บอกต่อ ใช้
ซ า้)
-Patient experience

Safety อะไรคือโอกาสเกิดความไม่ปลอดภยักบั
ผูป่้วย จะประเมินระดบัความไม่ปลอดภยั
อย่างไร ทัง้ในด้านวิธีการปฏิบติั ผลลพัธ ์และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

-อตัราการเสียชีวิต
-อตัราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน

Timeliness ช่วงเวลาใดคือช่วงเวลาท่ีมีความส าคญัใน
การให้บริการ มีเวลาท่ีต้องบรรลตุามท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาท่ีต้องรอคอยใน
ขัน้ตอนท่ีส าคญัดงักล่าวเป็นอย่างไร

-Door to treatment time
-onset to treatment time 
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ค าถามเพื่อการวดั Performance ตามมิติคณุภาพต่างๆ



พันธกิจ รพ. SSS (รพช.30 เตียง)
• ให้บริการด้านการรกัษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูขุภาพ ด้วยมาตรฐานและมี

คณุภาพโดยยึดผูร้บับริการเป็นศนูยก์ลาง

• ให้บริการสขุภาพท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และการ
คุ้มครองผูบ้ริโภค ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือให้เกิดสขุภาวะ ลดการเจบ็ป่วยด้วย
โรคและภยัสขุภาพตามกลุ่มวยัในชมุชน

• ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายบริการสขุภาพให้เข้มแขง็ สามารถดแูล
สขุภาพของชมุชนอย่างมีมาตรฐานและได้คณุภาพ ผูร้บับริการเข้าถึง
บริการสขุภาพอย่างทัว่ถึง

• พฒันาระบบบริหาร  ด้านงานพฒันาบคุลากร งานสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อภารกิจของโรงพยาบาลภาครฐั



Service Profile ER  
• Purpose  ให้บริการผูป่้วยอบุติัเหต ุฉุกเฉินได้ รวดเรว็ 
ถกูต้อง ปลอดภยั และเกิดความพึงพอใจ

ครอบคลมุมิติคณุภาพส าคญัครบถ้วนหรือไม่?
• มิติคณุภาพ  = Timeliness, appropriateness, 

safety, People-centered
ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มผูป่้วยส าคญั ของ

หน่วยหรือไม่? ผูป่้วยอบุติัเหต ุฉุกเฉิน
เกือ้หนุนการบรรลพุนัธกิจขององคก์รอย่างไร?



Service Profile ER  
• Purpose  ให้บริการผูป่้วยอบุติัเหต ุฉุกเฉินได้ รวดเรว็ ถกูต้อง 

ปลอดภยั และเกิดความพึงพอใจ

 ครอบคลมุมิติคณุภาพส าคญัครบถ้วนหรือไม่?
• มิติคณุภาพ  = Timeliness, appropriateness, safety, People-

centered
 ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มผูป่้วยส าคญั ของหน่วยหรือไม่?
 เกือ้หนุนการบรรลุพนัธกิจขององคก์รอย่างไร?

• Purpose  ให้บริการผูป่้วยอบุติัเหต ุฉุกเฉินได้ รวดเรว็ ถกูต้อง 
ปลอดภยั และเกิดความพึงพอใจ ร่วมส่งเสริมศกัยภาพเครือข่าย



ตวัวดัของหน่วยงาน

Purpose

Process

Performance

 เอาตวัวดัการบรรลเุป้าหมายของหน่วยงานมา
เรียนรู้
• ท าตารางหรือกราฟเพื่อดกูารเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมลู

• ตัง้ค าถาม: ท าไมดีขึน้? ท าไมแย่ลง?
• หาค าตอบ: เกิดเหตกุารณ์อะไร? มีการพฒันา
อะไร? 

• ท า subgroup analysis เพื่อท าความเข้าใจให้ลึก
ลงไป

 น าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ประโยชน์
• ระบโุอกาสพฒันาและลงมือด าเนินการ
• ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายย่ิงขึน้
• หาคู่เทียบ
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ขอให้ทบทวนตวัช้ีวดัของหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู่ สะท้อนมิติคณุภาพ
ใดบา้ง  (ใช้เวลา 10 นาที)

ล าดบั มิติคณุภาพ ตวัช้ีวดัของหน่วยงาน

1

2

3

….

….

….

….



ตัวชี้วัดตวัช้ีวดั เป้า 60 61 62
อตัราการออกปฏิบติังานภายใน 3 นาที
หลงัรบัแจ้งเหตุ

100% 100 100 100

อตัราผูป่้วยท่ีรบัการวินิจฉัย STEMI ได้
ยาละลายล่ิมเลือด (Thrombolitic
agent) ภายใน 30  นาที

>50 %
100
(1/1)

50
(1/2)

25
(1/4)

อตัราผูป่้วย Stroke เข้าสู่ระบบ Stroke 
Fast track 

>80% 35.71 47.62 40

ร้อยละของผูป่้วยได้รบัการคดักรอง
ถกูต้อง

100% 96.68 96.1 95.86

อตัราเสียชีวิตผูป่้วย ER 0 2 1 1

 เอาตวัวดัการบรรลเุป้าหมายของหน่วยงานมาเรียนรู้
• ท าตารางหรือกราฟเพ่ือดกูารเปล่ียนแปลงของข้อมลู
• ตัง้ค าถาม: ท าไมดีขึน้? ท าไมแย่ลง?
• หาค าตอบ: เกิดเหตกุารณ์อะไร? มีการพฒันาอะไร? 
• ท า subgroup analysis เพ่ือท าความเข้าใจให้ลึกลงไป

 น าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ประโยชน์
• ระบโุอกาสพฒันาและลงมือด าเนินการ
• ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายย่ิงขึน้
• หาคู่เทียบ



3P ของ Process

Purpose

Process

Performance

หน้าทีแ่ละเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

การตดิตามการบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน

เป้
าห

มา
ย/
ขอ้

ก า
หน

ด
ขอ

งก
ระ
บว

นก
าร

วธิ
กีา
รท

 าง
าน

เพ
ือ่บ

รร
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าห

มา
ย

ปล
อด

ภยั
 ม
คีุณ

ภา
พ

ตวั
ชีว้

ดัเ
ชงิ
กร
ะบ

วน
กา
ร

การปรบัปรุงกระบวนการ





เขยีนแผนภูมกิระบวนการ

 ศึกษารปูแบบของการเขียน Process Flow ท่ีหลากหลาย
• Process list, top-down flowchart, deployment flowchart, detailed 

process flowchart, value stream mapping
 ใช้การเขียน Process Flow ของหน่วยงานของเราเอง เพ่ือท าความเข้าใจ

งานของเรา อย่าหวงัลอกของคนอ่ืนเพียงเพ่ือให้เสรจ็ๆ ไป
• เพ่ือเป้าหมายน้ี ต้องการรายละเอียดของแผนภมิูในระดบักลางๆ

 ใช้ผูป่้วย / ผูร้บัผลงานเป็นตวัเดินเร่ือง 
• พวกเขาต้องผา่นขัน้ตอนต่างๆ อะไรบ้าง ไม่ใช่แค่งานของเรา
• ควรสะท้อนการได้รบับริการจากทกุวิชาชีพ

 พิจารณาทัง้ key process & support process
• Key process เช่น กระบวนการดแูลผูป่้วย
• Support process เช่น กระบวนการจดัการหอผูป่้วย พสัด ุอปุกรณ์

การแพทย ์ก าลงัคน ระบบสารสนเทศ



การจดัการกระบวนการ

กระบวนการส าคญัของหน่วยงานมีอะไรบ้าง
แต่ละกระบวนการมีเป้าหมายอะไร มีความเส่ียงอะไร

กระบวนการ
เป้าหมาย / 

ส่ิงท่าคาดหวงั / 
ข้อหนดของกระบวนการ

ความเส่ียง การออกแบบ
กระบวนการ

ตวัวดัเพ่ือก ากบั
กระบวนการ



กระบวนการท างานใน ER

กระบวนการ
เป้าหมาย / 

ส่ิงท่าคาดหวงั / 
ข้อหนดของกระบวนการ

ความเส่ียง การออกแบบ
กระบวนการ

ตวัวดัเพ่ือก ากบั
กระบวนการ

การเข้าถึงและ
การรบับริการ
(Access 
&Entry)

ผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารการแพทย์
ฉุกเฉนิ ไดร้บับรกิาร EMS ที่
รวดเรว็ โดยทมีทมีมศีกัยภาพ

การไปถงึ ณ จุดเกดิ
เหตุลา่ชา้
ทมีไมพ่รอ้ม ทมีไม่
มศีกัยภาพ

Set ทมี EMS 2 ชดุใน
การใหบ้รกิาร
การพฒันาศกัยภาพทมี
ในรพ และพฒันา
เครอืขา่ย เพือ่เป็นหนึ่ง
ในทมี ณ จุดเกดิเหตุ

1.1 อตัราการออก
ปฏบิตังิานภายใน 3 
นาทหีลงัรบัแจง้เหตุ
1.2 Response time 
เฉลีย่ภายในระยะทาง10
กม. ไมเ่กนิ 10 นาที
1.3 รอ้ยละของผูป่้วยที่
สง่ต่อไดร้บัการดแูล
ต่อเนื่องทนัททีีถ่งึ
โรงพยาบาล

การประเมิน
ผู้ป่วย



การจดัการกระบวนการ

กระบวนการส าคญัของหน่วยงานมีอะไรบ้าง
แต่ละกระบวนการมีเป้าหมายอะไร มีความเส่ียงอะไร

กระบวนการ
เป้าหมาย / 

ส่ิงท่าคาดหวงั / 
ข้อหนดของกระบวนการ

ความเส่ียง การออกแบบ
กระบวนการ

ตวัวดัเพ่ือก ากบั
กระบวนการ



ตรวจสอบขอ้ก าหนดของ
กระบวนการ

 ตอบค าถามว่าท ากระบวนการน้ีไปเพ่ืออะไร ให้คณุค่าอะไร ได้
หรือไม่?

 มีอะไรท่ีเป็น the must ท่ีต้องท าให้ได้ในขัน้ตอนน้ีหรือไม่? ถ้ามี 
ระบไุว้อย่างไร?

 อะไรท่ีผูเ้ก่ียวข้อง (ทัง้ผูป่้วยและผูใ้ห้บริการ) concern มากใน
ขัน้ตอนน้ี? ระบขุ้อ concern นัน้ไว้อย่างไร?

 ท าให้สัน้และกระชบัย่ิงขึน้ ด้วย key word ได้หรือไม่?



กระบวนการท างานใน ER

กระบวนการ
เป้าหมาย / 

ส่ิงท่าคาดหวงั / 
ข้อหนดของกระบวนการ

ความเส่ียง การออกแบบ
กระบวนการ

ตวัวดัเพ่ือก ากบั
กระบวนการ

การเข้าถึงและ
การรบับริการ
(Access 
&Entry)

ผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารการแพทย์
ฉุกเฉนิ ไดร้บับรกิาร EMS ที่
รวดเรว็ โดยทมีทมีมศีกัยภาพ

การไปถงึ ณ จุดเกดิ
เหตุลา่ชา้
ทมีไมพ่รอ้ม ทมีไม่
มศีกัยภาพ

Set ทมี EMS 2 ชดุใน
การใหบ้รกิาร
การพฒันาศกัยภาพทมี
ในรพ และพฒันา
เครอืขา่ย เพือ่เป็นหนึ่ง
ในทมี ณ จุดเกดิเหตุ

1.1 อตัราการออก
ปฏบิตังิานภายใน 3 
นาทหีลงัรบัแจง้เหตุ
1.2 Response time 
เฉลีย่ภายในระยะทาง10
กม. ไมเ่กนิ 10 นาที
1.3 รอ้ยละของผูป่้วยที่
สง่ต่อไดร้บัการดแูล
ต่อเนื่องทนัททีีถ่งึ
โรงพยาบาล

การประเมิน
ผู้ป่วย



กระบวนการท างานใน ER

กระบวนการ
เป้าหมาย / 

ส่ิงท่าคาดหวงั / 
ข้อหนดของกระบวนการ

ความเส่ียง การออกแบบ
กระบวนการ

ตวัวดัเพ่ือก ากบั
กระบวนการ

การเข้าถึงและ
การรบับริการ
(Access 
&Entry)

ผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารการแพทย์
ฉุกเฉนิ ไดร้บับรกิาร EMS ที่
รวดเรว็ โดยทมีทมีมศีกัยภาพ

การไปถงึ ณ จุดเกดิ
เหตุลา่ชา้
ทมีไมพ่รอ้ม ทมีไม่
มศีกัยภาพ

Set ทมี EMS 2 ชดุใน
การใหบ้รกิาร
การพฒันาศกัยภาพทมี
ในรพ และพฒันา
เครอืขา่ย เพือ่เป็นหนึ่ง
ในทมี ณ จุดเกดิเหตุ

1.1 อตัราการออก
ปฏบิตังิานภายใน 3 
นาทหีลงัรบัแจง้เหตุ
1.2 Response time 
เฉลีย่ภายในระยะทาง10
กม. ไมเ่กนิ 10 นาที
1.3 รอ้ยละของผูป่้วยที่
สง่ต่อไดร้บัการดแูล
ต่อเนื่องทนัททีีถ่งึ
โรงพยาบาล

การประเมิน
ผู้ป่วย

 ตอบค าถามว่าท ากระบวนการน้ีไปเพ่ืออะไร ให้คณุค่าอะไร ได้
หรือไม่?

 มีอะไรท่ีเป็น the must ท่ีต้องท าให้ได้ในขัน้ตอนน้ีหรือไม่? ถ้ามี 
ระบไุว้อย่างไร?

 อะไรท่ีผูเ้ก่ียวข้อง (ทัง้ผูป่้วยและผูใ้ห้บริการ) concern มากใน
ขัน้ตอนน้ี? ระบขุ้อ concern นัน้ไว้อย่างไร?

 ท าให้สัน้และกระชบัย่ิงขึน้ ด้วย key word ได้หรือไม่?



ตรวจสอบความเสีย่งของ
กระบวนการ

 สรปุความเส่ียงของกระบวนการ
• มีเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคอ์ะไรท่ีเคยเกิดขึน้ในขัน้ตอนน้ี?
• มีความเส่ียงอะไรท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ในขัน้ตอนน้ี?
• มีโอกาสอะไรท่ีจะท าให้ไม่บรรลขุ้อก าหนดของ

กระบวนการ?
 การรบัมือกบัความเส่ียง

• ระบสุรปุแนวทางป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไว้ในคอลมัน์
การออกแบบกระบวนการ

• ตรวจสอบคู่มือการปฏิบติังานว่ามีรายละเอียดการปฏิบติั
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวชดัเจน



ตรวจสอบการออกแบบ
กระบวนการ

 อาจระบส่ิุงต่อไปน้ี
• แนวคิดการออกแบบ
• วิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือบรรลขุ้อก าหนดของ

กระบวนการ
• การป้องกนัความเส่ียง
• ทางเลือกท่ีต้องตดัสินใจ (ถ้ามี) และอาจระบหุลกัการท่ีใช้

 ไม่ควรเสียพืน้ท่ีกบัส่ิงต่อไปน้ี
• ส่ิงท่ีเป็นเร่ือง routine ซ่ึงเป็นรายละเอียดยิบย่อย



ความเสีย่งของกระบวนการ

ความเส่ียง แนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนั/ แก้ไขความเส่ียง

การไปถงึ ณ จุดเกดิเหตุล่าชา้ แนวปฏบิตักิารรบัผูป่้วยฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหตุ

ทมีไมพ่รอ้ม ทมีไมม่ศีกัยภาพ การอบรมพฒันาทกัษะประจ าแก่ทมี EMS
WI คูม่อืปฎฺบิตังิาน
ฯลฯ

มีความเส่ียงท่ีส าคญัในกระบวนการท างานส าคญัมีอะไรบา้ง
มีแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงหรอืไม่ อย่างไร



ตวัวดัของกระบวนการ

 การก าหนด
• พิจารณาข้อก าหนดของกระบวนการ
• เลือกตวัวดัท่ีสะท้อนการบรรลขุ้อก าหนดดงักล่าว

 การเลือก
• ไม่จ าเป็นต้องน าตวัวดัท่ีวิเคราะหไ์ด้มาติดตามทุกตวั
• พิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการติดตามวดั

 การใช้
• ท าให้มัน่ใจว่ามีการติดตามตวัวดัของกระบวนการท่ีเลือก

ไว้ และน ามาใช้ในการควบคมุกระบวนการให้เป็นไปตามท่ี
ออกแบบไว้อย่างเรียบง่ายและสม า่เสมอ



การก าหนดตวัวดัในแตล่ะข ัน้ตอนของ

การปฏบิตังิาน
(in-process measures)

Diagnostic

Image

performed

Accuracy

Comfort

Repeat film

Survey

Potential

Measures

Quality

Characteristics

Film Filed

Receives

report via

fax or mail
Organized

Timeliness

Misplaced films

Film transit time



แผนพฒันาคณุภาพ

Purpose

Process

Performance

หน่วยงานมีการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพหรือไม่
มีการทบทวนแผนกนับ่อยเพียงใด
ใช้ข้อมลูอะไรในการระบโุอกาสพฒันา
จดัล าดบัความส าคญัของโอกาสพฒันาอย่างไร
มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนอย่างไร

แผนพฒันาคณุภาพคือตวัเช่ือมระหว่างการรบัรู้ผลงานกบัการพฒันา

รบัรู้ผลงาน

พฒันาคณุภาพ

แผนพฒันา



บนัทกึเร ือ่งราวการ
พฒันา

Purpose

Process

Performance

หน่วยงานมีระบบการจดัเกบ็บนัทึกเร่ืองราวการพฒันาอย่างไร
มีการน าเร่ืองราวการพฒันามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอย่างไร
อะไรคือส่ิงท่ีควรได้จากการเรียนผลความพยายามของเพ่ือน
มีการน าบทเรียนท่ีได้ขยายผลให้กว้างขวางขึน้อย่างไร

บนัทึกเร่ืองราวการพฒันาคือเคร่ืองมือการเรียนรู้ส าหรบัสมาชิกในหน่วยงาน

รบัรู้ผลงาน

พฒันาคณุภาพ

แผนพฒันาบนัทึกเรื่องราวการพฒันา
(CQI Stories)



สรุปผลการสรา้งนวตักรรม/ปรบัปรุงกระบวนการ (CQI)
เพือ่การเรยีนรู ้

แสดง Purposeผา่น Driver Diagram แสดง Performance ผา่น Control Chart

Process อธิบายรายละเอียดการสร้างนวตักรรม/ปรบัเปล่ียน
กระบวนการท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

แสดงขอ้มลูก่อนและหลงัการปรบัเปลีย่น
อธบิายใน chart ถงึเหตุผลทีผ่ลเปลีย่นแปลง หรอื 

change idea ทีใ่สเ่ขา้ไปในแต่ละชว่งเวลา



(iii) การปฏิบติัตามมาตรฐาน
• ตวัอย่างการเขียนสรปุ

• (Good practice) เพือ่บรรลุเป้าหมาย.... รพ.ไดป้ฏบิตัติามระบบงาน
ทีม่มีาตรการต่อไปน้ี (1)… (2)…. (3)… ท าใหร้กัษาผลลพัธอ์ยูท่ี.่.....

• (Improvement) เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการ.... โดยมเีป้าหมาย..... 
ทมีงานไดด้ าเนินการปรบัปรงุ (1)… (2)…. (3)… ท าใหเ้กดิผลลพัธ์
หรอืการเปลีย่นแปลงคอื......

• (Effort) เพือ่แกปั้ญหา..... ทมีงานไดใ้ชแ้นวคดิ...... โดยด าเนินการ
ต่อไปน้ี..... (ระบุความถี ่ความครอบคลุม เน้ือหาดว้ยถา้เป็นไปได)้ ท า
ใหเ้กดิบทเรยีน.......

• (Plan) เพือ่ตอบสนองต่อโอกาสพฒันาเรือ่ง..... รพ.ไดว้างแผนไวด้งัน้ี
.......

สรปุใส่รายงานการประเมินตนเอง ตอนท่ี I-III



Plan

Do

Study

Act

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ : 

กระบวนการหลัก

Purpose : 

ความต้องการของผู้รับผลงาน ข้อก าหนดทางวิชาชีพ

จุดเน้นขององค์กร

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ัด

ประเดน็ส าคัญ
ความเส่ียงส าคญั
ความต้องการ
ความคาดหวังโรค/หัตถการส าคัญ

ออกแบบระบบ

ทบทวน
ประเมนิ
เรยีนรู้

ปรบัปรงุ

(เฉพาะบรกิารดแูลผูป่้วย)

บริบท

ภาพรวมและความสัมพนัธ์ใน Service Profile



Service Profile ในรูปแบบ 
Powerpoint

• ดตูวัอย่าง Template ของ Service Profile ในรปูแบบ 
Powerpoint ซ่ึงสามารถ link ข้อมลูส่วนต่างๆ กนัได้

• อภิปรายกลุ่มถึงข้อดีและความยุ่งยากของ Template น้ี
• อภิปรายว่าถ้าจะน าไปใช้ควรปรบัปรงุหรือดดัแปลง

อย่างไร

จดบนัทึกผลการอภิปรายกลุ่มลงใน “บนัทึกการเรียนรู้”



บริการ/ทีม:บริบท (Context)
ความมุ่งหมาย (Purpose):

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ:

ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน:

ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ:

ประเดน็คุณภาพที่ส าคัญ (Key Quality Issues):

ศ้กยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏบัิตงิาน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี

ความท้าทายและความเส่ียงที่ส าคัญ

ประเดน็การสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง:



วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด การพัฒนา
ประเดน็คุณภาพที่ส าคัญ
/ความท้าทายที่ส าคัญ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ดและผลลัพธ์ (Link) กจิกรรมพัฒนา (Link)

บริการ/ทีม:

เรื่อง......ตวัช้ีวดั.....



บทเรียนจากการพัฒนา
ปัญหา/โอกาสพัฒนา

วัตถุประสงค์

การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง

ผลลัพธ์

เร่ือง:
บริการ/ทีม:



กิจกรรมทบทวนคุณภาพ

การทบทวนค าร้องเรียน
การทบทวนเม่ือส่งต่อ / ขอย้าย 

/ ปฏิเสธการรักษา

การทบทวนข้างเตียง (C3THER)

การทบทวนโดยผู้ช านาญกว่า

การทบทวนการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

การทบทวนความคลาดเคล่ือนทางยา/ผลไม่พงึประสงค์จากยา

การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ / เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์

การทบทวนเวชระเบียน

การทบทวนการใช้ข้อมูลวชิาการ
(Scientific Evidence Review)

การทบทวนการใช้ทรัพยากร (UR)

การทบทวนตัวชีว้ัด (KPI Review)

Team Specific Activities Hospital-wideCombination

บริการ/ทีม:



การทบทวนxxxxxxx

ความครอบคลุม

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้

วธีิการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

กรณีตัวอย่าง

บริการ/ทีม:



หน่วยงานตอ้งท า Service Profile
หรอืไม่

ถ้าจะท า ขอให้ท าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารและ
พฒันาหน่วยงานเป็นส าคญั มิใช่ท าเพียงเพ่ือส่งให้ 
สรพ.ดู
ถ้าจะไม่ท า ขอให้มัน่ใจว่าหน่วยงานมีเคร่ืองมือ
ส าหรบัการวางแผน ควบคมุก ากบั ส่ือสาร และเรียนรู้ 
ท่ีไม่ด้อยกว่า Service Profile



ตอ้งส่ง Service Profile ให ้สรพ.
หรอืไม่

เหตผุลท่ีควรส่งเอกสาร Service Profile ให้ สรพ.
• เพ่ือให้มัน่ใจว่า รพ.น า Service Profile ไปใช้
• เพ่ือให้ผูเ้ย่ียมศึกษาข้อมลูในหน่วยงานท่ีจะเข้าเย่ียม
เหตผุลท่ีไม่ควรส่งเอกสาร Service Profile ให้ สรพ.
• เป้าหมายหลกัของเครือ่งมือน้ีคือการใช้ประโยชน์โดย
หน่วยงาน

• ข้อมลูส าคญัอยู่ในแบบประเมินตนเองในภาพรวมแล้ว
• เป็นภาระและเป็นความส้ินเปลือง
• หน่วยงานสามารถน าเสนอข้อมลูสรปุได้ท่ีหน้างาน



ควรใชรู้ปแบบไหนดี

รปูแบบใดกไ็ด้ท่ีทีมงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
รปูแบบท่ี สรพ.เสนอเป็นเพียงจดุตัง้ต้นให้ไปดดัแปลง
ส่ิงส าคญัมากกว่ารปูแบบคือ
• ความเข้าใจจดุมุ่งหมายท่ีต้องวิเคราะหแ์ต่ละประเดน็
• ความเช่ือมโยงระหว่างประเดน็ต่างๆ
• การสรปุให้เหน็ภาพรวมอย่างง่ายๆ
• บริบท ลกัษณะและปริมาณงาน
• Purpose-Process-Performance
• การเรียนรู้ ผลการพฒันา แผนท่ีจะท าต่อ



กลบัมามองภาพใหญ่อกีคร ัง้

Purpose

Process
(Microsystem)

Performance

โรงพยาบาล Microsystems
Subspecialty

Clinical Population

Unit-based Quality

Purpose

Process

Performance

Patients

Professionals

Purpose

Process

Performance

Patient Care Processes/
Work Processes


