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High Value Healthcare 

SOCIAL OBJECTIVES 
Patient Centered: เขา้ถงึงา่ย บุคลากรสื่อสารด ี มคีวามรู้
และทกัษะ ใหเ้วลาทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 
(patient centeredness, accessibility, timeliness) 

CLINICAL OBJECTIVES 
Clinically Effective: ก่อใหเ้กดิผลลพัธท์างคลนิิกทีม่ี

ความส าคญัต่อผูป่้วย ต่อชุมชน และต่อผูจ้า่ยเงนิ 
(effectiveness, appropriateness, safety) 

ECONOMIC OBJECTIVES 
Cost Effective: คุม้คา่กวา่เมื่อเทยีบกบัทางเลอืกอื่น เพราะ
ขจดัความสญูเปลา่ออกจากกระบวนการท างาน 
(efficiency) 
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3C- PDSA/DALI 
ไหวฟ้้า รูด้ิน ตั้งเป้า กางแผนท่ี ออกเดินทาง 

Purpose 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

ไหว้ฟ้า 

รู้ดิน 

กางแผนท่ี 

ออกเดินทาง 

ตัง้เป้า 





• Purpose แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยท่ีชดัเจนพร้อมปัจจยัขบัเคล่ือน(Driver) 
• Process แสดงคณุภาพในทกุขัน้ตอนการดแูลผูป่้วยตัง้แต่เร่ิมต้นจนส้ินสดุ 

• Map key patient care processes  
• Identify process requirement เสรมิดว้ยการทบทวน NEWS 

• Patient’s Need, Evidence, Waste, Safety 
• Process design 

• Performance แสดงระดบัและแนวโน้มของผลลพัธท่ี์ส าคญั (ตามเป้าหมาย) 
• Measurement 

• Run chart or control chart with annotation 
• Benchmarking (if possible) 

• Improvement 

Clinical Tracer / Clinical Quality Summary 
ใช้ 3P เพื่อขบัเคล่ือนและรายงานคณุภาพ 
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Propose & Drivers ตัง้เป้าและวิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือน  

Purpose 

ก าหนดเป้าหมายของการดแูลผู้ป่วย 

วิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือนและ intervention 

ก าหนดตวัวดั 



ประยุกต์ใช้ Process Management 

• Zoom Out: คล่ี Flow ของกระบวนการตัง้แต่ต้นจนจบ  
 
 

 
• Zoom In:  

– ระบุ Process Requirement ของแต่ละขัน้ตอน 
– Process Design ออกแบบกระบวนการเพื่อบรรลุ 

Process Requirement 
– Process Indicator ก าหนดตัวชีว้ัดของกระบวนการ (ถ้าเป็น

ประโยชน์ในการท างาน) 





Process Management 

Process 
Process 

Requirement 
Measure Process Design 

        

การระบ ุprocess requirement (ส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการ) ท่ีชดัเจน  
ท าให้มีหลกัในการออกแบบกระบวนการท างาน 

และใช้ก าหนดตวัวดัเพ่ือให้มัน่ใจว่างานส่งผลตามท่ีควรจะเป็น 
การวิเคราะห ์process requirement อาจท าได้โดยใช้ NEWS 

12 



13 

Driver Diagram 

WHAT: Driver diagram คือแผนภมิูท่ีแสดงความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีจะมีผลต่อความส าเรจ็
ตามเป้าหมาย โดยจ าแนกเป็นล าดบัชัน้จากปัจจยัขบัเคล่ือนไปสู่แนวคิดการปรบัเปล่ียน 

 key drivers  

 components of the primary drivers  

specific change ideas to test  
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Driver Diagram 

WHY: Driver diagram ท าให้ 
• เหน็ภาพรวมของแนวทางการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้  
• ช่วยตรวจสอบความสมบรูณ์ของส่ิงท่ีจะท า  
• ช่วยก าหนดเป้าหมายและตวัวดัความก้าวหน้าในการพฒันาในแต่ละองคป์ระกอบ 
HOW: 
• ใช้ template ในลกัษณะของ tree diagram 
• ระดมสมองว่าในเร่ืองนัน้อะไรเป็น driver เพ่ือความส าเรจ็ตามเป้าหมาย แล้วจดักลุ่ม/

จ าแนก เป็น primary & secondary driver (เป็นระดบัหลกัการ) 
• ระดมสมองว่าในแต่ละ driver มีแนวคิดการปรบัเปล่ียนหรือ action อะไรบา้ง 



Driver Diagram 

• This clear picture of a team’s shared view is a 
useful tool for communicating to a range of 
stakeholders where a team is testing and working  

• เป็นเคร ือ่งมอืทีม่ปีระโยชนส์ ำหรบักำรสือ่สำรท ำใหเ้ห็น

ภำพชดัเจนของมุมมองรว่มของทมีไปยงังำนทีท่มีงำน

ก ำลงัทดสอบระบบและกำรท ำงำนอยู่ 



Driver Diagram 

• shows relationship between aim(of the 
project), primary or key drivers that 
contribute directly to achieving the aim and 
secondary drivers that are components of 
the primary drivers, and specific change 
ideas to test for each secondary driver  



Driver Diagram 

• Primary drivers are most important influencers 
on the aim, and will have only a few 
(recommend 2 to 5)  

• Secondary drivers are influencers on (or 
natural subsections of) primary drivers, and 
you may have many 

• As you identify each driver, establish a way to 
measure it  



Remember  

• It’s unlikely that a single individual has a 
clear view of an entire complex system 

• When developing a driver diagram, enlist the 
help of team members who are familiar with 
different aspects of the system under review 



Instructions 

1. On the left, list the project aim (what will be improved, 
by how much, for whom, and by when) and draw a box 
around it. 

2. To the right of the aim, list a few “primary drivers” — 
the most significant high-level influencers on the aim 
you’ve identified. Draw a box around each of the 
primary drivers, and draw lines to connect the primary 
drivers to the aim. 



Instructions 

3. To the right of each primary driver, list as many “secondary drivers” 
that influence the primary driver as you can think of. Draw a box 
around each secondary driver, and draw lines to connect the 
secondary drivers to the primary drivers.  

     Note: Secondary drivers can connect to more than one primary driver. 

    Tip: To show strong relationships, use solid lines; to show weaker relationships,   

             use dotted lines. 

4. To the right of each secondary driver, list specific change ideas you 
will test to influence the secondary driver.  

     Note: Change ideas can connect to more than one secondary driver. 



Template  



example 



ลด S&D ของบคุลากร 

ความรู้ เร่ืองการติดต่อ 

ทศันคติท่ีไม่ดี 

ความกงัวลในการติดเช้ือ 

ส่ิงแวดล้อมในการดแูล 

การอบรมบคุลากร 

การเพ่ิมทศันคติท่ีดี 

การรบัรู้ข้อมูล 

การฝึกการฟังอย่างลึกซ้ึง 

การปรบัส่ิงแวดล้อม 

การจดับริการท่ี OPD, IPD 

การจดัคิว OR 

S&D Reduction Driver Diagram 



ลด S&D ของ
บคุลากรให้ได้
(เท่าไหร่)...........
ภายในเวลา(ก่ี
วนั ก่ีปี ก่ีเดือน) 

ความรู้ เร่ืองการติดต่อ 

ทศันคติ 

ความกงัวลในการติดเช้ือ 

ส่ิงแวดล้อมในการดแูล 

การอบรมบคุลากร 

การปรบัส่ิงแวดล้อม 
การจดับริการท่ี OPD, 

IPD 

การจดัคิว OR 

S&D Reduction Driver Diagram 
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ตวัอย่าง Driver Diagram 
/intervention 
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มารดาปลอดภยั
จากภาวะ PPH 

Safe from training risk 

Effective preparation 

PPH prevention 

Early detection & 
intervention 

อาจารยท่ี์ปรึกษาควบคมุใน
เวลาราชการ 

ก าหนดผูท้ าหตัถการตามความ
ยากง่าย 

สอบประเมินความสามารถ 

คดักรองความเส่ียง 

เตรียมความพร้อม 

ปรบัปรงุแบบประเมิน 

Medication 

Non-medication 

Accurate estimation 

Complete exam. 
ถงุรองเลือด 

การรายงาน 

การตดัสินใจผ่าตดั 

Uterine message &  
control cord traction 

Uterotonic drug 

Safety checklist 

เตรียมเลือดล่วงหน้า 

ท่ีมา: ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 4 เมษายน 2561 

PPH Driver Diagram 





Driver Diagram 



ศึกษาตวัอย่างผลงานพฒันาคณุภาพ 

• ใช้ Driver Diagram วิเคราะหผ์ลงานท่ีเป็นกรณีศึกษา (Aim-
Driver-Intervention-KPI) 

• ศึกษาการใช้เคร่ืองมือพฒันาคณุภาพต่างๆ ว่ามีประโยชน์ในการ
วิเคราะห ์วางแผน และน าเสนอ อย่างไร 

• ทดลองเขียนสรปุตาม PPT Template 
• ถ้าจะน าผลงานน้ีไปใช้ขยายผลในหน่วยงานของท่าน จะต้องท า

อะไรบ้าง 


