
Easy Quality by CLT/PCT 

Act to Re-accreditation Workshop  
สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  

2561 
 

1 



2 

• คณุภาพกลายเป็นงานเอกสารท่ีไม่เกิดประโยชน์กบัผูป่้วย 
• ท ากิจกรรมคณุภาพโดยไม่เข้าใจแนวคิด ติดรปูแบบ ติดกรอบ 
• ใช้ค าว่าตามรอย แต่ไม่มีการตามรอย 
• รวบรวมทุกอย่างมา แต่ไม่รู้ว่าเพ่ืออะไร ตรงไหนส าคญั 
• ไม่เหน็ภาพรวมและล าดบัความส าคญัของผูป่้วยท่ีให้การดแูล 
• ไม่มีการเรียนรู้, ไม่ใช้ core values & concepts, ไม่ได้ท าให้ผลลพัธ์
การดแูลผูป่้วยดีขึน้ 

มาก้าวข้ามกบัดกัคณุภาพกนัเถอะ 



โรค ความเส่ียง ค่าใช้จ่าย ปริมาณ 
ความรู้/
เทคโนโลย ี

การ
ประสานงาน 

 CA head & neck  5 4  3  5  5  
            

กลุ่มผู้ป่วยส าคญัของ CLT/PCT 

เป็นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผูป่้วยท่ีส าคญัของ CLT/PCT มีอะไรบ้าง 
ความส าคญัอาจจะมาจากเกณฑข้์อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อร่วมกนักไ็ด้ 

การสรปุภาพรวมเป็นฐานส าหรบัพิจารณาต่อว่าจะทบทวน/ 
สรปุผลคณุภาพการดแูลผูป่้วยในกลุ่มใดบ้าง ในประเดน็ใดบ้าง 
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• Purpose  แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยท่ีชดัเจนพร้อมปัจจยัขบัเคล่ือน 
• Process  แสดงคณุภาพในทกุขัน้ตอนการดแูลผูป่้วยตัง้แต่เร่ิมต้นจนส้ินสดุ 

• Zoom out แสดง flow chart ของ key patient care processes พรอ้มประเดน็ส าคญั 
• Zoom in ระบุสิง่ต่อไปนี้ในแต่ละขัน้ตอน 

• process requirement (รวมทัง้ requirement ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งใน
ขัน้ตอนนัน้) 

• process design หรอืวธิกีารเพือ่ใหบ้รรลุ requirement นัน้ 
• process indicator ตวัวดัทีใ่ช ้monitor คุณภาพของขัน้ตอนน้ี (ถา้เป็นประโยชน์)  

• Performance แสดงระดบัและแนวโน้มของผลลพัธท่ี์ส าคญั (ตามเป้าหมาย) 
• แสดงดว้ย run chart หรอื control chart  

• พรอ้มดว้ย annotation ทีร่ะบุ CQI ในชว่งเวลาต่างๆ ทีท่ ามา 
• แสดงคา่เป้าหมายทีม่กีารปรบัตามผลลพัธล์่าสดุ 
• แสดงคา่เทยีบเคยีง (benchmark) ถา้ม ี

Clinical Tracer / Clinical Quality Summary 
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ใช้ 3P เพ่ือขบัเคล่ือน
และรายงานคณุภาพ

ของโรคส าคญั 



Purpose เป้าหมายการดูแลผู้ป่วย 

ดคูน 

ดไูข้ ดคูุ้ม 

People centeredness 

Access 

Acceptability 

Equity 

Responsiveness 

Clinical Effectiveness 

Appropriateness 

Continuity 
Safety 

Timeliness 

Efficiency 

สามารถก าหนดเป้าหมายโดยพิจารณามิติคณุภาพต่างๆ 
ภาพน้ีเป็นการจดักลุ่มมิติคณุภาพต่างๆ เป็น 3 กลุ่มตามแนวคิด value-based healthcare 

เป้าหมายจะถกูน าไปใช้ในการออกแบบกระบวนการ และก าหนดตวัวดั 



Purpose & Drivers ตัง้เป้าและวิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือน  

Purpose 

ก าหนดเป้าหมาย
ของการดแูลผูป่้วย 

วิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือนและ intervention 

ก าหนดตวัวดั 

/intervention 

Driver diagram คือแผนภมิูท่ีแสดงความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีจะมีผลต่อความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
โดยจ าแนกเป็นล าดบัชัน้จากปัจจยัขบัเคล่ือนไปสู่แนวคิดการปรบัเปล่ียน 



มารดา
ปลอดภยั
จากภาวะ 

PPH 

Safe from training risk 

Effective preparation 

PPH prevention 

Early detection & 
intervention 

อาจารยท์ีป่รกึษาควบคุมใน
เวลาราชการ 

ก าหนดผูท้ าหตัถการตาม
ความยากงา่ย 

สอบประเมนิความสามารถ 

คดักรองความเสีย่ง 

เตรยีมความพรอ้ม 

ปรบัปรุงแบบประเมนิ 

Medication 

Non-medication 

Accurate estimation 

Complete exam. 

ถุงรองเลอืด 

การรายงาน 

การตดัสนิใจผา่ตดั 

Uterine message & control cord 
traction 

Uterotonic drug 

Safety checklist 

เตรยีมเลอืดลว่งหน้า 

ท่ีมา: ภาควิชาสติูนรีเวชวิทยา  
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

Driver Diagram for PPH 
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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 

Ac Appendicitis Map Key Patient Care Processes 

ระบกุระบวนการดแูลส าคญั  



Process Management 

Process Process Requirement 
Process 

Indicator 
Process Design 
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พจิารณา driver diagram และ 
process requirement แลว้
พจิารณาวา่จะใชแ้นวคิดการ
ออกแบบอะไร เชน่ simplicity, 
visual management, human 
factor engineering, human-
centered design, Lean thinking 

ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการดว้ย key 
word สัน้ๆ  
ใช ้NEWS เพือ่
ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของ process 
requirement 
-N ความต้องการของ
ผู้รบัผลงาน 
-E ข้อมูลหลกัฐานทาง
วิชาการ 
-W ความสญูเปล่า 
-S ความปลอดภยั/
ความเส่ียง 

ระบุตวัช้ีวดัที่
สมัพนัธก์บั 
process 
requirement 
และเป็น
ประโยชน์ในการ
ท าใหม้ัน่ใจใน
คุณภาพของ
กระบวนการนัน้ 

การระบขุ้อก าหนดของกระบวนการท่ีชดัเจน ท าให้มีหลกัในการออกแบบกระบวนการท างาน  
และใช้ก าหนดตวัวดัเพ่ือให้มัน่ใจว่างานส่งผลตามท่ีควรจะเป็น 



ใช้ NEWS-P ช่วยหาประเดน็คุณภาพ 
และก าหนด Process Requirement ในแต่ละขั้นตอน 

Entry

Assessment

Diagnosis

Investigation

Care Plan

Re-assessment/Evaluation

Discharge

Follow up

Discharge Plan

Care Delivery

Nursing Nutrition
Anes/

Procedure
Rehab EducationMedication

Need & Experience 

of Patients 

Evidence, 

Standards, 

Research, 

Knowledge, & 

Technology 

Waste 

Safety 

Health Promotion 



เรื่องน้ีมีความรูอ้ะไร 

ที่เรายงัไม่ไดน้ ามาใช ้

คนที่ท  าไดด้ีที่สุดอยูท่ี่ไหน 

ปัญหา กลุม่เป้าหมาย 

ขั้นตอน ที่เป็น 

 priorities คืออะไร 

Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Explicit & Tacit knowledge 

1 

2 

ใชห้ลกัการ

ออกแบบที่เนน้

คน/ผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 
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Visual management 

Human Factor Engineering 

User-centered design 
Human-centered design 
Lean Thinking  

Process Design 

-ระบขุัน้ตอนการปฏิบติั: ใคร ท าอะไร อย่างไร 
-ระบเุง่ือนไขการปฏิบติั ว่าถ้ามีทางเลือกในการ
ปฏิบติั จะใช้เกณฑอ์ะไรในการตดัสินใจ 
-ถ้ามีความเส่ียงส าคญั ให้พิจารณาว่าจะป้องกนั
อย่างไร 
-ระบวุ่าในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากปกติหรือเกิด
เหตไุม่คาดฝนั จะมีแนวทางใช้ดลุยพินิจอย่างไร 
-ระบกุารมี feedback loop ระหว่างขัน้ตอนส าคญั
เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการส่งต่อระหว่างขัน้ตอนตามท่ี
คาดหวงัไว้ 



Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Train
Monitor

Trace
แนวทางท่ีก าหนดไว ้

ท าไดจ้ริงหรือไม่ 

มีกลไกอะไรเพื่อรบัรูว่้ามี

การปฏิบตัติามที่ก  าหนดไว ้

ผูป้ฏิบตัรูิจ้ริงใน 

สิ่งที่ตอ้งรูห้รือไม่ 

มีการใช ้visual management 

เขา้มาช่วยอยา่งไร 

Process Deployment ท าให้มัน่ใจว่ามกีารปฏิบัตจิริง 

การใชต้วัช้ีวดัเพือ่ควบคมุกระบวนการ  

(in-process measures) ในจุดที่จ าเป็น 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 
DALI 

(PDSA) 

Go & See (Trace) 

KPI 

Patient Experience 

Review 

วิเคราะห ์ใครค่รวญ ประเมิน 

อะไรดี ดีเพราะอะไร 

อะไรยงัไม่ดี ไม่ดีเพราะอะไร 

Learning & Feedback Loop 



14 

WHAT: การรบัเสียงสะท้อนจากการท างานเพ่ือน ามาปรบัปรงุ input & process 
WHY: ท าให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของผูร้บัผลงาน 
HOW: 

• การตามรอยและการสงัเกต เพ่ือรบัรู้การปฏิบติัท่ีดีและโอกาสพฒันา 
• ใช้ตวัวดั/ข้อมูลท่ีเกบ็รวบรวมไว้ 
• ติดตามควบคมุระหว่างการปฏิบติังาน (in-process measures) 
• ติดตามผลลพัธต์ามเป้าหมาย (outcome measures) / ตามมิติคณุภาพต่างๆ 
• วิเคราะห ์(เพ่ือให้เหน็ความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ ให้ได้สารสนเทศท่ีมีความหมาย) 
• เปรียบเทียบ (กบัเป้าหมาย กบัหน่วยงานภายใน กบัองคก์รภายนอก) 

• รบัฟังเสียงสะท้อน 
• จากผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
• จากคนท างาน 

• การทบทวน 
• ท า rapid assessment สุ่มสอบถามตวัอย่างผูเ้ก่ียวข้องจ านวนพอเหมาะ เน้นการได้ข้อมูลท่ี

น ามาใช้ประโยชน์ได้ 
• ใคร่ครวญการพฒันาท่ีเกิดขึน้กบัทีมงาน (self transformation) และระบบงาน (new 

intervention built into the system) 

Learning & Feedback Loop 



การตามรอยท่ีหน้างาน (Go & See) 
การตามรอยส่ิงท่ีคุ้นเคยอย่างตัง้ใจ 
เป็นการเหน็การปฏิบติัจริงท่ีหน้างาน 
ท าให้มองเหน็ส่ิงท่ีถกูละเลย 
และเหน็การเช่ือมต่อภายในระบบท่ีซบัซ้อน 

การตามรอยกระบวนการพฒันาและผลลพัธ ์
คือการตรวจสอบการหมนุวงล้อ PDSA 
คือการทบทวนทรพัยสิ์นการพฒันาของทีม 
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การตามรอย 



Clinical Tracer / Clinical Quality Summary 

การไปดท่ีูหน้างาน การวิเคราะหแ์ละเขียนสรปุ 

เป้าหมาย เพือ่เหน็ของจรงิ เพือ่สรปุบทเรยีนและสือ่สาร 

จดุเน้น รบัรูก้ารปฏบิตัทิีด่แีละปญัหา วเิคราะหจ์ุดแขง็จดุอ่อนของระบบ 

ครอบคลมุ เป็นรายกรณ ีสิง่ทีต่ามรอยได ้ ทัง้หมดเทา่ทีเ่ป็นไปได ้จากขอ้มลูที่
เกบ็รวบรวมไว ้

หวัใจ สิง่ทีพ่บจากหน้างาน การวเิคราะห ์

จดุเน้น การปฏบิตัจิรงิ การรบัมอืกบั
สถานการณ์ต่างๆ การต่อเชือ่ม
ระหวา่งขัน้ตอน/ระบบต่างๆ 

Performance ในภาพรวม 

การตอบสนอง แกป้ญัหาทนัท ี CQI project 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

มกีารปฏบิตับิ่อยเพยีงใด 
มเีนื้อหาอะไร 

ครอบคลุมไดเ้พยีงใด 

มกีลไกหรอืชอ่งทางอะไร 
ใคร ท าอะไร อยา่งไร 

เป้าหมายคอือะไร มรีะบบ monitor อยา่งไร 
ไดผ้ลตามทีต่อ้งการหรอืไม ่
เสยีงสะทอ้นของผูเ้กีย่วขอ้ง 
ประเมนิมติคิุณภาพทีส่ าคญั 

มกีารน าผลการประเมนิมา
ปรบัปรงุอยา่งไร 

การแสดงหลกัฐานของการหมุนวงล้อ PDSA/DALI 



กระบวนการ  โรค (Proxy Disease) มาตรการ/นวตกรรม เพ่ือให้เกิดคณุภาพ 
Access & entry 
Assessment     
Plan of care 
Discharge planning 
General Care 
Care of high risk 
Anes & procedure 
Nutrition 
Rehabilitation 
Information & empower 
Continuity of care 

คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล 
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อาจน าเสนอมาตรการร่วมส าหรบั
หลายโรค หรือแยกมาตรการ

เฉพาะส าหรบัแต่ละโรค 



กระบวนการ / โรค ความเส่ียง มาตรการป้องกนั 

      

ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั 

เป็นการระบคุวามเส่ียงท่ีส าคญัตามขัน้ตอนการดแูลต่างๆ และในกลุ่มโรคส าคญัต่างๆ 
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20 Source: Michael Porter 

การวดัผลลพัธ์ทีแ่สดงให้เห็นคุณค่าการดูแล 
การดแูลรกัษา 

ป้องกนัการเจบ็ป่วย 
ตรวจพบได้รวดเรว็ 
วินิจฉับได้ถกูต้อง 
รกัษาถกูวิธี ถกูคน 
วงรอบรวดเรว็ 
รกัษาแต่เน่ินๆ 
ไม่ใช่วิธีรกุล า้ท่ีไม่จ าเป็น 



โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe 
People-

centered 

Health 

promotion 

  
  

ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ 

การน าเสนอตวัช้ีวดัการดแูลผูป่้วย ควรพิจารณาตามกลุ่มโรคส าคญัของ CLT/PCT 
และวิเคราะหว่์ามีการวดัผลในมิติคณุภาพท่ีส าคญัของโรคนัน้ครบถ้วนหรือไม่ 
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Performance & Interventions 

การ feed back การ
ปฏบิตัติาม VAP bundle

VAP bundle

ท่ีมา: งาน IC คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธิบดี 



การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม อ่ืนๆ  

เร่ือง เป้าหมาย การปรับปรุงทีเ่กดิขึน้ ผลลพัธ์ 
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แผนการพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม 
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