
สรปุการใช้เครื่องมือคณุภาพ





II - 1.1 การบริหารงานคณุภาพ (Quality Management)

ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย 
(1) มกีารทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูลผูป่้วยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประเมนิ
คณุภาพและประสทิธภิาพของการดแูล และคน้หาโอกาสพฒันา.
(2) ทมีดแูลผูป่้วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิก เป็นเป้าหมายทีจ่ะพฒันา 
ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการดแูลและพฒันาคุณภาพ.
(3) ทมีดแูลผูป่้วยก าหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในการตดิตามก ากบัผลการดแูล
ผูป่้วยกลุ่มเป้าหมาย.
(4) ทมีดแูลผูป่้วยใชก้จิกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลายรว่มกนัในการปรบัปรงุการ
ดแูลผูป่้วย เชน่ ความรว่มมอืของทมีสหสาขาวชิาชพี วถิอีงคร์วม การใชข้อ้มลู
วชิาการ การวเิคราะห ์root cause นวตักรรม การเปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่ าไดด้ี
ทีส่ดุ.  การปรบัปรงุการดแูลผูป่้วยควรครอบคลุมมติดิา้นการป้องกนั สรา้งเสรมิ 
รกัษา ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม.



จดุเน้นในการพฒันาทางคลินิก

• อะไรคือโรคท่ีส าคญั 
(เส่ียงสงู, พบบ่อย, ผลลพัธไ์ม่ดี, ต้องประสานกนั,ยืดเยือ้)
• อะไรคือประเดน็ส าคญัในโรคดงักล่าว

จะปรบัปรงุการดแูลโรคดงักล่าวได้อย่างไร

ใช้การทบทวนหาสาเหตุ / น าเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคม์าวิเคราะห์

สู่การออกแบบระบบใหม่ ( AE > RCA > RCA ) 

ใช้แนวคิดองคร์วม/มมุมองของทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามามอง
ใช้ความรู้วิชาการเข้ามาเทียบ (Gap Analysis)
ใช้เครื่องช้ีวดัเข้ามาวดั (Indicator Monitoring)



บทบาทหน้าท่ี  PCT
• วิเคราะหโ์อกาสพฒันา ก าหนดทิศทาง ช้ีน า มองภาพรวม

การพฒันาการดแูลผูป่้วย 

• ความเส่ียงทางคลินิก

• ประสานงานความรว่มมือ / สนับสนุนทรพัยากร

• ประเมิน  ติดตามผล  



การวิเคราะหโ์อกาสพฒันา  
ก าหนดทิศทาง

ช้ีน า มองภาพรวม 
การพฒันาการดแูลผูป่้วย 

อย่างไร ?????



ระบุกลุ่มโรค
ส ำคญั

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน
สอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยในลกัษณะบรูณาการ

วิเคราะห์
กระบวนการดแูล/
ประเดน็ส าคญั

ก าหนดเป้าหมาย
การดแูล

ก ำหนด/ตดิตำมตวัชีว้ดั

ก าหนดแนวทาง
การดแูล

ดแูลผูป่้วย
ตามรอย

โอกาสพฒันา

เป้าหมายการ
พฒันารายโรค

ปรบัปรงุ
ระบบงาน

พฒันาคณุภาพ
การดแูลผู้ป่วย

high risk, 

high cost

high volume

high variation

High 

coordination

area specific

Outcome

Care process

Improvement process 

Support process

Need & expectation of patient

Evidence-base

Waste reduction (Lean)

Safety
Holistic, Innovation, Multidisc. team

Benchmark, R2R

KPI Bedside Incident

Evidence-base Complaint UR

MedRec IC Competency

Drug Refer Blood

Evidence

Trigger

II-1.2ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย

ผู้ป่วยได้รบัการ
ดแูลอย่างมี
คณุภาพและ
ปลอดภยั

โรค ระบบงาน

กิจกรรมทบทวน
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จากการแกปั้ญหาสู่การป้องกนั

เหตกุารณ์

แกปั้ญหา

เฉพาะหนา้

วิเคราะห์

Root cause

ป้องกนั

ปัญหา

วิเคราะหร์ะบบ

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดัของระบบ

องคป์ระกอบของระบบ

ออกแบบระบบงานท่ีดี 

สื่อสาร/ฝึกอบรม/

ปฏิบตั/ิควบคุมก ากบั/

ทบทวน/เรียนรู ้

Plan

Do-Check

ปรบัปรุงระบบ

Aim/Measure

Act
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3C - PDSA

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส าคญั

ความเส่ียงส าคญั

ความตอ้งการส าคญั

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง
ควำมรบัผดิชอบของวชิำชพี
Evidence-based Practice

กำรเรยีนรู้

ลกัษณะผูป่้วย
ลกัษณะงำน

คุณคำ่และควำมทำ้ทำย

Context

Criteria/Standart



จากการทบทวนผูป่้วย 1 รายสูก่ลุม่ผูป่้วย

1) กลุ่มโรคเดียวกนั
2) การท าหตัถการเดียวกนั
3) กลุ่มท่ีมีปัญหาคล้ายกนั

• ปัญหาในขัน้ตอนเดียวกนั เช่น การวินิจฉัยท่ีไม่ชดัแจ้ง
• ใช้วิธีการรกัษาคล้ายกนั เช่น การใช้ยาต้านจลุชีพ
• มีภาวะแทรกซ้อนคล้ายกนั เช่น การติดเช้ือ

เหตุผลทีเ่ลอืกกลุม่ผูป่้วยอำจมไีดห้ลำกหลำย เชน่
• พบบ่อย
• คำ่ใชจ้ำ่ยสงู
• มคีวำมเสีย่งสงู
• ผลกำรดแูลรกัษำยงัไมด่ี
• ตอ้งมคีวำมรว่มมอืประสำนงำนกนัสงู
• มมีติดิำ้นกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ จติใจ อำรมณ์ สงัคม
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แนวทางการพฒันาการดแูลกลุม่ผูป่้วย

1) คยุกนัเล่น
• ประเดน็ส าคญัในการดแูลผูป่้วยกลุ่มน้ีคืออะไร
• กระบวนการเพ่ือให้การดแูลในประเดน็ดงักล่าวมีคณุภาพ

2) เหน็ของจริง
• ตามไปดกูารท างานจริงท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนต่างๆ 

3) Clinical Tracer
• ประเมินกระบวนการดแูล, กระบวนการพฒันา, ระบบงานท่ี

เก่ียวข้อง, ตวัช้ีวดัส าคญั
4) Clinical CQI

• ตัง้เป้า เฝ้าด ูปรบัเปล่ียน
• พฒันาตามแนวคิดท่ีได้ออกแบบ
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III - 1 
การเข้าถึงและเข้ารบับริการ

ตอนท่ี III กระบวนการดแูลผูป่้วย

III - 2
การประเมินผู้ป่วย

III - 4
การดแูลผู้ป่วย

III - 5
การให้ข้อมูลและเสริมพลงั

III - 6
การดแูลต่อเน่ืองIII - 3.1 วางแผนดแูลผู้ป่วย

III - 3.2 วางแผนจ าหน่าย

CLT/PCT มองภาพรวมจากการทบทวน , 
ลงตามรอยรายโรคในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตัง้แต่ pre-hospital ถึง การดแูลต่อเน่ือง  

สรปุ = process ท่ีพบโอกาสพฒันา + หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 



14

Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

6. Proxy Disease

หาโรคท่ีเป็นต้นแบบ
คณุภาพในแต่ละ
กระบวนการ
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Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

กระบวนการดแูลผูป่้วย

ใชแ้ผนภูมิกระบวนการดแูลผูป่้วย คิดถึงโรคท่ีสะทอ้นคณุภาพ

ในแตล่ะขั้นตอนการดแูลใหม้ากท่ีสุด 
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Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

ไดข้อ้มูลภาพรวมคณุภาพการดแูลผูป่้วยทุกสาขา

Medication
Nutrition
Operation
Rehabilitation



Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

ภาพรวมหลงัการทบทวน

พบปัญหา

ในกระบวนการดูแลผูป่้วย

Ac. Appendicitis

Ectopic Preg

Ac MI

Head Injury

UGIB

DM

HT

Asthma

Stroke

Back pain

Drug abuse

CA breast

CRF

Sepsis
CVA

Head Injury

COPD

TB

Spinal Inj

UGIB

DHF

Sepsis

Alc wirhdraw

DHF

Stroke

Sepsis

Multiple Trauma

Multiple Trauma

HIV
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กิจกรรมน้ีท าไปเพ่ืออะไร

PCT : ภาพรวมปัญหาการดแูลผูป่้วย
ศูนยค์ณุภาพ : ใชป้ระโยชนป์ระสาน
ในการเขียนแบบประเมินตนเองตอนที่ III
ว่าควรจะติดตอ่กบัใคร ใหเ้ขียนเรื่องอะไร
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รพ.ไดป้รบัปรุงการระบบการประเมินและสืบคน้สตรี

ที่มาโรงพยาบาลดว้ยอาการปวดทอ้งนอ้ย ดว้ยการ

ก าหนดเกณฑใ์หส้่งตรวจUPT ,USG และปรึกษาสูติ
แพทยท์ุกรายกรณีมีtriad(ผูห้ญิง ปวดทอ้งนอ้ย 
ประจ  าเดือนผิดปกต)ิ ส่งผลใหมี้อตัราการวินิจฉยั 

ectopic pregnancy ล่าชา้ลดลง

การสรุปประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 บรรทดั

ท าอะไร

ท าอยา่งไร

ผลเป็นอยา่งไร



สรปุเครื่องมือส าคญั
ในการพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย

• 3 P : หาเป้าหมายใหช้ดั (Purpose > Performance)

• Trigger : การคดัเลอืกเวชระเบยีนทีส่ง่สญัญานบางอยา่งออกมาทบทวน
หา AE : dead, complication,  re-admit 28 days, revisit 48 hrs.,  
unplaned refer/ ICU   …………           RCA + A 

• กจิกรรมการทบทวน : การทบทวนขณะดแูลผูป่้วย( bedside review)

การทบทวนเหตุการณ์ส าคญั 

การทบทวนเวชระเบยีน 

• Tracing  : unit optimization, Patient safety รายคน สู ่กลุ่มโรค

• Risk register น าความเสีย่งส าคญัทัง้ clinical risk, specific clinical risk  
*** รายงานเข้าระบบบริหารความเส่ียงภาพรวมขององคก์ร 



ประเด็นส ำคัญของกำรน ำ Trigger  Tool  มำใช้

1. ต้องสื่อให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่การจับผิด  เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่อเนื่อง

2. การรักษาความลับของการทบทวน  ข้อมูล HN AN ควรอยู่ท่ี PCT ที่ทบทวนเท่านั้น 
และปกปิดเมื่อส่งข้อมูลไปให้ศูนย์กลาง

3. คุณภาพของผู้ทบทวนเป็นสิ่งส าคัญมาก

4. การด าเนินการต่อเนื่องของ PCT เมื่อพบ AE ของตนเอง  เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  เป็นโมเมนตันที่ส าคัญที่ท าให้ระบบปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป



ของฝากก่อน
จาก

1. เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคเ์ป็นความเสีย่งเรือ่งหน่ึงทีส่ าคญัทีส่ดุของ
รพ.  เน่ืองจากมผีลการกระทบสงูและพบบ่อย

2. จุดเน้นของระบบบรหิารความเสีย่งทางคลนิิกเปลีย่นแปลงการคน้หา 
error  มาเป็น คน้หา Adverse  event  แทน

3. การน า Trigger  tool  มาทบทวนเวชระเบยีนจะท าใหค้น้หา AE ได้
มากขึน้

4. เมือ่พบ AE  ใหท้บทวนเชื่อมโยงกบั Care Process และหาปัจจยัที่
เกีย่วขอ้ง (RCA) สรา้งแนวทางปฏบิตัใิหม ่(re-design) เพือ่ป้องกนั
การเกดิซ ้า และจะเกดิความปลอดภยั 
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(33) การทบทวนคุณภาพ

Score 3 Score 4 Score 5

II-1.1
ข.(1)

กำรทบทวน
กำรใหบ้รกิำร
และกำรดแูล
ผูป่้วย

มกีำรทบทวนที่
ครอบคลุมโอกำสเกดิ
ปัญหำส ำคญั และ
น ำมำสูก่ำรปรบัปรุง
ระบบงำน

มกีำรทบทวนทีบ่รูณำ
กำรเขำ้เป็นกจิกรรม
ประจ ำของหน่วยงำน
มกีำรตดิตำมกำรปฏบิตัิ
และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้

มวีฒันธรรมของกำร
ทบทวนคุณภำพกำร
ดแูลผูป่้วย รวมทัง้กำร
มรีะบบ concurrent 
monitoring 

II-1.1
ข.(2)(3)
(4)

กำรพฒันำ
คุณภำพกำร
ดแูลผูป่้วย

กำรพฒันำคุณภำพ
ทำงคลนิิกครอบคลุม
กลุ่มผูป่้วยส ำคญัใน
แต่ละสำขำ, 
มกีำร monitor KPI 
อยำ่งเหมำะสม

ผสมผสำนแนวคดิและ
วธิกีำรทีห่ลำกหลำยใน
กำรพฒันำคุณภำพทำง
คลนิิก,
ผลลพัธท์ำงคลนิิกมี
แนวโน้มทีข่ ึน้

น ำกระบวนกำรวจิยั 
(เชน่ R2R) มำใชใ้น
กำรพฒันำคุณภำพ
ทำงคลนิิก,
มกีำรพฒันำคุณภำพ
ทำงคลนิิกทีม่ี
ผลกระทบสงู
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SPA เป็นเครื่องมือช่วยให ้รพ.เห็นแนวทางการน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบตัิท่ีชดัเจน

และบอกแนวทางการสรุปขอ้มูลส าคญัท่ีจะบนัทึกส่งใหค้ณะผูเ้ยีย่มส ารวจ

ซ่ึงจะช่วยลดภาระของ รพ.และผูเ้ยี่ยมส ารวจในเรื่องการจดัท าเอกสาร

เนน้ความส าคญัของการน ามาตรฐานไปปฏิบตัใินชีวิตประจ  าวนั  

มาตรฐานนั้นจงึจะเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร

การน ามาตรฐานไปสูก่ารปฏิบตัสิามารถท าไดง้่ายๆ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเขียนแบบประเมินตนเอง
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ง่าย ท างานประจ  าใหง่้ายข้ึน

พฒันาคณุภาพแบบเรียบง่าย

ดีตอ่ตวัเองและทีมงาน

ดีตอ่ผูร้บัผลงาน

ดีตอ่องคก์ร

มนั

ดี

มนัจากการไดท้  าส่ิงแปลกใหม่

มนัจากการไม่ถูกกดดนั

มนัจากสมัพนัธภาพระหว่างการท างาน

มนัเพราะเห็นเป็นความทา้ทาย

มีสขุ ฝ่าก าแพงสู่ความมีจติใจท่ีงดงาม

Simplicity

Joyful

Effective

Spirituality

Simplicity

Innovation
Human Factors

CQI

Evidence-based

Patient Safety

Clinical Tracer

Trigger Tools

หลกัพืน้ฐานในการท างานคณุภาพ


