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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
1. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจกระบวนการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลเบือ้งตน้ 
2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถวิเคราะหข้์อมลูส าคญัของโรงพยาบาล เพือ่

น าไปสูก่ารบรหิารจดัการภายในโรงพยาบาลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถน าเคร่ืองมือคณุภาพไปประยกุตใ์ชใ้น

กระบวนการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. เพือ่ใหน้กัศกึษามทีศันคติท่ีดีต่อกระบวนการพฒันาคณุภาพ

โรงพยาบาล และตระหนกัถงึความปลอดภยัของผูป่้วย 
 



1. ภาพรวมของการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
2. พืน้ฐานของ Hospital management 
3. เครื่องมอืคุณภาพ (Quality tools) 

 3P, PDSA, DALI, CQI 
 การทบทวนทางคลนิิก 
 การวเิคราะหอุ์บตักิารณ์เพื่อหาสาเหตุราก(Root cause analysis: RCA) 
 Driver diagram 

 

เน้ือหาส าคญั 



รปูแบบการเรียนการสอน 

•บรรยาย 
•กจิกรรมกลุม่ 
⎼ แบง่นกัศกึษา 2 – 3 กลุม่เพือ่ท ากจิกรรม 
⎼ ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลงาน 
⎼ อภปิรายผลงานทีน่ าเสนอรว่มกนั 
⎼ สรุปผลการเรยีนรู ้



Part I 

 ภาพรวมของการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
 Hospital management:  
⎼ การวเิคราะหแ์ละการใชป้ระโยชน์จาก Hospital profile 



การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

คณาจารย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่





Principle of Quality Management 

1. Focus on customer needs & expectations 

2. Understanding work as systems and processes 

3. Focus on the use of data 

4. Teamwork 

Quality 

Management 



Key Steps  
for  

Quality Improvement 
Identify 

Analyze 

Develop 

Test/ 
Implement 

1 

2 

3 

4 

Determine what 
to improve 

Understand the 
problem 

Hypothesize what changes 
will improve the problem 

Test the hypothesized solution.  
Decide whether to abandon, modify, or 

implement the solution 





PDSA 

The Cycle of Continuous Quality Improvement 

PLAN 

DO STUDY 

ACT 

- Make a plan for change 
- Communicate the test of the change 

- Test the change 
- Document the results of the change 
- Continue to monitor the data 

- Verify the effect of the change 
- Check results 

- Modify / abandon plan, or 
- Implement a successful plan 
- Develop on-going monitoring and 

consider implementing the change 
throughout the system 



Design / 
Redesign 

Learning Action 



ระบบงาน 

กลุม่

ผูป่้วย 
หน่วยงาน 

องคก์ร 

พื้นท่ีการพฒันา 4 วง คือการน าแนวคิด Total ท่ีหมายถึงทุกคน ทุกระบบ และผู้ป่วยทุกกลุ่ม มาสู่การปฏิบติั 
อาจจะมีการทบัซ้อนกนับ้างกใ็ห้พิจารณามุ่งเน้นตามความเหมาะสม 

พฒันาทั้งองคก์ร: พ้ืนที่การพฒันา 4 วง 

หลุมพรางของเรือ่งน้ีคือ : …………………………………………………  หลมุพราง: ต่ืนตวัและพฒันาคณุภาพเพียงบางพืน้ท่ี บางหน่วยงานคิดว่าตวัเองไม่เก่ียว 



High Value Healthcare 
• CLINICAL OBJECTIVES 

– Clinically Effective: ก่อใหเ้กดิผลลพัธท์างคลนิิกทีม่คีวามส าคญัต่อผูป่้วย ต่อชมุชน และ ต่อผู้
จา่ยเงนิ 

– มติทิีใ่ชป้ระเมนิ ไดแ้ก่ effectiveness, appropriateness, safety 
• SOCIAL OBJECTIVES 

– Patient Centered: เขา้ถงึงา่ย บุคลากรสื่อสารด ี มคีวามรูแ้ละทกัษะ ใหเ้วลาทีจ่ะตอบสนอง
ความตอ้งการของผูป่้วย 

– มติทิีใ่ชป้ระเมนิ ไดแ้ก่ patient centeredness, accessibility, timeliness 
• ECONOMIC OBJECTIVES 

– Cost Effective: คุม้ค่ากว่าเมื่อเทยีบกบัทางเลอืกอื่น เพราะขจดัความสูญเปล่าออกจาก
กระบวนการท างาน 

– มติทิีใ่ชป้ระเมนิ ไดแ้ก่ efficiency 
 



High Value Healthcare 
SOCIAL OBJECTIVES 
Patient Centered: เขา้ถงึงา่ย บุคลากรสือ่สารด ี มคีวามรู้
และทกัษะ ใหเ้วลาทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 
(patient centeredness, accessibility, timeliness) 

CLINICAL OBJECTIVES 
Clinically Effective: กอ่ใหเ้กดิผลลพัธ์ทางคลนิกิทีม่ ี

ความส าคญัต่อผูป่้วย ต่อชมุชน และต่อผูจ้่ายเงนิ 
(effectiveness, appropriateness, safety) 

ECONOMIC OBJECTIVES 
Cost Effective: คุม้คา่กวา่เมือ่เทยีบกบัทางเลอืกอืน่ เพราะ
ขจดัความสญูเปลา่ออกจากกระบวนการท างาน 
(efficiency) 

มีบางส่วนท่ีอาจ 
คาบเก่ียวกันได้ 
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กระบวนการ 
เรียนรู ้

การประเมินตนเอง 

การพฒันาตนเอง 
การประเมินจากภายนอก 

(เยี่ยมส ารวจ) 
การรบัรองคณุภาพ 

คณุภาพและความปลอดภยั 

ค่านิยมและแนวคิดหลกั 

-HA เป็นกระบวนการเรยีนรู ้
-มุ่งเนน้ผูป่้วยและสุขภาพ 

-พฒันาตอ่เน่ือง 

เป้าหมายส าคญัของ HA คือคุณภาพและความปลอดภยั 

หลุมพรางของเรือ่งน้ีคือ : …………………………………………………  หลมุพราง: คิดว่า HA คือการตรวจสอบ ไม่เข้าใจว่าจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร 



• ทบทวนปัญหาจากการท างาน (ขั้นท่ี 1) 

• หา้ค าถามพ้ืนฐาน/3P (ขั้นท่ี 2) 

• ใชม้าตรฐาน HA (ขั้นท่ี 3) 

ทบทวนตวัเอง 

(โดยเจา้ของงาน) 

• ตามรอย 

• เยี่ยมส ารวจภายใน 

• แลกเปล่ียนเรียนรู ้

ทบทวนกนัเอง 

(โดยตวัเองหรือเพ่ือนต่างหน่วย) 

• เยี่ยมส ารวจจากภายนอก 

• ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
ทบทวนจากภายนอก 

เครื่องมือส าคญัของ HA คือการทบทวน 

เพื่อจดุประกายการพฒันาหรือหาโอกาสพฒันา 

หลุมพราง: ไม่สามารถมองเหน็โอกาสพฒันาได้จากการทบทวนภายใน 



ดีตอ่ผูร้บั

ผลงาน 

ดีตอ่ตนเอง

และทีมงาน 
ดีตอ่องคก์ร 

ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์าก HA 

ความเส่ียงลดลง มีภมิูคุม้กนั  
ท างานงา่ยข้ึน 

ส่ิงแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน  

ไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง 

ขายฝันและท าฝันใหเ้ป็นจริง 

ไดร้บัขอ้มูลมากข้ึน 
ไดร้บัการตอบสนองมากข้ึน 
ไดร้บัการพิทกัษสิ์ทธิ/ศกัด์ิศรี 

ความเส่ียงลดลง  
คุณภาพการดแูลดีข้ึน  
ความพึงพอใจมากข้ึน 

เป็นองคก์รเรียนรู ้ 

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

มีผลงานที่เป็นเลิศ 

เป็นองคก์รที่น่าไวว้างใจ   

อยูร่อด ยัง่ยืน ช่ือเสียงดี  

มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รบัผิดชอบ 

หลมุพราง: ไม่มีการใคร่ครวญ
ว่าบคุลากรจะได้รบัประโยชน์
อะไรจากการให้บริการท่ีมี
คณุภาพ 



Step1 Step 2 HA 
Advanced HA 

(AHA) 

District Health 
System 

Accreditation(DHSA) 

Disease Specific 
Certification 

Healthcare Network 
Certification(HNC) 

Seamless 
เชื่อมต่อระบบอย่างไร้รอยต่อ 

Excellence 

Nurture 

HAI Recognition Program & Stakeholder Input 

MOPH Policy of 
Regional 

Administration 

Demand of  
high performed hospitals 

MOPH Policy of 
Primary Care 

Basis of 
excellence 

HA focus on 
outcome 

SHA  
บ่มเพาะเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล 



Hospital Profile 



Hospital Profile 
• คือ สรุปข้อมูลส ำคัญของโรงพยำบำลท่ีแสดงให้เห็นบริบทท่ีเป็นตัวก ำหนดทิศทาง กำร

ท ำงำนของโรงพยำบำล (Context >>> Direction) ตำมด้วยควำมส ำเร็จขององค์กร 

• ท าไมจึงส าคัญ 

• ส าหรับ รพ. ควำมเข้ำใจในโจทย์ขององค์กรหรือควำมต้องกำรขององค์กร มีควำมส ำคัญ
ต่อทีมงำนของ รพ. 

• ส าหรับ คนภายนอก ใช้ในกำรพิจำรณำว่ำสิ่งท่ีองค์กรด ำเนินกำรนั้นสอดคลอ้งกับบริบท
ขององค์กรหรือไม่ จะได้มีควำมเข้ำใจท่ีเหมำะสม 
 



องค์ประกอบ 

• HP มีองค์ประกอบคือ  
– ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร  : ข้อมูลท่ัวไป อัตรำก ำลัง สัดส่วนภำระงำนกับจ ำนวน

บุคลำกร โครงสร้ำงองค์กร ท่ีตั้งองค์กร 

– ลักษณะส าคัญขององค์กร : สภำพแวดล้อมขององค์กร ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน บริบทเชิงกลยุทธ์ (ท่ีมีผลต่อควำมยั่งยืนขององค์กร) 

– ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร 
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Hospital Profile   
(Context, Direction, Result) 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

2. บริบทขององค์กร 

3. ทิศทางขององค์กร 

4. ผลการด าเนินการ 

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้น/เข็มมุ่ง 

ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 
2.1 ขอบเขตกำรให้บริกำร 
2.2 ประชำกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
2.4 อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
2.5 โครงสร้ำงองค์กร 
2.6 ผู้ป่วยและผู้รับผลงำนส ำคัญ 
2.7 ควำมสัมพันธ์กับองค์กรภำยนอก 
ค. ความท้าทายขององค์กร 
2.8 กำรแข่งขัน ควำมเติบโต ควำมส ำเร็จ 
2.9 ความท้าทายท่ีส าคัญ 
2.10 กำรพัฒนำคุณภำพและกำรเรียนรู้ 

(1) โรคที่เป็นปญัหาส าคญัในพืน้ที่   
(2) โรคที่เป็นโอกาสพฒันา หรือมีข้อจ ากัดในการให้บรกิาร 
(3) เหตุการณ์ทีมี่ผลตอ่การพฒันา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
(4) ปัญหาส าคัญที่โรงพยาบาลก าลงัพยายามแก้ไข 
(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร 





วิเคราะห์เอกสาร Hospital profile : Context, Direction, Result 

• เอกลักษณ์ / ลักษณะเฉพาะ ของ รพ. คืออะไร >>>>>>> Context 

• ทิศทางของ รพ. คืออะไร >>> Direction  

• ความท้าทายส าคัญ มีการค้นหาและระบุชดัเจน หรือไม่ >>> Direction 

• แผนกลยุทธ์น้ันก าหนด(ความคาดหวังของ)วัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ 

• วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคลอ้งและครอบคลมุ ความท้าทายส าคัญหรือไม่  

• มีการก าหนด วิธีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือ มี ตัวชี้วัด ที่วัดการ
บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละระดับหรือไม ่>>> Result 

• กลุ่มโรคส าคัญมีอะไรบ้าง และมีข้อมูลส าคญัอื่นๆ ที่น่าสนใจหรือไม่  



Hospital Profile One Page 
ช่ือองคก์ร   

ลกัษณะองคก์ร   
บริการหลกั   
 S-T-E-E-P 

Change or Situation 
Social Technological  

  
Economical 

  
Environmental  

  
Political 

  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ โอกาสเชิงกลยุทธ ์ Competitive Situation 

จดุเน้น/เขม็มุ่ง 
วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ ์

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมหลกั 

ระบบก ากบัดแูลองคก์ร กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั สมรรถนะหลกัขององคก์ร คณุลกัษณะของบริการ 

S-I-P-O-C Suppliers (ผูส่้งมอบ) Inputs (ปัจจยัน าเข้า) Processes (กระบวนการ) Outputs (ผลผลิต) Customers (ผูร้บัผลงาน) 

ผูส่้งมอบ วสัด ุเวชภณัฑ ์ ระบบงานส าคญั บริการหลกั ผูป่้วยและความต้องการ 
พนัธมิตรและบทบาท อาคารสถานท่ี กระบวนการท างานส าคญั สาขาการให้บริการเฉพาะทางท่ีส าคญั ปัญหาสุขภาพส าคญั 

คู่ความร่วมมือและ
บทบาท 

เครื่องมือและเทคโนโลยี กระบวนการสนับสนุนท่ีส าคญั   ผูร้บัผลงานอื่นและความต้องการ 

ความร่วมมือด้าน
การศึกษา 

โครงร่างก าลงัคน เครือข่ายบริการและบทบาท   ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการ 

บริการท่ีจ้างเหมา ปัจจยัผกูพนัของก าลงัคน 

  ข้อก าหนด้านสุขภาพและความปลอดภยั 





 

Resources 
 

Core 

Competency 

Strategic 

Objective 

Mission  

Vision 

Work 

System 

Work 

Process 

Strategic 

Challenges 

Strategic 

Advantages 
Strategic 

Opportunities 

Results/KPI 

ตรวจสอบความสมัพนัธใ์นเรือ่งทิศทางองคก์ร 

Strategic Objectives ท ำให้บรรลุวิสยัทศัน์
พนัธกิจได้เพียงใด 

ตวัช้ีวดัแสดงกำรบรรลุ Strategic 
Objectives ได้หรือไม่ 

Strategic Objectives 
ตอบสนอง Strategic 
Challenges เพียงใด 

Strategic Objectives ใช้ประโยชน์
จำก Strategic Advantages 

เพียงใด 

มีกำรน ำ Strategic Opportunities มำ
พิจำรณำ Intelligent Risk อย่ำงไร 

มีกำรตอบสนองต่อกำรทบทวน
ตวัช้ีวดัอย่ำงไร 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. คือ I-W-I-S-H 

– International player 

– Wisdom leader 

– Innovative Medical School 

– Sophisticated and Comprehensive Medicine 

– Happy organization 

• ใหย้กตวัอยา่งกจิกรรม หรอื งาน ทีจ่ะท าใหไ้ดต้าม strategic objective นี ้

 



Part I: กิจกรรมกลุ่ม 

- วเิคราะหอ์งคก์รผา่น Hospital profile ตวัอยา่ง 
- ในฐานะผูบ้รหิารของ รพ. จะใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์hospital profile อยา่งไร 





Part II 

 เครือ่งมอืคุณภาพ (Quality tools) 
⎼ 3P, PDSA, DALI 



3P เป็นหลักพืน้ฐานทีง่า่ยทีส่ดุ ใชไ้ดก้ับทกุระดับ 

3P ย ้าใหเ้ราตอ้งเขา้ใจเป้าหมายของทกุสิง่ทีเ่ราท า 

3P เป็นเครือ่งมอืใชท้บทวนงานของเราอยา่งงา่ยทีส่ดุ น าไปสูก่าร
ปรับปรงุโดยทันท ี

แนวคิด 3P 

Purpose Process Performance 



Purpose Process Performance 

Learning 

Improvement 

Design -> Action 

3P: Basic Building Block of Quality 

3P ในงานประจ าวนั 
3P ในโครงการพฒันาคุณภาพ 
3P ในระดบัหน่วยงาน/บรกิาร (service profile) 
3P กบัการพฒันาระบบงาน 
3P กบัการดแูลผูป่้วย (clinical tracer) 
3P กบัการบรหิารองคก์ร (strategic management) 



วสิยัทศัน์ทีม่ชีวีติ 
จรยิธรรม & จรรยาบรรณ 
ยุทธศาสตร ์(3P) 
มาตรฐานตอนที ่I & IV  
SAR ในภาพรวม ระบบงาน 

กลุม่

ผูป่้วย 
หน่วยงาน 

ภาพรวมการพฒันาทุกพ้ืนท่ี 

ทบทวนคุณภาพการดแูลผูป่้วย 
Patient Safety Goals 
ตามรอยทางคลนิิก (3P) 
พฒันาคุณภาพทางคลนิิก 
มาตรฐานตอนที ่III 

SS, 5 ส. 
กจิกรรมคุณภาพพืน้ฐาน 
ท างานประจ าใหด้ ี
มอีะไรใหคุ้ยกนั 
ขยนัทบทวน 
Service Profile (3P) 
มาตรฐานตอนที ่I (3-6) 

ทบทวนระบบงาน (ยา, IC) 
3P ของระบบงาน ทุกระบบ 
มาตรฐานตอนที ่II 

องคก์ร 



เป้าหมายกบัการบรรลเุป้าหมาย 

Purpose 

Process 

Performance 

อะไรคือหน้าท่ีและเป้าหมายของหน่วยงาน/กิจกรรม 

อะไรคือตวัวดัการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน/กิจกรรม 

เป้าหมายและตวัวดัมีความสอดคล้องกนัหรอืไม่ 



การประยกุต ์3P กบัการพฒันาในระดบัต่าง ๆ 
ระดบัของงานพฒันา Purpose Process Performance 

กจิกรรมประจ าวนั เป้าหมายของกจิกรรม ขัน้ตอนการท างาน รบัรูผ้ลอย่างงา่ย ๆ  

โครงการพฒันาคุณภาพ เป้าหมายของโครงการ กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง ผลลพัธข์องโครงการ 

หน่วยงาน เป้าหมายของหน่วยงาน 
กระบวนการหลกัของ
หน่วยงาน 

KPI ของหน่วยงาน 
(OKRs) 

การดูแลผูป่้วย เป้าหมายการดแูลผูป่้วย กระบวนการดูแลผูป่้วย KPI ในการดูแลผูป่้วย 

ระบบงาน เป้าหมายของระบบงาน 
กระบวนการหลกัใน
ระบบงาน 

KPI ของระบบงาน 

ยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
พนัธกจิและวตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการทีส่ าคญั KPI ของแผนยุทธศาสตร ์



กิจกรรม : ให้ลองยกตวัอย่างการใช้หลกั 3 P แล้วแลกเปล่ียนกนั 
ระดบัใดกไ็ด้ ใน P : Process 

Purpose 

Process 

Performance 

ท่ีส าคญั(key process) คือ.............................................................................. 

3P ในระดบั..............................เรือ่ง / งาน / หน่วยงาน............................................................... 





Key Process Process Requirement Measure Process Design 

กระบวนการส าคญัที่
ต้องการควบคมุ เป็น
กระบวนการที่มีผลกระทบ
อย่างมาก ต่อการบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนา 

ข้อก าหนดที่ส าคญัของกระบวนการ 
สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
คุณลักษณะคุณภาพ 
(หรือเป็นเปา้หมายของกระบวนการ) 
อาจวิเคราะห์โดยใช้ N-E-W-S: 

N: Needs of customer 
E: Evidences 
W: Waste 
S: Safety 

 

ตัววัดที่ใช้บอกการบรรลุ
เป้าหมายของกระบวนการ 
ติดตามเพือ่ให้ม่ันใจว่า
กระบวนการไดด้ าเนนิไป 
และส่งผลตามที่ควรเปน็ 
สอดคล้องกบั process 
requirement 

Design โดยค านึงถึง: 
- การใช้ความรู้ส าคัญที่ยังไม่ได้

น ามาใช้ หรือ ศึกษาจาก best 
practice  

- User center 
สิ่งที่ควรระบุใน process design: 
- ขั้นตอนปฏิบตั ิ
- เงื่อนไขการปฏบิัต ิ
- การป้องกันความเสี่ยงของ 

process 
- Preparedness 
- การส่งต่อระหว่างขั้นตอนส าคญั 

Process Management 



Part II: กิจกรรมกลุ่ม 

1.ยกตวัอยา่งการใชแ้นวคดิ 3P ในการพฒันางานระดบัใดกไ็ด ้
2.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ 
3.อภปิราย และสรปุผลการเรยีนรูร้ว่มกนั 



Part III 

 เครือ่งมอืคุณภาพ (ต่อ) 
 การทบทวนทางคลนิิก 
 การวเิคราะหอ์ุบตักิารณ์เพือ่หาสาเหตุราก (Root 

cause analysis: RCA)  
 การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Quality 

Improvement: CQI; Performance Improvement: PI) 



การทบทวนทางคลินกิ   
Basic Quality Improvement Tool 



ท าไมต้องทบทวน 

การทบทวนคือการเรียนรู้ของทีม 
การทบทวนที่ดีน ามาสู่: 
• เห็นปัญหาและเข้าใจปัญหาร่วมกัน 
• เข้าใจสาเหตุที่ลึกซึ้ง 
• ร่วมกันคิดค้นทางออกอย่างสร้างสรรค์ 
• ผูกพันในปฏิบัติการแก้ปัญหา 
• ทีมงานเติบโตไปด้วยกัน 
• ผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีดีขึ้น 
• เกิดความปติิสุข 



N-E-W-S Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 

Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ที่ทันสมัย  

ทบทวนโอกาสจะเกิดอุบัติการณ ์

และอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรัพยากร/ 
เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นคุณค่า 



• ผู้ป่วยโรคหัวใจมาด้วยอาการปวดท้อง วินิจฉัยล่าช้า  
• ผู้ป่วยท้องร่วง เสียน้ ามากจนมีอาการช็อค และเสียชีวิต 
• ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดลูก shock จากการเสียเลือด 
• ทารกแรกเกิดมีอาการตัวเหลืองมากหลังจากกลับไปบ้าน 
• ผู้ป่วยเบาหวานมาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเป็นลม เหง่ือออก ระดับน้ าตาลต่ ามาก 
• ผู้ป่วยโรคจิตอาการก าเริบจนฆ่าตัวตาย 
• ผู้ป่วยผ่าตัดตาแล้วติดเชื้อ ต้องควักเอาลูกตาออก 
• ผู้ป่วยปวดท้อง มีแผลในกระเพาะอาหารทะลุ วินิจฉัยไม่ได้  ติดเชื้อในช่องท้อง 

ตัวอย่างอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์(Adverse Event) 
 ที่ควรน ามาทบทวน 



เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root causes 

ป้องกนั 

ปัญหา 

• วิเคราะหจ์ากเหตกุารณ์จริง เข้าไปดใูนสถานท่ี
จริง คยุกบัผูค้นท่ีเก่ียวข้อง 

• ถาม “ท าไม” เพ่ือโยงไปสู่ปัจจยัในระดบัอ่ืนๆ 
• ถามว่า “ถ้าจดัการตรงสาเหตน้ีุแล้ว ปัญหาจะ

ลดลงหรือหมดไปหรือไม่” 
• ใช้สถิติวิเคราะหเ์ม่ือจ าเป็น 

ข้อมลูข่าวสาร  
การศึกษา/ฝึกอบรม  
การส่ือสาร 
ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ความพร้อมของเครื่องมือ 
การออกแบบกระบวนการท างาน 
การควบคมุกระบวนการท างาน 
การบริหารความเส่ียง 
การน าและวฒันธรรมองคก์ร 

ทบทวนเพ่ืออะไร? รู้สำเหต-ุ>ป้องกนั 



2. Potential Change 

3. Listen to Voice of staff 

5. Creative solution 

How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

1. Story & Timeline 

4. Swiss Cheese 

ขั้นตอนการทบทวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง(RCA) 



N-E-W-S Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 

Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ที่ทันสมัย  

ทบทวนโอกาสจะเกิดอุบัติการณ ์

และอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรัพยากร/ 
เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นคุณค่า 



ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย 
• ดูแลผู้ป่วยเหมือนคนคนหนึ่งซ่ึงมีหัวใจ มีความรู้สึก 
• รับฟังและแก้ปัญหาของผู้ป่วยด้วยความเต็มใจ 
• ให้ผู้ป่วยได้รับรู้และมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
• ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
• ตรวจรักษาด้วยความพอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป 
• ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
• ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่ได้ของแถมที่ไม่ต้องการ(complication) 
• เอาใจใส่ รวดเร็ว สะดวกสบาย 



การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ลูกค้า/ผู้รับบริการ 

2. ตอบสนองความต้องการ 
- ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
- ดูแลเต็มท่ีด้วยความระมัดระวัง 
- คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรี 
 (เอาใจเขามาใส่ใจเรา) 

 1. รับรู้ความต้องการ 

3. รับฟังเสียงสะท้อน 



Patient Journey Map 

Customer Focus Excellence 

Doing 

Thinking 

Feeling 



N-E-W-S Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 

Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ที่ทันสมัย  

ทบทวนโอกาสจะเกิดอุบัติการณ ์

และอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรัพยากร/ 
เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นคุณค่า 



แผนปฏิบัติการ สิ่งท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน แนวปฏิบัติท่ีได้มาตรฐาน 

Adults receiving IV fluid therapy in 

hospital have an IV fluid 

management plan, determined by 

and reviewed by an expert, which 

includes the fluid and electrolyte 

prescription over the next 24 hours 

and arrangements for assessing 

patients and monitoring their plan. 

ตามรอยดูการ
ปฏิบัติจริงโดยวิธี 
observation, 

interview, 
records 

Gap 

ออกแบบแนวปฏิบัติ 

Evidence-Practice Gap 



N-E-W-S Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 

Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ที่ทันสมัย  

ทบทวนโอกาสจะเกิดอุบัติการณ ์

และอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรัพยากร/ 
เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นคุณค่า 



 

• Defects rework (การท างานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง) 
• Overproduction (การผลิต/บริการมากเกินจ าเป็น) 
• Waiting (การรอคอย) 
• Not using staff talents (ไม่ใช้ภูมิรู้ของเจ้าหน้าที)่ 
• Transportation (การเดินทาง) 
• Inventory (วัสดุคงคลัง) 
• Motion (การเคลื่อนที)่ 
• Excessive processing (กระบวนการที่มากเกินจ าเป็น) 

Waste 

D 
O 
W 
N 
T 
I 

M 
E 



ทบทวนผลลพัธ/์กำรบรรลเุป้ำหมำย 

Purpose Process Performance 
ตัง้เป้า เฝ้าด ู

ปรบัเปล่ียน 

ตัวอย่าง 
• อัตราการติดเช้ือหลังผ่าตัดน้อยกว่า 0.5% 
• Well-controlled blood sugar in DM > 80% 
• AMI mortality rate < 1% 





Root Cause Analysis 
(RCA) 



To err is human 



To err is human 







•

•





องค์ประกอบส าคัญในการท า RCA 

Input Data 

Systematic 
Thinking & 
Integration 

Team & Time 

รายละเอียดเหตุการณ์ ที่สัมพันธ์กับช่วงเวลา 

มุมมองของผู้ปฏิบัติหน้างานต่อเหตุการณ์, ข้อจ ากัด 



Root Cause Analysis 



ตวัช่วยในกำรวิเครำะหปั์จจยัก่อเหต ุ 
(Contributing Factors / Root Causes) 



              ใช้ Organizational Accident Causation Model เพื่อช่วยหำรโูหว่ 

Work Environment 
การจัดอตัราก าลงัและ skill mix ภาระงาน 
เครือ่งมอื (การออกแบบ/ความพรอ้มใช/้การ
บ ารุงรักษา) การสนับสนุนของผูบ้รหิาร 

Team Factors 
การสือ่สาร (วาจา/ลายลกัษณอ์กัษร) การ
ก ากบัดแูล ความเปิดใจ โครงสรา้งทมีและ

ผูน้ า Individual Factors 
ความรูแ้ละทักษะ ความสามารถ สขุภาพ

ร่างกายและจติใจ 

Task Factors 
การออกแบบงาน การมแีละใช ้protocol 

การตรวจทดสอบทีแ่ม่นย ้า การเขา้ถงึขอ้มูล 

Patient Factors 
ความซบัซอ้นและความรุนแรงของการ

เจ็บป่วย ภาษาและการสือ่สาร บุคลกิภาพ
และปัจจัยสงัคม 

Organization & 
Management Culture 

ขอ้จ ากดัดา้นการเงนิ โครงสรา้ง
องคก์ร เป้าหมายเขงิกลยุทธ ์
นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ
วฒันธรรมความปลอดภัย 

Management Decision & 
Organizational 

Processes National, State, 
Industry, Regulatory-

imposed factors 

Unsafe Acts 

 
 

Errors 
 
 

Violations 

Contributory Factors 

Latent Conditions 
Defense & 

Barriers 

Active Failures 
Care Delivery Problems 



Contributing Factors to Adverse Events in Health Care 

Individual Staff 

Factors 
Knowledge, Skills, 

Experience, 

Sensory/physical 

capabilities  

Alertness, Fatigue, 

Motivation, 

Attitude,  

Cultural 

competency 

Nature of Work 
Treatment 
complexity,  
Workflow,  

Competing tasks,  
Interruptions, 

Physical/cognitive 
requirements 

Physical 

Environment 
Lighting, Noise, 

Temperature, Workplace 

layout, Distraction, 

Ventilation 

Human-System 

Interfaces 
Medical devices,  

Equipment location,  
Controls and displays,  

Software control, 
Paper/electronic charts,  
Information technology, 

Available information 

Social Environment 
Management & 

supervision, 
Group norms & climate, 

Communication/ 
coordination,  

Work life quality,  

Local procedure 

Management 
Organizational policy/ 

culture/structure, 

Management system, 

Management 

priorities, 

Leadership 

involvement, 

Work process design, 

Policies & 

procedures, 

Resource availability, 

Staff management, 

Training & education, 

Maintenance, 

Support from central 
functions 

External 

Environment 
Knowledge base, 

New technology,  

Equipment 

design, 

Economic 

pressure, 

Public 

awareness, 

Demographics, 

Government 

initiatives, 

Healthcare 

policy, 

Political climate, 

Rules & 

regulation 

Adverse  

Event 

Performance 
Acceptable or 

Sub-standard 

Active Errors Latent Conditions 

5th Tier 4th Tier 2nd Tier 1st Tier 3rd Tier 

Team 
Role clarity, 
Handover, 

Communication,  Patient Factors 
Having information to 

avoid AE, 

Social or cultural 

factor, 

Language barrier, 

Medical condition, 

Medication 

การจะได ้root cause ตอ้งสบืคน้ไปใหถ้งึ 

 3rd หรอื 4th tier ของ contributing factor 



2. Potential Change 

3. Listen to Voice of staff 

5. Creative solution 
How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

1. Story & Timeline 

4. Swiss Cheese 

ขัน้ตอนกำรทบทวน 



RCA 5 steps 
(1) เรียงร้อยเรื่องราว (timeline)  

(2) หาจดุเปล่ียน (unsafe act) อาจจะมีได้มากกว่า 1 จดุ  

(3) รบัฟังคนท างาน 

 (1) สถานการณ์ขณะทีเ่กดิเหตุการณ์เป็นอย่างไร  

 (2) ไดร้บัขอ้มลูอะไร  

 (3) แปลความหมายของขอ้มลูอะไร อย่างไร  

 (4) มขีอ้จ ากดัในการท างานอะไร  

 (5) ตอ้งการการสนบัสนุนอะไร  

 (6) ถามท าไมซ ้าหลายๆ ครัง้   

(4) หาปัจจยัท่ีเป็น workplace factor และ organization factor  

(5) ออกแบบระบบด้วยความคิดสร้างสรรค ์

 



1. Story & Timeline 

RCA Step 1: Story & Timeline 



Story & Timeline: Identify What Happened 

What เกดิอะไรขึน้   Who ใครบา้งทีเ่กีย่วขอ้ง  
When เกดิขึน้เมื่อใด   Where เกดิขึน้ทีไ่หน  
Consequence ผลเสยีทีเ่กดิขึน้หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้รุนแรงเพยีงใด  
Likelihood โอกาสเกดิซ ้ามหีรอืไม ่



•  ER ปวดทอ้ง Dx AGE 

•  ER revisit -> admit Dx AGE 

•  Shock 

•  Death 

Story & Timeline: Identify What Happened 

ชายหนุ่ม อายุ 25 ปี ไม่มีโรคประจ าตัวใดๆ 
1. เล่นกีฬาแล้วปวดท้องมากมา ER ให้การวินิจฉัย Acute Gastroenteritis ให้ยารักษาแล้วกลับบ้าน 
2. อาการไม่ดีข้ึน มาท่ี ER  ได้รับการ admit Dx. AGE 
3. ดูแลแบบ AGE ท่ี ward 
4. Shock  
5. Death 



2. Potential Change 

1. Story & Timeline 

RCA Step 2: Potential Change 



Potential Change: What Should Have Happened? 

ใช้ประโยชน์จากอคติของการมองยอ้นหลงัเพื่อระบจุดุเปล่ียน 
(จดุเปล่ียน = ระบบ/มาตรฐานการปฏิบติั/การตดัสินใจ ท่ีควรเกิดขึน้) 

การเขียน flow กระบวนการดแูลทัง้หมดอาจช่วยได้ 
อาจมีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเรียนรูแ้นวทางท่ีดีท่ีสดุ 

จดุเปล่ียนเหล่าน้ีคือการเปล่ียน unsafe act ให้เป็น appropriate act 





Patient

characteristic 
Individual staff 

Skill & expertise 

Fatigue ,Distraction

Active failure

Latent 
failure



Assess Diagnosis Plan Care 

Monitor & reassess 

Educate Discharge 



3. Listen to Voice of staff 

RCA Step 3: Listening 

• ใช้เวทีให้ผู้เกีย่วข้องได้บอกเล่าจากมุมมองของตนตามความเหมาะสม 
• ทุกคนมีบทบาท และควรรบัทราบบทบาทของผู้อืน่ 
• การทราบว่าผู้เกีย่วข้องได้รบัข้อมูลอะไร แปลผลข้อมูลอย่างไร ต้องการอะไร มีข้อจ ากดัอะไร 

ท าให้เกิดความเข้าใจคนท างาน 
• ควรมี facilitator ช่วยตัง้ค าถามทีเ่หมาะสม  

2. Potential Change 

1. Story & Timeline 



Assess Diagnosis Plan Care 

Monitor & reassess 

Educate Discharge 

Unsafe  

Act 

Local Workforce  

Factors 

Organizational Factors 

Unsafe  

Act 

Local Workforce  

Factors 

Organizational Factors 

พดูคยุเพ่ือให้เข้ำใจปัจจยัเอ้ือ 

ถาม WHY โดยมีแนวคิดเชิงระบบอยู่ในใจ 



มี Model ให้เลือกใช้มำกมำย 



Organization 

Culture 

Resource 

Policy 

Process design 

Supervision & 

management 

Work environment 

Equipment 

Material 

Staffing 

Education 

Training 

Information 

Team 

Role clarity 

Communication 

Handover 

Individual staff 

Skill & expertise 

Fatigue, distraction 

Patient  

characteristic 

สรปุมำเป็น Model เพ่ือใช้จริง 



แนวทำงกำรตัง้ค ำถำม 
Local Workplace Factors Organizational Factors 

ลกัษณะของผูป่้วยมผีลต่อการเกดิ AE หรอืไม ่ แนวทางอะไรทีค่วรมสี าหรบัผูป่้วยทีม่ลีกัษณะนี้ 

บคุลากรมคีวามเหนื่อยลา้ เครยีด เสยีสมาธ ิหรอืไม ่ การจดัระบบงานและสิง่แวดลอ้มอะไรทีจ่ะป้องกนัได้ 

บคุลากรมคีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอหรอืไม่ การฝึกอบรมและการใหข้อ้มลูอะไรบา้งทีจ่ าเป็น 
ระบบเตอืน (reminder system) อะไรทีจ่ะช่วยได ้

สมาชกิในทมีมคีวามชดัเจนในบทบาทหน้าทีห่รอืไม ่ มกีารมอบหมายงานอย่างไร 

สมาชกิในทมีไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจนหรอืไม่ แนวทางการบนัทกึขอ้มลู การสือ่สารและสง่ต่อขอ้มลูระหว่างสมาชกิทีจ่ะช่วย
ป้องกนัไดค้วรเป็นอย่างไร 

เครอืงมอื อุปกรณ์ เวชภณัฑ ์สถานที ่มคีวามพรอ้มหรอืไม่ ระบบการจดัการเครื่องมอื อุปกรณ์ เวชภณัธ ์สถานที่/ส ิง่แวดลอ้ม อะไรทีช่่วย
ได ้มทีรพัยากอะไรทีต่อ้งการเพิม่ 

ระบบการตดิตามก ากบัและตอบสนองเป็นอยา่งไร 

การออกบบระบบงานเอือ้ต่อการท างานทีป่ลอดภยัหรอืไม ่

มนีโยบายอะไรทีเ่ป็นอปุสรรคในเรื่องนี้ 

วฒันธรรมองคก์รเป็นอยา่งไร 



4. Swiss Cheese 

RCA Step 4: สรุปปัจจยัเอ้ือหนุน 

3. Listen to Voice of staff 

2. Potential Change 

1. Story & Timeline 

เป็นหน้าท่ีของ RCA Facilitator  
ท่ีจะประมวลข้อมลูทัง้หมด 

มาสรปุเป็นปัจจยัเชิงระบบส าหรบัแต่ละจดุเปล่ียน 



หาปัจจยัสาเหต ุ

• ใหพ้จิารณาปัจจยัทีเ่ป็น workplace factor และ 
organization factor ทีเ่กีย่วเนื่องกบั unsafe act 
พยายามอยา่ใหจ้บที ่human error 

 



5. Creative solution 
How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

RCA Step 5: Creative Solution 

4. Swiss Cheese 

3. Listen to Voice of staff 

2. Potential Change 

1. Story & Timeline 



ออกแบบระบบด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

• ให้ร่วมกนัพิจารณาว่าจะใช้แนวคิด Human Factor 
Engineering และความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ
ระบบงานเพ่ือป้องกนัปัญหาอย่างไร  

• แล้วตัง้ค าถามกลบัว่าเม่ือท าอย่างนัน้แล้วจะป้องกนัปัญหาได้
จริงหรือไม่ จะเกิดซ า้ได้หรือไม่ 

 



• การออกแบบระบบงาน  
• การใหข้อ้มลูและฝึกอบรม  
• การสือ่สาร  
• การมอบหมายงาน   
• การนิเทศงาน  
• สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิาน  
• อุปกรณ์/เครือ่งมอื/เทคโนโลย ี 
• การควบคุมก ากบั 

 การเขยีนฉลาก 
 การส่งสญัญาณเตอืน 
 การน าเสนอขอ้มลู 
 แบบบนัทกึ 
 กระบวนการ/ขัน้ตอนการท างาน 
 ซอฟทแ์วร ์
 สถานทีท่ างาน 
 การฝึกอบรม 
 เครื่องชว่ยการจ า การคดิ การตดัสนิใจ 
 นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ





N-E-W-S Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 

Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ที่ทันสมัย  

ทบทวนโอกาสจะเกิดอุบัติการณ ์

และอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรัพยากร/ 
เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นคุณค่า 



Risk= probability 
for an incident 

  Incident                            

 without                             

    Harm                                   
         (Near Miss)                               

Harm from  

nature of  
disease 

Incident  

& Harm 
(AE) 

Error 

A. สถานการณท์ีอ่าจท าใหเ้กดิ error ได ้ แตไ่ม่เกดิ 

B. เกดิ error แตไ่ม่ถงึผูป่้วย (near miss) 

C. เกดิ error ถงึผูป่้วย แตไ่ม่ท าใหเ้กดิ harm (no harm incident) 

D. ตอ้ง monitor ว่าไม่เกดิ harm หรอืตอ้งรกัษาเพือ่ป้องกนั harm 

E. เกดิ temporary harm และตอ้งไดร้บัการรกัษา 

F. เกดิ temporary harmและตอ้งรบัไวน้อน รพ.หรอืตอ้งนอน รพ.นานขึน้ 

G. เกดิ permanent harm 

H. ตอ้งไดร้บัการรกัษาเพือ่ชว่ยชวีติ เชน่ CPR, defibrillation, intubation 

I. เสยีชวีติ 

เม่ือจะใช้ AE เพ่ือ redesign เร่ิมจำกท ำควำมเข้ำใจให้ตรงกนั 



ท ำข้อสรปุส ำคญัให้ชดัเจน 

เป็น Adverse Event หรือไม่? 
ถ้ำเป็น อะไรคือ patient harm 
  มีควำมรนุแรงระดบัใด 
  อะไรคือ error หรือ incident 
ถ้ำไม่เป็น อะไรคือ error หรือ incident 
  รนุแรงระดบัใด (actual) 
  อะไรคือ potential harm ถ้ำถึงผูป่้วย 

Incident 

Patient 
Harm 

Level of 
Harm 

กำรวินิจฉัยโรค  
ควำมสมัพนัธ์กบัอำกำรของผู้ป่วย 
ควำมเป็นเหตเุป็นผลในกำรตดัสินใจ 
ค ำอธิบำยผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 

(ควำมเหน็ของแพทยจ์ะมีส่วนช่วยได้มำก) 

Diagnosis 



หำข้อมลูและควำมรู้รอบด้ำน 

 ผลกำรวิเครำะหอ์บุติักำรณ์ท ำนองเดียวกนัขององคก์ร 
 คู่มือกำรปฏิบติังำนขององคก์ร 
 ข้อแนะน ำขององคก์รวิชำชีพ 
 ข้อมลูวิชำกำรจำก internet, website 
 ควำมเหน็ของผูเ้ช่ียวชำญในสำขำนัน้ 
 หลกัฐำนต่ำงๆ 
 ข้อมลูและควำมเหน็ของผูท่ี้อยู่ในเหตุกำรณ์ 
• ล ำดบัขัน้ของกำรกระท ำโดยละเอียดและควำมคิดในขณะนัน้ 

-> focus ของกำรปรบัปรงุมำตรกำรป้องกนั 



Access 

Entry 

Assessment Investigation 

Diagnosis 

Care of Patient Reassess Communication Information & 
Empowerment 

Discharge 

Continuity of Care 

กระบวนการดูแลผู้ป่วย 

Plan of Care Discharge Plan 

1. การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ 

2.การประเมินผู้ป่วย 

3. วางแผนดูแลและ 
วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย 

4.การดูแลผู้ป่วย 5.การให้ข้อมูลและเสริมพลัง 

6.การดูแลต่อเนื่อง 



การตามรอย(Tracer) 
คือภาคปฏิบัติของการมองเชิงระบบ 

• การตามรอยสิ่งที่คุ้นเคยอย่างต้ังใจ(จึงจะเห็น) 

• ท าให้มองเห็นสิ่งที่ถูกละเลย 

• และเห็นการเชื่อมต่อภายในระบบท่ีซับซ้อน 



Part III: กิจกรรมกลุ่ม 

 ทบทวนกรณีศกึษา แลว้วเิคราะหร์ายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
⎼ มคีวามผดิปกตอิะไรเกดิขึน้บา้ง 
⎼ ปัญหาทีเ่กดิสมัพนัธก์บักระบวนการดแูลผูป่้วยขัน้ตอนใด 
⎼ ระบบงานใดน่าจะเกีย่วขอ้ง 
⎼ ถา้จะปรบัปรุงการดแูลรกัษาผูป่้วยรายน้ีตอ้งท าอยา่งไร 



Case ที่ 1 





การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
Continuous Quality Improvement 

(CQI) 
Performance Improvement 

(PI) 
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Plan 

Do 

Study 

Act 

คุณภาพเริม่จากพ้ืนฐาน PDSA 

ระบบงานปกติ 

กิจกรรม 
พฒันาคณุภาพ 

Mission/ 
Vision 

CQI 

QA/Standard 
Accredit 

Accredit 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

สรุปยอ่ใหง่้ายข้ึนเป็น 3P 

Purpose 

Process  
deployment 

Performance 
measurement 

Performance 
improvement 

Process  
design 

CQI  
Continuous  
Quality  
Improvement 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Process  

deployment 

Performance 

measurement 

Performance 

improvement 

Process  

design 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

ไหว้ฟ้า 

รู้ดิน 

กางแผนท่ี 

ออกเดินทาง 

สรุปยอ่ใหง่้ายข้ึนเป็น 3P และใช ้3C- PDSA/DALI 

ไหวฟ้้า รูด้ิน ตั้งเป้า กางแผนท่ี ออกเดินทาง 



การหาประเด็นท่ีจะพัฒนา 

• ระบบรวบรวมข้อเสนอแนะ (suggestion system) 
• Voice of customer & patient experience 
• การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงาน: มีอะไรให้คุยกัน 
• การทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 
• การตามรอย (Tracer) 
• การทบทวน NEWS 
• การวิเคราะห์ driver diagram 

เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 



Team function 
& 

Communication 



ท าความรู้จักทมีในระบบคณุภาพ 
Lead Team 

PCT/CLT (Patient Care Team/ Clinical Lead Team) ทีมน าทางคลินิก 

Infection prevention and control ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

HRD(Human Resource Development) ทีมทรัพยากรบุคคล 

ENV(Environment team) ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

IM(Information Management) ทีมบริหารสารสนเทศ 

Facilitator/ QMRผู้ประสานงานคุณภาพ/ ศูนย์คุณภาพ 

อ่ืนๆ 



เทคนิคต่างๆของการคุยกัน 

1. ฟังเป็น 
ฟังให้เข้าใจในเน้ือหา และเข้าใจเจตนาของผู้พูด ห้อยแขวนความคิด พูดแทน
สมาชิกคนอื่นได้ 

2. ใช้ภาษายีราฟ การใช้ Left-Hand Colum 
3. ใช้เทคนิคหมวก 6 สี  
4. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้คู่การพัฒนา 

 Learning before (peer assist), learn during (AAR), learning after 
5. Daily Huddle 
6. ใช้เครื่องมือคุณภาพ “ระดมความคิด” “การรวบรวมความคิด” 









ลดน ้ำหนักให้ได้  
5 กก.ใน 2 เดือน 

Energy in  

Energy out  

Calories calculation  

Group challenge 

Driver Diagram 

Caloric burn out  

Not using elevator 



example 
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ตวัอย่ำง Driver Diagram 
/ intervention Change concepts 



Part III: กิจกรรมกลุ่ม 
 เลอืกกระบวนการดแูลผูป่้วยต่อไปน้ี เพือ่หาประเดน็พฒันา
ต่อยอด โดยใชห้ลกัการ Driver diagram 
⎼ การดแูลผูป่้วยเบาหวาน 
⎼ การป้องกนัการตดิเชือ้จากการใส่ central venous catheter 
⎼ การลดความคลาดเคลื่อนในการสัง่ใชย้า 
⎼ การลดอตัราตายของผูป่้วย sepsis 
⎼ การป้องกนัการตกเลอืดหลงัคลอด 



Thank You For Your Attention 


