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ตั้งเป้า
เฝ้าดู

ปรับเปลี่ยน?

ประชาชนสุขภาพดี 
ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่
น้อยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการ
มีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี

ประชาชนสขุภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน

กระบวนการนิเทศติดตามเสริมพลัง
IHI



สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



Robert C. Lloyd, Ph.D., Building a Measurement System That Works
เรียบเรียงโดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

แนวคิดส าคัญของเป้าหมายระบบการวัดผล



HA คือกลไกการส่องกระจกดูตัวเอง

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)
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กระบวนการ

เรยีนรู ้

การประเมินตนเอง

การพฒันาตนเอง

การประเมินจากภายนอก

(เยีย่มส ารวจ)
การรบัรองคณุภาพ

คณุภาพและความปลอดภยั

ค่านิยมและแนวคิดหลกั

-HA เป็นกระบวนการเรียนรู ้
-มุ่งเนน้ผูป่้วยและสุขภาพ

-พฒันาตอ่เน่ือง

เป้าหมายส าคญัของ HA คือคณุภาพและความปลอดภยั

HA คือกระบวนการเรียนรู ้ การเรียนรูส้  าคญัเกิด
จากการประเมินและพฒันาตนเองในโรงพยาบาล

เป้าหมายของ HA คือการส่งเสริมใหโ้รงพยาบาล
เกิดการพฒันาคุณภาพอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหเ้กิด

คุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย

อา้งองิ: นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกิุล, การพฒันาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA/Advanced HA, สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน); กรกฎาคม 2559



ดีตอ่ผูร้บั

ผลงาน

ดีตอ่ตนเอง

และทีมงาน
ดีตอ่องคก์ร

ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์าก HA

ความเสี่ยงลดลง มีภูมิคุม้กนั 

ท างานงา่ยข้ึน

สิ่งแวดลอ้มในการท างานดีข้ึน 

ไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง

ขายฝันและท าฝันใหเ้ป็นจริง

ไดร้บัขอ้มูลมากข้ึน

ไดร้บัการตอบสนองมากข้ึน

ไดร้บัการพิทกัษส์ิทธิ/ศกัดิ์ศรี

ความเสี่ยงลดลง

คณุภาพการดแูลดีข้ึน

ความพึงพอใจมากข้ึน

เป็นองคก์รเรียนรู ้

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

มีผลงานท่ีเป็นเลิศ

เป็นองคก์รที่น่าไวว้างใจ  

อยูร่อด ยัง่ยืน ช่ือเสียงดี 

มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส รบัผิดชอบ

หลุมพราง: ไมม่กีาร
ใครค่รวญวา่บุคลากรจะ
ไดร้บัประโยชน์อะไรจาก
การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ
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• 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

การทบทวน คือเครื่องมือส าคญั เพื่อจุดประกายการพฒันา

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



Gap

trend

Goal

Reality

- ทบทวนขอ้มลูและเหตุการณ์
- ตามรอยการปฏบิตัจิรงิ
- วเิคราะหห์าสาเหตุ
- วางแผนพฒันา

มีการเรียนรูสู้่การพฒันา

Do

Check

Plan

Act

Do

Check

Plan

Act

Do

Check

Plan

Act

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



RECOGNITION
AWARD

ACCREDITATION

APPRECIATION

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



EMPOWERMENT EVALUATION
DEVELOPMENT EVALUATION

SUMMATIVE EVALUATION
FORMATIVE EVALUATION

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

EVALUATION



o Summative Evaluation
o ตัดสินคุณค่า ความดีงาม ในภาพรวม (รับรอง/ไม่รับรอง)

o Formation Evaluation
o ประเมินวิธีการท างานว่ามีอะไรเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน องค์ประกอบต่างๆ ท างานร่วมกันได้

ดีหรือไม่ จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร มีผลที่ไม่คาดหวังและปัจจัยเชิงบริบทอะไรบ้าง 
(ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐาน)

o Development Evaluation
o ประเมินโอกาสสร้างนวตกรรมซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ไม่แน่นอน 

อะไรที่ใช้การได้ อะไรที่ใช้การไม่ได้ อะไรที่ต้องการ อะไรที่ไม่ต้องการ อะไรที่ควบคุมได้ 
อะไรที่ควบคุมไม่ได้ (กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเกินกว่ามาตรฐาน)

EVALUATION



American Evaluation Association (2013)



o Empowerment Evaluation
o เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการประเมิน ช่วยให้องค์กรมีจุดเน้นในการพัฒนา

ที่ชัดเจน

o ใช้ความรู้ขององค์กรและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร

o องค์กรมีส่วนเป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายของการประเมิน

o เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมอย่างกว้างขวางและรับฟังเสียงทุกเสียงอย่างเท่า
เทียมกัน

EVALUATION



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 เพื่อรองรบัความกา้วหนา้เป็นล าดบัขั้น

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



Evaluation & Improvement

• ความส าคญัของประเดน็ท่ีเลือกมาประเมินและปรบัปรงุ
• วิธีการประเมิน จาก เชิงคณุภาพ->เชิงปริมาณ->การวิจยั

ประเมินผล
• วิธีการปรบัปรงุ จาก ง่ายๆ เลก็-> หลายเร่ือง ต่อเน่ือง -> 

นวตกรรม
• ผลกระทบ 



EMPOWERMENT EVALUATION

STANDARD
SURVEY PROCESS
SURVEYOR
DECISION MAKER

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



กรอบแนวคิด PMQA ที่คุ้นเคยเป็นฐาน



สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

ใช้มาตรฐานอิงบริบท







ส่ิงท่ีซ่อนอยู่ในมาตรฐานแต่ละข้อ

ความมุ่งหมาย: รู้ว่าท าไปเพ่ืออะไร (intention)
เจ้าของประบวนการ: รู้ว่าใครเป็นคนท า (process owner)
ผูร้บัผลของกระบวนการ: รู้ว่าคนท าต้องคิดถึงใคร (process customer)
หวัใจส าคญัของเกณฑ:์ รู้ประเดน็ส าคญัของเกณฑ ์(key issues of 
criteria)
ปัจจยัท่ีควรพิจารณา: ข้อมลูท่ีต้องค านึงถึง (key factors to be
considered, context)
กระบวนการ: รู้ข ัน้ตอนท่ีต้องท า (know processes)

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)









PDCA : กระจกส่องกระบวนการ
คอื การตรวจสอบตามขัน้ตอน PDCA

• Plan/ design ออกแบบเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัวชิาการหรอืไม่

• Do ท าตามทีอ่อกแบบไว ้อยา่งครอบคลุมและครบถว้นหรอืไม่

• Check มกีารก ากบัตดิตามและประเมนิผลอยา่งเหมาะสมหรอืไม่

• Act มกีารน าขอ้มลูการประเมนิผล ไปเรยีนรูแ้ละน าสูก่ารพฒันาหรอืไม่

29สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)
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Design

Action

Learning

Improve

3C- PDSA/DALI กบัการน ามาตรฐานไปปฏิบตัิ

Purpose

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์

Trace

Measure

1

1

2

3

4

5, 9

6

7

8

10

IEC
Information
Education

Communication



ประยุกตใ์ช ้3C-PDSA ในชีวิตจริง
1. ถอดรหสัมาตรฐาน เป้าหมาย คุณคา่ ใครได ้ใครท า ตอ้งท าอะไร
2. รบัรู้ รูส้ถานการณ์จากของจรงิ จากค าพดูของผูป่้วย
3. วิเคราะห์ เกบ็ขอ้มลู ใชข้อ้มลูทีม่อียู ่หาความหมายจากขอ้มลู จดัล าดบั

ความส าคญัของสิง่ทีต่อ้งท า
4. ตัง้เป้า วาดภาพใหช้ดัวา่อยากเหน็อะไร เปลีย่น concept เป็นตวัวดั
5. เฝ้าด ูหา baseline ของตวัวดัทีก่ าหนด แลว้ตดิตามต่อเน่ือง
6. ออกแบบ ใชแ้นวคดิ human-centered design, human factor 

engineering รว่มกบัการจดัท าคูม่อือยา่งงา่ย มมีาตรฐานคูก่บัยดืหยุน่
7. ส่ือสาร ใชทุ้กรปูแบบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏบิตัริูใ้นสิง่ทีต่อ้งรู ้ณ จุดปฏบิตัิ
8. ปฏิบติั สนบัสนุนและท าใหม้ัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามระบบที่ออกแบบ
9. ประเมิน/ติดตาม มผีูร้บัผดิชอบ เกบ็ขอ้มลู ตามรอย เฝ้าระวงั ประมวลผล
10. ปรบัปรงุ ตามโอกาสทีพ่บ เพือ่บรรลุเป้าหมายและผลงานทีด่ขี ึน้



Score Process Result

1
เริม่ตน้ปฏบิตัิ
Design & early implementation

มกีารวดัผล
Measure

2
มกีารปฏบิตัไิดบ้างสว่น
Partial implementation

มกีารเลอืกตวัวดัทีต่รงประเดน็
Valid measures

3
มกีารปฏบิตัทิีค่รอบคลุมและไดผ้ล
Effective implementation

มกีารใชป้ระโยชน์จากตวัวดั
Get use of measures

4
มกีารปรบัปรงุกระบวนการต่อเน่ือง
Continuous improvement (EI3)

มผีลลพัธใ์นเกณฑด์ี (สงูกวา่คา่เฉลีย่)
Good results (better than average)

5
มกีระบวนการทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ี
Role model, good practices

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

HA Scoring Guideline
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Design

Action

Learning

Improve

คณุภาพเริ่มจากพ้ืนฐาน PDSA

ระบบงานปกติ

กิจกรรม
พฒันาคณุภาพ

Mission/

Vision

CQI

QA/Standard

Accredit

Accredit

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



• การตามรอยทางคลินิก คือ การเข้าไปดูที่หน้างานและการทบทวนผลรวมของการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

• การนิเทศทางคลนิิก คือ กลไกสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกกับผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้วยกันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  ซ่ึงองค์ประกอบในการนิเทศนั้นประกอบด้วย การ
จัดการระบบ การช่วยเหลือบรรเทา การให้ค าแนะน าและความรู้ 

การนิเทศ มีเป้าหมายเพ่ือ 

(1) ส่งเสริมพัฒนาการและการเติบโตของผู้ถูกนิเทศ 

(2) ปกป้องสวัสดิภาพของผู้รับบริการ 

(3) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกนิเทศ 

(4) เสริมพลังให้ผู้ถูกนิเทศสามารถนิเทศตนเองได้และประกอบวิชาชีพได้โดยอิสระ



หลักการและแนวทางปฏิบัติ
หลักการร่วมของการตามรอยและการนิเทศ 

(1) เป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพ 

(2) ใช้แนวทางเชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย

(3) เน้นการเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้อง 

(4) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ 



หลักการและแนวทางปฏิบัติ
การตามรอยมีเป้าหมายหลัก เพื่อผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดี 

การนิเทศมีเป้าหมายหลัก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพและปกป้องสวัสดิภาพของ
ผู้รับบริการ

การตามรอย ยึดเอากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคใดโรคหนึ่งเป็นหลัก 

การนิเทศ อาจจะเอาประเด็นอะไรก็ได้ที่มีความส าคัญในขณะนั้นขึ้นมาแลกเปลี่ยนกัน

“ผู้นิเทศอาจใช้วิธกีารตามรอยในการนเิทศเพื่อสร้างการเรียนรู้รว่มกันได”้



สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



 



ระบบงาน

กลุม่

ผูป่้วย
หน่วยงาน

องคก์ร

พ้ืนท่ีการพฒันา 4 วง คือการน าแนวคิด Total ท่ีหมายถึงทุกคน ทุกระบบ และผูป่้วยทุกกลุ่ม
มาสู่การปฏิบติั อาจจะมีการทบัซอ้นกนับา้งกใ้หพิ้จารณามุ่งเนน้ตามความเหมาะสม

พฒันาทั้งองคก์ร: พ้ืนท่ีการพฒันา 4 วง

หลุมพราง: ตื่นตวัและพฒันาคุณภาพเพยีงบางพืน้ที ่บางหน่วยงานคดิวา่ตวัเองไมเ่กีย่ว



3P เป็นหลกัพืน้ฐานทีง่า่ยทีส่ดุ ใชไ้ดก้บัทกุระดบั

3P ย า้ใหเ้ราตอ้งเขา้ใจเป้าหมายของทกุสิง่ทีเ่ราท า

3P เป็นเครือ่งมอืใหเ้ราทบทวนงานของเราอยา่งงา่ยทีส่ดุ ไม่
ตอ้งเนน้เอกสาร แตน่ าไปสูก่ารปรบัปรงุโดยทนัที

ทบทวนแนวคิด 3P



3P : Purpose-Process-Performance
เริม่จากการวเิคราะหเ์ป้าหมาย

ของหน่วยงาน กลุม่ผูป่้วย ระบบงาน องคก์ร
ท างานประจ าและงานพัฒนาเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายนัน้

การใช้ 3P กบัทุกพืน้ท่ีพฒันา
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จาก 3P สู่ DALI

Design

Action

Learning

Improve

Purpose
DALI

(PDSA)

Quality Dimension

-Accessibility

-Appropriateness

-Continuity

-Effectiveness

-Efficiency

-People-centered

-Population focus

-Safety

-Timeliness

1. ท าไมตอ้งมเีรา

2. เราท าอะไรบา้ง

3. ท าไปเพือ่อะไร
4. ท าไดด้หีรอืไม่

5. จะท าใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร

อา้งองิ: นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกิุล, การพฒันาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA/Advanced HA, สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน); กรกฎาคม 2559
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Clinical Tracer

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)



5 ค าถามพ้ืนฐานเพ่ือการพฒันา

ท าไมตอ้งมีเรา

เราท าอะไรบา้ง

ท าไปเพือ่อะไร

ท าไดดี้หรอืไม่

จะท าใหดี้ข้ึนไดอ้ย่างไร

Trace & Measure 

Innovation
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Clinical Tracing คืออะไร

• คือการใชส้ภาวะทางคลินิกเพื่อติดตามประเมินคณุภาพหรือ

วิเคราะหส์ถานการณ ์ในแง่มุมตา่งๆ ไดแ้ก่

– กระบวนการและผลการดูแลผูป่้วย (Patient Care Process & Result)

– กระบวนการพฒันาคณุภาพ (Quality Improvement Process)

– องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพ

• สภาวะทางคลินิกหรอื clinical tracer ที่ใชต้ดิตามอาจจะเป็น
– โรค

– หตัถการ

– ปัญหาสุขภาพ

– กลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มประชากรทางคลินิก (Clinical Population)

กลุ่มผูป่้วยหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมีสภาพปัญหาสุขภาพคลา้ยคลึงกนั 

สามารถวิเคราะหค์วามตอ้งการไดช้ดัเจน 

สามารถก าหนดเป้าหมายและวดัผลไดช้ดัเจน 

ท าใหส้ามารถน า core values เรื่อง patient focus ไปสูก่ารปฏิบตัิที่เป็น
รูปธรรมได ้

Clinical Population Oriented

เนน้ผูป่้วยท่ีเป็นทั้ง คน คนไข้ ครู

มิไดเ้นน้ที่การรกัษาโรคเพียงอยา่งเดียว

แตพ่ิจารณาความตอ้งการของผูป่้วยอยา่งเป็นองคร์วม 

และกระบวนการดแูลผูป่้วยที่ตอ่เน่ืองตามความจ าเป็น
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พ้ืนท่ีการพฒันาและการประเมิน
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Clinical Tracer กบัการวิเคราะหส์ถานการณ์

บริบท ประเดน็ส าคญั 

วตัถปุระสงค์

ตวัช้ีวดั 

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย

3. ตามรอยระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ติดตามผลลพัธ์
ส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่
โอกาสพฒันา

การพฒันาคณุภาพ
การดแูลผูป่้วย

Quality Process

Content/Care Process

Integration

Result

กรอบที่จะช่วยใหเ้กดิการคิด

อย่างเช่ือมโยงและเป็นระบบ

ใชต้วัตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer) เพื่อเรียนรูแ้ละพฒันาทุกองคป์ระกอบในระบบงาน

Value to Patient

Safety

Quality

Delivery

Cost
Morale

Value Stream Mapping
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ตามรอยกระบวนการพฒันา

Design & Human Factors

Lean ช่วยผนั 
waste เป็น value



55

เข้าสู่ระบบ ประเมิน วางแผน ดแูล จ าหน่าย ติดตาม

ส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมลู 
เสริมพลงั

บนัทึกข้อมลู ผลลพัธท์างคลินิก

ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย

จดุเร่ิม: สุม่ผูป่้วย, เลอืกกลุ่มโรคทีส่นใจ
ขอบเขต: ตามเป็นรายบุคคล ตามผูป่้วยทัง้กลุ่ม
วิธีการ: เขา้ไปในสถานทีจ่รงิ, ทบทวนเวชระเบยีน, วเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวม 
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Assessment Planning Care Delivery EmpowerEntry Discharge

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary Team

Benchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring

Context Diseases

Procedures

Health conditions

Target groups

Clinical Outcome

ระบบการดแูลผูป่้วย

ระบบคณุภาพ

ระบบเฉพาะโรค



Purpose เป้าหมายของมาตรฐาน
Pathway เส้นทางท่ีจะตามรอย
Process-Normal วิธีการท างานในยามปกติ/การส่ือสาร/ส่งมอบ
Preparedness การเตรียมพรอ้มรบัสถานการณ์ไม่ปกติ

กลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเฉพาะ
ช่วงเวลาบางช่วง
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่พร้อม/ไม่เป็นไปตามคาด
อบุติัการณ์ท่ีเคยเกิด

Performance-Learning เรียนรูจ้ากการประเมินและปรบัปรงุ



1. คิดถึงเป้าหมายของมาตรฐานเร่ืองท่ีจะตามรอย
2. คิดถึง object หรือข้อมลู หรือเน้ือหาท่ีสามารถใช้เป็นตวัเช่ือมโยง 

หรือตามรอยได้ (ถ้ามี)  object น้ีอาจเปล่ียนสภาพไปเป็นอย่างอ่ืนได้
3. คิดถึงหน่วยงาน/บคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่ต้นทางถึงปลายทาง (ผู้

วางแผน ผูป้ฏิบติั ผูร้บัผลงาน)
4. คิดถึงประเดน็ส าคญัท่ีควรใส่ใจในแต่ละจดุ (เป้าหมาย คณุภาพ 

ความเส่ียง)
5. คิดถึงวิธีการท่ีจะรบัรู้ข้อมลูในประเดน็ส าคญัดงักล่าว (สมัภาษณ์ 

สงัเกต ศึกษาข้อมูล)
6. คิดถึงระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถตามรอยดไูด้ (รวมทัง้

ขัน้ตอนท่ีอยู่ก่อนหน้า และท่ีจะส่งต่อไป)
นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล การประชุมเชงิปฏบิตักิาร Act to Accreditation รร.อมาร ีแอรพ์อรต ์ 8 ตุลาคม 2552
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1. ระบโุรค/ระบบท่ีจะตามรอย
2. ระบ ุPurpose (Quality Dimension)
3. วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map
4. ระบ ุKey Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง
5. Process 
6. Preparedness
7. Hand over (คณุภาพการส่ือสารและส่งมอบระหว่างขัน้ตอน/

หน่วยงาน/วิชาชีพ)
8. Monitoring (หวัหน้า/ทีมน าท่ีก ากบัดแูล)
9. Performance/Results (การเรียนรู้)
10. กระบวนการพฒันา NEWS-HIM-BR

ขั้นตอนวางแผนการตามรอย



หน่วยงาน/บุคคล กระบวนการ ประเด็นส าคญั วิธีการไดข้อ้มูล
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สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล

ประโยชนข์องการตามรอย

• เป็นรูปธรรมที่เห็นชดัเจน

• เชิญชวนผูป้ระกอบวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งเขา้มารว่ม

• ตามรอยคณุภาพไดทุ้กองคป์ระกอบ

• น าไปสู่ CQI กระตุน้ใหใ้ชเ้ครื่องมือคณุภาพที่หลากหลาย
• Clinical Tracer แตล่ะตวั ช่วยเสรมิมุมมองที่แตกตา่งกนั ท าให้

มองเห็นระบบในภาพรวมไดส้มบูรณข้ึ์น

• น า Core Values & Concepts ที่ส  าคญัมาใชอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ
– Patient Focus, Management by Fact, Focus on Result, 

Evidence-based  
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Initial Assessment

Entry

Consultation

Investigation

Diagnosis

Planning

Observation

Operation

Anesthesia

OR

Transfer

Preop Care

Anesthesia

Operative Procedure

Postanes Care

Postop care & monitoring

D/C plan

Follow up

Risk Prevention

Form/CPG/
CareMap Link

KPI
Link

CQI
Link

Research
Link

Delayed/missed 
diagnosis

Delayed operation

SSI

“Door to operation” time

SSI rate

Anes complication

Patho. Diag. 
confirmed

Predictive 
value of US

Use of 
clinical sign

Undetected change

Care Process

Clinical Tracer: Ac Appendicitis


