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คํานํา 
 
 แตละป นักเรียนตองสอบไลเพ่ือเลื่อนชั้น  ขาราชการและพนักงานตองประเมินความดี
ความชอบเพือ่เลื่อนเงินเดือน 
 การพัฒนาคุณภาพก็ตองเลื่อนระดับความรูและประสบการณ   
 HA National Forum เปนเสมือนหนึ่งโอกาสที่เราจะไดทบทวนความรูและประสบการณที่
สะสมมาในรอบป ผนึกรวมเขาใหแนน คนหาแกนสาระใหชัดเจน ทั้งในสวนของโรงพยาบาลและใน
สวนของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) 
 ตลอดชวงเวลาของการทํางานรวมกัน พรพ.ก็ไดรวมเรียนรูกับโรงพยาบาลไปดวย เปน
บทเรียนจากความสําเร็จ จากความคิดริเร่ิม จากการพยายาม จากปญหาขอติดขัด จากคําถาม จาก
ความไมเขาใจ ของโรงพยาบาล ของที่ปรึกษา และของผูเยี่ยมสํารวจ 
  ความรูดังกลาวมิใชเรื่องใหมโดยสิ้นเชิง แตเกิดจากความเขาใจที่ชัดเจนและลึกซ้ึงมากขึ้น 
บนพ้ืนฐานของหลักการเดิมที่วางไวตั้งแตเริ่มตนของกระบวนการ HA  ผสมผสานกับบทเรยีน 
ประสบการณ ภายในประเทศ รวมกับความเคลื่อนไหวในกระแสโลก 
 เอกสาร HA Update 2007 น้ีคือผลของการทบทวนความรูความเขาใจ ซ่ึง พรพ.ขอถือโอกาส
เวทีจุดประกายและเติมพลัง HA National Forum มอบใหแกทานผูทาํงานคุณภาพโรงพยาบาลและ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 Theme ของการประชุม HA National Forum ในปน้ี “Humanized Healthcare… คืนหัวใจให
ระบบสขุภาพ” มีเน้ือหาที่ตอเน่ืองจากสองปที่ผานมา คือ มุมมองเชิงระบบ และการตามรอยซึ่งเปน
ภาคปฏิบัตขิองมุมมองเชิงระบบ  เรื่องการดูแลดวยหัวใจของความเปนมนุษยน้ันจะตองมีความเขาใจ
เรื่องสุขภาพในฐานะที่เปนองครวม ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญของมุมมองเชิงระบบ 
 เปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับทุกทานที่ทํางานในระบบสุขภาพ ในการทําความเขาใจ
แนวคิดเร่ืององครวม มุมมองเชิงระบบ และนําเขามาสูวิถีปฏบิัตใินชวีิตประจําวัน ควบคูไปกับการ
สรางระบบคณุภาพ สรางความม่ันใจวาเราจะสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการไดอยางเหมาะสม ภายใตขอจํากัดตางๆ 
 เปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับทุกทาน วาจะผสมผสานแนวคิดตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางสมดุลไดอยางไร  จะใชการทํางานเปนเคร่ืองมือในการขัดเกลาตนเองเพื่อบรรลุศักยภาพ
สูงสุดไดอยางไร 
 
 
อนุวัฒน ศุภชตุิกุล 
สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
มีนาคม 2550    
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HA Update 1: ทําความเขาใจ HA อยางรอบดาน 
 

เปาหมายของ HA 
 เปาหมายของ HA คือการสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และผลลพัธสุขภาพทีดี่  โดยเริ่มจากบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาล และบูรณาการเขากับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงในอนาคตอาจจะขยาย
ขอบเขตกวางขวางกวาบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  ดังน้ัน HA จึงมีโอกาสที่ปรับจาก 
Hospital Accreditation ไปสู Healthcare Accreditation 
 

แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการ HA 
 หลักคิดสําคัญที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสดุจาก HA ก็คอืทุกฝายที่เก่ียวของพยายาม
ทําให HA เปนกระบวนการเรียนรู โดยมีเปาหมายที่คณุภาพและความปลอดภัย ซ่ึงเปน
เปาหมายที่ใหญและยั่งยืนกวาการไดรับการรับรอง 
 การเรียนรูเกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองของทีมงานในโรงพยาบาล รวมกับการ
เยี่ยมสํารวจจากภายนอก ซ่ึงการเย่ียมสํารวจจากภายนอกคือการยืนยันผลการประเมินตนเอง
ของโรงพยาบาล และการกระตุนใหเห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กวางขึ้น  การเยี่ยมสํารวจจาก
ภายนอกเปนการตรวจสอบความพรอมของโรงพยาบาลวาระบบที่วางไวน้ันมีความรัดกุม
เพียงใด 
 คุณคาของการเยี่ยมสํารวจจากภายนอก อยูที่ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตอเน่ือง หรือ
เพ่ือการสรางคุณคาแกผูรับบริการใหมากย่ิงขึ้น  การรับรองคือการใหกําลังใจในการทําความดี
และสงเสริมใหทําดีขึ้นอยางตอเน่ือง หรือควรมองวาเปนเพียงผลพลอยไดของการพัฒนา 
 

ทําความเขาใจ HA อยางรอบดาน 
 การทําความเขาใจกระบวนการคุณภาพของ HA ใหรอบดาน อาจจะมองไดใน 4 มิติ คือ 
1) มิติของลําดับขั้นการพัฒนา 2) มิติของพ้ืนที่การพัฒนา 3) มิติของกระบวนการพัฒนา 4) มิติ
ของการประเมิน 
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1. มิติของลําดับขั้นการพัฒนา: บันไดสามขั้นสู HA 
 ที่มาของบันไดสามขั้นสู HA เกิดจากความพยายามที่จะทําใหโรงพยาบาลสวนใหญ มี
การพัฒนาคุณภาพและบรรลุผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ในระดับที่สอดคลองกับทรัพยากร
และภาระงานที่เปนอยู  โดยเริ่มจากกิจกรรมที่นอยที่สุดแตสงผลกระทบมากที่สุด คือการนํา
ปญหาและอุบตัิการณสําคัญมาทบทวนเพ่ือหาทางปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวซํ้าขึ้นอีก 
และกาวไปสูการออกแบบระบบงานที่เหมาะสม 
 บันไดสามขั้นสู HA ทําใหโรงพยาบาลเหน็จุดเนนของการพัฒนาในแตละชวงไดชดัเจน
ขึ้น โดยไดเลือกส่ิงที่มีผลตอคุณภาพและความปลอดภยัที่สังคมหวงกังวล มาดําเนินการตั้งแต
ในชวงเริ่มตน 
 แมวาบันไดสามขั้นจะชี้แนะลําดับขั้นของการพัฒนา  แตในทางปฏบิัติจริงการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาลจะไมจํากัดตนเองอยูที่บันไดขัน้ใดขั้นหนึ่ง  การประเมินการบรรลุ
เกณฑของบันไดแตละขั้นจึงเปนเพียงสิ่งสมมติ เพ่ือใหการประเมินไมซับซอนเกินไป  
 
ตารางที่ 1-1 เปรียบลักษณะของการพัฒนาระหวางบันไดแตละขั้น 
 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
ภาพรวม ต้ังรับแลวใชวิกฤติเปนโอกาส  วางระบบในเชิงรุก  สรางวัฒนธรรมคุณภาพ 

จุดเริ่ม นําปญหามาทบทวนเพื่อแกไข
ปองกัน 

วิเคราะหเปาหมายและ
กระบวนการอยางเปนระบบ 

ประเมินระดับการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA และการวัดผล
ลัพธของงาน 

กระบวนการคุณภาพ การทบทวนคุณภาพ/ปญหา/
เหตุการณสําคัญ 

Plan-Do-Check-Act (QA) 
Check-Act-Plan-Do (CQI) 

การเรียนรูในทุกระดับ 

เครื่องชี้วัด
ความสําเร็จ 

ปฏิบัติตามแนวทางปองกัน
ปญหาท่ีกําหนด 

QA/CQI ท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายหลักของหนวยงาน 

เครื่องชี้วัดคุณภาพท่ีดีขึ้น 

มาตรฐาน HA ยังไมเนนมาตรฐาน HA มาตรฐาน HA ท่ีจําเปนและ
ปฏิบัติไดไมยาก 

มาตรฐาน HA ครบถวน 

ประเมินตนเอง เพ่ือปองกันความเส่ียง 
(ไมเนนแบบฟอรม) 

เพ่ือการหาโอกาสพัฒนา เพ่ือสังเคราะหความพยายาม
ในการพัฒนา และผลที่ไดรับ 

ความครอบคลุม ครอบคลุมปญหาท่ีเคยเกิดขึ้น ครอบคลุมกระบวนการสําคัญ
ท้ังหมด 

เชื่อมโยงกระบวนการและ
ระบบงาน 

หลักคิดสําคัญ ทํางานประจําใหดี 
มีอะไรใหคุยกัน 
ขยับทบทวน 

เปาหมายชัด วัดผลได 
ใหคุณคา อยายึดติด 

Core values ท้ัง 5 กลุม 
(ทิศทางนํา ผูรับผล คนทํางาน 
การพัฒนา พาเรียนรู) 

 
 บันไดขั้นที่ 1 สู HA คือการเรียนรูจากปญหาและเหตกุารณที่ไมพึงประสงค โดยใชหลัก
คิด “ทํางานประจําใหดี มีอะไรใหคุยกัน ขยันทบทวน” 
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 เม่ือวิเคราะหระบบยอยตางๆ ในโรงพยาบาล สามารถจัดกลุมหรือพ้ืนที่ไดเปน 1) ระบบ
ยอยที่เก่ียวของกับหนวยบริการตางๆ หรือระบบยอยของแตละหนวยบริการ  2) ระบบยอยของ
การดูแลกลุมผูปวยตางๆ ที่เรียกวากลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) หรือกลุมโรค
และหัตถการตางๆ น่ันเอง  3) ระบบงานตางๆ ที่สนับสนุนหรือเปนแกนหลักสําคญัและ
เก่ียวของกับหนวยงานและกิจกรรมบริการจํานวนมาก รวมทั้งการขบัเคลื่อนและติดตามการ
พัฒนาในระดับองคกร  เม่ือรวมทั้งสามกลุมเขาดวยกนั ก็จะเปนระบบของทั้งองคกร 
 การปรับปรุงระบบงานอันเปนผลจากการทบทวนในบนัไดข้ันที่ 1 อาจจะเปนเรื่องที่
เก่ียวของกับระบบยอยในกลุมใดกลุมหน่ึงหรือหลายกลุม  และหากใชแนวคิดพ้ืนที่ของการ
พัฒนาไปใช ก็จะทําใหเกิดมุมมองที่กวางขวางยิ่งขึ้น  กลาวอีกนัยหน่ึง เหตุการณแตละ
เหตุการณสามารถกระตุนใหคิดถึงประเด็นการพัฒนาในทุกกลุมของระบบยอย 
 การพัฒนาในบันไดข้ันที่ 2 จะเร่ิมตนจากการวิเคราะหงานในแตละระบบยอย ทําความ
เขาใจเปาหมาย กระบวนการทํางาน และผลการดําเนินงานที่คาดหวงั และออกแบบหรือ
ปรับปรุงระบบงานสามารถสงผลที่ผูเก่ียวของคาดหวังได  การพัฒนาในขั้นนี้จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองทําใหครอบคลุมทกุระบบยอย ในทุกกลุม 
 เม่ือจะกาวเขาสูบันไดขั้นที่ 3 จะตองใหความสําคัญยิ่งขึ้นกับการบูรณาการระบบยอย
ตางๆ ให เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน และเปนไปในทศิทางเดียวกัน 
 การทําความเขาใจความทบัซอนระหวางระบบยอย จะชวยใหเกิดความรวมมือ มี
ผูรับผิดชอบทีช่ัดเจน ลดการทํางานที่ไมจําเปน  
 การทําความเขาใจวาแตละระบบยอยมีความสัมพันธเก้ือหนุนกันอยางไร จะทําใหเกิด
บูรณาการระหวางระบบยอย  

3. มิติของกระบวนการพัฒนา: 3C-PDSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1-2 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 3C-PDSA 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

(Context)

มาตรฐาน

(Criteria/Standards)
เปาหมาย/

วัตถุประสงค

เปาหมาย/

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ

ความเส่ียงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)
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 การใชมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและติดตามคุณภาพถือวาเปนกระบวนการเรียนรูที่
สําคัญ เปนการเชื่อมโยงหลักการและนามธรรมสูการปฏิบัต ิ
 3C (Context, Core Values & Concepts, Criteria) คอืองคประกอบที่จะทําใหเกิดการ
คิดหรือการวางแผนที่ดี เรียกวา “คิดดี คิดถูก คิดเปน” ทําใหรูวาอะไรคือลําดับความสําคัญหรือ
ความจําเปนที่ตนจะตองทํา 
 PDSA คือวงลอของการปฏิบัติ ตั้งแตการออกแบบ การนําไปปฏิบตัิ การเรยีนรูหรือ
ทบทวนติดตามประเมินผล และการปรับปรุงใหดีขึ้น อาจเรียกวาเปนวงลอเพ่ือการ “ทําดี ทําถูก 
ทําเปน” 
 Plan-Do-Study-Act (PDSA) ก็คือ Design-Action –Learning-Improvement (DALI) 
โดยความหมาย 
 3C-PDSA จะเร่ิมจากตรงไหนกอนก็ได แตเริ่มแลวควรขยับไปจนครบทุกองคประกอบ
ที่เหลือ 
 ส่ิงที่เชื่อมระหวางการคิด (3C) กับการทํา (PDSA) คือเปาหมายหรือวัตถุประสงค 
 เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการทํางานหรือการพัฒนาที่ดี มาจากการวิเคราะห 
context หรือสถานการณเฉพาะของตน คูกับการวเิคราะหเปาหมายของ criteria หรือมาตรฐาน  
 เม่ือไดเปาหมายชัดเจน ก็สามารถกําหนดตัวชีว้ัดที่ชัดเจนเพื่อการติดตามกํากับหรือ
การประเมินผลได 
 เม่ือมีเปาหมายชัดเจน รูประเด็นสําคัญตางๆ ที่เปนความเสี่ยงหรือความตองการ ก็
สามารถออกแบบระบบงานที่เหมาะสมได 
 ในการคิดและการทําที่ดีน้ัน ควรจะมีหลักการหรือคานิยมหลัก (Core Values & 
Concepts) เปนตัวกํากับ  เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความลุมลกึในการพัฒนา  ยิ่งทําความเขาใจให
ลึกซ้ึง ยิ่งเห็นโอกาสพัฒนามากขึ้น   
 การเรียนรู (Study หรือ Learning) เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนา  การเรียนรู
ในที่น้ีครอบคลุมการทบทวนและติดตามประเมินผลในทุกรูปแบบ ซ่ึงมีวิธีการมากมาย เชน 

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge sharing) โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่เกิด
จากการปฏิบตัิซ่ึงเดิมมักจะถือกันวาเปนสิ่งที่นอกตํารา ใชการไมได  แตที่จริงมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการทํางาน  สวนหนึ่งจะไดคําตอบวาทําอยางไรใหความรูในตํารามาสูการปฏิบตัิได
จริง และในกรณีที่ไมสามารถทําตามแนวทางที่ควรจะเปนได จะทําอยางไรใหปลอดภัยที่สุด 

2) การอภิปรายกลุม (group discussion & learning) เม่ือมีเรื่องใหมเขามาซ่ึงยังไม
เปนที่เขาใจกันอยางกวางขวาง  การมอบหมายใหมีผูไปศึกษาและนาํมาอภิปรายในกลุม จะทํา
ใหเกิดการเรียนรูในสิ่งเหลาน้ัน และเปนการจุดประกายใหนําไปปฏิบตั ิ

3) สุนทรียสนทนา (dialogue) เปนการเรียนรูของกลุมที่ไดผลทั้งในดานความเขาใจ
ผูอ่ืน ความเขาใจตนเอง กอใหเกิดความสขุและมีพลังในการที่จะกาวตอไปขางหนา 
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4) การนําเสนอเพื่อรับฟงขอคิดเห็นหรือขอวิพากษ  เม่ือมีบางหนวยงานได
ทดลองปฏิบัตบิางสิ่งบางอยางแลว อาจจะจัดเวทีใหทีมงานไดนําเสนอ เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นหรือ
ขอวิพากษ อันจะนําไปสูการตอยอดความคิด หรือการปรับทศิทางการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

5) การเขียนบันทึกความกาวหนา (portfolio)  จะทําใหผูเขียนไดตกผลึกความคดิ
ใหชัดเจนยิ่งขึน้  การเขียนบันทึกอาจจะเปนการเขียนอยางอิสระ ไมตองมีรูปแบบ  หรืออาจจะ
เปนการเขียนตามประเด็นที่กําหนดไว เชน service profile, CQI story 

6) การใชตัวตามรอย (tracer) เปนการติดตามสิ่งที่เราคุนเคย สามารถสังเกตเห็น
และติดตามไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการตางๆ ไดงาย  ตัวตามรอยอาจจะเปนผูปวย กลุม
ผูปวยหรือกลุมโรค ขอมูลขาวสาร ยา สิ่งสงตรวจ ฯลฯ  การตามรอยชวยใหเราเขาไปทําความ
เขาใจในสถานการณจริง ชวยใหเราเห็นความเชื่อมโยงของระบบที่เก่ียวของกัน 

7) การเยี่ยมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน (internal survey/audit)  เปนการประเมิน
ดวยคนภายในกันเอง โดยเขาไปดูในสถานที่จริง  เจตคติของการเขาไปควรเพ่ือเขาไปใหความ
ชวยเหลือมากกวาเพ่ือการประเมินเสมือนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก  การเขาไปพรอมๆ กันจาก
ผูเก่ียวของหลายฝายจะใหผลไดดีกวา 

8) การทบทวนหลังทํากิจกรรม (after action review) ทุกคร้ังหลงัจากทํากิจกรรม 
ไมวาจะเปนกิจกรรมเล็กหรือใหญ ทีมงานที่รวมกิจกรรมมาทบทวนรวมกันวาส่ิงที่ทําลงไปนั้น
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวแตแรกหรือไม อะไรคือความสาํเร็จหรือคุณคาที่ควรรักษา อะไรคือ
จุดออนที่ควรปรับปรุงในโอกาสตอไป 

9) การติดตามตัวชี้วัด การวิเคราะหขอมูลและการประเมินการบรรลุเปาหมาย 
(indicator monitoring, data analysis, & goal achievement assessment) เปนการเรียนรูจาก
ขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะทําใหทราบแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง และระดับการปฏบิัติที่
แตกตางจากเปาหมาย  ควรใหความสําคญัใหมากกับการวิเคราะหและการเชื่อมโยงขอมูล  
ขณะเดียวกันพึงระวังขอจํากัดหรือผลเสียของการวัดและการประเมินเชิงปริมาณ  ซ่ึงจะตอง
นําเอาการประเมินดานอ่ืนๆ มาประกอบดวย 

10) การทํากิจกรรมทบทวนคุณภาพ (quality review activities) เปนการเรียนรู
จากจุดออน ความเสี่ยง เหตกุารณที่ไมพึงประสงค และเสียงสะทอนตางๆ เพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงระบบใหมีความรดักุมยิ่งขึ้น  พึงระวังวาจะไมใชการทบทวนเพ่ือเปนการจับผิดตัวบุคคล
เปนเปาหมายแรก แตมุงเรียนรูสถานการณเพ่ือชวยเหลือบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ
ในเหตุการณไดยอนรอยบอกเลาความรูสึกและความคดิที่เกิดขึ้นในชวงเวลากอนที่จะเกิด
เหตุการณ (cognitive walkthrough) จะชวยใหเห็นโอกาสพัฒนาในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่จะชวย
ใหผูปฏิบตัิงานทํางานไดงายขึ้น 

11) การประเมินตนเองตามมาตรฐานและประเมินระดับการปฏบิัติตาม
มาตรฐาน (self assessment of standard compliance) มาตรฐานเปนเคร่ืองมือชวยใหเราได
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มองเห็นวาระบบงานทีว่างไวน้ันมีความรัดกุมเหมาะสมดีแลวหรือไม  มีการนําวงลอ PDSA มา
ปฏิบัติอยางไร  สามารถบอกถึงการบรรลุเปาหมายในแตละระบบหรือกระบวนการไดเพียงใด 

12) การทบทวนเวชระเบยีน (medical record review) การทบทวนเวชระเบียนใน
ขั้นพ้ืนฐานคือการทบทวนความสมบูรณของการบันทึก  หากจะใหการทบทวนนั้นมีผลถึง
คุณภาพการดูแลผูปวย ควรจะทบทวนใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการดแูลผูปวย และทบทวนวาเกิดเหตุการณทีไ่มพึงประสงคอะไรบางจากการดูแลน้ัน 
โดยมีเปาหมายเพ่ือการปรับปรุง มิใชการกลาวโทษหรอืหาผูกระทําผิด 

4. มิติของการประเมินผล 
 การประเมินผลในมุมมองทั่วไปก็คือ S (Study) ใน 3C-PDSA ซ่ึงไดกลาวถึงวิธีการท่ี
หลากหลายมาแลวในหวัขอที่ผานมา 
 การประเมินผลท่ีเปนเรื่องเฉพาะของ HA คือการประเมินเพ่ือใหทราบถึงระดับ
ความกาวหนาในการพัฒนา โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการพัฒนาคุณภาพที่ผาน
มา และเพื่อใหเห็นวาโอกาสขางหนาคือการพัฒนาในเรื่องใด  กลาวอีกนัยหนึ่งเปนการประเมิน
เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองไปขางหนา 
 การให recognition ตางๆ เชน กิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 สู HA หรือ
ประกาศนียบตัรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เปนการใหรางวัลและแรงจูงใจในการ
พัฒนา  เปนเพียงผลพลอยไดเพ่ือตอกย้ําใหเกิดความภาคภูมิใจแกทีมงาน  แตเน้ือหาสําคัญอยู
ที่คุณภาพที่ฝงอยูในระบบของโรงพยาบาลเอง 
 การประเมินภายใน เปนสิ่งที่ทําไดงาย ทําไดบอย ซ่ึงหากทําดวยความเขาใจวาเปน
การประเมินเพ่ือใหกําลังใจและใหเห็นโอกาสพัฒนา จะไดประโยชนและจะเปนกลไกสําคัญ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง  และไมจําเปนวาจะตองเปนรูปแบบของการเยีย่มสํารวจ
เพียงอยางเดียว 
 การประเมินจากภายนอก เปนสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดการรวมตัว การตั้งเปาหมาย
ระยะเวลาที่จะทําใหสําเร็จ  และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องยากๆ ไดในเวลาที่ไมนาน
เกินไป  ขอสําคัญคือการมีความสัมพันธแบบ ผูใหญ-ผูใหญ และทีมงานของโรงพยาบาลไมมี
เจตคตทิี่ไมสดุโตงไปดานใดดานหนึ่ง  เจตคตทิี่สุดโตงทีว่าคือ เจตคติของการยอมจํานน 
(หวั่นไหวตอทุกคําถามของผูเยี่ยมสํารวจ  ทําตามทุกเร่ืองที่ผูเยี่ยมสํารวจแนะ เพียงหวังเพ่ือให
ผูเยี่ยมสํารวจพึงพอใจ  ) และเจตคติของการปกปองตนเอง (โตเถยีงเพ่ือปกปองสิ่งที่ตนทํา
ไววาดีสมบูรณแลว จนทําใหไมเห็นโอกาสเรียนรูและพัฒนาตามที่ผูเยี่ยมสําวจชี้แนะ) 
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ภาพที่ 1-3  ความสัมพันธทีพึ่งประสงคระหวางผูเยี่ยมสาํรวจกับโรงพยาบาล 

 
 การประเมินจากภายนอกจะเปนการประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลซึ่งเปน
มาตรฐานที่มุงเนนที่ระบบงาน 
 ขณะน้ีเปนชวงเร่ิมตนของการนํามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิม
พระเกียรตฉิลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มาใช  โรงพยาบาลที่ไดเริ่มตนพัฒนามาแลวตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก/ฉบับบูรณาการ ยังคงสามารถขอการรับรองตาม
มาตรฐานเดิมได   
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลมิพระเกียรตฉิลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป มีที่มาจากมาตรฐานหรือเกณฑคุณภาพที่มีคุณคา 3 สวน ไดแก มาตรฐาน
โรงพยาบาลทีใ่ชมาตั้งแต พ.ศ.2540 มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพซึ่งกรมอนามัยจัดทํา 
และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสูองคกรที่เปนเลิศ 
 การบูรณาการมาตรฐานหรอืเกณฑคุณภาพทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน ชวยลดความซ้าํซอน
ของเนื้อหามาตรฐานที่มีความใกลเคียงกนัอยูแลว ชวยใหโรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบตัิใน
ลักษณะของการบูรณาการระหวางการรักษากับการสรางเสริมสุขภาพไดในชีวติประจําวัน และ
เปนการปูพ้ืนฐานสําหรับองคกรที่มุงสูความเปนเลิศใหกาวไปสูเปาหมายไดเร็วยิ่งขึ้น 
 การใชมาตรฐานฉบับน้ีใหเกิดประโยชน จะตองนําไปใชดวยความเขาใจในบริบทของ
ตนเอง สามารถระบุยอดเขาแหงปญหาหรือประเด็นสําคัญแตละเร่ืองในหนวยงานหรือองคกร
ของตนได  ควบคูไปกับการใชหลักคิดการพัฒนาสําคัญที่เปนพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ ทิศทางนํา 
ผูรับผล คนทาํงาน การพัฒนา พาเรียนรู  และการหมุนวงลอของการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
(PDSA)  หรือที่เรียกกรอบแนวคิดรวมน้ีอยางงายๆ วา 3C-PDSA 
 การนํามาตรฐานไปใช จําเปนตองเขาใจเปาหมายของมาตรฐาน เขาใจแนวคิดเชงิระบบ
ที่มองทุกอยางเชื่อมตอกันอยางเปนองครวม แลวพยายามนําไปประเมินสิ่งที่ปฏิบตัิจริง เชน 

Adult Adult

Parent

Child ปดบัง
กลัวผิด
จาํนน
คิดวารูนอย
ตอวาลับหลัง

รุกไล
ไมรับฟง
ตดัสิน

เปดเผย
ขอปรึกษา/ถามใหเขาใจ
ใหเหตุผล
รับฟง
Constructive Feedback

รับฟง
ถามหาเหตุผล
ใหโอกาสเลือก
เชื่อม่ัน ร.พ.

ผูเย่ียมสํารวจ โรงพยาบาล
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ประเมินกับผูปวยที่กําลังนอนอยูในโรงพยาบาลจริงๆ ประเมินกับบคุคลทีเ่ปนผูดําเนินการหรือ
ผูรับผลงานของระบบงานตางๆ  โดยเปาหมายของการประเมินคือการคนหาโอกาสพัฒนา
มากกวาที่จะประเมินเพ่ือความพึงพอใจกับระดับคุณภาพที่เปนอยูในปจจุบัน 
 ทีมงานสามารถใช scoring guideline ที่จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมการพัฒนา เปนเคร่ืองมือ
ในการกระตุนใหเห็นโอกาสพัฒนาได 
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HA Update 2: Basic Building Block ในการพฒันาคุณภาพ 
 

 
 
 Lego เปนของเลนที่เด็กๆ สวนมากคุนเคย  มีการออกแบบชิ้นสวนที่สามารถนํามา
ตอเชื่อมกันไดงายๆ เปนทัง้ชิ้นสวนพ้ืนฐานที่เอาไปขึ้นรูปเปนอะไรกไ็ด และชิ้นสวนที่ออกแบบ
มาเปนการเฉพาะ 
 เด็กๆ ที่มีความคิดสรางสรรคสามารถนําชิ้นสวนเหลาน้ีมาสรางเปนอะไรก็ไดตาม
จินตนาการของตนเอง 

 

 

 ถาเราสามารถมองไดวาอะไรเปนชิ้นสวนพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพ จะทําใหลดความยุงยากในการเรยีนรู ทําใหเราสามารถทํางาน
คุณภาพไดงาย และดวยความคิดสรางสรรคมากขึ้น 
 

 
 ผูที่ทํางาน HA จะเร่ิมคุนเคยกับแนวคิด 3C-PDSA ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
ทุกระดับ  แตอาจจะมีความยุงยากอยูบาง 
 เม่ือวิเคราะหวาอะไรคือสวนที่สําคัญที่สดุที่เราจะตองพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพ จะ
คําตอบอยูที่ภาพน้ี 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1  Basic Building Block – 3P 
 

Purpose Process Performance
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 เราตองรู เปาหมาย (Purpose)  รูกระบวนการ (Process) รูผลการดําเนินการ 
(Performance) และนําการเรียนรูผลนั้นไปสูการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  ขอเรียกงายๆ 
วา 3P 
 จะเห็นวา 3P ไมตางอะไรจาก PDSA:  Plan คือคือการมีเปาหมายที่ชัดเจนและ
ออกแบบกระบวนการใหเหมาะสม Do ก็คือการนํากระบวนการไปปฏิบัติ  Study ก็คือการวัดผล
การดําเนินการ Act ก็คือการปรับปรุงกระบวนการ 
 ที่เนนใหชัดขึน้คือ เปาหมาย และ กระบวนการ 
 เม่ือนํา 3P ไปแทนที่ใน 3C-PDSA ก็จะเปน 3C-Purpose-Process-Performace  

การนํา 3P ไปใชในสถานการณตางๆ 

1. ในชีวิตประจําวัน 

 ทุกกิจกรรมในชีวติประจําวนั เราอาจจะใช 3P อยูแลวโดยไมรูตัว เชน การออกจากบาน
มาที่ทํางาน เปาหมายคือมาใหทันเวลาเริ่มงาน กระบวนการคือการเลือกวธิีเดินทาง เลือก
เสนทาง กําหนดเวลาออกเดินทางที่เหมาะสม เรารับรูผลวาในแตละวันเรามาถึงทีท่ํางานเวลา
เทาไร ทันเวลาเริ่มงานหรือไม ใชเวลาเทาไร  ถาไมทันหรือใชเวลามากเกินไป เราก็ไปพิจารณา
วาจะปรับปรุงวธิีการเดินทางของเราอยางไร 
 ที่ยกตวัอยางงายๆ เพ่ือใหเห็นวาเราปรบัปรุงการทํางานหรือการปฏิบัติตวัของเรา
อยูแลว ไมวาจะรูตวัหรือไมก็ตาม  เปนธรรมชาตพ้ืินฐานที่อยูในตัวของทกุคน 
 เรื่องคุณภาพจึงไมควรจะเปนเรื่องที่เรารูสึกแปลกแยก ไมควรจะมองวาเปนเรื่องยุงยาก 
เพียงแตขอใหเรามีสติเรียนรูจากทุกส่ิงทุกอยางที่เราทํา 
 ถาทุกคนเขาใจวามีชิ้นสวนพ้ืนฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคนแลว ก็สามารถนาํมา
เชื่อมตอหรือสรางสรรคใหเกิดประดิษฐกรรมที่เราตองการได 

2. ในการปฏิบัติงานประจําของแตละคน 

 ลองทบทวนวาในแตละวันเราทําอะไรกันบาง 
 แพทยอาจจะมีกิจกรรมการตรวจเยีย่มผูปวย วางแผนการรักษา สั่งการรักษา ใหขอมูล
และความรูแกผูปวย บันทึกขอมูล ตรวจผูปวยนอก ผาตัด ตรวจพิเศษ ประชุมวิชาการ สอน
เจาหนาที่ ฯลฯ 
 พยาบาลอาจจะมีกิจกรรมการรับสงเวร การตรวจเยีย่มผูปวย การรับคําส่ังการรักษา 
การวางแผนการพยาบาล การดูแลใหการพยาบาล การบันทึกขอมูล case conference ฯลฯ 
 เราสามารถทบทวนไตรตรองในสวนของตัวเองไดวา เราทําแตละกิจกรรมไปเพ่ืออะไร 
เราทําอยางไรเพ่ือบรรลุเปาหมายน้ัน ผลงานที่เกิดขึ้นเปนไปตามความคาดหวังของเราและ
ผูเก่ียวของหรือไม เราจะปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางไร 
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 น้ีคือการสรางชิ้นสวนพ้ืนฐานที่ใหญขึ้น  ถานําชิ้นสวนพ้ืนฐานที่แตละคนสรางไวมา
เชื่อมตอกัน เราก็จะไดประดิษฐกรรมที่มีความซับซอนข้ึน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการดูแล
ผูปวยหรือการทําหนาที่ของเราใหสมบูรณ 
 

3. ในการวิเคราะหงานของหนวยงาน 

 เคร่ืองมือที่ พรพ.แนะนําใหหนวยงานใชเพ่ือการวิเคราะหงานของหนวยงานตางๆ คือ 
unit profile หรือ service profile 
 Unit profile หรือ service profile ก็มี 3P เปนองคประกอบสําคัญ 
 ถาใชแนวคิด 3P มาเปนจุดเร่ิมตน จะทําใหเราเขาถึงหัวใจของการวิเคราะหไดงายขึ้น 
และทําใหเห็นความเชื่อมตอขององคประกอบตางๆ ไดดีขึ้น 
 เปาหมายของหนวยงาน ก็คือ purpose statemant หรือเจตจํานง หรือความมุงหมาย 
ของหนวยงาน ซ่ึงกําหนดมาจากความตองการของผูรับผลงาน ทิศทางนโยบายขององคกร และ
ขอกําหนดของวิชาชีพ 
 กระบวนการของหนวยงาน ก็คือขั้นตอนการทํางานตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน  เน่ืองจากมีกระบวนการทํางานจํานวนมากในแตละหนวยงาน เราจึงจําเปนตองเลือก
ในสวนที่มีความสําคัญ (key process) หรือเปนกระบวนการที่สรางคณุคาใหแกผูรับผลงาน 
(value creation process) มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง  การปรับปรุงในสวนนี้จะทําไดงายหากมี
ชิ้นสวนพ้ืนฐานที่สมาชิกแตละคนไดทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนอยูเปนประจํา 
 การรับรูผลการดําเนินงานของหนวยงาน คือการที่หนวยงานกําหนดและติดตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามเปาหมายของหนวยงาน การที่หนวยงานทบทวนเหตุการณหรือ
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบตัิงาน ซ่ึงทั้งสองสวนนี้นาจะนํามาสูการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

4. ในการวิเคราะหการดูแลผูปวยแตละกลุมโรค 

 เคร่ืองมือที่ พรพ.แนะนําใหทีมงานใชเพ่ือวิเคราะหสถานการณการดูแลผูปวยในแตละ
กลุมโรคคือ clinical tracer 
 Clinical tracer ก็มี 3P เปนองคประกอบสําคัญ 
 เปาหมายของการดูแลผูปวย มาจากปญหาสําคัญของผูปวย ความรูทางวิชาชพี และเท
โนโยลีที่เรามีอยู หรือกลาวอีกนัยหนึ่งมาจากการวิเคราะหบริบทและประเด็นสําคญัของโรคน้ันๆ 
น่ันเอง 
 กระบวนการดูแลผูปวย คอืขั้นตอนตางๆ ในการดูแลผูปวยเพื่อบรรลเุปาหมาย ซ่ึงเรา
ควรจะทบทวนหรือตามรอยดูวาแตละกระบวนการไดรับการออกแบบไวอยางเหมาะสมหรือไม 
สามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่ตองการหรือไม 
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 การรับรูผลการดูแลผูปวย คือการกําหนดและติดตามตัวชีว้ัดสําคญั ซ่ึงควรสอดคลอง
กับเปาหมายหรือประเดนสําคัญในการดูแลผูปวยโรคนั้นๆ 
 การทบทวนกระบวนการดูแลผูปวยและการรับรูผลการดูแลผูปวย ควรนํามาสูการ
ปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวยใหดียิ่งขึ้น 
 น่ีคือการสรางชิ้นสวนพ้ืนฐานที่ใหญข้ึน บางสวนอาจจะมาจากชิ้นสวนพ้ืนฐาน
ของแตละคน แตละวชิาชีพ บางสวนอาจจะมาจากชิ้นสวนพ้ืนฐานของหนวยงาน 

5. ในการวิเคราะหระบบงานสําคญั 

 เคร่ืองมือที่ พรพ.แนะนําใหใชในการพัฒนาระบบงานสาํคัญคือการประเมินและพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลในสวนของระบบนั้นๆ  
 เปาหมายของระบบงาน ทกุระบบลวนมีเปาหมายที่ชัดเจน 
 กระบวนการสําคัญของระบบงาน มีปรากฏเปนแนวทางอยูในมาตรฐานเปนสวนใหญ 
ซ่ึงผูรับผิดชอบตองนําไปขยายความ ออกแบบ และนําไปปฏิบตัิเพ่ือบรรลุเปาหมายของระบบ 
 การรับรูผลงานของระบบงาน คือการกําหนดและติดตามตัวชีว้ัดสําคัญตามเปาหมาย
ของระบบงาน 

 

6. ในการบริหารองคกร 

 ในแงมุมหน่ึง 3P ในการบรหิารองคกรคือการบริหารเชงิกลยุทธ  จากพันธกิจ สูการ
วางแผนกลยทุธ การปฏิบตัิตามแผน การติดตามกํากับ และการปรับแผน 
 ในอีกแงมุมหน่ึง ระบบงานของทั้งองคกรคือการนําชิ้นสวนพ้ืนฐานจากหนวยงาน 
ระบบงาน และการดูแลผูปวยกลุมตางๆ มารวมกันเปนภาพใหญของทั้งองคกร 
 การรวมตวัน้ี ในแนวคิดเชิงระบบระบวุาจะทําใหเกิดส่ิงใหม emerge ขึ้นมา  ภาพของ
ทั้งองคกรจงึมิใชเปนเพียงการบวกรวมแตละสวนยอย  แตจะเกิดความสัมพันธใหม เกิด
มุมมองใหม เกิดความสามารถใหม ซ่ึงผูบริหารองคกรจะตองมองใหออกวาจะตดิตามและ
ขับเคลื่อนสิ่งเหลาน้ีเพ่ือกาวไปสูวิสัยทศันที่กําหนดไวในเวลาที่เหมาะสมไดอยางไร 
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ภาพที่ 2-2 หัวใจของบันไดขั้นที่ 2 สู HA คือการทํา 3P ใหครบทั้ง 4 วง 

ขยายความ 3P 

1. ขยายความ Purpose 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-3 ที่มาของ Purpose 
 
 Purpose คือการระบุวาทําไมตองมีเราหรือสิ่งที่เราตองการบรรลุคืออะไร  
 Purpose statement ควรมี key word ที่ระบุประเด็นคณุภาพสําคัญของหนวยงาน 
ระบบงาน หรือการดูแลกลุมผูปวยที่เปนเปาหมาย 
 Key word น้ีไดมาจากการพิจารณาขอกําหนดของวิชาชีพ ความรูวชิาการ ความ
ตองการของผูรับผลงาน นโยบายของหนวยเหนือ ปญหาและความทาทายที่เราเผชิญอยู 

บรกิารบรกิาร                                กลุมผูปวยกลุมผูปวย

ระบบงานระบบงาน

องคกรองคกร

ออกแบบระบบออกแบบระบบ//กระบวนการทํางานกระบวนการทํางาน  
ใหสามารถทําหนาท่ีตามเปาหมายไดอยางสมบูรณใหสามารถทําหนาท่ีตามเปาหมายไดอยางสมบูรณ

Purpose-Process-Performance
เปาหมายในการดแูลผูปวย

ออกแบบกระบวนการดูแลผูปวย
วัดผลการดแูลผูปวย

เปาหมายของระบบงาน
ออกแบบกระบวนการทํางาน

วัดผลการดําเนินงานของระบบงาน

เปาหมายของหนวยบริการ
ออกแบบกระบวนการทํางาน
วัดผลการทํางานของหนวย

พันธกิจ
การบริหารเชิงกลยทุธ
การตดิตามผลงาน

Service Profile/PDSA

Clinical Tracer/PDSAStrategic Management

Standards/PDSA

Purpose Process Performance

ประเด็นคณุภาพสําคญั

ความตองการ
ของผูรับผลงาน

นโยบายของ
หนวยเหนือ

ขอกําหนด/ความรู
ทางวิชาชีพ

ปญหา
ความทาทาย

Outcome Indicator
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 Key word เหลาน้ี จะมีความสัมพันธกับตัวชี้วัดในระดับ outcome ของหนวยงานหรือ
ระบบงาน 

2. ขยายความ Process 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4 การบริหารกระบวนการ 
 
 ภาพนี้สรุปมาจากเกณฑ MBNQA/TQA/HA วาดวย process management 
 การจัดการกระบวนการที่ดีประกอบดวย 
 1) การวิเคราะหกระบวนการทํางานและระบุวาอะไรคอืกระบวนการที่สําคัญ (key 
processes) หรือกระบวนการที่สรางคณุคาใหแกผูรับผลงาน (value creation processes) 
 2) ทําความเขาใจวาเปาหมายของกระบวนการน้ันคืออะไร (purpose of the 
processes) ตรงนี้เปนเปาหมายยอยๆ ในแตละขั้นตอนของการทํางาน 
 3) กําหนดใหชัดเจนวาคุณลักษณะทีค่าดหวงัของกระบวนการน้ันคืออะไร (process 
requirement) การกําหนดคุณลักษณะทีค่าดหวังไดดียอมมาจากการวิเคราะหประเด็นสําคัญ 
ความตองการที่สําคัญของผูรับผลงาน และความเสี่ยงสาํคัญที่เก่ียวของกับกระบวนการนั้น 
 4) ออกแบบกระบวนการ (process design) เพ่ือใหม่ันใจวาเม่ือนําไปปฏิบตัิแลวจะ
บรรลุคุณลักษณะที่คาดหวังและเปาหมายของกระบวนการ โดยนําความคิดสรางสรรค บทเรียน
ของเราเอง บทเรียนของคนอ่ืน และขอมูลหลักฐานวชิาการตางๆ มาใชใหมากทีสุ่ด 
 5) กําหนดตัวชี้วัดที่จะใชควบคุมกํากับในแตละขั้นตอนของการทํางานเพ่ือใหม่ันใจวามี
การปฏิบัตติามกระบวนการที่ออกแบบไว  การติดตามตัวชีว้ัดน้ีควรมีทั้งสวนที่เปน process 
indicator ที่วิเคราะหจากเปาหมายของกระบวนการ และสวนทีเ่ปน outcome indicator ที่
วิเคราะหมาจากเปาหมายของงานทั้งหมดในภาพรวม 
 

Purpose Process Performance

Key Process /
Value Creation Process

Purpose of the Process
Process Requirement

Process Design
Process Indicator

ทําไปเพื่ออะไร
ตองการผลงานแบบไหน

ออกแบบการทํางานอยางไร

งานสําคัญ /
งานท่ีสรางคุณคา

คืออะไร
จะประเมิน/กํากับ
การทํางานอยางไร
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3. ขยายความ Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-5 จากการรับรูสูการปรับปรุง performance 
 
 การรับรู performance มีเปาหมายเพื่อนําไปสูการปรับปรุงใหดีขึ้น 
 เราสามารถรับรู performance ของเราไดจากขอมูลเชิงพรรณนา (descriptive / 
qualitative data) และขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) 
 ขอมูลเชิงพรรณนาที่สะทอน performance ของเรา เชน เสียงสะทอนจากผูรับผลงาน 
การทบทวนจุดแข็งจุดออนดวยตนเอง ทีส่ําคัญคือเน้ือหาของรายงานอุบัติการณและการทบทวน
คุณภาพตางๆ  
 ขอมูลเชิงปริมาณที่สะทอน performance ของเราคือตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(performance indicator) หรือตัวชีว้ัดคณุภาพ (quality indicator) 
 ขอมูลทั้งสองสวนควรนํามาทบทวนและวิเคราะหรวมกันเพ่ือนํามาสูการกําหนดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรุง 
 แนวทางในการปรับปรุงก็ใชหลักการเดียวกับการออกแบบกระบวนการ หรือการ
ปรับปรุงก็คือการ redesign the process น่ันเอง 
 การปรับปรุงอาจจะอยูภายใตชื่อเรียกตางๆ ซ่ึงมักจะมีเปาหมายรวมกัน อาจจะมีความ
แตกตางกันในรายละเอียดและแนวคิดบางประเด็น 
 การวิจัยและพฒันาก็สามารถถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการได 
 

Purpose Process Performance

CQI / Process Improvement
Performance Improvement

Innovation
KM/Benchmarking

Research & Development

Priority for 
Improvement

Performance 
Measurement

Performance 
Analysis & Review

Quality Review
Adverse Event

ขอมูลปริมาณ

ขอมูลพรรณนา
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มิติของ Performance  

 คุณภาพเปนสวนใหญและสวนสําคัญทีสุ่ดของ performance  
 การพิจารณามิติตางๆ ของคุณภาพหรือ performance ตอไปน้ี จะชวยใหกําหนด
ตัวชี้วัดทีค่รอบคลุมมากขึ้น และชวยใหมองเห็นโอกาสพัฒนากระบวนการทํางานในมิติดังกลาว 
(แมจะไมไดมีการกําหนดตัวชีว้ัดก็ตาม) 
 
Accessibility การเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับผูท่ีมีความตองการ 

การเขาถึงทางกายภาพอยางสะดวกสบาย 
การลดอุปสรรคในการเขาถึงดานตางๆ  เชน การส่ือสาร ภาษา วัฒนธรรม  

Appropriateness ส่ิงท่ีมีหลักฐานชัดเจนวาไดผล ไดนํามาปฏิบัติ 
ส่ิงท่ีมีหลักฐานชัดเจนวาไมไดผล ไดยกเลิกการปฏิบัติ 
ส่ิงท่ีไมมีหลักฐานชัดเจนวาไดผล ไดทบทวนความคุมคาในการปฏิบัติ 
จุดท่ีตองมีการตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจ มีการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท่ี
ใชในการตัดสินใจ 

Competency ความเพียงพอของความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ของทีมงานสําหรับการ
ดูแลผูปวย/การปฏิบัติงานท่ัวไป และสําหรับกรณีท่ีมีความซับซอน 
เหตุการณสําคัญหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคตางๆ นํามาสูการพัฒนา 
competency ของทีมงาน 

Continuity ความตอเนื่องของการดูแลระหวางท่ีอยูในโรงพยาบาล ระหวางเวร ระหวาง
วิชาชีพ  
ความตอเนื่องของการดูแลตนเองและการชวยเหลือ หลังจากท่ีผูปวยออกจาก
โรงพยาบาลแลว 
ผูปวยโรคเรื้อรังแตละราย ไดรับการประเมินและวางแผนที่มองตอเนื่องจากอดีต
ไปถึงอนาคตอยางไร เห็น trend ของผูปวยรายน้ันๆ  

Coverage ความครอบคลุมของการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
ความครอบคลุมของการคัดกรองผูท่ีมีความเส่ียง 
ความครอบคลุมของการติดตามดูแลผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรัง 
ความครอบคลุมของการทบทวนเหตุการณสําคัญหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค 
ความครอบคลุมของกลุมผูปวยท่ีมีการใชขอมูลวิชาการหรือมีการพัฒนาคุณภาพ 

Effectiveness สัมฤทธิผลของการดูแลผูปวยในแตละกลุมโรค ในแง health outcome, functional 
status 
สัมฤทธิผลของแตละกระบวนการ 
สัมฤทธิผลของแตละหนวยงาน  
สัมฤทธิผลของแตละระบบงาน 
สัมฤทธิผลขององคกร 

Efficiency ความคุมคาของการใชทรัพยากร (คน เงิน ของ เวลา สถานท่ี) 
ความสามารถในการขจัดความสูญเปลา 
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การเลือกใชวิธีการที่คุมคากวา เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นกับคาใชจายท่ี
เพ่ิมขึ้น 

Equity ความเทาเทียมกันในการไดรับบริการท่ีเปนส่ิงจําเปนพ้ืนฐาน 
การตอบสนองตามระดับความตองการท่ีจําเปน ผูท่ีจําเปนมากไดรับมาก 

Humanized/Holistic ดูแลผูปวยดวยความรัก ดวยหัวใจ  
เคารพในคุณคา ศักดิศรี และศักยภาพของความเปนมนุษย 
ดูแลอยางเปนองครวม คํานึงถึงทุกมิติของสุขภาพ 

Responsiveness การตอบสนองตอความตองการ ความคาดหวัง ปญหา และความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ 

Safety ดูแลผูปวยดวยอยางเต็มความสามารถดวยความระมัดระวัง 
สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย เรียนรูเพ่ือปรับปรุงจากทุกสถานการณ 
วิเคราะหความเส่ียงในทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางาน 
มีระบบขอมูลขาวสารท่ีสะทอนระดับความปลอดภัยท่ีครอบคลุม 

Timeliness  ความทันเวลาในสถานการณฉุกเฉินหรือวิกฤติ 
ความเหมาะกับเวลาตามความตองการท่ีจําเปนของผูปวย 
ความรวดเร็วในความรูสึกของผูรับบริการ 
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HA Update 3: วาดวยการเช่ือมโยง 
 
 การเชื่อมโยงเปนหัวใจสําคญัของระบบงานที่ไดผลและมีประสิทธิภาพ  การเยี่ยมสํารวจ
เพ่ือการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลหรือบนัไดขั้นที่ 3 จะเนนที่การเชือ่มโยง 
 การเชื่อมโยงอาจเกิดไดจากวิธีการตางๆ เชน 

1. เชื่อมโยงภายในหนวย ภายในระบบ ภายในงานประจํา 
 1.1 เชื่อมโยงในงานประจํา พูดคุยและประสานงานกับเพ่ือนรวมงานที่เราทํางานดวย 
ถามตัวเองวาเราจะปรับปรุงอะไรเพื่อใหเพ่ือนรวมงานของเราทํางานไดงายขึ้น (ใชแนวคิดลูกคา
ภายใน) 
 1.2 เชื่อมโยงกระบวนการ ดวยการเอ้ือมมือออกไปจากงานประจําของตนเอง เอ้ือม
มือไปรับงานจากผูสงมอบ และยื่นมือออกไปสงตอใหแกผูทํางานในขั้นตอนตอไป 
 1.3 เชื่อมโยงภายในระบบงาน ดวยการพิจารณาองคประกอบทีต่อเน่ืองกัน พิจารณา
ความสมบูรณขององคประกอบตางๆ และสรางระบบ feed back ที่ดีภายในแตละระบบ 
 

2. เชื่อมโยงในแนวด่ิง 
 การเชื่อมโยงในแนวด่ิง คือการเช่ือมโยงแผนปฏิบัตงิานของหนวยงาน / ระบบงาน 
กับแผนกลยทุธขององคกร  กระจายเปาหมายองคกรสูเปาหมายของระบบยอย รวมผลงานของ
ระบบยอยสูผลงานขององคกร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-1 การเชื่อมโยงในแนวดิ่ง 

พันธกิจ

เปาประสงค 1 เปาประสงค 2

กลยุทธ 1.1 กลยุทธ 1.2

เจตจํานง

เปาประสงค 1

กลยุทธ 1.1 กลยุทธ 1.2

แผนงาน/โครงการแผนงาน/โครงการ

กิจกรรมกิจกรรม

ผลลัพธผลลัพธ ตวัชี้วัดตวัชี้วัด

ตัวช้ีวัดตวัช้ีวัด

ตวัชี้วัด

ตวัชี้วัด

ระดับ รพ. ระดบั หนวย/ระบบ/ทีม
ความทาทาย
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3. เชื่อมโยงในแนวราบ 
 3.1 เชื่อมโยงแผนปฏิบัตงิาน ดวยการพิจารณาวาแผนหรือการปฏิบัตทิี่กําลังจะ
ดําเนินการนั้น วาควรเก่ียวของกับใคร หรือมีใครที่ทาํเรื่องทํานองเดียวกันอยู และประสาน
เชื่อมโยงเขาดวยกัน   
 3.2  เชื่อมโยงดวยการเขาถึงสถานที่จริง สถานการณจริง (แนวคดิ Genba 
Genbutsu ของญี่ปุน)  ยกทีมที่เก่ียวของไปใหความชวยเหลือแตละหนวยงานพรอมๆ กัน ทั้ง
ผูรับผิดชอบระบบทีเ่ก่ียวของ และผูบริหารที่สามารถตดัสินใจได  ตัวอยางของกิจกรรม เชน 
Patient Safety Leadership Walkround, internal survey โดยผูแทนจากหลายระบบ, การตาม
รอยส่ิงที่เคลื่อนที่ไปตามระบบ 
 3.3  เชื่อมโยงระบบงาน  ระบบงานที่เปนแกนหลักของการพัฒนาระบบตางๆ คือ
ระบบสารสนเทศ ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบพัฒนาบคุลากร การเริ่มตนงายๆ คอื
ผูรับผิดชอบแตละระบบพิจารณาวาจะใหสามระบบน้ีมาสนับสนุนระบบทีต่นรับผดิชอบอยางไร 
 ระบบสารสนเทศจะชวยในการเชื่อมโยงไดมาก ทําใหเกิดฐานขอมูลที่ถูกตองเปน
ฐานขอมูลเดียวกัน มีการเชือ่มโยงขอมูลที่เก่ียวของกันซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและการวิเคราะหขอมูลใหไดสารสนเทศใหมๆ  และยังอํานวยความสะดวกในการ
ติดตามผลการดําเนินการตามเปาหมายรวม 
 ถาจะทําใหการเชื่อมโยงกับระบบตางๆ มีความสมบูรณมากขึ้น อาจทดลองเขียนระบบ
ทั้งหมดที่คาดวานาจะเก่ียวของลงไปรอบๆ ระบบที่เรากําลังพิจารณา แลวตั้งคําถามวาระบบ
ดังกลาวจะสนบัสนุนการทํางานของระบบที่เรากําลังพิจารณาอยางไร  จะพบการเชือ่มโยงใหมๆ 
เกิดขึ้นเปนคาํตอบ  และยังสามารถพิจารณาไปถึงหนวยงานที่เก่ียวของดวยวา แตละหนวยงาน
ควรจะรับผิดชอบอะไรบางในระบบดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-2 การเชื่อมโยงระบบกับระบบ ระบบกับหนวยงาน 

 

การเงินศูนยคุณภาพ

เภสัชกรรม หอผูปวย

วิสัญญี OPD

ระบบยา ระบบพัฒนาบุคลากรระบบบริหารความเส่ียง

ระบบสารสนเทศ ระบบส่ิงแวดลอม

ระบบการดูแลผูปวย การกํากับดูแลวิชาชีพ
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HA Update 4: การประเมินตนเอง 

แนวคิดทั่วไป 
 การประเมินตนเองมีเปาหมายสําคัญเพ่ือคนหาโอกาสพัฒนาการทํางานของตนเอง 
 การประเมินและพัฒนาตนเองเปนของคูกัน และควรเริม่จากระดับบุคคล มาสูระดับ
ทีมงาน หนวยงาน กลุมผูปวย ระบบงาน และองคกร 
 การประเมินตนเองโดยใชแนวคิด Purpose-Process-Performance สามารถใชไดในทุก
ระดับ 
 การประเมินตนเองควรมองทั้งสิ่งที่เปนดานบวกหรือจุดแข็ง และสวนที่เปนโอกาส
พัฒนา 
 การประเมินตนเองอาจใชวิธีการเชิงพรรณนา เชน การทบทวนความสําเร็จและความ
ลมเหลวที่ผานมา จุดแข็งจุดออนที่มีอยู เร่ืองเลาที่ภาคภูมิใจ หรือเหตุการณไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้น 
 การคนหาสิ่งดีๆ ที่มีอยูรอบตวั ในเพ่ือนรวมงาน ในองคกร ชวยใหเปนพลังขบัเคลื่อน
การพัฒนาไดดีกวาการมองเฉพาะปญหา  น่ันคือการมองหาสิ่งตอไปน้ี ความสําเรจ็ 
(achievements), ทรัพยสิน (assets), ศักยภาพที่ซอนตัวอยู (unexplored potentials), นวตก
รรม (innovations), จุดแข็ง (strengths), ความคิดบรรเจิด (elevated thoughts), โอกาส 
(oportunities), ตวัเทียบเคียง (benchmarks), ชวงเวลาที่หัวใจพองโต (high point moments), 
คานิยมที่ไดรับการปฏิบตัิจริง (lived values), ประเพณี (traditions), สมรรถนะที่เปนกลยุทธ 
(strategic competencies), เรื่องเลา (stories), การแสดงออกซึ่งภูมิปญญา (expressions of 
wisdom), การหยั่งรูถึงจิตวญิญาณขององคกรเบื้องลึก (insights into the deeper corporate 
spirit or soul), วิสัยทัศนแหงอนาคตที่มีคณุคาและเปนไปได (visions of valued and possible 
futures) 
 การประเมินตนเองอาจพิจารณาในเชิงปรมิาณ โดยดูจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน หรือ
ดูจากระดับการปฏิบัตติามมาตรฐานซึ่งมีลาํดับขั้นของการพัฒนา ควบคูไปกับความครอบคลุม
ของการปฏิบตัิในพ้ืนที่หรือหนวยงานตางๆ 
 การประเมินตนมักจะคูไปกับการใชตัวเปรียบเทียบ เชน เปรียบเทยีบกับผลงานของ
ตนเองในอดีตและเปาหมายที่ตนเองวางไว เปรียบเทียบกับความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับผลงาน เปรียบเทยีบกับผูอ่ืนที่ทํางานในลักษณะใกลเคียงกัน เปรียบเทยีบกับขอกําหนด
ทางวิชาชีพหรือขอมูลวิชาการ เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานทีห่นวยงานตางๆ จัดทําไว 
 การประเมินตนเองควรสงผลใหเกิดความเขาใจในงานของตนเองไดชัดเจนข้ึน 
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงานทีผ่านมา ทําใหมองเห็นโอกาสพัฒนาและกําหนด
เปาหมายที่ตองการบรรล ุ
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การใชมาตรฐานอยางมีคุณคา (ใชมาตรฐานเพื่อการพัฒนาตนเอง) 
  เปาหมายหลักของการใชมาตรฐานคือเพ่ือสงเสริมการพัฒนา  การใชมาตรฐานในการ
ประเมิน เปนเพียงเครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือนําไปสูเปาหมายคือการพัฒนา 
 การที่โรงพยาบาลตางๆ มุงทําเอกสารการประเมินตนเองอยางจริงจงั แตไมเห็น
โอกาสพัฒนาจากการประเมินตนเองน้ัน หรือไมนําโอกาสพัฒนาที่พบมาสูการปรับปรุง
ระบบงาน จึงเปนการหลงทางโดยสิ้นเชิง 
 วิธีการที่จะปองกันการหลงทาง คือการพักหรือชะลอการจัดทําเอกสารการประเมิน
ตนเองฉบับที่เปนทางการไวกอน จนกวาจะม่ันใจวามีขอมูลพรอม 
 แนวทางในการใชมาตรฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนา อันดับแรกจะตองทําความเขาใจ
เปาหมายหรือคุณคาของมาตรฐานในขอน้ันๆ ใหชัดเจน  จากน้ันเรียนรูวาการปฏิบัติงาน
ในชีวติประจําวันนั้น ไดนําเอามาตรฐานดังกลาวมาใชประโยชนเพียงใด โดยอาจใชวิธีการ
ตอไปน้ี 
 

 1. เอามาตรฐานมาคุยกันเลน คุยใหเห็นสถานการณ และรายละเอียดที่สามารถนําไป
ดําเนินการไดอยางตรงประเด็น น่ันคือรายละเอียดวา อะไร ใคร ที่ไหน เม่ือไร 
 ผลการพูดคุยอาจจะออกมาเปนกระดาษทดความคิด หรือ mind map ดังตัวอยาง 
มาตรฐานเรื่องการวินิจฉัยโรคระบวุา “ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรค โดยมีขอมูลเพียงพอเพื่อ
อธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค.  มีการลงบันทกึการวินิจฉยัโรคภายในเวลาที่กําหนด
ไว และบันทกึการเปลี่ยนแปลงการเมือ่มีขอมูลเพิ่มเติม.  มีการทบทวนความเหมาะสม
ของการวินิจฉัยโรค และความสอดคลองของการวินิจฉัยโรคของแตละวิชาชีพในทีมผู
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ.” 
 กระดาษทดความคิดที่เปนผลจากการพูดคุยคือการแตกแขนงออกมาเปนประเด็นตางๆ 
ในมาตรฐาน  การประเมินวาในแตละประเด็นน้ันเราทําไดดีเพียงใด  ในประเด็นที่ยงัทําไดไมดี
น้ันมีสถานการณอยางไร  รายละเอียดของสถานการณดังกลาวเปนอยางไร (ใชคําถาม What, 
Who, Where, When เปนตัวชวยใหเขาใจรายละเอียด) จะดําเนินการปรับปรุงอยางไร 
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 เม่ือไดขอมูลรายละเอียดก็จะเร่ิมเห็นแนวทางวาจะตองไปเก็บขอมูลอะไรเพิ่มเติม หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-1 กระดาษทดความคิดจากเอามาตรฐานมาคยุกัน 
 
 2. ติดมาตรฐานไปดูผูปวย  ใชการสังเกต การพูดคุยกับผูปวย การทบทวนเวช
ระเบียน และการพูดคุยกับทีมงาน เพ่ือเรียนรูวาผูปวยไดรับประโยชนที่ควรไดรับจากมาตรฐาน
เรื่องนั้นๆ เพียงใด เชน ในกรณีของการวินิจฉัยโรค สามารถเรียนรูไดงายจากบันทึกเวชระเบียน
วามีการบันทกึการวินิจฉัยโรคหรือไม มีขอมูลสนับสนุนหรือไม มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงเม่ือมี
ขอมูลเพ่ิมเตมิหรือไม การวินิจฉัยโรคมีความเหมาะสมชัดเจนหรือไม มีความสอดคลองหรือไม
สอดคลองกันระหวางการวนิิจฉัยโรคของแพทยกับการวินิจฉัยทางการพยาบาล 
 เลือกมาตรฐานมาหนึ่งหัวขอ ตามไปดูผูปวยหนึ่งราย เราก็จะไดเรียนรูวาเรานํา
มาตรฐานนั้นมาสูการปฏิบตัิไดมากนอยเพียงใด เปนการยืนยันสิ่งที่เราคุยกันเลนวาสถานการณ
ที่แทจริงเปนอยางไร 
 สําหรับมาตรฐานที่ไมเก่ียวของกับการดูแลผูปวย แนวทางในหวัขอน้ีอาจจะปรับไปเปน 
“ติดมาตรฐานไปดูการปฏิบตัิงานประจําวนั” 
 

 3. เก็บขอมูลในลักษณะงานวิจัยชิ้นเลก็ๆ (mini research) หรือจะเรียกวาทําวจัิย
เลนๆ ก็ได  เลือกมาตรฐานมาหนึ่งหัวขอ กําหนดเวลาที่เหมาะสม (เชน 30 นาที) ประมาณวา
ในเวลาดังกลาวจะประเมินการปฏิบัตใินมาตรฐานเรื่องน้ันไดก่ีราย แลวเก็บลงมือเก็บขอมูล  
อาจจะทําในหลายๆ หอผูปวยพรอมกันก็ได  ขอมูลน้ีคือขอมูลที่จะสะทอนระดับการปฏิบัตทิี่
แทจริง  ถาผลออกมายังไมดี เราก็เก็บไวเปน baseline และลงมือปรับปรุง  ถาผลออกมาดีแลว 
อาจจะมีคําถามวาขอมูลนาเชื่อถือหรือไม  อาจจะตองเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจในความ
นาเชื่อถือ  อาจจะตองวิเคราะหแยกแยะตามหนวยงานตางๆ หากมีแนวโนมวาจะมีความ
แตกตางกัน  
 

ตองปรับปรุง

ดีแลว

พอใช

ตองปรับปรุง

พอใช
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 เม่ือไดใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือทั้ง 3 วิธีดังกลาวรวมกัน นาจะทําใหเห็นภาพของ
โอกาสพัฒนาท่ีชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา โดยใชขั้นตอนงายๆ “ตั้งเปา เฝาดู ปรับเปลี่ยน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 4-2 ขั้นตอนของการประเมินตามมาตรฐานเพื่อนําไปสูการพัฒนา 

การจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง 
 1. ประเด็นทีค่วรตอบใหชัดเจน มีดังน้ี 
 1) Context ภายใตบรบิทของเรา อะไรคือประเด็นสําคญั ปญหาสําคัญ ความเสี่ยง
สําคัญ ที่เก่ียวของกับมาตรฐานขอน้ี 
 2) Design เราออกแบบระบบงานอยางไรเพ่ือใหเกิดความรัดกุม เหมาะสมกับบรบิท
ของเรา และบรรลุเปาหมายของมาตรฐานขอน้ี 
 3) Action เราทําอยางไรเพ่ือใหม่ันใจวามีการนําระบบที่ออกแบบไวไปปฏิบตัิอยาง
ครอบคลุม เหมาะสม   
 4) Learning ผลลัพธของการนําไปปฏิบตัิเปนอยางไร ทําไดดีหรือไม ใชประโยชนจาก
ตัวชี้วัดอยางไร 
 5) Improve เราปรับปรุงระบบงานของเราอยางไร ทําอะไรไปแลว จะทําอะไรตอ 
 

ทําความเขาใจเปาหมายของมาตรฐาน

Scan ระดับการปฏิบัติท่ีเปนอยูในแตละประเด็น

อธิบายสถานการณ (ทําใหเห็นบริบทชัดเจนข้ึน)

กําหนดลําดับความสําคัญ/ความเปนไปได

วิเคราะหทางระบาดวิทยา (อะไร ใคร ท่ีไหน เมื่อไร)

ต้ังเปา เฝาดู ปรับเปล่ียน
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การถอดเอาเรื่องของ RM มาสรุปบทเรียน  โดยทั้งหมดนํามาจากกระบวนการทํางานในเร่ือง
เดียวกัน 
 
 3. การถอดบทเรียน 
 ปญหาสําคัญของทุกโรงพยาบาลคือการใชเวลากับเรื่องการเขียนมากจนไมเปนทํางาน
ปกติประจํา  สาเหตุมาจากสองสวนคือ การเขียนในชวงที่ยังไมเขาใจ ยังไมมีขอมูลหรือ
ประสบการณการพัฒนาที่จะเขียน และการเขียนโดยผูที่ไมมีทักษะในการเขียน 
 แนวทางตอไปน้ีอาจจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพไดดีกวา 
 1) ไมเนนการเขียนในชวงแรก  แตเนนการบอกเลา พูดคุย ซักถาม แลกเปลีย่น  เพ่ือให
เกิดความเขาใจในเปาหมายของมาตรฐาน เกิดความเขาใจในบรบิทและปญหาในระบบของ
ตนเอง  นําไปสูการจุดประกายการพัฒนาในสวนตางๆ 
 2) เม่ือมีบทเรียนมากขึ้น มีสาระมากขึ้นพอที่จะนําไปจัดทําเปนเอกสารได  ใหมีการ
บันทึกเทป และใชผูที่มีความชํานาญ มาสรุปประเด็นและจัดทําเอกสารนําเสนอใหทีมงานที่
เก่ียวของพิจารณาเพิ่มเติมหรือปรับแกขอมูลใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-4 ถอดบทเรียนดวยการคุยกันกอน เขียนทหีลัง 

แนวทางการใช Scoring Guideline 
 พรพ.ใชระบบการใหคะแนน 1-5 เพ่ือประเมินระดับการปฏิบัตติามมาตรฐาน โดย
ดัดแปลงมาจากแนวทางของ MBNQA/TQA  โดยมีเปาหมายที่จะใหการประเมินดวยระบบ
คะแนนนี้เปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง หรือยกระดับการพัฒนาใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 

บอกเลา พูดคุย 
ซักถาม แลกเปลี่ยน

นําโอกาสพัฒนา
ไปดําเนินการ

ใชนักเขยีนมืออาชพี
มาสรุปประเด็น

ความสําเร็จและบทเรียน

เทปบันทึก

นําเสนอ
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 คะแนนระดับ 1 คือการมีกิจกรรมคุณภาพพ้ืนฐานตางๆ มีการตั้งทีม วางกรอบการ
ทํางาน ปรับปรุงดานโครงสรางตางๆ และจัดการแกไขเม่ือเกิดปญหา 
 คะแนนระดับ 2 คือมีการออกแบบกระบวนการทํางานเพื่อใหไดผลตามเปาหมายของ
มาตรฐาน มีการส่ือสารทําความเขาใจ และหนวยงานตางๆ เริ่มตนนําไปปฏิบตั ิ
 คะแนนระดับ 3 คือมีการนํากระบวนการที่ออกแบบไวอยางสอดคลองกับบริบทไป
ปฏิบัตคิรอบคลุมในพื้นที่ที่เก่ียวของอยางถูกตอง ทําใหบรรลุเปาหมายของมาตรฐาน โดยเริ่มมี
การประเมินดวยวธิีการเชิงคุณภาพ 
 คะแนนระดับ 4 คือมีการบูรณาการกระบวนการตางๆ เขาดวยกัน มีการใชนวตกรรม มี
การประเมินผลอยางเปนระบบ มีการใชตวัชีว้ัดที่เหมาะสม และนําไปสูการปรับปรุงระบบใหดี
ยิ่งขึ้น  ตัวชีว้ดัแสดงใหเห็นผลที่ดีกวาระดับเฉลี่ย การที่โรงพยาบาลสามารถบรรลรุะดับน้ีได จะ
เปนหลักประกันของการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ความยั่งยืนของการพัฒนา และโอกาสที่
จะไปสูความเปนเลิศ 
 คะแนนระดับ 5 คือการที่มีวฒันธรรมของการเรียนรู วฒันธรรมคุณภาพและความ
ปลอดภัยฝงอยูในการปฏิบตัิงาน เปนแบบอยางที่ดีของการปฏิบัติ และมีผลลัพธทีโ่ดดเดนอยาง
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการใช scoring guideline โดยทีมงานของโรงพยาบาล มีขอแนะนําดังน้ี 

ภาพที่ 4-5 Scoring Guideline 
 
 1. ใช Scoring Guideline เปนจุดเร่ิมของการแลกเปลีย่นความคิดเห็น  ไมตองพยายาม
หาขอสรุปของตัวคะแนน 

แกไขเม่ือเกิดปญหา

ตั้งทีม 
วางกรอบการทํางาน
ปรับปรุงโครงสราง

กิจกรรม
คุณภาพพื้นฐาน

5 ส., ขอเสนอแนะ

ออกแบบ
กระบวนการ
เหมาะสม

นําไปปฏิบัติ
ครอบคลุม
ถูกตอง

บรรลุเปาหมาย
พ้ืนฐาน

ปรับปรุงระบบ
บูรณาการ
นวตกรรม

เปนแบบอยางท่ีดี
ของการปฏิบัติ
มีวัฒนธรรม
คุณภาพ

ผลลัพธดีเลิศ
ผลลัพธดีกวา
ระดับเฉลี่ยผลลัพธอยูใน

ระดับเฉลี่ยผลลัพธไมนาพึงพอใจ

ประเมินผล
อยางเปนระบบ

วัฒนธรรม
เรียนรู

สื่อสาร
มีความเขาใจ

Scoring Guideline: Scoring Guideline: 
For Continuous Improvement to ExcellenceFor Continuous Improvement to Excellence

1 2 3 4 5
1.5 2.5 3.5

สอดคลองกับ
บริบท

เร่ิมตน
นําไปปฏิบัติ
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 2. ผูที่ใหคะแนนนอย ใหบอกวาเห็นจุดออนอะไร ควรจะมีอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือยกระดับ
คะแนนใหเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ผูที่ใหคะแนนมาก ใหบอกวาเห็นจุดแข็งอะไร มีขอมูลสนับสนุนอยางไร มีการใช
คานิยมหลักอะไร สอดคลองกับบริบทอยางไร 
 4. หา consensus วา “จะทําอะไรตอ”  ไมตองสนใจเร่ืองคะแนน 
 5. ในระยะแรกอาจจะประเมินที่ระดับขอยอย เม่ือมีความสอดคลองมากขึ้นจะประเมินใน
ระดับที่สูงขึ้นมา ถงึระดับหัวขอ 
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เอกสารการประเมินตนเองเพ่ือส่ือสารกับ พรพ. 
 โรงพยาบาลควรจัดทําเอกสารเทาที่จําเปน ลดความซ้ําซอนดวยการอางอิงถึงเอกสารที่
เกียวของ และพยายามรวบรวมทําเอกสารในระดับสูงเพ่ือลดความจําเปนในการจัดทําเอกสาร
ระดับลาง 
 ควรเปนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลในการที่จะทําใหทุกหนวยงานใช service 
profile ของตน  เพ่ือวิเคราะหและติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ (หรือวิธีการ
วิเคราะหอ่ืนทีใ่กลเคยีงกัน) แมวาทาง พรพ.จะไมขอใหหนวยงานดังกลาวตองสงเอกสาร 
service profile มาให  
 เอกสารที่จะสือ่สารกับผูเยี่ยมสํารวจของ พรพ.มีดังน้ี 
 1. ระดับโรงพยาบาล 
 1.1 Hospital Profile และขอมูลพ้ืนฐานทีส่ําคัญ 
 1.2 การประเมินตนเองตามมาตรฐานทัง้ 4 ตอน  โดยใชแนวทางที่ไดกลาวมาขางตน
สําหรับ 3 ตอนแรก  สวนตอนที่ 4 ซ่ึงเปนเรื่องของผลลัพธ โรงพยาบาลควรใชประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาวดวยการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล กอนที่จะสงมาให พรพ.  การ
นําเสนอขอมูลควรนําเสนอดวยกราฟซึ่งแสดงแนวโนมของขอมูลประมาณ 3 ป และมีการ
วิเคราะหจําแนกตามกลุมของผูรับผลงานหรือผูปฏิบัตงิาน (ถาเปนไปได) 
 2. ระดับ Clinical Lead Team 
 2.1 Service Profile ของ clinical lead team  
 2.2 Clinical Tracer หรือเอกสารสรุประบบการดูแลผูปวยกลุมโรคสําคัญ การพัฒนา 
และผลลัพธการดูแลผูปวย  
 3. ระดับหนวยงาน 
 3.1 Service Profile หรือ Unit Profile ของหนวยงาน/หนวยบริการท่ียังมิไดนําขอมูล
เขาไปรวมไวใน Service Profile ของ clinical lead team  
 3.2 แบบประเมินตนเองสวน ค. ของหนวยงานเฉพาะ (ตามมาตรฐานเดิม) 
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Service Profile1 
1. บริบท2 (Context) 
 ก. หนาที่และเปาหมาย 
 ข. ขอบเขตการใหบริการ (ถาเปนหอผูปวยใหระบุกลุมโรคสําคัญในหนวยงานนี้ดวย) 
ศักยภาพ ขอจํากัด 
 ค. ผูรับผลงานและความตองการที่สําคัญ (จําแนกตามกลุมผูรับผลงาน)  
 ง. ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ 
 จ. ความทาทาย ความเสี่ยงสําคัญ (จุดเนนในการพัฒนา?) 
 ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ) 
 
2. กระบวนการสําคัญ (Key Processes)3 

กระบวนการสาํคัญ 
(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงสําคัญ 
(Key Risk) 

ตัวชี้วัดสําคัญ 
(Performance Indicator) 

  
 
3. ตัวชีว้ัดผลการดําเนินงาน4 (Performance Indicator) 
 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพ 
4.1 ระบบงานที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อใหเปนไปตามส่ิงที่คาดหวงัและปองกันความเส่ียง

สําคัญของแตละกระบวนการ (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแลว5) 
 
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยูระหวางดาํเนินการ 
 
5. แผนการพัฒนาตอเน่ือง6 

                                          
1 ควรมีความยาวประมาณ 5-10 หนา 
2 เขียนอยางสรุป ความยาวไมเกิน 1 หนา สามารถใชตารางสรุปในบางเร่ืองได 
3 สรุปภายใน 1 หนา วิเคราะหโดยเนนผูรับผลงานเปนศนูยกลาง เชน หอผูปวย ใหพิจารณาวามีกระบวนการดูแลผูปวยอยางไร 
โดยทุกวิชาชีพที่เกีย่วของ มิใชเฉพาะกระบวนการที่พยาบาลรับผิดชอบ 
4
 นําเสนอกราฟแสดงขอมูลตัวชี้วัดสําคัญ (ก) ตัวชี้วัดของหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและมีการติดตาม

วัดผลอยางตอเน่ือง (พรอมคําอธิบายการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนประกอบภาพอยางส้ันๆ)  (ข) ขอมูลผลการพัฒนาตามโครงการ
สําคัญในรอบ 2-3 ปที่ผานมา 
5 สรุปความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพท่ีสําคัญในชวงเวลาที่ผานมา อยางส้ันๆ  ระบุแนวคิด ผลลัพธที่เกิดข้ึน และวิธีการ
ทํางานสําคัญที่เปนขอสรุปจากการพัฒนา 
6 อาจระบุทิศทางของการพัฒนา, โครงการสําคัญที่วางแผนไว หรืออาจจะระบุรายละเอียดของโครงการ (วัตถุประสงค กรอบ
เวลา ขอมูลที่จะใชติดตามกํากับ) 
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การใช One Page Summary 
 เพ่ือชวยในการประมวลและเชื่อมโยงความคิดของทีมงาน ทีมงานสามารถใชแนวคดิ 
One Page Summary เพ่ือสรุปประเด็นสาํคัญตางๆ ใน service profile หรือ clinical tracer 
โดยมีหนาแรกเปนแผนภูมิที่สรุปภาพรวมทั้งหมดของหนวยงานหรือของโรคน้ัน และหนาตอๆ 
ไปเปนหนาที่ขยายความในแตละเปาหมาย แตละกระบวนการ แตละโรค ออกไปเปน
ลําดับ  พยายามถายทอดขอมูลทั้งหมดออกมาเปนแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง กราฟแสดง
ขอมูลผลการดําเนินงาน (การ link ใน file powerpoint จะชวยไดมากในการจัดเก็บและเรยีกดู
ขอมูล) 
 One Page Summary หนาแรกของ Service Profile อาจจะอิงกรอบความคิดตวัอยาง
ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-6 กรอบแนวคิด 3P การเริ่มตนที่เรียบงาย 

 
  

Purpose Process Performance

ประเด็นคุณภาพสําคัญความตองการ
ของผูรบัผลงาน

นโยบายของ
หนวยเหนอื

ขอกาํหนด/ความรู
ทางวิชาชีพ

Outcome Indicator

Key Process /
Value Creation Process

Purpose of the Process
Process Requirement

Process Design
Process Indicator

CQI / Process Improvement
Performance Improvement

Innovation
KM/Benchmarking

Research & Development

Priority for 
Improvement

Performance 
Measurement

Performance 
Analysis & Review

Quality Review/
Adverse Event

ทําไมตองมีเรา

เราทํางานกันอยางไร
ทําไปเพ่ืออะไร

ทําไดดีหรือไม

มีการปรับปรุงอยางไร
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ภาพที่ 4-7 กรอบแนวคิด 3C-PDSA เม่ือประยุกตกับ Service Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-8 กรอบแนวคิด 3C-PDSA เพ่ือการประยุกตใชโดยทั่วไป (หนวยงาน ระบบงาน โรค) 
  

Plan

Do

Study

Act

ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ

กระบวนการหลัก

พันธกิจ/เจตจํานง
(หนาท่ี & เปาหมาย)

ความตองการ
ของผูรับผลงาน

ขอกําหนด
ทางวิชาชีพ

จุดเนน
ขององคกร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเส่ียงสําคัญ
ความตองการ
ความคาดหวัง

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

โรค/หัตถการสําคัญ

ออกแบบระบบ

ทบทวน 
ประเมิน 
เรียนรู

ปรับปรุง

(เฉพาะบริการดูแลผูปวย)

บริบท

Process

Disease
/System

Risk/
Failure Mode/

Challenge/
Customer need/

Context

Aim/
Purpose/

Goal
Objective/

Design

Action Learn

Improve

KPI Monitor

Adverse Event
Error

Non Compliance

Review Report

Root Cause

Performance 
Dimension

Access
Appropriate
Competency

Continuity
Coverage
Effective
Efficiency

Equity
Humanized/Holistic

Responsive
Safety

Timeliness

Self Assessment
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ภาพที่ 4-9 หนาแรกของ Clinical Tracer 
 

Initial Assessment

Entry

Consultation

Investigation
Diagnosis

Planning

Observation

Operation

Anesthesia

OR

Transfer

Preop Care

Anesthesia

Operative Procedure

Postanes Care

Postop care & monitoring

D/C plan
Follow up

Risk Prevention
Form/CPG/

CareMap Link

KPI
Link

CQI
Link

Research
Link

Delayed/missed 
diagnosis

Delayed operation

SSI

“Door to operation” time

SSI rate

Anes complication

Patho. Diag. 
confirmed

Predictive 
value of USUse of 

clinical sign

Undetected change

Care Process

Clinical Tracer: Ac Appendicitis
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HA Update 5:  

การเรียนรูและพัฒนาตอเนื่องสําหรับโรงพยาบาลท่ีผานการรับรอง HA 
 

ความเปนมา 
 การธํารงรักษาคุณภาพหลังจากไดรับการรับรอง HA เปนสิ่งที่มีความสําคัญไมนอยกวา
การพัฒนาเพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพ  หลายโรงพยาบาลประสบปญหาวาเม่ือผานการ
รับรอง HA ไปแลว ระดับความตื่นตวัในการพัฒนาและกิจกรรมลดลง บางโรงพยาบาลมีการ
เปลี่ยนทีมผูรับผิดชอบ เม่ือถึงระยะเวลาที่จะตองมีการเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองซ้ํา (re-
accreditation survey) ก็ตองใชพลังอยางมากในการรื้อฟนกระบวนการคุณภาพขึ้นมาใหม 
อาจจะตองไดรับการเยี่ยมสาํรวจหลายครัง้ เปนการสูญเปลาที่ไมควรจะเกิดขึ้น 
 การสรางวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเปนสิ่งทีต่องใช
เวลานาน ในชวงแรกๆ ของการพัฒนาและการธํารงรกัษาคุณภาพ จําเปนตองอาศัยแรงกระตุน
จากภายนอกคอนขางมาก  เสียงสะทอนจากโรงพยาบาลสวนใหญจึงตองการใหสถาบันพัฒนา
และรับรองคณุภาพเขาไปกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 การกระตุนดวยการเยี่ยมสํารวจหลังการรับรองในรูปแบบตางๆ เปนมาตรการหนึ่งที่
ไดผล  แตตองใชทรัพยากรบุคคลและเวลาคอนขางมาก  ทําใหตองทิ้งชวงหางเปนเวลานาน  
อีกทั้งเกิดความเครียดในการเตรียมตวัของโรงพยาบาลมากพอสมควร แทนที่จะเกิด
กระบวนการเรียนรูที่มีความสุข 
 สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาลจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาใหเกิดกระบวน 
การเรียนรูขึ้นอยางตอเน่ือง หลังจากที่โรงพยาบาลไดรับการรับรองคณุภาพแลว  โดยมีหลักการ
วา หากโรงพยาบาลสามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการพัฒนาสูผลลัพธที่ดีขึ้น, มีการ
แกไขตามขอเสนอแนะของผูเยี่ยมสํารวจ มีแนวทางทีช่ัดเจนสําหรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง, มี
การ monitor ผลงานของโรงพยาบาลในระดับตางๆ อยางเหมาะสม, ทีมงานมีความเขาใจ
เปาหมายงานของตนและรูวาคุณภาพงานของตนเปนอยางไร, และมีผลงานที่เปนแบบอยางที่ดี
สําหรับโรงพยาบาลอ่ืน  ก็จะไดรับการพิจารณาใหมีการตออายุการรับรองโดยเขาเยี่ยมเฉพาะใน
จุดที่มีความสําคัญสูงหรือเปนปญหาของโรงพยาบาล ควบคูกับการวางแผนรวมกับผูบริหาร 
 
วัตถุประสงค 

1. พัฒนากลไกการเรียนรูที่โรงพยาบาลสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง รวมกับการ
กระตุนจากผูแทนของ พรพ.เปนระยะ 

2. โรงพยาบาลทีเ่ขารวมในกระบวนการเรียนรูมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีผลการ
ดําเนินการที่ดีขึ้นเปนลําดับ 
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วิธีการ 
1. ทบทวนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพตางๆ นํามาเชื่อมโยงใหงายตอการ

ปฏิบัติและการเรียนรู 
2. จัดใหมีชองทางการสื่อสารทําความเขาใจในรูปแบบตางๆ 
3. ผูแทนของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จะเขาเยีย่มโรงพยาบาล

ทุก 8 ± 2 เดือน (6-10) เดือน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับโรงพยาบาลผาน
กิจกรรมตอไปน้ี 

• ติดตามการปฏิบัตติามขอเสนอแนะของผูเยี่ยมสํารวจ และ/หรือ ผูแทนของ
สถาบันฯ ท่ีเขาเยี่ยมในครั้งที่ผานๆ มา 

• รับทราบขอมูลการพัฒนาคุณภาพและการ monitor ผลการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลในประเด็นที่มีความสําคัญสงู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความปลอดภัย 
และผลลัพธการดูแลผูปวย 

• รับทราบการวเิคราะหสถานการณและความทาทายของโรงพยาบาล และ
แผนการดําเนินงานของโรงพยาบาล 

• รับทราบผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี (good practice) สําหรับ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ 

• สุมเยี่ยมหนวยงานเพื่อประเมินความเขาใจในเปาหมายการทํางานของตนเอง
และการใชกระบวนการ/คานิยมการพัฒนาคุณภาพ 

4. โรงพยาบาลทีมี่ความมุงม่ันในการพัฒนา มีกระบวนการเรียนรูเกิดขึน้อยางตอเน่ือง 
และมีผลการดําเนินงานที่ดี  จะไดรับแรงจูงใจ เชน การตออายุการรับรองโดยเขา
เยี่ยมเฉพาะในจุดที่มีความสําคัญสูงหรือเปนปญหาของโรงพยาบาล 

5. โรงพยาบาลทีก่ารหยุดชะงักของการพัฒนา จะไดรับการเยี่ยมจากผูแทนตาม
โครงการนี้เร็วขึ้นกวากําหนด หรือไดรับการเยี่ยมสํารวจในประเด็นทีมี่ความเส่ียงสงู 

 
กลไกการเรียนรูที่โรงพยาบาลจะตองดําเนินการในการเขาโครงการนี้ 

1. การคดัเลือก ทบทวน และใชประโยชนจากตัวชี้วัดทีใ่ชติดตามผลการดําเนินงานที่
ตรงประเด็นตามเปาหมายของโรงพยาบาล ทีมงาน หนวยงาน และกลุมผูปวย
สําคัญ  

2. การใชผูปวย เวชระเบียน และเหตุการณสําคัญตางๆ (พัฒนาตอเน่ืองจากการ
ทบทวน 12 กิจกรรม) เปนโอกาสในการเรียนรู ทั้งการวิเคราะหสาเหตุ การวาง
ระบบงานที่รัดกุม การพัฒนาศักยภาพบคุลากร  

3. การวัดอัตราการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคในการดูแลผูปวยดวยการทบทวน
เวชระเบียนอยางเปนระบบ  เรียนรูจากขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ 
ควบคูกับการวางระบบเพื่อรักษาความลบัของขอมูลดังกลาว 



 

 37

4. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยโดยใชกลุมประชากรทางคลินิกเปนฐาน (clinical 
population oriented approach) บูรณาการเครื่องมือและแนวคิดคุณภาพทุกเร่ืองที่
เปนประโยชนเพ่ือปรับปรุงการดูแลผูปวยในกลุมโรคสาํคัญอยางเปนองครวมและ
ตอเน่ือง 

5. การใชมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป เพ่ือการประเมินและพัฒนาตนเองสูระดับผลการดําเนินงานที่
สูงขึ้น 

6. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย และการเรยีนรู โดยฝง core values 
ในการทํางานและการพัฒนาคุณภาพเขาไปในชวีิตประจําวัน 

 
 
กุมภาพันธ 2550 
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Post-Acc. Guide 1: แนวทางการจัดทาํแผนดําเนินงานหลังการรับรอง 
สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 

 

แนวคิด 
 ขอเสนอแนะที่ผูเยี่ยมสํารวจของ พรพ.จัดทําใหแกโรงพยาบาล มีเปาหมายเพื่อชี้ใหเห็น
โอกาสพัฒนาในชวงระยะเวลาตอไป เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ซ่ึง
ทาง พรพ.จะมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัตติามขอเสนอแนะในการเยี่ยมคร้ังตอไป  
ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาทีมงานของโรงพยาบาลมีความเขาใจในขอเสนอแนะ และนําไปสู
การปฏิบัติ ทาง พรพ.จึงขอใหโรงพยาบาลจัดทําแผนดําเนินงานในการนําขอเสนอแนะไปปฏิบตัิ 
สงใหแก พรพ.ภายใน 30 วันหลังจากไดรับรายงานจาก พรพ. 
 นอกจากแผนดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ พรพ.แลว ทางโรงพยาบาลยังมีความ
จําเปนที่จะตองทําแผนการพัฒนาตามบริบทและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของตนเอง  ซ่ึงทั้งสอง
สวนนี้จะเปนกรอบสําหรับการติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพโดยผูแทนจาก พรพ.  
 
แนวทางการจัดทําแผนดาํเนินงานตามขอเสนอแนะของ พรพ. 

1) ทําความเขาใจกับ key word และเปาหมายของขอเสนอแนะใหชดัเจน 
2) วเิคราะหพ้ืนที่สําคัญทีเ่ปนจุดออนหรือจุดลอแหลมซ่ึงควรเปนเปาหมายของการ

พัฒนาตามขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนระบบงาน กระบวนการ หนวยงาน กลุมผูปวย 
กลุมบุคคล  หรือชวงเวลา เพ่ือใหแผนการดําเนินงานมีความชัดเจน 

3) จัดทํากลยุทธการพัฒนา (ซ่ึงเปนกรอบการพัฒนาอยางกวางๆ) โดยพิจารณาถึงความ
เปนไปไดของกลยุทธตางๆ อยางรอบดาน  สงเสริมใหนําความคิดสรางสรรค นวตกรรม 
และ good practice ของที่ตางๆ มาพิจารณา 

4) กําหนดระยะเวลา วิธีการประเมินความกาวหนาและความสําเร็จในการดําเนินงาน 
5) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ มีการถายทอดกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการของ

หนวยงานที่เก่ียวของ 
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Post-Acc. Guide 2: การพัฒนาคุณภาพโดยใชกลุมประชากรทางคลินิกเปนฐาน  
(Clinical Population Oriented Quality Improvement)   

สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
 

แนวคิด 
 การพัฒนาคุณภาพที่จะใหผลดี ควรยึดผูรับผลงานหรอืผูปวยเปนตวัตั้ง มีเปาหมายท่ี
ชัดเจน มีการติดตามตวัชีว้ดัที่เหมาะสม ใชเคร่ืองมือและวธิีการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย
รวมกัน  
 กลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) คือกลุมผูปวยซึ่งมีสภาพปญหา
คลายคลึงกัน สามารถวิเคราะหความตองการไดชัดเจน สามารถกําหนดเปาหมายและวัดผลได
ชัดเจน ทําใหสามารถนํา core values เรื่อง patient focus ไปสูการปฏิบัตทิี่เปนรปูธรรมได   
 clinical population oriented quality improvement มิใช disease oriented approach 
เน่ืองจากเนนผูปวยทีเ่ปนทัง้ “คน” “คนไข” และ “ครู”  มิไดเนนแตเพียงการรักษาโรค  ดังน้ันจึง
ตองพิจารณาความตองการของผูปวยอยางเปนองครวม และกระบวนการดูแลผูปวยทีต่อเน่ือง
ตามความจําเปน 
 

ขอแนะนําเพือ่ประโยชนสูงสุดในการพฒันา 

ปญหาที่พบบอย ขอแนะนํา 
ใชเครื่องมือและวิธีการพัฒนาเปนตัวต้ัง เชน 
ตัวชี้วัด CPG การทบทวน  เปนการทําแบบแยก
สวน ใชเครื่องมือคุณภาพเปนพื้นฐานในการ
นําเสนอขอมูล 

ใช clinical population เปนตัวต้ัง วิเคราะห
ประเด็นสําคัญ กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดให
ชัดเจน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตาม
ผลสําเร็จของการพัฒนา 

ใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งในการคัดเลือกกลุมผูปวย 
เชน top 5 หรอื high volume 

ใชเกณฑที่หลากหลายในการคัดเลือกกลุมผูปวย 
ซึ่งอาจจะเปน high volume, high risk, high 
cost, high variation, high burden, high need 
for coordination & continuity 

เลือกกลุมผูปวยมาทําจํานวนนอยดวยเหตุผลวามี
ภาระงานมาก 

ต้ังคําถามกับตนเองวาเทาที่ทํามาแลวครอบคลุม
รอยละเทาไรของ bed day ทั้งหมดที่ทีมงาน
รับผิดชอบ  จะทําอยางไรใหครอบคลุมไดมากขึ้น 
โดยใช effort นอยที่สุด 

มีเอกสารที่ซ้ําซอนจํานวนมาก โดยไมเขาใจ
เปาหมายและขาดความเชื่อมโยง 

ใช one page summary สําหรับประชากรทาง
คลินิกแตละกลุม ซึ่งระบุประเด็นสําคัญทั้งหมดไว 
และสามารถเชื่อมโยงไปสูเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของได 

ตัวชี้วัดท่ีใชติดตาม เปนตัวชี้วัดท่ีเก็บงาย หรือ
เก็บตามๆ กันมา แตไมสอดคลองกับประเด็น

วิเคราะหประเด็นสําคัญและกําหนดเปาหมายให
ชัดเจน  มองหาตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมที่สุดท่ีสะทอน
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สําคัญของเรื่องนั้น การบรรลุเปาหมายดังกลาว 
นําเสนอแผนการเก็บตัวชี้วัด แตไมมีการนําเสนอ
ขอมูลตัวชี้วัด 

พยายามนําขอมูลเทาที่มีอยู หรือทําการสุมขอมูล
ยอนหลังในจํานวนที่ไมเปนภาระเกินไป นํามา
วิเคราะหใหเหน็ความเขาใจในการใชประโยชน
ของขอมูล 

 

ความคลายและความตาง 
Clinical CQI การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก อาจจะเปนโครงการยอย หรอืการดูแลโรค

ใดโรคหนึ่งในภาพรวม (เนนบทบาทการพัฒนา) 
Clinical Tracer การประเมินกระบวนการดูแลปวยในแงมุมตางๆ สําหรับกลุมผูปวยหรือ

กลุมประชากรทางคลินิกในภาพรวม รวมทั้งกระบวนการพัฒนาและ
ระบบงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการติดตามผลลัพธการดูแล และการบงชี้
โอกาสพัฒนาคุณภาพ (เนนบทบาทการประเมินและวางแผน) 

Case Management การมีผูรับผิดชอบจัดการใหการดูแลผูปวยในโรคที่กําหนดไว เปนไปตาม
แผนการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ (เนนบทบาทการปฏบิติั) 

Disease Management การวางแผนและประสานงานทั้งภายในและระหวางสถานพยาบาล เพื่อให
กลุมผูปวยในโรคเปาหมาย ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง และเกิดผลลัพธที่
ดี (เนนบทบาทการวางแผนและประสานงาน) 

 

เครื่องมือ แนวคิด และวธีิการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลายซึ่งควรนํามาใชรวมกัน 
Patient Focus ใชกลุมประชากรทางคลินิกเปนพื้นฐานในการศึกษาความตองการและ

ปญหาของผูปวย 
Holistic Care มองความตองการของผูปวยอยางรอบดาน  
Multidisciplinary Team ใชความตองการของผูปวยเปนตัวกําหนดสมาชิกของทีมที่ควรจะเชิญ

ชวนเขามารวม 
Improvement Model ต้ังเปา เฝาดู ปรับเปลี่ยน (Aim-Measure-Change) 

Clinical Indicator ใชเปนสวนหนึง่ของการปรับปรุงการดูแลกลุมผูปวยสําคัญ 
Incient/Adverse Event เรียนรูจากความผิดพลาดภายในองคกรของตนเอง เพือ่นาํมาปดชอง

โหวที่ยังเหลืออยู  
Evidence-based Practice ทบทวน scientific evidence & guideline ตางๆ ที่ทันสมัย เพี่อ

เลือกสรรนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสม ทําในส่ิงที่ไดผล เลิกทําในส่ิงที่
ไมเกิดประโยชน เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู 

Knowledge Sharing & 
Benchmarking 

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูอื่น โดยเฉพาะผูที่มีประสบการณและผูที่
ประสบความสําเร็จ 

Creativity & Innovation ใชความคิดสรางสรรคและนวตกรรม เพือ่หาทางเลือกใหมๆ ที่เรียบ
งายและไดผลกวาเดิม  
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Post-Acc. Guide 3: การติดตามตวัชีว้ัดสําคัญ 
แนวคิด 
 การติดตามตวัชีว้ัดสําคัญ จะทําใหผูบรหิารและทีมงานทราบถึงระดับผลการดําเนินงาน
ของทีมงานและองคกร วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ซ่ึงถือวาเปนวธิีการสําคัญที่
จะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยการยกระดับเปาหมายของตัวชีว้ัดใหมี
ความทาทายอยูตลอดเวลา 
 
การมองภาพรวมของตวัชีว้ัดโรงพยาบาล 
 วิธีการมองภาพรวมของตัวชี้วัดโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือการใชเกณฑที่กําหนดไวใน
มาตรฐาน HA/HPH 2006 เปนกรอบการพิจารณา ซ่ึงจะสอดคลองกับแนวคิดเร่ือง Balanced 
Scorecard และ Clinical Indicator ไปพรอมกัน 
 

 ระดับองคกร ระดับ PCT ระดับหนวย
1. ผลดานการดูแลผูปวย    
2. ผลดานการมุงเนนผูปวยและผูรับผลงานอ่ืน    
3. ผลดานการเงิน/การตลาด    
4. ผลดานทรัพยากรบุคคล/การเรียนรู    
5. ผลดานประสิทธิผลองคกร    
6. ผลดานการนําและความรับผิดชอบตอสังคม    
7. ผลดานการสรางเสริมสุขภาพ    
 
 จะเห็นวาในระดับองคกรน้ันควรจะมีตวัชี้วัดที่แสดงผลในทั้ง 7 ดาน ซ่ึงควรจะสอดคลอง
กับตวัชีว้ัดในแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล  
 ผลดานการดูแลผูปวยและการสรางเสริมสุขภาพ นาจะเปนตวัชีว้ัดที่โรงพยาบาลให
ความสําคัญสงูสุด  แตละ PCT หรือแตละ clinical microsystem จะมีตัวชี้วัดทีช่ัดเจนสําหรับ
กลุมผูปวยตางๆ  ซ่ึงทางโรงพยาบาลควรจัดระบบที่จะรวบรวมตวัชีว้ดัเหลาน้ีของทุกทีม เพ่ือให
สามารถติดตามไดงาย 
 ไมควรพยายามที่จะแบงแยกตัวชี้วัดของการดูแลผูปวยออกเปนระดับโรงพยาบาล 
ระดับ PCT และระดับหนวย  เพราะจะทาํใหเกิดความสับสนและแยกสวน โรงพยาบาลควรจะ
มองที่กลุมผูปวยที่มีปญหาคลายคลึงกันเปนหลัก จึงจะเปนการแสดงจุดยืนในเรื่อง patient 
focus ที่ชัดเจน   
 โรงพยาบาลสามารถเลือกตวัชีว้ัดของกลุมผูปวยบางกลุมที่สําคัญมานําเสนอในลักษณะ
ตัวแทนตวัชีว้ดัผลการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลได 
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 ผลดานประสทิธิผลองคกรอาจมองไดในหลายแงมุม เชน เปนตวัชีว้ดัเชิงกระบวนการ
เพ่ือบรรลุเปาหมายคุณภาพและประสทิธิภาพ เปนการตอบสนองความตองการของลูกคาภายใน 
เปนตวัชีว้ัดเฉพาะของหนวยงานตางๆ (ใน service profile) ซ่ึงจะมีจํานวนมากและจําเปนตอง
คัดเลือกตวัทีมี่ความสําคัญสูงมา monitor ในระดับโรงพยาบาล 
 
ประเด็นสําคญัที่โรงพยาบาลควรพิจารณาในเรื่องตัวชี้วัด 

1) การกําหนด หรือคัดเลือก หรือทบทวน เพ่ือใหตัวชีว้ัดที่ใชติดตามน้ัน มีความสอดคลอง
กับประเด็นสําคัญที่ตองการวัด สามารถระบุถึงการเปลีย่นแปลงอันเปนผลจากการ
พัฒนาได 

2) การวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงสถานการณของปญหาและสาเหตุของ
ปญหาไดลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

3) การใชประโยชนจากตัวชี้วดัในการกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนา หรือการใช
ขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาตอเน่ืองไปสูระดับที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม 

 
ขอแนะนําเพือ่ประโยชนสูงสุดในการพฒันา 

ปญหาที่พบบอย ขอแนะนํา 
ตัวชี้วัดท่ีติดตามไมตรงประเด็น เปนตัวชี้วัดท่ีถูก
ออกแบบไวเดิมเพื่อวัตถุประสงคอื่น 

ต้ังคําถามวาจะใชประโยชนจากขอมูลตัวชี้วัดท่ีมี
อยูใหไดประโยชนสูงสุดอยางไร ควบคูกับการ
เริ่มตนวิเคราะหตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมใหม โดยทํา
ความเขาใจกับประเด็นสําคัญของเรื่องนั้นและ 
concept ที่ตองการวัดใหชัดเจน 

ไมสามารถแสดงใหเห็นความสัมพันธของเหตุและ
ผล หรือกระบวนการกับผลลัพธ ที่จะทําให
ประเมินความเพียงพอของกิจกรรมที่ทําไวได 

ใช mind map งายๆ เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ของตัวชี้วัดท้ังหมดที่มีอยูในเรื่องเดียวกัน 

นําเสนอตัวชี้วัดเปนรายป ทําใหวิเคราะห trend 
ไดยาก 

ซอยการประมวลผลใหมากกวาปละครั้ง เชน
อาจจะเปนปละ 3-12 ครั้ง แลวแตลักษณะของ
ขอมูล  นํา control chart มาใชวิเคราะห 
variation 

ไมสามารถอธิบายไดวาการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏ
นั้นเกิดจาก intervention อะไรเปนสําคัญ 

ใช control chart เพื่อระบุชวงเวลาที่เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลง และกลับไปทบทวนวาในชวงเวลา
ดังกลาว มี intervention ที่สําคัญอะไร 

ขาดการวิเคราะหขอมูลเพื่อทาํความเขาใจใน
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ เชน การกระจาย
ตัวของปญหา ปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหา 
ผลกระทบของปญหาในแงมุมตางๆ 

ควรฝกฝนท่ีจะต้ังคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดการ
วิเคราะหขอมูลใหมากขึ้น 
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ตัวชี้วัดทางคลินิกไมครอบคลุมประเด็นสําคัญ คํา
จํากัดความไมเปนมาตรฐาน ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับ รพ.อืน่ได 

เขารวมโครงการท่ีสนับสนุนใหมีการวัดผลดวย
ตัวชี้วัดชุดเดียวกัน  

ขอมูลที่ประมวลผลแลวไมถึงมือผูใช ผูใชไดแตรอ 
ขาดการประสานกันในการระบุความตองการของ
ผูใช 

มีระบบการติดตามประเมินผลการใชประโยชน
จากขอมูลที่ไดรับการประมวลผลแลว รวมทั้ง
หาทางเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารขอมูล 
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Post-Acc. Guide 4: เรียนรูจากเวชระเบียนเพ่ือความปลอดภยัในการดูแลผูปวย 
(Medical Record Review for Patient Safety) 

สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
 

ความเปนมา 
 ขณะน้ีความปลอดภัยในการดูแลผูปวยเปนเรื่องสําคัญที่โรงพยาบาล สังคม และชุมชน
โลกใหความสนใจ  ขอมูลระดับความไมปลอดภัยในการดูแลผูปวยสวนใหญมาจากงานวิจัยซ่ึง
แสดงถึงตัวเลขที่มากกวาทีค่าด  อยางไรก็ตาม ขอมูลที่โรงพยาบาลใชในการติดตามผลการ
ดําเนินงานของตนเองในเรื่องความปลอดภัย ยังไมสามารถแสดงใหเห็นภาพรวมของความถี่และ
ความรุนแรงทีเ่กิดอันตรายกับผูปวย 
 การวัดและติดตามระดับของเหตุการณทีไ่มพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูปวยมีความสําคัญ
ที่จะสรางความตื่นตวัและนาํไปสูการปรับปรุงแกไข 
 ความพยายามในการคนหาเหตุการณไมพึงประสงคที่ผานมา มักจะมุงเนนการรายงาน
ความผิดพลั้งหรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นดวยความสมัครใจ  ซ่ึงจากการวิจัยพบวามีเพียง
รอยละ 10-20 ของความผิดพลั้งเทาน้ันทีไ่ดรับรายงาน และจากรายงานดังกลาวน้ัน รอยละ 90-
95 มิไดกอใหเกิดอันตรายใดๆ แกผูปวย  จึงจําเปนที่โรงพยาบาลจะตองมองหาวิธีการที่ไดผล
กวาในการคนหาเหตุการณที่กอใหเกิดอันตรายแกผูปวย และดําเนินการปรับเปลีย่นกระบวน 
การทํางานเพ่ือลดอันตรายดังกลาว 
 การวัดอัตราการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคตอเน่ืองเปรียบเทยีบในชวงเวลาตางๆ 
เปนวธิีการที่มีประโยชนมากในการชี้ใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงผลในดานความปลอดภัย
เกิดขึ้นหรือไม 
 Institute of Healthcare Improvement (IHI) ไดแนะนําใหใช trigger tool เปนเคร่ืองมือ
ในการคนหาอัตราการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค โดยปรับมาจากระเบียบวธิีการวิจัยที่มีการ
เก็บตวัอยางจากเวชระเบียนจํานวนมาก มาเปนการสุมเวชระเบียนจํานวน 20 ฉบบัตอเดือน  ใช 
trigger หรือตัวสงสัญญาณ เปนเคร่ืองมือในการคัดกรอง  อัตราที่ไดจะคิดเทียบจากวันนอน
โรงพยาบาลของเวชระเบียนที่สุมมาศึกษา  อีกทั้งนําระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อน
ทางยาที่ NCC MERP (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention กําหนดขึ้นมาประยุกตใช โดยเลือกนับเฉพาะเหตุการณที่กอใหเกิดอันตราย (harm) 
ตอผูปวยเทาน้ัน ไมวาเหตกุารณน้ันจะเปนผลจากความผิดพลั้งหรือไมก็ตาม 
 อันตราย (harm) คือ การสูญเสียโครงสรางหรือการสูญเสียการทําหนาที่ของรางกาย
หรือจิตใจ ซ่ึงอาจเปนการสูญเสียชัว่คราวหรือถาวรก็ได   
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 อันตรายในทีน้ี่จึงไดแกหัวขอ E, F, G, H, และ I ของ NCC MERP Index  
E: อันตรายชัว่คราวตอผูปวยซึ่งตองใหการบําบัดรักษา 
F: อันตรายชัว่คราวตอผูปวยซึ่งตองทําใหนอนโรงพยาบาลนานขึ้น 
G: อันตรายถาวรตอผูปวย 
H: ตองรับการบําบัดรักษาเพ่ือชวยชวีิต 
I: ผูปวยเสียชวีิต 

 จากการทดลองปฏิบัติในประเทศไทย พบวาการสุมเวชระเบียนในจํานวนดังกลาว
อาจจะพบหรือไมพบการเกิดเหตุการณทีไ่มพึงประสงค  หากจะใหไดผลที่นาเชื่อถอื จําเปนตอง
มีการสุมเวชระเบียนจํานวนมากกวาที่ IHI แนะนําไว ซ่ึงจะเปนภาระหนักของโรงพยาบาล   
 สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล จึงปรับวิธีการโดยมุงเปาศึกษาเวช
ระเบียนของผูปวยทีเ่กิดเหตุการณไมพึงประสงค ผูปวยที่มีความเสีย่งสูง และคนหา trigger จาก
แหลงขอมูลตนกําเนิด เชน หองปฏิบัติการ การรายงานของพยาบาลเวรตรวจการ ดวยวธิกีารน้ี
จะทําใหพบเห็นเหตุการณที่ไมพึงประสงคเพ่ิมมากขึ้น  การคํานวณตัวหารดวยวิธีน้ีจะตองใชวัน
นอนโรงพยาบาลรวมทั้งหมดของผูปวยทุกรายในชวงเวลาที่ศึกษา แทนที่จะเปนวันนอนรวม
ของเวชระเบยีนที่สุมมาทบทวนดังเชนวธิีของ IHI  ดังน้ันอัตราที่คํานวณไดอาจจะต่ํากวาความ
เปนจริง จนกวาจะพัฒนาวธิีการคนหาเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น 
 

คําจํากัดความ 
 เหตุการณที่ไมพึงประสงค (adverse event) หมายถึงการบาดเจ็บ อันตราย หรือ
ภาวะแทรกซอนที่เปนผลจากการดูแลรักษา มิใชกระบวนการตามธรรมชาติของโรค สงผลให
ผูปวยเสยีชีวติ หรือตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรืออวัยวะในรางกายตองสูญเสียการทํา
หนาที่ 
 การดูแลรักษาในที่น้ี ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานของผูใหบริการแตละคน ระบบและ
กระบวนการที่เก่ียวของ ครอบคลุมทั้งการที่ไมสามารถใหการวินิจฉัยหรือรักษาได และการ
วินิจฉัยหรือรักษาที่ไมถูกตอง หรือไมเปนไปอยางที่ควรจะเปน 
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วิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-1 ขั้นตอนการทบทวนเวชระเบยีนเพ่ือคนหาเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
 

1. กําหนดชวงเวลาของการวิเคราะหขอมูล เชน 2 สัปดาห หรือ 1 เดือน ซ่ึงจะมีการ
ทําอยางตอเน่ืองตลอดป และควรวิเคราะหขอมูลของเม่ือ 2 หรือ 3 เดือนที่แลว 
เพ่ือใหสามารถติดตามเวชระเบียนของผูปวยที่มานอนโรงพยาบาลซ้าํได 

2. กําหนดแหลงขอมูลและ trigger ที่จะคนหา high risk chart 
3. นํา high risk chart มาทบทวนเพื่อพิจารณาวามีเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือไม 

อันตรายที่เกิดขึ้นกับผูปวยอยูในระดับใด 
4. วิเคราะหขอมูลเพ่ือคํานวณอัตราการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคตอพันวันนอน  

และวเิคราะหระดับความรนุแรงของการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
5. สรุปลักษณะการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคเพ่ือใชประโยชนในการสรางความ

ตระหนักและการพัฒนาบุคลากร 
 

 Select 
High Risk 

Charts

Trigger
Reviewed

Portion of 
Chart Reviewed

AE
Identified

End
Review

Harm Category
Assigned

Total Hospital Days

AE / 1000 Days

N

Y
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แหลงขอมูลและเกณฑการคัดกรองเวชระเบียนเพื่อทบทวนเหตุการณที่ไมพึงประสงค 

แหลงขอมูล เวชระเบียนที่ตองการ 
ระบบเวชระเบียน -ผูปวยท่ีกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ําภายใน  30 วัน  

-ผูปวยท่ีกลับมาตรวจซ้ําท่ี ER โดยมิไดนัดหมายภายใน 48 ชั่วโมง 
-ผูปวยท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล (ยกเวนผูปวยระยะสุดทาย) 
-ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวา sepsis หรือ septicemia 

ระบบเฝาระวังการใชยา -ผูปวยท่ีแพยาหรือสงสัยวาจะมีอาการแพยา และมีความรุนแรงตั้งแต E ขึ้นไป 
ระบบเฝาระวังการติดเชื้อ -ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวามีการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

-ผูปวยท่ีสงสัยวาจะมีการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ระบบสงตอ -ผูปวยในที่ไดรับการสงตอไปดูแลในระดับท่ีสูงขึ้น 
ระบบรายงานอุบัติการณ  -ผูปวยท่ีประสบเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีมีความรุนแรงตั้งแต E ขึ้นไป (เชน 

ผูปวยตกเตียง, ผูปวยท่ีเกิดแผลกดทับ, ผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตาย)  
ระบบการดูแลผูปวยวิกฤติ -ผูปวยท่ียายเขา ICU โดยไมไดวางแผน 

-ผูปวยท่ีมี cardiac arrest หรือ pulmonary arrest และชวยชีวิตรอด 
ระบบเฝาระวังภาวะแทรกซอน
จากการระงับความรูสึก 

-ผูปวยท่ีประสบภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึกซึ่งมีความรุนแรงตั้งแต E ขึ้น
ไป 

ระบบเฝาระวังผูปวยผาตัด -ผูปวยท่ีเขารับการผาตัดนานเกินกวา 6 ชั่วโมง 
-ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดแตกตางไปจากที่วางแผนไว 
-ผูปวยท่ีเกิดการบาดเจ็บตออวัยวะระหวางผาตัด หรือตองถูกตัดอวัยวะ 
-ผูปวยท่ีไดรับการฉีด epinephrine หรือการทํา CPR ระหวางผาตัด 
-ผูปวยท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการระงับความรูสึกระหวางผาตัด 
-ผูปวยท่ีไดรับการถายภาพรังสีระหวางผาตัดหรือใน RR 
-ผูปวยท่ีไดรับการใส ET tube ใน RR 
-ผูปวยที่ตองรับไวใน ICU หลังการผาตัด 
-ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจหลังการผาตัดเกินกวา 24 ชั่วโมง 
-ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดซ้ําโดยมิไดมีการวางแผน 
-ผูปวยท่ีผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเปนปกติหรือไมสอดคลองกับการวินิจฉัยโรค
กอนผาตัด 

ระบบเฝาระวังมารดาและทารก
แรกเกิด 

-มารดาท่ีมีภาวะแทรกซอนระหวางการคลอด (เชน severe pre-
eclampsia/eclampsia, PPH, obstructed labor, 3rd or 4th degree laceration) 

-ทารกแรกเกิดท่ีมี APGAR score < 7 ท่ี  5 นาที หรือมีการทํา exchange 
transfusion 

หองปฏิบัติการทางการแพทย -ผูปวยท่ีมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตอไปนี้: คา blood sugar < 50 mg/dl, 
Hemoculture ใหผลบวก, PTT>100 sec, INR>6, Troponin > 1.5 ng/ml ในผูปวย
ท่ีไดรับการผาตัด 

หองเลือด -ผูปวยท่ีไดรับ massive transfusion 
-ผูปวยท่ีมีอาการหรือสงสัยวาจะมีการแพเลือด/สวนประกอบของเลือด 

ระบบรับคํารองเรียน -ผูปวยท่ีมีการฟองรองหรือเปนคดีความ 
รายงานพยาบาลเวรตรวจการ -เหตุการณไมพึงประสงคท่ีอาจมีความรุนแรงตั้งแตระดับ E ขึ้นไป 
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการทบทวนเหตุการณไมพึงประสงคจากเวชระเบียน 
 

ID Trigger Background Intervention LOS # 
AE

Adverse 
Event 

Level

1 Re-
operation 

Cataract Peripheral 
Iridectomy -> air 
block 

 1 Secondary 
glaucoma 

E 

2 Re-
operation 

Adenomyosis 
with myoma 
uteri 

TAH   1 Stump 
bleeding & 
shock  

F 

3 Re-
operation 

Parathyroid 
adenoma 

Parathyroidectomy  1 Hypocalcemia 
after discharge 
(ไมไดให Ca 
replacement) 

E 

4 ADR Hx of allergy 
to Bactrim 
from a 
Community 
Hospital 

Bactrim prescribed  1 Drug allergy E 

5 ADR Hx of allergy 
to Pen 

Amoxy/Cloxa 
prescribed 

 1 Drug allergy E 

6 CPR COPD 
exacerbation 
with sepsis 

Intubation  1 Delayed 
response to 
physiologic 
change 

I 

7 CPR Upper GI 
bleeding 

Dopamine  1 No appropriate 
response to 
clinical 
condition 

I 

8 Pressure 
sore 
ไมสมัครอยู  

Intracerebral 
hemorrhage 
DM HT 

Tracheostomy, 
ventilator 

 2 1. VAP 
2. Pressure 
sore at coccyx 

H/I 

9 Unplanned 
ICU 

Acute 
cholecystitis 

Cholycystectomy  1 Pulmonary 
edema 

F 

10 Unplanned 
ICU 

Fall at home Appendectomy -> 
normal 

 2 1. Missed 
diagnosis of 
appendicitis 
2. EKG 
change/?acute 
MI in OR 

I 

 
การวัดนาจะนํามาสูผลลัพธ 2 ดานคือ 

1) นําเสนอระดับการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค เทยีบตอพันวันนอนโรงพยาบาลในชวงเวลา
น้ัน (แมตัวเลขจะ underestimate แตก็ under อยางเปนระบบ) 

2) นําเหตุการณที่ไมพึงประสงคมาปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางรอบดานเปนระบบ ดัง
ตัวอยาง 
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ตัวอยางแนวทางการปรับปรุงระบบงาน อันเปนผลมาจากการทบทวน 

Case System Objective Component 
9 การใหสารนํ้าใน

ผูปวยผาตัด/
อุบัติเหต ุ

ผูปวยผาตัด/อุบัติเหตุไดรับสารนํ้า
ในระดับที่เหมาะสม แกไขภาวะ
ขาดสารน้ําไดทันโดยไมไดรับสาร
นํ้ามากจนเกิด pulmonary edema  
สามารถวินิจฉัยและแกปญหาได
ทันทวงท ี

แนวทางการใหสารนํ้า 
การติดตามเฝาระวัง 
การวินิจฉัยและการ
แกปญหา pulmonary 
edema 

10 การวินิจฉัยผูปวย
อุบัติเหตุหกลม 

ผูปวยอุบตัิเหตุหกลมไดรับการ
ประเมินการบาดเจ็บอยางถูกตอง 
และ/หรือ มีการเฝาระวังที่
เหมาะสม 

 

การเตรียมผูปวย
สูงอายุกอนผาตัด 

ผูปวยสูงอายุไดรับการประเมิน
ความเสี่ยงอยางรอบดาน และ
เลือกตัดสินใจวิธีการผาตัด/ระงับ
ความรูสึกอยางเหมาะสม 

Routine Lab 
การปรึกษาอายุรแพทย 
การวางแผนรวมกับ
วิสัญญี 

 
จะเห็นวาเปนกระบวนการที่เริ่มตนดวยการ check -> ปรับปรุง/ออกแบบ -> นําไป

ปฏิบัต ิ
ในการเยี่ยมสาํรวจ โรงพยาบาลควรนําเสนอขอมูลสวนนี้ใหชัดเจนวาเห็นปญหาอะไร 

นํามาปรับปรุงอยางไร สรางความม่ันใจวามีการปฏิบัตติามแนวทางที่ปรับปรุงอยางไร และ
แนวโนมหรือระดับผลลัพธในปจจุบันเปนอยางไร  

หากสามารถทบทวนเวชระเบียนไดอยางสมํ่าเสมอทุกเดือน จะทําใหเห็นแนวโนมตางๆ 
ไดดี โดยอาจจะไมตองวางแผนเก็บขอมูลเฉพาะเรื่อง หรือตัวชีว้ัดเฉพาะตัว  ตองการทราบเรื่อง
ใดก็มาใชฐานขอมูลน้ีในการวิเคราะห 
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แนวทางการเขาเยี่ยมโรงพยาบาลหลงัการรับรอง 
แนวคิด 
 ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูแทนของ พรพ.เขาเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อเปนสกัขีพยานในการ
ธํารงระบบคณุภาพของโรงพยาบาล รวมทั้งการมีแผนงานสําหรับการพัฒนาในชวงตอไปที่
เหมาะสมและชัดเจน 
 
ขอแนะนําสําหรับกิจกรรมในแตละชวงเวลา 
1. พบผูบริหาร 
 

ชวงเวลา เม่ือแรกถึงโรงพยาบาล ใชเวลาประมาณ 15-30 นาท ี
ผูเขารวม ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาศนูยคุณภาพ 
สถานที ่ หองผูอํานวยการ 
วัตถุประสงค 1. ทําความรูจักและสรางความคุนเคยกับผูบริหาร 

2. แลกเปลี่ยนความคาดหวังและกําหนดเปาหมายรวมกัน 
วิธีการ พูดคุยกันในบรรยากาศที่เปนกันเอง 
 
2. โรงพยาบาลนําเสนอความกาวหนา 
 

ชวงเวลา หลังจากพบผูบริหารแลว ใชเวลาไมเกิน 30 นาท ี
ผูเขารวม ผูบริหารระดับสูง หัวหนาทีมคุณภาพตางๆ  
สถานที ่ หองประชุม 
วัตถุประสงค 1. รับทราบความกาวหนาของการนําขอเสนอแนะของ พรพ.ไปปฏิบัต ิ

2. รับทราบความกาวหนาของการปฏิบตัิตามเปาหมายของโรงพยาบาล 
3. รับทราบปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา 

วิธีการ นําเสนอในลักษณะของการสรุปประเด็นทีก่ระชับ  
แสดงใหเห็นการประเมินผลตามเปาหมายเทาที่เปนไปได 

 
3. การเยี่ยมหนวยดูแลผูปวยและหนวยบริการที่เก่ียวของ 
 

ชวงเวลา หลังจากรับฟงการนําเสนอความกาวหนาของโรงพยาบาลแลว ใชเวลา
ประมาณ 90 นาที 

ผูเขารวม ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ 
สถานที ่ เริ่มจากหอผูปวย และตามรอยไปตามหนวยงานที่เก่ียวของ 
วัตถุประสงค 1. รับทราบวธิีการปฏิบตัิงานที่แสดงถึงคุณภาพในแตละขั้นตอนของ

กระบวนการดแูลผูปวย 



 

 51 

2. รับทราบคณุภาพของการสงมอบงานหรือการประสานงานระหวาง
หนวยงาน 
3. รับทราบปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน 

วิธีการ เริ่มจากหอผูปวย เลือกผูปวย 1-3 ราย  ศึกษาขอมูลจากเวชระเบียนเพ่ือ
พิจารณาคุณภาพของการดูแลผูปวยตามมาตรฐาน HA (หลีกเลี่ยงที่จะเจาะลึก
ในเรื่องที่เปนประเด็นทางเทคนิคเฉพาะ) 
ใชผูปวยที่เลือกมาเปน tracer เพ่ือตามไปดูคุณภาพในหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
กับการดูแลผูปวยรายนั้น เชน ER, OR, lab, หองยา  

 
4. การรับทราบขอมูลที่ใชตดิตามคุณภาพในระบบงาน 
 

ชวงเวลา หลังจากรับฟงการนําเสนอความกาวหนาของโรงพยาบาลแลว ใชเวลา
ประมาณ 60-90 นาที 

ผูเขารวม ผูมีหนาที่รับผดิชอบระบบและขอมูลทีเ่ก่ียวของ
สถานที ่ หนวยงานที่รับผิดชอบหรือที่ที่สามารถเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของไดสะดวก 

ไดแก ระบบบริหารความเสีย่ง, ระบบควบคุมการติดเชื้อ, ระบบยา, ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค 1. รับทราบลกัษณะของขอมูลที่ใชติดตามเปนปกติประจํา การวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูล การใชประโยชนขอมูลของผูเก่ียวของ  

วิธีการ 1. ขอใหผูรับผิดชอบระบบและขอมูลนําเสนอรายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการ
ประมวลผล การแปลผลขอูล และการใชประโยชนหรือการตัดสินใจที่เปนผล
จากขอมูลดังกลาว 
2. ผูทรงคุณวฒิุอาจจะขอดูขอมูลดิบซ่ึงเปนที่มาของรายงานสรุปดังกลาวใน
บางประเด็น 

 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูแทนของทมี PCT/ระบบงานตางๆ 
 

ชวงเวลา หลังอาหารกลางวัน ใชเวลาประมาณ 90 นาท ี
ผูเขารวม ประธานและเลขานุการของทีมคุณภาพตางๆ ไดแก PCT/CLT, ระบบงาน

ตางๆ ที่สําคญั (อยางนอยไดแก RM, IC, Env, HR, IM, PTC, HPH) รวมทั้ง
ทีมสหสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ที ่รพ.มี 

สถานที ่ หองประชุม (อาจจะแยกเปน 2 หองตามจํานวนผูทรงคุณวุฒิที่เขาเยี่ยม  
วิธีการแยกขึน้กับการชี้แนะของผูทรงคณุวุฒิ และหนวยงานที่เขาเยี่ยมในภาค
เชา) 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือรับทราบความกาวหนาและแผนงานในอนาคต 
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2. เพ่ือกระตุนใหทีมไดประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธการทํางาน 
3. เพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือและการทํางานที่เชื่อมโยงกัน 

วิธีการ 1. แตละทีมจัดเตรียมขอมูลสรุปไมเกิน 2 หนา ระบุถงึความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตั้งแตหลังการเย่ียมสํารวจ, ปญหาและความทาทายที่มีอยู, 
แผนงานที่จะดําเนินการตอไป, และการประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธการ
ทํางานของทีม เพ่ือประกอบการสนทนากับผูทรงคุณวฒิุ(ไมตองนําเสนอดวย 
powerpoint)  
2. ผูทรงคุณวฒิุจะตั้งประเด็นสนทนาเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนและการ
เชื่อมโยงระหวางทีมงานตางๆ 

 
6. การวางแผนรวมกับทีมผูบริหาร 
 

ชวงเวลา หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีม PCT/ระบบงาน ใชเวลาประมาณ 60-90 
นาที 

ผูเขารวม ผูบริหารระดับสูงของ รพ.,ผูรับผิดชอบหลักดานคุณภาพและความเสีย่ง 
จํานวนไมเกิน 10 คน 

สถานที ่ หองประชุม  
วัตถุประสงค 1. เพ่ือสรุปประเด็นที่ผูบริหารและผูทรงคณุวุฒิเห็นรวมกันวามีความสําคัญสูง

ที่จะตองดําเนินการในชวงตอไป เปนประเด็นที่จะใชติดตามในการเยีย่มคร้ัง
ตอไป 
2. เพ่ือพิจารณาการเชื่อมโยงแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพกับงานประจําและ
การพัฒนาคุณภาพที่กําลังดําเนินการ 

วิธีการ 1. สนทนาแลกเปลี่ยน โดยทีมผูบริหารนําเสนอ priority ในมุมมองของ
ผูบริหาร และผูทรงคุณวุฒิชวยเสริม 
2. รวมกันปรึกษาวาจะติดตามผลสําเร็จของการพัฒนาในประเด็นดังกลาว
อยางไร 
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HA Update 6: Patient Safety Goals & Solutions 
 

 ในการประชุม HA National Forum คร้ังที่ 7 พรพ.ไดนําเสนอ Patient Safety Goals 
เพ่ือชักชวนใหโรงพยาบาลตางๆ กําหนดเปาหมายความปลอดภัยในการดูแลผูปวยที่สําคัญและ
มีความเปนไปไดในการลดระดับของปญหา 

แนวคิดเรื่อง Patient Safety Goals 
 เหตุการณความเส่ียง เหตกุารณไมพึงประสงคที่เกิดขึน้ในโรงพยาบาลตาง ๆ น้ันมีทั้ง
ความคลายกันและตางกัน มีทั้งสิ่งที่เราตระหนักและไมตระหนัก 
 ในการกําหนด patient safety goals น้ันไดเลือกประเด็นความปลอดภัยมาจํานวนหนึ่ง
เพ่ือที่จะชูจุดเนนที่คลายกัน  เพ่ือเปนบทเรียนหรือเคร่ืองมือในการเรียนรูที่จะทําใหเราเกิดความ
ตระหนักรวมกัน มาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตางๆ ที่เราไดทดลองปฏิบัติ และที่
สําคัญคอืใหเราสามารถเปรยีบเทียบกันได  
 การรูตัวเองวาเราอยูตรงไหนเม่ือเทียบกับผูอ่ืน จะทําใหเกิดความตระหนักและนําไปสู
การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 พรพ. หวังวาจะชวยยนยอเสนทางของการแกปญหาที่พบบอย ทําใหกําหนด priority 
ของการพัฒนาไดงายขึ้น  
 การใช Patient Safety Goals ใหเกิดประโยชนอยางเตม็ที่ ควรคิดถึงความปลอดภยั
ของผูปวยและความเปนไปได  มีทิศทางรวมกันและเปนตัวของตัวเอง มุงการเรียนรูเปนสาํคัญ 
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Patient Safety Solutions 
 เปนที่นายินดีวา เปาหมายความปลอดภยัที่ พรพ.เสนอเม่ือป 2549 จํานวน 8 เรื่องนั้น  
5 เรื่องไดมีแนวทางที่ชัดเจนออกมาจาก WHO Collaborating Center and Solutions คือ drug 
safety, patient identification, communication, operation safety, healthcare associated 
infection และอีก 2 เรื่องกําลังอยูระหวางการพิจารณาในรอบตอไป ไดแก maternal health และ 
RRT 
 
Thai Patient Safety Goals WHO CC’s  

Patient Safety Solutions 
Next Round

7
 of  

Patient Safety Solutions 
Drug safety 1. Look-alike, sound-alike 

medication (LASA) 
Multiple dose medication 

vials 
5. Concentrated electrolyte solution  
6. Medical rconciliation  
7. Catheter and tubing cnnections  

Patient identification 2. Patient Identification  
Communication failure 3. Communication during Hand-

overs 
 

Operation safety 4. Wrong site, wrong procedure, 
wrong person surgery 

Safer surgery 

Healthcare associated 
infection (VAP, sepsis) 

8. Single use of needles Infection control 
9. Hand hygiene Ventilation systems 

Acute coronary syndrome   
Medical unstable/rapid 
response team 

 Response to the 
deteriorating patient 
(RRTs) 

Maternal & neonatal 
morbidities 

 Maternal health 

Diagnosis
8
  Follow-up of critical test 

results 
  Falls  

Pressure sores  
Kernicterus  
Device safety  
In-patient suicide  
Transfusion safety  
Patient and family 

involvement  
Naso-gastric tube 

misplacement  
Restraint use  
Apology and disclosure  

 

                                          
7
 กําลังอยูระหวางปรึกษาหารือเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 

8
 เพ่ิมในป 2550 
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การวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง ทันเวลา: Patient Safety Goal ที่เพิ่มในป 2550 

 จากการทบทวนเวชระเบียนในระหวางการเขาเยี่ยมโรงพยาบาล พบวาปญหาทีพ่บบอย
ประการหนึ่งคือปญหาในการวินิจฉัยโรค ซ่ึงอาจจะมีความลาชาหรือมีความผิดพลาดในการ
วินิจฉัยโรค ทาํใหแผนการดูแลรักษา และกิจกรรมการดูแลรักษาทีต่ามมาไมสอดคลองกับ
สภาวะของผูปวย อาจจะกอใหเกิดผลลพัธที่ไมพึงประสงคหรือภาวะแทรกซอนตามมา 
 ขณะเดียวกัน คณะทํางานดานการกําหนดลําดับความสําคัญของประเด็นวิจัยเก่ียวกับ
เรื่อง Patient Safety ก็ไดทบทวนปญหาเรื่องนี้และพบวาเปนปญหาสําคัญทั้งในประเทศที่
พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา อาทิ 

1. การวินิจฉัยโรคติดเชื้อสําคญัผิดพลาด เชน มาเลเรีย วัณโรค HIV 
2. การวินิจฉัยภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมและสูตินรีเวชกรรมที่ไมทันการณ เชน ทางเดิน

อาหารทะลุ การตั้งครรภนอกมดลูก เลือดออกในสมอง ภาวะฉุกเฉินเก่ียวกับเสนเลอืด 
3. การวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ลาชาหรือผิดพลาด 
4. ความผิดพลาดในการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทางพยาธิวทิยา 
5. ความผิดพลาดในการวินิจฉยัโรคเนื่องจากการใชดุลยพินิจที่ไมเหมาะสม 

 
 พรพ. จึงเห็นวาสมควรกําหนดเร่ืองการวินิจฉัยโรคทีถู่กตอง ทันเวลา เปนเปา
หมายความปลอดภัยเพ่ิมเติมขึ้นอีกหัวขอหน่ึงในป 2550 และขอเชญิชวนใหโรงพยาบาลตางๆ 
ใหความสําคญัในการศึกษาสถานการณปญหาเรื่องนี้  โดยใชการทบทวนเวชระเบียนตาม
แนวทางที่ระบุไวใน Post-Acc. Guide 4: เรียนรูจากเวชระเบียนเพ่ือความปลอดภัยในการดูแล
ผูปวย ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการที่เก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว 
 อน่ึง ในการทบทวนเวชระเบียนตามแนวทางขางตน จะทําใหโรงพยาบาลมีขอมูล
เก่ียวกับเหตุการณที่ไมพึงประสงคเน่ืองจากการผาตัดที่สมบูรณยิ่งขึน้ และสามารถกําหนด
เปาหมายที่จะเพ่ิมความปลอดภัยในการผาตัดที่กวางขวางกวาเร่ืองของการผาตัดผิดคน ผิดขาง 
ผิดตําแหนง 
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