
สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

การน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบติั   
(Standard Implementation) 

และจากข้อเสนอแนะสู่การปฏิบติั 
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แนวทางการใช้มาตรฐาน HA 
 
 

เป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานทีเ่หมาะสม ใชป้ระโยชน์เพือ่หาโอกาสพฒันา 

 
 

1) การพจิารณาบริบทขององคก์รและหน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

    ปัญหา ความท้าทาย และความเส่ียงท่ีส าคญั 

2) การใชค่้านิยม และแนวคิดหลกั (Core values & Concepts) ของ 

    การพฒันาคณุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

3) วงล้อการพฒันาคณุภาพและการเรยีนรู ้(Plan-Do-Study-Act หรอื 

    Design –Action-Learning-Improve หรอื Purpose- Process- Performance) 

4) แนวทางการประเมินระดบัการปฏิบติัตามมาตรฐาน (Scoring  Guideline) 

เป้าหมาย 

ส่ิงท่ีต้องใช้ควบคู่กบัมาตรฐาน 



Information 

Education & Training 

Process Control 

Go & See 

AAR & Refinement 

3C – PDSA / DALI  

Trace 

Measure 



II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
II-2 การก ากบัดแูลด้านวิชาชีพ  
II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย  
II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ  
II-5 ระบบเวชระเบียน  
II-6 ระบบการจดัการด้านยา 
II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคฯ 
II–8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
II–9 การท างานกบัชมุชน  

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 
III-2 การประเมินผูป่้วย 
III-3 การวางแผน 
III-4 การดแูลผูป่้วย 
III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงั 
III-6 การดแูลต่อเน่ือง 

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ 
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผูป่้วย

และผูร้บัผลงาน 
IV-3 ผลด้านก าลงัคน 
IV-4 ผลด้านการน า 
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการท างานส าคญั 
IV-6 ผลด้านการเงิน 

ตอนท่ี III  
กระบวนการดแูลผูป่้วย 

ตอนท่ี  II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล 

ตอนท่ี IV ผลลพัธ ์ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร 

I-1  
การน า 

I-2 
กลยทุธ ์

I-3 ผูป่้วย/ 
ผูร้บัผลงาน 

I-5 
ก าลงัคน 

I-6  การ
ปฏิบติัการ 

I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้ 

IV  
ผลลพัธ ์

 กระบวนการดแูลผูป่้วย 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (HA) ฉบบัท่ี 4 

Hospital Profile 



Criteria รู้เกณฑ ์: ถอดรหสัมาตรฐาน 

 
Standard intent, Process customer, Value to customer, Process owner , Process , Process requirement 

 



การระบ ุprocess requirement (ส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการ) ท่ีชดัเจน  
ท าให้มีหลกัในการออกแบบกระบวนการท างานและใช้ก าหนดตวัวดัเพ่ือให้มัน่ใจว่างานส่งผลตามท่ีควรจะเป็น 

การวิเคราะห ์process requirement อาจท าได้โดยใช้ NEWS  
(ความต้องการของผูร้บัผลงาน ,ข้อมลูหลกัฐานทางวิชาการ , ความสญูเปล่า, ความปลอดภยั/ความเส่ียง) 

Criteria รู้เกณฑ ์: ถอดรหสัมาตรฐาน 
ประเดน็ ค าตอบ 

Standard  intent มีเครือ่งมือท่ีจ าเป็น พรอ้มใช้งาน ท าหน้าท่ีได้เป็นปกติ  

Process  Customer บคุลากร  

Value to Customer ส่ิงแวดล้อมในการท างานดี  มีความพรอ้ม  ความปลอดภยัต่อการให้บริการ 

Process Owner ทีมเครือ่งมือแพทย ์

Process จดัท าแผนฯ >> คดัเลือก/จดัหา  >> จดัท าบญัชีรายการ  >>  ตรวจสอบ ทดสอบครัง้แรก  
>>ให้ความรูผู้ใ้ช้  >> ตรวจสอบ ทดสอบ  บ ารงุรกัษา 

Process Requirement Process Process Requirement 

จดัท าแผนฯ  

คดัเลือก/จดัหา  

จดัท าบญัชีรายการ  

ตรวจสอบ ทดสอบครัง้แรก  

ให้ความรู้ผูใ้ช้  

ตรวจสอบ ทดสอบ  บ ารงุรกัษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Standard 
Flow  



ทีมผูใ้ห้บริการสรา้งความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสงูและให้บริการท่ีมีความ
เส่ียงสงูอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

บง่ช้ีผูป่้วย 
และบริการ 
ท่ีเส่ียงสงู 

จดัท า 
แนวทาง 
การดแูล 

ผูป่้วยท่ีมีความ
เส่ียงสงู 

ได้รบัการดแูล
อย่างปลอดภยั 

ติดตาม/วิเคราะห ์
ภาวะแทรกซ้อน/ 

เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์
ปรบัปรงุ 
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1 

4 

5 

เฝ้าระวงัการ
เปล่ียนแปลง 

แก้ไข 

ตอบสนองต่อผูป้วย 
ท่ีมีอาการทรดุลงหรือเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
(clinical instability or deterioration) 

ประเมนิ stabilize สือ่สาร ใหค้วามรู ้เคลือ่นยา้ย 
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ปรบัแผน 
การดแูล 

ท าหตัถการเส่ียง 
ในสถานที ่เครือ่งมอื 

ผูช้ว่ย ทีพ่รอ้ม 

III - 4.2 การดแูลผูป่้วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสงู 
(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services) 

ฝึกอบรม ปฏิบติั 
2 



Context 

III-4.2 [6] ติดตาม/วิเคราะห ์
ภาวะแทรกซ้อน/ 

เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์
ติดตาม/วิเคราะห ์
ภาวะแทรกซ้อน/ 

เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์
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ประเดน็ ถอดรหสัมาตรฐาน 

Standard Intent 

Process Customer 

Value to Customer 

Process Owner 

Process  1 2 3 45 

Process Requirement Process Process Requirement 

2.ฝึกอบรม ปฏบิตั ิ

4.เฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลง 

4.แกไ้ข ปรบัแผน 

5.ตอบสนองต่อผูป่้วยทีม่อีาการทรุดลง 
 



WHAT: อ่านข้อเสนอแนะแล้วพิจารณาว่าสอดคล้องกบัมาตรฐานข้อ
ใด มาตรฐานเขียนว่าอย่างไร 

WHY:  มาตรฐานเป็นฐานของการให้ข้อเสนอแนะและการพฒันา 
HOW:  

• เลือกมาตรฐานท่ีตรงประเดน็ท่ีสดุ 
• พิจารณาว่าอะไรคือเป้าหมายของมาตรฐาน 
• พิจารณาว่า core values & concepts อะไรท่ีควรน ามาใช้ 
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1.Recommendation -> Standards 



  

 

การพจิารณาว่ามาตรฐานที่ก าลงัจะน าไปใชน้ั้น ควรน าค่านิยมและแนวคดิหลกัในขอ้ใดมาหนุนเสรมิ  

ท าใหก้ารปฏบิตัติามมาตรฐานเป็นไปอย่างลกึซ้ึงข้ึน ท าใหค้่านิยม แนวคดิหลกัฝงัลกึเป็นวฒันธรรมของทมีงาน 

 

Core Values & Concepts 



WHAT: พิจารณาโจทย ์(gap หรือ failure mode) ขององคก์ร 
WHY:  เพ่ือให้การพฒันาตรงประเดน็ท่ีสดุ 
HOW:  

• อะไรคือมาตรฐานท่ียงัปฏิบติัได้ไม่สมบรูณ์ (gap) 
• การต่อเช่ือมระหว่างขัน้ตอนตรงไหนท่ีขาดหายไป 
• ปัญหาท่ีเป็นผลของเรื่องน้ีคืออะไร 
• ปัญหาเกิดขึน้กบัผูป่้วยหรือบคุลากรกลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
• ปัญหาเกิดขึน้กบัจดุบริการใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
• ปัญหาเกิดขึน้ในช่วงเวลาใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
• จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา/โอกาสพฒันา 
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2. Standards -> Context 



Standards 

 

 

 

 

 

การท าความเขา้ใจโจทยข์ององคก์รใหช้ดัเจน จะท าใหอ้อกแบบ

ระบบงานไดอ้ย่างเหมาะสม ตรงประเด็น และปญัหาส าคญัไดร้บัการ

แกไ้ขเป็นอนัดบัตน้ๆ 

Context ดูโจทยข์ององคก์ร 

Step 
1 

Step 
2 

Step 
3 

Step 
4 

Step 
5 

Target Population 

 

 

 

 

 

Gr 1 Gr 2 

Gr 3 

Gr 4 Gr 5 



Standards 
 

 

 

 

 

 Context ดูโจทยข์ององคก์ร 

Step 
1 

Step 
2 

Step 
3 

Step 
4 

Step 
5 

Target Population 
 

 

 

 

 

Gr 1 Gr 2 

Gr 3 

Gr 4 Gr 5 

อะไรคอืมาตรฐานที่ยงัปฏบิตัไิดไ้ม่สมบูรณ์ (gap) 

การต่อเช่ือมระหว่างขัน้ตอนตรงไหนที่ขาดหายไป 

ปญัหาที่เป็นผลของเรื่องน้ีคอือะไร  

 

WHO    : ปญัหาเกดิข้ึนกบัผูป่้วยหรอืบคุลากรกลุม่ใดเป็นพเิศษหรอืไม่  

WHERE : ปญัหาเกดิข้ึนกบัจุดบรกิารใดเป็นพเิศษหรอืไม่ 

WHEN  : ปญัหาเกดิข้ึนในช่วงเวลาใดเป็นพเิศษหรอืไม่ 

 



WHAT: ก าหนดเป้าหมายของการพฒันาตามข้อเสนอแนะ 
WHY:  เพ่ือเป็นตวัช้ีน าการพฒันาและการประเมินความส าเรจ็ 
HOW:  

• ทบทวนเป้าหมายของมาตรฐาน 
• ทบทวนโจทยข์ององคก์ร 
• ก าหนดเป้าหมาย 

• แนวคิด/การเปล่ียนแปลงท่ีต้องการให้เกิดขึน้ เช่น 
• เพ่ิมความครอบคลมุ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
• ลดอตัราอบุติัการณ์ 

• ปริมาณ (เท่าไร ในเวลาใด) 
• ก าหนดตวัช้ีวดัตามเป้าหมาย 
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3. Context -> Purpose 
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Purpose เป้าหมายการดูแลผู้ป่วย 

ดคูน 
 

 
ดไูข้ 

 
ดคูุ้ม 

People centeredness 

Access 

Acceptability 

Coverage 

Equity 

Responsiveness 

Efficiency 

Clinical Effectiveness 

Appropriateness 

Continuity 

Effectiveness 
Safety 

Timeliness 

สามารถก าหนดเป้าหมายโดยพิจารณามิติคณุภาพต่างๆ 
ภาพน้ีเป็นการจดักลุ่มมิติคณุภาพต่างๆ เป็น 3 กลุ่มตามแนวคิด value-based healthcare 

เป้าหมายจะถกูน าไปใช้ในการออกแบบกระบวนการ และก าหนดตวัวดั 



Purpose 

ก าหนดเป้าหมายของระบบงานตาม

มาตรฐานในระดบัที่เหมาะสม 

วเิคราะหป์จัจยัขบัเคลื่อนและ intervention 

ก าหนดตวัวดั 

4. Purpose -> Driver Diagram 
WHAT: Driver diagram คือแผนภมิูท่ีแสดงความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีจะมีผลต่อความส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย โดยจ าแนกเป็นล าดบัชัน้จากปัจจยัขบัเคล่ือนไปสู่แนวคิดการปรบัเปล่ียน 
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WHY: Driver diagram ท าให้ 
• เหน็ภาพรวมของแนวทางการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้  
• ช่วยตรวจสอบความสมบรูณ์ของส่ิงท่ีจะท า  
• ช่วยก าหนดเป้าหมายและตวัวดัความก้าวหน้าในการพฒันาในแต่ละ

องคป์ระกอบ 
HOW: 
• ใช้ template ในลกัษณะของ tree diagram 
• ระดมสมองว่าในอะไรเป็น driver เพ่ือความส าเรจ็ตามเป้าหมาย แล้วจดั

กลุ่ม/จ าแนก เป็น primary & secondary driver (เป็นระดบัหลกัการ) 
• ระดมสมองว่าในแต่ละ driver มีแนวคิดการปรบัเปล่ียนหรือ action 

อะไรบา้ง 
• ก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละระดบัเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

Driver Diagram 





Driver diagram showing  

goal/aim, drivers & projects 







 

 

 

1………………. 

2……………… 

3……………… 

........................ 

.......................... 

........................... 

Purpose 

Primary Drivers 

Secondary 

Drivers Interventions 

.................... 

................... 

................... 

ตัง้เป้า วเิคราะหป์จัจยัขบัเคลื่อน  

และก าหนดตวัวดัโดยใช ้Driver Diagram 

ตวัช้ีวดั....... 
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WHAT: การระบขุัน้ตอนของการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพ่ือใช้ส่ือสารและติดตาม 
WHY: ท าให้มีการปฏิบติัอย่างคงเส้นคงวา และมีผลลพัธท่ี์คาดหวงัได้ 
HOW: 

• ระบกุระบวนการส าคญั (key process) (อย่างน้อยควรใช้ top down 
flowchart ร่วมกบัตาราง) : คิดถึงล าดบัขัน้ตอนทีต้่องปฏิบติัเพือ่บรรลุ
เป้าหมาย , คิดย้อนกลบัไปถึงการเตรียมการข้อมลู และการเตรียมผูค้น,  

  คิดถึงการมี feedback loop เพือ่สะท้อนข้อมูลกลบั 
• ก าหนด process requirement จากการวิเคราะห ์NEWS 
• ก าหนดตวัวดัของกระบวนการ (ถ้าสมควร) 
• ออกแบบกระบวนการ 
• จดัท าคู่มือปฏิบติั 

5. Purpose & Driver -> Process Design 









การจดัท าคู่มือ/แนวทาง 

การฝึกอบรม 

Key process การวินิจฉัยโรค 

การประเมินผูป่้วย 

การใช้เพ่ือการวางแผนการรกัษา 

Investigation 

การใช้โดยวิชาชีพอ่ืน 

การปรึกษา 

การวินิจฉัยเบือ้งต้น 

Final diagnosis 

การปรบัการวินิจฉัยโรค 

การลงรหสัโรค 

การทบทวนความถกูต้องเหมาะสม 

ครอบคลมุ องคร์วม ตามข้อบง่ช้ี น่าเช่ือถือ 

บนัทึกชดัเจน 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาได้ทุกเวลา 

ในเวลาท่ีก าหนด 

ถกูต้องครบถ้วน 

สม า่เสมอ เป็นท่ียอมรบั เข้าใจง่าย มีข้อมลูวิชาการรองรบั 



Process Management 

Process 
Process 

Requirement 
Measure Process Design 

        

การระบุ process requirement (ส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการ) ท่ีชดัเจน  
ท าให้มีหลกัในการออกแบบกระบวนการท างาน 

และใช้ก าหนดตวัวดัเพ่ือให้มัน่ใจว่างานส่งผลตามท่ีควรจะเป็น 
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การวิเคราะห ์process requirement อาจท าได้โดยใช้ NEWS 
  N ความต้องการของผูร้บัผลงาน 
  E ข้อมลูหลกัฐานทางวิชาการ 
  W ความสญูเปล่า 
  S ความปลอดภยั/ความเส่ียง 



เรือ่งน้ีมีความรูอ้ะไร 

ที่เรายงัไม่ไดน้ ามาใช ้

คนที่ท  าไดด้ีที่สุดอยูท่ี่ไหน 

ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอน ท่ีเป็น 

 priorities คืออะไร 

Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Explicit & Tacit knowledge 

1 

2 

ใชห้ลกัการ

ออกแบบที่เนน้

คน/ผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 

3 

Simplicity 

Visual management 

Human Factor Engineering 

Human-centered design 

Process Design 

• ระบขุัน้ตอนการปฏิบติั: ใคร ท าอะไร อย่างไร 
• ระบเุง่ือนไขการปฏิบติั ว่าถ้ามีทางเลือกในการปฏิบติั จะใช้เกณฑ์

อะไรในการตดัสินใจ 
• ถ้ามีความเส่ียงส าคญั ให้พิจารณาว่าจะป้องกนัอย่างไร 
• ระบวุ่าในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากปกติหรือเกิดเหตไุม่คาด

ฝัน จะมีแนวทางใช้ดลุยพินิจอย่างไร 
• ระบกุารมี feedback loop ระหว่างขัน้ตอนส าคญัเพ่ือให้มัน่ใจว่ามี

การส่งต่อระหว่างขัน้ตอนตามท่ีคาดหวงัไว้ 



Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

Spread 

Information 

Education & Training 

Process Control 

Go & See 

AAR & Refinement 

Adopt 

Adapt 

Abandon 

6. Process Deployment น ากระบวนการไปปฏบิตัิ 



• Information 
• คู่มือการปฏิบติังานท่ี user friendly และเป็นปัจจบุนั 
• การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็น ณ จดุใช้งาน 

• Education & Training 
• การฝึกอบรมความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น ทัง้ technical & non-

technical skill 
• Process Control 
• กลไกการรบัรู้การปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
• การใช้ process indicator เพ่ือควบคมุกระบวนการ 

• Go & See 
• การไปร่วมเรียนรู้และแก้ปัญหากบัผูป้ฏิบติังานท่ีหน้างาน 

• AAR & Process Refinement 
• การทบทวนปัญหาหลงัปฏิบติังานและปรบัปรงุกระบวนการท่ีเป็น

เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ 

6. Process Deployment น ากระบวนการไปปฏบิตัิ 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 
DALI 

(PDSA) 

วิเคราะห ์ใครค่รวญ ประเมิน 

อะไรดี ดีเพราะอะไร 

อะไรยงัไม่ดี ไม่ดีเพราะอะไร 

7. Deployment -> Learning & Feedback Loop 

Go & See (Trace) 

KPI 

Feedback  [Pt/Personel 

Experience] 

Review  

Rapid assessment  

Spread 
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WHAT: การรบัเสียงสะท้อนจากการท างานเพ่ือน ามาปรบัปรงุ input & process 
WHY: ท าให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของผูร้บัผลงาน 
HOW: 
• การตามรอยและการสงัเกต เพ่ือรบัรู้การปฏิบติัท่ีดีและโอกาสพฒันา 
• ใช้ตวัวดั/ข้อมลูท่ีเกบ็รวบรวมไว้ 
• รบัฟังเสียงสะท้อน 
• จากผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
• จากคนท างาน 
• การทบทวน 
• ท า rapid assessment สุ่มสอบถามตวัอย่างผูเ้ก่ียวข้องจ านวนพอเหมาะ 
เน้นการได้ข้อมลูท่ีน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

• ใคร่ครวญการพฒันาท่ีเกิดขึน้กบัทีมงาน (self transformation) และ
ระบบงาน (new intervention built into the system) 

7. Performance Assessment & Learning 
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HOW 
• ชวนคยุในความส าเรจ็และความภาคภมิูใจท่ีหน้างาน 
• ถามหาส่ิงท่ีอยากพฒันาเพ่ิมเติม 
• ติดตามประเดน็ท่ีต้องการตามรอย 

• วางแผนว่าจะสงัเกตอะไร สมัภาษณ์ใคร/เรื่องอะไร ดู
บนัทึก/ข้อมูลอะไร 

• ดกูารเช่ือมต่อระหว่างขัน้ตอนต่างๆ 
• ศึกษาการเตรียมพร้อมรบัมือ 

• ปัญหา/สถานการณ์ท่ีไม่คาดฝัน 
• ทางเลือกท่ีต้องตดัสินใจ 

การตามรอย 
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HOW 
• ข้อมลูท่ีทีมเกบ็รวบรวมไว้แล้ว 

• น ามาวิเคราะห ์จดัท า control chart และตัง้ค าถามเพ่ือการเรียนรู้ 
• In-process measures/indicators 

• ทบทวนว่ามีการใช้ประโยชน์ในการประกนัคณุภาพงานประจ าวนั
อย่างไร 

• ทบทวนว่าควรมีการ monitor อะไรเพ่ิมเติม 
• Outcome measures/indicators 

• ทบทวนว่าบรรลเุป้าหมายหรือไม่ เพราะอะไร เหน็โอกาสพฒันาอะไร 
• เทียบเคียงกบัองคก์รอ่ืน (ถ้าเป็นไปได้) 

• ทบทวนว่าควรมีตวัช้ีวดัอะไรเพ่ิมเติม  
• พิจารณา driver diagram 
• พิจารณามิติคณุภาพต่างๆ  

การใช้ตัววดั/ข้อมูล 
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HOW 
• วิธีการ 

• เป็นเงาตามตวัติดตามสงัเกต (shadowing) 
• ใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก 
• จดัท า customer journey map 
• เชิญผูร้บัผลงานมาร่วมวงสนทนากลุ่ม  

• ส่ิงท่ีพึงตระหนัก 
• ถ้าต้องการรบัฟังข้อมลูให้ได้มาก ให้หลีกเล่ียงการอธิบาย

หรือช้ีแจง 
 

การรบัฟังเสียงสะท้อนจากผูร้บัผลงาน 
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HOW 
• เป้าหมายคือประเมินเพ่ือหาโอกาสพฒันา มุ่งได้ข้อมลูท่ีเอาไปใช้

ประโยชน์ได้ในเวลาอนัสัน้ 
• ตัง้เป้าหมายให้ชดัเจนว่าต้องการประเมินในประเดน็อะไร จะเอา

ไปใช้ประโยชน์อะไร 
• สุ่มตวัอย่างน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะได้ข้อมลูท่ีต้องการ  

• ในด้านโอกาสพฒันา ถ้าถามแล้วไม่ได้ข้อมลูท่ีแตกต่างไป
จากท่ีมีอยู่กห็ยดุได้ 

• ในด้านผลลพัธท่ี์ดี อาจจะต้องการข้อมลูมากกว่าเพ่ือยืนยนั 
• ใช้ค าถามน้อยข้อ ตรงประเดน็ ใช้หลกั empathize ผสมผสานทัง้

เชิงปรนัยและอตันัย เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  

Rapid Assessment 



Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

Spread 

Adopt 

Adapt 

Abandon 

8. Performance Improvement 



PDSA Cycle for Learning & Improvement  

(Shewhart Cycle) 

Plan 

- Define the objective 

- Propose change idea 

- Plan to test the change idea 

Act 

- Share final reflection 

- Conclude whether to ADOPT, 

ADAPT, or ABANDON the idea 



IHI Improvement Model 



http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/qi/qi-change-concepts-and-ideas-primer-

en.pdf 



Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

Spread 

Adopt 

Adapt 

Abandon 

9. Spread การขยายผล 



Spread Planner 

Leadership for Spread 
• การปรบัปรงุเรือ่งน้ีเป็น key strategic initiative ขององคก์รหรอืไม?่ 
• มผีูบ้รหิารระดบัสงูรบัผดิชอบในการขยายผลหรอืไม่? 
• มบีุคคลหรอืทมีงานทีจ่ะจดัการกจิกรรม day-to-day spread หรอืไม?่ 
• เป้าหมายหรอืแรงจงูใจขององคก์รสอดคลอ้งกบัระบบใหมน่ี้หรอืไม่? 
Set-Up for Spread 
• ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย (เชน่ หน่วยงานไหน ผูป่้วยกลุ่มไหน)? 
• มหีน่วยน ารอ่ง (pilot site) ทีป่ระสบความส าเรจ็ในเรือ่งน้ีทีไ่หนบา้ง? 
• ใครเป็นกลุ่มส าคญัทีจ่ะตดัสนิใจรบัเรือ่งน้ีไปปฏบิตั?ิ 
• กลยทุธท์ีจ่ะขยายผล 
• ขยายบางองคป์ระกอบไปทุกหน่วย หรอืทุกองคป์ระกอบไปบางหน่วย 
• ความสมัพนัธก์บัหน่วยน ารอ่ง 
• ม ีchampion แลว้หรอืตอ้งพฒันาขึน้ (ทีร่ะดบัผูน้ าและระดบัรากหญา้) 



Spread Planner 

Set-Up for Spread (ต่อ) 
• แผนสือ่สารสองทางระหวา่งหน่วยทีร่บัขยายผลกบัหน่วยน ารอ่ง? 
• แนวทางการใหร้างวลัและค าชืน่ชมในการเขา้รว่มและสรา้ง

ความกา้วหน้า? 
• ทรพัยากรทีม่อียู?่ 
Strengthening the Social System 
• ใครจะเป็นผูส้ง่สารหลกัในการอธบิายระบบใหมก่บักลุม่เป้าหมาย? 
• การใช ้CoP จะชว่ยในการขยายผลไดห้รอืไม?่ 
• สิง่ทีค่นหน้างานกงัวลคอือะไร จะชว่ยใหเ้หน็ภาพใหญ่และน าเทคโนโลยี

มาชว่ยในการท างานอยา่งไร? 
• เครือ่งมอืและวธิกีารทีห่น่วยน ารอ่งใชไ้ดผ้ลมอีะไรบา้ง จะถ่ายทอดไปยงั

ทมีอื่นอยา่งไร จะสรา้งสิง่แวดลอ้ม “all teach, all learn” อยา่งไร จะ
สง่เสรมิใหท้มีน ารอ่งเรยีนรูจ้ากทมีใหมอ่ยา่งไร? 

• ผูน้ าจะมสีว่นรว่มและเชือ่มต่อกบัทมีดา่นหน้าอยา่งไร? 


