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การประชุมวิชาการคุณภาพระดับภูมิภาคครั้งที่ 12 
(Northeast Regional HA Forum): 

จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ ประจ าปี 2558  
ระหว่างวันที่ 15-17  กรกฎาคม 2558 

ณ  โรงแรมพูลแมนราชา ออคิดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 
เรื่อง Performance Evaluation framework  
วิทยากร ดร.อาภากร สุปัญญา  วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น. 
Note-taker นางพนอ เตชะอธิก และนางถาวร ภาวงศ์ 
ถอดบทเรียน อุบล จ๋วงพานิช 
 
เนื้อหา 

สรพ เป็นผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานคุณภาพ   ท าให้การบริการมีคุณภาพและปลอดภัย  HA 
ช่วยให้เข้าใจคุณภาพของการดูแลและเป็นกระจกสะท้อนให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาตนเองและประเมิน
ตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้  เป็นการส่องกระจกดูตนเอง  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ การ Re accreditation is 
an Education process ซ่ึงโรงพยาบาลภาครัฐผ่าน 57% แต่ต้องปรับเรื่องระบบยา  การทบทวนการ
ดูแลผู้ป่วย    ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  organization) 
องค์กรที่น่าไว้วางใจ(High reliability  organization) องค์กรที่ให้ผลงานสูง(High  performance  
organization) ความคาดหวังที่สังคมมีต่อโรงพยาบาล Advance HA ภายใต้ความคาดหวัง  เข้าใจ  
Hospital  profile   ต้องม ีprofile องค์กรตัวเองก่อน    
  

งานโรงพยาบาลต้องการคุณภาพในทุกการบริการ  ต้องมีการวัดผลเพ่ือพัฒนา องค์กรเอง
ประเมินตนเองและหน่วยงานภายนอกมาประเมิน เป็นกระจกส่องให้เห็นการท างานและน าสู่การพัฒนา 
โรงพยาบาลต้องมีการการวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  
organization) องค์กรที่น่าไว้วางใจ(High reliability  organization) องค์กรที่ให้ผลงานสูง(High  
performance  organization) ตามความคาดหวัง เข้าใจ  Hospital  profile   ศึกษาท าความเข้าใจ
มาตรฐาน การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ   ต้องศึกษามาตรฐาน  ท าความเข้าใจ ตั้งเป้าหมาย กระบวนการ 
บริหารจัดการ  ประเมินตนเอง ตามระดับ Non Met , Partial Met , Not Met  ใช้ค าถามSpa in 
action check บริบท พัฒนาแล้วตรงตามบริบท Trace ตามรอย เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติจริง 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล (Collect information for performance  Evaluation) Trace (ตาม
รอย) ดูแต่ละหน่วย   หาปัญหา อุปสรรค   ลงมือท า   เขียนClinical tracer highlight ตรวจสอบ  
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 Collect information for performance  Evaluation  เตรียมข้อมูล สะท้อนผลลัพธ์ และ
การ Monitor ระบบงาน เพ่ือน าเสนอในการเยี่ยมส ารวจ ทบทวนอุบัติการณ์ส าคัญ  ตามดู เขียน tracer  
ประเมินผล  ติดตามข้อมูล  มีกรอบตามมาตรฐาน  วิเคราะห์   ท าความเข้าใจมาตรฐานก่อนประเมินผล   
หาเจตนา ความมุ่งหมายมาตรฐาน  เช่น การเข้าถึง ท าอย่างไร ผู้ป่วยได้รับการบริการที่จ าเป็น  เหมาะสม  
วิเคราะห์ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผู้รับผลของกระบวนการ  พิจารณา กระบวนการ กลับมาดูข้อมูล  มี
การบูรณาการ ให้ผู้รับบริการมามีส่วนร่วมมากขึ้น ผู้ป่วยรับผิดชอบต่อสุขภาวะของตน  (Engage 
Customer )  คนท างานที่ผูกพัน (Engage worker) มีwork process ระบบงานดี ต้องเห็นภาพรวม  
เห็นผลลัพธ์  เอาผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องไปเป็นตัวตั้ง (Get result be value) 
ตอบสนองความต้องการ  มีการออกแบบระบบงาน มีการท านายผลลัพธ์ ทีมบริหารต้องเห็นภาพ ระบบ
คุณภาพการพยาบาล   รู้ Core value เวลาจะท า performance focus คาดการณ์ สมเหตุสมผล   
  ทีมน าทบทวน หาโอกาสพัฒนา น ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ ดูperformance  เอา SPA In Action 
มาเติม  เช่น ถ้าประเมินสิ่งแวดล้อมMET มีสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการดูแลที่มีคุณภาพอย่างไร ใส่ใจในเรื่อง
ใดบ้างเช่น แสง สี เสียง  การระบายอากาศ ระยะทาง การจราจร    มีการจัดสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย   การจัดสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยที่ช่วยตนเองน้อย  
ผู้ป่วยpalliative care  สิ่งแวดล้อมท่ีมีความ สะดวก สบาย สะอาด ดูการจัดการ การMonitor การฝึกคน  

Performance Evaluation Framework   เป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวผล Advance HA ท า
Evaluation Framework หาโอกาสพัฒนา เป็นSystematic Approach วางภาพชัดเจน เป็นระบบ   
วาง performance review  ประเมินผล   

Advance HA ดูบริบท Systematic Approach,Empowerment, Evaluation, Opportunity 
review Compliance review  ท าเพ่ือท าความเข้าใจผู้รับผิดชอบ เตรียมมาตรฐานแต่ละหมวด เป็น
แนวทางรวบรวมผลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  ดูทีม ดูการประเมิน  ท าFocus group รวบรวมข้อมูล  ใช้
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ท าวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้  น ามาวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับการส่อง
กระจก  How well -How effective  ท าได้ดีเพียงใด ท าได้ดีกว่านี้ได้อย่างไร มีการประเมินผล  ตั้ง
ค าถามตนเอง  

Advance HA  ดูประสิทธิภาพการสื่อสาร การน าสู่การปฏิบัติในระบบงาน  เช่น ระบบบริหาร
ความเสี่ยง ระบบควบคุมป้องกันการติดเชื้อ   ท าความเข้าใจ ไม่ติดโฟกัส  ก าหนดกลุ่มผู้ป่วย ก าหนด KPI  
มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ ตั้งค าถามเช่น ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล รู้ได้
อย่างไร  ก าหนดใช้อะไรเป็นตัววัด  ถามจากผลมาเหตุ  ท าอย่างไรออกแบบ ค้นหาความเสี่ยง การ 
เชื่อมโยง การก าหนดกลุ่มผู้ป่วยส าคัญ   การพัฒนาของ PCT  ระบุโรคส าคัญ  วิเคราะห์ประเด็น  
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กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามรอย  Performance Evaluation framework อยากเห็นระบบบริหารความ
เสี่ยง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย เกิดตัวชี้วัดทางคลินิก (Better Clinical  Outcome) 
แนวโน้มดีขึ้น มีการใช้ผลการติดตามKPI(Clinical KPI monitoring) มาสู่การพัฒนา การสนับสนุนของ 
Leadership การท างานเป็นทีม การใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง  การปฏิบัติตามแนวทาง รัดกุม  
ประเมินองค์กรเรื่อง safety culture การรับรู้ข่าวสาร  การพัฒนาครอบคลุมโรคส าคัญ  มุ่งให้ ระบบการ
บริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพ  มีการตระหนัก การประสานงาน การปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัย  มี
การออกแบบระบบ การจัดการและทรัพยากร  ศึกษามาตรฐาน ทบทวนความ ครอบคลุม น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ฝึกตั้งค าถาม  ออกแบบระบบ  วิเคราะห์ระบบ  กระบวนการ ผลลัพธ์ ขนาดปัญหา จุดเน้น   

Performance Evaluation framework ก าหนดตัววัด เป็นเครื่องมือช่วยคิด ดูข้อมูลวิเคราะห์ 
ดูมาตรฐาน เข้าใจโจทย์ ยกระดับการจัดการ เชื่อมโยงกับกระบวนการดูแล ทบทวน  Train -Monitor –
Trace  
 
ข้อคิด 

งานคุณภาพต้องมีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ  น าไปสู่การพัฒนา มาตรฐานมี
ความส าคัญ ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์มาตรฐานแต่ละอย่าง ศึกษาและท าความเข้าใจให้แจ่มชัดเพ่ือการ
ปฏิบัติที่ตรง โรงพยาบาลประเมินตนเอง ตามระดับ Non Met , Partial Met , Not Met  เพ่ือเห็นโอกาส
พัฒนา  มีการรวบรวมข้อมูล trace ตามรอยในกระบวนการดูแล ทบทวนอุบัติการณ์ส าคัญ  เพ่ือหาปัญหา 
อุปสรรค  และเพ่ือพัฒนางาน  มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีการสะท้อนผลลัพธ์ และการMonitor
ระบบงาน  มีการบูรณาการ ให้ผู้รับบริการมามีส่วนร่วมมากขึ้น ผู้ป่วยรับผิดชอบต่อสุขภาวะของตน   มี
การออกแบบระบบงานดี ปฏิบัติดี ผลลัพธ์ดี  การท างานต้องมีการคาดการณ์ การจินตนาการ ในการ
ประเมิน Advance HA ประเมินจากผลมาหาเหตุ ผู้ท างานต้องเข้าใจกระบวนการ ต้องท าจริง ท าต่อเนื่อง
จึงจะสามารถอธิบายภาพได้ชัดเจน ทีมน ามีความส าคัญในระบบงานส าคัญ  
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM มีความส าคัญในระบบงานคุณภาพ  มีการหมุนวงล้อPDCA เพ่ือ
พัฒนางาน พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง มีการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการ งานทุกอย่างต้องมีการเชื่อมโยง มีการปรับตามบริบท  การคิด วิเคราะห์น าสู่การพัฒนา ผู้
ท างานต้องฝึกตั้งค าถาม คิด วิเคราะห์ตลอดเวลา การสื่อสารในองค์กรมีความส าคัญในทุกระบบงาน ต้อง
มีประสิทธิภาพ  ในงานคุณภาพต้องมีการพัฒนาคน ให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น เพ่ืองานที่ดี  วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยมีความส าคัญ การเข้าใจเรื่องนี้จะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการบริหารความเสี่ยง และการ
มีกรอบในการประเมินช่วยให้ได้แนวทางท่ีจะพัฒนางานให้ได้ผลตามตัวชี้วัด 


