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WHAT: 
ผลการด าเนินการ (Performance) หมายถึงผลส าเรจ็ของงานท่ีได้รบัมอบหมาย
ซ่ึงวดัเทียบกบัวตัถปุระสงคห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้แล้ว (เช่น ความถกูต้อง 
ความสมบรูณ์ ค่าใช้จ่าย ตนัทนุ)
WHY: 
วดัเพ่ือการควบคมุกระบวนการให้เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้
วดัเพ่ือรบัทราบการบรรลเุป้าหมาย
วดัเพ่ือปรบัแผนหากไม่บรรลเุป้าหมาย
วดัเพ่ือก าหนดเป้าหมายในรอบต่อไปให้ท้าทายย่ิงขึน้
HOW:
• ผสมผสานตวัวดัจากหลายแหล่งเข้าในระบบเดียวกนัและจดักลุ่มใหม่
• ใช้แนวคิดการวดัเพ่ือการพฒันา ลดโทนของการวดัเพ่ือ 

judgment/accountability
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ตามบริบทของโรงพยาบาล:
• วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์
• ระบบงาน/หน่วยงาน
• กลุ่มโรคส าคญั
• กิจกรรมพฒันาคณุภาพ

ตามมาตรฐานโรงพยาบาล:
• มาตรฐานว่าด้วยเร่ืองการวดั

• I-4.1 ก(1) การเลือก รวบรวม ปรบัทิศ ตวัวดั
• II-1.1 ก(6) การวดัผลตาม Quality Management Framework
• IV ผลลพัธก์ารด าเนินการ

• มาตรฐานว่าด้วยเน้ือหาของระบบงานต่างๆ
• เช่ือมโยงผลลพัธใ์นมาตรฐานตอนท่ี IV กบัมาตรฐานเชิงกระบวนการ 

ทกุหมวด
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ท่ีมาของตวัวดั/ตวัช้ีวดั (Measures/Indicators)



วิสยัทศัน/์พนัธกิจ

วตัถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าหมายการดแูล

ผูป่้วยแตล่ะกลุ่ม

เป้าหมาย

หน่วยงาน

เป้าหมาย

ระบบงาน

มาตรฐาน HA

โอกาส

พฒันา

เป้าหมายและตวัวดัมาจากไหนไดบ้า้ง



II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
II-2 การก ากบัดแูลด้านวิชาชีพ 
II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
II-5 ระบบเวชระเบียน 
II-6 ระบบการจดัการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพ่ือการวินิจฉัยโรคฯ
II–8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ
II–9 การท างานกบัชุมชน 

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดแูลผู้ป่วย
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงั
III-6 การดแูลต่อเน่ือง

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย

และผู้รบัผลงาน
IV-3 ผลด้านก าลงัคน
IV-4 ผลด้านการน า
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการท างานส าคญั
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนท่ี III
กระบวนการดแูลผูป่้วย

ตอนท่ี II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล

ตอนท่ี IV ผลลพัธ์ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร

I-1 
การน า

I-2
กลยทุธ์

I-3 ผู้ป่วย/ 
ผู้รบัผลงาน

I-5
ก าลงัคน

I-6 การ
ปฏิบติัการ

I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

IV 
ผลลพัธ์

กระบวนการดแูลผู้ป่วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (HA) ฉบบัท่ี 4



ใช้ในการติดตาม
งานประจ าวนั ผลงาน
โดยรวม ความกา้วหน้า
ตามวตัถุประสงคแ์ละแผน

ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ
เลอืกและใช้

ระบบการวดัผลการด าเนินการ
คลอ่งตวั ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

วิเคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ
แนวโน้ม คาดการณ์ เปรยีบเทยีบ ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล

จดัล าดบัความส าคญั
การพฒันา 

การสรา้งนวตกรรม

ข้อมูล & 
ตวัช้ีวดั(KPI)
ก าหนด รวบรวม 
ปรบัทศิ เชื่อมโยง ประเมิน

ความส าเรจ็ขององคก์ร ความกา้วหน้าในการบรรลุวตัถุประสงค์เชงิกล
ยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร การตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลง

ถ่ายทอดสู่
การปฏิบติั
ทัว่ทัง้องคก์ร
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2

1

1

สนับสนุนการ
ตดัสินใจ

เสียงของผู้ป่วย/
ผู้รบัผลงานอ่ืน

เลอืกและใช้

วฒันธรรมท่ีมุ่งคน
เป็นศนูยก์ลาง
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การปรบัปรงุ/พฒันา และสร้างนวตกรรม (I-6.1, II, III)

การเรียนรู้

องคก์รเลือก รวบรวบ และวิเคราะหข้์อมลูท่ีเหมาะสม ใช้ผลการทบทวนเพ่ือปรบัปรงุผลงาน
ขององคก์รและส่งเสริมการเรียนรู้.

I – 4.1 การวดั การวิเคราะห ์และใช้ข้อมลูเพ่ือปรบัปรงุผลงานขององคก์ร 
(Measurement, Analysis and Improvement of Organization Performance )

ก. การวดัผลการด าเนินการ ข. การวิเคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ

ค. การใช้ข้อมลูเพ่ือปรบัปรงุผลงาน
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จดัท าแผน
พฒันาคณุภาพ

น าแผนพฒันาไป
ปฏิบติั & ติดตาม

ประเมินตนเอง
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 

พจิารณาความตอ้งการและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ 

(ผูป่้วย วชิาชพี องคก์ร
มาตรฐาน HA) 

วดัผลการ
ด าเนินการ

ประเมิน
และช้ีน า

การพฒันาคณุภาพ

การประสานการขบัเคล่ือน QA/QI/RM/PS อย่างบรูณาการ
นิยาม การเชื่อมโยงกบัแผนกลยทุธ ์การบรูณาการและ

ประสานงานในทุกขัน้ตอน โครงสรา้งคุณภาพและผูร้บัผดิชอบ

การท างานเป็นทีม
การสื่อสารและแกปั้ญหา ทมีในงานประจ าวนั ทมีพฒันา

คุณภาพ ทมีน าทางคลนิิกและทมีน าของระบบงาน

กรอบการบริหารงานคณุภาพ
การสนับสนุนจากผูน้ า

นโยบาย ล าดบั
ความส าคญั วฒันธรรม
ทบทวน ก ากบัตดิตาม

แกปั้ญหา

เผยแพร่ข้อมลู
บรกิาร ผลการดแูลรกัษา 

ผลการด าเนินการขององคก์ร

Design

Implement

Learning

Improve

Purpose

Concepts 

Context    

Criteria/
Knowledge

1

ก. ระบบบริหารงานคุ ณภาพ

2

3
4

9 8
10

5

6

7

ข. คณุภาพการดแูลผู้ป่วย

ทบทวนการให้บริการ
และการดแูลผูป่้วย

แผนพฒันาคณุภาพ

ก าหนดกลุ่ม
เป้าหมายการพฒันา ติดตามผลการดแูลผูป่้วย

น าแผนไปปฏิบติั

1 2 3

4

มีการบริหารงานคณุภาพ ท่ีประสานสอดคล้องกนัในทกุระดบั.

II-1.1 การบริหารงานคณุภาพ (Quality Management )



(6) องคก์รวดัผลงานคุณภาพทัง้ในระดบักระบวนการและผลลพัธ ์โดยครอบคลุม
ประเดน็เหลา่น้ีเป็นอยา่งต ่า:
- การก ากบัดแูลองคก์ร [I-1.2, IV-4(3)(4)(5)]
- การก ากบัดแูลทางคลนิิก [I-1.2ก(3)] 
- การบรหิารจดัการองคก์ร ซึง่ครอบคลุมกจิกรรมการใหบ้รกิาร [III], การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล [I-5, IV-3], การควบคุมการตดิเชือ้ [II-4), การจดัการความ
เสีย่ง [II-1.2];

- การใชบ้รกิารและประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร;
- ผลการด าเนินงานของระบบบรหิารคุณภาพ [II-1.1]
- ความพงึพอใจของผูป่้วยและผูร้บับรกิาร [I-3, IV-2]
- ตวัชีว้ดัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะของการดแูลหรอืบรกิารสุขภาพทีใ่หบ้รกิาร.
(ดเูพิม่เตมิในเกณฑข์อ้ I-4.1 and part IV)

II-1.1 ก (6) การวดัผลงานคณุภาพ



IV - 4 
ผลด้านการน า

IV - 3
ผลด้านก าลงัคน

IV - 5
ผลด้านประสิทธิผล

ของกระบวนการท างาน

IV - 2 
ผลด้านการมุ่งเน้น

ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงานอ่ืน

IV - 1
ผลด้าน

การดแูลสขุภาพ

IV - 6
ผลด้านการเงิน

การดแูลผูป่้วย/ผูร้บั
ผลงานอ่ืน
-ผลลพัธ์
-กระบวนการ
-ความปลอดภยั
-functional status 
การสร้างเสริมสขุภาพ
-พฤตกิรรมสุขภาพ
-สถานะสุขภาพ

ความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจ
คุณคา่ การคงอยู ่การแนะน า

การสรา้งความสมัพนัธ์

ขดีความสามารถ อตัราก าลงั
บรรยากาศการท างาน

สุขอนามยั ความปลอดภยั  
ความผกูพนั พงึพอใจ 

การพฒันาก าลงัคนและผูน้ า

ผลงานของกระบวนท างานส าคญั 
และกระบวนการสนบัสนุน
ความพรอ้มต่อภยัพบิตัิ

หรอืภาวะฉุกเฉิน หว่งโซ่อุปทาน

การบรรลุผลตามกลยทุธ์
การสื่อสารและความผกูพนั 

การก ากบัดแูล
ความรบัผดิชอบทางการเงนิ
การปฏบิตัติามกฎหมาย 
จรยิธรรมและความเชื่อมัน่
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ผลการด าเนินการดา้นการเงนิ
ผลตอบแทนทางการเงนิ
ความอยูร่อดทางการเงนิ
ผลงานดา้นการงบประมาณ

ตอนท่ี IV ผลการด าเนินงานขององคก์ร
องคก์รแสดงให้เหน็ผลการด าเนินงานท่ีดีและการปรบัปรงุในประเดน็ส าคญั ได้แก่ ผลด้านการดแูล
ผูป่้วย ผลด้านการมุ่งเน้นผูป่้วยและผูร้บัผลงานอ่ืน ผลด้านก าลงัคน ผลด้านการน า  ผลด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ และผลด้านการเงิน.

I-1, I-2

III ตามกลุ่มโรค

I-3
I-5

I-4, I-6, II ทกุหมวด

รายงานผลลพัธข์องกระบวนการในมาตรฐานตอนท่ี I-II ทกุหมวด 
และของตอนท่ี III ตามกลุ่มโรค



WHAT: 
การท าให้ตวัวดัในหน่วยงานต่างๆ และระดบัต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั
WHY: 
ตวัวดัเป็นตวัประกอบในการถ่ายทอดทิศทางขององคก์รสู่ทกุหน่วยงาน และผลการ
วดัเป็นการแสดงความส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีได้รบัการถ่ายทอดมา
HOW:
• ตวัวดัระดบัสงูเป็นผลรวมของตวัวดัระดบัล่าง เช่น ความพึงพอใจของผูป่้วย
• เลือกตวัช้ีวดัส าคญับางตวัจากตวัวดัระดบัล่างมาเป็นตวัวดัระดบัสงู เช่น ตวัวดัส าคญัของ

โรคบางโรค
• ปรบัหน่วยวดัเพ่ือรวมตวัวดัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น การรวมอบุติัการณ์ตามระดบั

ความรนุแรง หรือประมาณการความเสียหายของเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคเ์ป็นวนันอนท่ี
เพ่ิมขึน้/ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้

• การใช้ Composite Score เพ่ือให้มีการรวมตวัวดัหลายตวัเข้าด้วยกนัและอาจมีการถ่วง
น ้าหนักร่วมด้วย

10

Alignment ของตวัวดั



Purpose Process Performance

ก าหนดตวัช้ีวดัตามมิตคิณุภาพ

Quality Dimension

-Accessibility

-Appropriateness

-Continuity

-Effectiveness

-Efficiency

-People-centered

-Population focus

-Safety

-Timeliness



ก าหนดตวัช้ีวดัตาม Patient Value Compass

Functional

Satisfaction

Cost

Clinical

- Appropriateness

- Effectiveness

- Safety 

(morbidity, 

mortality, 

complication)

- Accessibility

- Continuity

- People-centered

- Timeliness

- Efficiency

- People-centered 

(physical function, 

mental health, 

social or role)

เขม็ทิศคณุค่าผูป่้วย



ก าหนดตวัวดัตาม Balanced Scorecard



ใช ้Driver Diagram ก าหนดตวัช้ีวดั



ตวัวดัของหน่วยงาน/ระบบงาน

Purpose

Process

Performance

หน้าทีแ่ละเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

การตดิตามการบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน

เป้
าห

มา
ย/
ขอ้

ก า
หน

ด
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ระ
บว

นก
าร
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กา
ร

การปรบัปรงุกระบวนการ



ตวัวดัของกระบวนการ ก าหนดจากลกัษณะท่ีต้องการในแต่ละขัน้ตอน



A-HA Performance Evaluation Framework







แง่มมุ
การพฒันา

(Improvement)
ภาระรบัผิดชอบ
(Accountability)

การวิจยั
(Research)

เป้าหมาย ปรบัปรุงประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลของการดแูล

เปรยีบเทยีบ, ทางเลอืก, ท าให้
มัน่ใจ, แรงจงูใจเพือ่
เปลีย่นแปลง

ความรูใ้หม ่(efficacy)

วิธีการ
-test observability สามารถสงัเกตการทดสอบได้ ไมม่กีารทดสอบ ประเมนิจาก

ผลงานในปัจจุบนั
การทดสอบแบบ blinded หรอื 
controlled

-bias ยอมรบัอคตทิีเ่กดิขึน้อยา่งคง
เสน้คงวา

วดัและปรบัเพือ่ลดอคติ ออกแบบเพือ่ขจดัอคติ

-sample size สุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ ต่อเน่ือง 
ใหไ้ด ้just enough data

ใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 100% ที่
สามารถหาได้

ชุดขอ้มลูขนาดใหญ่ เพือ่รบั
สถานการณ์ทีอ่าจเป็นไปได้
(just in case)

-flexibility of hypothesis มสีมมตฐิานทีย่ดืหยุน่ 
เปลีย่นแปลงไปเมื่อเกดิการ
เรยีนรูข้ ึน้

ไมม่สีมมตฐิาน มสีมมตฐิานทีแ่น่นอน

-testing strategy ทดสอบเป็นล าดบัไปตาม
ชว่งเวลา

ไมม่กีารทดสอบ ทดสอบขนาดใหญ่ครัง้เดยีว 
หรอืเปรยีบเทยีบระหวา่ง
ชว่งเวลาสองชว่ง

-การตดัสินว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงดีขึน้

สถติวิเิคราะห ์(SPC) เน้นทีก่ารไมเ่ปลีย่นแปลง สถติเิชงิอนุมาน

-การรกัษาความลบัของข้อมลู ใชข้อ้มลูเฉพาะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การพฒันา

มขีอ้มลูเพือ่ใหส้าธารณะรบัรูแ้ละ
ทบทวน

มกีารรกัษาความลบัของตวับ่งชี้
ผูเ้ป็น subject 
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Modified from Robert Lloyd. Quality Health care: A Guide to Developing and Using Indicators, 2004
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Three Types of Measures

Outcome
Measures

Process 
Measures

Balancing
Measures
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Quality Measurement Journey
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Operational Definitions



Data Collection Plan

•

•

•

•

•

•

•



Stratification

•

•

•

•

•

•

•



Sampling
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Problem of Aggregate Data





วิเคราะหข้์อมลูด้วย Run Chart

http://app.ihi.org/LMS/Content/77a180e3-18be-4969-a23b-d0e96e57e39f/Upload/QI104_EDwalkaways.xls
http://app.ihi.org/LMS/Content/77a180e3-18be-4969-a23b-d0e96e57e39f/Upload/QI104_EDwalkaways.xls
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วิเคราะหข้์อมลูด้วย Control Chart

Pediatrics 

2013;132;e219
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Signal that the Process is Unstable



Control Chart







เพ่ือให้ได้ข้อสรปุท่ีน่าเช่ือถือ มีความหมาย ใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ

1. วิเคราะหแ์นวโน้ม (Trend) 2. วิเคราะหแ์นวโน้มคู่กบัค่าสถิติ (Control Chart)

3. เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อย 4. เปรียบกบัคู่เทียบเคียง (Benchmark)

5. วิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผล

Time in minutes from call to needle

Consecutive Patients
Average (50.64)Value

Un
it 

of
 M

ea
su

re
m

en
t

Upper Limit (106.93)

Lower Limit (0)

Target Line (60)
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การวิเคราะหข์อ้มูล



การวดัท่ีดีควรมีการเปรียบเทียบ

เทียบกบัแนวโนม้ในอดีตของตนเอง

เทียบกบัหน่วยงานอื่นๆ ในองคก์รเดียวกนั

เทียบกบัค่าเฉล่ียขององคก์รในลกัษณะเดียวกนั

เทียบกบัค่าเป้าหมายของประเทศ

เทียบกบั Top ของประเทศ
เทียบกบัคู่เทียบในกิจการอื่น

เทียบกบั Top ในระดบัสากล

ล าดบัชั้นของคู่เทียบ



Performance 
Improvement

HRD

Clinical 

Outcome
Benefits

Value Added
Safety
Profits
Trust

Resource
Cost
Time

Customer 
Satisfaction

Innovation

KM

Staff 
Satisfaction

จบัคู่ตวัแปร น ามาวิเคราะหห์าความสมัพนัธ์

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผล


