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วิสัยทัศน์ (VISION)  
“ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. 
มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ” 
พันธกิจ (MISSION) 
“ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ 
โดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมส ารวจจากภายนอกและการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ เป็นกลไกกระตุ้น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
อย่างสมดุล” 

กลไก HA  
คือการส่งเสริมให้ รพ.มีกระจกส่องตนเอง แล้วปรบัปรุงตัว 

HA ช่วยเข้าไปดูคุณภาพของกระจก และดูการใชก้ระจกให้เป็นประโยชน์ 
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ปรัชญาของกระบวนการ HA 
1) HA คือกระบวนการเรียนรู้ มิใชก่ารตรวจสอบ 
2) การเรียนรู้ส าคัญเกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองในโรงพยาบาล 
3) เป้าหมายของ HA คือการส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย 
4) ผู้เยี่ยมส ารวจเป็นผู้แทนของ สรพ. เป็นแขกรับเชิญของโรงพยาบาล เป็น

กัลยาณมิตร มิใช่ผู้พิพากษา มิใช่ผู้ตรวจสอบ   
5) การเยี่ยมส ารวจคือการยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลและการ

กระตุ้นให้เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึ้น 
6) ความส าเร็จของการเยี่ยมส ารวจคือความสุขของผู้ได้รับการเยี่ยมส ารวจ 

แม้ว่ายังมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7) การรับรองคือการให้ก าลังในการท าความดีและส่งเสริมให้ท าดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง มิใช่การตัดสินได้ตก 
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ภาพที่ขอเชิญชวนมาฝันร่วมกัน 

บริการสุขภาพของไทย 
เป็นบริการที่มีคุณภาพ น่าไว้วางใจ 

ในทุกมิติ ทุกขั้นตอน ทุกเวลา ส าหรับทุกคน 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

• เพื่อให้ผู้เรียนท าความเข้าใจมาตรฐานประโยชน์ของ
มาตรฐานและการประยุกต์ใช้ SPA 
• เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการประเมินตนเอง การเขียน
รายงานการประเมินตนเองและการใช้ประโยชน์ 
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงใน
การพัฒนาคุณภาพ 



 
SPA & SAR 2011 
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จะเขียนรายงานแบบประเมินตนเองเองแบบไหนดี 
SPA หรือ SAR 2011 



SPA 
• SPA (Standards-Practice-Assessment) คือสว่นขยาย

ความของมาตรฐาน HA ซึ่งเน้นรายละเอียดของการปฏบิัติ 
(practice)  

• การตอบแบบ SPA คือการตอบประเด็นที่ระบุไว้ใน A ใน
ลักษณะ free style 



SAR 2011 

SAR 2011 เป็นแบบฟอร์มส าหรับการเขียนรายงาน     
การประเมินตนเองในลักษณะที่กระชับ แต่ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญครบถ้วน  เป็นการดึงเอา A ใน SPA มา
ตั้งประเด็นให้ตอบ  



กระบวนการ 
เรียนรู ้

การประเมินตนเอง 

การพัฒนาตนเอง 
การประเมินจากภายนอก 

(เยี่ยมส ารวจ) 
การรับรองคุณภาพ 

แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ  
Hospital Accreditation (HA) 

คุณภาพและความปลอดภัย 

ค่านิยมและแนวคิดหลัก 
-HA เป็นกระบวนการเรียนรู ้
-มุ่งเน้นผูป้่วยและสุขภาพ 
-พัฒนาต่อเนื่อง 
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เป้าหมายของการประเมินตนเอง 

เพื่อหาโอกาสพัฒนา 
เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ระดับการพัฒนา 
เพื่อก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย 
เพื่อการเรียนรู้ 
เพื่อประกอบการประเมินจากภายนอก 



หัวใจของการพัฒนาตามกระบวนการ HA 

บันได 3 ขั้น ลงทนุน้อยให้ได้มาก 
ตรงประเด็น เป็นขั้นตอน 

บริการบริการ                                 กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วย

ระบบงานระบบงาน

องค์กรองค์กร

พื้นที่การพัฒนา 4 วง 
เพ่ือความครอบคลุม 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด

ประเด็นส าคัญ

ความเส่ียงส าคัญ

ความต้องการส าคัญ

หลักคิดส าคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดส าคัญ 
(Core Values & Concepts)

3C PDSA รู้คิด รู้ท า 
เพ่ือความลุ่มลึก ตรงประเด็น ต่อเนื่อง 



ขั้น 2 
ขั้น 3  

(เริ่มพัฒนา) 
ขั้น 3 (ประเมิน) 

Unit Service Profile 

Risk AE Review & RCA 

Clinic Clinical CQI Clinical Tracer 
Highlight 

System 
Gist/ 

Overall Req. 
SPA SAR 

เครื่องมอืประเมินในแต่ละขั้น 
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กรอบพื้นฐานในการประเมิน 

• เป้าหมายของเรื่องนี้คืออะไร 
• กระบวนการที่ใช้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด 
• ผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นเป็นอย่างไร 

ประยุกต์กับทัง้ 4 พื้นทีข่องการพัฒนา 
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3C - PDSA 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด

ประเด็นส าคัญ

ความเส่ียงส าคัญ

ความต้องการส าคัญ

หลักคิดส าคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดส าคัญ 
(Core Values & Concepts)
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ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ความรับผิดชอบของวิชาชีพ 
Evidence-based Practice 

การเรียนรู้ 

ลักษณะผู้ป่วย 
ลักษณะงาน 

คุณค่าและความทา้ทาย 



มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

ความเส่ียง ความปลอดภัย คุณภาพ
การก ากับดูแลวิชาชีพ
ส่ิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
การป้องกันการติดเช้ือ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดัการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การท างานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การประเมินผู้ป่วย
การวางแผน
การดูแลผู้ป่วย
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
การดูแลต่อเนื่อง

ด้านการดูแลผู้ป่วย
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน
ด้านการเงิน
ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านระบบและกระบวนการส าคัญ
ด้านการน า
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

การน า

การวางแผน
กลยุทธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย
และสิทธิผู้ป่วย

การวัด วิเคราะห์ และจดัการความรู้

การจดัการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

ผลการ
ด าเนินงาน

ตอนที ่III
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ตอนที ่II ระบบงานส าคัญของ รพ.

ตอนที ่IV ผลการด าเนินงาน

ตอนที ่I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

ท าความเข้าใจ จับประเด็นส าคัญ 
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SPA เป็นเครื่องมือช่วยให้ รพ.เห็นแนวทางการน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
และบอกแนวทางการสรุปข้อมูลส าคัญที่จะบันทึกส่งให้คณะผู้เยี่ยมส ารวจ 
ซึ่งจะช่วยลดภาระของ รพ.และผู้เยี่ยมส ารวจในเรื่องการจัดท าเอกสาร 

เน้นความส าคญัของการน ามาตรฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
มาตรฐานนั้นจึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

การน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติสามารถท าได้ง่ายๆ  

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “คุณภาพแบบเรียบง่าย ผ่อนคลายด้วย SPA”  10th HA National Forum 12 มีนาคม 2552 
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(3) ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออยู่บนพืน้ฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตรท์ี่
ทันสมัย การปฏบิตัิซึ่งเปน็ที่ยอมรับ เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมาย และจัดท า
แนวทางปฏิบัติไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร. 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
• ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันเลือกสรร scientific evidence (หลักฐานวธิกีารที่

ไดร้ับการพสิจูน์ว่าไดผ้ลจากการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์) ที่ update จากแหล่งที่
เหมาะสม เช่น CDC, ชมรมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

• น าข้อมูลหลกัฐานดังกล่าวมาเปรยีบเทยีบกับแนวทางปฏิบตัิงานที่ใช้อยู่ (ถ้ามีการ
จัดท าไวแ้ล้ว)  ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยกบั evidence 

• ท า gap analysis เพื่อหาช่องว่างของการปฏิบัติกบัมาตรการทีไ่ด้รบัการพิสจูนแ์ล้ว 
ก าหนดเป้าหมายและแผนการปรับปรุง 

• จัดท าแนวทางปฏิบัติงานเท่าทีจ่ าเป็น เพื่อเปน็ที่ใชอ้้างอิง ท าความเข้าใจ และธ างให้
การปรับปรุงท่ีเกดิขึ้นมีความยั่งยนื  

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ตัวอย่าง scientific evidence ทีน่ ามาใช้ในการปอ้งกันและควบคุมการตดิเชื้อ 

S 

P 

A 
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “คุณภาพแบบเรียบง่าย ผ่อนคลายด้วย SPA”  10th HA National Forum 12 มีนาคม 2552 



Standards 

SPA คืออะไร 

Practice 

Assessment 

น ามาตรฐาน 

มาสู่การปฏิบัติ 

ประเมินให้เห็นชัด 

Purpose 

Process 

Performance 
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การเล่นกับเนื้อหาใน SPA 

1. ค้นหาค าที่เข้าใจยาก ปฏบิัติยาก หาค าตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ทบทวนความส าเร็จ เรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อนั้นๆ 
3. บ่งชี้โอกาสพัฒนา เป้าหมาย แผนการปรับปรุง 
4. วางแผนตามรอย เพื่อรับรู้และสร้างความเข้าใจ (self enquiry) 
5. วางแผนท า mini-research ในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานข้อนั้นๆ 
6. ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดมาจัดท ารายงานประเมินตนเองอย่าง

กระชับในลักษณะ bullet 
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2. เห็นของจริง HOW 

เราท างานกันอย่างไร ไปเยี่ยมชมกันอย่างสนุกๆ 
เล่าให้ฟัง ท าให้ดู ซิว่าเราท ากันอยา่งไร เราเข้าใจกันอยา่งไร 
ความล่อแหลมหรือความเสี่ยงอยู่ตรงไหน เราป้องกันอย่างไร 
ถา้เป็นอย่างนั้นจะท าอย่างไร เป็นอยา่งนี้จะท าอยา่งไร 
มีการท าจริงหรือไม่ ดูได้จากตรงไหน ถามได้จากใคร 
จะท าอยา่งไรให้ท าได้ง่ายขึ้น (ใช้หลัก Human Factors) 3. อิงการวิจัย HOW MUCH 

ช่วยกันเป็นคนช่างสงสัย ตั้งประเด็นข้อสงสัยไว้มากๆ 
เลือกประเด็นส าคัญ ตั้งค าถามการวิจัย 
ท า mini-research เก็บข้อมูลแต่น้อย ใช้ค าถามน้อย จ านวนตัวอย่างน้อย  
เก็บน้อยแต่ให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่ตรงประเด็น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

1. คุยกันเล่น 
WHY (in general) มาตรฐานน้ีมีเป้าหมายอะไร 
WHY (for us) มาตรฐานนี้จะช่วยให้ระบบของเราดีขึ้นได้อย่างไร 
WHAT อะไรที่เราท าได้ดี อะไรที่ยังเป็นจุดอ่อน 

จุดอ่อนนั้นอยู่ตรงไหน กับใคร เมื่อไร ที่ใด 

อิงบริบท 

Management by Fact 

Management by Fact 
Genba Genbutsu 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “New HA Standards: Concept & Overview”  9th HA National Forum 13 มีนาคม 2551 
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กิจกรรม / 
กระบวนการ 
พื้นฐาน 

ใช้ประโยชน ์

ปรับปรุงให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 
ก าหนดขั้นตอน 

ผู้รับผดิชอบ  

รอบเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 

ท าซ้ าได้เหมือนเดิม 

มีการวัดและประเมินผล 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “คุณภาพแบบเรียบง่าย ผ่อนคลายด้วย SPA”  10th HA National Forum 12 มีนาคม 2552 

DR.MP. 
Definable 
Repeatable 
Measurable 
Predictable 
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   สิ่งที่ระบุว่า เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
   ในเอกสารชุดนี้เป็นข้อเสนอให้ ผู้น าและทีมงานของรพ.

พิจารณาเท่านั้น                   
   ควรเลือกด าเนินการเฉพาะเท่าที่จะเป็นประโยชน์และ

เหมาะสม กับบริบทของ รพ.   
   ควรน ามาสูข่้อมูลที่จะตอบในประเด็นส าคัญที่ระบุไว้ได้ 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “คุณภาพแบบเรียบง่าย ผ่อนคลายด้วย SPA”  10th HA National Forum 12 มีนาคม 2552 



แนวทางของรายงานการประเมินตนเอง ปี2011 



เป้าหมายและคุณค่าของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
“เป็นเรื่องของการ “สรุป” และ “สะท้อน”  หลังจากท่ีได้พัฒนา
คุณภาพมามากมาย” 
 “สรุปผลงานให้เห็นประเด็นส าคัญ เห็นภาพรวม เห็นการเชื่อมโยง 
เห็นผลลัพธ์”  
“นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสทบทวน ใคร่ครวญ สะท้อนความเห็น
ความรู้สึกของสมาชิกในทีมงานเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า” 



การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
เป็นเสมือนกุศโลบาย 

ใหโ้รงพยาบาลท าอะไรบางอย่าง 
เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลเอง 

 โดยผู้เยี่ยมส ารวจได้รับผลพลอยได ้
จากข้อมูลในรายงาน  



เป้าหมายของรายงานการประเมินตนเอง 

• ทีมงานของสถานพยาบาลได้ทบทวนผลการท างานและ
การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน ได้เรียนรู้ร่วมกันถึงจุดแข็ง
และโอกาสพัฒนา และวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้เยี่ยมส ารวจและคณะกรรมการ
รับรองได้รบัรู้ผลงานการพัฒนาของสถานพยาบาลใน
ลักษณะที่กระชับ 
 



การใช้ประโยชน์ 
• การจัดท ารายงานการประเมินตนเองควรเป็นไปด้วยความเข้าใจ ไม่เป็นภาระ 

และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสถานพยาบาลมากกว่าเพื่อประโยชน์ของ  
ผู้เยี่ยมส ารวจ 

• รายงานการประเมินตนเองถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการติดตามการพัฒนา
ในช่วงกึ่งระยะเวลารับรอง ซึ่งเท่ากับสถานพยาบาลมีส่วนในการก าหนดทิศทาง
ของการของการติดตามความก้าวหน้า 

• รายงานการประเมินตนเองของสถานพยาบาลจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
รับรองในฐานะเป็นภาคผนวกของรายงานการเยี่ยมส ารวจ  

• สถาบันจะสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบของสถานพยาบาลก่อนที่จะจัด
เยี่ยมส ารวจ หากพบว่ารายงานการประเมินตนเองยังไม่สะท้อนถึงความพร้อม
ที่จะรับการเยี่ยมส ารวจหรือมีความยาวเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ 
 



องคป์ระกอบ การใช้โดยสถานพยาบาล การใช้โดย HA 
Hospital Profile  ผู้บริหารใช้ก าหนดจุดเน้นของ

การพัฒนา ใช้สื่อสารในองค์กร 
ทบทวนความสอดคล้องของ
จุดเน้นกับสถานการณ์ของ
องค์กร 

 ผู้เยี่ยมส ารวจใช้ท าความเข้าใจ
กับบรบิทขององคก์ร และ
ประเมนิความสอดคล้องของ
การปฏิบัติกับสถานการณ์ของ
องค์กร 

รายงาน SA ตอนที่ I-III  ทีมงานต่างๆ ทบทวนบทเรียน
จากการพัฒนาและวาง
แผนการพัฒนาส าหรับอนาคต 

 ผู้เยี่ยมส ารวจก าหนดแผนการ
เยี่ยมที่สอดคล้องกับความ
พยายามในการพัฒนาของ รพ. 

รายงานของทีมดูแลผู้ป่วย  ทีมงานต่างๆ ทบทวนบทเรียน
จากการพัฒนาและวาง
แผนการพัฒนาส าหรับอนาคต 

 ผู้เยี่ยมส ารวจก าหนดแผนการ
เยี่ยมที่สอดคล้องกับความ
พยายามในการพัฒนาของ รพ. 

รายงาน SA ตอนที่ IV  ใช้เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนย่อย
ต่างๆ ฝึกฝนการวิเคราะห์
ข้อมูล  

 ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 คณะกรรมการรับรองพิจารณา 
maturity ของการพัฒนา 

 ผู้เยี่ยมส ารวจใช้สร้างการ
เรียนรู้กับสถานพยาบาล 



รู้จักโรงพยาบาลผา่น Hospital profile  
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1. ข้อมูลพื้นฐาน 

2. บริบทขององค์กร 

3. ทิศทางขององค์กร 

4. ผลการด าเนินการ 

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 

แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้น/เข็มมุ่ง 

ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 

2.1 ขอบเขตการใหบ้ริการ 

2.2 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ ์

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

2.5 โครงสรา้งองคก์ร 

2.6 ผู้ป่วยและผู้รับผลงานส าคัญ 

2.7 ความสัมพันธก์ับองค์กรภายนอก 

ค. ความท้าทายขององค์กร 

2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความส าเร็จ 

2.9 ความท้าทายที่ส าคัญ 

2.10 การพัฒนาคณุภาพและการเรียนรู ้

(1) โรคที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นท่ี   

(2) โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีข้อจ ากัดในการให้บริการ 

(3) เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง

นโยบาย 

(4) ปัญหาส าคญัที่โรงพยาบาลก าลังพยายามแก้ไข 

(5) ความท้าทายเชงิกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล  “การอบรมหลักสูตร HA SPA” 2551 



กิจกรรมกลุ่ม 

ให้วิเคราะห์ถึง คุณค่า ประโยชน์  

ของHospital Profile  
 



วิเคราะห์เอกสาร Hospital profile  20 นาที  
(Context, Direction, Result) 

• เอกลักษณ์/คุณลักษณะเฉพาะของ รพ. คืออะไร >>>>>>> Context 

• ค้นหาความท้าทายขององค์กรชัดเจนหรือไม่  >>> Direction 

• ทิศทางของ รพ. คืออะไร >>> Direction  

แผนกลยุทธ์นั้นก าหนดความคาดหวังของวัตถุประสงค์ชัดเจน ?

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับความท้าทายหรอืไม่ ครอบคลุม

ความท้าทายส าคัญหรือไม ่

• มีการก าหนดวิธีการประเมนิการบรรลุวตัถุประสงค์ หรือมีตัวชี้วัดที่วัด

การบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละระดับหรือไม่ >>> Result 

• กลุ่มโรคส าคัญมีอะไรบา้ง และมีข้อมูลส าคัญอื่นๆ ที่น่าสนใจ ?  
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PITFALL 
o ผู้อ านวยการไม่ทราบว่าข้อมูลใน HF มาได้อย่างไร ไม่เคยเห็น 

รวมทั้งตอนท่ี 4 ก็ไม่เคยเห็น ใครเขียน งง????? 

o จุดเน้นเข็มมุ่ง 

o Core competency องค์กร ???? 

o กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ไม่ตอบสนองต่อความท้าทาย  

o แผนกลยุทธ์อยู่ในกระดาษ 

o ตอนที่ 4  

o โดยรวม ข้อมูลท่ีสะท้อนใน HF มักเป็นมุมมองผู้ปฏิบัติ  



หลักคิดพื้นฐาน HA  

ท างานประจ าให้ด ี 

มีอะไรให้คุยกัน  

ขยันทบทวน  



• ค าถาม งานประจ า ท าประจ า ท าที่ไหน ?  

• งานประจ า ท าประจ า ท าเพือ่อะไร ?       
งานประจ า ท าประจ า ท าให้ใคร ?  

• งานประจ า ท าประจ า ท าให้ดียังไง ?  



 

เริ่มต้นจากวิเคราะห์ตนเอง  

         วิเคราะห์หน่วยงาน /วิเคราะห์องค์กร  

ท าเพ่ือใคร 



 

• ตัวเราเอง 

 

 

• หน่วยงาน

ของเรา 

 

 

• องค์กร

ของเรา 

 

ท างานประจ าเพื่อใคร  

ประเทศของ

เรา 



 

รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ I-III  
 

• ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานแต่ละบท บริบทที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่แสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานในประเด็นที่ส าคัญ 
การให้คะแนน และแผนการพัฒนา 

• การตอบข้อมูลที่แสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ควรตอบให้
ครอบคลุมประเด็นว่าท าอะไร ท าอย่างไร ได้ผลอย่างไร (ตอบ
รูปธรรมที่ปฏิบัติจริง หลีกเลี่ยงการตอบตามหลักการหรือทฤษฎี)  
ตอบอย่างกระชับในลักษณะ bullet 

• การให้คะแนนเป็น option ส าหรับโรงพยาบาล โดยใช้ scoring 
guideline 2011 พิจารณาประกอบ 
 



III – 1 การเขา้ถึงและการเข้ารับบริการ 

บริบท 
       
กลุ่มโรคที่มีปัญหาในการเข้าถึง :………………………………………………………………………….. 
 
กระบวนการ :  
ตัวอย่างโรคที่สะท้อนการเข้าถึง ................................................................................... 



ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบประเมินตนเอง 
III-1การเข้าถึงเข้ารบับริการ 

ผลการพัฒนาที่ส าคัญ : สรุปภาพรวมของผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย
อาจจะอ้างถึงข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนต้นด้วยก็ได้ แต่หากเห็นว่าได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วใน
ตอนที่ผ่านมาก็อาจจะเว้นในส่วนนี้ไปก็ได้ 
 มาตราฐาน SCORE ประเด็นแผนในการพัฒนา1-2ปี 

การเข้าถึงบริการที่จ าเป็นและ
บริการเร่งด่วน 

กระบวนการรับผู้ป่วย 

การให้ข้อมูลและInform 
consent 



 

รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ I-III  
 

• การท าแผนพัฒนาที่ดี ควรจะให้คะแนนมาก่อน         
สรุปเป็นประเด็นที่จะพัฒนา ไม่ต้องระบุรายละเอียดว่าจะ
พัฒนาอย่างไร  ส่วนนี้จะถูกใช้ในการติดตามเยี่ยม 

• ความยาวในส่วนนี้ไม่เกิน 150 หน้า 



รายงานของทีมดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team) 

• PCT profile ความยาวไมเ่กิน 5 หน้าของแต่ละทีม 

• Clinical Tracer Highlight ส าหรับโรคส าคัญโรคละ 1-2 หน้า 
โดยในภาพรวมควรให้ความมั่นใจว่าครอบคลุมโรคส าคัญอย่าง
เหมาะสม  โรคส าคัญในที่นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นโรคที่พบบ่อยเสมอ
ไป จะส าคัญด้วยเหตุผลใดก็ได้ 

 



 
รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ IV  

 

• เลือกตัวชี้วัดส าคัญที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

• น าเสนอด้วยตารางหรือกราฟ ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ข้อมูล  

• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ไดส้าระที่เป็นประโยชน์ และแสดงถึงการ
ใช้ประโยชนท์ี่เกิดขึ้น 

• ความยาวในส่วนนี้ไม่เกิน 40 หน้า 
 



SPA & SAR PART III 
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เรื่องเล่าจากความทรงจ า 

ขอให้สมาชกิในกลุม่ 
น าเรื่องราวการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความทรงจ า 

มาเล่าสู่กันฟงัในกลุ่ม 
ในเวลา 15 นาท ี

คัดเลือกเรือ่งไว้ 2-3 เรื่อง 
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ผึ้งแตกรัง เชื่อมโยงกับมาตรฐาน 

ให้เจ้าของเรือ่งที่ได้รับการคัดเลือกไว้  
อยู่เป็นเจ้าของบ้าน  

สมาชิกที่เหลอืกระจายตัวไปตามกลุ่มต่างๆ 
ไปรับฟังเรื่องราวของเจ้าของบ้าน 

แล้ววิเคราะห์ว่าเรื่องเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับมาตรฐานอะไรบ้าง 
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AE RCA Prevention 

Build-in  
Quality 

Review 

Report 

Trigger 

R2R 

Trace 
KA/SA 

Knowledge Asset 
Self Assessment Clinical  

Tracer 
CTQ 

Critical to Quality 

Clinical  Tracer 
Highlight 

Proxy disease 

SPA III 
PSGs: SIMPLE 

Other  guidelines 
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ข้อมูลการประเมินตนเอง 

Spirituality, System, R2R 

Storytelling Standard Linkage 

Humanized SPA 



1) จากเรื่องเล่า สามารถเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยได้   

2) เรื่องเล่าหนึ่งเรื่องอาจจะเชื่อมโยงกับมาตรฐานได้มากกว่า 1 มาตรฐาน  

3) คุณค่าของการดูแลตามเรื่องเล่า อาจจะสูงกวา่ หรือไปไกลกว่าที่ก าหนดใน
มาตรฐาน  

4) เราสามารถน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติได้สองทางคือ เริ่มจากมาตรฐาน
หรือเริ่มจากเรือ่งเล่า  

5) การเริม่จากเรื่องเล่าสามารถท าได้ง่ายกว่า ผ่อนคลายกว่า มีกรอบน้อยกว่า 

6) ข้อแนะน าคือให้เริม่จากเรือ่งเล่า แล้วเติมเต็มด้วย SPA in Action  

สรุปบทเรียน 



สร้างความเข้าใจมาตรฐานผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง 

ไม่น่าเชื่อเลยจรงิๆว่าสิง่ที่เราท าอยูส่อดคล้องกับมาตรฐาน HA เรื่อง.. 



สรุปประเด็นส าคัญเรื่องเล่าเร้าพลัง 

 
สถาบันรับผู้ป่วยSARSรายแรกของประเทศไทย โดยการเตรียมทีมของคณะแพทย์ 
และพยาบาลภายใต้ระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่พฒันาขึ้นส่งผลให้ปัจจุบัน 
สถาบันเป็นต้นแบบห้องNegative pressure ของโรงพยาบาลทั่วประเทศและ 
พัฒนาศักยภาพของคนและสถานที่เพื่อรองรับโรคระบาดได้ 

ท าอะไร 
ท าอะไร 

ท าอย่างไร 

ผลเป็นอย่างไร 
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Storytelling Standard Linkage 
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คุยกันเล่น เห็นของจริง อิงการวิจัย 

SPA & KM Part III Overview 

สินทรัพย์ความรู ้
ข้อมูลการประเมินตนเอง 

Spirituality, System, R2R 



1) ศึกษา SPA in Action part III  
2) ลองหาสิ่งที่ท าได้ดีแล้ว และเขียนตามหัวข้อ  
 - ท าอะไร 
 - ท าอย่างไร 
 - ผลลัพธ์เป็นอย่างไร  
3) บทเรียนที่ได้จากการท างาน /พัฒนา  
4) สิ่งที่ต้องการพัฒนา 
5) Score คะแนนในบทนัน้ๆ  
 

กิจกรรมเรียนรู้จากแบบประเมินตนเอง 



ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบประเมินตนเอง 
III-1การเข้าถึงเข้ารับบริการ 

บริบท: เช่นกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเข้าถึง ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการเข้าถึงของ
โรงพยาบาลเปน็ต้น หรือกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายคืออะไร 

กระบวนการ: การปฏิบัติตามมาตรฐานในประเด็นที่ส าคัญ หรือผลการน าแนวทาง
ใน SPA มาปฏิบัติ  โดยเน้นการน าสิ่งทีท่ าจริงตอบ ในประเด็นว่า ท าอะไร ท า
อย่างไร ไดผ้ลอย่างไร 

บทเรียน: คือข้อคิดที่เกิดขี้นจากการท างาน ถ้าจะให้ดีควรเป็นข้อคิดของกลุม่
มากกว่าของบุคคลใดบุคคลหนึง่  เช่น งานนี้เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ วิธีการใดที่ได้ผล วิธีการที่ได้ผล อะไรเป็นปัจจัยของ
ความส าเร็จ อะไรเป็นปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหาท าได้ดีเพียงใด มีความ
ท้าทายอะไร 



แบ่งกลุ่มกิจกรรม 

กลุ่ม 1 >  การเข้าถึง 
กลุ่ม 2 >  การเข้ารับ 
กลุ่ม 3 > การประเมิน 
กลุ่ม 4 > การตรวจวินจิฉัย 
กลุ่ม 5  > การวินจิฉัย 
กลุ่ม 6 > การวางแผน 
กลุ่ม 7 > การวางแผนจ าหน่าย 
กลุ่ม 8 > การดูแลทั่วไป 
กลุ่ม 9 > การดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง 
กลุ่ม 10 > การใหข้้อมูลและเสริมพลงั 
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กลุ่ม 11 >  การดูแลต่อเนือ่ง 
กลุ่ม 12 >  การเข้าถึงบรกิาร 
กลุ่ม 13 > การประเมิน 
กลุ่ม 14 > การตรวจวินจิฉัย 
กลุ่ม 15 > การวินิจฉยั 
กลุ่ม 16 > การวางแผน 
กลุ่ม 17 > การวางแผนจ าหน่าย 
กลุ่ม 18 > การดูแลทั่วไป 
กลุ่ม 19 > การดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง 
กลุ่ม 20 > การใหข้้อมูลและเสริมพลงั 



สรุปบทเรียน 
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จาก AE สู่ Safety 



1. ศึกษารายงานอุบัติการณ์จากแบบประเมิน 

2. วิเคราะห์ว่าจุดท่ีจะมโีอกาสปรับเปลี่ยนการดูแลอยู่ตรงขัน้ตอนใดบ้าง 
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อใด ควรมีการปฏบิัติอย่างไร 

3. ทบทวนด้วยประสบการณ์ว่าตรงขั้นตอนนัน้ผู้ปฏิบัตงิานมีข้อจ ากัด
หรือมีความต้องการอะไร 

4. ร่วมกันหาวิธกีารออกแบบระบบเพื่อให้มีการปฏิบัติตามท่ีคาดหวัง 
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จาก AE สู่ RCA  
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• จากAE tear ureter ในหตัถการTAH  PCT สูติและPCT 
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะได้จัดระบบการวางแผนการผ่าตัด
ร่วมกันด้วยการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดคัดกรองภาวะ
เสี่ยงและมีการวางแผนการท าผ่าตดัร่วมกันในกรณีท่ีมีภาวะ
เสี่ยงสูง  ท าใหเ้กิดการเตรียมความพร้อมของทีมและผู้ปว่ย
เป็นมาตรฐาน มีผู้ป่วยท่ีได้รบัการใส่สายureteric cath 
ระหว่างผ่าตัด4 ราย และไม่มีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวอีก 

ส่งเสริมให้สรุปประเด็นส าคัญสะสมเก็บไว้ 

ท าอะไร 

ท าอย่างไร 

ผลเป็นอย่างไร 



คือเรื่องเดียวกัน 

 

Safety 

 

 

Risk 

 

Quality 
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• จัดท าอย่างกระชับ ตรงประเด็น ตามแนวทางใน SPA 
• พร้อมที่จะน าเสนอคณะกรรมการรับรองได้ 
• แสดงให้เห็นประเด็นส าคัญของ รพ. และประสบการณ์จริงของ รพ.  
• หลีกเล่ียงการตอบเชิงทฤษฎี แต่แสดงให้เห็นประสบการณ์ บทเรียน หรือ

ผลลัพธ์ จากการน าทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ 
• หลีกเล่ียงการคัดลอกเอกสารที่ รพ.ใช้มาใส่ในแบบประเมินตนเอง แต่สรุป

ใจความส าคัญ ที่มาที่ไป และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
• พยายามน าเสนอผลการท า mini-research ถ้าม ี
• ท าแล้วอ่านกันในทีมงานให้ทั่วถึง  วิพากษ์และปรับปรุง 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล บรรยายในการอบรมระยะสั้น “IC ส าหรับแพทย์”  12 
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• รพ.ไดป้รบัปรงุการดแูลผู้ป่วยจิตเวชท่ีเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ใน รพ. ด้วยการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เช่น 
ประสาทหลอน เพิ่มจากที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการ
ซึมเศร้า  ท าให้จ านวนผู้ป่วยที่ลงมือฆ่าตัวตายลดลงจากปีละ 
10 รายเหลือ 0-1 ราย 

ประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 บรรทัด 

ท าอะไร 

ท าอย่างไร 

ผลเป็นอย่างไร 
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+/-รพ.ไดป้รับปรุงการรายงานผู้ป่วยทีม่ีความเส่ียงสูงใน รพ. 
ด้วยการประยุกต์ใช้รหัส SBAR ในการรายงาน แต่ยังพบ
ปัญหาการไม่เข้าใจในวิธีการส่งผลใหม้ีการด าเนินการได้ดี
เพียงเฉพาะหน่วยงานวิกฤต ซึ่งต้องพยายามขยายผลต่อไป 

ประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 บรรทัด 

ท าอะไร 

ท าอย่างไร 

ผลเป็นอย่างไร 



ส่งเสริมท างานประจ าให้ด ี

มีอะไรใหคุ้ยกัน 

ขยันทบทวน 



ส่งเสริมให้สรุปประเด็นส าคญัจากงานประจ า 

Bedside  review 
ประชุมPCT/ทีม 

ส่งเวร/Moring talk 
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• PCTสูติได้ปรบักระบวนการให้ข้อมูลผู้ป่วยเสริมพลังผู้ป่วย
Plcenta Previa ใหมด่้วยการเชิญสามีและบุคคลใน
ครอบครัวเข้ามารับฟังและซักถามการปฎิบัตตินเมื่อกลับบ้าน
แทนการใหข้้อมูลเฉพาะผู้ป่วย  ท าใหเ้มื่อผู้ป่วยกลับไปพัก
รักษาตัวทีบ่้านสามารถปฎิบัติตามค าแนะน าได้เพิ่มมากขึ้น 

ส่งเสริมให้สรุปประเด็นส าคัญสะสมเก็บไว้ 

ท าอะไร 

ท าอย่างไร 

ผลเป็นอย่างไร 
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• PCTกุมารมีการเชื่อมโยงผลการประเมินผู้ป่วยเด็กเอชไอวี
ด้วยการประสานNGOซึ่งเป็นผู้ดแูลเด็กต่อให้ทราบถงึปญัหา
ที่ตรวจพบเชน่ปัญหาน้ าหนักไม่เหมาะสมหรือไขมันในเลือด
สูง  ส่งผลให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาน้ าหนักผิดปกติไดร้ับการ
ดูแลเหมาะสม87.5% เด็กท่ีมีไขมันผดิปกติได้รับการดูแล
เหมาะสม96% 

ส่งเสริมให้สรุปประเด็นส าคัญสะสมเก็บไว้ 

ท าอะไร 

ท าอย่างไร 

ผลเป็นอย่างไร 
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Clinical Tracer 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
“การอบรมหลักสูตร SPA 



ท าไมต้อง Clinical Tracer 

เพื่อทบทวนการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรคในภาพรวม ในทุก
องค์ประกอบ ทบทวนทั้งข้อมูลสถิติ และการปฏิบัติ
จริงในพื้นที่ 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
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1.2 ระบบบริหารความเสีย่ง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2) 

 • ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย  
• (1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่่าเสมอ เพื่อประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล และค้นหาโอกาสพัฒนา. 

• (2) ทีมดูแลผู้ป่วยก่าหนดกลุ่มประชากรทางคลินิก เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนา 
ก่าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 

• (3) ทีมดูแลผู้ป่วยก่าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามก่ากับผลการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย. 

• (4) ทีมดูแลผู้ป่วยใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการ
ดูแลผู้ป่วย เช่น ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองค์รวม การใช้ข้อมูล
วิชาการ การวิเคราะห์ root cause นวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผู้ที่ท่าได้ดี
ที่สุด.  การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยควรครอบคลุมมิติด้านการป้องกัน สร้างเสริม 
รักษา ฟื้นฟู ตามความเหมาะสม. 

 
 

อ้างอิงจาก Clinical tracer เรื่อง 



บริบท context 

Capabilities & limitations 

 

Customer 

 
Challenge 

ศักยภาพและข้อจ ากัด  

โครงสร้าง เครือข่าย คน เครื่องมือ 

ความท้าทาย 

ผู้รับบริการ/ลูกค้า และความต้องการ/
คาดหวังในภาพรวม 
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ประเด็นส าคัญมองจากอะไร 
ความเสี่ยงของโรคนั้น 

Concern ของผู้ป่วยและผู้ให้การดูแล 
การใช้ความรู้ทางวิชาการ 

วิธีการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
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Asthma: Treatment Goals 

ท ากิจกรรมต่างๆ 
ได้ตามปกติ 

ลดการอักเสบ 
ของหลอดลม 

เพิ่มสมรรถภาพ 
ของปอด 

จัดการกับการก าเริบ/ 
ภาวะฉุกเฉิน 

ใช้ยาเหมาะสมกับ
ระดับความรุนแรง 
/การควบคุมโรค 

ควบคุมสิ่งแวดล้อม 

กายภาพบ าบัด 
และการฝึกหายใจ 

Customer need 

Treatment Goals 

Performance  
Standards CTQ 

กรอบความคิดเพื่อให้เขยีน 
clinical tracer 

highlight  
ได้สมบูรณ์และตรงประเด็น 



ตัวอย่าง บริบท 
•    รพ. A เป็นรพ. ขนาด  300 เตียง   มีอายุร
แพทย์ 5 คน  มีอายุรแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจ 1 
คน  มี ICU  เป็น ICU รวม 8 เตียง  มีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิต  มีเครื่องช่วยหายใจ   มีศักยภาพในการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ เช่น MB ,Trop –T    รพ.สามารถให้
การรักษาทางด้านยา  มี ยาที่จ าเป็น แต่ไม่สามารถท า 
cardiac  cath  ได้  กรณีมีปัญหา ส่งต่อ รพ.ศูนย์ ซึ่งอยู่
ห่างประมาณ 60 กิโลเมตร   



บริบท 
                ในปี 2552  มีผู้ป่วย 35 คน (ST Elevate MI 23  

คน, Non  ST   Elevate MI  12  ราย ) มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 
ราย  เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย  เสียชีวิตที่ ER  1 ราย  
ward 1 ราย สาเหตุจาก CHF 2 ราย prolong shock 1 
ราย  มีผป.ที่ได้รับยา  SK ล่าช้า 5 รายเนื่องจาก 
Delayed diagnosis  2 ราย  มีภาวะแทรกซ้อน 
hypotension จากยา  1 ราย Refer 1 ราย  รับ Refer
จากโรงพยาบาลอื่น 2 ราย 

 



1. CHF, shock          Death  

2. Delayed  Diagnosis 

3. Delayed  Treatment   

4. ADR   of   SK           

ความเสี่ยงส าคัญ 
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Treatment Goals 

Safety 

Reduced 
morbility , 
mortality 

Rapid  reperfusion 

ค้นหากลุ่มเสี่ยง  ลดปัจจัยเสี่ยง 
 

วินิจฉัย ถูกต้อง   
รวดเร็ว    

คัดกรอง  เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ 

ให้ยาให้เหมาะสม  รวดเร็ว 
Door  to  drug  

ประเด็นส าคัญ 

Treatment Goals 

Performance  
Standards CTQ 



KPI 
• อัตราการวินิจฉยัผดิพลาด 

• ระยะเวลาในการให้ยา door to needle  
• อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน    ( cardiogenic shock 

, CHF ) 

• อัตราตาย 

• อัตราการคัดกรองกลุ่มเสีย่ง 

 



กรอบท่ีจะช่วยให้เกิดการคิด
อย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ 

ใช้ตัวตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer) 
เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทุกองค์ประกอบในระบบงาน 

บริบท ประเด็นส าคัญ  

วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด  

1. ตามรอยกระบวนการพัฒนา 

2. ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย 

3. ตามรอยระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามผลลัพธ์ 

การพัฒนาคุณภาพ 
การดูแลผู้ป่วย 

Quality Process 

Content 

Integration 

Result สิ่งที่ดี 

โอกาสพัฒนา 



4. ตามรอยคุณภาพ 

• คุณภาพของกระบวนการดูแลผู้ป่วย 

• กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

• ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 



Access 

Entry 

Assessment Investigation 

Diagnosis 

Plan of Care Discharge Plan 

Care of Patient Reassess Communication Information & 
Empowerment 

Discharge 

Continuity of Care 

กระบวนการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้าน  ที่ ER 

ตายที่ ward 

Missed diagnosis 

Assessment Investigation 
Lab ช้า
EKG เสีย 

Diagnosis 

Care of Patient 

CHF 

Reassess 

Prolong  shock 



Ac. MI จากการตามรอยกระบวนการคุณภาพ 

เป้าหมาย
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้

ติดตามเคร่ืองช้ีวัดส าคัญ

มาช่วยกันดูหลายๆ มุม

รุมดูแลแบบองค์รวม

สวมความรู้วิชาการใช้อุบัติการณ์มาวิเคราะห์

เจาะหาจดุอ่อนจากบันทึก

ศึกษาจากผู้เย่ียมยุทธ์

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary TeamBenchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring

อัตราตาย  
ระยะเวลา
ได้ผล lab 

Golden 
period 

ตาย    CPR   refer  

การซัก
ประวัติ ,การ

เฝ้าระวัง 



4.3 ใช้ตัวตามรอย (tracer)  
เพื่อทบทวนระบบงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- พิจารณาว่าสภาวะทางคลินิกที่ใช้เป็นตัวตามรอยนั้น 
   เกี่ยวข้องกับระบบหรือองค์ประกอบส าคัญใด 
- ทบทวนว่าจะท าให้ระบบหรือองค์ประกอบนั้นมาเกื้อหนุน 
   การดูแลสภาวะ/โรค นั้นให้มากขึ้นได้อย่างไร 

HR, M/NSO, IM, IC 
ENV/EQIP/ETH/TEAM 



โอกาสพัฒนาจากการตามรอย 

• การเข้าถึงบริการ  ของรพ.  
• การประเมินผู้ป่วยแรกรับ   ประวัติ   ตรวจร่างกาย  
• การรายงานผล  Lab  ล่าช้า 
• การประเมินภาวะแทรกซ้อน และการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อน 

• การเฝ้าระวังยาที่มีความเสี่ยงสูง 



แผนการพฒันา ผู้ป่วย  Ac. MI 

มีการวางระบบการคัดกรองให้
ครอบคลมุ ทั้ง และ 

 

การวางระบบ 

การพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยด้วย 

ที่ไวพอ เช่น 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังยาที่มีความ
เสี่ยงสูง 



Clinical  tracer  highlight  :  AMI 

ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด เป้า 2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการตาย 

อัตราการวินิจฉัย
ผิดพลาด 

Door  to  drug 

อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 



Clinical  tracer  highlight  :  AMI 

• บริบท 
              รพ. มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโดยการรักษาด้วยยา มียา

ที่จ าเป็น แต่ไม่สามารถท า cardiac  cath  ได้  ในปี 2552  มี
ผู้ป่วย 35 คน (ST Elevate MI 23  คน, Non  ST   Elevate MI  
12  ราย ) มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย  เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย  เสียชีวิต
ที่ ER  1 ราย  ward 1 ราย สาเหตุจาก CHF 2 ราย prolong 
shock 1 ราย  มีผป.ที่ได้รับยา  SK ล่าช้า 5 รายเนื่องจาก 
Delayed diagnosis  2 ราย  มีภาวะแทรกซ้อน hypotension จาก
ยา  1 ราย Refer 1 ราย  รับ Referจากโรงพยาบาลอื่น 2 ราย 

            



Clinical  tracer  highlight  :  AMI 

ประเด็นส าคัญ   
• ความรวดเร็ว/ถูกต้องในการวินิจฉัย  ( Detect  risk  

group and  prevent risk  factor ) 
• การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 

• การรักษาที่รวดเร็ว   ( Rapid  reperfusion ) 

 



Clinical  tracer  highlight  :  AMI 

• มีการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ  โดยเพิ่มศักยภาพของ PCU ในการดูแล
ผู้ป่วยและคัดกรองเบื้องต้น   วางระบบ fast  track  ในการเข้ารับบริการ  และ
พัฒนาระบบการคัดกรองให้ครอบคลุม ทั้ง chest pain และ non chest  pain 

• พัฒนาแนวทางการวินิจฉัยด้วย lab ที่ไวพอ เช่น Trop-T  
• พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย โดยเน้นเรื่องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน  

ทบทวน CPG เดิมให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังยาที่มีความเสี่ยงสูง  

• พัฒนาทีม RRT  
•  ทีมน าสนับสนุนเครื่องมือที่จ าเป็น  เช่น  EKG  monitor  เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย

ขณะให้ยาทุกราย 
 

กระบวนการ 



Clinical  tracer  highlight  :  AMI 

แผนพัฒนา 
•   ประสานเครือข่าย  กรณีส่งต่อ 
•  พัฒนาการดูแลต่อเนื่อง เชื่อมโยงสู่
ชุมชน 
•   เน้นการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง   
 



เคล็ดไมล่ับ  ในการท า Tracer 

• ใช้ข้อมูล  ค้นหาบริบท  
• ต้องท าเป็นทีม   ต้องมีแพทย์  
• อย่า เริ่มที่การเขียน    ให้เริ่มจากการ
ตามรอยจากของจริง  

• สามารถท าได้หลายรอบ   



Hospital profile 
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Hospital Profile 

เรามีข้อมูลเหล่านี้หรือยัง 
ข้อมูลท่ีเรามีนัน้ ตรงประเด็นและคมชดัพอหรือไม่ 
จากข้อมูลที่เรามีอยู่ ท าให้เราเห็นโอกาสลงมือกระท าอะไร 

เป็นการมองภาพโดยรวมขององค์กรว่ามีข้อมูลทีเ่ป็นสาระส าคัญอะไรบ้าง
ค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้เห็นโอกาสพัฒนาตั้งแต่การจัดท า Hospital Profile
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Hospital Profile 

ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) ขอบเขตการให้บริการ ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลองค์กร 
(2) ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานส าคัญ  
(3) ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก บทบาทของผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ  
ค. สภาวะการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
(1) การแข่งขัน ความเติบโต ความส าเร็จ แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ 
(2) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (ด้านกิจการ ปฏิบัติการ สังคม บุคคล) 
(3) การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ 

ปรับให้สอดคล้องกับ TQA Criteria 2555-2556 

มีที่มาจาก Organization Profile  
ของ MBNQA/TQA 



Strategic Line-of-Sight 

Strategy 
การเตรียมการส าหรับอนาคต: 
• บริการใหม่ 
• ลูกค้าใหม่ 
• core competency ใหม่ 
• นวตกรรม 

Vision 
• สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น 
• ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้

ผู้อื่นรับรู้ในอนาคต 

Challenges 
แรงกดดันที่มีผลต่อความส าเร็จใน
อนาคตขององคก์ร 
Advantages 
ปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ (core competency, 
ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก) 

Core Competency
เรื่องท่ีองค์กรมีความ
ช านาญที่สุด 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์

MBNQA/TQA ก าหนดให้วิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 
• ด้านกิจการ (business)  
• ด้านปฏิบัติการ (operational) 
• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (societal responsibility) 
• ด้านทรัพยากรบุคคล (human resource) 

สรพ.เคยก าหนดแนวทางวิเคราะห์ไว้ และควรน าไปจัดหมวดหมูต่ามTQA ดังนี้  
• โรคที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ (business/operational) 
• โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีข้อจ ากัดในการให้บริการ (business) 
• เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (business) 
• ปัญหาส าคัญที่โรงพยาบาลก าลังพยายามแก้ไข (operational) 
• ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร  

เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ก าหนดแผนกลยุทธ์ทีน่ าไปสูค่วามส าเร็จ
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Hospital Profile 2008  
(Context, Direction, Result) 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. บริบทขององค์กร 

3. ทิศทางขององค์กร 

4. ผลการด าเนินการ 

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้น/เข็มมุ่ง 

ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 
2.1 ขอบเขตการให้บริการ 
2.2 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
2.5 โครงสร้างองคก์ร 
2.6 ผู้ป่วยและผู้รับผลงานส าคัญ 
2.7 ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก 
ค. ความท้าทายขององค์กร 
2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความส าเร็จ 
2.9 ความท้าทายท่ีส าคัญ 
2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ 

(1) โรคที่เป็นปัญหาส าคัญในพืน้ที่   
(2) โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีขอ้จ ากัดในการใหบ้ริการ 
(3) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลีย่นแปลงนโยบาย 
(4) ปัญหาส าคัญที่โรงพยาบาลก าลังพยายามแก้ไข 
(5) ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์อืน่ๆ ขององค์กร 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล  “การอบรมหลักสูตร HA SPA” 2551 
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การวิเคราะห์ตาม Overall Requirement 

หยุดก่อน 
ก่อนที่จะอ่านมาตรฐานทั้งเล่ม 
ก่อนที่จะท าอะไรมากมาย 

ให้ลองตอบค าถามต่อไปนี้กอ่น  
แล้วพิจารณาวา่เรา (ทีมน า) จะท าอะไรให้มากกว่าที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 

ค าถามเหล่านี้มิได้ใหม่มาจากไหน 
แต่มาจาก overall requirement ของมาตรฐานนั่นเอง 
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การวิเคราะห์ตาม Overall Requirement 

I-1 ผู้น าระดับสูงมีบทบาทเพียงใดในการชี้น าองค์กร เพือ่ให้องค์กรม ี
performanceทีดี มีความยัง่ยืน มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม และองคก์รมี
ระบบการก ากับดูแลกิจการทีด่ีเพียงใด 

I-2 แผนกลยุทธ์ขององค์กร ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการด าเนินงานขององค์กรเพียงใด มีการถ่ายทอดไปสู่การ
ปฎิบัติ และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้มัน่ใจว่าบรรลุเป้าประสงค์หรอืไม่ 

I-3 บริการที่จัดใหม้ีความสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ป่วยเพียงใด มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและคุม้ครองสิทธผิู้ปว่ยดี
เพียงใด 
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การวิเคราะห์ตาม Overall Requirement 

I-4 ระบบการวัดผลการด าเนินงานขององค์กรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถน าไปใช้เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมาย และสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้ดีเพียงใด มขี้อมลู/ความรูท้ี่จ าเป็นและพร้อมใช้งานเพียงใด 

I-5 บุคลากรขององค์กรมคีวามผูกพัน มแีรงจูงใจ มคีวามสามารถ มีสุขภาพดี 
สร้างผลงานทีด่ีเพื่อความส าเร็จขององค์กรเพียงใด 

I-6 ระบบงานและกระบวนการท างานได้รบัการออกแบบและปรับปรงุอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ป่วยและความส าเร็จขององค์กรหรอืไม่ 
เพียงใด 
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การวิเคราะห์ตาม Overall Requirement 

II-1 มีระบบบริหารความเส่ียง/ความปลอดภัย และระบบบริหารคุณภาพ ท่ี
ได้ผลและประสานสอดคล้องกันเพียงใด 

II-2 มีระบบส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพ ที่ไดผ้ลเพียงใด 

II-3 มีสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพที่เอื้อต่อความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุก
ของทุกคนเพยีงใด มีเครื่องมือ/ระบบสาธารณูปโภค ที่จ าเป็น พร้อมใช้ 
ตลอดเวลาหรือไม ่

II-4 มีระบบการป้องกันและควบคมุการตดิเชื้อ รวมทัง้การเฝ้าระวังที่ได้ผล
เพียงใด 

II-5 มีระบบบริหารเวชระเบียนและการบันทึกเวชระเบียนที่เอื้อต่อการดูแล
ผู้ป่วยอย่างมคีณุภาพเพียงใด 
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การวิเคราะห์ตาม Overall Requirement 

II-6 การให้ยาแก่ผู้ป่วยนั้น เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล เพียงใด 
II-7 การ investigate ต่างๆ มีความถูกต้องปลอดภัย น่าเชื่อถือ เพียงใด มีการ

ใช้เลือดอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย เพียงใด 
II-8 มีการเฝ้าระวังและควบคมุการระบาดของโรคในชุมชนดีเพียงใด 
II-9 การท างานกับชุมชน สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนเพียงใด มีการเสริม

พลังชุมชนให้เข็มแข็งเพียงใด 
III ผู้ป่วยได้รับการประเมิน วางแผน ให้การดูแลอย่างทนัท่วงที ปลอดภัย 

เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ พยีงใด  มกีารให้ข้อมูล เสริมพลัง ดูแล
ต่อเนื่องอย่างได้ผลเพียงใด 



PCT profile 



บทบาทหน้าที่  PCT 
• วิเคราะห์โอกาสพัฒนา  ก าหนดทิศทาง  ชี้น า มอง
ภาพรวมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย  

• ความเสี่ยงทางคลินิก 

• ประสานงานความร่วมมือ / สนับสนุนทรัพยากร 

• ประเมิน  ติดตามผล   



จุดเน้นในการพัฒนาทางคลินิก 

„ อะไรคือโรคที่ส าคัญ  
(เสี่ยงสูง, พบบ่อย, ผลลัพธ์ไม่ดี, ต้องประสานกัน,ยืดเยื้อ) 
„ อะไรคือประเด็นส าคัญในโรคดังกล่าว 

จะปรับปรุงการดูแลโรคดังกล่าวได้อย่างไร 

ใช้การทบทวนหาสาเหตุ / น าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มา
วิเคราะห์ (Adverse Event/Root Cause Analysis) 

ใช้แนวคิดองค์รวม/มุมมองของทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามามอง 
ใช้ความรู้วิชาการเข้ามาเทียบ (Gap Analysis) 
ใช้เครื่องชี้วัดเข้ามาวัด (Indicator Monitoring) 
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การวิเคราะห์ Service/PCT Profile 

• เป็นการใช ้3P ในระดับหน่วยงาน ระบบงาน ทมีดูแล
ผู้ป่วย 

• เป็นเครื่องมือช่วยท าความเขา้ใจในกลุ่มสมาชิก เพื่อ
น าไปสูก่ารบรรลุเปา้หมายของหน่วยงาน/ระบบงาน
อย่างมีคณุภาพร่วมกนั 

• เป็นเครื่องมือส าหรับการทบทวนบริบทของ
หน่วยงาน/ระบบงานร่วมกัน 

• เป็นเครื่องมือก าหนดเปา้หมายและประเด็นคุณภาพที่
ส าคัญร่วมกัน 



Service Profile 
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน เพื่อหาโอกาสพัฒนา ใช้ติดตามก ากับการพัฒนา และ
บันทึกความก้าวหน้าของการพัฒนา 
เป็น 3P ภาคพิศดารในระดับหน่วยงาน 
เป็นโอกาสให้ท าความเข้าใจบริบทของตนเอง 
เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสารภายในหน่วยงาน 

108 
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Plan 

Do 

Study 

Act 

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 

กระบวนการหลัก 

พันธกิจ/เจตจ านง 
(หน้าที่ & เป้าหมาย) 

ความต้องการ 
ของผู้รับผลงาน 

ข้อก าหนด 
ทางวิชาชีพ 

จุดเน้น 
ขององค์กร 

วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นส าคัญ 
ความเสี่ยงส าคัญ 
ความต้องการ 
ความคาดหวัง โรค/หัตถการส าคัญ 

ออกแบบระบบ 

ทบทวน  
ประเมิน  
เรียนรู ้

ปรับปรุง 

(เฉพาะบริการดแูลผู้ปว่ย) 

บริบท 

ความเชื่อมโยงใน Service/PCT Profile 
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สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 

บริบท: ลักษณะส าคัญของเรา ที่ก าหนดการกระท าของเรา 

Purpose Process Performance

Study/Learn

Act/Improve

Plan/Design -> Do ใช้ 3P เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
พูดคุยท าความเข้าใจ สรุปผลงาน 

•แต่ละคน รูง้าน รู้บทบาทของตนที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของหน่วยงาน 
•ตัวชี้วัดของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็นส าคัญและเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

•กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

ความเข้าใจและการลงมือท า ส าคัญกว่าการเขียนเอกสาร 



111 

บริบท 
ความมุ่งหมาย (Purpose): 

ขอบเขตบริการ (Scope of Service): 

ความต้องการของผู้รับผลงานส าคญั: 

ลักษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน: 

ความต้องการของหน่วยงานภายในทีส่ าคัญ: 

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ (Key Quality Issues): 

ศ้กยภาพและข้อจ ากัดในดา้นผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี: 

ความท้าทายและความเสีย่งทีส่ าคัญ: 

ประเด็นการสรา้งเสริมสุขภาพที่เกีย่วข้อง: 

เขียนเฉพาะ key word ใหไ้ด้ความอย่างกระชับ 
ภายใน 1 หน้า A4 หรือ  1 slide PPT 
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วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด การพฒันา 

ประเด็นคุณภาพ/ความ
ท้าทายส าคัญ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ 
การพัฒนาคุณภาพ 

ที่เกิดขึ้น 

เชื่อมโยงเป้าหมายกบัประเด็นคุณภาพส าคัญ หรือ
ปัญหา/ความท้าทาย 

เชื่อมโยงกิจกรรมคุณภาพกับเป้าหมาย/ประเด็นคณุภาพ
ที่ส าคัญ 

แสดงให้เห็นผลของการพัฒนาผ่านตัวชี้วัดที่
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แผนภูมิกระบวนการท างาน 

เป็นเครื่องมือพื้นฐานส าคัญในการวิเคราะห์งาน 

ระบุโอกาสพัฒนาและตัวชี้วัดลงไปในแผนภูมิ (ถ้าเป็นไปได)้ 

สามารถใช้วิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาด้วยแนวคิดคุณภาพต่างๆ ไป
พร้อมกัน 

- ใช้แนวคิด Lean เพื่อค้นหาความสูญเปลา่ 
- ใช้แนวคิด Patient Safety เพื่อค้นหาความเสี่ยง 
- ใช้แนวคิด Evidenced-based เพื่อค้นหาโอกาสน า 

guideline/evidence มาปฏิบัติ 

Assess Surgical  
Care Plan 

Consultation 

OR Scheduling 
& Setup 

Preop. Prep 

Informed  
Consent 

OR Check-in 

Anesthesia Operation 

Recovery 

Postop. Care 


