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เมื่อเวลาผานไป ระบบที่วางไวอยางสวยงามก็มี
แนวโนมที่จะเพิ่มความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ เราลงเอย
ดวยการ “รับใชระบบ” ยิ่งกวาที่จะใหระบบรับใชเรา
เหตุผลหลักที่ทําให “ใครตอใครทําอะไรใหสําเร็จได
ยาก” ก็เนื่องมาจาก ระบบที่หวยๆ
เราตองไมขลาดกลัวที่จะลงมือจัดการกับระบบที่ “นา
เบื่อหนาย” และหนทางที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับมันก็คือ 
การมองผานเลนสแหง “ความงาม”
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ระบบที่สวยงาม
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Mini-research Self Enquiry Clinical Self Enquiry
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Mini-research

Self Enquiry

Clinical Self Enquiry

ตั้งคําถามชัด ใชวิธีเก็บขอมูลหลากหลาย ทําใหงายและกระชับ

สังเกต พูดคุย สัมภาษณ แบบเจาะลึก เพื่อรับรูความคิด 
ความเขาใจ และความกาวหนาในการพัฒนา

ประมวลขอมูลจากเครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิกที่หลากหลาย
เรียงรอยใหเห็นภาพรวมดวยกระบวนการดูแลผูปวย
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Enquiry 
การสํารวจ ตรวจสอบ สืบสวน เจาะลึก
มีความหมายในเชิงของการคนหาความจริง 
การเจาะลึก 
การทําความเขาใจกับสถานการณ 
อาจจะมีความใกลเคียงไปในทางการวิจัย

Self Enquiry
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การรวมกันตอบคําถามควรมีลักษณะของการ
สนทนามากกวามุงทําเอกสาร
การตอบควรนึกถึงรูปธรรมที่ทาํจริงๆ เพื่อจะ
ไดสามารถเจาะลึกตอจากเรื่องดังกลาวได ไม
ควรตอบตามหลักการซึ่งไมเกิดประโยชน
เปนแนวทางคําถามเพื่อใหทีมงานของ
โรงพยาบาลใชกระตุนใหเกิดการถอดบทเรียน
จากงานทีทีมงานของโรงพยาบาลไดทําลงไป

Self Enquiry
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 ความเขาใจ : ความหมายของมาตรฐาน, 
เปาหมายและคุณคาของสิ่งที่กําลังทํา
ความกาวหนาของการดําเนินการ
- ปฏิบัติไดหรือไม ครอบคลุม ครบถวน ตรง
ประเด็นหรือไม
- ประเมินการบรรลุเปาหมายหรือไม

Self Enquiry
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• บทเรียนเกี่ยวกับเนื้องาน
- ปญหาที่เกิดขึ้น การใชความคิดสรางสรรคเพื่อ

แกปญหา
- สิ่งที่เปนความสําเร็จ และสิ่งที่ตองดําเนินการตอ

• บทเรียนและคุณคาทั่วไป
- หลักคิดสําคัญทีจ่ะทําใหประสบความสําเร็จ
- ความรูสึกของผูเกี่ยวของ

Self Enquiry
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นาจะชวยการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ไดใกลเคียงกับทาํการ หรือ

อาจจะทดแทนกันได

Self Enquiry
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Process

Clinical Population

People-Centered

Med Rec
Review

Adverse
Event

PSG:
SIMPLE

Proxy
Disease 

Clinical
Tracer

Bedside
Review

Clinical Self Enquiry

ประมวลผลจากเครื่องมือคุณภาพ
ทางคลินิกที่หลากหลาย
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• การทบทวนขางเตียงผูปวย

• clinical tracer
• การทบทวน adverse event ซึ่งอาจไดมาจากรายงาน

อุบัติการณ หรือจากการทบทวนเวชระเบียนซึ่งคัดกรอง

ดวย trigger ที่สําคัญ
• การตามรอย patient safety goals/guides: SIMPLE วา

มีการปฏิบัติตามแนวทางไดครบถวนเพียงใด

เครื่องมือคุณภาพตางๆ ที่นํามาใชใน 
clinical self enquiry ไดแก
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• การทบทวนเวชระเบียนวามีการปฏิบัติตามขอกําหนดใน

มาตรฐานไดสมบูรณเพียงใด
• กิจกรรมทบทวนคุณภาพที่เริ่มตนในบันไดขั้นที่ 1 สู HA ซึ่งยังไม

ถูกครอบคลุมใน 5 ขอที่กลาวมา รวมทั้งการใชเรื่องเลาที่ประทับใจ
• การใช proxy disease หรือโรคที่เปนตัวแทนคุณภาพในขั้นตอนที่

ทีมงานสนใจ
แทจริงแลวทั้งหมดนี้ก็คือการประมวลกิจกรรมทบทวนคุณภาพที่

ควรเริ่มตนในบันไดขั้นที่ 1 สู HA มาสูการปฏิบัติใหเรียบงายขึ้น และ

มีผลลัพธที่นําไปใชประโยชนไดชัดเจนยิ่งขึ้น

เครื่องมือคุณภาพตางๆ ที่นํามาใชใน 
clinical self enquiry ไดแก



LOGO14

เปนเพียงการประยุกตหลักการวิจัย มิใชทํางานวิจัย มิใช R2R

เริ่มดวยการตั้งคําถามที่ชัดเจน (ถาใหดีใหตั้งคําถามจากมาตรฐาน)

ตั้งประเด็นไมตองใหญ เก็บขอมูลแตนอย

สุมตัวอยางจํานวนนอย พอใหไดความเชื่อมั่น

ไดคําตอบที่ตองการภายใน 2-3 วัน

ทําไดสัปดาหละหลายเรื่อง หลายจุด  ทํากันทุกสัปดาห

ขอมูลมีคุณคา: เปนโอกาสพัฒนาและตอบแบบประเมินตนเอง

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล “คุณภาพแบบเรียบงาย ผอนคลายดวย SPA”  10th HA National Forum 12 มีนาคม 2552

(1) ประเด็นการวิจัย (2) การนําไปใชประโยชน
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ทําไมตอง Mini-research

หาที่ยืนใหคนที่มีใจ แตยังไมมั่นใจที่จะทําวิจัยเต็มรูปแบบ

ใหไดคําตอบเพื่อใชงานไดทันเวลา

มุงการปรับเปลีย่นระบบงานมากกวาการตีพิมพ

บมเพาะความเปนนักวิจัยใหกวางขวางที่สุด

ชางสังเกต

ชางสงสัย ตั้งคําถามเปน

มองและคิดเปนระบบ

ใชเหตุผลในการวิเคราะห

หาที่ยืนใหคนที่มีใจ แตยังไมมั่นใจที่จะทําวิจัยเต็มรูปแบบ

ใหไดคําตอบเพื่อใชงานไดทันเวลา

มุงการปรับเปลีย่นระบบงานมากกวาการตีพิมพ

บมเพาะความเปนนักวิจัยใหกวางขวางที่สุด

ชางสังเกต

ชางสงสัย ตั้งคําถามเปน

มองและคิดเปนระบบ

ใชเหตุผลในการวิเคราะห
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ทํามากนอยแคไหน

มีคําถามวันนี้ สามารถตอบไดใน 2-3 วัน

จํานวนตัวอยาง พอสมควรที่จะนําไปใชตัดสินใจได

วิธีการวิจัย ใชวิธีที่งายและตรงประเด็นที่สดุ

วิเคราะหขอมูลที่มีอยูแลว

สังเกตในสถานที่จริง

สัมภาษณเจาะลึก

สนทนากลุม

แบบสอบถาม

มีคําถามวันนี้ สามารถตอบไดใน 2-3 วัน

จํานวนตัวอยาง พอสมควรที่จะนําไปใชตัดสินใจได

วิธีการวิจัย ใชวิธีที่งายและตรงประเด็นที่สดุ

วิเคราะหขอมูลที่มีอยูแลว

สังเกตในสถานที่จริง

สัมภาษณเจาะลึก

สนทนากลุม

แบบสอบถาม
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คําถามวิจัยมาจากไหน

มาตรฐาน HA ทุกบรรทดั สามารถตั้งคําถามวิจัยได

ผลงานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย

Conflict & frustration

มีทางเลือกที่ตองตัดสินใจเลือก

ทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
มีปญหาอะไร

ปญหามากนอยขนาดไหน เกี่ยวของกับอะไรบาง

สาเหตุของปญหาคืออะไร

มีทางเลือกอะไรบาง ควรเลือกทางเลือกใด

การพัฒนาสงผลกระทบอยางไร

มาตรฐาน HA ทุกบรรทดั สามารถตั้งคําถามวิจัยได

ผลงานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย

Conflict & frustration

มีทางเลือกที่ตองตัดสินใจเลือก

ทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
มีปญหาอะไร

ปญหามากนอยขนาดไหน เกี่ยวของกับอะไรบาง

สาเหตุของปญหาคืออะไร

มีทางเลือกอะไรบาง ควรเลือกทางเลือกใด

การพัฒนาสงผลกระทบอยางไร
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คําถามจาก มาตรฐาน HA/SPA

1) ผูปวยกลุมใดบางที่มีปญหาในการเขาถึงหรือเขารับ
บริการสุขภาพที่จําเปน ลักษณะปญหาการเขาถึงเปน
อยางไร 

2) โอกาสในการปรับปรุงการประเมินและการวินิจฉัยโรค
เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น มี
อะไรบาง

3) ปญหาที่มักจะหลดุหรือถูกละเลยไมไดรับการดูแลใน
ขั้นตอนการจําหนายคืออะไรบาง

4) บทบาทที่เห็นและอยากใหเปนในการสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ในกลุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ผูนํา
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ทําไมตอง PSG: SIMPLE
SIMPLE เปนแหลงรวม evidence-based guidelines

SIMPLE ชวยทบทวนกระบวนการทํางานใหรัดกุม กอนที่จะเกิดปญหา
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ทําไมตอง Trigger Tools
เพื่อคัดกรองเวชระเบียนที่มีโอกาสพบ AE มาทบทวน ใหมีโอกาสไดรับรูและ

เรียนรู AE มากที่สุดอาจนําไปสูการคํานวณอัตราการเกิด AE/1000 วันนอน 

ซึ่งเปนตัวชีวดความปลอดภัยที่มองในภาพรวม
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ระดับของการประเมนิตนเอง

Hospital hospital profile, I-IV 200 หนา1

PCT profile, std III 50 หนา2

ระบบงานสําคัญ std II 50 หนา3

หนวยงาน service profile 5-10 หนา4
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มีการพัฒนาคุณภาพทีป่ระสานสอดคลอง
กันในทุกระดับ

มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวยในลกัษณะบูรณาการ

II - 1. การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

II - 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ
II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย และคุณภาพ

1

ประสาน
โปรแกรมความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ

คนหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของ

ความเสี่ยง

กําหนดมาตรการปอง
กัน,สื่อสาร,,สรางค
ความตระหนัก

ระบบรายงานอุบัติการณ
รายงาน วิเคราะห ใชประโยชน

ประเมิน
ประสิทธิผล

ปรับปรุง

วิเคราะหสาเหตุ

แกปญหา

กําหนดกลุม/วัตถุประสงค

กําหนด KPI

ใชวิธีการที่หลากหลาย

ก.ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

ข.คุณภาพการดูแลผูปวย 
2
3
4

1

2

3 4

6

5

ทบทวนการดูแลผูปวย พัฒนาคุณภาพการดูแล
สําหรับกลุมเปาหมาย

ข.การเชื่อมโยง 
และประสานงาน

ก.การสนับสนุนจากผูนํา 

ค.การทํางานเปนทีม 

ง.การประเมินตนเอง 

ข.การเชื่อมโยง 
และประสานงาน

ก.การสนับสนุนจากผูนํา 

ค.การทํางานเปนทีม 

ง.การประเมินตนเอง 

การสื่อสารและแกปญหา

ทีมในงานปกติประจํา

ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีมกํากับดูแลภาพรวม

1

2

3

4

เทคนิคการประเมินผล

การเปรียบเทียบ

กลไกการประเมินตนเอง

1
2
3

ทิศทาง/ประเด็นสําคัญ

ความหมายคุณภาพ

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ

บูรณาการ RM/QA/PS/QI

1
2
3
4

โครงสรางคุณภาพ5

นโยบาย

หลักประกันคุณภาพ

สนับสนุน ติดตาม

1
2
3

วัฒนธรรมคุณภาพ4

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เปาหมาย/
วัตถุประสงค

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

นโยบาย/ประเด็นสําคัญ/
ความคาดหวัง

สงเสริม
วัฒนธรรมคุณภาพ

แผนกลยุทธ

RM/QA/PS/CQI

กลไกประเมินตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การอภิปรายกลุม
การเขียนบันทึกความกาวหนา
และแบบประเมินตนเอง
การใชตัวตามรอยทางคลินิก
การเยี่ยมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน
การนําเสนอเพื่อรับฟงขอวิพากษ
การทบทวนหลังกิจกรรม
การติดตามตัวชี้วัด

โครงสรางคุณภาพ

สื่อสารแกปญหา
ทีมในงานปกติประจํา
ทีมพัฒนาคุณภาพ
ทีมกํากับดูแลภาพรวม

สนับสนุน/
ติดตามกํากับ

หลักประกันคุณภาพ
และความปลอดภัย

1

2

3

4

ก.การสนับสนุนจากผูนํา ง.การประเมินตนเอง 

ค.การทํางานเปนทีม 

ข.การเชื่อมโยง 
และประสานงาน

1
2
3
4

4

3
2

กําหนดความหมาย1

3

เทคนิคการประเมินผล

ตัวเปรียบเทียบ

1
2



LOGO

SA 2011



LOGO

SA 2011



LOGO

ตัวอยาง

บัตรขอมูล



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO

กระบวนการใหระบุชื่อกระบวนการดูแลผูปวย
ตามที่ปรากฏในมาตรฐาน HA HPH ตอนที่ 3

กระบวนการ

การเขาถึง การวางแผนการเขารับ
บริการ

การประเมิน
ผูปวย
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LOGO

ที่มาโรค / AE ใหระบุชื่อที่มาของขอมูล

รายงานอุบัติการณ1

การตามรอยทางคลินิก2

โรคที่เกี่ยวของกับเหตุการณ3

เหตุการณไมพงึประสงคที่เกิดขึ้น4



LOGO

การปฏิบัติที่ดี / โอกาสพัฒนา ใหระบุการปฏิบัติที่ดี
กอใหเกิดคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแล
ผูปวย
   หรือ โอกาสพัฒนา
โดยใสเครื่องหมาย + หรือ - ไวหนาขอความให
สอดคลองกนั



LOGO

สรุปบทเรียนจาก Clinical Tracer การวิเคราะหผล
การดูแลผูปวยในกลุมตางๆ1

สรุปบทเรียนจากการทบทวนขางเตียง2

สรุปบทเรียนจากรายงานอุบัติการณ การรับรูเหตุการณ
ไมพึงประสงค3

ใช Trigger Tool คัดกรองเวชระเบียนมาทบทวนเพื่อเรียนรู
เหตุการณที่ไมพึงประสงค (Adverse Events)

4



LOGO

ทบทวนกระบวนการดูแลผูปวยจากเวชระเบียนวามีการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในมาตรฐานไดสมบูรณเพียงใด5

ตามรอย PSG Simple วามีการปฏิบัติตามแนวทางไดครบถวน
เพียงใด

6

การวเิคราะหโรคตัวแทน Proxy Disease ที่สามารถสะทอน
คุณภาพในขั้นตอนที่เราสนใจ7



LOGO

นําบัตรทั้งหมดที่ไดมาจําแนกกลุม
ตามกระบวนการในมาตรฐาน 
ตอนที่ 3 พยายามสรุปประเด็น

ลงในแบบประเมินตนเองในเอกสาร
ชุดนี้เทาที่ทําได

การสรุปขอมลู



LOGO

ใชแผนภูมิขั้นตอนการดูแลผูปวย
ในมาตรฐานตอนที่ 3 เปนตัวรอยเรียง 

เพื่อประมวลสถานการณทําใหเห็นคุณภาพ
ของการดูแลในแตละขั้นตอนเห็นภาพรวม
ภาพใหญใหดียิ่งขึ้นในทุกกลุมโรค 

ในบริการทุกสาขา

การสรุปขอมลู (ตอ)



LOGO



LOGO

Safe Transfer



LOGO

Safe Transfer
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LOGO



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO

1

เปนการประมวลการ
ใชเครื่องมือ คุณภาพ 
มาบูรณาการใชไป

พรอมกัน
บันไดขั้นที่ 1  
กิจกรรมทบทวน
คุณภาพตางๆ 

เครื่องมือคุณภาพที่มี
ความกาวหนาและ
ซับซอนมากขึ้น 
Clinical Tracer 
Trigger Tools

.

2

เห็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี และ
โอกาสพัฒนาใน

ภาพรวม

3

เห็นความชัดเจน
ในระดับที่

สามารถนําไป
พัฒนาไดงาย

4

สามารถนําขอมูลมาใชในแบบ
ประเมินตนเองไดสมบูรณมาก

ที่สุด





LOGO

Q & A


