
ความเชือ่มโยงของระบบคุณภาพ

และ มาตรฐานตางๆ



อะไรคือคณุภาพอะไรคือคณุภาพ??

บอกไดอยางไรวามคีุณภาพบอกไดอยางไรวามคีุณภาพ??

ทําใหเกิดคุณภาพไดอยางไรทําใหเกิดคุณภาพไดอยางไร??

ความทาทายสําหรับปจจุบันความทาทายสําหรับปจจุบัน

และอนาคตและอนาคต......



คุณภาพคืออะไร???

• คุณภาพคือการตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของผูรับผลงาน

• ความตองการของผูปวยคือ การดูแลรักษาที่ถกูตอง 
เหมาะสม ปลอดภัย

• ความคาดหวังจะไดความเอาใจใส รวดเร็ว 
สะดวกสบาย



ความตองการ (Needs)

• explicit need คือ ความตองการที่ผูปวย
บอกเรา หรือ แสดงออก

• implicit need คือ ความตองการที่ผูปวย    
ไมทราบหรือไมไดแสดงออก มักเกี่ยวของกับ
จริยธรรมหรือความปลอดภยั



คุณภาพของบริการสุขภาพ

คุณภาพการดูแลรักษาผูปวย คอื การตอบสนองความ
ตองการของผูปวย โดยมองแบบองครวม อยูบนพื้นฐาน
ของมาตรฐานวิชาชีพ ตระหนักในสิทธิและศักดิ์ศรีของ
ผูปวย

คุณภาพสถานพยาบาล คือ การใหบริการทีม่คีุณคาตามที่
ผูปวย  ประชาชน และสังคมตองการ



กรอบภาพแสดงมุมมองของ"คุณภาพ" ของผูเกี่ยวของหลัก
ในคุณภาพของบริการปฐมภูมิ

(Purchasers)
Procurers' views

Populations' views

Providers' views

คําถามหลกั
1. กลุมไหนมคีวามคาดหวังอะไรตอผลลพัธงานบรกิารปฐมภูมแิละคณุภาพบรกิารปฐมภูมิ
2. กลุมไหนใหน้ําหนักความสําคญักัตอคณุลกัษณะสําคญัของคณุภาพ ซึง่ประกอบดวย i) การยอมรบัได/ ความรบัผิดชอบ ii) ประสทิธิผล
iii) ความสอดคลองกับความตองการ iv) การเขาถึงบรกิาร v) ประสทิธิภาพ vi) ความเทาเทียม



สมดุลของคณุภาพสมดุลของคณุภาพ
ในสายตาผูใชบริการในสายตาผูใชบริการ PCU PCU

หายจาก

ความเจบ็ปวย

ปลอดภัย

ไมเสี่ยง

ยาดี

เครื่องมือทันสมัย

หมอเกง

สะดวกสบาย

รวดเรว็

ยิ้มแยมแจมใส

ใกลบาน

ใหขอมูล

เพียงพอ



บคุคล Person

โรค (Disease)

ความเจ็บปวย

Context

• S & S

• Ix

• ความรูสึก Feeling
• ความคิด Ideas
• หนาที่  Function
• ความคาดหวัง Expectation

• Culture

• Work

• School

• HC system
• Life cycle

• Family of 
origin

• History

Family
• Family 
system

• Family 
Life cycle

Understand the Whole Person

Illness

ครอบครัว



ปฐมภูมิ
หนวยบริการ

องคกรอื่นๆ 
สธ.& นอกสธ.

Social movement

facilitate เขาไปรวม
บริการเชื่อมตอ

บริการเฉพาะทาง

ครอบครัว

ชุมชน

facilitate

บริการโดยตรง /
ประสาน

สภาพแวดลอม
และชุมชน

พัฒนา

Community 
empowerment

Community 
development

บทบาทของหนวยบริการปฐมภูมิ



ตนเอง ครอบครัว
ดูแลดวย

ชุมชน ทองถิ่น
ดูแลโดย

องคกรอื่นๆนอกสธ.
ดูแลโดยบริการโดย

บุคลากร.สาธารณสุข



System theory

input process output

feedback



องคประกอบของคุณภาพการดูแล (Donabedian, 1980)

structure

process outcome



การจะบอกวาการดูแลสขุภาพที่เราดําเนินการอยูนั้นมีคุณภาพ เรา

จะตองสามารถประกันไดวา ทั้งกระบวนการนั้นดจีริง ไดผลลัพธเปน

ที่นาพอใจแกทุกฝายที่เกี่ยวของ

structure

process outcome

monitoring evaluation



ปจจัยนาํเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ

มาตรฐานการขึ้นทะเบียน

บุคลากร, โครงสราง 
มาตรฐานงาน

มาตรฐานระบบงาน

ผลลัพธงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ

การทบทวนระบบ

ผลงาน

การเยี่ยมสํารวจเพือ่

ประเมินการปฏิบตัิ

ขอมูล

ปอนกลบั

ระบบพัฒนาคุณภาพ

HA, TQA, ISO



SuppliersSuppliers

InputsInputs

ProcessProcess

CustomersCustomers

OutputsOutputs

OutcomeOutcome
33

11

22
สินคาหรอืบรกิารคืออะไร

ผูรับสินคาหรือบริการคือใคร

ความตองการคอือะไร

44

55

66

กระบวนการที่เหมาะสมคอือยางไร

ปจจัยนําเขาของกระบวนการคืออะไร

ผูสงมอบปจจยัคือใคร

SIPOC Model/
Value chain model



Are We Doing The Right Things?
(What?)

Are We Doing The Right Things?
(What?)

Are We Doing Things Right?
(How?)

Are We Doing Things Right?
(HowHow?)

OutputOutputInputInput ProcessProcess OutcomeOutcome

Performance MeasurementPerformance Measurement

Leading indicatorLeading indicator
Check pointCheck point
EfficiencyEfficiency
วิธีการวิธีการ

Lagging indicatorLagging indicator
Control pointControl point
EffectivenessEffectiveness
เปาหมายเปาหมาย

SupplierSupplier

CustomerCustomer

SIPOC Model/
Value chain model



Supplier Input CustomerOutputProcess

สินคาสินคา
หรือหรือ

บรกิารที่บรกิารที่
11

OutputOutput
••Spec1Spec1
••Spec2Spec2
••Spec3Spec3

OutcomeOutcome
11

OutcomeOutcome
22

ขั้นตอนขั้นตอน
11

ขั้นตอนขั้นตอน
22

ขั้นตอนขั้นตอน
33

ขั้นตอนขั้นตอน
44

inputinput
1111

inputinput
1212

inputinput
1313

suppliersupplier
111111

suppliersupplier
112112

ขั้นตอนขั้นตอน
55

suppliersupplier
121121

suppliersupplier
131131

OutcomeOutcome
33

OutcomeOutcome
44

จุดตรวจ
KPI

SIPOC Model/
Value chain model



หนวยงาน
กรม

หนวยงาน
กระทรวง

หนวย
บริการ

หนวยงาน
จังหวัด

ผูรับ
บริการ

SIPOC Model/
Value chain model

Input Process Output

หนวยงาน
อื่น

พันธมิตร
คูความรวมมือ

ผูรับบริการ
หรือลกูคา

ลูกคาของ
ลูกคา

ผูสงมอบ
ผูเกี่ยวของ

ผูสงมอบ
ของ

ผูสงมอบ

ผูมสีวนได
สวนเสยี



KPIs

KPIs

KPIs

KPIs

Internal
environment

Strategic Goals

External
environment

Project

Activity

Program

Shared
Values

Core
Competency

KPIs

KPIs

KPIs

KPIs

Mission

Vision

ยุทธศาสตร4มิติ

ยุทธวิธี

Organization Objective

3 41 2

Past
Performance

KPIs

Strategic Planning Model

วางแผน

ปฏิบัติ



6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลักษณะสําคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลพัธ
การดาํเนินการ

PMQA /TQAPMQA /TQA





.
ปจจัยเอื้อ

.
วิธีการ

.
วิธีการ

เปาหมาย

.
วิธีการ

ผังกางปลากลยุทธ  +

ปจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด)

.
ปจจัยเอื้อ

.
ปจจัยเอื้อ

ปจจัยภายนอก 

เปา 7.1 
เปา 7.2
เปา 7.3
เปา 7.4



6.1
กระบวนการ
สรางคุณคา

6.1
กระบวนการ
สรางคุณคา

3.2
ความสมัพันธ

รูจกักลุมเปาหมาย

3.2
ความสมัพันธ

รูจกักลุมเปาหมาย

5.2
การเรียนรูและ
แรงจูงใจ

5.2
การเรียนรูและ
แรงจูงใจ

1.1
การนําองคกร

1.1
การนําองคกร

7.1
ผลลัพธดาน
ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร จังหวัด กสธ.

7.1
ผลลัพธดาน
ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร จังหวัด กสธ.

2.1
การจัดทาํ
กลยทุธ

2.1
การจัดทาํ
กลยทุธ

4.1
การวัดและ
วิเคราะห   

4.1
การวัดและ
วิเคราะห   

2. 2
การนาํกลยุทธ
ไปปฏิบัติ

2. 2
การนาํกลยุทธ
ไปปฏิบัติ

3.1
ความรูเกีย่วกบั

กลุมเปาหมาย หุนสวน

3.1
ความรูเกีย่วกบั

กลุมเปาหมาย หุนสวน

4.2
ขอมูลและ
องคความรู

4.2
ขอมูลและ
องคความรู

5.3
ความผาสุกและ
ความพึงพอใจ

5.3
ความผาสุกและ
ความพึงพอใจ

5.1
ระบบงาน

5.1
ระบบงาน

6.2
กระบวนการ
สนับสนุน

6.2
กระบวนการ
สนับสนุน

7.3
ผลลัพธดาน
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานหนวยบรกิาร การสนับสนนุ

7.3
ผลลัพธดาน
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานหนวยบรกิาร การสนับสนนุ

7.4
ผลลัพธดาน

การพัฒนาองคกร
การเรียนรูองคกร

7.4
ผลลัพธดาน

การพัฒนาองคกร
การเรียนรูองคกร

Learning / GrowthLearning / GrowthLearning / Growth

Internal ProcessInternal ProcessInternal Process

Stakeholder (Customer)Stakeholder (Customer)Stakeholder (Customer)

Productivity (Financial)Productivity (Financial)Productivity (Financial)

DriverDriverDriver

SystemSystemSystem

ResultsResultsResults

ดานการพัฒนาองคกรดานการพัฒนาองคกรดานการพัฒนาองคกร

ดานประสิทธิภาพดานประสิทธิภาพดานประสิทธิภาพ

ดานคุณภาพดานคุณภาพดานคุณภาพ

ดานประสิทธิผลดานประสิทธิผลดานประสิทธิผล

1.2
ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

1.2
ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

7.2
ผลลัพธดาน
คุณภาพ 

ประชาชนกลุมเปาหมาย

7.2
ผลลัพธดาน
คุณภาพ 

ประชาชนกลุมเปาหมาย

Strategy Map : 
Public Sector

Strategy Map : 
Public Sector KPI : Key Performance IndicatorKPI : Key Performance IndicatorKPI : Key Performance Indicator

ทีม ระบบบุคลากร
แผน กํากับขอมลู



CCriteria /Standard

CCore Value & Concept

CContext

แนวคิดเชงิระบบในการพัฒนาคุณภาพแนวคิดเชงิระบบในการพัฒนาคุณภาพ

บรบิทของเรา

สิ่งที่กํากบัอยูในใจ

มาตรฐาน

Action

Improvement

LearningDesign

UnitsUnits
SystemsSystems

Patient Pop.Patient Pop.
PCU, CUPPCU, CUP

HPHHPH

PlanPlan

DoDo

ActAct

StudyStudy
Objective / 

Indicator

ตั้งเปา/ เฝาดู ปรบัเปลี่ยน/เรียนรู



ไมเขาใจในบรบิท เขาใจในบริบท

““บริบทบริบท””  ทําใหเห็นในสิ่งที่เราแตกตางจากคนอื่นทําใหเห็นในสิ่งที่เราแตกตางจากคนอื่น

เพื่อจะไดเพื่อจะได  ““ทําเฉพาะสิ่งที่จําเปนทําเฉพาะสิ่งที่จําเปน””



ความเขาใจความเขาใจ

ในใน  ““บริบทบริบท””
จะทําใหจะทําให  สิ่งที่ทําสิ่งที่ทํา

มีความหมายมีความหมาย

ไมทําตามอยางกันไมทําตามอยางกัน

โดยไมเขาใจโดยไมเขาใจ



ระบบงานสําคัญของ รพ.

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกาํกบัดูแลวชิาชพี
โครงสรางกายภาพและสิ่งแวดลอม
การปองกันการติดเชือ้
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการดานยา
ระบบการตรวจทดสอบฯ
คลังเลือด
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผูปวย

การเขาถึงและเขารบับริการ
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสรมิพลัง
การดูแลตอเนื่อง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานประสิทธิผลขององคกร
ดานการนําและสังคม
ดานสรางเสริมสุขภาพ

โครงสรางมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป

ตอนที่ IV

ตอนที่ III

ตอนที่ II

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลลพัธ

กระบวนการดูแลผูปวย



ผลลพัธผลลพัธผลลพัธ

2.กระบวนการสนับสนุนของ

ระบบบริการสุขภาพ

2.กระบวนการสนับสนุนของ

ระบบบริการสุขภาพ

2.1.สนับสนุนการบรหิารและวชิาการ
2.2.สนับสนุนและประสานเชื่อมโยงบริการ
2.3.สนับสนุนการมีสวนรวมของทองถิ่น
ชุมชน หนวยงานตางๆ

1.1.บริการรายบุคคล / 
ครอบครัว
1.2.การดูแลกลุม
ประชากร
1.3.การสรางกระบวน 
การเรียนรูรวมกับองคกร
ชุมชน

ดานประสิทธิผล
ดานประสิทธิภาพ
ดานคุณภาพ
ดานการพฒันา
องคกร

บูรณาบูรณาการมาตรฐานการมาตรฐาน
ในบริการปฐมภูมิในบริการปฐมภูมิ

TQMTQM

MBNQA/TQAMBNQA/TQA
PCA/PMQA/PCA/PMQA/
PHSS/HCAPHSS/HCA

ตอนที่ตอนที่  44

ตอนที่ตอนที่  22
ตอนที่ตอนที่  33

กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

MBNQA/TQA Model

ผลลัพธผลลัพธผลลัพธ

HCAHCA
Process specProcess spec

PHSSPHSS
Output specOutput spec

1.กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

1.กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

การนํา

การใหความสําคัญกับ

ประชาชนและชุมชน

การวางแผน

กลยุทธ

การมุงเนน

พนักงาน

การจัดการ

กระบวนการ

การจัดการสารสนเทศและความรู

ตอนที่ตอนที่  11 โครงรางองคกร บรบิท

MBNQA/MBNQA/
TQA/PMQA/PCATQA/PMQA/PCA

TQM FrameworkTQM Framework



กลุมของมาตรฐาน ระบบคุณภาพ

1. มาตรฐาน input : ผานเกณฑมาตรฐานขึ้นทะเบยีน ดานปจจัยนําเขา  
(ประเมิน CUP รวมกับ  PCU ) ดานคน เครื่องมือ ขอบเขตบริการ

นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาทางการบริหาร สนับสนุน

2. มาตรฐานงาน และระบบงาน ในระดบั CUP PCU

3. มาตรฐานระบบประกันคณุภาพ และคณุภาพทั้งองคกร  (PCA)

มาตรฐานงานดานตางๆ, HCA ทีป่รับใหมีเฉพาะระบบงาน
มาตรฐานระบบงาน CUP, PCU ที่เสนอใหม

ระบบทบทวน ตรวจสอบคุณภาพอยางประจํา ในระดับงานยอย, องคกร
 ความเชื่อมโยงการจัดการระบบ กับบริบท และมาตรฐาน 
 มีผลลัพธที่สอดคลอง



2.1 มาตรฐานงานบริการ  ในระดับ CUP PCU

1)  บริการสุขภาพรายบุคคล และ ครอบครัว
2) ดูแลสุขภาพกลุมประชากร

3)  การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน

2.2 มาตรฐานระบบสนบัสนนุ  
ระบบยา และ cold chain
ระบบการจัดการปองกันการติดเชื้อ

การจัดการดานขอมูล และแผน
การบริหารบุคคล

การจัดกายภาพและสิ่งแวดลอม

การทบทวนและพัฒนาคุณภาพ  

2. มาตรฐานงาน / ระบบงาน

ประสานกบัมาตรฐานของกสธ.

ทําแบบประเมนิตนเอง 

ประเมนิโดยพี่เลี้ยงภายใน

แนวทาง เกณฑประเมิน
แบบปลายเปด



- บุคลากรเขาใจแกนพัฒนาคุณภาพ ทบทวนอยางนอย 1 งาน
- มีกระบวนการจัดการเพื่อปรับแกไข พัฒนาตามที่ทบทวน

- มีการติดตาม ประเมิน พัฒนาคุณภาพตอเนื่อง 

3. ระบบประกันคุณภาพ และคุณภาพทั้งองคกร

3.1 การประกนัคณุภาพของระบบงานยอย (CQI, PDCA, ADLE)

3.2 ระบบประกันคุณภาพในระดับองคกร (TQM, TQA, CQI)

พัฒนาทั่วทั้งองคกร 
ความเชื่อมโยงระหวางระบบงานยอย

ความเชื่อมโยงกับบริบท วิสัยทัศน พันธกิจองคกร 

ประเมนิโดยองคกรภายนอก ประสานกบั HA, HPH, TQA, PMQA



การจัดการคุณภาพของบรกิารสุขภาพภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาการจัดการคุณภาพของบรกิารสุขภาพภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ปจจัยนาํเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ

ขอมูลการเบิกจาย

หนวยบรกิารสุขภาพ

การทบทวนการ

ใหบริการ / คัดกรองการตรวจสอบ

คุณสมบัติ และการให

ใบอนุญาตผูใหบริการ

การพัฒนามาตรฐาน

การเยี่ยมสํารวจเพือ่

ประเมินการปฏิบตัิ

สิทธิประโยชนดาน

บริการสุขภาพ

ขอมูล

ปอนกลับ

การสงเสริมการใชมาตรฐาน

และแนวทางเวชปฎิบัติ

การพัฒนาและ

รับรองคุณภาพ

(Accreditation)

การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตัิ

ขอมูลสําหรับ
สาธารณะ

การวิจัยและ

การสํารวจ

การจัดการเรื่อง

รองเรียน

การปรับเปลี่ยนระบบและกลไกดานอื่นๆ ที่คุกคามตอคุณภาพ



แผนยุทธศาตร

แผนปฏิบัติ

ดําเนินการตามแผน

กํากับ ติดตาม

ประเมินผล
P

D
C

A

A

D

L

I

ออกแบบระบบ

ดําเนินการ

ติดตามผล

ปรับปรุง

ใหสอดคลอง

สภาพแวดลอม หลักการ

ภาระกิจ คุณคา



6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลักษณะสําคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลพัธ
การดาํเนินการ

PMQA /TQAPMQA /TQA



ผลลพัธผลลพัธผลลพัธ

2.กระบวนการสนับสนุนของ

ระบบบริการสุขภาพ

2.กระบวนการสนับสนุนของ

ระบบบริการสุขภาพ

2.1.สนับสนุนการบรหิารและวชิาการ
2.2.สนับสนุนและประสานเชื่อมโยงบริการ
2.3.สนับสนุนการมีสวนรวมของทองถิ่น
ชุมชน หนวยงานตางๆ

1.1.บริการรายบุคคล / 
ครอบครัว
1.2.การดูแลกลุม
ประชากร
1.3.การสรางกระบวน 
การเรียนรูรวมกับองคกร
ชุมชน

ดานประสิทธิผล
ดานประสิทธิภาพ
ดานคุณภาพ
ดานการพฒันา
องคกร

บูรณาบูรณาการมาตรฐานการมาตรฐาน
ในบริการปฐมภูมิในบริการปฐมภูมิ

TQMTQM

MBNQA/TQAMBNQA/TQA
PCA/PMQA/PCA/PMQA/
PHSS/HCAPHSS/HCA

ตอนที่ตอนที่  44

ตอนที่ตอนที่  22
ตอนที่ตอนที่  33

กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

MBNQA/TQA Model

ผลลัพธผลลัพธผลลัพธ

HCAHCA
Process specProcess spec

PHSSPHSS
Output specOutput spec

1.กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

1.กระบวนการสรางคุณคาของ

ระบบบริการปฐมภูมิ

การนํา

การใหความสําคัญกับ

ประชาชนและชุมชน

การวางแผน

กลยุทธ

การมุงเนน

พนักงาน

การจัดการ

กระบวนการ

การจัดการสารสนเทศและความรู

ตอนที่ตอนที่  11 โครงรางองคกร บรบิท

MBNQA/MBNQA/
TQA/PMQA/PCATQA/PMQA/PCA

TQM FrameworkTQM Framework



KPIs

KPIs

KPIs

KPIs

Internal
environment

Strategic Goals

External
environment

Project

Activity

Program

Shared
Values

Core
Competency

KPIs

KPIs

KPIs

KPIs

Mission

Vision

ยุทธศาสตร4มิติ

ยุทธวิธี

Organization Objective

3 41 2

Past
Performance

KPIs

Strategic Planning Model

วางแผน

ปฏิบัติ



Path to Performance Excellence

Strategic
Leadership

Execution 
Excellence

Organizational
Learning

11 22 33

Reacting to
Problems

Systematic
Approach

Alignment Integration

Integration

Alignment

Systematic
Approach

Reacting to
Problems

2

3

Role Model

No system

No system Role Model

4

5

6

1

55 66

44 77

PP

DD

AACC

คิด

ทํา

ปรับ

Lead the organization

Manage the organizationImprove the organization

1 / 2 / 5 / 11

3 / 4 / 6 / 10

7 / 8 / 9 



กระบวนการสรางคณุคาของหนวยบรกิารปฐมภมูิ

1. การดแูลรายบคุคลและครอบครัว

2. การดแูลกลุมประชากร 
3. การสรางกระบวนการเรียนรูกับองคกรชุมชน

หมวด 6



1: ระบบบริการเพือ่ใหประชาชนเขาถึงบริการไดงาย อยางเทาเทียม 
(Accessibility)

2:  มีบริการไดครอบคลุมผูปวยที่มีปญหาเฉยีบพลัน ฉุกเฉิน ปญหาเรือ้รัง
และการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค (Availability of care)

3:   ระบบงาน และบุคลากรที่พรอมใหบริการอยางผสมผสาน เบ็ดเสร็จ เปนองครวม 
เสริมการพึ่งตนเองของประชาชน  (Comprehensive care)

4:   จัดระบบที่สงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองไดเหมาะสม 
(Empowerment)

5: ระบบใหดูแลผูปวยหรือประชากรเปาหมายอยางตอเนือ่ง

(Continuity Care)
6: ประสาน และเชื่อมตอการดูแล ทั้งภายในหนวยบริการและกับหนวยบริการอื่น 

(Coordination)

การดูแลรายบคุคลและครอบครวั : ระบบโดยรวม หมวด 6.1.1



ขอกําหนดรายละเอียดคณุภาพ:

1. Good relationship สัมพนัธภาพที่ด ี

2. Holistic care  ดูแลแบบองครวม
3. Clinical competency ถูกตองทางคลนิิก

4. Continuity บริการตอเนื่อง 
5. People participation & empowerment

6. Co-ordination ประสาน เชื่อมโยงเหมาะสม

หมวด 6.1.2

ผูรับบริการมีสวนรวม & เสริมศักยภาพประชาชน

การดูแลบคุคลและครอบครัว: กระบวนการ



1. เฝาระวังสถานการณสุขภาพและความเสี่ยงของกลุมประชากรทุกกลุมตามที่
จําแนก ไดครอบคลุม ทันสถานการณ ใชวางแผนและดําเนินการ
–  มีฐานขอมูลประชากรตามกลุมอายุ 
–  คนหา และรูจักประชากรกลุมดอยโอกาส และกลุมเสี่ยงในพื้นที่
–  ประมวล วิเคราะห

2. คัดกรองประชากรเปาหมาย เพือ่คนหาสภาพ ปจจัยเสี่ยง เพื่อดูแลสงตอได
เหมาะสม ตอเนื่อง

3. ดําเนินกิจกรรม แผนงาน/โครงการ/ระบบบริการ เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา 
ลด ควบคุม ปองกันความเสี่ยง ตามปญหาและสถานการณของประชากรกลุมสําคัญ
ตามมาตรฐานวิชาการ ตามบริบท 

 การดูแลสุขภาพตามกลุมประชากร 
หมวด 6.2



การสรางกระบวนการเรียนรูกับชุมชน 

1. ความสมัพนัธที่ดกีับกลุมเปาหมาย  
– รูจักสภาพวิถีชีวิต ปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อรูสถานการณชุมชน

2. กระบวนการที่ทาํใหมีการเรียนรูดานสขุภาพรวมกบัชุมชน 
–  จัดการขอมูล ความรู และทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานรวมกับชุมชน 

มีกระบวนการเรียนรูรวม 

3. มีกระบวนการสนบัสนนุใหชุมชน อปท. มศีักยภาพในการจดัการ
เพื่อพฒันาสขุภาพของชุมชน อยางสอดคลอง ตอเนื่อง 

หมวด 6.3



KPI : Key Performance IndicatorKPI : Key Performance IndicatorKPI : Key Performance Indicator

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

7.3 มิติ           
ดานประสิทธิภาพของ
การปฏบิตัิราชการ

7.1 มิติ                    
ดานประสิทธิผลตาม

พันธกิจ

7.2 มิติ              
ดานคุณภาพ            
การใหบริการ

7.4 มิติ                  
ดานการพัฒนา             

องคกร

•ผลการบรรลุ
ความสําเร็จของยุทธ

ศาสตรจังหวัด 

และกสธ.

•ผลดานการบูรณาการ
กับสวนราชการที่

เกี่ยวของกันในการ

ใหบริการ หรือการ

ปฏิบัติงาน (*)

• ผลดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

•ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการที่สราง

คุณคา

•ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการ

สนับสนุน

• ผลดานระบบบริหารงานบุคคล
•ผลดานการเรียนรูและพัฒนาของ
บุคลากร

• ผลดานความผาสุก ความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจของบุคลากร

• ผลดานการสรางนวัตกรรมและการ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช

• ผลการเปดเผยรายงานผลการใช
งบประมาณรายรับ-รายจายประจําป 
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดย
ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตรวจสอบได

• ผลดานการปฏิบัติตามขอบังคับและ
กฎหมาย

• ผลดานการดําเนนิงานอยาง มจีริย 
ธรรม การสรางความเชือ่มัน่แก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใน
การบริหารงาน

• ผลดานการเปนองคกรที่ดี 
(Organizational Citizenship) ในการ
สนับสนุน ชมุชนที่สําคัญ

PMQA : CriteriaPMQA : Criteria

• ผลของวัดความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

• ผลของตวัชีว้ดัอืน่ๆที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

•ผลที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน และ

กลุมเปาหมายในดาน

สุขภาพ



แนวทางการใหคะแนนของหมวด 7

ไมมีผลลัพธ
หรือผลลัพธ
ไมดี

มีผลลัพธนอย
เรื่อง มีการ
ปรับปรุงบาง  
เริ่มมีผลงานที่
ดีนอยเรื่อง

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%

Le

T

C

Li

ไมมีขอมูล
แนวโนม หรือ
มีแนวโนม
ในทางลบ

เริ่มมีการพฒันา
ของแนวโนม

ไมมีแนวโนม
ในทางลบ ไมมี
ผลการดําเนินการ
ไมดใีนเรื่อง
สําคัญ

ไมมีสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ

ไมมีผลลัพธใน
เรื่องที่สําคัญตอ
ความตองการ
ทางธุรกิจ

ไมมีขอมูล
แนวโนม

ไมมีสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบ

มีผลลัพธใน
เรื่องที่สําคัญตอ
ธุรกจินอยเรือ่ง

เริ่มมี
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ

ผลการ
ดําเนนิการด/ีดี
มากในบางเรื่อง 
เทียบกับตัว
เปรียบเทียบ

ผลการ
ดําเนนิการ
สวนมากเปน
ผูนํา ดีมาก
เทียบกับตัว
เปรียบเทียบ

เปนผูนําในอตุสาห-
กรรม และเปนระดับ
เทียบเคียงใหองคกร
อืน่ในหลายเรื่อง

รักษาแนวโนม
การปรับปรุง/ผล
การดําเนินการไว
ไดเปนสวนใหญ

มีแนวโนมการ
ปรับปรุงที่ดีเลศิ 
รักษาระดับที่ดี
เลิศเปนสวนใหญ

มีการปรับปรุง
หรือผลการ
ดําเนินการที่ดี
ในหลายเรือ่ง

มีแนวโนมของ
การปรับปรุง
หรือผลการ
ดําเนินการที่ดี
ในเกือบทุกเรื่อง

มีผลการ
ดําเนินการที่ด/ี
ดีเลศิในเรือ่ง
สําคัญสวนใหญ

มีผลการ
ดําเนินการที่ดี
เลิศในเรื่อง
สําคัญสวนใหญ

มีผลลัพธใน
เรื่องที่สําคัญตอ
ธุรกจิหลายเรื่อง

ผลลัพธตอบสนอง
ตอความตองการ
ของลูกคา ตลาด 
กระบวนการ 
แผนปฏิบัติการ
สําคัญสวนใหญ

ผลลัพธตอบสนอง
ตอความตองการ
ของลูกคา ตลาด 
กระบวนการ 
สําคัญสวนใหญ

ผลลัพธตอบสนอง
ตอความตองการ
ของลูกคา ตลาด 
กระบวนการ 
แผนปฏิบัติการ
สําคัญ อยาง
สมบูรณ



แผนงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หนวยบริการปฐมภูมิ

1. ประกาศกรอบแนวทางประเมิน และพัฒนาคุณภาพในภาพรวม รับ
ฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ

2. ทดลองดําเนินการพัฒนาทั้งระบบในบางจังหวัด ที่ดาํเนินการพัฒนา
ตามมาตรฐานทั้ง 3 กลุม ควบคูกันไป พรอมกับพัฒนาศักยภาพทีม
จังหวัด และอําเภอ 

3. ประสานกับองคกร ที่มีบทบาทในการประเมินคุณภาพ : TQA, 
HA

4. สรางใหเกิดเครือขายเรียนรูระหวางหนวยบริการปฐมภูมิ และ cup 
ในการพัฒนาคุณภาพ  และ benchmark รวมกัน



แนวทางการทํางานรวมกัน 
เพื่อพฒันาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ

1. มาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU standard)
เปนมาตรฐานขั้นต่ํา (หมวด 6 & 3 & 7)

ประเมินตนเอง และ สํารวจภายในโดยทีมอําเภอ และจังหวัด 
ทีมกลาง รวมพัฒนาแนวทางสํารวจ ใหไดมาตรฐาน 

2. รางวัลคุณภาพเครือขายบริการ (PCA = Primary Care 
Award)
เปนมาตรฐานขั้นสูง พิจารณารวมทั้ง CUP 
ผานการประเมินตนเอง และจังหวัด แลวจึงสงให องคกรกลาง 
ดําเนินการสํารวจ 


