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การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ

และการเรียนรูการพัฒนาบริการปฐมภมูิและการเรียนรูการพัฒนาบริการปฐมภมูิ

นพ.อนุวัฒน ศุภชตุิกุล

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

บรรยายในการประชุม มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552

ณ ศูนยการประชุม IMPACT เมืองทองธานี

19 กุมภาพันธ 2552
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คณุภาพคืออะไร
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ศักยภาพ
ความคาดหวัง

ความตองการ (need)มาตรฐาน

บรรทัดฐาน

สภาพปจจุบัน

ความสูญเสีย

โอกาส ความเปนจริง ผูรับผลงานวิชาชีพ

ความเสี่ยง

โอกาสพัฒนา

ปญหา
ปญหา

ความตองการ (need)มาตรฐาน

Quality Gap
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ความคาดหวัง

สภาพปจจุบัน

ความตองการ (need)มาตรฐาน

คุณภาพคือการตอบสนอง

ความตองการของผูรบัผลงาน

ดวยมาตรฐานวิชาชีพ

คุณภาพคือการตอบสนอง

หรือทําใหเกินความคาดหวงั

ของผูรับผลงาน
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ผูรับบริการ ผูใหบริการ องคกรภายนอก

คุณคา

ความตองการ
ความคาดหวัง

แนวทางปฏิบัติงาน
กฎหมาย

ความรูวิชาชีพ
มาตรฐานคุณภาพ

การใหบริการ

ขอกําหนดคุณภาพมาจากไหน
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ความพึงพอใจของลูกคา

แสดงถึงระดับคุณภาพไดดีเพียงใด

ในสินคาและบริการทั่วไป ความพึงพอใจของลูกคาคือตัววดั

คุณภาพที่ใชการไดดี

แตในบริการสุขภาพ

การตอบสนองความตองการของผูปวยมี 3 ระดับ

1. การแกปญหาความเดอืดรอนที่ผูปวยรับรู

2. การตอบสนองความตองการที่จําเปนแตผูปวยไมรับรู         

(implicit need)

3. การตอบสนองหรอืทําใหเกินความคาดหวัง
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การตอบสนองความตองการ

ที่ผูปวยไมรบัรูหรือไมแสดงออก

ตองอาศัยความรูและทักษะของวชิาชีพ
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ทําไมตองพูดเรื่องคุณภาพ

ผูใหบริการ ผูรับบริการ

คนกลาง
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เจาหนาที่ ความสุขจากทรัพยสิน เงินทอง                        

งานที่ไดผลตามวัตถุประสงค                       

ไดชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย                     

ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย            

เห็นคุณคาแหงชีวิตของตน                

ไดเห็นชีวิตตนพัฒนาสูความไพบูลย

องคกร

ความอยูรอด

ชื่อเสียง/ศรัทธา     

ขยายตัว 
พระธรรมปฎก

คุณคาตอผูใหบริการ
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สถานพยาบาลในฝนของประชาชน

•ดูแลเราเหมือนคนคนหนึ่งซึ่งมีหัวใจ

•รับฟงและแกปญหาดวยความเต็มใจ

•ใหการดูแลรักษาอยางเต็มความรูความสามารถ  ทําไมไดก็สงตอ

•ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง
ไมสมควรตายก็ขออยาใหตาย
ไมสมควรพิการก็ขออยาใหพิการ

•ตรวจรักษาดวยความพอดี ไมมากไป ไมนอยไป 

•ใหเราไดรับรู และมีสวนรวม

คุณคาตอผูรับบริการ
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รัฐธรรมนูญ: อุดมการณของขาติ             

แผนพัฒนาฯ: สังคมคุณภาพ              

ผูจายเงิน: ประสิทธิภาพ                

องคกรผูบรโิภค: ขอมูลขาวสาร  

องคกรวิชาชีพ: ควบคุมตนเอง

คุณคาตอคนกลาง
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คุณภาพเกิดไดอยางไร

การออกแบบ/ปองกัน

การทํา (หนึ่งหัวใจ หนึ่งสมอง สองมือ)

การสํารวจตรวจสอบ

การปรบัปรุง
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จิตวิญญาณของคุณภาพ

ทําดวยใจที่มุงมั่นของทุกคน

ทํางานเปนทีม

ผูรบัผลงานเปนศูนยกลาง
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14

หลักพื้นฐานในการทํางานคุณภาพ

งาย
ทํางานประจําใหงายขึ้น

พัฒนาคุณภาพแบบเรียบงาย

ดีตอตัวเองและทีมงาน

ดีตอผูรับผลงาน

ดีตอองคกร

มัน

ดี

มันจากการไดทําสิ่งแปลกใหม

มันจากการไมถูกกดดัน

มันจากสัมพันธภาพระหวางการทํางาน

มันเพราะเห็นเปนความทาทาย

มีสุข ฝากาํแพงสูความมีจิตใจที่งดงาม

Simplicity

Joyful

Effective

Spirituality

หลักความเรียบงาย
นวตกรรม
ออกแบบใหเอือ้คนทํางาน

หาโอกาสพัฒนาตอเนือ่ง
เรียนรูจากงานประจํา
ประเมินผลและสะทอนกลับ
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หลกัคิดในบันไดขั้นที่ 1

ทํางานประจําใหดี
รูเปาหมาย 

รูวาจะทําใหดีไดอยางไร

รูวาทําไดดีหรือไม

ทบทวนหลังทํากิจกรรม (AAR)

ทบทวนเมื่อมีเหตุการณ

ทบทวนขอมูลที่เปนประโยชน

คุยกันภายในหนวยงาน

คุยกันระหวางหนวยงาน

คุยกันระหวางวิชาชีพ
มีอะไรใหคยุกนั

ขยันทบทวน
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

เปาหมาย

กระบวนการ
เราทํางานกันอยางไร ผลงาน

ทําไดดีหรือไม

จะทาํใหดีขึ้นไดอยางไร

“3P” โมเดลการพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน

Purpose Process Performance
Study/Learn

Act/Improve

Plan/Design -> Do

3P ในงานประจําวัน

3P ในโครงการพฒันาคณุภาพ

3P ในระดับหนวยงาน (service profile)

3P กับการพฒันาระบบงาน

3P กับการดูแลผูปวย (clinical tracer)

3P กับการบริหารองคกร
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จะรูคุณภาพของสิ่งใด ตองรู
เปาหมาย/ขอกําหนดของสิ่งนั้น

การซอมบํารุง: ของไมเสื่อม, ใชไดไมติดขดั, ซอมเร็ว

ยานพาหนะ: ถึงที่ปลายอยางปลอดภัย ทันเวลา

การเก็บเงิน: สะดวก ถูกตอง รวดเร็ว

การรักษาความสะอาด: สะอาด นาดู ปลอดภัย

การผาตดั: หายจากโรค อบอุนใจ ปลอดภัย รวดเรว็
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

“3P”  ในงานประจํา

• การรับฝากครรภ
• การทํา family folder
• การเยี่ยมบาน

พิจารณาใช 3P ในกระบวนการตอไปนี้

Purpose Process Performance
Study/Learn

Act/Improve

Plan/Design -> Do
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ขจัดความสูญเปลาจากงานประจํา

ซับซอน / ยุงยาก

D Defects ขอบกพรองทีต่องทํางานซ้ําเพื่อแกไข

O Overproduction การผลิตหรือใหบริการมากเกนิจําเปน

W Waiting การรอคอย

N Not Using Staff Talent ความรูความสามารถไมถูกใชอยางเตม็ที่

T Transportation การเดินทางและการเคลื่อนยาย

I Inventory วัสดุคงคลัง

M Motion การเคลือ่นที่หรือการเดนิของเจาหนาที่

E Excessive Processing ขั้นตอนที่มากเกินจําเปน

เสียเวลา

ซ้ําซอน

สูญเปลา 

เสียโอกาส

สูญหาย
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20

พรุงนี้จะทําอะไรใหดีขึ้น (continuous improvement)

จะทําใหงานงายขึ้นอยางไร 

จะทําใหเพื่อนของเราทํางานงายขึ้นอยางไร (internal customer)

จะเพิ่มคุณคาใหผูรับผลงานของเราอยางไร (external customer)

เราทําหนาที่ตามเปาหมายของหนวยงานสมบรูณหรือยัง

หมัน่ถามกันเปนประจํา



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หลกัคิดในบันไดขั้นที่ 2

เปาหมายชดั พิจารณาจากมิติคุณภาพตางๆ

ใหคุณคาแกผูปวยและครอบครัว

วัดการบรรลุเปาหมาย

วัดคุณภาพในกระบวนการทํางาน

ทําใหสมดุลกับการประเมินโดยไมตองวัด

วัดผลได

ใหคณุคา

อยายดึตดิ
ไมติดรูปแบบ

ใชแวนความงามจัดการกับระบบที่นาเบื่อ

จุดกําเนิดของนวตกรรมคือคนขี้รําคาญ
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

มิติคณุภาพ -> เปาหมาย

Accessibility การเขาถึง
Appropriateness ความเหมาะสม
Competency ความสามารถ
Continuity ความตอเนื่อง
Coverage ความครอบคลุม
Effectiveness ประสทิธิผล
Efficiency ประสทิธิภาพ
Equity ความเปนธรรม
Humanized/Holistic องครวม/ดูแลดวยหัวใจ
Responsiveness การตอบสนอง
Safety ความปลอดภัย
Timeliness ความรวดเร็ว/ทันการณ
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

“3P”  ในโครงการ CQI

• โครงการหาความตองการสุขภาพของชุมชน
• โครงการกําจัดลูกน้ํายุงลาย
• โครงการ ANC คุณภาพ

พิจารณาใช 3P ในโครงการ CQI ตอไปนี้

Purpose Process Performance
Study/Learn

Act/Improve

Plan/Design -> Do
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

“3P”  ในการพัฒนาระบบงาน

• ระบบการดูแลสุขภาพครอบครัว
• ระบบการควบคุมและปองกันโรค
• ระบบยา

พิจารณาใช 3P ในการพัฒนาระบบงานตอไปนี้

Purpose Process Performance
Study/Learn

Act/Improve

Plan/Design -> Do
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ทํางาน เรียนรู

แลกเปลี่ยน

สรุปบทเรียน

เก็บลงฐานขอมูล

ทําสื่อเรยีนรู

ขยายการเรียนรู

เอาความรูฝงเขาไป

ในงานและบริการ

จากบทเรียนของบุคคล

ไปสูกลุมและองคกร
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เนนความปลอดภัย

ตระหนัก

รับรู

ปองกัน

จัดการ

ความเสี่ยง (กอนเกิดเหตุ)
อบุัติการณ (หลังเกิดเหต)ุ : สังเกต จดบนัทึก

แนวทาง มาตรฐานตางๆ
การออกแบบ : Human Factors Engineering
ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา : Near miss
Non- technical skill training & design

การวางระบบ
การแกปญหาเฉพาะกรณี
การเรียนรูสูการปองกัน

เรียนรูจากเหตุที่เคยเกิดขึ้น
วฒันธรรมความปลอดภัย
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บันไดขั้นที่ 3
การปฏิบัติตามมาตรฐาน

มีวฒันธรรมคุณภาพ

แสดงผลลัพธที่ดี
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Standards & Strive for Excellence

HA Standard

TQA

บันได 3 ขั้นสู HA

3P ใน 4 วง

มาตรฐานผสมผสาน HA/HPH/TQA

Overall scoring/detail scoring

Mini-research

Systematic evaluation & improvement

Consider Self Assessment Tool

Consider SQA Approach: service 

excellence, innovation excellence, 

people excellence
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

“3P”  ในทุกระดับ

• ในงานประจํา
• ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
• ในการบรหิารหนวยงาน (service profile)
• ในการพัฒนาการดูแลผูปวย (clinical tracer)
• ในการพัฒนาระบบงาน
• ในระดับองคกร

พิจารณาใช 3P ในระดับตอไปนี้

Purpose Process Performance
Study/Learn

Act/Improve

Plan/Design -> Do

บรกิารบรกิาร                                กลุมผูปวยกลุมผูปวย

ระบบงานระบบงาน

องคกรองคกร
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30

3C - PDSA

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)
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ความหมายของกลองและเสน

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวดั วเิคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนนิงาน

กลองมิไดบอกแคมีอะไร แตตองคํานึงถึงวาทําอยางไรดวย

เสนและลูกศร มคีวามสําคัญไมนอยกวากลอง
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เขาใหถงึแนวคิดที่ลึกซึ้งของแตละกลอง

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยทุธ

การมุงเนนผูปวย
และสทิธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลการ
ดําเนินงาน

ผูปฏิบัติงานทุกคนมี

ความรูที่ตองใช

เพื่อใหบรกิารสุขภาพ

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธที่

กอใหเกิดเปาหมายที่ตองเอื้อมและ

ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางเต็มที่

มีระบบการนําที่ไดผลซึ่งจะ

สรางความมั่นใจตอความ

ยั่งยืน ความเปนเลศิ ความ
ยืดหยุน และการมุงเนน
ผูปวยโดยไมผอนผัน

ระบบงานไดรับการออกแบบ

อยางระมัดระวังและสราง

ความมั่นใจวามีทกัษะที่จําเปน

ผลลัพธสําคัญตาม Critical Success 

Factors ไดรับการวัด วิเคราะห เพื่อ

กําหนดลําดับความสําคัญในการพัฒนา

ขอมูลความตองการที่เชื่อได

ตามกลุมตางๆ ไดรับการ

นํามาใชออกแบบบริการ
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ใชมาตรฐานโดยอิงบริบท

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวดั วเิคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบคุคล

ผลการ
ดําเนนิงาน

คนของเราเปนอยางไร 
มีจุดแขง็จุดออนอยางไร

ตองรับภาระงานอะไร

งานของเราคืออะไร

ปจจัยนําเขาทีจ่ําเปนมีอะไร

จุดที่เปนความเสี่ยงสําคัญคืออะไร

ชุมชนและผูรับบริการสําคัญของเราคือใคร

มีความตองการและคาดหวังอะไร

สิ่งที่ยังตอบสนองไมไดคืออะไร

33



ใชมาตรฐานโดยยึดคานิยม

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวดั วเิคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบคุคล

ผลการ
ดําเนนิงาน

คนของเรามจีุดออนอะไร

เรารูไดอยางไร

งานของเราดีหรอืไม

เราใชขอมูลอะไรมาบอก

ชุมชนและผูปวยของเราตองการอะไร

เรารูไดอยางไร

Management by Fact
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทําใหมาตรฐานอยูในงานประจํา

ทําความเขาใจเปาหมายของมาตรฐาน

Focus ที่ Safety, HP, Learning

เอามาตรฐานมาคุยกันเลน
What’s in it for me?

What’s our major risks?

ตามรอยการปฏิบัติ
What are we doing?
Are we doing it well?

ประเมนิอยางเปนระบบ
What are the strength & weakness?

Can we measure them?
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ทําใหมาตรฐานเขาไปอยูในชีวิตประจําวัน

2. เห็นของจริง HOW

เราทํางานกันอยางไร ไปเยี่ยมชมกันอยางสนุกๆ

เลาใหฟง ทําใหดู สิวาเราทํากันอยางไร เราเขาใจกันอยางไร

ความลอแหลมหรือความเสี่ยงอยูตรงไหน เราปองกันอยางไร

ถาเปนอยางนั้นจะทําอยางไร เปนอยางนี้จะทําอยางไร

มีการทําจริงหรือไม ดูไดจากตรงไหน ถามไดจากใคร

จะทําอยางไรใหทําไดงายขึ้น (ใชหลัก Human Factors)3. อิงการวิจัย HOW MUCH

ชวยกันเปนคนชางสงสัย ตั้งประเด็นขอสงสัยไวมากๆ

เลือกประเด็นสําคัญ ตั้งคําถามการวิจัย

ทํา mini-research เก็บขอมูลแตนอย ใชคําถามนอย จํานวนตัวอยางนอย 

เก็บนอยแตใหไดขอมูลและความรูที่ตรงประเด็น เปนประโยชนตอการพัฒนา

1. คยุกนัเลน
WHY (in general) มาตรฐานนี้มีเปาหมายอะไร

WHY (for us) มาตรฐานนี้จะชวยใหระบบของเราดีขึ้นไดอยางไร

WHAT อะไรที่เราทําไดดี อะไรที่ยังเปนจุดออน
จุดออนนั้นอยูตรงไหน กับใคร เมื่อไร ที่ใด

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล การประชุม 9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551

อิงบริบท

Management by Fact

Management by Fact
Genba Genbutsu
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Seamless ตลอด Episode

Seamless ในการดูแลผูปวยตอเนือ่งตลอด episode 

หรือ course ของการเจ็บปวย  นั่นคือเรื่องของการ

ประสานการดูแลระหวางสถานพยาบาลระดับตางๆ 

อยางแนบสนิท

• นึกถึงโรคอะไรสักโรคหนึ่งที่ตองสงตอไปรับบริการที่

สถานพยาบาลตางระดับ

• มีความเสี่ยง ความสูญเปลา สับสน สูญหาย เสียเวลา หรือดอย

ประสิทธิภาพ อะไรเกิดขึ้น ในขั้นตอนใด จะแกไขไดอยางไร
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ภูมิแหงจิตวิญญาณ

การดูแลดวยหัวใจของความเปนมนุษย

องคกรที่มีชีวิตชีวา

เตากับคุณภาพ
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