
จาก Recommendation 
สู่การวางแผนพฒันาคณุภาพ





Scope

• เรียนรู้แนวคิด 4 ขัน้ตอน ในการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะ

เพ่ือพฒันาต่อเน่ือง

• หลมุพราง ข้อสงัเกตจากผู้เย่ียมส ารวจ

• การน าข้อเสนอแนะเช่ือมโยงมาตรฐาน, การใช้ SPA, SPA in Action, 
Framework Evaluation, Scoring guideline และการน าผล

การพฒันามาตอบ New SAR 

• ตวัอย่างและทดลองท า Workshop

• ถอดรหสั สร้างสรรคผ์ลงาน



Cycle of Learning & Improvement
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PITFALL ข้อสงัเกตผูเ้ย่ียมส ารวจ

ขาดการวิเคราะหข้์อเสนอแนะเทียบกบัมาตรฐาน 

ขาดการมองภาพรวม เช่ือมโยงการพฒันาระหว่างระบบงานกบัหน่วยงาน, 
ระหว่างทีมน าระบบงานต่างๆ / ทีมน าทางคลินิก

จดัท า Action plan เป็นเพียงหวัข้อกิจกรรมกว้างๆ  ไม่มีการระบกิุจกรรม
เป้าหมาย  ผลลพัธท่ี์ต้องการอย่างชดัเจน ตามมาตรฐาน / สอดคล้องตาม
ปัญหา บริบทขององคก์ร ไม่ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผล

การสรปุผลงานหรือบทเรียนท่ีได้ ไม่ชดัเจนในการน ามาตอบ    
ความก้าวหน้าของการพฒันาใน New SAR



• วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัของข้อเสนอแนะว่า อยู่ในมาตรฐานใด (criteria)

• พิจารณาความสอดคล้องกบับริบท (context)

• เรื่องนัน้ เก่ียวข้องกบัหน่วยงานใด / ทีม / ระบบงานใดบา้ง

• ร่วมกนัทบทวน วิเคราะหข้์อมลู, ตามรอย (Trace) เพื่อหาโอกาสพฒันา

• จดัท าแผนงาน เพื่อพฒันาตามข้อเสนอแนะ 

• ตามรอย (Trace) ติดตามก ากบัการปฏิบติัตามระบบท่ีออกแบบใหม่/ปรบัปรงุ 
และประเมินผลลพัธ ์(monitor & evaluation) ของการปรบัปรงุต่อเน่ือง

• น าผลการปฏิบติั ผลลพัธข์องการพฒันามาตอบใน New SAR

เรียนรูข้ ัน้ตอนการพฒันาตามข้อเสนอแนะ 



เรียนรู้ 4 ขัน้ตอน แผนกบัข้อเสนอแนะ 

Framework Evaluation 

Scoring guideline 

SPA, SPA in Action



ความคาดหวงัของการจดัท า
แผนพฒันาตามข้อเสนอแนะ

• จดัท าแผนครบตามข้อเสนอแนะ
• แผนตรงประเดน็
• แผนระบกิุจกรรมท่ีชดัเจน กิจกรรมไมก่ว้างเกินความจ าเป็น 

เป็นกิจกรรมท่ีมุง่เป้าหมายตามมาตรฐาน และตอบโจทยบ์ริบท
ของ รพ.

• แผนระบเุป้าหมาย  ผลลพัธท่ี์ต้องการ และก าหนดเวลาแล้วเสรจ็



1. วิเคราะหแ์ละปรบัปรงุแผนขัน้ต้น
สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน)

วิเคราะหแ์ผน การปรบัปรงุถ้าเป็นปัญหา

มแีผนครบตามขอ้เสนอแนะหรอืไม่ จดัท าแผน

แผนตรงประเดน็หรอืไม่ ปรบัแผนใหต้รงประเดน็

แผนระบุกจิกรรมทีช่ดัเจนหรอืไม่ ก าหนดกจิกรรมใหช้ดัเจน

กจิกรรมกวา้งเกนิจ าเป็นหรอืไม่ ก าหนดกจิกรรมทีมุ่ง่เป้า

แผนระบุเป้าหมาย ผลลพัธท์ีต่อ้งการและก าหนดเวลา
หรอืไม่

ก าหนดเป้าหมาย ผลลพัธท์ีต่อ้งการและเวลา
แลว้เสรจ็



2. เพ่ิมเติมความสมบรูณ์ของแผน

แหล่งท่ีมา การน ามาใช้

SAR น าแผนการปรบัปรุงทีร่ะบุไวใ้นสว่นทา้ยของการประเมนิ  
แต่ละมาตรฐานมาทบทวนและผนวกเขา้กบัแผนตามขอ้เสนอแนะของ สรพ.

SPA in Action
SPA

น าแนวทางค าถามมาใชค้น้หาปญัหาส าคญัของ รพ.
ทบทวนกจิกรรมทีค่วรด าเนินการ (เพือ่ตอบโจทยป์ญัหาส าคญัของ รพ.)
ใชต้วัอยา่งแนวทางปรบัปรุงมาก าหนดกจิกรรมในแผน

Creativity หาแนวทางสูเ่ป้าหมายทีเ่รยีบงา่ยและไดผ้ล

Forcefield หาวธิกีารทีจ่ะลดแรงตา้น เสรมิแรงหนุน



Force Field Analysis
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Forces FOR change Forces AGAINST change

Workload

Complicate, difficult

Overwhelm with changes

Professional autonomy

Never heard before

Simple & easy

Joyful

Visible benefits

Recognition

Social demand

Professional responsibility

Reputation



3. ก าหนดการติดตามก ากบั [1]

กิจกรรม ตวัช้ีวดั ความถ่ี /
ระยะเวลา

ผู้รบัผิดชอบ



3. ก าหนดการติดตามก ากบั [2]

รายละเอียดของการติดตามก ากบั

Who ใครเป็นผูติ้ดตามก ากบั

How ติดตามก ากบัอย่างไร 
ใช้อะไรเป็นตวัวดั

Where ติดตามท่ีไหนบา้ง

When ติดตามบอ่ยเพียงใด



4. ประเมินผลลพัธข์องการพฒันา



ตวัอย่างข้อเสนอแนะและ
แผนการปรบัปรงุ

 PART II: Risk Management



II – 1.2 การบริหารความเส่ียง 
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ข้อเสนอแนะ แผนการพฒันา

• ควรเพ่ิมการวิเคราะหข้์อมลูภาพรวมความ
เส่ียง การค้นหาปัญหาความเส่ียงเชิงรกุ เพื่อ
การพฒันาและปรบัปรงุเชิงป้องกนั และควร
ติดตามแนวโน้มของระดบัความรนุแรง เพื่อ
น ามาสู่การวิเคราะหแ์ละปรบัปรงุระบบ

• ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการค้นหาความเส่ียง
และร่วมกนัทบทวนการแก้ไขและวางแผนการ
ป้องกนั โดยก าหนดหวัข้อความเส่ียงในการส่ง
เวรแต่ละวนั เพ่ือเป็นการกระตุ้นในหน่วยงาน
มีการค้นหา ทบทวน และวิเคราะหข้์อมลูการ
แก้ไขเฉพาะหน้า

• ก าหนดให้หน่วยงานทบทวนความเส่ียง
ประจ าเดือนของตนเอง เพ่ือวิเคราะหแ์นวโน้ม
ความเส่ียง และประเมินประสิทธิภาพการแก้ไข
และวางแผนพฒันา

• ทีมบริหารความเส่ียง รวบรวมข้อมลูความ
เส่ียงท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้/รนุแรงขึน้ ประสาน
กรรมการ เพ่ือวิเคราะหปั์ญหา และวางแผน
แก้ไขป้องกนั ทกุ 3 เดือน

• มแีผน
• แผนตรงประเดน็?
• กจิกรรมชดัเจน ไมก่วา้งเกนิจ าเป็น?
• ระบเุป้าหมาย ผลลพัธแ์ละก าหนดเวลา

แลว้เสรจ็?



1. วิเคราะหแ์ละปรบัปรงุแผนขัน้ต้น
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สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน)

วิเคราะหแ์ผน การปรบัปรงุถ้าเป็นปัญหา

มแีผนครบตามขอ้เสนอแนะหรอืไม่ จดัท าแผน

แผนตรงประเดน็หรอืไม่ ปรบัแผนใหต้รงประเดน็

แผนระบุกจิกรรมทีช่ดัเจนหรอืไม่ ก าหนดกจิกรรมใหช้ดัเจน

กจิกรรมกวา้งเกนิจ าเป็นหรอืไม่ ก าหนดกจิกรรมทีมุ่ง่เป้า

แผนระบุเป้าหมาย ผลลพัธท์ีต่อ้งการและก าหนดเวลา
หรอืไม่

ก าหนดเป้าหมาย ผลลพัธท์ีต่อ้งการและเวลา
แลว้เสรจ็



2. เพ่ิมเติมความสมบรูณ์ของแผน

แหล่งท่ีมา การน ามาใช้

SAR น าแผนการปรบัปรุงทีร่ะบุไวใ้นสว่นทา้ยของการประเมนิ  
แต่ละมาตรฐานมาทบทวนและผนวกเขา้กบัแผนตามขอ้เสนอแนะของ สรพ.

SPA in Action
SPA

น าแนวทางค าถามมาใชค้น้หาปญัหาส าคญัของ รพ.
ทบทวนกจิกรรมทีค่วรด าเนินการ (เพือ่ตอบโจทยป์ญัหาส าคญัของ รพ.)
ใชต้วัอยา่งแนวทางปรบัปรุงมาก าหนดกจิกรรมในแผน

Creativity หาแนวทางสูเ่ป้าหมายทีเ่รยีบงา่ยและไดผ้ล

Forcefield หาวธิกีารทีจ่ะลดแรงตา้น เสรมิแรงหนุน



มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยใน
ลกัษณะบรูณาการ.

• ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั

• (1) (2) (3) 
• (4) มรีะบบรายงานอุบตักิารณ์และเหตุการณ์เกอืบพลาดทีเ่หมาะสม. มกีารวเิคราะห์
ขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อการประเมนิผล ปรบัปรงุ เรยีนรู ้และวางแผน.
• (5) มกีารวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิ (root cause) เพื่อคน้หาปจัจยัเชงิระบบทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั 
และน าไปสู่การแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม.

• (6) มกีารประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัอยา่ง
สม ่าเสมอ และน าไปสู่การปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้.

II - 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความ
ปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ.2)



SPA 
S

P
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SPA in Action
(4) มีระบบรายงานอบุติัการณ์และเหตกุารณ์เกือบพลาดท่ีเหมาะสม. มีการวิเคราะห์

ข้อมลูและน าข้อมลูไปใช้เพ่ือการประเมินผล ปรบัปรงุ เรียนรู้ และวางแผน

ค าถามเพื่อตรวจสอบตนเอง ด าเนินการปรบัปรงุ
ตวัอย่างท่ีดีและโอกาสพฒันาในการรายงาน
อบุติัการณ์และเหตเุกือบพลาด มีอะไรบา้ง

น าตวัอยา่งทีด่ไีปขยายผล
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจดุอ่อน

ตวัอย่างท่ีดีและโอกาสพฒันาในการส่งเสริมให้มี
การรายงาน มีอะไรบา้ง
ตวัอย่างท่ีดีและโอกาสพฒันาในการรบัรู้
อบุติัการณ์และเหตเุกือบพลาดด้วยวิธีอ่ืนๆ 
นอกจากรายงาน มีอะไรบา้ง
ตวัอย่างท่ีดีและโอกาสพฒันาในการวิเคราะห์
ข้อมลูและน าข้อมลูไปใช้ มีอะไรบา้ง



3. ก าหนดการติดตามก ากบั

กิจกรรม ตวัช้ีวดั ความถ่ี/ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ

-น าตวัอย่างท่ีดีไปขยายผล
หาทางพฒันาในส่วนท่ีเป็น
จดุอ่อน…..???



3. ก าหนดการติดตามก ากบั
กิจกรรม ตวัช้ีวดั ความถ่ี/ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ

-วิเคราะหข้์อมลูอบุติัการณ์ท่ีได้รบัรายงาน : ความถ่ี 
แนวโน้ม การจ าแนกอบุติัการณ์ตามประเภท การ
กระจายของอบุติัการณ์ตามสถานท่ี/เวลา/บคุคล
ระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 
–ประเมินผล ประสิทธิผลของมาตรการป้องกนัต่างๆ
-ปรบัปรงุ : น าอบุติัการณ์ท่ียงัคงเป็นปัญหาไป
ออกแบบระบบและก าหนดมาตรการป้องกนัเพ่ิมเติม
-เรียนรู้ - น าอบุติัการณ์และมาตรการป้องกนัมา
สร้างความตระหนักและสร้างการเรียนรู้ในกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ี
-วางแผน – เพ่ือการด าเนินการในระดบักลยทุธ์ของ 
รพ. : การสร้างแรงจงูใจ



4. ประเมินผลลพัธข์องการพฒันา



4. ประเมินผลลพัธก์ารพฒันา
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Framework  for Evaluation 
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Scoring Guideline



Previous SAR 

KPI

Context
Detail of quality 
improvement

Score & Plan

SAR 2014

KPI

Context
Summary of 
Improvement &
Good Practice

Score & Plan

Performance

Evaluation

Framework



New SAR



การตรวจสอบตามขั้นตอน PDCA

P - Plan/Design ออกแบบเหมาะสมหรือไม่

D – Do ท าไปปฏิบตัติามท่ีออกแบบอยา่งครบถว้นหรือไม่

C – Check มีการก ากบัตดิตามและประเมินผลเหมาะสมหรือไม่

A – Act มีการปรบัปรุงและเรียนรูห้รือไม่



Process Performance

Accreditation   to   Re-accreditation .........



กิจกรรม 1 

• เลือกข้อเสนอแนะมา 1 ข้อ

• ศึกษามาตรฐาน ข้อ Multiple requirement ท่ีตรงกบั
ข้อเสนอแนะ

• ศึกษา SPA, SPA in Action

• ปรบัแผน : ระบ ุกิจกรรมท่ีชดัเจน ตวัช้ีวดั ความถ่ี/ระยะเวลา 
ผูร้บัผิดชอบ 



กิจกรรม 2 

• ศึกษา Framework for Evaluation

• วางแผนจะ Monitor, Trace อะไร 

• น าผลการ Trace ผลการพฒันามาตอบ  New SAR 



ถอดรหสั สร้างสรรคแ์ผน ท่ีดี

• วิเคราะหข้์อเสนอแนะว่า อยู่ในมาตรฐานใด (criteria) 

• พิจารณาความสอดคล้องกบับริบท (context)

• เรื่องนัน้ เก่ียวข้องกบัหน่วยงาน / ทีมใดบา้ง (who) เจ้าภาพงานหลกั?

• ดแูผนงานท่ีท า เทียบกบัข้อเสนอแนะ เพื่อค้นหาโอกาสพฒันา

(GAP analysis)

• ติดตามก ากบัและผลลพัธ ์(monitor & evaluation) และการปรบัปรงุต่อเน่ือง




