
Powerpoint ชุดน้ีเป็น template สาํหรบั รพ.ทีจ่ะต่ออายบุนัไดขัน้ที ่2 สู ่HA ไดใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการจดัทาํรายงานผลการพฒันาคุณภาพ ซึง่เกดิจากการจุดประกายดว้ยคาํถาม
ทีอ่ยูใ่น SPA in Action 
ผูเ้กีย่วขอ้งควรศกึษา template ชุดน้ีเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ สรพ.คาดหวงัขอ้มลูอะไรที่
จะให ้รพ.นําเสนออยา่งกระชบั  จากนัน้ใหใ้ช ้SPA in Action เพือ่ชีนํ้าโอกาสพฒันาต่างๆ 
ดาํเนินการพฒันาใหม้ากทีส่ดุ แลว้นําขอ้มลูจากการพฒันามาสรปุใสใ่น powerpoint ชุดน้ี
การใช ้powerpoint เพือ่สรปุประเดน็และนําเสนอ จะทาํใหเ้กดิความกระชบัในการนําเสนอ 
ความกระชบัทาํใหเ้กดิการตกผลกึเป็นความคดิรวบยอดและเหน็ภาพรวมไดง้า่ยขึน้ เป็น
การสรปุความทีไ่มต่อ้งเสยีเวลาประดดิประดอยขอ้ความ เอาแต่ key word สาํคญัมา
นําเสนอ สามารถแกไ้ขไดง้า่ย และสามารถนําเสนอเพือ่เรยีนรูก้นัในทมีงานไดง้า่ย
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ประเดน็ท่ีควรทําความเข้าใจร่วมกนั

1) เนือ้หาของ SPA in Action ก็คืออนัเดียวกบั SPA เพียงแตนํ่าเอาสว่นของ 
practice ใน SPA มาตัง้คําถามเพ่ือให้เห็นปัญหาหรือโอกาสพฒันาท่ีมีความชดัเจน
และเฉพาะเจาะจงสาํหรับ รพ.ย่ิงขึน้

2) SPA in Action เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยชีนํ้าโอกาสพฒันา การตอบคําถามใน SPA 
in Action จงึเป็นการตอบเพ่ือเป็นจดุตัง้ต้นของการพฒันา มิใช่ตอบเพ่ือเป็นรายงาน
ประเมินตนเอง

3) เม่ือได้โอกาสพฒันาแล้ว ต้องนําไปหมนุวงล้อ PDSA โดยใช้คา่นิยมเร่ือง focus on 
result, continuous process improvement, creativity, 
management by fact ร่วมกนั

4) การตอบรายงานการประเมินตนเอง ขึน้อยูก่บัเปา้หมายของการขอรับรอง ถ้าต้องการ
ขอรับรองขัน้ท่ี 3 ก็ใช้ SAR2011  ถ้าต้องการตอ่อายขุัน้ท่ี 2 ก็ใช้ template นี ้
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สําหรับ รพ.ท่ีจะขอตอ่อายบุนัไดขัน้ท่ี 2 สู ่HA ขอให้ทําความเข้าใจหลกัคิดของการรับรองใน
ขัน้ท่ี 2 วา่เป็นการใช้ 3P ในระดบัตา่งๆ อนัได้แก่ ระดบัโครงการพฒันา ระดบัหน่วยงาน 
ระดบัระบบงาน

เปา้หมายชดัคือ P‐Purpose

วดัผลได้หรือรับรู้ผลได้คือ P‐Performance  ถ้าสามารถวดัผลเป็นข้อมลูเชิงปริมาณได้ก็
ดี ถ้าไมส่ามารถวดัเป็นข้อมลูเชิงปริมาณได้ ควรพยายามหาทางรับรู้ผลด้วยวิธีการเชิง
คณุภาพ

ให้คณุคา่ อยา่ยดึติด คือ P‐Process  พยายามปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้เกิดคณุคา่แก่
ผู้ รับผลงาน โดยไมติ่ดกรอบ ใช้ความคิดใหม่ๆ  และวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือแก้ปัญหาหรือทําให้
ผลลพัธ์ดีขึน้กวา่เดืม
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ข้อมลู Hospital Profile เป็นสิ่งท่ี รพ.มีอยูแ่ล้ว ในท่ีนีข้อให้ดงึข้อมลูสําคญัมา 6 เร่ือง 
และเขียนอยา่งกระชบัให้อยูใ่นหน้าเดียว

1. วิสยัทศัน์  ทกุ รพ.มีอยูแ่ล้ว

2. ความท้าทายสําคญั  ทีมผู้บริหารควรทบทวนความท้าทายเชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญัในแงม่มุ
ตา่งๆ อยา่งรอบด้าน พยายามมองไปท่ีอนาคตให้มาก 

3. Core Competency ขององค์กร  ทีมผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจกบัทีมงานวา่ 
Core Competency ขององค์กรคือความสามารถหลกัในภาพรวมขององค์กร ท่ี
จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ มิใช่ความสามารถของบคุลากรแตล่ะคน  ควร
ทบทวนจนตกผลกึให้ได้ความสามารถหลกัขององค์กรท่ีทกุคนสามารถมีสว่นร่วมได้ เช่น 
การดแูลผู้ ป่วยอยา่งปลอดภยัด้วยหวัใจ, การเสริมสร้างความสามารถในการดแูล
สขุภาพของประชาชน, การทํางานร่วมกบัชมุชน  หรือจะเฉพาะลงไปในกลุม่ผู้ ป่วยบาง
กลุม่อยา่งกว้างๆ เช่น การดแูลผู้ ป่วยสงูอายใุนลกัษณะบรูณาการ

4. โรคสําคญัในพืน้ท่ี  อาจจะดจูากสถิติของการมารับบริการ เช่น high risk, high 
cost, high volume, หรือมีความสําคญัด้วยเหตอ่ืุนๆ และควรดขู้อมลูระบาด
วิทยาของการเจ็บป่วยในพืน้ท่ีด้วย
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5. กลุม่ผู้ ป่วยเปา้หมาย  คือกลุม่ผู้ ป่วยท่ีเป็นจดุเน้นของการพฒันา

6. เข็มมุง่/จดุเน้น  คือวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์หรือองค์ประกอบยอ่ยของวตัถปุระสงค์เชิงกล
ยทุธ์ท่ีผู้บริหารให้ความสําคญัและเป็นจดุมุง่เน้นในปัจจบุนั

การพิจารณาข้อมลูเหลา่นีจ้ะช่วยให้ รพ.เห็นบริบทของ รพ.ชดัเจนย่ิงขึน้
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ในการตอ่อายบุนัไดขัน้ท่ี 2 ประจําปี 2557 นัน้ สรพ.ได้เลอืกจดุเน้นสาํหรับการนําเสนอ
ผลงานการพฒันาคณุภาพ 10 ประเดน็ เพ่ือยํา้วา่การพฒันาตามแนวทาง HA นัน้จะต้อง
สง่ผลตอ่คณุภาพและความปลอดภยัในการดแูลผู้ ป่วยอยา่งเป็นรูปธรรมให้มากท่ีสดุ รวมถงึ
การพฒันาระบบท่ีมกัจะเป็นจดุออ่นของ รพ.คือระบบบริหารความเสี่ยง การปอ้งกนัและ
ควบคมุการติดเชือ้ และระบบการจดัการด้านยา  โดยท่ีการจดัการกระบวนการนัน้เป็นพืน้ฐาน
สําคญัสําหรับระบบคณุภาพ

ทัง้นีมิ้ได้หมายความวา่ รพ.จะละเลยมาตรฐานในหมวดอื่นๆ ท่ีระบไุว้  หาก รพ.เห็นวา่
ประเดน็ใดท่ีเป็นโอกาสพฒันาของ รพ. ทําแล้วจะเกิดประโยชน์ตอ่การดแูลผู้ ป่วย ก็สมควร
ดําเนินการพฒันาโดยทนัที  หาก รพ.ได้รับการเย่ียม ผู้แทนของ สรพ. ก็มีสิทธิท่ีจะเย่ียมสํารวจ
และให้ข้อเสนอแนะในประเดน็อ่ืนๆ ท่ีมีความสําคญัตอ่การดแูลผู้ ป่วยได้เช่นเดียวกนั
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Template ของการรายงานผลการพฒันาคณุภาพเพ่ือตอ่อายบุนัไดขัน้ท่ื 2 ประจําปี 
2557 จะมีลกัษณะทัว่ไปดงัภาพท่ีเห็น
คอลัมน์ที่หน่ึง เป็นการระบอุงค์ประกอบสําคญัของมาตรฐานในเร่ืองนัน้ 

คอลัมน์ที่สอง เป็นการระบโุอกาสพฒันาท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซึง่ถกูจดุประกายโดย SPA 
in Action

เช่น ในเร่ือง Standard Precautions จะมีคําถามเพ่ือการตรวจสอบตนเองวา่ 
“การปฏิบติัตาม standard precautions และ isolation 
precautions มีปัญหา/โอกาสพฒันาอะไรบ้าง มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
หรือไม ่การจดัสถานท่ีเหมาะสมหรือไม ่ผู้ปฏิบติัเข้าใจหรือไม ่ปฏิบติัได้ครบถ้วน
เพียงใด”  หาก รพ.พบวา่ยงัมีปัญหาเร่ืองการปฏิบติัไมค่รบถ้วนตามแนวทางท่ีกําหนด
ไว้ ก็ระบใุนคอลมัน์ท่ีสองวา่ “ความครบถ้วนในการปฏิบติั”

คอลัมน์ที่สาม เป็นการระบกุารปรับปรุงท่ีเกิดขึน้และผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการปรับปรุงนัน้ 

ขอให้ระบกุารปรับปรุงอยา่งกระชบั เช่น “จดั CoP เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ทําการ์ด
แนวทางปฏิบติัท่ีมองเห็นหรือหยิบใช้ได้ทนัที ฯลฯ”

ถ้าสามารถระบผุลลพัธ์ของการปรับปรุงได้ย่ิงดี เช่น “อตัราการปฏิบติัตาม SP & IP 
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เพ่ิมจาก 50% (ธค.56) เป็น 70% (มีค.57)”

กรณีท่ี รพ.ทําเร่ืองนีดี้อยูแ่ล้ว หรือเคยปรับปรุงมาก่อนหน้านีแ้ละมาตรการดงักลา่ว
ยงัคงมีปฏิบติัอยู ่ก็ให้สามารถระบไุว้ในคอลมัน์ท่ีสามนีไ้ด้ ทัง้ในสว่นของการปฏิบติัและ
ผลลพัธ์ โดยไมต้่องระบโุอกาสพฒันาในคอลมัน์ท่ีสอง

ทีมงานท่ีเก่ียวข้องควรนําผลการพฒันาเหลา่นีม้าทบทวนและเรียนรู้ร่วมกนัให้มากท่ีสดุ
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ในแตล่ะประเดน็ของมาตรฐาน จะเร่ิมด้วย scoring guideline เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจ
วา่ทิศทางการพฒันาของเราควรมุง่ไปสูเ่ปา้หมายอะไร อยา่งน้อยควรทําให้บรรลใุนระดบัใด

เพ่ือประโยชน์ของ รพ.ในการพฒันาตอ่ไปสูก่ารได้รับ HA ทาง สรพ.จงึนํา scoring
guideline ท่ีใช้ในการรับรอง HA มาเป็นแนวทางในการประเมินเพ่ือตอ่อายบุนัไดขัน้ท่ี 2

รพ.ท่ีได้บนัไดขัน้ท่ี 2 แล้ว ควรธํารงให้ได้ score 2 เป็นอยา่งน้อย หรือหากพฒันาไปสู ่
score 3 ได้ก็จะย่ิงดี  มีอยูส่องหวัข้อท่ีจะต้องทําให้ได้ 3 คือการจดัการและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน (ข้อ 28) และการทบทวนการปฏิบติังานและการดแูลผู้ ป่วย (ข้อ 33)  
ซึง่เป็นหวัใจของบนัไดขัน้ท่ี 2 และขัน้ท่ี 1 สู ่HA
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Template ชดุนีอ้อกแบบไว้โดยมุง่หวงัให้ รพ.ตอบให้จบเร่ืองนัน้ในหน้าเดียว โดยเลือก
เฉพาะประเดน็ท่ีสําคญัสงูสดุมาตอบ  หากมีความจําเป็นต้องนําเสนอผลลพัธ์ด้วยกราฟท่ีมี
ความสําคญัสงู อาจจะเพิมหน้าผลลพัธ์ได้อีก 1 slide โดยพยายามรวมหลายๆ slide เข้า
มาอยูใ่นหน้าเดียวกนั

ตวัอยา่งเร่ือง 3P ในระดบัหน่วยงาน รพ.อาจจะมีหน่วยงาน 20‐30 แหง่ ไมส่ามารถสรุป
ข้อมลูใน 1 slide ได้ ก็อาจจะเลือกรายงานข้อมลูของหน่วยงาน 7‐10 หน่วยงาน  ระบุ
เฉพาะ key word ของเปา้หมาย การปรับปรุง และผลการปรับปรุงท่ีสอดคล้องกบั
เปา้หมาย
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3P ของระบบงานสําคญั ควรเลือกระบบงานสําคญัท่ีมิได้อยูใ่น 10 ประเดน็นีม้ารายงาน 
เช่น การมุง่เน้นผู้ ป่วยและสิทธิผู้ ป่วย (I‐3), การจดัการความรู้ (I‐4), ระบบ HR (I‐5), 
การบริหารสิ่งแวดล้อม (II‐3), ระบบเวชระเบียน (II‐5), การตรวจ investigation 
(lab, x‐ray) (II‐7), การเฝา้ระวงัโรคและภยัสขุภาพ (II‐8), การทํางานกบัชมุชน (II‐
9) เป็นต้น
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ขอให้รวบรวมอบุติัการณ์ท่ีเคยเกิด มีการทํา RCA ท่ีเห็นรากของปัญหาจนนํามาสูก่าร
ปรับปรุงระบบงานท่ีมัน่ใจวา่จะอดุช่องโหวไ่ด้ผล มานําเสนอให้มากท่ีสดุ  

ข้อมลูใน slide นีจ้ะเป็นสิ่งสะท้อนท่ีสําคญัวา่ รพ.มีความเข้าใจในการทํา RCA เพียงใด 
และพร้อมท่ีจะก้าวไปสูอ่งค์กรท่ีน่าไว้วางใจเพียงใด
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ขอให้ รพ.เลือกประเดน็ใน SIMPLE ท่ีทําได้ดีหรือกําลงัพฒันามาระบไุว้ พร้อมทัง้ผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้ ไมน้่อยกวา่ 5 ประเดน็  

ประเดน็สําคญัท่ีทกุ รพ.ควรใสใ่จคือ patient identification, 
communication, response to deteriorating patient
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Slide นีข้อให้สรุปการปรับปรุงท่ีเป็นผลจากการทบทวนมาให้มากท่ีสดุ โดยในการปรับปรุง
เร่ืองเดียวนัน้ขอให้ระบไุว้ท่ีเดียวพอ แม้วา่อาจจะเป็นผลมาจากการทบทวนหลายวิธีก็ตาม
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แผนภมิูนีส้รุปแนวคิดการหาโอกาสพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย เพ่ือให้เกิดความครอบคลมุ 
โดยสรุป approach ลงมาเหลือ 4 คือ Need, Evidence, Waste, Safety

Need & experience of patient: คือการถามวา่ผู้ ป่วยมีความต้องการและความ
คาดหวงัอะไร ความต้องการในมิติด้านจิตวิญญานและการสร้างเสริมสขุภาพมีอะไรบ้าง 
ผู้ ป่วยมีประสบการณ์อยา่งไรบ้าง 

Evidence & professional standards: คือการถามวา่มีข้อมลูวิชาการหรือ
มาตรฐานวิชาชีพอะไรบ้างท่ีควรนํามาใช้

Waste: คือการถามวา่มีความสญูเปลา่ การเสียโอกาส การเสียเวลา ความด้อย
ประสิทธิภาพ อะไรเกิดขึน้บ้าง

Safety: คือการถามวา่มีความเสี่ยงอะไรบ้างท่ีเป็นไปได้ และยงัคงมีอยูใ่นระบบ

วธีิการใช้ 

(1) อาจจะใช้กระบวนการดแูลแตล่ะขัน้ตอนเป็นหลกั เช่น พิจารณาท่ี Entry แล้วดวูา่ตาม 
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NEWS พบโอกาสพฒันาอะไรบ้าง หรือ 

(2) ใช้ NEWS เป็นหลกั เร่ิมจาก Need แล้วไลไ่ปในทกุขัน้ตอนของการดแูลผู้ ป่วยวา่
ผู้ ป่วยมีความต้องการและมีประสบการณ์อยา่งไรบ้าง
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รพ.ควรเลือกการพฒันาการดแูลผู้ ป่วยมานําเสนออยา่งครอบคลมุในลกัษณะ 3P report 
ตามจํานวนท่ี สรพ.กําหนดไว้

ถ้าเป็นการพฒันาในทกุขัน้ตอนของการดแูลผู้ ป่วยโรคใดโรคหนึง่ ก็ไมต้่องระบปุระเดน็
มาตรฐาน  ให้ระบโุรคท่ีเป็นเปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ในภาพใหญ่ของการดแูลโรคนัน้ไป
เลย

ในสว่นของกิจกรรมการพฒันาก็ให้ระบอุยา่งกระชบัในลกัษณะ bullet ท่ีจดัหมวดหมูอ่ยา่ง
เหมาะสม

ผลลพัธ์หรือการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้อาจจะนําเสนอเป็นตารางหรือกราฟก็ได้
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ตารางสรุปนีเ้ป็น option สําหรับการนําเสนอข้อมลูการพฒันาท่ีอยูน่อกเหนือจาก 
template ท่ีให้ไว้
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