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 Service Profile 
หน่วยงาน..........................................โรงพยาบาลสงขลา 

 
1.บริบท (เขียนสรุปไม่เกิน 1หน้า) 

๑.๑ หน้าที่และเป้าหมาย  
หน้าที่ : ให้ระบุว่าหน่วยงานหรือทีมมีหน้าที่ท าอะไร ให้แก่ใคร ท าให้เกิดคุณค่าอะไร ตัวอย่าง เช่น        

งานจ่ายกลาง ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน) 

เป้าหมาย : ผลที่คาดหวังจากการท าหน้าที่นั้น โดยระบุผลลัพธ์จากการให้บริการอย่างกว้างๆ ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญของคุณภาพทั้งหมด 

      ๑.๒ ขอบเขตการให้บริการ (ถ้าเป็นหอผู้ป่วยให้ระบุกลุ่มโรคส าคัญในหน่วยงานนี้ด้วย) (ให้ระบุว่าอะไรที่
เราจะให้บริการ อะไรที่ไม่มีบริการให้อาจจะเป็นกลุ่มผู้ป่วย ช่วงเวลา ความรุนแรงของผู้ป่วย ฯลฯ  ควรระบุ
ศักยภาพและข้อจ ากัด เพ่ือเป็นการขยายความขอบเขตการให้บริการ 

    1.3 ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ(จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)  (ควรระบุความต้องการที่
ส าคัญและสอดคล้องกับเป้าหมาย และขอบเขตการให้บริการเท่านั้น ไม่จ าเป็นที่จะต้องใส่ทุกอย่างเข้าไป) 

กลุ่มผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ลูกค้าภายใน  
  
  
  
ลูกค้าภายนอก  
  
  
  
  

      1.4 ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ (จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน) 
กลุ่มผู้รับผลงาน ความต้องการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
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1.5 ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน  (ระบุสถิติการให้บริการที่ส าคัญและแนวโน้มการ
ให้บริการของหน่วยงาน)  

ข้อมูลการบริการ 
ผลงาน 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 
    
    
    
    
    
    

      1.6 ประเด็นคุณภาพส าคัญ  (เป็นการสรุป Key word ว่าถ้าเราจะท างานให้มีคุณภาพแล้ว เราต้อง
ค านึงถึงอะไรบ้าง ซึ่งมักจะได้มาจากความต้องการของผู้รับผลงาน ข้อก าหนดทางวิชาการ ความต้องการของ
องค์กร ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญนี้ควรจะไปปรากฏอยู่ในส่วนเป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ด้วย 
ตัวอย่าง  ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญของหน่วยซักฟอก เช่น ประสิทธิภาพความเพียงพอ ความ น่าใช้งาน การ
ป้องกันการปนเปื้อน อาชีวอนามัย ) 

      1.7 ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ (ระบปุระเด็นท้าทายขององค์กรหรือหน่วยงาน ความท้าทายอาจจะ
เป็นปัญหา/ความเสี่ยงที่เกิดซ้ าๆของหน่วยงาน/โอกาสพัฒนาในปัจจุบันหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาจ
รวมถึงตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ความท้าทาย/ความเสี่ยงส าคัญ แนวทางแก้ไข 
  
  
  
  
  
  

1.8 ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี (ระบุข้อจ ากัดในการให้บริการ 
ข้อจ ากัดด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ Core business ของหน่วยงาน)  

ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากร 

ต าแหน่งงาน ประเภทต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

อายุงาน 
(ปี) 
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   ข้อมูลเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ส าคัญของหน่วยงาน 

เทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ส าคัญ จ านวน 
อายุ 

การใช้งาน(ปี) 
   
   
   
   

1.9 ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (การส่งเสริม/สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่, ผู้รับบริการ, 
ชุมชน, สิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงการดูแลรักษาสู่ชุมชนประเด็น Holistic Care , Humanized Health Care
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เขียนแสดงให้เห็นว่าบุคลากรเกิดความตระหนักเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ของหน่วยงาน เช่น การ Sharing  การจัดบอร์ดสื่อสารในหน่วยงาน) 
 
2.กระบวนการส าคัญ(Key Process) สรุปภายใน 1หน้า (เน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง โดยมีทกวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องร่วมด้วย)  (เขียนตามกระบวนการให้บริการของหน่วยงานหรือทีม ต้ังแต่เริ่มให้บริการจนถึงเสร็จสิ้น
กระบวนงาน) 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
3.กิจกรรมทบทวนที่ผ่านมา (ระบุว่าหน่วยงานได้มีการทบทวนประเด็นอะไรบ้างใช้กิจกรรมการทบทวนแบบใด 
เช่นทบทวน 12 กิจกรรม หรือ การประชุมเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยระบุวิธีทบทวน / ความถ่ี/ 
ผู้เข้าร่วมมีใครบ้างเพ่ือให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความครอบคลุมของการทบทวน รวมถึงระบุการเปลี่ยนแปลง
ที่ได้จากการทบทวนหรือระบุแนวทางแก้ไขที่ได้จากการทบทวน) 
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4.ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) (อาจน าเสนอเป็นกราฟแสดงข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและประเด็นส าคัญของหน่วยงานที่มีการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 
3 ปีที่ผ่านมา ที่มีการวิเคราะห์ การแปลผลและการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดดังกล่าวเพ่ือให้เห็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึน้)   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 
     
     
     
     
     
     

 
5.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

5.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน(รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)  (เป็นการรวบรวมผลงาน
คุณภาพของหน่วยงานที่ผ่านมาที่หน่วยงานท าได้ดี มีความภาคภูมิใจ โดยเขียนให้เห็น ที่มาปัญหา วิธีด าเนินงาน
และผลลัพธ์) 
ตัวอย่าง ประเด็นการส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานล่าช้า งานธุรการได้มีการน าระบบสารสนเทศมาพัฒนา
คุณภาพงานโดยปรับระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านทาง Electronic ส่งผลให้การส่งหนังสือราชการไปยัง
หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 75 เป็นร้อยละ90)  

5.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (เป็นเรื่องที่หน่วยงานก าลังด าเนินการอยู่ อาจยังไม่เกิด 
ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์เกิดแล้วแต่ยังไม่ดี ยังไม่บรรลุเป้าหมาย) อาจเขียนเป็นตารางดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
การพัฒนาคุณภาพที่อยู่

ระหว่างด าเนินการ 
วิธีการ

ด าเนินงาน 
เครื่องชี้วัด ระดับที่ปฏิบัติได้ 

     
     
     
 
6.แผนพัฒนาต่อเนื่อง (ระบุทิศทางของการพัฒนา, โครงการส าคัญท่ีวางแผนไว้ มีความสอดคล้องกับเข็มมุ่ง
องค์กร หรือ เชื่อมโยงกับทีมดูแลผู้ป่วยหรือคณะกรรมการด้านต่างๆ) 

ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

      
      
      
 


