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ทิศทางนํา
ผูรับผล

คนทํางาน
การพัฒนา
พาเรียนรู

Visionary Leadership
System Perspective
Agility

Patient Focus
Focus on Health
Community Responsibility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Creativity & Innovation
Management by Fact
Continuous Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach

Learning
Empowerment

Core Values & Concept
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Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เปาหมาย/
วัตถุประสงค

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

มีการออกแบบหรือ
จัดระบบงานไวอยาง
เหมาะสมหรือไม

มีการปฏิบัติตาม
ระบบที่ออกแบบ

ไวหรือไม

ทําไดดีหรือไม
ใชประโยชนจาก
ตัวชี้วัดอยางไร

มีการปรับปรุง
ระบบงานอยางไร
ทําอะไรไปแลว
จะทําอะไรตอ

3C-PDSA



สภาพปจจุบัน

มาตรฐาน ความตองการ (need)

ความคาดหวัง

คุณภาพคือการ

ตอบสนองความ

ตองการของผูรับ

ผลงานดวย

มาตรฐานวิชาชพี

คุณภาพคือการ

ตอบสนองหรือทํา

ใหเกินความ

คาดหวังของผูรับ

ผลงาน
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ 

กระบวนการ

เรียนรู
การประเมนิตนเอง

การพัฒนาตนเอง

การประเมินจากภายนอก

(เยี่ยมสํารวจ)
การรับรองคุณภาพ

คุณภาพและความปลอดภัย

คานิยมและแนวคิดหลัก
-HA เปนกระบวนการเรียนรู
-มุงเนนผูปวยและสุขภาพ
-พัฒนาตอเนื่อง

การประเมินตนเอง

ควรนําไปสูการพัฒนา
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do

action

plan

study

Criteria

Context

Core value & 
concept

ทบทวน เรียนรู 
ปรับปรุง นวัตกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู



การพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืน
P

D

A

C

P

D

A

C

P

D

A

C



"คุณภาพ คือ การตอบสนองความตองการ

ที่จําเปนของผูรับผลงาน

โดยอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ" 

“คุณภาพคือการกําจัดจากความสูญเปลา (waste) เพิ่ม

คุณคา  (value) ในมุมมองของผูรับผลงาน อยางไมรูจบ 



ใครคือผูรับผลงานของเรา
ผูรับบริการ (customer) หมายถึง ผูปวยและญาติ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder)
ผูรวมงาน เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร

หนวยงานสนับสนุน เชน หอง lab, x‐ray, ขนยาย หองผา 
โภชนาการ

โรงพยาบาลที่สงตอผูปวย

คณะแพทยศาสตร

กระทรวงสาธารณสุข



ความตองการของผูรับผลงาน
ระบุผูรับผลงาน ความตองการ (need)/ความ

คาดหวัง (want)
ผูรับบริการ 

ผูรวมงาน 

หนวยงานสนับสนุน 

โรงพยาบาลที่สงตอผูปวย

คณะแพทยศาสตร/กระทรวง

สาธารณสุข



ความตองการของผูรับผลงาน

ศูนยความเปนเลิศ
ผูรับผลงาน ความตองการ/ความคาดหวัง

ผูปวย/ญาติ มาตรฐาน ปลอดภัย หาย

แพทย ความพรอมผูปวย เครื่องมือ

หอผูปวย การสงเวร

โรงพยาบาลที่สงตอผูปวย เขาถึงบริการ ขอมูลดูแล

ตอเนื่อง

คณะแพทยศาสตร/กระทรวง

สาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

ใช SRP



ใบงานที่หนึ่ง

 ระบุผูรับผลงานและความตองการของผูรับ

ผลงาน/ความคาดหวังในหนวยงานของทาน

นําเสนอกลุมละ 10 นาที



อะไรคือ wastes ในสายตาผูรับบริการ/ผลงาน
(DOWNTIME) หนวยงาน
D = defect and 
rework

ตัวอยาง วิธีการกําจัด

O=‐ over 
production
W= wait

N= not use talent

T= transportation

I= inventory

M= motion

E= excessive 
processing



• Overproduction การบันทึกที่ไมจําเปนหรือไมมีเนื้อหาไมมีคุณคา การผลิต พิมพเอกสาร 
ขอมูลซ้ําซอน การทํางานที่ผลงานไมตรงกับความตองการของผูรับ รายงานที่ไมมีผูตองการอานอยาง
จริงจัง การสั่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ซ้ําซอน หรือมากเกินไป การรักษาที่ไมจําเปน 

• Waiting การรอทุกชนิด 

• Transportation   การสง เคลื่อนยาย วัตถุ/อุปกรณจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง 
รวมถึงการสงผูปวยไปยังจุดบริการตาง ๆ 

• Unnecessary Processing  การกําหนดขั้นตอนที่ไมจําเปน การตรวจสอบซ้ําซอน การลง
ขอมูลซ้ําซอน        การซักประวัติซ้ําซอน 

• Excess Inventory (คลังพัสดุ) การเก็บ stock เอกสาร กระดาษ ยา น้ําเกลือ อุปกรณ วัสดุ
ทางการแพทย หรือสิ่งของอื่น ๆ มากกวาความตองการใช

• Unnecessary Motion  การเดินหรือการเคลื่อนไหวที่ไมจําเปนของผูปฏิบัติงาน เชน เดินหา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เอกสาร  การเคลื่อนไหวที่ผิดหลักการยุทธศาสตร (Ergonomic)

• Product Defects (Rework)   ผลงานที่ผิดพลาดไมถูกตอง ไมตรงกับความตองการ ทํา
ใหตองแกไข เชน       ทําใหม หาขอมูลใหม ตรวจสอบใหม

Not use talent ใชคนไมตรงกับความรู ความสามารถ

7+1  Forms of Waste



ใบงานสอง

ใหระบุความสูญเปลา (wastes)ในมุมมอง
ผูรับบริการ/ผูรับผลงานในหนวยงานของทาน

วิธีการกําจัด wastes
 นําเสนอกลุมละ 10 นาที
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• ไมเสี่ยง

• ปลอดภัย

• หายปวย

customer

• รักษาได

มาตรฐาน

• หายจาก

โรค

• ปลอดภัย

output • Entry/access
• Assessment
• Planning
• Care
• Information/ 
empower

• Continuous 
care

process

Supplier/
other 
units

input



Customer: ผูปวยทํา ERCP
Output process Process 

requirement
(ตองการอะไรจาก

กระบวนการ)

ปลอดภัย Assessment 
(Hx, PE, lab)

ทราบปญหา โรค

ประจําตัว

Planning  ทํางานเปนทีม เตรียม

เครื่องมือครบถวน

Care  ไมเสี่ยง detect 
ปญหา แกไขทันทวงที

Continuity ปลอดภัยระหวาง 

transfer



ใบงานที่สาม
ใหแตละกลุมระบุ กลุมผูรับบริการ ระบุ output และ
ออกแบบกระบวนการเพื่อใหบรรลุผลลัพธที่ตองการ

Output process Process 
requirement



ใบงานที่สาม
ใหแตละกลุมระบุ กลุมผูรับบริการ ผาตัดและใหยาระงับ

ความรูสึก
Output process Process 

requirement
ปลอดภัย ไมปวด การประเมินกอนผาตัด ทราบปญหาของผูปวย 

วางแผนใหยาระงับ

ความรูสึก

การดูแลระหวางผาตัด การ

เฝาระวัง

Early detect 
complication รักษา
ทันทวงที

การดูแลหลังผาตัด 

transfer
ดูแลตอเนื่อง early 
detect comp.
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ความตองการกระบวนการ เสี่ยงและการปองกัน

กระบวนกการ Process requirement Weakness/risk

Access

Entry

Assessment

Planning

Care 

Continuity of Care

ความเร็ว ลดอุปสรรค กายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม
คาใชจาย, เวลาใหบริการ

ตัดสินใจรับ/ไมรับ
เตรียมความพรอมผูปวย

บริบทของเรา

ผูปวยที่มีปญหาการรับรู

ทราบปญหา/ความตองการ
ของผูปวยอยางครอบคลุม

การประเมินดานจิตใจ
 อารมณ สังคม

ตอบสนองปญหา/ความตองการ
ของผูปวยอยางครอบคลุม

ไมมีแผน ไมมีเปาหมาย
ไมครอบคลุม 

บริการที่มีความเสี่ยงสูง 

ดูแลเฉพาะ

ทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม 

มาตรฐานวิชาชีพ

ดูแลตอเนื่อง ตอบสนอง

ความตองการ

ระบบนัดหมาย  การ

ประสานงาน ติดตาม

prevention

Information/
empowerment
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ใบงานที่สี่ ความตองการกระบวนการ ความเสี่ยง การปองกัน

กระบวนการ ความตองการ risks prevention

Access

Entry

Assessment

Planning

Care

Information/
empowerment
Continuity of Care

สิทธิของประชาชน
บริการที่จําเปน ->ผลลัพธที่ดี

หาหองตรวจไมพบ
หนวยงานอยูไกล

ตัดสินใจรับ/ไมรับ
เตรียมความพรอมผูปวย

บริบทของเรา

เตียงเต็ม ไมมี ICU

ทราบปญหา/ความตองการ
ของผูปวยอยางครอบคลุม

การประเมินไมครบ

ตอบสนองปญหา/ความตองการ
ของผูปวยอยางครอบคลุม

ไมมีแผน ไมมีเปาหมาย
ไมครอบคลุม ไมสื่อสารแผน 

เสี่ยงตกเตียง 

เสี่ยงหัตถการ

ทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม 

มาตรฐานวิชาชีพ

ดูแลตอเนื่อง ตอบสนอง

ความตองการ
Loss F/U

ทราบเกี่ยวกับโรค วิธีการ

ดูแลตนเอง สสส
ผูดูแลไมมีทักษะ
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