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HA คือกลไกการส-องกระจกดูตัวเอง



Visionary Leadership
Systems Perspective
Agility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Learning
Empowerment

ท ิศทางน ํ า ผ ู้ร ับผล

คนท าํงาน

การพ ัฒนา

พาเร ียนร ู้

Patient / Customer Focus
Focus on Health
Community Responsibility

Creativity & Innovation
Management by Fact
Cont. Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach

“เห ็นโอกาสในว ิกฤต ิ  เห ็นในส ิ/งท ี/คนอ ื/น
ไม ่เห ็น รวมพล ังท ุกคนมาร ่วมงาน”

“คนค ือส ินทร ัพย ์ท ี/น ับว ันย ิ/งม ีค ่า 
ต ้องร ักษาม ิให ้เป ็นเหย ื/อของระบบ”

“ช ่วยคนไข ้ให ้พ ึ/งตนเองได ้ ตามศ ักยภาพของตน”
“ให ้อ ํานาจการต ัดส ินใจอย ู ่ท ี/หน ้างานมากท ี/ส ุด”

“การเร ียนร ู ้เก ิดข ึMนได ้ท ุก
หนแห ่ง จากท ุกเร ื/องราว”

“มองความเป ็นท ัMงหมด 
มองความเช ื/อมโยง”
“ย ืดหย ุ ่น รวดเร ็วใน
การตอบสนอง”

“เร ียบง ่าย ให ้ค ุณค ่า อย ่าย ึดต ิด”

“ใส ่หมวกส ีขาว 
เอาข ้อม ูลมาใช ้”

“เป ้าหมายช ัด ว ัดผลได ้”

“ท ํางานประจ ําให ้ด ี”
“ม ีอะไรให ้ค ุยก ัน”
“ขย ันทบทวน”

“ล ูกค ้าส ําค ัญท ี/ส ุด”

“ส ุขภาพค ือด ุลยภาพ”

“เสร ิมพล ังช ุมชน”

“หล ักฐานช ัด จ ัดเป ็นแนวทาง”

“พ ัฒนากระบวนการไม ่หย ุดน ิ/ง”

ค่านิยมและแนวคิดหลกัเพื3อเป็นองคก์รคณุภาพ



• เพื$อหาโอกาสพฒันา 

• เพื$อตดิตามความกา้วหนา้/ระดบัการพฒันา 

• เพื$อการเรยีนรู ้ทบทวน ใครค่รวญการทาํงานและการพฒันาที$ผ่าน

มา ภายในทีมงานและกบัผูบ้รหิาร 

• เป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัการตอ่ยอดและขยายผล 

• เพื$อประกอบการประเมินจากภายนอก สื$อสารและสรา้งการเรยีนรู ้

กบัผูเ้ยี$ยมสาํรวจ 

เป้าหมายของการประเมินตนเอง

หาโอกาสพฒันา เรยีนรู ้ทบทวน ใครค่รวญ

ตดิตามความกา้วหนา้

สื>อสารกบัผูเ้ยี>ยมสาํรวจ

พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื>อง

เป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัการ

ตอ่ยอดและขยายผล



Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

Plan

StudyAc
t

Do

Spread

ประเมินเพื*อตอบคาํถามเหล่านี6

มีการออกแบบ
หรือจดัระบบงาน
ไว้อย่างเหมาะสม

หรือไม่ 

มีการปฏิบติัตาม
ระบบทีSออกแบบ

ไว้หรือไม่ 

ทาํได้ดีหรือไม่ 
ใช้ประโยชน์จาก
ตวัชีWวดัอย่างไร 

มีการปรบัปรงุ 
ระบบงานอย่างไร 

ทาํอะไรไปแล้ว 
จะทาํอะไรต่อ 



6 

แก ้ไขเม ื)อเก ิดป ัญหา

ต ั3งท ีม 
วางกรอบการท ํางาน
ปร ับปร ุงโครงสร ้าง

ก ิจกรรม
ค ุณภาพพ ื3นฐาน

5 ส.,ข ้อเสนอแนะ 

ออกแบบ
กระบวนการ
เหมาะสม

น าํไปปฏ ิบ ัต ิ
ครอบคล ุม

ถ ูกต ้อง

บรรล ุเป ้าหมาย
พ ื3นฐาน

ปร ับปร ุงระบบ
บ ูรณาการ
นวตกรรม

เป ็นแบบอย ่างท ี)ด ี
ของการปฏ ิบ ัต ิ
ม ีว ัฒนธรรม

ค ุณภาพ

ผลล ัพธ ์ด ีเล ิศ

ผลล ัพธ ์ด ีกว ่า
ระด ับเฉล ี)ย

ผลล ัพธ ์อย ู ่ใน
ระด ับเฉล ี)ย

ผลล ัพธ ์ไม ่น ่าพ ึงพอใจ

ประเม ินผล
อย ่างเป ็นระบบ

ว ัฒนธรรม
เร ียนร ู ้

ส ื)อสาร
ม ีความเข ้าใจ

Scoring GuidelineScoring Guideline: : 
For Continuous Improvement to ExcellenceFor Continuous Improvement to Excellence

1 2 3 4 5
1.5 2.5 3.5

สอดคล ้องก ับ
บร ิบท

เร ิ)มต ้น
น าํไปปฏ ิบ ัต ิ

เป้าหมายชดัเจน 
เริ0มเรยีนรู ้
วางแผน 

ทดลองปฏิบตั ิ
ในรูปแบบตา่งๆ 

เริ0มเห็นผล 
ประเมินแบบ 

subjective 

บูรณาการ 
ประเมินเป็นระบบ 



ระบบงาน

กลุม่

ผูป่้วย
หน่วยงาน

องคก์ร

พื>นทีAการพฒันา 4 วง คอืการนําแนวคดิ Total ทีAหมายถงึทกุคน ทกุระบบ และผูป่้วยทกุกลุม่ มาสูก่าร

ปฏบิตั ิอาจจะมกีารทบัซอ้นกนับา้งกใ้หพ้จิารณามุง่เน้นตามความเหมาะสม

พฒันาทัBงองคก์ร: พืB นที3การพฒันา 4 วง



ดคูน 

คณุค่า
ดไูข้ ดคูุ้ม

Social Objectives

Economic Objectives
Efficiency

Clinical Objectives
Appropriateness

Effectiveness
Safety

People-centeredness
Accessibility

Continuity

คณุค่า = ประโยชน์ต่อผูอื้*น x คณุภาพ x ประสิทธิภาพ

Value-based Healthcare



ออกแบบ

นําไปปฏิบติั

เฝ้าติดตาม

ปรบัเปลีSยน

กาํหนดเป้ารูโ้จทย ์
Plan

StudyAc
t

Do

ขยายผล

People Centered

Safe

Effective
Efficient

Simplify & Combine the Model 
(3C-PDSA & Value-Based)

KPI
Trace
Quality Check Score
Maturity level
Rapid Assessment



เชืSอมต่อปัจจยัขบัเคลืSอนกบัแนวคิดการเปลีSยนแปลง

Why 

แนวคิดการออกแบบ/การเปลีSยนแปลง

• Evidence-based/CPG
• Technology
• Organizational knowledge
• Value to patient/customer
• Agility/flexibility
• Safety/Risk-based thinking
• Quality dimension
• Consistency
• Simplicity
• Visual management
• Human factor engineering
• Human-centered design 
• Humanized healthcare 
• Lean thinking
• Manage variation
• Work environment



Systems
QA,	RM,	TQM,	
ISO,	HA,	TQA

Science
EBM,	KM,	
R2R,	R-in-R

Spirituality
Clients,	
Staff,	ENV

Balance of Quality Movement

ฝ"กอยู'กับป+จจุบัน 
แบ'งป+นพลังบวกให7ผู7ป9วย 

ใช7ความรู7และป+ญญา 
เพื่อสลายการติดกรอบ 

สร7างระบบคุณภาพ 
ด7วยจิตอิสระ สร7างสรรคJ  


