
แนวคิด HA  

ชเนนทร ์วนาภิรกัษ์ พ.บ. 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 



กวา้งขวาง ยนืยง ทรงคณุคา่ 



ลกัษณะของ HA ไทย  

มาตรฐานและองคก์รได้รบัการรบัรองจากสากล (ISQua) 

สามารถใช้เป็นฐานเพ่ือการต่อยอด 

มีเอกลกัษณ์ท่ีทรงคณุค่า • Empowerment Evaluation 
• HA is an Educational Process 
• Balance of System-Spiritual-

Science & Knowledge 

จะท ำอย่ำงไรให้คุณภำพเป็นเร่ืองของกระบวนกำรเรียนรู้ในองค์กร? 



4 หลมุพรางของเร่ืองน้ีคือ : …………………………………………………  หลมุพราง: คิดว่า HA คือการได้รบัประกาศนียบตัรรบัรอง มุ่งประโยชน์จากใบรบัรอง 



เป็นกระบวนการบรหิารจดัการ 

ซ่ึงประยุกตร์ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร ์

ในการปรบัปรุงระบบงานขององคก์ร 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูร้บัผลงาน 
Customer

Driven

Total Quality Management (TQM) 

การบริหารจดัการคณุภาพ 



ระบบงาน 

กลุม่

ผูป่้วย 
หน่วยงาน 

องคก์ร 

พ้ืนท่ีการพฒันา 4 วง คือการน าแนวคิด Total ท่ีหมายถึงทุกคน ทุกระบบ และผูป่้วยทุกกลุ่ม มาสู่การปฏิบติั 
อาจจะมีการทบัซอ้นกนับา้งกใ้หพิ้จารณามุ่งเนน้ตามความเหมาะสม 

พฒันาทั้งองคก์ร: พ้ืนท่ีการพฒันา 4 วง 

หลมุพรางของเร่ืองน้ีคือ : …………………………………………………  หลมุพราง: ต่ืนตวัและพฒันาคณุภาพเพียงบางพืน้ท่ี บางหน่วยงานคิดว่าตวัเองไม่เก่ียว 



กระบวนการ 

เรยีนรู ้
การประเมินตนเอง 

การพฒันาตนเอง 
การประเมินจากภายนอก 

(เยีย่มส ารวจ) 
การรบัรองคณุภาพ 

คณุภาพและความปลอดภยั 

ค่านิยมและแนวคิดหลกั 

-HA เป็นกระบวนการเรียนรู ้
-มุ่งเนน้ผูป่้วยและสุขภาพ 

-พฒันาตอ่เน่ือง 

เป้าหมายส าคญัของ HA คือคณุภาพและความปลอดภยั 

หลมุพรางของเร่ืองน้ีคือ : …………………………………………………  หลมุพราง: คิดว่า HA คือการตรวจสอบ ไม่เข้าใจว่าจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร 



• ทบทวนปัญหาจากการท างาน (ขั้นท่ี 1) 

• หา้ค าถามพื้ นฐาน/3P (ขั้นท่ี 2) 

• ใชม้าตรฐาน HA (ขั้นท่ี 3) 

ทบทวนตวัเอง 
(โดยเจา้ของงาน) 

• ตามรอย 

• เยีย่มส ารวจภายใน 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ทบทวนกนัเอง 
(โดยตวัเองหรือเพ่ือนตา่งหน่วย) 

• เยีย่มส ารวจจากภายอก 

• ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

ทบทวนจาก

ภายนอก 

เครื่องมือส าคญัของ HA คือการทบทวน 

เพื่อจดุประกายการพฒันา 

หลมุพราง: ไม่สามารถมองเหน็โอกาสพฒันาได้จากการทบทวนภายใน 



ดีตอ่ผูร้บั

ผลงาน 

ดีตอ่ตนเอง

และทีมงาน 
ดีตอ่องคก์ร 

ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์าก HA 

ความเสี่ยงลดลง มีภมิูคุม้กนั  
ท างานงา่ยข้ึน 

ส่ิงแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน  

ไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง 

ขายฝันและท าฝันใหเ้ป็นจริง 

ไดร้บัขอ้มูลมากข้ึน 
ไดร้บัการตอบสนองมากข้ึน 
ไดร้บัการพิทกัษส์ิทธิ/ศกัดิ์ศร ี

ความเส่ียงลดลง  
คณุภาพการดแูลดีข้ึน  
ความพึงพอใจมากข้ึน 

เป็นองคก์รเรียนรู ้ 

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

มีผลงานท่ีเป็นเลิศ 

เป็นองคก์รที่น่าไวว้างใจ   

อยูร่อด ยัง่ยืน ช่ือเสียงดี  

มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รบัผิดชอบ 

หลมุพราง: ไม่มีการ
ใคร่ครวญว่าบคุลากรจะ
ได้รบัประโยชน์อะไรจาก
การให้บริการท่ีมีคณุภาพ 



Learning 
Organization 

Living 
Organization 

High 
Reliability 

Organization 

High 
Performance 
Organization 

องคก์รที่ดีมีคณุภาพ คือองคก์รในฝัน 



เป้าหมาย 

• ทบทวนเป้าหมายในชวีติ 

– ปัจจบุนัไดต้ามเป้าหมายหรอืยงั 

–อะไรเป็นตวัสง่เสรมิใหส้ าเรจ็ 

–อะไรเป็นอปุสรรค ขดัขวาง 

• วเิคราะหว์า่ปัจจยัทีค่วรปรบัแกค้อือะไร 

–ลดเป้าหมาย? 

– เปลีย่นวธิกีาร? 



เป้าหมาย 
• ทบทวนเป้าหมายในชวีติ 

– ปัจจบุนัไดต้ามเป้าหมายหรอืยงั 

–อะไรเป็นตวัสง่เสรมิใหส้ าเรจ็ 

–อะไรเป็นอปุสรรค ขดัขวาง 

• ทบทวนเป้าหมายของการมาเขา้อบรมในคราวนี ้

– เพิม่ความรูแ้ละทกัษะของการเป็น Quality coach 

– เพิม่คณุภาพบรกิาร 



High Value Healthcare 
SOCIAL OBJECTIVES 
Patient Centered: เขา้ถงึงา่ย บุคลากรสื่อสารด ี มคีวามรู้
และทกัษะ ใหเ้วลาทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 
(patient centeredness, accessibility, timeliness, 
continuity) 

CLINICAL OBJECTIVES 
Clinically Effective: ก่อใหเ้กดิผลลพัธท์างคลนิิกทีม่ี

ความส าคญัต่อผูป่้วย ต่อชุมชน และต่อผูจ้า่ยเงนิ 
(effectiveness, appropriateness, safety) 

ECONOMIC OBJECTIVES 
Cost Effective: คุม้คา่กวา่เมื่อเทยีบกบัทางเลอืกอื่น เพราะขจดั
ความสญูเปลา่ออกจากกระบวนการท างาน 
(efficiency, health promotion) 



Value หมายถึงอะไร 

คณุค่า vs. มลูค่า 

คณุค่า คอื ความมปีระโยชน์จากภายใน 
ทีไ่มอ่าจจะวดัไดด้ว้ยสายตาและราคา 

มลูค่า คอื การประเมนิราคาทีค่วรจา่ย 
กบัสิง่ทีเ่รามองเหน็และตดัสนิ 



BMA  
Heath Center 
Accreditation 

Step 1 Step 2 HA Advanced 

HA 

District Health 

System 
Accreditation 

Disease 

Specific 
Certification 

Provincial 

Healthcare 

Network 
Certification 

Seamless 

Excellence 

Nurture 

ต่อยอดสูค่วามเป็นเลศิ 
ในระดบัองคก์รหรอืเฉพาะโรค 

บ่มเพาะ เตรยีมความพรอ้ม 
ตามศกัยภาพของสถานพยาบาล 

ระบบทีเ่ชือ่มกนั
อยา่งไรร้อยต่อ 

SHA 
Certification 

Spectrum ของ HA เพ่ือรองรบัความกา้วหนา้เป็นล าดบัขั้น 



Basic Quality Tools 
• บนัได 3 ขัน้ 
• 3-P 
• PDSA / DALI 
• NEWS 



Step 2: Quality Assurance & Improvement 
Identity OFI from goal & objective of unit/system 
Focus on key process improvement 

Step 3: Quality Culture 
Identify OFI from standards 
Focus on integration, learning, result 

Step 1: Risk prevention 
Identify OFI from 12 reviews 
Focus on high risk problems 

บนัได 3 ขั้น สู ่HA 

หลมุพราง: ไม่ตระหนักว่าบนัไดขัน้ท่ี 1 และ 2 คือพืน้ฐานคณุภาพท่ียงัคงต้องมีอยู่ตลอด 



Step 1 Step 2 Step 3 

Overview Reactive Proactive Quality Culture 

Starting 
Point 

Review Problems 
& Adverse Events 

Systematic Analysis 
of Goal & Process 

Evaluate Compliance  
with HA Standards 

Quality 
Process 

Check-Act-Plan-Do 
CQI: CAPD 
QA: PDCA Learning &  

Improvement 

Success 
Criteria 

Compliance with 
Preventive Measures 

QA/CQI Relevant  
with Purpose (3P)  

Better Outcomes 

HA 
Standard 

Not Focus 
Focus on  

Key Standards 
Focus on  

All Standards 

Self 
Assessment 

Coverage 

To Prevent Risk 
To Identify  

Opportunity for  
Improvement 

To Assess Overall 
Effort & Impact of  

Improvement 

Key Problems Key Processes Integration of  
Key Systems 

18 



ขัน้ที ่1 อดุรร่ัูว (ท ำงำนประจ ำใหด้ ีมอีะไรใหค้ยุกนั ขยนัทบทวน) 
ขัน้ที ่2 ปรับทศิ (เป้ำหมำยชดั วดัผลได ้ใหค้ณุคำ่ อยำ่ยดึตดิ) 
ขัน้ที ่3 เรง่ควำมเร็ว (ผลลพ้ธท์ีด่ ีมวีฒันธรรม น ำมำตรฐำนมำใช)้ 

วสิยัทศัน:์ เป็น
เป้ำหมำยของ รพ. 

บนัได 3 ขั้น สู ่HA 



บนัไดขั้นท่ี 1 (อุดรูรัว่) กบั 4 วง 

ทบทวนขำ้งเตยีง 
ทบทวนเวชระเบยีน 
ทบทวนเหตกุำรณ์ส ำคญั 
ทบทวนศกัยภำพ  
ทบทวนกำรใชค้วำมรูว้ชิำกำร 

ทบทวนกำรใชย้ำ 
ทบทวนกำรตดิเชือ้ 

ทบทวนค ำรอ้งเรยีน 
ทบทวนตวัชีว้ดั 

ทบทวนกำรใชท้รัพยำกร 
คน้หำควำมเสีย่ง 



บนัไดขั้นท่ี 2 (ปรบัทิศ) กบั 4 วง 

3P : Purpose-Process-Performance 
เริม่จำกกำรวเิครำะหเ์ป้ำหมำยของหน่วยงำน กลุม่ผูป่้วย ระบบงำน องคก์ร 

ท ำงำนประจ ำและงำนพัฒนำเพือ่ไปสูเ่ป้ำหมำยนัน้ 



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

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 
III-2 การประเมินผู้ป่วย 
III-3 การวางแผน 
III-4 การดแูลผู้ป่วย 
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงั 
III-6 การดแูลต่อเน่ือง 

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ 
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย

และผู้รบัผลงาน 
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 ผลลพัธ ์ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร 

I-1  
การน า 

I-2 
กลยทุธ ์

I-3 ผู้ป่วย/ 
ผู้รบัผลงาน 

I-5 
ก าลงัคน 

I-6  การ
ปฏิบติัการ 

I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู ้

IV  
ผลลพัธ ์

 กระบวนการดแูลผู้ป่วย 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (HA) ฉบบัท่ี 4 



บนัไดขั้นท่ี 3 กบั 4 วง 

I-6  
Process  

Management 

III 
Patient Care 

Process  

II 
Key Hospital 

Systems I  
Overview 

Of Organization 
Management 



6 Tracks ของการพฒันา 

1 Unit-based Quality 
2 Patient Safety 

3 Clinical Population 

4 Standard 

Implementation 

5 Strategic Management 

6 Self Assessment 

เพือ่มแีนวทางเดนิทีช่ดัเจนในการพฒันา 

เพือ่ใหเ้ห็นจดุเร ิม่ การเตบิโต และการเชือ่มโยง อยา่งเป็นข ัน้ตอน  

เพือ่มใิหก้ารพฒันาหยดุชะงกัอยูท่ ีจ่ดุใดจดุหนึง่ 



วสิยัทศัน์ทีม่ชีวีติ 
จรยิธรรม & จรรยาบรรณ 
ยุทธศาสตร ์(3P) 
มาตรฐานตอนที ่I & IV  
SAR ในภาพรวม ระบบงาน 

กลุม่

ผูป่้วย 
หน่วยงาน 

ภาพรวมการพฒันาทุกพ้ืนท่ี 

ทบทวนคุณภาพการดแูลผูป่้วย 
Patient Safety Goals 
ตามรอยทางคลนิิก (3P) 
พฒันาคุณภาพทางคลนิิก 
มาตรฐานตอนที ่III 

SS, 5 ส. 
กจิกรรมคุณภาพพืน้ฐาน 
ท างานประจ าใหด้ ี
มอีะไรใหคุ้ยกนั 
ขยนัทบทวน 
Service Profile (3P) 
มาตรฐานตอนที ่I (3-6) 

ทบทวนระบบงาน (ยา, IC) 
3P ของระบบงาน ทุกระบบ 
มาตรฐานตอนที ่II องคก์ร 



3P เป็นหลกัพืน้ฐำนทีง่ำ่ยทีส่ดุ ใชไ้ดก้บัทกุระดบั 

3P ย ้ำใหเ้รำตอ้งเขำ้ใจเป้าหมายของทกุสิง่ทีเ่รำท ำ 

3P เป็นเครือ่งมอืใชท้บทวนงำนของเรำอยำ่งงำ่ยทีส่ดุ น ำไปสูก่ำร
ปรับปรงุโดยทนัท ี

แนวคิด 3P 

Purpose Process Performance 



Purpose Process Performance 

Learning 

Improvement 

Design -> Action 

3P: Basic Building Block of Quality 

3P ในงานประจ าวนั 
3P ในโครงการพฒันาคุณภาพ 
3P ในระดบัหน่วยงาน/บรกิาร (service profile) 
3P กบัการพฒันาระบบงาน 
3P กบัการดแูลผูป่้วย (clinical tracer) 
3P กบัการบรหิารองคก์ร (strategic management) 



28 

Plan 

Do 

Study 

Act 

คณุภาพเริ่มจากพ้ืนฐาน PDSA 

ระบบงานปกติ 

กิจกรรม 
พฒันาคณุภาพ 

Mission/ 
Vision 

CQI 

QA/Standard 
Accredit 

Accredit 
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Plan 

Do 

Check/Study 

Act 

จาก PDSA สู ่DALI 

Purpose 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

จาก PDSA สู ่DALI 

Purpose 

Design  และ Plan ในท่ีน้ีให้ความหมายเดียวกนัคือการวางแผนออกแบบระบบงาน 
เน้นความส าคญัของเป้าหมายท่ีชดัเจน 



31 

Design 

Action 

Learning 

Improve 

สรุปยอ่ใหง้่ายข้ึนเป็น 3P 

Purpose 

Process  

deployment 

Performance 

measurement 

Performance 

improvement 

Process  

design 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose 

Process  

deployment 

Performance 

measurement 

Performance 

improvement 

Process  

design 

Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

ไหว้ฟ้า 

รู้ดิน 

กางแผนท่ี 

ออกเดินทาง 

สรุปยอ่ใหง้่ายข้ึนเป็น 3P และใช ้3C- PDSA/DALI 
ไหวฟ้้า รูด้ิน ตั้งเป้า กางแผนท่ี ออกเดินทาง 



เป้าหมายกบัการบรรลเุป้าหมาย 

Purpose 

Process 

Performance 

อะไรคือหน้าท่ีและเป้าหมายของหน่วยงาน/กิจกรรม 

อะไรคือตวัวดัการบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน/กิจกรรม 

เป้าหมายและตวัวดัมีความสอดคล้องกนัหรือไม่ 



การหาโอกาสพฒันา 

• การทบทวนแบบ NEWS 

• การทบทวนตวัชีว้ดั 

• RCA 

• etc. 
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ท าไมต้องทบทวน 

การทบทวนคือการเรียนรู้ของทีม 
การทบทวนท่ีดีน ามาสู่: 
• เหน็ปัญหาและเข้าใจปัญหาร่วมกนั 
• เข้าใจสาเหตท่ีุลึกซ้ึง 
• ร่วมกนัคิดค้นทางออกอย่างสร้างสรรค ์
• ผกูพนัในปฏิบติัการแก้ปัญหา 
• ทีมเติบโตไปด้วยกนั 
• ผลลพัธท่ี์ดีขึน้ 
• เกิดความปิติสขุ 



การทบทวน 

• เป็นหนา้ทีใ่ครบา้ง 

• ลองยกตวัอย่างของการทบทวนแลว้ชว่ยกนัสรปุวา่เป็น

หนา้ทีใ่คร 

• รปูธรรมของการทบทวนดไูดจ้ากทีใ่ดบา้ง 

• ระดบัองคก์ร ทบทวนอะไรบา้งด ี

• หน่วยงานทางคลนิิก ทบทวนอะไรบา้งด ี

• หน่วยงานสนับสนุน ทบทวนอะไรบา้งด ี

• บคุลากร ทบทวนอะไรบา้งด ี

 

 

 



NEWS Review 

Needs & Experience & 
Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 
Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผูร้บับริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ท่ีทนัสมยั  

ทบทวนโอกาสเกิดอบุติัการณ์ 

และอบุติัการณ์ท่ีเกิดแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรพัยากร/ 
เปล่ียนความสญูเปล่าเป็นคณุค่า 



ความต้องการและความคาดหวงัของผูป่้วย 

ดูแลผูป่้วยเหมือนคนคนหน่ึงซ่ึงมีหวัใจ มีความรูส้ึก 

 รบัฟังและแกปั้ญหาของผูป่้วยดว้ยความเตม็ใจ 

 ใหผู้ป่้วยไดร้บัรูแ้ละมีส่วนรว่มตดัสินใจ 

 ใหก้ารดูแลรกัษาอยา่งเตม็ความรูค้วามสามารถ 

 ตรวจรกัษาดว้ยความพอดี ไม่มากไป ไม่นอ้ยไป 

 ปฏิบตังิานดว้ยความระมดัระวงั 
ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น ไม่ไดข้องแถมที่ไม่ตอ้งการ 

เอาใจใส่ รวดเรว็ สะดวกสบาย 



การมุ่งเน้นผูป่้วย/ลกูค้า/ผูร้บับริการ 

2. ตอบสนองความตอ้งการ 

- ดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม 

- ดแูลเตม็ท่ีดว้ยความ

ระมดัระวงั 

- คุม้ครองสิทธิและศกัดิ์ศรี 

 (เอาใจเขามาใสใ่จเรา) 

 1. รบัรูค้วามตอ้งการ 

3. รบัฟังเสียงสะทอ้น 



Voice of Customer 



ระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion System) 
• WHAT 

• เป็นระบบท่ีจงูใจและส่งเสริมให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเหน็เพ่ือปรบัปรงุงานในเร่ืองต่างๆ 

• WHY 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมจิตส านึกในการมีความคิดสร้างสรรค ์ท าให้

บคุลากรมีความภาคภมิูใจ 
• HOW 

• The Suggestion Cycle 
• ส่งเสริมให้บคุลากรมีส่วนร่วม 
• บคุลากรให้ข้อเสนอเพ่ือการปรบัปรงุ 
• ทบทวน ประเมิน ช้ีน า 
• ให้รางวลั ยกย่องชมเชย 

ข้อแนะน า: สงัเกตส่ิงรอบตวั เสนอเร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตวัก่อน ไม่วิจารณ์ความ
คิดเหน็ของผูอ่ื้น ปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ 



Patient Journey Map 

Customer Focus Excellence 

Doing 

Thinking 

Feeling 



เสียงสะท้อน/ข้อ
ร้องเรียน/ความต้องการ 

ข้อจ ากดัของหน่วยงาน 
การตอบสนองท่ีน่า

เป็นไปได้ 

วิเคราะหโ์อกาสตอบสนองผูป่้วย 



NEWS Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 
Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผูร้บับริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ท่ี
ทนัสมยั  

ทบทวนโอกาสเกิดอบุติัการณ์ 
และอบุติัการณ์ท่ีเกิดแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรพัยากร/ 
เปล่ียนความสญูเปล่าเป็นคณุค่า 



Action Plan 
Current/Actual 

Practice Recommendation/ 
Standards 

Adults receiving IV fluid 

therapy in hospital have an 

IV fluid management plan, 

determined by and 

reviewed by an expert, 

which includes the fluid 

and electrolyte prescription 

over the next 24 hours and 

arrangements for 

assessing patients and 

monitoring their plan. 

Trace current 
practice by 

using 
observation, 

interview, 
records 

Gap 

Desired 
Practice 

Evidence-Practice Gap 



Gap Analysis 

กรณุาเติมข้อมลูของท่าน 

เลือกกลุ่มผูป่้วย/ประเดน็การดแูลท่ีส าคญั/บริการท่ี
ส าคญั 

แนวปฏิบติัท่ีได้จากหลกัฐานวิชาการ 

ส่ิงท่ีปฏิบติัในปัจจบุนั 

ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างแนวปฏิบติักบั
ส่ิงท่ีท า 

จะลดความแตกต่างได้อย่างไร 

จะติดตามผลอย่างไร 



NEWS Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 
Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผูร้บับริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ท่ีทนัสมยั  

ทบทวนโอกาสเกิดอบุติัการณ์ 

และอบุติัการณ์ท่ีเกิดแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรพัยากร/ 
เปล่ียนความสญูเปล่าเป็นคณุค่า 



ผูป่้วยท้องร่วง เสียน ้ามากจนมีอาการชอ็ค และเสียชีวิต 
ผูป่้วยตกเลือดหลงัคลอด ต้องตดัมดลกู 
ทารกแรกเกิดมีอาการตวัเหลืองมากหลงัจากกลบัไปบา้น 
ผูป่้วยเบาหวานมาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเป็นลม เหง่ือออก 
ผูป่้วยโรคจิตอาการก าเริบจนฆ่าตวัตาย 
ผูป่้วยโรคหวัใจมาด้วยอาการปวดท้อง วินิจฉัยล่าช้า  
ผูป่้วยผา่ตดัตาแล้วติดเช้ือ ต้องเอาลกูตาออก 
แผลในกระเพาะอาหารทะล ุวินิจฉัยไม่ได้  ติดเช้ือในช่องท้อง 
ผูป่้วยเบาหวาน มีการติดเช้ือในกระแสเลือดเน่ืองจากฟันผ ุ
ผูป่้วยบอกว่าถกูตวัอะไรกดัไม่รู้ หยดุหายใจเพราะพิษงูเห่า 

ตวัอย่าง Adverse Event ท่ีน ามาสู่การทบทวน 



เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root causes 

ป้องกนั 

ปัญหา 

• วิเคราะหจ์ากเหตกุารณ์จริง เข้าไปดใูน
สถานท่ีจริง คยุกบัผูค้นท่ีเก่ียวข้อง 

• ถาม “ท าไม” เพ่ือโยงไปสู่ปัจจยัองคก์ร 
• ถามว่า “ถ้าจดัการตรงสาเหตน้ีุแล้ว 

ปัญหาจะลดลงหรือหมดไปหรือไม่” 
• ใช้สถิติวิเคราะหเ์ม่ือจ าเป็น 

ข้อมูลข่าวสาร  
การศึกษา/ฝึกอบรม  
การส่ือสาร 
ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ความพร้อมของเครื่องมือ 
การออกแบบกระบวนการท างาน 
การควบคมุกระบวนการท างาน 
การบริหารความเส่ียง 
การน าและวฒันธรรมองคก์ร 

ทบทวนเพื่ออะไร? รูส้าเหต-ุ>ป้องกนั 



2. Potential Change 

3. Listen to Voice of staff 

5. Creative solution 

How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

1. Story & Timeline 

4. Swiss Cheese 

ขัน้ตอนการทบทวน 



เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root cause 

ป้องกนั 

ปัญหา 

วิเคราะหร์ะบบ 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดัของระบบ 

องคป์ระกอบของระบบ 

ออกแบบระบบงานท่ีดี  

สื่อสาร/ฝึกอบรม/ 

ปฏิบตั/ิควบคมุก ากบั/ 

ทบทวน/เรียนรู ้

Plan 

Do-Check 

ปรบัปรุงระบบ 

Aim/Measure 

Act 

จากการทบทวนสู่การป้องกนัอย่างเป็นระบบ 



NEWS Review 

Needs & Experience & Expectation 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 
Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผูร้บับริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ท่ีทนัสมยั  

ทบทวนโอกาสเกิดอบุติัการณ์ 

และอบุติัการณ์ท่ีเกิดแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรพัยากร/ 
เปล่ียนความสญูเปล่าเป็นคณุค่า 



 

•Defects rework (การท างานซ ้าเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง) 
•Overproduction (การผลิต/บรกิารมากเกินจ  าเป็น) 
•Waiting (การรอคอย) 
•Not using staff talents (ไม่ใชภู้มิรูข้องเจา้หนา้ที่) 
•Transportation (การเดินทาง) 
• Inventory (วสัดุคงคลงั) 
•Motion (การเคล่ือนที่) 
•Excessive processing (กระบวนการที่มากเกินจ  าเป็น) 

Waste 



การทบทวน Waste 

กรณุาเติมข้อมลูของท่าน 

Defect rework 

Overproduction 

Waiting 

Not using staff talent  

Transportation 

Inventory 

 Motion 

Excessive processing 



ทบทวนผลลพัธ/์การบรรลเุป้าหมาย 

Purpose Process Performance 

ตัง้เป้า เฝ้าด ู

ปรบัเปล่ียน 



ทบทวนตวัช้ีวดั 

กรณุาเติมข้อมลูของท่าน 

เลือกตวัช้ีวดัส าคญัของหน่วยงานมา 1 ตวั 

ระดบัท่ีท าได้ในปัจจบุนัเป็นเท่าไร 

ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้คือเท่าไร 

การตอบสนองต่อการวดัคืออะไร  

ถ้าท าได้ดีกว่าเป้าหมายควรท าอะไร 

ถ้ายงัไม่บรรลเุป้าหมายควรท าอะไร 





Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Train
Monitor

Trace
แนวทางที่ก  าหนดไว ้

ท าไดจ้ริงหรือไม่ 

ทุกลมหายใจกบัการท าใหมี้การปฏิบตัจิริง 

มีกลไกอะไรเพื่อรบัรูว่้ามี

การปฏิบตัติามที่ก  าหนดไว ้ผูป้ฏิบตัรูิจ้ริงใน 

สิ่งที่ตอ้งรูห้รือไม่ 

มีการใช ้visual management 

เขา้มาช่วยอยา่งไร 

ใชต้อ่มเอะ๊ใน

ระหว่างการปฏิบตั ิ



การตามรอย(Tracer) 
คือภาคปฏิบติัของการมองเชิงระบบ 

• การตามรอยส่ิงท่ีคุ้นเคยอย่างตัง้ใจ(จึงจะเหน็) 

• ท าให้มองเหน็ส่ิงท่ีถกูละเลย 

• และเหน็การเช่ือมต่อภายในระบบท่ีซบัซ้อน 



ทบทวนบทเรยีน(D2) 



Core Values & Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

3C - PDSA / DALI คือภาคขยายความของ 3P 



Core Values & Concepts  
รู้หลกั 

Context     
รู้โจทย ์

Criteria      
รู้เกณฑ ์

3C อาจเร่ิมจาก C ตวัใดกไ็ด้ 

เร่ิมจากการรู้หลกั  
คอืการพจิารณาความส าเรจ็ทีผ่า่นมาวา่เกดิจากการ
ใชห้ลกัการอะไร หรอืพจิารณาวา่ความลม้เหลวที่
ผา่นมานัน้เกดิจากการไมใ่ชห้ลกัการอะไรทีค่วรใช ้

เร่ิมจากการรู้โจทย ์ 
คอืการพจิารณา concern ของ
ผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ และบทบาท
หน้าทีข่องหน่วยงาน/ระบบงาน 

เร่ิมจากการรู้เกณฑ ์ 
คอืการพจิารณามาตรฐานของ
ระบบงาน มาตรฐานวชิาชพี 



Voice of Patients 

Patient diary 

Patient experience 

Patient journey map 

Patient shadowing 

Patient satisfaction survey 

Complaint 

Social media 

Organization Direction 

Vision 

Strategic plans 

Voice of Staff 

Professional concern 

Workforce concern 

Concern for patients 

Concern/ 
Context 

ตวัเรา 

ผูป่้วย 

องคก์ร 

ท าความเข้าใจบริบทผา่น Concern ของผูเ้ก่ียวข้อง 


