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โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

จะขอรับรองมาตรฐาน  
advanced HA ในป ี2566

Pre-survey ส.ค.2565



โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ได้อะไรจาก advanced HA?



AHA
ผลลัพธ์ดี

HA
กระบวนการดี

HA reaccredit 5th



โอกาสในการพัฒนาจุดแข็ง

ผลลัพธ์ทางคลินิกดี ชื่อเสียงดี  

งานวิจัย งานวิชาการเข้มแข็ง 

โปรแกรมการฝึกอบรมมีชื่อเสียง 

วินัย สามัคคคี เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ระบบงานยังขาดความคงเส้นคงวา 

การบูรณาการยังน้อย 

การเรียนรู้ในองค์กรยังน้อย 

บุคลากรสัญญาบัตรผูกพันต่อองค์กรน้อย 

การฟังเสียงลูกค้ายังไม่เป็นระบบ 



ทําไมตอ้ง AHA?
AHA คือ คุณลักษณะขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง



ข้อแตกต่างระหว่าง HA และ AHA

HA 
ดูกระบวนการปฏิบัติ

AHA 
ดูผลลัพธ์

คำถาม เราทำงานอย่างไร? เราทำงานได้ “ดีแค่ไหน”?

จุดเริ่มต้น มาตรฐาน รพ.

จุดเน้น

เป้าหมาย


วิธีการไปสู่เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าสำคัญ

การประเมินตนเอง

ตัวอย่าง
ผู้นำองค์กรสื่อสารกับบุคลากร

อย่างไร?
ผู้นำองค์กรสื่อสารกับบุคลากร


ได้ดีแค่ไหน?



ข้อแตกต่างระหว่าง HA และ AHA

ทําอย่างไร?

ทําได้ดีแค่ไหน?

HA 
ดูกระบวนการปฏิบัติ

AHA 
ดูผลลัพธ์
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มาตรฐาน รพ.

จุดเน้น

เป้าหมาย


วิธีการไปสู่เป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าสำคัญ

การประเมินตนเอง

ผู้นำองค์กรสื่อสารกับบุคลากร
อย่างไร?

ผู้นำองค์กรสื่อสารกับบุคลากร

ได้ดีแค่ไหน?



ข้อแตกต่างระหว่าง HA และ AHA

Process

Results

HA 
ดูกระบวนการปฏิบัติ

AHA 
ดูผลลัพธ์

เราทำงานอย่างไร? เราทำงานได้ “ดีแค่ไหน”?

มาตรฐาน รพ.
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ผู้นำองค์กรสื่อสารกับบุคลากร
อย่างไร?

ผู้นำองค์กรสื่อสารกับบุคลากร

ได้ดีแค่ไหน?
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ข้อแตกต่างระหว่าง HA และ AHA

Process

KPI

Learn

HA 
ดูกระบวนการปฏิบัติ

AHA 
ดูผลลัพธ์

เราทำงานอย่างไร? เราทำงานได้ “ดีแค่ไหน”?
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PDSA cycle 

Good outcomes 

Customer focus



ดำเนินการถึงไหนแล้ว?



QS round กรกฎาคม 2564   
(เน้นการนำ)

แต่ละกอง, ศูนย์ มีจุดเน้นที่ชัดเจน สอดคล้องกับ vision รพ. 

จุดเน้นมี KPI ที่ชัดเจน 

แต่ละ KPI ได้กำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสม 

KPI มีการหมุนวงล้อ PDSA

มีการนำที่ดี
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ภาพรวม การนำ ของ 38 หน่วยใน รพ.รร.6

กำหนดจุดเน้นชัดเจน 
หมุนวงล้อ PDSA 
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ถึงเป้าหมาย 

กำหนดจุดเน้นชัดเจน 
ยังไม่หมุนวงล้อ PDSA 
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีการวัดผล 

ไม่มีจุดเน้น 
ยังไม่หมุนหมุนวงล้อ PDSA 
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ไม่วัดผล 
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Vision

Core 
competency

สถาบันการแพทยช์ั้นนํา 
ของกองทัพในระดับภูมิภาค

รักษาโรคซับซ้อน 
ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เวชศาสตร์ทหาร 
วิจัย



จุดเน้นของโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า



+



Performance of excellent ของ รพ.รร.6 มี 7 หน่วยดังนี้  

• เวชศาสตร์ทหาร และการฟื้นฟูทหาร 
• ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
• ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 
• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 
• ศูนย์หัวใจสิรินธร 
• จิตเวช  
• ศูนย์มะเร็ง  



Process of care ที่เป็นจุดเน้นของ รพ.รร.6 มี 7 กระบวนการดังนี้  

• battle injury including spinal cord injury 
• heat stroke 
• kidney disease 
• stroke 
• myocardial infarction 
• preterm and low birthweight  
• cancer  



จุดเน้นของ รพ.รร.6 ในปี 2564 มี 3 เรื่องดังนี้  

• crowded ER 
• high alert drug 
• sepsis 



ทะเบียนความเสี่ยงของ รพ.รร.6 มี 4 เรื่องดังนี้  

• แพ้ยาซ้ำ 
• ผ่าตัด/หัตถการ ผิดคนผิดข้างผิดตำแหน่ง 
• พลัดตกหกล้ม 
•ให้เลือดผิด 





%ของ KPI ที่
แต่ละกองทําได้
ถึงเป้าหมาย





กอง A

กอง B

กอง C

กอง D

กอง E

กอง F

จุดเน้น a1 
จุดเน้น a2 
จุดเน้น a3

จุดเน้น b1 
จุดเน้น b2 
จุดเน้น b3

จุดเน้น c1 
จุดเน้น c2 
จุดเน้น c3

จุดเน้น d1 
จุดเน้น d2 
จุดเน้น d3

จุดเน้น e1 
จุดเน้น e2 
จุดเน้น e3

จุดเน้น f1 
จุดเน้น f2 
จุดเน้น f3

KPI a1 
KPI a2 
KPI a3

KPI b1 
KPI b2 
KPI b3

KPI c1 
KPI c2 
KPI c3

KPI d1 
KPI d2 
KPI d3

KPI f1 
KPI f2 
KPI f3

KPI e1 
KPI e2 
KPI e3



กอง A

กอง B

กอง C

กอง D

กอง E

กอง F

จุดเน้น a1 
จุดเน้น a2 
จุดเน้น a3

จุดเน้น b1 
จุดเน้น b2 
จุดเน้น b3

จุดเน้น c1 
จุดเน้น c2 
จุดเน้น c3

จุดเน้น d1 
จุดเน้น d2 
จุดเน้น d3

จุดเน้น e1 
จุดเน้น e2 
จุดเน้น e3

จุดเน้น f1 
จุดเน้น f2 
จุดเน้น f3

KPI a1 
KPI a2 
KPI a3

KPI b1 
KPI b2 
KPI b3

KPI c1 
KPI c2 
KPI c3

KPI d1 
KPI d2 
KPI d3

KPI f1 
KPI f2 
KPI f3

KPI e1 
KPI e2 
KPI e3

KPI สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
12 จาก 18 
คิดเป็น 66%

ผลลัพธ์ทางคลินิกที่
สำคัญส่วนใหญ่ 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย



ขอให้กอง และศูนย์ฯ ส่ง... 
1. จุดเน้น 
2. KPI 
3. เป้าหมาย และอ้างอิง

ภายใน 30 พ.ย. 64



จุดเน้น และ KPI ของกองอุบัติเหตุ



วงรอบการรายงาน KPI ของ รพ.รร.6

รายงาน KPI ประจำปี (เดือนพฤษภาคม ของทุกปี)

รายงาน KPI ทุก 3 เดือนในการประชุมกรรมการ
ยุทธศาสตร์ (วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

KPI  ผลลัพธ์ทางคลินิก 
ที่เป็นจุดเน้นของหน่วย



KPI  ผลลัพธ์ทางคลินิก 
ที่เป็นจุดเน้นของหน่วย

วงรอบการรายงาน KPI ของ รพ.รร.6

รายงาน KPI ประจำปี (เดือนพฤษภาคม ของทุกปี)

รายงาน KPI ทุก 3 เดือนในการประชุมกรรมการ
ยุทธศาสตร์ (วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 



Integration

Excellent in medical service

Customer focus

Excellent in residency training

Competencies in administration

Service mind and ethics

ตัวชี้วัดรายปีของ รพ.รร.6



วงรอบการรายงาน KPI ของ รพ.รร.6

รายงาน KPI ประจำปี (เดือนพฤษภาคม ของทุกปี)

รายงาน KPI ทุก 3 เดือนในการประชุมกรรมการ
ยุทธศาสตร์ (วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

KPI  ผลลัพธ์ทางคลินิก 
ที่เป็นจุดเน้นของหน่วย

พฤษภาคม



PMKKPI
ระบบรายงานตัวชี้วัดแบบออนไลน์

ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์  
และศูนย์คอมพิวเตอร์



bit.ly/pmkkpi







ลงข้อมูล KPI > กดปุ่ม  +



ขอให้กอง และศูนย์ฯ ส่ง... 
1. จุดเน้น 
2. KPI 
3. เป้าหมาย และอ้างอิง

ภายใน 30 พ.ย. 64



วงรอบการรายงาน KPI  
ทุก 3 เดือน

นำเสนอ  
KPI ที่เป็นจุดเน้นสำคัญของหน่วย 
ผลงานหรือรางวัลที่ภาคภูมิใจ 
ปัญหาข้อขัดข้อง









Integration



ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

ศูนย์เวชศาสตร์ทหาร Quality management จำนวนครั้งที่เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำมา
ปรับปรุงระบบ 1 ครั้ง/ผลัด

กองตรวจโรคฯ

Health literacy อัตราความครอบคลุมในการออกนิเทศหน่วยใน
แต่ละผลัด 90 ร้อยละ

Pre-hospital care

อัตราการวัดอุณหภูมิกายตอนเย็น 90 ร้อยละ

อัตราของทหารประจำการที่สีปัสสาวะเป็นปกติ 90 ร้อยละ

อัตราการเกิดโรคลมร้อน <1 ร้อยละ

อัตราการเกิดเพลียแดด <3 ร้อยละ

อัตราการลดอุณหภูมิแกนกายให้ต่ำกว่า 38 
องศา ภายใน 30 นาที 90 ร้อยละ

อัตราผู้ป่วยที่ถึงห้องฉุกเฉินแรกภายใน 1 ชั่วโมง
นับจากเริ่มมีอาการผิดปกติ 100 ร้อยละ

กองอุบัติเหตุฯ Hospital care อัตราการลดอุณหภูมิกายให้ต่ำกว่า 38 องศา 
ก่อนออกจาก ER

90 ร้อยละ

เวชบำบัดวิกฤติ 
กองอายุรกรรม Hospital care

อัตราการรอดชีวิตใน ICU 100 ร้อยละ

Kidney failure with hemodialysis dependent 
> 3 months 0 ร้อยละ

อัตราการลดอุณหภูมิได้ตามเป้าหมายภายใน 4 
ชั่วโมง 100 ร้อยละ

อัตราผู้ป่วยที่นอน ICU น้อยกว่า 7 วัน 90 ร้อยละ

กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู Continuing care อัตราผู้ป่วยทหารที่มีอาชีพหลังจำหน่าย 100 ร้อยละ



บูรณาการของ รพ.รร.6
• battle injury including spinal cord injury 
• heat stroke 
• kidney disease 
• stroke 
• myocardial infarction 
• preterm and low birthweight  
• cancer 

• high alert drug 
• adverse drug reaction 
• med reconciliation

• ให้เลือดผิดคนผิดหมู่ 
• หัตถการผิดคนผิดข้างผิดตำแหน่ง 
• แพ้ยาซ้ำ 
• พลัดตกหกล้ม

7 processes of care

ระบบยา

ทะเบียนความเสี่ยง

• crowded ER 
• sepsisPMK focus 2021
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• crowded ER 
• sepsisPMK focus 2021

Results!



Customer focus



Voice of customer



ระบบการรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ

แบบฟอร์มความคิดเห็น
Google form

PCT รวบรวม 
และวิเคราะห์

นำผลการวิเคราะห์ 
มาออกแบบบริการ 

ให้ตอบความคาดหวัง 
ของผู้ใช้บริการ

แยกความคิดเห็น 
ของทหาร/ครอบครัว 
และประชาชนทั่วไป

Input Analysis Improvement



งานมหกรรมคุณภาพ



งานมหกรรมคุณภาพ 2021



งานมหกรรมคุณภาพ 2021



ประชุมเดือนพฤศจิกายน 

• Crowded ER 
• Sepsis  
• High alert drug



สไลด์นำเสนอนี้ ท่านสามารถ download ได้ที่...

bit.ly/pmkkm

http://bit.ly/pmkkm


Take home
กำหนดจุดเน้น KPI และเป้าหมายเพื่อรายงาน KPI ทุก 3 เดือน 30 พ.ย. 64

กำหนดส่ง SAR ม.ค. 65

QS walk round เพื่อดูมาตรฐานการปฏิบัติงาน มี.ค. 65

กำหนดส่ง VOC ของกอง มี.ค. 65

กรุณาส่ง training risk และ KPI ประจำปีของกอง

Pre-survey for AHA = Aug 2022


