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Program & Disease Specific Certification 
มีลกัษณะส าคญัของระบบท่ีจะได้รบัการรบัรองคือ

• มีการจดักระบวนการ (Process management) อยา่งเป็น
ระบบ มีการวิเคราะห์กระบวนการส าคญัท่ีครอบคลมุ (Process 

management = Value stream)

• แสดงให้เห็นผลลพัธ์ท่ีดีถึงดีมาก (Outcome)

• แสดงให้เห็นการประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง คือการมี CQI 

(Learning = EI3)

• แสดงให้เห็นกระบวนการพฒันาท่ีใช้ศาสตร์ตา่งๆ ของ
กระบวนการพฒันาคณุภาพ (Quality Concept)



Hospital Profile 2008 
(Context, Direction, Result)

1. ข้อมลูพืน้ฐาน
2. บริบทขององคก์ร

3. ทิศทางขององคก์ร

4. ผลการด าเนินการ

พนัธกจิ วสิยัทศัน์ คา่นิยม
แผนกลยุทธ ์วตัถุประสงค ์จดุเน้น/เขม็มุง่

ก.สภาพแวดล้อมขององคก์ร
2.1 ขอบเขตการใหบ้รกิาร
2.2 ประชากรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ
2.3 ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร
2.4 อาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอุปกรณ์
ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร
2.5 โครงสรา้งองคก์ร
2.6 ผูป้ว่ยและผูร้บัผลงานส าคญั
2.7 ความสมัพนัธก์บัองคก์รภายนอก
ค. ความท้าทายขององคก์ร
2.8 การแขง่ขนั ความเตบิโต ความส าเรจ็
2.9 ความทา้ทายทีส่ าคญั
2.10 การพฒันาคุณภาพและการเรยีนรู้

(1) โรคทีเ่ป็นปญัหาส าคญัในพืน้ที ่ 
(2) โรคทีเ่ป็นโอกาสพฒันา หรอืมขีอ้จ ากดัในการใหบ้รกิาร
(3) เหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการพฒันา / การเปลีย่นแปลงนโยบาย
(4) ปญัหาส าคญัทีโ่รงพยาบาลก าลงัพยายามแกไ้ข
(5) ความทา้ทายเชงิกลยทุธอ์ืน่ๆ ขององคก์ร

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล  “การอบรมหลกัสตูร HA SPA” 2551
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Act

ประเด็นคณุภาพที่ส  าคญั

กระบวนการหลกั

พนัธกิจ/เจตจ านง
(หนา้ที่ & เป้าหมาย)

ความตอ้งการ

ของผูร้บัผลงาน

ขอ้ก าหนด

ทางวิชาชีพ

จุดเนน้

ขององคก์ร

วตัถุประสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส าคญั

ความเส่ียงส าคญั

ความตอ้งการ

ความคาดหวงั

Service Profile (Unit/Team Profile)Service Profile (Unit/Team Profile)

หลกัคิดส าคญั หลกัคิดส าคญั 

(Core Values & Concepts)

โรค/หตัถการส าคญั

ออกแบบระบบ

ทบทวน 
ประเมิน

เรียนรู ้

ปรบัปรุง

(เฉพาะบริการดูแลผูป่้วย)

บริบท



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลService Profile
กรอบที่ใชก้  ากบัการพฒันาคณุภาพ

ของแตล่ะหน่วยในองคก์ร

Plan

Do

Study

Act

ประเด็นคณุภาพที่ส  าคญั

กระบวนการหลกั

พนัธกิจ/เจตจ านง
(หนา้ที่ & เป้าหมาย)

ความตอ้งการ

ของผูร้บัผลงาน

ขอ้ก าหนด

ทางวิชาชีพ

จุดเนน้

ขององคก์ร

วตัถุประสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส าคญั

ความเส่ียงส าคญั

ความตอ้งการ

ความคาดหวงัโรค/หตัถการส าคญั

ออกแบบระบบ

ทบทวน 
ประเมนิ
เรยีนรู้

ปรบัปรงุ

(เฉพาะบรกิารดแูลผูป้ว่ย)

บริบท

หลกัคิดส าคญั หลกัคิดส าคญั 

(Core Values & Concepts)

ท างานประจ าใหดี้ มีอะไรใหค้ยุกนั ขยนัทบทวน

เป้าหมายชดั วดัผลได ้ใหค้ณุค่า อยา่ยดึติด

ประเดน็ยอ่ยในแตล่ะ
กระบวนการ/โรค

Purpose Performance

Process





หน้าที่และเป้าหมาย

ค านี้เป็นค าส ามัญที่เอ าใช้แทน “เจตจ านง” หรือ “คว ามมุง่หม าย” 
หน้าที่ คือ ข้อความที่บอกวา่หน่วยงาน/ ทีม มีหน้าที่ทาอะไร ให้แก่ใคร 
ทาให้เกิดคณุค่าอะไร เช่น งานจ่ายกลาง ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์
ปราศจากเชื้อ 
แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างรวดเรว็ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย คือ ผลที่คาดหวังจากการทาหน้าที่นั้น โดยระบุผลลัพธ์จาก
การให้บริการ อย่างกว้างๆ ครอบคลุมประเด็นสาคัญของคุณภาพ
ทั้งหมด 



ขอบเขตการใหบ้ริการ

ขอบเขตการให้บริการ คือ การระบุว่าอะไรที่เราจะให้บริการ อะไรที่ไม่
มีบริการให้ อาจจะเป็นกลุ่มผู้ป่วย ช่วงเวลา ความรุนแรงของผู้ป่วย 
ฯลฯ 
ควรระบุศักยภาพและข้อจากัด เพื่อเป็นการขยายความขอบเขตการ
ให้บริการ 



ความตอ้งการของผูรั้บผลงานส าคญั

 ระบุความต้องการที่สาคัญของผู้รับผลงาน ... 
•ผู้รับบริการ(ลูกค้าภายนอก) 
•ลูกค้าภายใน : ให้ระบุความต้องการที่สาคัญของลูกค้าภายใน โดย
แยกแยะตามหน่วยงานหากมีความต้องการที่แตกต่างเฉพาะ 
•ควรสร้างช่องทางการรับรู้ความต้องการของผู้รับผลงาน การตอบสนอง 
ข้อจ ากัด ให้เหมาะสมกับ ผู้รับผลงานแต่ละกลุ่ม เช่น การทบทวนข้อ
ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในหน่วยงานตนเองที่ผ่านมา

ประเด็นส าคัญ คือ จะระบุความต้องการที่ส าคัญและสอดคล้องกับ
เป้าหมาย และขอบเขตการให้บริการเท่านั้น 



ความตอ้งการประสานภายใน

•เป็นการประเมินความต้องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ ของ
ลูกค้าภายใน 
•ทบทวนข้อมูลความต้องการของลูกค้าภายใน จากผลการประเมิน 
Internal Satisfaction( วิเคราะห์ผลการประเมิน+ผลลัพธ์จากการ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)และ วางแผนว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใน ได้อย่างไร 



ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน

•สถิติผูร้ับบริการต่าง ๆ ที่สาคัญ 
• จ านวนผู้ให้บรกิารต่อผูร้ับบริการ แนวโน้ม 
•ทบทวนและเขียนกิจกรรมการให้บริการสาคัญ( Core business ) ของ 
หน่วยบริการน้ัน ๆ 
•เขียนลักษณะงานสาคัญที่ให้บริการ (Owner&Supportor)  
Owner(งานหลัก): เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงาน & ภาระงาน/ 
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน นาไปสู่ การหาความท้าทายใน
หน่วยงานได้ / ใช้คนเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
Support(งานสนับสนุน) : เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการปฏิบัติงาน 



ศักยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏิบัตงิาน เคร่ืองมอื 
เทคโนโลยี

ข้อจ ากัดด้านการรักษา 
• ข้อจ ากัดในการให้บริการ 
•ข้อจ ากัดด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี 
•เขียนให้สอดคล้องกับ Core business ของหน่วยงาน 
•เขียนอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในหน่วยงาน เช่น กรณีมีการใช้เครื่องมือทาง
การแพทย์ : ประเมินความสามารถของบุคลากร เน้น Specific Competency 

สิ่งส าคัญ : ไมก่ล่าวถึงเรื่องอตัราก าลัง/คนไม่พอ 



ประเดน็สร้างเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง

•การส่งเสริม/สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่, ผู้รับบริการ, ชุมชน, สิ่งแวดล้อม 
การเชื่อมโยงการดูแลรักษาสู่ชุมชน 
•ประเด็น Holistic Care , Humanized Health Care 
•เน้นสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเรียนรู้ : เรียนรู้สาหรับตัวเองสู่การมีสุขภาพดี & 
เรียนรู้สาหรับผู้รับบริการ 
•เขียนแสดงให้เห็นว่าบุคลากรเกิดความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการ
เรียนรู้ในหน่วยงาน เช่น การ sharing, การจัดบอร์ดสื่อสารในหน่วยงาน 



ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั (Key Quality Issue)

•ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั คือ การสรุป Key word ว่าถ้าเราจะทางาน
ให้มคุีณภาพแล้ว เราต้องค านึงถึงอะไรบ้าง
 
ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญัได้มาจาก
•ความต้องการของผู้รับผลงาน 
•ข้อก าหนดทางวิชาการ 
•ความต้องการขององค์กร 



6.1 องคก์รก าหนดงานท่ีเป็น
ความเช่ียวชาญพิเศษของตน  
ออกแบบระบบงาน และ
กระบวนการส าคญั เพ่ือส่งมอบ
คณุค่าให้แก่ผูป่้วย / ผูร้บัผลงาน
อ่ืนๆ พร้อมส าหรบัภาวะฉุกเฉิน 
และบรรลคุวามส าเรจ็ขององคก์ร

6. การจดัการกระบวนการBasic Req.

Overall Req. Multiple Req.

6.2 องคก์รน ากระบวนการท างาน
ส าคญัไปปฏิบตั ิบริหารจดัการ 

และปรบัปรุงกระบวนการดงักล่าว 

เพื่อส่งมอบคณุค่าใหแ้ก่ผูป่้วย / 

ผูร้บัผลงานอ่ืน และเพื่อบรรลุ

ความส าเร็จขององคก์ร

Design

Action

Learning

Improve



กระบวนการ ข้อก าหนด/ความ
คาดหวัง

ออกแบบ/นวตก
รรม 
กระบวนการ

ตัวชีวั้ด



ความทา้ทายและความเส่ียงท่ีส าคญั

ความทา้ทาย หมายถึง ประเด็นท้าทายขององค์กร / หน่วยงาน เป็นสิ่งที่ 
ทดสอบความสามารถของเรา ความทา้ทายอาจจะเป็นปัญหา/ ความเสี่ยง/ 
โอกาสพัฒนาในปัจจุบัน หรือปัญหา/ โอกาสแห่งความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
• ดึงความเสี่ยงส าคัญที่มีผลกระทบสูง(IR) น าไปสู่ ความท้าทาย 
- เกิดผลกระทบกับผู้ป่วย 
- เทียบกับ Core business 
• ดึงความเสี่ยงสาคัญที่เกิดซ้ า จาก Risk Profile ของหนว่ยงาน 
•KPIs ที่ยังไม่ได้ผลตามเป้าหมาย 
• เป้าหมายเพื่อวางแผนทากิจกรรมทบทวนและวางแผนท า CQI 



HA Thailand

P ro c e s s

D is e a s e

/S y s te m

Risk/
Failure Mode/

Challenge/
Customer need/

Context

Aim/
Purpose/

Goal
Objective/

Design

Action Learn

Improve

KPI Monitor

Adverse Event
Error

Non Compliance

Review Report

Root Cause

Customer focus
Multidisc. Team 
Holistic
Evidence-based
Value Creation
Creativity
Benchmarking
HFE

Performance 
Dimension

Access
Appropriate
Competency
Continuity
Coverage
Effective
Efficiency

Equity
Humanized/Holistic

Responsive
Safety

Timeliness

IEC
Staff Focus

Self Assessment

Manage by Fact
Focus on Result

IEC (Information
Education 
Communication)
Human Capital
Environment
Technology
Process Design
Process Control
Culture

Comprehensive Framework for QI



ตวัช้ีวดัผลการด าเนินการ
กราฟ/control chart/ข้อมูล
•ตัวชี้วัด เป็นการน าเสนอข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ของการ monitor ผลงาน
ตามที่ระบุไว้ วิธีการนาเสนอที่ดีที่สุด คือ การนาเสนอในลักษณะของ 
control chart ซึง่มีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่า upper & lower control 
limit ในช่วงเวลาต่างๆ ทาใหเ้ห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการธารง
ระดับคุณภาพได้ชัดเจน 
•น าเสนอกราฟแสดงข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญ ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและมีการติดตามวัดผลอย่าง
ต่อเนื่อง (พร้อมค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประกอบภาพอย่างสั้นๆ ) 
ข้อมูลผลการพัฒนาตามโครงการสาคัญในรอบ 2 – 3 ปีทีผ่่านมา 
•ทีมงานควรนาเสนอการวิเคราะห์ การแปลผลและ การใช้ประโยชน์จากตัวชีว้ดั
ดังกล่าวเพือ่ให้เห็นการเรียนรูท้ี่เกิดขึ้น 



Purpose Process Performance

ท าไมตอ้งมีเรา

เป้าหมายของงาน

เราท างานกนัอยา่งไร

เป้าหมายของกระบวนการ ท าไดด้ีหรือไม่

จะท าใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร

“3P” เพื่อพฒันางาน



ตวัอยา่งของการจดัระบบงาน (work system)

21A Modern Paradigm for Improving 
Healthcare Quality, P59



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลService Profile
กรอบที่ใชก้  ากบัการพฒันาคณุภาพ

ของแตล่ะหน่วยในองคก์ร

Plan

Do

Study

Act

ประเด็นคณุภาพที่ส  าคญั

กระบวนการหลกั

พนัธกิจ/เจตจ านง
(หนา้ที่ & เป้าหมาย)

ความตอ้งการ

ของผูร้บัผลงาน

ขอ้ก าหนด

ทางวิชาชีพ

จุดเนน้

ขององคก์ร

วตัถุประสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส าคญั

ความเส่ียงส าคญั

ความตอ้งการ

ความคาดหวงัโรค/หตัถการส าคญั

ออกแบบระบบ

ทบทวน 
ประเมนิ
เรยีนรู้

ปรบัปรงุ

(เฉพาะบรกิารดแูลผูป้ว่ย)

บริบท

หลกัคิดส าคญั หลกัคิดส าคญั 

(Core Values & Concepts)

ท างานประจ าใหดี้ มีอะไรใหค้ยุกนั ขยนัทบทวน

เป้าหมายชดั วดัผลได ้ใหค้ณุค่า อยา่ยดึติด

ประเดน็ยอ่ยในแตล่ะ
กระบวนการ/โรค

Purpose Performance

Process
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กรอบที่จะช่วยใหเ้กดิการคดิ

อย่างเช่ือมโยงและเป็นระบบ

ใช้ตวัตามรอยทางคลินิกใช้ตวัตามรอยทางคลินิก  ( (Clinical TracerClinical Tracer))
เพ่ือเรียนรูแ้ละพฒันาทกุองคป์ระกอบในระบบงานเพ่ือเรียนรูแ้ละพฒันาทกุองคป์ระกอบในระบบงาน

บริบท ประเดน็ส าคญั 

วตัถปุระสงค์

ตวัช้ีวดั 

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผู้ป่วย

3. ตามรอยระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ติดตามผลลพัธ์

การพฒันาคณุภาพ
การดแูลผู้ป่วย

Quality Process

Content

Integration

Result ส่ิงท่ีดี

โอกาสพฒันา

18

สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล: เรียนรูก้ารเป็นผูเ้ยี่ยมส ารวจภายนอก 

Critical to Quality

Treatment 

Goals



Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

Care Process
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• 1. จบักลุม่เพื่อนท่ีมาจากรพ.ขนาดเดียวกนั กลุม่ละ 5คน

• 2.ศกึษากรอบการเขียน Service Profile และร่วมกนัวิเคราะห์
บริบท ประเดน็คณุภาพ ก าหนดวตัถปุระสงค์ และตวัชีว้ดั

• 3.ร่วมกนัวิเคราะห์กระบวนการหลกัในการให้บริการดแูล รักษา สร้าง
เสริมสขุภาพผู้ ป่วย HIV และผู้ดแูล ตามบริบท

• 4.ก าหนดประเด็นส าคญั ความเสี่ยง ความคาดหวงั

• 5.Staging of HIV

กิจกรรมกลุ่ม


