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คณุภาพบริการสาธารณสุข

องคความรู

คุณธรรมและ
จริยธรรม
วิชาชีพ

ตอบสนอง
ความตองการ

และความ
คาดหวัง

มนุษย สังคม 

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี อ่ืนๆ

ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2552
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ง่าย
ทาํงานประจาํใหง่้ายข้ึน

พฒันาคณุภาพแบบเรยีบง่าย

ดีตอ่ตวัเองและทีมงาน

ดีตอ่ผูร้บัผลงาน

ดีตอ่องคก์ร

มนั

ดี

มนัจากการไดท้าํส่ิงแปลกใหม่

มนัจากการไม่ถูกกดดนั

มนัจากสมัพนัธภาพระหว่างการทาํงาน

มนัเพราะเห็นเป็นความทา้ทาย

มีสขุ ฝ่ากาํแพงสูค่วามมีจติใจท่ีงดงาม

Simplicity

Joyful

Effective

Spirituality

Simplicity
Innovation
Human Factors

CQI
Evidence-based
Patient Safety
Clinical Tracer
Trigger Tools

คณุภาพท่ีถูกทาง ทาํไดใ้นทุกวนั
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หลกัความเรียบง่าย (Simplicity)

Innovation Human Factors Engineering

3rd HA National Forum “Simplicity in a Complex System” 

เชื่อ วามีหนทางท่ีเรียบงายกวาเสมอ

เปา ชัดเจนวาตองการอะไร

สงสัย -> เขาใจแนวคิดท่ีลึกซึ้ง

ทาทาย หาความเปนไปไดอื่นๆ
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หลกัความมนั (Enjoy)

งาน

• อิสระ

• ทาทาย

• สําเร็จ

คน

• รวมคิด

• รวมทํา

• กําลังหนุน

ความคิด

• วาว!

• ศิลปะ

• แวนที่
หลากหลาย

ส่ิงเหล่าน้ีเราเลือกกาํหนดได้เอง โดยไม่ต้องรอให้ผูอ่ื้นมาจดัให้

มนัจากการไดท้าํส่ิงแปลกใหม่

มนัจากการไม่ถูกกดดนั

มนัจากสมัพนัธภาพระหว่างการทาํงาน

มนัเพราะเห็นเป็นความทา้ทาย
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หลกัทาํใหดี้

ดีตอ่ผูร้บั

ผลงาน

ดีตอ่ตนเอง

และทีมงาน
ดีตอ่องคก์ร
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หลกัมีสุข (Spirituality)

ฉลาดใช
ทําดี

เทาทัน
ธรรมชาติ

จิตใจท่ี
สงบ

ใส่
อา

รม
ณ

ข์นั
ใน

ภ
าว

ะที่
บี

บ
คั้น

ยุติ
กา

รต
ดัสิ

น
ธร

รม
ชา

ติ
“โพธจิติ” เป็นธรรมชาตทิีอ่ยูเ่ป็นแกนกลาง 

อยูก่ลางใจ หมายถงึสภาวะทีเ่ป็นอสิระ

ปลอดโปรง่ ผอ่งใส ปลอดพน้จากความเหน็

แก่ตวัหรอืความยดึตดิในอตัตา
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Flow

ทาํงานท่ียากและทา้ทาย 

ตอ้งใชท้กัษะสูง 

เพลิดเพลินจนลืมวนัลืมคืน



Purpose Process Performance

3P กบั 5 คาํถาม ใชไ้ดใ้นทุกระดบั

Learning

Improvement

Design -> Action

ใชไดในทุกระดับ
กิจกรรม:
โครงการ: 
หนวยงาน:
กลุมผูปวย:
องคกร:

ประเด็นคุณภาพสําคัญ มิติคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1. ทาํไมตอ้งมเีรา

2. เราทาํอะไรบา้ง

3. ทาํไปเพือ่อะไร 4. ทาํไดด้หีรอืไม่

5. จะทาํใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร
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จาก 3P สู่ DALI

Design

Action

Learning

Improve

Purpose DALI
(PDSA)

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

1. ทาํไมตอ้งมเีรา

2. เราทาํอะไรบา้ง

3. ทาํไปเพือ่อะไร
4. ทาํไดด้หีรอืไม่

5. จะทาํใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร

Presenter
Presentation Notes
The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA).  We call this as 3C-PDSA.  The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards.  The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard.The three Cs guides hospital teams on the way of thought.  The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement.  Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation. 
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I-6.1 การจดัการกระบวนการ กบั DALI

กระบวนการสาํคญัได้รบัการออกแบบ ควบคมุ ติดตามกาํกบั และปรบัปรงุ
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและสรา้งคณุค่าให้แก่ผูป่้วย ผูร้บัผลงาน และ
องคก์ร อย่างมีประสิทธิผล

Overall Req.

Multiple Req.

กาํหนดกระบวนการสาํคญั

การออกแบบ

ความคาดหวงั/ข้อกาํหนด
ของกระบวนการ

ผลงานท่ีดีขึน้
ผลลพัธส์ขุภาพดีขึน้

ตอบสนองการเปล่ียนแปลง

(7)

(3)

(4)

(1)

(2)

(5)

ผูป้ระกอบวชิาชพี
ผป่้วย, ผูร้บัผลงานอืน่ๆ

ผูส้ง่มอบ, คูพ่นัธมติร

ความปลอดภยั, กฎหมาย
ขอ้มลูวชิาการ, มาตรฐานวชิาชพี

ผลลพัธท์ีด่ขี ึน้, ประสทิธภิาพ
ประสทิธผิล ออกแบบกระบวนการ

นําไปปฏิบติั/ควบคมุกาํกบั
บริหารความคาดหวงั

และการมีส่วนรว่ม

ใช้ KPI ติดตามประเมิน ปรบัปรงุกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้
การปฏิบติั ควบคมุ ปรบัปรงุ

ลดการตรวจสอบ
ป้องกนัความผิดพลาด (6)

Design Action Learning Improve
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ต้องปรับปรุง

ดีแล้ว

พอใช้

ต้องปรับปรุง

พอใช้

มาตรฐาน -> ประเมิน -> พฒันา
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เรือ่งน้ีมีความรูอ้ะไร

ท่ีเรายงัไม่ไดน้าํมาใช้

คนท่ีทาํไดด้ีท่ีสุดอยูท่ี่ไหน

ปัญหา กลุม่เป้าหมาย ขั้นตอน

ท่ีเป็น priorities คืออะไร

Design 

Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)
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Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Train
Monitor

Traceแนวทางท่ีกาํหนดไว้

ทาํไดจ้รงิหรอืไม่

Action สาํหรบัผูก้าํกบัดแูลระบบ

มีกลไกอะไรเพื่อรบัรูว่้ามี

การปฏิบตัติามท่ีกาํหนดไว้
ผูป้ฏิบตัรูิจ้รงิใน

ส่ิงท่ีตอ้งรูห้รอืไม่

มีการใช ้visual management 

เขา้มาช่วยอยา่งไร
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Don’t Mask Quality with Documents
อย่าให้งานเอกสาร บดบังงานคุณภาพ

อย่าให้แบบฟอรม์ ปิดกัน้ความคิด



Needs & Experience
of Patients 

Evidence &
Professional 

Standard
Waste

Safety

เอะ๊เป็นตวัแทนผูป่้วยท่ีจะถามถึงความต้องการของพวกเขา 

เอะ๊เป็นตวัแทนของวิชาชีพท่ีจะถาม

ถึงการปฏิบติัตามความรู้ท่ีทนัสมยั 
เอะ๊เป็นตวัแทนของทกุฝ่ายท่ีจะ

มองหาโอกาสของความไม่

ปลอดภยั และความไร้ประสิทธิภาพ

ในระบบ

ตอ่มเอะ๊ตืน่ตวั กบั NEWS ทุกลมหายใจ
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Design

Action

Learning

Improve

Purpose DALI
(PDSA)

Mindfulness (เอ๊ะ)
Communication
-Daily Huddle (สุม่หัว)
-NVC (ภาษายีราฟ)

Action สาํหรบัผูป้ฏิบตัใินชีวิตประจาํวนั
Needs & Experience

of Patients 

Evidence &
Professional 

Standard
Waste

Safety

Presenter
Presentation Notes
The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA).  We call this as 3C-PDSA.  The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards.  The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard.The three Cs guides hospital teams on the way of thought.  The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement.  Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation. 
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Design

Action

Learning

Improve

Purpose DALI
(PDSA)

Learning สาํหรบัผูป้ฏิบตัใินชีวิตประจาํวนั

Needs & Experience
of Patients 

Evidence &
Professional 

Standard
Waste

Safety

วิเคราะห ์ใครค่รวญ ประเมิน

อะไรดี ดีเพราะอะไร

อะไรยงัไม่ดี ไม่ดีเพราะอะไร

Presenter
Presentation Notes
The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA).  We call this as 3C-PDSA.  The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards.  The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard.The three Cs guides hospital teams on the way of thought.  The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement.  Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation. 
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Design

Action

Learning

Improve

Purpose DALI
(PDSA)

Learning โดยใชเ้ครื่องมือตา่งๆ

Go & See (Trace)
KPI
Review
Patient Experience

Presenter
Presentation Notes
The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA).  We call this as 3C-PDSA.  The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards.  The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard.The three Cs guides hospital teams on the way of thought.  The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement.  Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation. 
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• ทบทวนปัญหาจากการทาํงาน (ขั้นท่ี 1)

• หา้คาํถามพื้ นฐาน/3P (ขั้นท่ี 2)

• ใชม้าตรฐาน HA (ขั้นท่ี 3)

ทบทวนตวัเอง
(โดยเจา้ของงาน)

• ตามรอย

• เยีย่มสาํรวจภายใน

• แลกเปล่ียนเรยีนรู ้

ทบทวนกนัเอง
(โดยตวัเองหรอืเพ่ือนตา่งหน่วย)

• เยีย่มสาํรวจจากภายอก

• ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา
ทบทวนจาก

ภายนอก

การทบทวนเพ่ือจดุประกายการพฒันา
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ฉันเข้าไปดู
ฉันเข้าไป

ศึกษา
ฉันเข้าไป

แก้ปัญหา

สถานการณ์

ผล 

ผลกระทบ 

• ไดแ้ต่ขอ้มลู
• ภาพจรงิบางสว่น
• วเิคราะหม์อีคติ
• หา่งไกลความสนใจ

• เสีย่งต่อการ
ตดัสนิใจผดิและไม่
นําสูก่ารปฏบิตัิ

• ความมัน่ใจตํ่า

• รบัรูข้อ้เทจ็จรงิ
โดยตรง

• เชือ่มโยงกบั
ความเป็นจรงิ

• แสดงใหเ้หน็
ความสนใจ

• ปลุกแรงจงูใจให้
ผูท้ีอ่ยูห่น้างาน

เขารายงาน 
ว่ามีปัญหา

• ผกูพนักบัผูค้น
• ทาํงานเป็นทมี
• เสวนาอยา่งมี

ความหมาย
• เป็นการโคช้
• เป็นแบบอยา่ง

• พฒันาศกัยภาพ
ผา่นการถาม 5 
WHY เพือ่
แกปั้ญหา

• มัน่ใจในบทบาท
ของผูบ้รหิาร

• ฉนัเรยีน
• พวกเขาเรยีน
• เราปรบัปรุง
• เราเฉลมิฉลอง

• มัน่ใจในผล RCA 
และการดาํเนินการ
แกปั้ญหา

• มัน่ใจสงูต่อการ
สนบัสนุนของ
ผูบ้รหิาร

• จติใจแหง่การเรยีนรู้
อยา่งต่อเน่ืองถกู
ถ่ายทอดผา่น
ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ 
ไปสูผู่ท้ ีอ่ยูห่น้างาน

• รายงานทุกฉบบัมี
ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บั
การตรวจสอบ

• การกระทาํต่างๆ 
ไดร้บัการทวนสอบ
โดยผูท้ีอ่ยูห่น้างาน

องคก์ร
แห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง

เขา้ไปดใูหเ้ห็นดว้ยตาตนเอง



กระบวนการ: การดแูลผูป่้วยโรค

เป้าหมาย: เพือ่.....

ขัน้ตอน/
flow:

Key Risk/
Quality Issue

Trace Process ทาํอยา่งไร
รบัมอืกบั

ปัญหาอยา่งไร

สง่ต่อกนั
อยา่งไร

Trace Result

Trace Monitoring ตดิตามกาํกบัขัน้ตอนทีส่าํคญัอยา่งไร

ประเมนิผลลพัธว์า่เป็นไปตามเป้าหมายของกระบวนการอยา่งไร

Trace Quality Process มกีารพฒันากระบวนการอยา่งไรบา้ง เชน่ ....
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การทบทวนเวชระเบยีน

ประเมินผูป่้วย

Assessment
วางแผน

Planning

ดแูลตามแผน

Implementation

ประเมินผล

Evaluation

รบัเข้า

Entry

จาํหน่าย

Discharge

การทบทวนข้างเตียง

Care & Risk
Communication
Continuity & D/C plan 
Team work
HRD
Environment & Equipment

การทบทวนอ่ืนๆ

การทบทวนคาํรอ้งเรยีนของผูป่้วย
การทบทวนเหตกุารณส์าํคญั (เสียชีวิต ภาวะแทรกซอ้น)

การคน้หาความเส่ียง

การทบทวนศกัยภาพ (การสง่ตอ่ การตรวจรกัษา)
การตดิเช้ือในโรงพยาบาล
การใชย้า

การใชท้รพัยากร

การใชข้อ้มูลวิชาการ

Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention

การทบทวนเพ่ือคน้หาโอกาสพฒันา
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2. Potential Change

3. Listen to Voice of staff

5. Creative solution
How to prevent it?
How to make it better?
How to detect it earlier?
How to do it earlier?
How to do it more appropriate?

1. Story & Timeline

4. Swiss Cheese

การเรียนรูจ้ากขอ้ผิดพลาด
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Story & Timeline

• ER ปวดทอ้ง Dx AGE

• ER revisit -> admit Dx AGE

• Shock

• Death

ID Trigger ข้อมูลสําคัญก่อนเกิด AE Adverse Event # AE Level การแก้ไขเยียวยาหลัง AE LOS 

        

        

        

 

Death ถูกลกูบอลเตะกระแทกทอ้ง Missed Dx & Rx as AGE 1 I 4ไมม่ี

การประเมนิและการวนิิจฉยั, การเฝ้าระวงัและประเมนิซํ้า, การตดัสนิใจสง่ต่อ
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เหตกุารณ์

แกปั้ญหา
เฉพาะหนา้

วิเคราะห์
Root causes

ป้องกนั
ปัญหา

เม่ือเกิดเหตกุารณ ์ควรเขา้ใจสาเหตท่ีุแทจ้ริง (Root Causes)

• วเิคราะหจ์ากเหตกุารณ์จรงิ เขา้ไปดูใน
สถานที่จรงิ คยุกบัผูค้นที่เกี่ยวขอ้ง

• ถาม “ทาํไม” เพือ่โยงไปสูป่จัจยัองคก์ร

• ถามวา่ “ถา้จดัการตรงสาเหตน้ีุแลว้ ปญัหา
จะลดลงหรอืหมดไปหรอืไม่”

• ใชส้ถติวิเิคราะหเ์ม่ือจาํเป็น
ขอ้มูลข่าวสาร 
การศึกษา/ฝึกอบรม 

การส่ือสาร

ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
ความพรอ้มของเครือ่งมือ

การออกแบบกระบวนการทาํงาน

การควบคมุกระบวนการทาํงาน
การบรหิารความเส่ียง
การนาํและวฒันธรรมองคก์ร
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เรียนรูอ้ยา่งไรใหไ้ดผ้ล

• คํารองเรียนของผูปวยและญาติ
– อาจเปนจุดเร่ิม แตอยาทําเพียงเพื่อตอบขอรองเรียน

• AE
– ตัดสินใจวามี AE หรือไม

– เปลี่ยน AE เปนภาพฝนท่ีทีมตองการบรรลุรวมกัน

• เปดเวทีใหแสดงความเห็นที่หลากหลาย
– ใช logic, data, scientific evidence

– สรุปสิ่งท่ีตกลงกันได 

– หอยแขวนสิ่งท่ีไมแนนอน/ไมมีขอสรุป

• หาจุดเปลี่ยนที่ actionable
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DALI & Patient Safety

Design

Action

Learning

Improve

Evidence: SIMPLE PSG
Risk: potential serious AE

: past AE
: process analysis

Monitor
Trace
AE Review
- Reported AE
- Trigger Tool

Mindfulness
Communication

Presenter
Presentation Notes
The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA).  We call this as 3C-PDSA.  The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards.  The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard.The three Cs guides hospital teams on the way of thought.  The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement.  Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation. 
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Trigger Tool มีประโยชน์
สิง่ท่ีควรนํามาเสรมิคือ 

การใช้ต่อมเอ๊ะระหว่างสง่เวร/ระหว่างวัน
มาเป็นตัวสง่สญัญาณเพ่ือการทบทวนทันที

หรอืเม่ือจําหน่ายผู้ป่วย
(Concurrent Review)
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Design

Action

Learning

Improve

Purpose DALI
(PDSA)

Improve/Redesign

จะกา้วออกนอกกรอบความคิดเดิมๆ ไดอ้ยา่งไร

จะหาแนวคิดใหม่ๆ ไดอ้ยา่งไร

จะชวนผูค้นมาทาํเรือ่งใหม่ๆ ไดอ้ยา่งไร

จะฝึกหาแนวคิดใหม่ๆ วนัละเรือ่งไดไ้หม

Presenter
Presentation Notes
The most energetic approach is what HA learns from the national quality award’s systems approach (TQA/MBNQA).  We call this as 3C-PDSA.  The three Cs are C-context, C-core values and concepts, and C-criteria or standards.  The context needs to be applied at all levels, organization, unit, clinical population, and also for each standard.The three Cs guides hospital teams on the way of thought.  The PDSA is what we are familiar with: Plan-Do-Study-Act. A more generic term for PDSA may be Design-Action-Learning-Improvement.  Much emphasis is put on the Study or learning. The PDSA guides hospital teams on action and evaluation. 
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แนวคิดการออกแบบ

Creativity/
Innovation

User 
Centered 

Design

Visual 
Management

Human 
Factor 

Engineering
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• รับรูอารมณรวมกับผูใชผานการสังเกต มีปฏิสัมพันธ และรวมรับประสบการณ

• คนหา insight เพื่อนํามาสู innovative solution

• มองสิ่งตางๆ ดวยสายตาท่ีสดใหม – empathy & human centered
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Vision & strategy
Core Values
Ideal Organizations
Systems Thinking
Communication
Compact & engagement
Measurement for Improvement



บรกิารสุขภาพของไทย

เป็นบรกิารท่ีมีคณุภาพ น่าไวว้างใจ

ในทุกมิต ิทุกขั้นตอน ทุกเวลา สาํหรบัทุกคน

ดว้ยการพฒันาอยา่งไม่ออมมือ

เตม็ศกัยภาพท่ีมนุษยส์รา้งสรรคพึ์งทาํได้

35

ภาพท่ีขอเชิญชวนมาฝันรว่มกนั
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BHAG: 
Big, Hairy, & Audacious Goals

A Big Hairy Audacious Goal (BHAG) is a 
strategic business statement similar to a vision 
statement which is created to focus an 
organization on a single medium-long term 
organization-wide goal which is audacious, likely 
to be externally questionable, but not internally 
regarded as impossible.

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_statement


37

Vision as BHAG Example

• Facebook: To make the world more open and connected.  

• Google: Organize the world's information and make it universally 
accessible and useful.

• JFK's Moon Challenge: This nation should commit itself to achieving 
the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and 
returning him safely to the earth.

• Microsoft: Empower every person and every organization on the planet 
to achieve more.

• SolarAid: To eradicate the kerosene lamp from Africa by 2020
• Amazon.com: To be Earth's most customer-centric company.

A Big Hairy Audacious Goal (BHAG) is a strategic business 
statement similar to a vision statement which is created to focus an 
organization on a single medium-long term organization-wide goal 
which is audacious, likely to be externally questionable, but not 
internally regarded as impossible.

https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/SolarAid
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_statement


Resources Core 
Competency Strategy

Mission
/Vision

Work 
System

Work 
Process

Strategic 
Challenges & 
Advantages

Strategic Line Of Sight: Plan
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ตวัอยา่ง Core Competency ขององคก์ร

Org Mission Core Competency
St Davids
(2014)

To provide exceptional care 
to every patient, every day 
with a spirit of warmth, 
friendliness and personal 
pride.

• Providing clinical expertise
• Ensuring a culture of excellence
• Collaborating with physicians
• Strong operating discipline

Sutter 
Davis 
(2013)

To enhance the well-being of 
people in the communities
we serve….compassion and 
excellence..

• The Sutter Davis Difference (A 
CULTURE OF CARING)

Henry 
Ford 
(2011)

To improve human life 
through excellence in the 
science and art of health care 
and healing.

• INNOVATION
• CARE COORDINATION
• COLLABORATION/PARTNERING

Advocate 
Good
Samarita

 (2010)

Serve the health needs of 
individuals, families, and 
communities through a

h li ti h

• Building Loyal Relationships (with
patients & families)
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หลกัคิดในบนัไดขั้นท่ี 1

ทาํงานประจาํให้ดี
รูเ้ป้าหมาย 

รูว่้าจะทาํใหดี้ไดอ้ยา่งไร

รูว่้าทาํไดดี้หรือไม่

ทบทวนหลงัทาํกิจกรรม (AAR)

ทบทวนเม่ือมีเหตกุารณ์

ทบทวนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

คยุกนัภายในหน่วยงาน

คยุกนัระหว่างหน่วยงาน

คยุกนัระหว่างวิชาชีพ
มีอะไรให้คยุกนั

ขยนัทบทวน
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หลกัคิดในบนัไดขั้นท่ี 2

เป้าหมายชดั พิจารณาจากมิตคิณุภาพตา่งๆ

ใหค้ณุค่าแก่ผูป่้วยและครอบครวั

วดัการบรรลเุป้าหมาย

วดัคณุภาพในกระบวนการทาํงาน

ทาํใหส้มดลุกบัการประเมินโดยไม่ตอ้งวดั

วดัผลได้

ให้คณุค่า

อย่ายึดติด
ไม่ตดิรูปแบบ

ใชแ้ว่นความงามจดัการกบัระบบท่ีน่าเบ่ือ

จดุกาํเนิดของนวตกรรมคือคนข้ีราํคาญ
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Visionary Leadership
Systems Perspective
Agility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Learning
Empowerment

Core Values & Concepts

ทิศทางนํา ผู้รับผล

คนทํางาน

การพัฒนา

พาเรียนรู้

Patient / Customer Focus
Focus on Health
Community ResponsibilityCreativity & Innovation

Management by Fact
Cont. Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach
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The Just Culture

David Marx, Outcome Engineering President

Design Coach Discipline/Sanction
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องคก์รในฝันเพ่ือความยัง่ยนื

Learning 
Organization

Living 
Organization

High 
Reliability 

Organization

High 
Performance 
Organization
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Compassion is Our THAI Strength

ดแูลดว้ยนํ้าใจอนัโอบออ้มอารี

ดแูลดว้ยความรกัและหวัใจ
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Systematic is Our Opportunity
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Systems Approach is Essential
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System Archetype: Shifting the Burden

In a “Shifting the Burden” situation, a
problem symptom can be addressed 
by applying a symptomatic solution 
or a more fundamental solution. 
When a symptomatic solution is 
implemented, the problem symptom 
is reduced or disappears, which 
lessens the pressure for 
implementing a more fundamental 
solution. Over time, the symptom 
resurfaces, and another round of
symptomatic solutions is 
implemented in a vicious, figure-8 
reinforcing cycle. The symptomatic 
solutions often produce side effects 
that further divert attention away 
from more fundamental solutions

Explore the problem from differing perspectives in order to come to a more 
comprehensive understanding of what the fundamental solution may be



49

Mental Models

ขั้นบนัไดของการอนุมาน

การฝึกปฏิบตัเิพือ่เขา้ใจ mental model 

ของกนัและกนั
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Left-Hand Column Technique

ทาํไมจึงไม่พดู

ถ้าพดูออกไปจะเกิดอะไรขึน้

ทาํไมจึงคิดแบบนัน้

ถ้าลองคิดแบบอ่ืนจะเป็นอย่างไร
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BMA 
Heath Center 
Accreditation
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Step 1 Step 2 HA
Advanced

HA

District Health 
System

Accreditation

Disease 
Specific 

Certification

Provincial 
Healthcare 

Network 
Certification

Seamless

Excellence

Nurture

Spectrum ของกระบวนการ HA

ต่อยอดสูค่วามเป็นเลศิ

ในระดบัองคก์รหรอืเฉพาะโรค

บ่มเพาะ เตรยีมความพรอ้ม

ตามศกัยภาพของสถานพยาบาล

ระบบทีเ่ชือ่มกนั

อยา่งไรร้อยต่อ

SHA
Certification
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From Process to Performance
Evaluation

Process Evaluation
(HA)

Performance Evaluation
(A-HA)

Question How do we do our work? How well, how effective?

Starting Point Standard requirement
Hospital context

What are our key issues?
What are our goals?
How to measure our 

achievement?
Who will be the target groups?
What method of evaluation?

Example How do senior leaders 
communicate with the staff?

What is the effectiveness of 
the communication?
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ความกงัวล
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สญัญาใจ
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แง่มมุ
การพฒันา

(Improvement)

ภาระรบัผิดชอบ

(Accountability)

การวิจยั

(Research)

เป้าหมาย ปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลของการดแูล

เปรยีบเทยีบ, ทางเลอืก, ทาํให้

มัน่ใจ, แรงจงูใจเพือ่

เปลีย่นแปลง

ความรูใ้หม ่(efficacy)

วิธีการ

-test observability สามารถสงัเกตการทดสอบได้ ไมม่กีารทดสอบ ประเมนิจาก

ผลงานในปัจจุบนั

การทดสอบแบบ blinded หรอื 

controlled

-bias ยอมรบัอคตทิีเ่กดิขึน้อยา่งคง

เสน้คงวา

วดัและปรบัเพือ่ลดอคติ ออกแบบเพือ่ขจดัอคติ

-sample size สุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ ต่อเน่ือง 

ใหไ้ด ้just enough data

ใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 100% ที่

สามารถหาได้

ชุดขอ้มลูขนาดใหญ่ เพือ่รบั

สถานการณ์ทีอ่าจเป็นไปได้

(just in case)

-flexibility of hypothesis มสีมมตฐิานทีย่ดืหยุน่ 

เปลีย่นแปลงไปเมือ่เกดิการ

เรยีนรูข้ ึน้

ไมม่สีมมตฐิาน มสีมมตฐิานทีแ่น่นอน

-testing strategy ทดสอบเป็นลาํดบัไปตาม

ชว่งเวลา

ไมม่กีารทดสอบ ทดสอบขนาดใหญ่ครัง้เดยีว 

หรอืเปรยีบเทยีบระหวา่ง

ชว่งเวลาสองชว่ง

-การตดัสินว่าเป็นการ

เปล่ียนแปลงดีขึน้

สถติวิเิคราะห ์(SPC) เน้นทีก่ารไมเ่ปลีย่นแปลง สถติเิชงิอนุมาน (inferential 

statistics)

-การรกัษาความลบัของข้อมลู ใชข้อ้มลูเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

การพฒันา

มขีอ้มลูเพือ่ใหส้าธารณะรบัรูแ้ละ

ทบทวน

มกีารรกัษาความลบัของตวับ่งชี้

ผูเ้ป็น subject 















Operational Definition Worksheet

ช่ือทีมและผู้ติดต่อ 

ช่ือกระบวนการท่ีเลือก 

ช่ือตัววัด 

(ควรเป็นช่ือท่ีเฉพาะเจาะจงและวดัได้ เช่น เวลาท่ี ใช้ ในการ ..., จํานวนของ ..., รอ้ยละของ ..., หรอือัตรา ...)

คํานิยามเชิงปฏิบัติ (operational definition)

ระบุองค์ประกอบท่ีเฉพาะเจาะจงของตัววดัน้ี. ระบุเศษและส่วนถ้าตัววดัเป็นรอ้ยละหรอืหรอือัตรา. ถ้าตัววดัเป็นค่าเฉล่ีย ให้ระบุการคํานวณสําหรบัการได้มาซ่ึง
ค่าเฉลี่ย. ระบุเครือ่งมือหรอือุปกรณ์พิเศษท่ีจําเป็นในการเก็บข้อมูล. ถ้าเป็นคะแนน (เช่น คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย) ให้อธิบายวธีิการได้มาซ่ึงคะแนน. ถ้า
เป็นตัววดัท่ีสะท้อนแนวคิด เช่น ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา หรอืข้อผิดพลาด ให้อธิบายเกณฑ์ที่จะใช้ ในการตัดสิน "ความถูกต้อง".

แผนการเก็บข้อมูล (data collection plan)

ใครเป็นผู้รบัผิดชอบในการเก็บข้อมูล?

จะเก็บข้อมูลบ่อยเพียงใด? (เช่น ทุกช่ัวโมง ทุกวนั ทุกสัปดาห์ หรอืทุกเดือน)

อะไรคือแหล่งข้อมูล? (ระบุให้เฉพาะเจาะจง)

อะไรท่ีจะนํารวมเข้ามา (inclusion) อะไรท่ีจะไม่นํารวมเข้ามา (exclusion)

จะเก็บข้อมูลอย่างไร? (เก็บด้วยมือ เก็บจากสมุดบันทึก เก็บจากระบบอัตโนมัติ)

การวัดพืน้ฐาน (baseline measurement)

อะไรคือตัวเลขข้อมูลพืน้ฐานท่ีแท้จรงิ?

ข้อมูลพืน้ฐานน้ันเก็บในช่วงเวลาใด?

เป้าหมายสาํหรบัตัววัดน้ี (target or goal for this measure)

มีเป้าหมายสําหรบัตัววดัน้ีหรอืไม่?

ระบุเป้าหมายจากภายนอก (จํานวนหรอือัตรา และแหล่งข้อมูลท่ีมาของเป้าหมาย).













96

“Inner Power, Together We Can”

18th HA National Forum

(1)พลังแห่งจิตสาํนึกรว่ม (The power of collective consciousness)
(2)พลังแห่งเจตจํานงและความพยายาม (The power of intention & effort) 
(3)พลังแห่งความเอือ้อาทร (The power of compassion)
(4)พลังแห่งสติ (The power of mindfulness)
(5)พลังแห่ง�ญญาญาณ (The power of wisdom)
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