
แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน 



หวัใจส ำคญัของกำรประเมินตนเอง  

กระบวนการ 

เรยีนรู ้
การประเมินตนเอง 

การพฒันาตนเอง 

การประเมินจากภายนอก 

(เยี่ยมส ารวจ) 
การรบัรองคณุภาพ 

คณุภาพและความปลอดภยั 

ค่านิยมและแนวคิดหลกั 
-HA เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
-มุ่งเน้นผูป่้วยและสขุภาพ 
-พฒันาต่อเน่ือง 

การประเมินตนเอง 
ควรน าไปสู่การพฒันา 



หวัใจของการพฒันาตามกระบวนการ HA 

บนัได 3 ขัน้ ลงทนุน้อยให้ได้มาก 
ตรงประเดน็ เป็นขัน้ตอน 

บริการบริการ                                 กลุ่มผูป่้วยกลุ่มผูป่้วย

ระบบงานระบบงาน

องคก์รองคก์ร

พืน้ท่ีการพฒันา 4 วง 
เพ่ือความครอบคลมุ 

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส าคญั

ความเส่ียงส าคญั

ความตอ้งการส าคญั

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

หลกัคิดส าคญั 
(Core Values & Concepts)

3C PDSA รู้คิด รู้ท า 
เพ่ือความลุ่มลึก ตรงประเดน็ ต่อเน่ือง 



Plan

Do

Study

Act

ประเด็นคณุภำพท่ีส ำคญั

กระบวนกำรหลัก

พนัธกิจ/เจตจ  ำนง
(หนำ้ท่ี & เป้ำหมำย)

ควำมตอ้งกำร

ของผูร้บัผลงำน

ขอ้ก ำหนด

ทำงวิชำชีพ

จุดเนน้

ขององคก์ร

วตัถุประสงค์

ตวัช้ีวดั

ประเด็นส ำคญั

ควำมเส่ียงส ำคญั

ควำมตอ้งกำร

ควำมคำดหวงั

หลกัคิดส าคญั 

(Core Values & Concepts)

หลกัคิดส าคญั 

(Core Values & Concepts)

โรค/หัตถกำรส ำคญั

ออกแบบระบบ

ทบทวน 
ประเมนิ
เรยีนรู้

ปรบัปรุง

(เฉพาะบรกิารดแูลผู้ปว่ย)

บริบท

ตรวจสอบประเด็นส าคญัใน Service Profile (Unit/Service/CLT) 



 1C 
 Context 
Customer    :  ลกูค้า 
Competency  :  ศกัยภาพ 
Challenge    :  ความท้าทาย/ข้อจ ากดั 

 3P : PDCA 
•  Purpose : เจตจ านง /ความมุ่งหมาย 
•  Process : กระบวนการท างาน 
•  Performance : ผลลพัธ ์/ ตวัช้ีวดัคณุภาพ*** 



 รปูแบบการเขยีนไมต่อ้งยดึตดิแบบใดแบบหน่ึง (เขียนให้กระชบั)  
 มีความเช่ือมโยงในการเขียน เปรยีบเสมอืน Tracer ของหน่วยงาน/ ทมี 
 เน้นการพฒันาคุณภาพทีด่แีละเกดิผลลพัธเ์ป็นรปูธรรม 
 CQI Story เขยีนแบบ 3C PDSA เชื่อมโยงกบัประเดน็คุณภาพ ความทา้ทาย
ขององคก์ร เชื่อมโยงกบักลยทุธห์ลกัของโรงพยาบาล  

 เน้นผลลพัธจ์ากการทบทวน 12 กิจกรรม (ความเสีย่งทีส่ าคญัของหน่วยงาน) 
 เขยีนสะทอ้นใหเ้หน็กระบวนการส าคญั(Key Processes) วเิคราะหก์ระบวนการ
หลกัโดยเน้นผูร้บัผลงานเป็นศนูยก์ลาง, ความเสีย่งจากกระบวนการหลกั,     
ต่อยอดงานประจ า CQI นวตักรรม 
 
 



 
 ใช้กรอบเป็นแนวทาง เขียนจริงจะแยกหรือไม่ต้องแยกเป็นข้อ ๆ กไ็ด้ จะตดั 
หรือจะเพ่ิมข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีคิดว่าส าคญักไ็ด้ 

 ต้องอย่าลืมสถิติท่ีส าคญั สถิติโรค (Top 5 Disease) , อตัราตาย , สถิติการ
ให้บริการต่าง ๆ , จ านวนผูใ้ห้บริการ , ผูร้บับริการ 

 โรคท่ีมีความเส่ียง หรือปัญหาความเส่ียงท่ีส าคญัของแผนก  
 เขียนเน้ือหาสาระท่ีส าคญัจริง ๆ ไม่เอาน ้า 
 กลุ่มประชากรทางคลินิกท่ีส าคญั อาจจะเป็นโรค หตัถการ หรือประชากรท่ีมี
ปัญหาสขุภาพส าคญัซ่ึงทีมงานมีส่วนรบัผิดชอบในการดแูล  และสามารถใช้
ในการตามรอยหรือประเมินคณุภาพการดแูลผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวได้ 



 
 เกณฑใ์นการระบคุวามส าคญัอาจจะเป็นเกณฑใ์ดกไ็ด้ เช่น ความถ่ีสงู ความ
รนุแรงสงู ค่าใช้จ่ายสงู มีความแตกต่างในวิธีการดแูลรกัษา มีความท้าทาย
บางอย่าง มีความส าเรจ็ในการพฒันา   ทีมงานไม่ควรจ ากดัเกณฑใ์นการระบุ
ความส าคญัอยู่เพียงเฉพาะความถ่ี (เช่น การเลือกด้วยเกณฑ ์top 5) เท่านัน้ 

 จ านวนกลุ่มประชากรทางคลินิกท่ีน ามาระบไุว้  ไม่อาจระบไุด้ชดัเจนตายตวั  
แต่ควรครอบคลมุกลุ่มผูป่้วยส าคญัในความรบัผิดชอบของทีมงานให้มาก
ท่ีสดุ และอยู่ในวิสยัท่ีสามารถวิเคราะหค์ณุภาพของผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวได้ 



1. หน้าท่ี และ เป้าหมาย (Purpose) 
2. ขอบเขตการให้บริการ  (ถ้าเป็นหอผูป่้วยให้ระบกุลุ่มโรคส าคญัใน

หน่วยงานน้ีด้วย) 
3. ความต้องการผูร้บัผลงานท่ีส าคญั 
4. ความต้องการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั (จ าแนกตามกลุ่มผูร้บั

ผลงาน) 
5. ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน 
6. ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั (Key Quality Issue)  
7. ความท้าทาย ความเส่ียงส าคญั 
8. ศกัยภาพและข้อจ ากดัในด้านผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
9. ประเดน็สร้างเสริมคณุภาพ 



        ค าน้ีเป็นค าสามญัท่ีเอาใช้แทน  “เจตจ านง”  หรือ  “ความมุ่งหมาย”   

หน้าที ่  คือ  ข้อความท่ีบอกว่าหน่วยงาน/ ทีม มีหน้าท่ีท าอะไร  ให้แก่ใคร ท าให้
 เกิดคณุค่าอะไร เช่น งานจ่ายกลาง ให้บริการเครื่องมือและอปุกรณ์
 ปราศจากเช้ือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างรวดเรว็ ปลอดภยั ได้มาตรฐาน 

 
เป้าหมาย  คือ  ผลที่คาดหวังจากการท าหน้าที่นัน้ โดยระบุผลลพัธ์จากการ

 ให้บริการอย่างกว้างๆ ครอบคลุมประเดน็ส าคญัของคุณภาพทัง้หมด  

ข้อเสนอแนะ  ให้มองผลที่ต้องการให้เกดิขึน้ ความครอบคลุมด้านประสิทธิผล , 
ประสิทธิภาพหรือ ความพงึพอใจ 

  
ผลลพัธข์องการให้บริการควรระบกุว้าง ๆ โดยครอบคลมุประเดน็ส าคญั          
ของคณุภาพทัง้หมด 

 



 Ward 9 : เป็นหอผูป่้วยท่ีให้การดแูล รกัษา ป้องกนัและส่งเสริมฟ้ืนฟสูขุภาพ 
ผูป่้วยสติูกรรม-นรีเวชกรรม เน้นในกลุ่มมารดาตัง้ครรภท่ี์มีภาวะแทรกซ้อน 
จนถึงให้การดแูลมารดาหลงัคลอด  ผูป่้วยนรีเวชท่ีได้รบัการผา่นตดัผา่น
กล้อง (Laparoscopic) รวมถึงผูป่้วยอายรุกรรมท่ีไม่มีโรคหรือภาวะแทรก 
ซ้อนและท่ีซบัซ้อน  โดยมีการท างานรว่มกนัของทีมสติูแพทย ์, พยาบาล 
และทีมสหสาขาวิชาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีสามารถป้องกนัได้  ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์
ทนัสมยั เพ่ือให้ผูป่้วยเกิดความพึงพอใจสงูสดุ 

 
หมายเหต ุ:  รร.แพทย ์ เน้นเพ่ิม  เป็นสถานฝึกอบรม และ งานวิจยั  ..... 



ขอบเขตการให้บริการ  คือ  การระบวุ่าอะไรท่ีเราจะให้บริการ  อะไรท่ีไม่มี 
บริการให้  อาจจะเป็นกลุ่มผูป่้วย  ช่วงเวลา  ความรนุแรงของผูป่้วย ฯลฯ 
ควรระบศุกัยภาพและข้อจ ากดั เพ่ือเป็นการขยายความขอบเขตการให้บริการ 
   



 ให้บริการการรกัษาพยาบาลผูป่้วยนรีเวช ,มารดาตัง้ครรภ ์,หลงัคลอด , มารดาท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงผูป่้วยอายรุกรรมท่ีไม่ท่ีไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนท่ี
ซบัซ้อน  ให้การดแูลอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ช.ม. โดยให้การดแูลผูป่้วย (High 
volum) 5 อนัดบัโรคท่ีรบัไว้รกัษาเป็นผูป่้วยใน ได้แก่  ผูป่้วยผา่ตดัคลอด(CS), 
Endometriosis ,Abortion,Hyperemesis, Myoma และโรคท่ีทีมให้ความส าคญั
เน่ืองจากเป็นโรคท่ีมีความเส่ียงต่อผูป่้วยสงูในการท่ีจะเกิดอนัตราย หรือเกิดโรค
แทรกซ้อนได้แก่ Elderly preg.Oligohydramios,GDM, Placentaplevia , PIH และ
ทางทีมได้พฒันาแนวทางการดแูล CPG/Care mapต่างๆของผูป่้วยสติูนรีเวช 
ร่วมกบัทีมPCT สติู และ จดัท า Care map ในกลุ่มผูป่้วยผา่ตดัคลอด (CS ), มารดา
คลอดทางช่องคลอด(Normal Labour),  ,ผูป่้วยผ่าตดัผา่นกล้องทางนรีเวช
(Laparoacopic) ซ่ึงผูป่้วยยงัมีโอกาสเกิดความเส่ียงจากการได้รบัยาระงบั
ความรู้สึกหลงัการผา่ตดั ท าให้หน่วยงานมีความตระหนักในการเฝ้าระวงัอาการ
แทรกซ้อน มีจ านวนเตียงให้บริการ 30 เตียงโดยแบง่เป็นห้องคู่ 4 ห้อง ( 8 เตียง )  
ห้องเด่ียวธรรมดา 20 ห้อง  ห้องเด่ียว Dulux 2 ห้อง 
 



 ระบคุวามต้องการท่ีส าคญัของผูร้บัผลงาน ...ผูร้บับริการ(ลกูค้าภายนอก)  
 ควรสร้างช่องทางการรบัรู้ความต้องการของผู้รบัผลงาน การตอบสนอง 
ข้อจ ากัด ให้เหมาะสมกับผู้ร ับผลงานแต่ละกลุ่ม เช่น การทบทวนข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในหน่วยงานตนเองท่ีผา่นมา 

กลุ่มผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 

ลูกค้าภายนอก ต้องการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ปลอดภยัตามมาตรฐานวิชาชีพ ต้องการได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
โรค อาการที่เป็น การปฏิบตัติัว รวมทัง้การรักษาพยาบาลที่
ได้รับอย่างถูกต้อง เข้าใจ ครอบคลุมและต่อเน่ือง 

ประเดน็ส าคัญ คือ จะระบุความต้องการที่ส าคัญและสอดคล้องกับเป้าหมาย และขอบเขตการ
ให้บริการเท่านัน้ ไม่จ าเป็นที่จะใส่ทุกอย่างเข้าไป 



ผูร้บัผลงาน ความต้องการ 

ผูป่้วย/ทารกแรกเกิด/ครอบครวั
และญาติ 
  
  
  

1.ได้รบัการรกัษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.หายจากโรค   โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน   
3.ได้รบัทราบข้อมลูการรกัษาท่ีถกูต้องชดัเจนตาม
สิทธิผูป่้วย 
4.ได้รบัการรกัษาอย่างทนัท่วงทีในภาวะฉุกเฉิน 
5.ได้รบัความรู้เก่ียวกบัการดแูลผูป่้วยอย่างถกูต้อง 
เข้าใจและครอบคลมุ 
6.พฤติกรรมการบริการท่ีดี รวดเรว็ เป็นท่ีพึงพอใจ  
ประทบัใจ 
7.ได้รบัการคิดค่ารกัษาพยาบาลท่ีถกูต้อง  มีการใช้
ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 



ผูร้บัผลงาน ความต้องการ 
กระทรวง 

ชมุชน 

เครือข่าย 

ฯลฯ 



 เช่น... 

กรณีฉุกเฉิน จะมีการประสานงานภายในจากหน่วยงานใด ?  อย่างไร ? 
 การประสานงานในกรณีส าคัญ เร่งด่วน เช่น ภาวะวกิฤต , ต้องรีบผ่าตัด
ด่วน , ต้องรีบส่ง Lab เร่งด่วน 

 

 ลกูค้าภายใน : ให้ระบคุวามต้องการท่ีส าคญัของลกูค้าภายใน โดย
แยกแยะตามหน่วยงานหากมีความต้องการท่ีแตกต่างเฉพาะ   เป็นการ
ประเมนิความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ ของลูกค้าภายใน 
 ทบทวนข้อมูลความต้องการของลูกค้าภายใน จากผลการประเมนิ 
Internal   Satisfaction( วเิคราะห์ผลการประเมนิ+ผลลัพธ์จากการประเมนิจุด
แขง็ จุดอ่อน สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)และ วางแผนว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ภายในได้อย่างไร 



ผูร้บัผลงาน ความต้องการ 
แพทย ์
  

1.ได้รบัความร่วมมือ ความสะดวกในการดแูลรกัษาและ
ได้รบัทราบปัญหา  ความต้องการของผูป่้วย/ญาติ 
2.ได้รบัการช่วยเหลือในการตรวจเย่ียมอาการผูป่้วย 
3.รบัค าสัง่รกัษาถกูต้อง  ครบถ้วน รวดเรว็  
4.มีอปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์ดี  เพียงพอและทนัสมยั 
5.ได้รบัรายงานอาการเปล่ียนแปลง(แย่ลง)ของผูป่้วย
ในทนัที 
6.มีทีมพยาบาลท่ีมีความรู้   ความสามารถ 
7.บนัทึกผลการตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรคได้ถกูต้อง 
ครอบคลมุ 



ผูร้บัผลงาน ความต้องการ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
เภสชักร 
ห้องปฏิบติัการ 
แผนกรงัสี 
แผนกเวชระเบียน 
ผูบ้ริหาร 
ฯลฯ 



 สถติผู้ิรับบริการต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

   จ านวนผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ แนวโน้ม 
   ทบทวนและเขียนกิจกรรมการให้บริการส าคัญ( Core business ) ของ 
    หน่วยบริการนัน้ ๆ  

 เขียนลักษณะงานส าคัญที่ให้บริการในหน่วยบริการ(Owner&Supporter) 

     Owner(งานหลัก) : เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงาน & ภาระงาน/ 
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน น าไปสู่ การหาความท้าทายใน
หน่วยงานได้ / ใช้คนเหมาะสมกับงานหรือไม่  

         Support(งานสนับสนุน) :  เพื่ อเพิ่ มคุณค่าให้กับกระบวนการ
ปฏิบัตงิาน 



 สถิติข้อมลูผูป่้วย : 3 ปี ย้อนหลงั ( 2556 – 2557 – 2558 : 6 เดือน) 
 สถิติหตัถการ  : 3 ปี ย้อนหลงั ( 2556 – 2557 – 2558 : 6 เดือน) 
 อตัราการครองเตียง : 3 ปี ย้อนหลงั ( 2556 – 2557 – 2558 : 6 เดือน) 
 จ านวนวนันอน : 3 ปี ย้อนหลงั ( 2556 – 2557 – 2558 : 6 เดือน) 
 จ านวนบคุลากร และการจดัอตัราก าลงั ในแต่ละวนั /แต่ละเวร / ปริมาณ
ผูป่้วย ( Staff Mix)  

หมายเหต ุ: น าเสนอเป็นตารางข้อมลู หรือ กราฟ  



ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั  คือ การสรปุ Key word ว่าถ้าเราจะท างานให้มี
คณุภาพแล้ว  เราต้องค านึงถึงอะไรบ้าง  ซ่ึงมกัจะได้มาจากความต้องการ
ของผูร้บัผลงาน   ข้อก าหนดทางวิชาการ  ความต้องการขององคก์ร   

ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญัน้ี ควรจะไปปรากฏอยู่ในส่วนเป้าหมายของ
หน่วยงาน  และตวัช้ีวดัของหน่วยงานด้วย   

ตวัอย่างประเดน็คณุภาพท่ีส าคญัของหน่วยซกัฟอก  เช่น  ประสิทธิภาพ
ความเพียงพอ  ความน่าใช้งาน   การป้องกนัการปนเป้ือน  อาชีวอนามยั  
จากประเด็นคุณภาพ ท่ีส าคัญเหล่าน้ี  หน่วยงานจะน าไปใช้ในการ
ออกแบบประเมินผล  และพฒันาระบบงานของหน่วยงานได้มากมาย 



 มี Process อะไรอีกบ้าง ท่ีเป็น Process ส าคญั ๆ/ Competency & ทกัษะ
ความสามารถท่ีส าคญัในกระบวนการให้บริการ 

 เขียน Process ท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการปฏิบติังาน(อาจเป็น Process 
ของตวัเอง หรือ ความต้องการในการประสานงานภายในท่ีส าคญัเพ่ือให้
งานตนเองบรรลเุป้าหมาย) 

 ส่ิงส าคญัท่ีสดุ คือ บอกให้ได้ว่า core business ของหน่วยงานตนเองคือ
อะไร เพ่ือท่ีจะให้งานได้ตามเป้าหมาย มีกระบวนการส าคญัอะไรบ้างท่ีจะ
น าไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 เข้าถึงบริการได้งา่ย  
 รวดเรว็ 
 ปลอดภยั ( ไม่มีภาวะแทรกซ้อน , ไม่ผิดพลาด ฯลฯ ) 
 พึงพอใจ 
 บคุลากรมีความรู้ ความเพียง 
 ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 



 ผูป่้วยได้รบัการรกัษาท่ีรวดเรว็  ปลอดภยั เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ   
หายจากโรค  ปราศจากความเส่ียงและภาวะแทรกซ้อน 

 ผูป่้วยเดก็ทุกรายท่ีให้สารละลายทางหลอดเลือดด าให้On infusion  pump  เพื่อ
ป้องกนัการเกิดภาวะVolume  Overload 

 ผูป่้วยท่ีมีภาวะวิกฤตได้รบัการย้ายเข้าแผนก ICU เพ่ือให้ผูป่้วยได้รบัการดแูล
อย่างใกล้ชิดมีเครื่องมืออปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  มีประสิทธิภาพ 

 ผูป่้วยได้รบัยาถกูต้องตามแผนการรกัษา   ผูป่้วยท่ีได้ยาท่ีมีความเส่ียงสงู ,ยา
HAD  มีการ Double check และได้รบัการ Monitor อาการอย่างถกูต้อง  
ปลอดภยั 

 ประสิทธิภาพในการส่ือสารท่ีดี เข้าใจระหว่างทีมแพทย ์พยาบาล และ
ผูร้บับริการ 

 ผูป่้วย/ญาติได้รบัการวางแผนจ าหน่ายเพ่ือให้สามารถดแูลผูป่้วยต่อท่ีบา้นได้ 
 มีการบนัทึกการพยาบาลอย่างถกูต้อง ครอบคลมุ  เพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีดี

ระหว่างทีมผูใ้ห้บริการและเกิดความต่อเน่ืองในการดแูลรกัษา 
 



 ความท้าทาย  หมายถึง  ประเดน็ท้าทายขององคก์ร  / หน่วยงาน  เป็น
ส่ิงท่ี  ทดสอบความสามารถของเรา  ความท้าทายอาจจะเป็นปัญหา/ 
ความเส่ียง/ โอกาสพฒันาในปัจจบุนั  หรือปัญหา/ โอกาสแห่งความส าเรจ็
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

      ดึงความเส่ียงส าคญัท่ีมีผลกระทบสงู(IR) น าไปสู่ ความท้าทาย 
          - เกิดผลกระทบกบัผูป่้วย 
          - เทียบกบั Core business 
      ดึงความเส่ียงส าคญัท่ีเกิดซ า้ จาก Risk Profile ของหน่วยงาน 
      KPIs ท่ียงัไม่ได้ผลตามเป้าหมาย  
      เป้าหมายเพ่ือวางแผนท ากิจกรรมทบทวนและวางแผนท า CQI 



 ความสามารถในการให้การดแูลผูป่้วยเดก็ท่ีมีไข้สงู   ได้รบัการดแูลรกัษา
และมีการเฝ้าประเมินอาการอย่างใกล้ชิด  ปราศจากความเส่ียงและภาวะ
ชกัจากไข้ 

 ผูป่้วยเดก็โรคปอดอกัเสบ   โรคไข้เลือดออก   โรคคาวาซากิ   ได้รบัการ
ดแูลรกัษาให้หาย  ปราศจากความเส่ียงและภาวะแทรกซ้อน 

 ผูป่้วยเดก็ท่ีมีอาการปวดท้องเฉียบพลนั  สามารถลดอตัราการเกิด 
Rupture  appendicitis 

 ผูป่้วยเดก็ได้รบัการเจาะเส้นเลือดด าเพ่ือให้สารละลายทางหลอดเลือดด า
ไม่เกิน 2 ครัง้จากพยาบาลท่ีมีทกัษะ และความช านาญสามารถ 

 ลดความคลาดเคล่ือนทางยา  โดยเฉพาะการป้องกนัผูป่้วยได้รบัยาฉีด 
Over Dose หรือได้รบัสารละลายทางหลอดเลือดด า Overload 



 การKey Request Lab ท่ีผิดพลาด 
 ผูป่้วยเดก็เลก็ได้รบัการดแูลอย่างใกล้ชิด  ปลอดภยั  ไม่ได้รบับาดเจบ็จาก
การพลดัตก  หกล้ม   

 การส่ือสารและการประสานงานในทีมแพทย ์พยาบาลในการให้ข้อมลูกบั
ผูป้กครอง/ญาติเก่ียวกบัภาวะเจบ็ป่วยและแผนการรกัษาพยาบาลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ คลายความวิตกกงัวล 

 การเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรในทีมการพยาบาลให้มีความรู้  
ความสามารถ และทกัษะในการดแูลผูป่้วยเดก็ท่ีมีภาวะเจบ็ป่วยตามกลุ่ม
โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พฤติกรรมการพยาบาลท่ีดี  การบริการท่ีรวดเรว็   ผู้รบับริการพึงพอใจ 
 



ข้อจ ากดัด้านการรกัษา  
 ข้อจ ากดัในการให้บริการ 
 ข้อจ ากดัด้านเคร่ืองมือ เทคโนโลยี  
 เขียนให้สอดคล้องกบั Core business ของหน่วยงาน 
 เขียนอบุติัการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้ในหน่วยงาน  
 เช่น กรณีมีการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย ์: ประเมินความสามารถของ
บคุลากร เน้น Specific Competency 

 
 ส่ิงส าคญั : ไม่กล่าวถึงเร่ืองอตัราก าลงั/คนไม่พอ 
 



ด้านบคุลากรการบริการ ประกอบด้วย 
1. ทีมแพทย ์
 กมุารแพทยท์ัว่ไป                                  3  ท่าน 
 แพทยเ์ฉพาะทางด้านปอด                      1  ท่าน 
 แพทยเ์ฉพาะทางด้านภมิูแพ้                   1  ท่าน 
 แพทยเ์ฉพาะทางด้านหวัใจเดก็               1  ท่าน 
 แพทยท์ารกแรกเกิด                                1  ท่าน 
 กมุารแพทยร์ะบบประสาท                       1 ท่าน 
2. กมุารแพทยเ์วร                                   1  ท่าน  
(ประจ าตึกผูป่้วยในนอกเวลาท าการ) 
 



ทีมบคุลากร     
 ผูจ้ดัการแผนก 1 ท่านและพยาบาลวิชาชีพประจ ารวม       10 ท่าน 
 ผูช่้วยพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยประจ า                           12 ท่าน 
 พนักงานธรุการประจ าแผนก                                          1 ท่าน 
 เน่ืองจากมีผูม้ารบับริการจ านวนมากของทกุปี  จึงได้เพ่ิมอตัราพยาบาล    
ผูช่้วยพยาบาลและพนักงานผู้ช่วย Part   time ท่ีมีประสบการณ์ในการดแูล
ผูป่้วยเดก็ 



เคร่ืองมือ / อปุกรณ์ทางการแพทย ์ ท่ีมีบริการเพ่ือการตรวจวินิจฉัย 
 Pulse  oxymeter                                          2   เครื่อง 
 Infusion   pump                                           25  เคร่ือง 
 Ultrasonic  nebulizer                                    1  เคร่ือง 
 รถ  Emergency(เวชภณัฑแ์ละยาช่วยชีวิต)     1  คนั 
 Opthalmoscope                                             5  ชดุ 
 O2   Tent                                                        1  เคร่ือง 
 O2 Box                                                          1  อนั 
 O2   Flow   meter ส าหรบัพ่นยา                     15 อนั 
 ชดุ Suction                                                      5 ชดุ 
 ชดุ LP                                                                1 Set 
 BP.Dynamap , Amron                                    1 ,2 เคร่ือง 



 ปลายปี 2552  มีกมุารแพทยร์ะบบประสาท ประจ าในรพ. มีการส่งตรวจ 
EEG  ในเดก็ได้เองท่ี OPDเดก็   
 ในผูป่้วยเดก็ท่ีมีอาการเหน่ือยหอบมาก   จะมีการประเมินระดบัออกซิเจน
ในร่างกายตามสภาพอาการผูป่้วยโดยใช้เคร่ือง Pulse  oxymeter  และหรือ
ได้รบัการรกัษาโดยการให้นอนพกัอยู่ในเคร่ือง  O2   tent 10-15 LPM  
จนกว่าอาการเหน่ือยหอบจะดีขึน้   ซ่ึงมีเครื่อง O2   tent จ านวน  1   เคร่ือง
ซ่ึงทางแผนกต้องการสัง่ซ้ือใหม่เพ่ือทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีช ารดุ 1 เคร่ือง แต่
ยงัหาซ้ือไม่ได้เน่ืองจากบริษทัในประเทศไทยเลิกจ าหน่าย  จึงได้จดัหา
อปุกรณ์เพ่ิมคือ O2 Box , O2 Canular เดก็ , การให้ O2 Nebulizer โดยใช้
สาย Corrugate tube จ่อไว้ใกล้ๆ จมกู ผป. 



การส่งเสริม/สร้างเสริมสขุภาพเจ้าหน้าท่ี, ผูร้บับริการ, ชุมชน, 
ส่ิงแวดล้อม 

การเช่ือมโยงการดแูลรกัษาสู่ชมุชน 
ประเดน็ Holistic Care , Humanized Health Care 
เน้นส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ : เรียนรู้ส าหรบัตวัเองสู่การมีสขุภาพ
ดี & เรียนรู้ส าหรบัผูร้บับริการ 

เขียนแสดงให้เหน็ว่าบคุลากรเกิดความตระหนักเร่ืองส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
สร้างการเรียนรู้ในหน่วยงาน เช่น การ sharing, การจดับอรด์ส่ือสารใน
หน่วยงาน 



 การให้ข้อมลูค าแนะน าในการเชด็ตวัลดไข้ในเดก็ท่ีอาย ุ< 5 ปีได้ถกูวิธี
เพ่ือให้สามารถดแูลผูป่้วยเดก็ท่ีมีไข้ได้และป้องกนัการเกิดภาวะชกัจากไข้
สงู 

 มอบส่ือโบรชวัรใ์นการให้ค าแนะน า การเชด็ตวัลดไข้ และการเจบ็ป่วย
จากโรคต่างๆ  ให้กบัผูป่้วย/ญาติ 

 การให้ค าแนะน าผู้รบับริการ   ในการป้องกนัการรบัเช้ือและการลดการ
แพร่กระจายเช้ือโรคใน ผป.โรคติดต่อ 

 เภสชักรให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการใช้ยาต่อท่ีบ้านให้
ผูป้กครอง/ญาติผูป่้วยเดก็รบัทราบทุกราย 

 เจ้าหน้าท่ีพยาบาลในหน่วยงานมีการตรวจสขุภาพประจ าปี 2552 = 100 % 
ในเดือนมีนาคม 2552 ผลการตรวจข้อมลูด้านสขุภาพพบว่าบคุลากรมี
ระดบั Cholesterol เกินมาตรฐาน 3 ราย 



 ได้แนะน าให้ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการรบัประทานอาหาร  สนับสนุนการ
ออกก าลงัการณรงค ์ใช้วิธีการขึน้ ลงบนัไดแทนการใช้ลิฟท ์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลงักาย โดยเข้า ชมรมสร้าง เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลทุกคน 

 เจ้าหน้าท่ีพยาบาลเกือบทกุท่าน ขาด( 2 ท่าน)ได้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนั
ไข้หวดัใหญ่ ปี2552  

 ในช่วงท่ีโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธใ์หม่ 2009 ในปี 2552-2553 ได้จดัเตรียม
อปุกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือให้กบัแพทย ์จนท.พยาบาลและผูท่ี้มารบั
บริการอย่างเพียงพอ  มีค าแนะน าการใช้อปุกรณ์ป้องกนัให้ถกูต้อง 
 



กระบวนการท่ีส าคญั  
( Key Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงั 
( Process 

Requirement) 

ความเส่ียงส าคญั  
( Key Risk ) 

ตวัช้ีวดัส าคญั  
( Performance 

Indicator) 

- เขียนตาม
กระบวนการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน/ ทมี ตัง้แต่ 
Entry จนกระทั่ง 
Discharge 

-ไม่ต้องเขียน ใน
รูปแบบ Flow 

-เป็นการขยายความสิ่ง
ที่คาดหวังจาก
กระบวนการหลัก อาจ
แยก ออกเป็น ข้อย่อย 
ๆ อีก 2-5 ข้อ 

-ประเมนิความเส่ียง
ตามกระบวนการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน( Entry - 
Discharge ) 

- เช่ือมโยง : ความเส่ียง
ทั่วไป, ความเส่ียงทาง
คลินิก, ความเส่ียง
เฉพาะโรค         ( 
เช่ือมโยง กับ คกก. 
PCT ) 

- ระบุให้ได้ว่าการเกบ็
ตัวชีวั้ดอยู่ในขัน้ตอน
ของกระบวนการ
ส าคัญอะไร 

- แสดงถงึความ
เช่ือมโยงกับ คกก.ต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานตนเอง เช่น 
คกก. PCT, คกก. PTC 
& IR ที่เกดิใน
หน่วยงาน 



 



 



 



กระบวนการท่ี
ส าคญั  ( Key 

Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงั 
( Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคญั  
( Key Risk ) 

ตวัช้ีวดัส าคญั  
( Performance 

Indicator) 

1.การประเมินอาการ
ผู้ป่วยเพ่ือ Admit 

- ผู้ป่วยได้รบัการประเมิน
อาการถกูต้อง  ครบถ้วน 
- ผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียง หรือต้อง
ได้รบัการเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด
ได้รบัการAdmit ท่ีแผนก ICU 
- มีการจดัท าแนวทางในการ 
Admit to ICU  และส่ือสารให้ทีม
แพทยแ์ละบุคคลากรรบัทราบ 

- ผู้ป่วยได้รบัการประเมิน
อาการไมถ่กูต้อง 
- ผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียง หรือ
ต้องได้รบัการเฝ้าระวงัอย่าง
ใกล้ชิดไม่ได้รบัการAdmitท่ี
แผนก ICUแต่Admit ท่ี
WARD แทน 
  

1.อตัรา Un plan to ICU 
2.อตัราการไมป่ฏิบติัตาม
แนวทางในการ Admit to 
ICU 
  
  



กระบวนการท่ี
ส าคญั  ( Key 

Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงั 
( Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคญั  
( Key Risk ) 

ตวัช้ีวดัส าคญั  
( Performance 

Indicator) 

2.การวางแผนการ
ดแูลรกัษาผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียงชกั / Shock 
  

- ผู้ป่วยเดก็ท่ีมีอาการไข้ได้รบั
การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ได้อย่าง  เหมาะสมทนั
เหตกุารณ์  ปลอดภยั ไม่เกิด
ภาวะชกัจากไข้  หรือ Shock 
- ผู้ป่วยได้รบัการประเมิน
อาการซ า้อย่างต่อเน่ือง ตาม
สภาพปัญหาหรืออาการผูป่้วย 

 - ผู้ป่วยเดก็ท่ีมีอาการไม่ดี   
ไม่ได้รบัการเฝ้าระวงัอาการ
หรือประเมินอาการซ า้อย่าง
ต่อเน่ืองและอย่างเหมาะสม 
- ไม่มีการวางแผนในการ
ดแูลรกัษาผู้ป่วยอย่าง
ถกูต้อง  เหมาะสม  
- พยาบาลไม่รายงานอาการ
เปล่ียนแปลงท่ีแย่ลงให้
แพทยเ์จ้าของไข้รบัทราบ 

-อตัราผู้ป่วยเดก็ชกัจากไข้
สงู 
-อตัราผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ท้องเสียเกิดภาวะShock 
-อตัราผู้ป่วยไข้เลือดออก
เกิดภาวะShock 
-อตัรา Unexpected  to 
ICU 
  
  



กระบวนการท่ี
ส าคญั  ( Key 

Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงั 
( Process 

Requirement) 

ความเส่ียงส าคญั  
( Key Risk ) 

ตวัช้ีวดัส าคญั  
( Performance Indicator) 

3.การวางแผนดแูล
ผู้ป่วยกลุ่มโรค
Pneumonia 
,Kawasaki  ,
ไข้เลือดออก 
  

ผู้ป่วยได้รบัการดแูลจาก
ทีมแพทย ์พยาบาล และ 
สหสาขาวิชาชีพท่ีมี
ความรู้  ความช านาญให้
ผู้ป่วยปลอดภยัไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 

- ทีมแพทยไ์มมี่แนวทาง
ในการดแูลรกัษาผูป่้วย 
- เจ้าหน้าท่ีพยาบาลไมมี่
ความรู้  ความเข้าใจเรื่อง
โรคจึงท าให้การเฝ้าระวงั
อาการผู้ป่วยไมถ่กูต้อง   

-อตัราการปฏิบติัตามตามCPG  
และ  Care  Map  ในกลุ่มโรคท่ี
ก าหนด 
-อตัราการเกิด  Respiratory failure
ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
-อตัราการเกิดการอกัเสบของเส้น
เลือดแดง Coronary ในผู้ป่วยโรค
คาวาซากิ 
-อตัราการเกิดภาวะน ้าเกินในผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 
-อตัราผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 



4.กระบวนการส่งมอบ
ยาให้กบัผูป่้วย 

- มีการสอบถามประวติัการแพ้
ยาผู้ป่วยทุกครัง้ 
- ผู้ป่วยได้รบัยาถกูต้องตาม
แผนการรกัษา 
- ผู้ป่วยท่ีได้รบัยาHAD ได้รบั
การ Monitor อาการ 

ผู้ป่วยได้รบัยาผิดพลาด 
ผู้ป่วยได้รบัยาท่ีเคยแพ้ 
ผู้ป่วยท่ีได้รบัยาHAD ไม่ได้
รบัการMonitor อาการ 

-อตัราการส่งมอบยาให้
ผู้ป่วยผิดพลาด 
-จ านวนผู้ป่วยได้รบัยาท่ี
เคยแพ้ 
-อตัราการ Monitor อาการ
ในผู้ป่วยท่ีได้รบัยา HAD 

5.การส่งต่อผู้ป่วย 
  

ผู้ป่วยได้รบัการส่งต่อข้อมูล
อย่างถกูต้องครบถ้วน 
ผู้ป่วยได้รบัการดแูลขณะส่งต่อ
อย่างปลอดภยั 

 ไม่ได้ส่งต่อข้อมูลท่ีส าคญั
ของผู้ป่วยอย่างถกูต้อง
ครบถ้วน 
  

-จ านวนผู้ป่วยท่ีมีอาการ
แย่ลงในช่วงเวลาการส่ง
ต่อ 
-จ านวนข้อร้องเรียนความ
ไม่พร้อมของ คน / 
อปุกรณ์ /วิธีการในการ
น าส่งผู้ป่วย 
-จ านวนการไม่ส่งข้อมูลท่ี
ส าคญัให้ทราบ 



6.การวางแผน
จ าหน่ายตามกลุ่มโรค 

ผู้ดแูลผู้ป่วยสามารถดแูล
สขุภาพตนเองภายหลงัจ าหน่าย
ได้ 
ผู้ป่วยได้รบัการดแูลอย่าง
ครอบคลมุจากทีมสหวิชาชีพ 
ผู้ป่วยท่ีต้องดแูลต่อเน่ืองได้รบั
การ Home call 

 ไม่สามารถดแูลสขุภาพ
ตนเองภายหลงัจ าหน่ายได้ 
 

อตัราการกลบัมารกัษาซ า้
ภายใน  28  วนั  ด้วยโรค
เดิม 

7.การให้ข้อมูลกบั
ผู้รบับริการ 
พฤติกรรมการบริการ 

ผู้รบับริการมีความพึงพอใจใน
บริการท่ีได้รบั 

 ไม่ให้ข้อมูลท่ีเพียงพอ , ไม่
ชดัเจน และไม่พอใจในการ
บริการด้านพฤติกรรม 

-จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ 
-จ านวนผู้รบับริการขอย้าย
แผนกหรือย้าย
โรงพยาบาลจากความไม่
พึงพอใจ 
-อตัราความพึงพอใจ 
ในการให้ข้อมูล  >95% 



8.การป้องกนัและลด
การแพร่กระจายเช้ือ 

  แพทย ์พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี
พยาบาลใช้หลกั UP และใช้
อปุกรณ์ป้องกนัได้ถกูต้องใน
การดแูลผูป่้วยโรคติดเช้ือ 
  ผู้ป่วยและญาติได้รบั
ค าแนะน าในการปฏิบติัตนท่ี
ถกูต้อง 
  มีอปุกรณ์ในการป้องกนัและ
ลดการแพร่กระจายเช้ือ
เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ 

 แพทย ์พยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีพยาบาล ไม่ใช้
หลกัUPหรือใช้อปุกรณ์
ป้องกนัไมถ่กูต้อง 
  ผู้ป่วยและญาติไม่ได้รบั
ค าแนะน าในการปฏิบติัตน
ท่ีถกูต้อง 
 ไม่มีอปุกรณ์ในการป้องกนั
การติดเช้ืออย่างเพียงพอ 

-อตัราแพทย ์พยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีพยาบาลป่วย
เป็นโรคติดเช้ือจากการ
ดแูลผู้ป่วย 
-อตัราเจ้าหน้าท่ีพยาบาล
ล้างมือก่อนและหลงัให้
การพยาบาล 

9.การบนัทึกแฟ้มเวช
ระเบียนผูป่้วย 

แพทยบ์นัทึกการตรวจรา่งกาย  
การตรวจวินิจฉัยรกัษาถกูต้อง  
ครอบคลมุและต่อเน่ือง 
พยาบาลบนัทึกทางการ
พยาบาลได้ถกูต้อง ตาม
กระบวนการพยาบาล 

แพทยบ์นัทึกการตรวจ
ร่างกายไม่ครบ  ตรวจ
วินิจฉัยรกัษาล่าช้า และ
บนัทึกไม่ต่อเน่ือง 
พยาบาลบนัทึกทางการ
พยาบาลไมถ่กูต้อง ระบุ
ปัญหาไม่ครบ   ไม่
ครอบคลมุ 

-อตัราความสมบูรณ์บนัทึก
แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยโดย
แพทย ์
-อตัราความสมบูรณ์ของ
บนัทึกทางการพยาบาล 



3. กิจกรรมทบทวนที่ผ่านมา: 

  ได้แก่ 12 กิจกรรม ; วิธีทบทวน/ ความถ่ี/ ผู้เข้าร่วม, ความครอบคลมุ  
     การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ กรณีตวัอย่างการทบทวน 

  ทบทวนระบบ/กิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยปฏิบติั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์ท่ีเคย
เกิดขึน้ไม่เกิดซ า้อีก จะปรบัขัน้ตอนการปฏิบติังานให้ดีขึน้ได้อย่างไร(ระบผุูป้ฏิบติั/ 
กระบวนการท างาน เช่น การก ากบั+การติดตามการปฏิบติังาน , ติดตามตวัช้ีวดัท่ี
สะท้อนผลการปฏิบติังาน) 

  ทบทวนระบบ/กิจกรรมเดิมท่ีเคยปฏิบติัแต่เพ่ิมขัน้ตอนการปฏิบติังาน + สมัพนัธก์บั
การทบทวน 

  เขียนระบกุารเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้( ทบทวนระบบเดิม และ ระบบใหม่ ) สามารถบอก
กิจกรรมท่ีปฏิบติัใหม่ได้ 

หมายเหต ุ :  ให้น า IR ของหน่วยงานมาจดัท า 12 กิจกรรมทบทวน 



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 1 :  การทบทวนการดแูลผูป่้วยในหน่วยงาน (C3THER) 
การดแูลผูป่้วยมะเรง็ 
ระยะสดุท้าย 
(Palliative care) 

- พบผูป่้วย Know case DM , CA 
metastasis with asitis มี Hyper K 
,Hyponat. ,Hypoalbumin ท าให้
เกิด ARF, poor efficiency 
intravenous volum 

- Hx ม.ค.52มี BUN 27,Cr1.2 Admit 
ให้chemo แต่เพลียมีไข้มา
ประมาณ 1 เดือน 

- PE :mild pale ,edema 
- Adomen not tender 
- Rx :Alubumin, lasix 
- ทีมแพทย,์พยาบาล ให้ข้อมูลแนว
ทางการดแูลรกัษาระยะสดุท้ายแก่
ญาติ เพ่ือให้ผู้ป่วยส้ินชีวิตอย่าง  

1.ทบทวนแนวทางการดแูล
ผู้ป่วยระยะสดุท้ายเพ่ือให้
ผู้ป่วยมีความสขุ สงบระยะ
สดุท้าย 

-จดัให้ได้ฟังเทปธรรมะและจดั
ส่ิงแวดล้อมให้สงบ 

- แนะน าให้ข้อมูล แนวทางการ
ดแูลผู้ป่วยและให้โอกาสให้
ญาติได้ดแูลผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิด 

- จดัการความเจบ็ปวดของ
ผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยบรรเทา
อาการทุกขท์รมานจากความ
เจบ็ปวด 

ผู้ป่วยได้รบัการดแูลและ
ส้ินชีวิตอย่างสงบ,
สมศกัด์ิศรี 



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 1 :  การทบทวนการดแูลผูป่้วยในหน่วยงาน 
มารดาหลงัคลอดเกิด 
ภาวะแทรกซ้อนหลงั 
คลอด 

 พ.ค .51 
- พบมารดา คลอดปกติ มีอาการ 
ปัสสาวะ เลด็ เมื่อมาตรวจหลงั
คลอด1สปัดาห ์กบัแพทย ์
เน่ืองจากผู้ป่วยไมส่ามารถ
ปัสสาวะได้เอง จนเกินเวลา 8 
ชัว่โมง ท าให้เกิดภาวะ uterine 
retention  

1.ก าหนดให้ผู้ป่วยอยู่ในการดแูล
ท่ีแผนก LR ก่อน จนกว่าWard
เฉพาะทางจะสามารถรบัได้ 

2.ก าหนดแนวทางเฝ้าระวงั
มารดาหลงัคลอดใน 24 ช.ม.
แรก โดยต้องเข้าไปประเมิน 

- อาการตกเลือด 
-มีBladder fullหรือไม่, 
-ปริมาณ lochia ว่ามีมาก 

- ผู้ป่วยได้รบัการดแูล
อย่างปลอดภยั ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนท่ี
ป้องกนัได้ 

ปี 2552  Rate of 
Complication = 0% 

 



 



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 2 :  การทบทวนข้อร้องเรียน 



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 3 :  ทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรกัษา 
1.การส่งต่อ/ขอ
ย้าย/ปฏิเสธการ
รกัษา 

พ.ย.51 
ผูป่้วย R/O Ectropic Preg 

1. ทบทวนการดแูลผูป่้วยท่ี
มีภาวะ Ectropic Preg 
 เฝ้าระวงัภาวะshock

โดยประเมินสภาพ
อาการ สญัญาณชีพทุก 
30 นาทีx2ครัง้ thenทกุ1
ช.ม. จนstable 

- ผูป่้วยไม่เกิดภาวะ 
shockและได้รบั
การดแูลระหว่าง
น าส่งอย่าง
ปลอดภยั 



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 4 :  การทบทวนการรกัษาโดยผู้ช านาญการกว่า 

IR : ท่ีเกิดจาก นศ.แพทย ์& Resident 1,2,3 น ามาสู่การทบทวนของอาจารย์
แพทย ์(ความรบัผิดชอบ) *** เพราะบริบทเป็น รร.แพทย ์ 
หรือ เกิดจาก นศ.พยาบาล, นศ.เภสชั, นศ. อะไรท่ีมีฝึกงาน ..... 



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 5 :  การทบทวนเหตกุารณ์ส าคญั 

IR : Level G-H-I น ามาสู่การทบทวนร่วมกบัหน่วยงานและ คกก.ท่ีเก่ียวข้อง  



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 6 :  การทบทวนความเส่ียงของหน่วยงาน 

IR : Level A – F น ามาสู่การทบทวนร่วมกบัหน่วยงานและ คกก.ท่ีเก่ียวข้อง 
ซ่ึงไม่เก่ียวกบั ระบบยา , ระบบการติดเช้ือ , ระบบเวชระเบียน/การบนัทึก ,…..  



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 7 :  การทบทวนการใช้ยา 

IR : Level A – F  เร่ือง ระบบยา .... น ามาสู่การทบทวนร่วมกบัหน่วยงานและ 
คกก.ท่ีเก่ียวข้อง  



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 8 :  การทบทวนการติดเช้ือในหน่วยงาน 

IR : Level A – F  เร่ือง ระบบการติดเช้ือ .... น ามาสู่การทบทวนร่วมกบั
หน่วยงานและ คกก.ท่ีเก่ียวข้อง  



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 9 :  การทบทวนเวชระเบียนผูป่้วย 

IR : Level A – F  เร่ือง ระบบเวชระเบียนและการบนัทึก .... น ามาสู่การ
ทบทวนร่วมกบัหน่วยงานและ คกก.ท่ีเก่ียวข้อง  



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 10 :  การทบทวนการใช้ทรพัยากร 

IR : Level A – F  เร่ือง การใช้ทรพัยากรท่ี Over & Under ในการตรวจรกัษา
ผูป่้วย .... น ามาสู่การทบทวนร่วมกบัหน่วยงานและ คกก.ท่ีเก่ียวข้อง  



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 11 :  การทบทวนงานด้านวิชาการ 

IR : Level A – F  เร่ือง การใช้ CPG / Guideline / protocol ท่ี update หรือมี
การใช้ CPG / Guideline / protocol .ใหม่ๆ .... น ามาสู่การทบทวนร่วมกบั
หน่วยงานและ คกก.ท่ีเก่ียวข้อง  *** เพราะบริบทเป็น รร.แพทย ์ 



กิจกรรมทบทวน เหตกุารณ์ แนวการแก้ไขปรบัปรงุ/
ป้องกนั ผลลพัธ ์

กิจกรรมท่ี 12 :  การทบทวนตวัช้ีวดัคณุภาพหน่วยงาน 

Link KPIs ท่ีหน่วยงานรบัผิดชอบ ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ ตกเกณฑ ์ .... 
น ามาสู่การทบทวนร่วมกบัหน่วยงานและ คกก.ท่ีเก่ียวข้อง  



4.ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน( Performance Indicator): 

 
  ทบทวน KPIs เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และ เช่ือมโยงตวัช้ีวดัท่ีอยู่ใน 
BSC อยู่ในเป้าหมายอะไรของหน่วยงาน น าไปสู่ KPIs เชิง Process ของ
หน่วยงาน  บอกให้ได้ว่า Internal Process เร่ืองอะไรท่ียงัท าได้ไม่ดี >> ท า 
CQI 
 
  ทบทวน KPIs ท่ีสอดคล้องกบัเขม็มุ่งขององคก์ร 



4.ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน( Performance Indicator) : (ต่อ) 

กราฟ/ control chart/ ข้อมูล 

ตวัช้ีวดั  เป็นการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นผลลพัธข์องการ monitor ผลงานตามท่ีระบไุว้                   
วิธีการน าเสนอท่ีดีท่ีสดุ คือ การน าเสนอในลกัษณะของ control chart  ซ่ึงมีการ
วิเคราะหค่์าเฉล่ีย ค่า upper & lower control limit ในช่วงเวลาต่างๆ  ท าให้เหน็
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงและการธ ารงระดบัคณุภาพได้ชดัเจน 
 รปูแบบการน าเสนอ : น าเสนอกราฟแสดงข้อมลูตวัช้ีวดัส าคญั ได้แก่ 
  4.1  ตวัช้ีวดัของหน่วยงานสอดคล้องกบัเป้าหมายของหน่วยงานและมีการติดตาม
วดัผลอย่างต่อเน่ือง (พร้อมค าอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ประกอบภาพอย่าง
สัน้ๆ ) 
  4.2 ข้อมลูผลการพฒันาตามโครงการส าคญัในรอบ  2 – 3 ปีท่ีผา่นมา 



4.ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน( Performance Indicator) : (ต่อ) 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์ 

 ทีมงานควรน าเสนอการวิเคราะห ์การแปลผลและ การใช้ประโยชน์จากตวัช้ีวดั
ดงักล่าวเพ่ือให้เหน็การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้   



No ช่ือตวัช้ีวดัคณุภาพ Baseline Target งบประมาณปี 2558 

 2555 2556 2557 2558 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 ด้านบริหาร 

2 ด้านบริการ 

Clinical :  

Non-Clinical : 

3 ด้านวิชาการ 

4 ด้านงานวิจยั 



No ช่ือตวัช้ีวดั
คณุภาพ 

Baseline Target งบประมาณปี 2558 

2555 2556 2557 2558 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 ด้านบริหาร Link _HR /  Financial  

1.1 Productivity  rate 90 – 100% 

1.2 Turn Over rate 

1.3 Occupation rate 

1.4 OT rate  

1.5  อตัราการขาด ลา 
มาสาย  

1.6  Engagement  

1.7 ค่าสวสัดิการการ
รกัษา 

1.8 อตัราบคุลากร
ได้รบัวคัซีน 

1.9 อตัราการตรวจ
สขุภาพประจ าปี 

1.10 อตัราบคุลากรใน
กลุ่มเส่ียง  

1.11 ฯลฯ  



No ช่ือตวัช้ีวดัคณุภาพ Baseline Target งบประมาณปี 2558 

 2555 2556 2557 2558 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

2 ด้านบริการ 

2.1 Clinical :  Link _PCT / PTC / ICC / MRC / COE ...................................  / MSO / NSO ………………………………. 

2.2 Non-Clinical : Link _RMC / ENV / INS / PST OPD …………………………… 

IR 

Service time  

Customer 
Complaint 



No ช่ือตวัช้ีวดัคณุภาพ Baseline Target งบประมาณปี 2558 

 2555 2556 2557 2558 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

3 ด้านวิชาการ Link _HRD……………..PCT / PTC / ICC / MRC / COE ...................................  / MSO / NSO ……… 

อตัราการอบรม/ In-
service ของบคุลากร  

Competency  Gap  

Case Conference  



No ช่ือตวัช้ีวดัคณุภาพ Baseline Target งบประมาณปี 2558 

 2555 2556 2557 2558 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

4 ด้านงานวิจยั 

CQI project 

Innovation  

งานวิจยั  

R2R 



4.ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน( Performance Indicator) : (ต่อ) 

•อตัราการติดเช้ือแผลผ่าตดั  ( เกณฑ ์ 0 %) 
 

จากการทบทวน case ร่วมกนัในทีม PCT สติู พบว่าปี 2551 มีมารดาหลงัคลอดหลงัจากกลบับา้น ติดเช้ือ
ท่ีแผลผ่าตดั กลบัมาตรวจติดตามการรกัษาเป็น OPD case จากการทบทวนCase ร่วมกนัในทีม พบว่าเป็น 
Case CS Prolong lobour ในทีม จึงเพ่ิมแนวทางการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตดั และ เตรียมผิวหนัง(shap)ไม่เกิน 
2 ช.ม.,การดแูลแผลตามหลกั Sterile Technique.ในปี2552 ไม่พบว่ามีการติดเช้ือในรายท่ีผ่าตดัคลอดและใน
รายท่ีคลอดทางช่องคลอด รวมถึงการผา่ตดัทางนรีเวช 

 



4.ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน( Performance Indicator) : (ต่อ) 

•Unplanned to ICU  

   เกิดขึ้นใน Case CS มีภาวะตกเลือดภายใน 24ชัว่โมงหลงัคลอด 1 ราย ในทีมสติูนรีเวชร่วมกนัประชุมทบทวน
Case เป็นสรปุเป็น Low Lyding Pracenta previa ท าให้ต้องเพ่ิมแนวทางการเฝ้าระวงัในมารดากลุ่มเส่ียง เพ่ือ
ประเมินและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทนัท่วงที 

 



5.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ : 

 
 

(สรุปสัน้ ๆ อ่านแล้วเข้าใจ เสนอ ที่มาปัญหา วธีิการด าเนินงาน ผลลัพธ์)  

5.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั  : 
      - เพ่ือให้เป็นไปตามส่ิงท่ีคาดหวงัและป้องกนัความเส่ียงส าคญัของแต่ละกระบวนการ 
รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว โดยระบแุนวคิดผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ และวิธีการท างาน
ส าคญัท่ีเป็นข้อสรปุจากการพฒันา 
      - เขียนส่ิงท่ีท าได้ดีแล้ว และวิเคราะหว่์าอยู่ใน Core process ใด >> ใช้วิธีการใดท่ีท าให้การ
ปฏิบติังานท าได้ดี 
      - เป็นการรวบรวมผลงานคณุภาพของ PCT/ หน่วยงานทัง้หมดท่ีผา่นมา เช่น ระบบต่าง ๆ ท่ี
หน่วยงานท าได้ดี มีความภาคภมิูใจ (ต้องแสดงให้เหน็แนวคิด และผลลพัธท่ี์ดีขึน้จริง)  , CQI 
(โดยเฉพาะ Clinical CQI) , นวตักรรม, Clinical Risk , Clinical Tracer CQI, นวตักรรม , CPG 
,Clinical Tracer , Care Map , Clinical Risk , ผลลพัธท่ี์ดีจากการทบทวน 12 กิจกรรม , SP / QP 
ท่ีดี เป็นต้น 



5.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ : 

 
 

5.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั  : (รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว)  
(1) การพฒันาการดมูารดาคลอดทางช่องคลอดและผา่ตดัคลอด และส่งเสริมการให้นมมารดา 
โดยร่วมกบัทีม PCT สติูนรีเวช ในกระบวนการดแูลร่วมกนั  โดยส่งเสริมการให้นมมารดาตัง้แต้
j OPD สติูและหลงัคลอด ให้สามารถมารดาได้มีโอกาสไปกระตุ้นการให้นม ( Breast feeding ) 
การควบคมุการไหลของสารน ้าด้วย Infusion pump  : จากข้อจ ากดัของจ านวนเครื่อง Infusion 
pump ท่ีมีใช้ในหน่วยงาน     และความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีต้องได้รบัสารน ้าตามแผนการ
รกัษา จึงได้มีการพฒันาคณุภาพ การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด า  เรื่อง  การควบคมุการไหล
ของสารน ้า      โดยการก าหนดให้ผูป่้วยทกุราย  ท่ีได้รบัสารน ้าทางหลอดเลือดด า ต้องใช้เครื่อง 
Infusion pump ควบคมุการไหลของสารน ้า  จดัหาเครื่อง Infusion pump  เพ่ิมให้เพียงพอ     
ก่อนกิจกรรมมี เคร่ือง Infusion pump จ านวน 4 เครื่อง   มีความคลาดเคล่ือนในการให้สารน ้า
ในผูป่้วยเดก็  1 ราย   ในปี 2550 สาเหตจุากความไม่เพียงพอ    หลงักิจกรรมมี จ านวนเคร่ือง 
Infusion pump   12  เครื่อง ในปี 2551 พบว่าไม่พบความคลาดเคล่ือนจากความไม่เพียงพอ 



5.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ : 

 
 

5.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั  : (รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว)  
(2) การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย ได้แก่  ผูป่้วย CA cervice  end stage   
: ดนตรีบ าบดั มีการให้บริการวิทยเุทป    หอผูป่้วยในซ่ึงจะให้บริการเทปธรรมะ   ผูป่้วยระยะ
สดุท้าย   ท่ีญาติต้องการให้ผูป่้วย ได้ฟังเสียง    
: ส่งเสริม ด้านจิตใจให้ผูป่้วยระยะสดุท้าย   รวมทัง้ร่วมกบัญาติ และครอบครวั   เพ่ือให้ผูป่้วยมี
จิตใจสงบตามความเช่ือและค่านิยมทางพทุธศาสนา  



5.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ: (ต่อ) 

 
 

5.2 การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  : 
 - เป็นเร่ืองท่ีเราท าอยู่ อาจเป็น CQI , ระบบงาน , CPG ต่าง ๆ ท่ีเพ่ิงท ายงัไม่เกิดผลลพัธ ์หรือ
ท าไปแล้วผลลพัธเ์กิดแล้วแต่ยงัไม่ดี ยงัไม่บรรลเุป้าหมายกใ็ห้ใส่ในข้อน้ี  
- ส่ิงท่ีต้องเขียนให้ชดั คือ กลยทุธ/์วิธีการท างาน จากการทบทวน Core Process  
(เขียนรปูแบบบรรยาย หรือ ตารางกไ็ด้) 
(ต้องอธิบายเป็นเร่ือง ๆ เช่นกนั ว่าเร่ืองน้ีท าอะไรอยู่ ผลลพัธ ์ปัญหาอปุสรรค ต่าง ๆ)  

วัตถุประสงค์
/  กลยุทธ์ 

การพฒันาคุณภาพ/ แนวคดิ วิธีการด าเนินการ เคร่ืองชีว้ัด 
& Target 

ระดับที่
ปฏิบตัไิด้ 

ระบุช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรมพฒันา
คณุภาพของหน่วยงาน/ทีม พร้อม
ทัง้แนวคิดท่ีใช้(ถ้ามี) 

อธิบายรายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีปฏิบติั 



5.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ: (ต่อ) 

 
 

5.2 การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  : 
 วัตถุประสงค์
/  กลยุทธ์ 

การพฒันา
คุณภาพ/ แนวคดิ 

วิธีการด าเนินการ เคร่ืองชีว้ัด & 
Target 

ระดับที่ปฏิบตัิ
ได้ 

การพฒันา
ศกัยภาพ
บุคลากร     
การพฒันา
ศกัยภาพ
บุคลากรใน
หน่วยงาน  

ส่งเสริมด้านการ
เรียนรู้ให้กบัจนท.
พยาบาล 

 

1. การท าCase 
Conference/จดักลุ่มท า
CQI 
2 จดัจนท.พยาบาลเข้ารบั
การอบรมทางด้าน
วิชาการทัง้ภายนอกและ
ภายในรพ. 
3 จดัท าOJT เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ภายในหน่วยงาน 

 

บุคลากร  ได้รบัการ
พฒันาในด้าน
ความรู้  
ความสามารถใน
ด้านการดแูล ผป.
ตามกลุ่มโรค  Case 
Conference  1 
เรื่อง/เดือน  
กลุ่มท า CQI 2 เรื่อง/
ปี 

   

 

1.  การท าCase 
Conference  1 
เรื่อง/เดือน  
กลุ่มท า CQI 2 
เรื่อง/ปี 
2 จนท.พยาบาล
เข้ารบัการอบรม
ทางด้านวิชาการ
ทัง้ภายนอกและ
ภายในรพ. 
3 มีการจดัท า
OJT เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ภายใน
หน่วยงาน 



6.แผนพัฒนาต่อเน่ือง:  

 
 

  อาจระบทิุศทางของการพฒันา, โครงการส าคญัท่ีวางแผนไว้  หรืออาจจะ
ระบรุายละเอียดของโครงการ ( วตัถปุระสงค ์กรอบเวลา ข้อมลูท่ีจะใช้ติดตาม
ก ากบั ) 

  มีความสอดคล้องกบัเขม็มุ่งองคก์ร หรือ เช่ือมโยงกบั PCT/ คณะกรรมการ  
เป็นการวาดฝันว่าเรามีแผนอยากท าอะไรต่อไป (แต่ต้องเป็นส่ิงท่ีมีโอกาส
เกิดขึน้ได้เขียนรปูแบบบรรยายหรือตารางกไ็ด้ 

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

 

ผู้รับผดิชอบ 




