




















OKR …ไม่ได้มสูีตรส ำเร็จ แต่ละทีก่ส็ำมำรถปรับให้มนัเข้ำกบัองค์กรของตัเเองได้

1. OKRs ต้องไม่เยอะ (ไม่เกนิ 3 Objective และ ใน 1 Objective มี Key Results 
(KR) ไม่คเรเกนิ 3 KRs)

2. Objective เขียนให้ท้ำทำย ....เป็นส่ิงแรกที่เรำต่ืนมำแล้เนึกถึง 

3. Key Results มันต้องเป็นผลลพัธ์หลกัไม่ใช่กจิกรรม
4. Key Results ต้องอยู่ในระยะเเลำทีก่ ำหนด
5. Key Results ตอังเดัได้ชัดเจน



ข้อเสนอในกำรเขียน OKRs

1.ให้ท ำตำรำงอนัหน่ึง ให้พนักงำนเขียนว่ำ งำนประจ ำทีเ่ขำต้องท ำมีอะไรบ้ำง ใส่มำให้หม 

2. มำถึงตอนเขียน OKRs ให้ท ำตำมล ำ ับ ังนี้

2.1 OKRs ที่เขียน ต้องห้ำมซ ้ำกบังำนประจ ำทีเ่ขียนมำในข้อที่ 1

2.2 หรือถ้ำจะเขียนซ ้ำ มันต้อง ีกว่ำเ ิม เช่น พนักงำนฝ่ำยผลติเขียน OKRs ถ้ำจะเขียนว่ำผลติ
สินค้ำ แบบนีจ้ะซ ้ำกบังำนประจ ำ แต่ถ้ำเขียนว่ำจะผลติสินค้ำให้ของเสียเป็น 0% แบบนีไ้ ้ เพรำะ
 ีขึน้กว่ำเ ิม

ข้อที ่1 และ 2 นีจ้ะเป็นกำรช่เย Screen งำนประจ ำออกจำก OKRs คือเขำจะได้เห็นเ่ำ อะไรคืองำนประจ ำ 
อะไรคือ OKRs ไม่งั้นคนเขยีนกนึ็กไม่ออก หรือ อดไม่ได้ทีจ่ะเอำงำนประจ ำเข้ำมำใส่









16

Driver Diagram
WHAT: Driver diagram คือแผนภมิูท่ีแสดงความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ี
จะมีผลต่อความส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยจ าแนกเป็นล าดบัชัน้จาก
ปัจจยัขบัเคล่ือนไปสู่แนวคิดการปรบัเปล่ียน
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Driver Diagram
WHY: Driver diagram ท าให้
• เหน็ภาพรวมของแนวทางการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้ 
• ช่วยตรวจสอบความสมบรูณ์ของส่ิงท่ีจะท า 
• ช่วยก าหนดเป้าหมายและตวัวดัความก้าวหน้าในการพฒันาใน

แต่ละองคป์ระกอบ
HOW:
• ใช้ template ในลกัษณะของ tree diagram
• ระดมสมองว่าในอะไรเป็น driver เพื่อความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

แล้วจดักลุ่ม/จ าแนก เป็น primary & secondary driver (เป็น
ระดบัหลกัการ

• ระดมสมองว่าในแต่ละ driver มีแนวคิดการปรบัเปล่ียนหรือ 
action อะไรบ้าง



Objective

Change idea

Secondary driver

Primary driver

















การตรวจราชการทีใ่ชก้ระบวนการOKR

• เด็กเตีย้

•Health literacy

•ลดแออดั

•TB

•ฆา่ตวัตาย 



ลดแออัดใน รพท.

ลด re-admit

เพิม่สมรรถนะ รพช.

รพช.ลดส่งต่อเคสไม่ซับซ้อน
เพิม่สมรรถนะ ทมี

ลดโรคเรือ้รังคุมได้
เพิม่สมรรถนะทมี รพช./รพ.สต.

เพิม่ยา/ labบางอย่าง

ลดคนไข้บางpart (ร้านยา) 

Smart hospital

ลดIPD

ลดOPD

ลดER crowding
ลดcase 4-5

Pass fast refer in

Health literacy

Health literacy

COPD with AE Health literacy





ระบบสนับสนุนบริการมี
ประสิทธิภาพ อาคาร : OR/ICU Ventilation/Zoning

CMI > 0.8
อตัราครองเตียง> 80 

รพ.ป่าซาง
เป็นNode
สายใต้

จงัหวดัประสานจดัการภาพรวม

เปิดserviceส าคญั
OR ,ICU, Palliative?

Objective and key results  :OKR

Scrub:On the job training 
(รพท. / รพ. ป่าซาง)Team competency

Knowledge 

เตรียมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
คือ Ortho ,Obs., Medไม่ซบัซ้อน

จดัการระบบประสานบริการ
และ การเงิน

skill

Man power

เครื่องมือ: OR/ICU/
เครื่องส ารองไฟ

รพช.ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายตรง
รพท.refer back

Central supply
ปรบั ระบบCleaning/sterilization/zoning
, PM สาธารณูปโภค/ระบบบ าบดั

Equipment /Instrument
/Generator และมีระบบ PM

ระบบบ าบดัน ้าเสีย

จ านวนผูป่้วยผา่ตดั12 รายต่อเดือน
ICU 2 เตียง

Palliative care เพ่ิม

มีทีม รพท. ช่วยผา่ตดั 1-3 เดือนแรก

Infection rate  
อตัราการเลื่อนผา่ตดั

Closed Fx. ,C/S, TAH, Ventilator need

อบรมระยะสัน้เฉพาะด้าน

อตัราการดึงทีม รพท. 
ช่วยผา่ตดั 3 เดือนแรก 

……..

……..



ธ.ค. ม.ค. ก.พ.W3 W4W2W1W3 W4W2W1

จ านวน
เคสOR

1
G1

0008
O1
G5
S2

6
O1
G4
S1

2
O0
G2

4
O2
G2

12รายตอ่เดอืน

20รายตอ่เดอืน

1รายตอ่เดอืน

เตรยีมงานรับเสด็จ

ทมีป่วยไขห้วดั
ระบาดใน OR



ระบบสนับสนุนบริการมี
ประสิทธิภาพ อาคาร : OR/ICU Ventilation/Zoning

CMI > 0.8
อตัราครองเตียง> 80 

รพ.ป่าซาง
เป็นNode
สายใต้

จงัหวดัประสานจดัการภาพรวม

เปิดserviceส าคญั
OR ,ICU, Palliative?

Objective and key results  :OKR

Scrub:On the job training 
(รพท. / รพ. ป่าซาง)Team competency

Knowledge 

เตรียมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
คือ Ortho ,Obs., Medไม่ซบัซ้อน

จดัการระบบประสานบริการ
และ การเงิน

skill

Man power

เครื่องมือ: OR/ICU/
เครื่องส ารองไฟ

รพช.ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายตรง
รพท.refer back

Central supply

Rotation anesth. จาก รพช.สายใต้

ปรบั ระบบCleaning/sterilization/zoning
, PM สาธารณูปโภค/ระบบบ าบดั

Equipment /Instrument
/Generator และมีระบบ PM

ระบบบ าบดัน ้าเสีย

จ านวนผูป่้วยผา่ตดั12 รายต่อเดือน
ICU 2 เตียง

Palliative care เพ่ิม

มีทีม รพท. ช่วยผา่ตดั 1-3 เดือนแรก

Infection rate  
อตัราการเลื่อนผา่ตดั

Distal radius Fx. ,C/S, TAH, Ventilator need

อบรมระยะสัน้เฉพาะด้าน

อตัราการดึงทีม รพท. 
ช่วยผา่ตดั 3 เดือนแรก 

……..

……..



ประเดน็ท่ีน่าสนใจ

• Stroke :  การเข้าถึง (Access) อตัราการเข้ารบัการรกัษาในระบบ Fast   Track ร้อยละ 29.1 

• Sepsis : อตัราการเสียชีวิต

• Ortho: เพ่ิมศกัยภาพ รพ. ป่าซาง และลดแออดั ล าพนู (Distal radius Fx.)



สเสัดค่ีะ


