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II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
II-2 การก ากบัดแูลด้านวิชาชีพ 
II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย 
II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
II-5 ระบบเวชระเบียน 
II-6 ระบบการจดัการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพ่ือการวินิจฉัยโรคฯ
II–8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ
II–9 การท างานกบัชมุชน 

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
III-2 การประเมินผูป่้วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดแูลผูป่้วย
III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงั
III-6 การดแูลต่อเน่ือง

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผูป่้วย

และผูร้บัผลงาน
IV-3 ผลด้านก าลงัคน
IV-4 ผลด้านการน า
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการท างานส าคญั
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนท่ี III
กระบวนการดแูลผูป่้วย

ตอนท่ี II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล

ตอนท่ี IV ผลลพัธ์ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร

I-1 
การน า

I-2
กลยทุธ์

I-3 ผูป่้วย/ 
ผูร้บัผลงาน

I-5
ก าลงัคน

I-6 การ
ปฏิบติัการ

I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

IV 
ผลลพัธ์

กระบวนการดแูลผูป่้วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (HA) ฉบบัท่ี 4

Hospital Profile



1

ดแูลฉุกเฉิน 
เรง่ด่วน

เจา้หน้าที ่เครือ่งมอื

ส่งต่อ
ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ อธบิาย

เหตุผล หาทีส่ง่ต่อ

ให้ข้อมูลเพียงพอ
สภาพความเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะไดล้พัธ ์
ผลลพัธแ์ละคา่ใชจ้่ายทีค่าดวา่จะเกดิึ น้

ผูป่้วยให้การยินยอม
การผา่ตดั หตัถการรกุล ้า ระงบัความรูส้  ก 
บรกิารทีเ่สีย่งสงู การวจิยั ประชาสมัพนัธ์

ประเมิน
ความสามารถ
ในการรบัผูป่้วย

การเข้าถึง 
การลดอปุสรรค
ดา้นกายภาพ ภาษา 
วฒันธรรม จติวญิญาณ คดัแยก (triage)

รวดเรว็
ตอบสนองรวดเรว็

3
4

รบัไว้ในหน่วยบริการ 5

7
ผูป่้วยเข้ารบับริการ
ทนัเวลา เหมาะสม มี

ประสิทธิผล

2

การประสานงานกบัหน่วยงาน
ท่ีส่งผูป่้วยมา

สง่ต่อในเวลาทีเ่หมาะสมและปลอดภยั

8การบง่ช้ีผูป่้วยอย่าง
ถกูต้อง

6

ทีมผูใ้ห้บริการสรา้งความมัน่ใจว่าผูร้บับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น ได้โดยสะดวก 
มีกระบวนการรบัผูป่้วยท่ีเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ/ความต้องการของผูป่้วย อย่างทนัเวลา 
มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบงานและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล.

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ (Access & Entry)

ไมไ่ด้

การรบัไว้ในหน่วย
บริการวิกฤติ/พิเศษ

เป็นไปตามเกณฑ์

ได้



1

ผูป่้วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน
และเหมาะสม.

III – 2 การประเมินผูป่้วย (Patient Assessment)

วางแผน (III-3)

การวินิจฉัยโรค
& บนัทึก ถกูตอ้ง
มีึ อ้มลูเพยีงพอ

บนัทึก

อธิบายผล
ทบทวน

ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง

ประเมินซ า้
ดแูลตามแผน

(III-4)

ประเมินแรกรบั
ประวตัิ ตรวจรา่งกาย การ
รบัรู้ความต้องการ ปัจจยั
ดา้นจติใจ สงัคม เศรษฐกจิ

เหมาะสมกบัผูป่้วย
อายุ ปัญหาสุึภาพ 

ความเรง่ด่วน การศ กษา 
บรกิารทีจ่ะให้

ทรพัยากร
เทคโนโลย ีบุคลากร 
เครือ่งมอื อุปกรณ์

ส่ิงแวดล้อมปลอดภยั

แนวปฏิบติัทางคลินิก

2
3

4ข. การตรวจประกอบ
การวินิจฉัยโรค

การส่งตรวจ/ส่งต่อ1

ความน่าเช่ือถือ2

การส่ือสาร3

4

6

5

ค. การวินิจฉัยโรค
หาสาเหตขุอง
ความผิดปกติ

ก. การประเมินผูป่้วย ความรว่มมือและการ
ประสานในทีมงาน

วเิคราะห์
เชื่อมโยง ปัญหา/ความต้องการ

เรง่ด่วน/ส าคญั

1

ผูป้ระเมินเหมาะสม

1/2

3

ก าหนดเรือ่งการลด
ข้อผิดพลาดในการ
วินิจฉัยโรคเป็น PSG

4



5

III-2 ก.(2) การประเมินผูป่้วย

(2) การประเมนิแรกรบัึองผูป่้วยแตล่ะรายประกอบดว้ย:
- ประวตัสิุึ ภาพ;
- การตรวจรา่งกาย;
- การรบัรูค้วามตอ้งการึองตนโดยตวัผูป่้วยเอง;
- ความชอบสว่นบุคคลึองผูป่้วย  ;
- การประเมนิปัจจยัดา้นจติใจ สงัคม วฒันธรรม จติวญิญาณ และเศรษฐกจิ.
ความชอบส่วนบคุคลของผูป่้วย (patient preference)

• จะเรียกขานตวับคุคลว่าอย่างไร ผลกระทบจากการเรียกขาน 
• เส้ือผา้และการดแูลตนเองท่ีผูป่้วยใช้เป็นประจ า 
• อาหาร/เครื่องด่ืม และมือ้อาหาร 
• กิจกรรม/ความสนใจ/ความเป็นส่วนตวั/ผูม้าเย่ียมเยียน
• การรกัษา (แนวทาง รปูแบบ วิธีการ) ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต

ผูป่้วยมากจะประเมินอย่างไร
• อาจจะใช้แบบสอบถามในประเดน็ท่ี รพ.ตอบสนองได้ ให้ผูป่้วยตอบเอง 



การเช่ือมโยงและ
ประสานงาน

ในการวางแผน

ทบทวน ปรบัแผน

ทีมผูใ้ห้บริการจดัท าแผนการดแูลผูป่้วยท่ีมีการประสานกนัอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน
สอดคล้องกบัปัญหา/ความต้องการด้านสขุภาพของผูป่้วย.

III – 3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย (Planning of Care)

3

1

4

5

6

ใช้หลกัฐานวิชาการ

ผูป่้วย/ครอบครวั
มีส่วนร่วม

เป้าหมาย
การดแูล

ส่ือสาร/
ประสานงาน

7

ปฏิบติั (III-4)

ผูป่้วย/ครอบครวัได้รบัข้อมลู
III-1(6), III-5

การประเมิน (III-2)

แผนการดแูลผูป่้วย
องคร์วม เหมาะสม

2

เฝ้าระวงั
(III-4.2(4)



ก าหนดแนวทาง
ข้อบง่ช้ี

โรคกลุ่มเป้าหมาย
ผูป่้วย/ครอบครวั
มีศกัยภาพและ
มัน่ใจในการ
ดแูลตนเอง

ประเมินความจ าเป็น
แต่ละราย ตัง้แต่ช่วงแรก

ปฏิบติัตามแผน
เชือ่มโยงกบัแผนการดแูล
ใชห้ลกัการเสรมิพลงั

ประเมินผลปรบัปรงุ

มีการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยเพ่ือให้ผูป่้วยสามารถดแูลตนเอง และได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสม
กบัสภาพปัญหาและความต้องการ หลงัจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาล.

III – 3.2 การวางแผนจ าหน่าย (Discharge Planning)

3

1

5

2

6

การมีส่วนร่วม
แพทย์ พยาบาล
วชิาชพีทีเ่กีย่วึอ้ง
ผูป่้วยและครอบครวั

แผนจ าหน่ายประเมินปัญหา/ความต้องการ
ท่ีจะเกิดหลงัจากจ าหน่าย

4 ประเมินซ า้



ทีมผูใ้ห้บริการสรา้งความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลผูป่้วยอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ.

ดแูลอย่างเหมาะสม 
ปลอดภยั ทนัเวลา
มอบความรบัผดิชอบให้
ผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม 

ใชห้ลกัปฏบิตัซิ ง่เป็นทีย่อมรบั
ผูป่้วยได้รบัการดแูล

อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั เหมาะสม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ติดตามก ากบั
ประเมินผล

3
1

4

5

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการดแูลท่ีมีคณุภาพ

ศกัดิศ์ร ีความเป็นสว่นตวั ความ
สะดวกสบาย ความสะอาด ป้องกนั
อนัตราย/ความเครยีด/สิง่รบกวน

2 ส่ือสาร/ประสาน ภายในทีม
เพ่ือการดแูลท่ีต่อเน่ือง

จดัการกบัภาวะแทรกซ้อน
วิกฤติ ฉุกเฉิน

อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั

ดแูลแบบองคร์วม
ครอบครวัมสีว่นรว่ม ดแูลทัง้ร่างกาย 

จติใจ สงัคม จติวญิญาณ

III - 4.1 การดแูลทัว่ไป (General Care Delivery)



ทีมผูใ้ห้บริการสรา้งความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสงูและให้บริการท่ีมีความ
เส่ียงสงูอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

บง่ช้ีผูป่้วย
และบริการ
ท่ีเส่ียงสงู

จดัท า
แนวทาง
การดแูล

ผูป่้วยท่ีมีความ
เส่ียงสงู

ได้รบัการดแูล
อย่างปลอดภยั

ติดตาม/วิเคราะห์
ภาวะแทรกซ้อน/

เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์
ปรบัปรงุ

3

1

4

5

เฝ้าระวงัการ
เปล่ียนแปลง

แก้ไข

ตอบสนองต่อผูป้วย
ท่ีมีอาการทรดุลงหรือเข้าสู่ภาวะวิกฤติ
(clinical instability or deterioration)

ประเมนิ stabilize สือ่สาร ใหค้วามรู ้เคลื่อนยา้ย

6

ปรบัแผน
การดแูล

ท าหตัถการเส่ียง
ในสถานที ่เครือ่งมอื

ผูช้ว่ย ทีพ่รอ้ม

III - 4.2 การดแูลผูป่้วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสงู
(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services)

ฝึกอบรม ปฏิบติั
2



ทีมผูใ้ห้บริการสรา้งความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

III - 4.3 การดแูลเฉพาะ (Specific Care )

การประเมินผูป่้วย
คน้หาความเสีย่ง วางแผน ปร กษาผูเ้ชีย่วชาญ

การเตรียมผูป่้วย/ญาติ
ไดร้บัึอ้มลู มสีว่นรว่มในการเลอืกวธิกีาร 
เตรยีมความพรอ้มดา้นรา่งกายและจติใจ 

1

2

ก. การระงบัความรู้สึก

กระบวนการระงบัความรูสึ้ก
ราบรืน่ ปลอดภยั ตามมาตรฐานวชิาชพี

โดยบุคลากรทีม่คีุณวุฒิ

กระบวนการเสริม
ตดิตามและบนัท กระหวา่งระงบัความรูส้  กและรอฟ้ืน

เตรยีมพรอ้มแกไ้ึภาวะฉุกเฉิน
จ าหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืนตามเกณฑ์

3

4

แผนการผา่ตดั
บนัท กแผนและการวนิิจฉยัโรคก่อนผา่ตดั
ประเมนิความเสีย่ง & ประสานผูเ้กีย่วึอ้ง

การป้องกนัการผา่ตดัผิด
ผดิคน ผดิึา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ

1

4

ข. การผา่ตดั

ส่ิงแวดล้อมในการดแูลและผา่ตดั
มคีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั

การดแูลหลงัการผา่ตดั
เหมาะสมกบัผูป่้วยและการผา่ตดั

5

7

เครือ่งมือ วสัด ุยา
ตามทีอ่งคก์รวชิาชพีแนะน า

5

ให้ข้อมูลผูป่้วย/ครอบครวั/ผูต้ดัสินใจแทน
ความจ าเป็น ทางเลอืก ความเสีย่ง

2

การเตรียมผูป่้วย
ความพรอ้มดา้นรา่งกายและจติใจ

ลดความเสีย่งจากการผา่ตดัและการตดิเชือ้
3

การบนัทึกรายละเอียดการผา่ตดั
ในเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่การสือ่สาร/ดแูลต่อเนื่อง6



ทีมผูใ้ห้บริการสรา้งความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

III - 4.3 การดแูลเฉพาะ (Specific Care )

ผูป่้วยทัว่ไปได้รบัอาหารท่ีมีเหมาะสม
คุณคา่ทางโภชนาการเพยีงพอ ป้องกนัความเส่ียง

ผูป่้วยท่ีมีปัญหาด้านโภชนาการ
ประเมนิ วางแผน ใหโ้ภชนบ าบดั

1

2

การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
มุง่ใหผู้ป่้วย/ครอบครวัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
เตรยีมและบรโิภคอาหารใหเ้หมาะสมกบัโรค

การผลิต จดัเกบ็ ส่งมอบอาหาร 
การจดัการกบัภาชนะ ของเสีย เศษอาหาร

เป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิีย่อมรบัทัว่ไป
ป้องกนัการปนเป้ือน การเน่าเสยี การแพรเ่ชือ้โรค

3

4

ตระหนักในความต้องการของผูป่้วย1
ประเมิน/ประเมินซ า้

อาการ การตอบสนองต่อการบ าบดั
ความตอ้งการดา้นจติใจ สงัคม จติวญิญาณ

2

การดแูลผูท่ี้ก าลงัจะเสียชีวิต
บรรเทาอาการ ตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจ/สงัคม/จติ

วญิญาณ ผูป่้วย/ครอบครวัรว่มตดัสนิใจ
3

ค. อาหารและโภชนบ าบดั ง. การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย

การคดักรองความปวด
ความรนุแรง ลกัษณะึองความปวด

หตัถการหรือการตรวจท่ีอาจเกิดความปวด
แจง้โอกาส ผูป่้วยรว่มเลอืกวธิจีดัการ

1

2

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวด
เหมาะสมกบัผูป่้วย เป็นไปตามแนวทาง 

เฝ้าระวงัผลึา้งเคยีง3

ประเมิน -> วางแผน
ประเมนิดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม จติวญิญาณ1

การฟ้ืนฟสูภาพ
ยกหรอืธ ารงระดบัการใชง้านึองอวยัวะต่างๆ
การดแูลตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 

การพ ง่ตนเอง คุณภาพชวีติ
2

มาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั3

จ. การจดัการความปวด

ฉ. การฟ้ืนฟสูภาพ

เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีได้มาตรฐาน
บริการฟอกเลือดด้วยไตเทียมได้รบัการรบัรอง1

ช. การดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั



ทีมผูใ้ห้บริการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาวะสขุภาพแก่ผูป่้วย/ครอบครวั และจดักิจกรรมท่ีวางแผนไว้
เพ่ือเสริมพลงัผูป่้วย/ครอบครวัให้มีความสามารถและรบัผิดชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง 
รวมทัง้เช่ือมโยงการสรา้งเสริมสขุภาพเข้าในทุกขัน้ตอนของการดแูล.

ประเมิน
วางแผน
กิจกรรม
การเรียนรู้

ให้ข้อมูล
ช่วยเหลือการเรียนรู้

การดแูลตนเอง 
พฤตกิรรมสุึภาพ

ผูป่้วย/ครอบครวั
สามารถดแูล

สขุภาพ
ของตนเองได้

ประเมินปรบัปรงุ

3

1 2

4

5

ประเมิน
การรบัรู ้ความเึา้ใจ 
ความสามารถปฏบิตัิ

ให้ความช่วยเหลือ
ด้านอารมณ์ จิตใจ

ให้ค าปรึกษา

ก าหนดกลยทุธ์
การดแูลตนเอง

ติดตามปัญหา
อปุสรรค

เสริมทกัษะ

ปัญหา
ความตอ้งการ

อารมณ์ จติใจ

ศกัยภาพ
ความพรอ้ม

6

III - 5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย/ครอบครวั
(Information and Empowerment for Patients / Families)



ทีมผูใ้ห้บริการสรา้งความรว่มมือและประสานงานเพ่ือให้มีการติดตาม และดแูลผูป่้วย
ต่อเน่ืองท่ีให้ผลดี.

ระบบนัดหมาย

ระบบช่วยเหลือ/
ให้ค าปรึกษา

สรา้งความรว่มมือ

ส่ือสารข้อมูล

ทบทวนเวชระเบียน
ึอ้มลูในการดแูลต่อเนื่อง

ติดตาม
การดแูลผูป่้วย

ผูป่้วยได้รบั
การดแูลต่อเน่ือง
และตอบสนอง
ความต้องการ

บรูณาการกิจกรรม
สรา้งเสริมสขุภาพ

ติดตามผลปรบัปรงุ
วางแผน

6
4

5

7

8

III - 6 การดแูลต่อเน่ือง (Continuity of Care)

ขัน้ตอนการจ าหน่าย
และส่งต่อ

กลุ่มผูป่้วยส าคญั
เวลาเหมาะสม ปลอดภยั

1

การดแูลขณะส่งต่อ
บคุลากร การส่ือสาร

2

ยานพาหนะท่ีใช้ใน
การส่งต่อ

มาตรฐานความปลอดภยั 
อุปกรณ์/เวชภณัฑพ์รอ้ม

3



มาตรฐานตอนท่ี III กบั 2P Experience

• เป็นเครื่องมือในการพดูคยุกบับคุลากรและผูป่้วย เพ่ือ
ประเมินการรบัรู้ของผูใ้ห้บริการและผูร้บับริการ

• ท าให้เหน็โอกาสพฒันาในประเดน็ท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง

• เครื่องมือน้ีเป็นเพียงแนวทาง ในการน าไปใช้ต้องปรบั
ให้มีความไม่เป็นทางการตามความเหมาะสม



ดคูน

ดไูข้ ดคูุ้ม

คณุธรรม

คณุภาพ

คณุค่า

คณุภาพ คือ คณุค่าคู่คณุธรรม

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกิุล น าเสนอที ่HACC Forum นครชยับุรนิทร ์ครัง้ที ่11 วนัที่ 17 พฤศจกิายน 2560



III-1การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 
1) ถามผูป่้วยว่าในการเข้ารบับริการ มีอะไรเป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจ อะไรเป็นส่ิงท่ีไม่

สะดวกสบายหรือต้องการให้ รพ.ปรบัปรงุ?
2) ถามพยาบาลท่ีห้องตรวจผูป่้วยนอกหรอืห้องฉุกเฉินว่ามีผูป่้วยประเภทใดบา้งท่ีต้องส่ง

ต่อไปรกัษาท่ีอ่ืน? โรงพยาบาลได้พยายามท าอะไรเพ่ือปรบัปรงุศกัยภาพในการดแูล
ผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวหรอืไม่?

3)    ถามผูป่้วยว่าในการการเข้ารบับริการ รูสึ้กว่ามีอะไรท่ีท าให้เข้าถึงได้ยาก?
4) ถามพยาบาลท่ีห้องตรวจผูป่้วยนอกหรอืห้องฉุกเฉินว่าผูป่้วยกลุ่มใดบา้งท่ีมีปัญหาใน

การส่ือสาร? โรงพยาบาลได้พยายามท าอะไรเพ่ือให้สามารถส่ือสารกนัได้ง่ายขึน้?
5) ถามผูป่้วยว่าในการเข้ารบับริการแบบผูป่้วยนอก และผูป่้วยฉุกเฉิน มีขัน้ตอนใดท่ีล่าช้า

หรือต้องรอนาน? 
6) ถ้าจะไปคยุกบัแพทยเ์รื่องเวลารอคอยของผูป่้วย, จะต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปน าเสนอ? 

จะคยุกบัแพทยว่์าอย่างไร? คาดว่าจะได้รบัค าตอบอะไร?
7)    ถ้ามีข้อร้องเรียนทาง social media เก่ียวกบัเรือ่งระยะเวลารอคอย คาดว่าผูบ้ริหารของ

โรงพยาบาลจะท าอย่างไร?

ตวัอย่าง มาตรฐานตอนท่ี III กบั 2P Experience



III-2 การประเมินผูป่้วย
1) ถามผูป่้วยว่าในการซกัประวติัเมื่อแรกรบั ผูป่้วยมีโอกาสบอกเล่าส่ิงท่ีต้องการบอกได้

ครบถ้วนเพียงใด? มีโอกาสบอกว่าอยากได้แบบใดไม่อยากได้แบบใดหรอืไม่? มีการ
สอบถามเก่ียวกบัเรือ่งสภาพความเป็นอยู่ของครอบครวั ปัญหาด้านความรูสึ้ก ความเครียด 
ความสมัพนัธ ์การท ามาหากิน หรอืไม่? 

2) ถามผูป่้วยว่าในการซกัประวติัเมื่อแรกรบั มีการถามเรือ่งเดียวกนัซ า้ๆ กนัเพียงใด โดยใคร
บา้ง?

3) ถามผูป่้วยว่าได้รบัการซกัประวติัการใช้ยาอย่างไรบา้ง?
4) ถามแพทยว่์ามีโรคอะไรบา้งท่ีควรปรบัปรงุแนวทางการตรวจวินิจฉัยให้สอดคล้องกบัความรู้

และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปบา้ง? จะมีข้อพิจารณาในเรือ่งความเหมาะสมและความคุ้มค่า
อย่างไร?

5) ถามแพทย ์พยาบาล เภสชักร โภชนากร นักกายภาพบ าบดั ว่าได้ใช้ประโยชน์จากบนัทึกผล
การประเมินผูป่้วยของวิชาชีพอ่ืนอย่างไรบา้ง? มีข้อเสนอแนะอะไรเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
มากขึน้?

ตวัอย่าง มาตรฐานตอนท่ี III กบั 2P Experience



กิจกรรมกลุ่ม

1. กลุ่มจะได้รบัข้อค าถาม 2P Experience ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานตอนท่ี 
III กระบวนการดแูลผูป่้วย

2. จบัคู่ 2 คน
1) คนท่ีหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูต้ัง้ค าถาม ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงค าถามท่ีถาม

ผูป่้วยและบคุลากรกบัมาตรฐาน
2) คนท่ีสองสมมติตนเองเป็นผูป่้วยหรือบคุลากร คอยตอบค าถาม
3) กลุ่มช่วยกนัวางแผน น าค าตอบท่ีได้ไปสู่การพฒันาและเช่ือมโยงกบั

มาตรฐาน
3. แลกเปล่ียนข้อคิดเหน็กนัในกลุ่ม

1) ได้เหน็ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานกบัคณุค่าท่ีผูป่้วยจะได้รบั
อย่างไร

2) จะน าเครื่องมือน้ีไปใช้ประโยชน์อย่างไร



Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์ Spread

Adopt

Adapt

Abandon

Information & education

Process control

Observation, Go & See

Leadership rounding

Huddle, AAR & refinement

KPI

Trace

Quality Check Score

Maturity level

Rapid Assessment

Core Values & 

Concepts

HA Standards

Rule & regulation

Professional standards

แนวทางการใช้มาตรฐาน HA

Process gap

Patient’s need

Org. policy direction

Organization

System

Patient group

Unit

Process

QI Project

Train

Monitor

Trace



• Purpose ท ำควำมชดัเจนในเป้ำหมำยกำรดูแลผูป่้วย

• Process ท ำควำมเขำ้ใจกบักระบวนกำรดูแลผูป่้วย

• Map key patient care processes 
• Address key quality issues (NEWS)

• Patient’s Need
• Evidence
• Waste
• Safety

• Identify process requirement -> process design
• Performance แสดงระดบัและแนวโนม้ของผลลพัธท์ี่ส ำคญั (ตำมเป้ำหมำย)

• Measurement
• Run chart or control chart with annotation
• Benchmarking (if possible)

• Improvement

ใช ้3P เพือ่ขบัเคลื่อนคณุภำพ

20



Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

Patient Care Process



หำ Process Requirement โดยวเิครำะหจ์ำก NEWS

Process
Need of 

customer/
staff

Evidence/
Standard

Waste
Safety/R

isk

Process 
Requireme

nt

Measur
e

การระบ ุprocess requirement (ส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการ) ท่ีชดัเจน 
ท าให้มีหลกัในการออกแบบกระบวนการท างาน

และใช้ก าหนดตวัวดัเพ่ือให้มัน่ใจว่างานส่งผลตามท่ีควรจะเป็น
การวิเคราะห ์process requirement อาจท าได้โดยใช้ NEWS 22

Need & Experience 

of Patients

Evidence &

Professional 

Standards

Safety

Waste
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• ทบทวน process requirement
• หา gap หรือ failure mode (ใคร ตรงไหน ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร) 
• Empathize ท าความเข้าใจผูป้ฏิบติัหรือผูร้บับริการ
• ใช้หลกัความเรียบง่าย, visual management, human factor engineering
• สร้าง prototype & ทดสอบ
• เขียนคู่มือการปฏิบติังาน

• ระบขุัน้ตอนการปฏิบติั: ใคร ท าอะไร อย่างไร
• ระบเุง่ือนไขการปฏิบติั ว่าถ้ามีทางเลือกในการปฏิบติั จะใช้เกณฑอ์ะไร
ในการตดัสินใจ

• ถ้ามีความเส่ียงส าคญั ให้พิจารณาว่าจะป้องกนัอย่างไร
• ระบวุ่าในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากปกติหรือเกิดเหตไุม่คาดฝัน จะมี
แนวทางใช้ดลุยพินิจอย่างไร

• น าคู่มือไปปฏิบติัและติดตาม

Process Design



Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Train
Monitor

Trace
แนวทางที่ก  าหนดไว้

ท าไดจ้ริงหรือไม่

มีกลไกอะไรเพื่อรบัรูว่้ามี

การปฏิบตัติามที่ก  าหนดไว้
ผูป้ฏิบตัรูิจ้ริงใน

สิ่งที่ตอ้งรูห้รือไม่

มีการใช ้visual management 

เขา้มาช่วยอยา่งไร

Process Deployment ท ำใหม้ ัน่ใจว่ำมีกำรปฏบิตัิจรงิ
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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
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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 เน้นการได้ข้อมลูท่ี

น ามาใช้ประโยชน์ได้
• ใคร่ครวญการพฒันาท่ีเกิดขึน้กบัทีมงาน (self transformation) และระบบงาน (new 

intervention built into the system)

Learning & Feedback Loop



เรือ่งน้ีมีความรูอ้ะไร

ที่เรายงัไม่ไดน้ ามาใช้

คนที่ท  าไดด้ีที่สุดอยูท่ี่ไหน

ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอน ท่ีเป็น

priorities คืออะไร

Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Explicit & Tacit knowledge

1

2

ใชห้ลกัการ

ออกแบบที่เนน้

คน/ผูใ้ชเ้ป็นส าคญั

3

Visual management

Human Factor Engineering

User-centered design
Human-centered design

Lean Thinking 

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

Process Design



Score Process Result

1
เริม่ตน้ปฏบิตัิ
Design & early implementation

มกีารวดัผล
Measure

2
มกีารปฏบิตัไิดบ้างสว่น
Partial implementation

มกีารวดัผลในตวัวดัทีส่ าคญั ตรง
ประเดน็ อยา่งครบถว้น
Valid measures

3
มกีารปฏบิตัทิีค่รอบคลุมและไดผ้ล
Effective implementation

มกีารใชป้ระโยชน์จากตวัวดั
Get use of measures

4
มกีารปรบัปรงุกระบวนการต่อเนื่อง
Continuous improvement

มผีลลพัธใ์นเกณฑด์ี (สงูกวา่คา่เฉลีย่)
Good results (better than average)

5
มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ี
Role model, good practices

มผีลลพัธท์ีด่มีาก (25% สงูสดุ)
Very good results (top quartile)

Scoring Guideline



Scoring กับ PSG
IV ตามมาตรฐาน ตามมิติ

คณุภาพ และ PSG

มีการออกแบบการวดัผล  
(ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลพัธ์ระดบั 
Score 1 กบัมาตรฐานใน
สว่นนีท้กุข้อ)

มีการติดตามตวัวดัท่ีส าคญั 
ตรงประเดน็ (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินผลลพัธ์
ระดบั Score 2 กบั
มาตรฐานในสว่นนีท้กุข้อ)

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการติดตาม
ตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีดีกวา่คา่เฉล่ีย หรือมี
แนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัวดัส าคญัอยูใ่นระดบั 
top quartile

88IV-1, III-
4.3ก/ข

ผลลพัธ์ของ PSG:S การ
ผ่าตดัท่ีปลอดภยั 

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการติดตาม
ตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีดีกวา่คา่เฉล่ีย หรือมี
แนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัวดัส าคญัอยูใ่นระดบั 
top quartile

89IV-1, II-
4

ผลลพัธ์ของ PSG:I การ
ปอ้งกนัการติดเชือ้/ระบบ
การปอ้งกนัและควบคมุการ
ติดเชือ้

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการติดตาม
ตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีดีกวา่คา่เฉล่ีย หรือมี
แนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัวดัส าคญัอยูใ่นระดบั 
top quartile

90IV-1, II-
6, II-7.4

ผลลพัธ์ของ PSG:M การ
จดัการระบบยาและการให้
เลือด

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการติดตาม
ตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีดีกวา่คา่เฉล่ีย หรือมี
แนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัวดัส าคญัอยูใ่นระดบั 
top quartile

91IV-1, III ผลลพัธ์ของ PSG: P 
กระบวนการวินิจฉยัและ
ดแูล

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการติดตาม
ตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีดีกวา่คา่เฉล่ีย หรือมี
แนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัวดัส าคญัอยูใ่นระดบั 
top quartile

92IV-1, II-
7.2

ผลลพัธ์ของ PSG:L 
line, tube, 
catherter, lab

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการติดตาม
ตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีดีกวา่คา่เฉล่ีย หรือมี
แนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัวดัส าคญัอยูใ่นระดบั 
top quartile

93IV-1, III-
4.2 (5)

ผลลพัธ์ของ PSG:E การ
ตอบสนองสถานการณ์
เร่งดว่น

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ 
ครบถ้วน และมีการใช้
ประโยชน์จากการติดตาม
ตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีดีกวา่คา่เฉล่ีย หรือมี
แนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ตวัวดัส าคญัอยูใ่นระดบั 
top quartile



ดคูน

ดไูข้ ดคูุ้ม

People centeredness

Access

Acceptability

Equity

Humanized

Responsiveness

Clinical Effectiveness

Appropriateness
Continuity

Effectiveness
Safety

Timeliness
Efficiency

สามารถใช้มิติคณุภาพเพ่ือก าหนดเป้าหมายและประเมินคณุภาพการดแูลผูป่้วยได้
ภาพน้ีเป็นการจดักลุ่มมิติคณุภาพต่างๆ เป็น 3 กลุ่มตามแนวคิด value-based healthcare

มิติคณุภาพ กบัการประเมินการดแูลผูป่้วย



การประเมินมิติคณุภาพ

• ขอให้กลุ่มเลือกโรค 1 โรคและลองศึกษาร่วมกนั
• ร่วมกนัพิจารณาในประเดน็ต่อไปน้ี

– มิติคณุภาพส าคญัของโรคน้ีมีอะไรบา้ง
– ตวัช้ีวดัในมิติดงักล่าวมีอะไรได้บา้ง
– จะรบัรู้คณุภาพในมิติดงักล่าวได้อย่างไร

 จากการสมัภาษณ์ทีมงานและผูป่้วย
 จากข้อมลู สถิติ ตวัช้ีวดั
 จากบนัทึกเวชระเบียน
 จากการสงัเกต



Scoring กับ มิติคุณภาพ
IV ตามมาตรฐาน ตามมิติคณุภาพ 

และ PSG

มีการออกแบบการวดัผล  (ใช้เป็น
แนวทางการประเมินผลลพัธ์
ระดบั Score 1 กบัมาตรฐาน 
ทกุข้อ)

มีการติดตามตวัวดัท่ีส าคญั ตรง
ประเดน็ (ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินผลลพัธ์ระดบั Score 2 
กบัมาตรฐาน ทกุข้อ)

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

80IV-1, III-1 ผลลพัธ์ในมิติการเข้าถงึ มีการวดัท่ีตรงประเดน็ ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

81IV-1, III-
5/6

ผลลพัธ์ในมิติความตอ่เน่ืองใน
การดแูล

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

82IV-1, III-
2/3/4

ผลลพัธ์ในมิติความเหมาะสมใน
การดแูล

มีการวดัท่ีตรงประเด็น ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

83IV-1, III-
2/3/4

ผลลพัธ์ในมิติประสทิธิผลในการ
ดแูล

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อย่างต่อเน่ือง

84IV-1, III-
2/3/4

ผลลพัธ์ในมิติประสทิธิภาพในการ
ดแูล

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

85IV-1, III-
2/3/4

ผลลพัธ์ในมิติความปลอดภยัใน
การดแูล

มีการวดัท่ีตรงประเดน็ ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

86IV-2, III-
2/3/4

ผลลพัธ์ในมิติคนเป็นศนูย์กลาง มีการวดัท่ีตรงประเดน็ ครบถ้วน 
และมีการใช้ประโยชน์จากการ
ติดตามตวัวดั

ตวัวดัส าคญัสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
ท่ีดีกวา่คา่เฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สิงหาคม 2561

CLT/PCT Profile and Clinical tracer



รู้จกั

เข้าใจ

ใช้เป็น

เหน็ประโยชน์

โปรดเผยแพร่



ภาพรวมของ CLT/PCT
(CLT/PCT Profile)

สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) พฤษภาคม 2561



พนัธกิจ/ความมุ่งหมายของ CLT/PCT

จดุเน้นของการพฒันา

ขอบเขตบริการ

ผูร้บับริการและความต้องการ



โรค High risk
High cost/
Long LOS

High 
volume

New 
evidence/
technology

Complex 
care

กลุ่มผูป่้วยส าคญัของ CLT/PCT

ระบุโรคส าคญัใหม้ากทีส่ดุ ใหค้ะแนนน ้าหนกัความส าคญัึองแต่ละโรคตามเกณฑต์่างๆ ตัง้แต่ 1-5
เป็นการบอกภาพรวมวา่กลุ่มผูป่้วยทีส่ าคญัึอง CLT/PCT มอีะไรบา้ง
ความส าคญัอาจจะมาจากเกณฑ์ึ อ้ใดึอ้หน ่งหรอืหลายึอ้ร่วมกนักไ็ด้

การสรุปภาพรวมเป็นฐานส าหรบัพจิารณาต่อวา่จะทบทวน/สรุปผลคุณภาพการดแูลผูป่้วยในกลุม่ใดบา้ง ในประเดน็ใดบา้ง



ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe
People-

centered
Health 

promotion

คดัลอกโรคส าคญัจากตารางในแผน่ที ่2 ระบุตวัชีว้ดัึองแต่ละโรคโดยจ าแนกตามมติคิุณภาพต่างๆ



ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั

ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั โรคหรอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง

ระบุความเสีย่งทีส่ าคญัตามึัน้ตอนการดแูลต่างๆ และในกลุ่มโรคส าคญัต่างๆ
ความเสีย่งบางเรือ่งอาจระบุในภาพรวมึองึองโรคหรอืกระบวนการ

บางเรือ่งอาจระบุเฉพาะเจาะจงส าหรบักระบวนการเฉพาะในโรคใดโรคหน ่ง



Proxy Disease กบัคณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ

Access & entry
Assessment
Plan of care
Discharge planning
General Care
Care of high risk
Anes & procedure
Nutrition
Rehabilitation
Information & empower
Continuity of care

ในแต่ละกระบวนการ ควรระบุ proxy disease ที่ึ ัน้ตอนนัน้มคีวามส าคญัมาจ านวนหน ่ง
มาตรการเพือ่ใหเ้กดิคุณภาพอาจจะเป็นมาตรการร่วมส าหรบัหลายโรค หรอืเป็นมาตรการเฉพาะส าหรบัแต่ละโรคกไ็ด้

อาจน าเสนอมาตรการรว่มส าหรบัหลายโรค หรอืแยกมาตรการเฉพาะ
ส าหรบัแต่ละโรค



การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม

เร ือ่ง เป้าหมาย การพฒันา การวจิยั นวตกรรม ผลลพัธ์



แผนการพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม



ขอ้มลูคณุภาพของแตล่ะโรค/หตัถการ
(Clinical Tracer, 

Clinical Quality Summary)

ควรน ำเสนอ 3P ของทุกโรคทีร่ะบุไวว้ำ่เป็นโรคส ำคญั
อำจน ำเสนอ 3P ในสว่นทีเ่ป็นตวัรว่มของกำรดแูลทัว่ไปในสำขำนี้แยกออกมำ



• Purpose แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยทีช่ดัเจนพรอ้มปจัจยัขบัเคลือ่น
• Process แสดงคณุภาพในทกุข ัน้ตอนการดแูลผูป่้วยต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จน

สิน้สดุ
• Zoom out แสดง flow chart ของ key patient care processes พรอ้ม
ประเด็นส าคญั

• Zoom in ระบสุ ิง่ตอ่ไปนีใ้นแตล่ะขัน้ตอน
• process requirement (รวมทัง้ requirement ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ความเสีย่งในขัน้ตอนนัน้)

• process design หรอืวธิกีารเพือ่ใหบ้รรล ุrequirement นัน้
• process indicator ตวัวดัทีใ่ช ้monitor คณุภาพของขัน้ตอนนี ้(ถา้เป็น
ประโยชน)์

• Performance แสดงระดบัและแนวโนม้ของผลลพัธท์ ีส่ าคญั (ตาม
เป้าหมาย)
• แสดงดว้ย run chart หรอื control chart 

• พรอ้มดว้ย annotation ทีร่ะบ ุCQI ทีท่ ามาในชว่งเวลาตา่งๆ
• แสดงคา่เป้าหมายทีม่กีารปรับตามผลลพัธล์า่สดุ
• แสดงคา่เทยีบเคยีง (benchmark) ถา้มี



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

เป้าหมาย:

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

Indicator:

Indicator:

Indicator: Indicator:



Purpose & Drivers ตัง้เป้าและวิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือน

Purpose

ก าหนดเป้าหมาย
ของการดแูลผูป่้วย

วิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือนและ intervention

ก าหนดตวัวดั

/intervention

Driver diagram คือแผนภมิูท่ีแสดงความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีจะมีผลต่อความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
โดยจ าแนกเป็นล าดบัชัน้จากปัจจยัขบัเคล่ือนไปสู่แนวคิดการปรบัเปล่ียน



Driver Diagram & Change Concepts

Why

แนวคิดการออกแบบ/การเปล่ียนแปลง
• Evidence-based/CPG
• Technology
• Organizational knowledge
• Value to patient/customer
• Agility/flexibility
• Safety/Risk-based thinking
• Quality dimension
• Consistency
• Simplicity
• Visual management
• Human factor engineering
• Human-centered design
• Humanized healthcare
• Lean thinking
• Manage variation
• Work environment



Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยโรค.....

เึยีน flowchart ทีท่ าใหเ้หน็ภาพรวมึองกระบวนการดแูลตัง้แต่ตน้จนจบ เน้นกระบวนการส าคญัึองโรคทีน่ าเสนอ
ควรระบุประเดน็คุณภาพส าคญั/ความเสีย่งในแต่ละึัน้ตอนลงไปในึัน้ตอนต่างๆ ึอง flowchart ดว้ย



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ขอ้ก าหนดของ
กระบวนการ

ตวัชีว้ดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ (process requirement)
ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจำกกระบวนกำรดว้ย key word สัน้ๆ โดยพจิำรณำจำกควำมตอ้งกำรของผูร้บั
ผลงำน มำตรฐำนวชิำชพี และควำมเสีย่งทีอ่ำจท ำใหไ้มบ่รรลุเป้ำหมำย

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ (process indicators)
ระบุตวัช้ีวดัทีส่มัพนัธก์บัขอ้ก ำหนดของกระบวนกำร และเป็นประโยชน์ในกำรท ำใหม้ัน่ใจในคุณภำพ
ของกระบวนกำรนัน้

การออกแบบกระบวนการ (process design)
พจิำรณำ driver diagram และ process requirement แลว้พจิำรณำวำ่จะใชแ้นวคิดการออกแบบ
อะไร เชน่ simplicity, visual management, human factor engineering, human-centered design, 
Lean thinking



ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions)

ใช้ run chart หรอื control chart เพือ่แสดงผลลพัธต์ามตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้น driver diagram และตาราง process management
ระบุการปรบัปรุงทีเ่กดิึ น้ในชว่งเวลาต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัผลลพัธ์



Scoring กับ PCT
CLT/PCT Clinical tracer มีการวิเคราะห์จดัล าดบักลุ่มโรค

ท่ีส าคญั  (ใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินทีมน าทางคลินิกระดบั 
Score 1 กบัทกุทีม)

มีการวิเคราะห์กระบวนการของ
กลุม่โรคส าคญั  (ใช้เป็นแนว
ทางการประเมินทีมน าทางคลินิก
ระดบั Score 2 กบัทกุทีม)

มีการออกแบบกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีดีในกลุม่โรคส าคญั มีการ
ติดตามตวัวดัท่ีตรงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง ตวัวดัส าคญั
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่
ค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดีขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง

มีกระบวนการดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กบัผู้ อ่ืนได้, ผลลพัธ์
การดแูลผู้ ป่วยอยู่ในระดบั top 
quartile

97 PCT1 หรือการดแูลผู้ ป่วย 
acute

มีการออกแบบกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีดีในกลุม่โรคส าคญั มีการ
ติดตามตวัวดัท่ีตรงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง ตวัวดัส าคญั
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่
ค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดีขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง

มีกระบวนการดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กบัผู้ อ่ืนได้,
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยอยู่ในระดบั 
top quartile

98 PCT2 หรือการดแูลผู้ ป่วย 
chronic

มีการออกแบบกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีดีในกลุม่โรคส าคญั มีการ
ติดตามตวัวดัท่ีตรงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง ตวัวดัส าคญั
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่
ค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดีขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง

มีกระบวนการดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กบัผู้ อ่ืนได้,
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยอยู่ในระดบั 
top quartile

99 PCT3 หรือการดแูลผู้ ป่วย
ฉกุเฉิน

มีการออกแบบกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีดีในกลุม่โรคส าคญั มีการ
ติดตามตวัวดัท่ีตรงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง ตวัวดัส าคญั
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่
ค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดีขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง

มีกระบวนการดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กบัผู้ อ่ืนได้,
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยอยู่ในระดบั 
top quartile

100II-9 PCT4 หรือการดแูลในชมุชน มีการออกแบบกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีดีในกลุม่โรคส าคญั มีการ
ติดตามตวัวดัท่ีตรงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง ตวัวดัส าคญั
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่
ค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดีขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง

มีกระบวนการดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กบัผู้ อ่ืนได้,
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยอยู่ในระดบั 
top quartile

101 PCT5 หรือการดแูลผู้ ป่วยกลุม่
ส าคญัอื่นๆ

มีการออกแบบกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีดีในกลุม่โรคส าคญั มีการ
ติดตามตวัวดัท่ีตรงประเด็น
ครบถ้วน และมีการใช้ประโยชน์
จากการติดตามตวัวดั

มีการปรับปรุงกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง ตวัวดัส าคญั
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่
ค่าเฉลี่ย หรือมีแนวโน้มดีขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง

มีกระบวนการดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็น
ต้นแบบให้กบัผู้ อ่ืนได้,
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยอยู่ในระดบั 
top quartile


