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12 กิจกรรมทบทวน 
ส ำหรบัโรงพยำบำลใช้กำรประเมินตนเอง 

 
 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

 

 
 
 

ส ำหรบัโรงพยำบำลประเมนิตนเองเพื่อขอรบัรองระดบักำรพฒันำขัน้ที ่1 สู่ HA   
ประกำศใช ้ณ มนีำคม 2558 
 



ค ำแนะน ำ 
 

 แนวทำงกำรประเมนิตนเอง 12 กจิกรรมทบทวน ฉบบันี้ จดัท ำขึน้เพื่อกระตุ้นใหโ้รงพยำบำลได้
พจิำรณำโอกำสพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศยัเป้ำหมำยของกจิกรรมกำรทบทวนในกำรพฒันำขัน้ที ่1 สู ่HA 
องคป์ระกอบของกำรประเมนิกำรปฏบิตั ิและประสบกำรณ์ทีพ่บควำมหลำกหลำย  
 นอกจำกนัน้เอกสำรชดุนี้ยงัสำมำรถใชป้ระโยชน์เพื่อกำรบนัทกึควำมกำ้วหน้ำของกำรท ำกจิกรรม
ในลกัษณะของกำรสะสมผลงำน และใชส้ื่อสำรระหวำ่งโรงพยำบำลกบั ผู้เยี่ยมส ำรวจ/ทีป่รกึษำ
กระบวนกำรคุณภำพ 
 ได้มกีำรแบ่งล ำดบัขัน้ของกำรพัฒนำไวเ้ป็น 5 ขัน้คอื 
 1. ขัน้เริม่ต้น เป็นกำรเริม่ต้นท ำกจิกรรม จดัใหม้โีครงสรำ้งหรอืแนวทำงปฏบิตัิ 
 2. ขัน้พอใจ เป็นขัน้ทีเ่ร ิม่มกีำรเปลี่ยนแปลง มกีำรสือ่สำร กำรจดัสิง่อ ำนวยควำมสะดวก และยงัมี
สิง่ทีต่้องพัฒนำอกีมำกพอสมควร 
 3. ขัน้ด ีเป็นขัน้ทีเ่ร ิม่เหน็ผลลพัธต์ำมเป้ำหมำยของหวัขอ้กจิกรรมนัน้ๆ มคีวำมครอบคลุมในสิง่ที่
ส ำคญั ท ำกจิกรรมด้วยควำมเขำ้ใจ เป็นพื้นฐำนทีด่สี ำหรบักำรท ำกจิกรรมอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 4. ขัน้ดมีำก เป็นขัน้ทีท่ ำได้ดเีกนิกวำ่ระดบัเฉลี่ย มกีำรประสำนงำนทีด่ ีมกีำรประเมนิผล มกีำร
ขยำยขอบเขตออกไปกวำ้งขวำงยิง่ข ึน้ 
 5. ขัน้ดเียี่ยม เป็นขัน้สมควรเป็นแบบอย่ำงส ำหรบัโรงพยำบำลอืน่ๆ (ซึ่งอำจจะยงัไม่มลีกัษณะที่
บรรยำยไวใ้นขณะนี้) 
 หำกโรงพยำบำลต้องกำรพฒันำใหไ้ด้ประโยชน์แกผู่้ป่วยอย่ำงแท้จรงิ ควรพยำยำมท ำใหไ้ด้ข ึน้ข ัน้
ที ่3 คอืระดบัดี 
 ในกำรบนัทกึเพื่อกำรสือ่สำรภำยในและสื่อสำรกบัผู้เยี่ยมส ำรวจ/ทีป่รกึษำกระบวนกำรคณุภำพ 
ใหใ้ชว้ธิแีรเงำด้วยสเีหลือง(รปูแบบ -> แรเงำ -> เลอืกส)ี ในชอ่งทีโ่รงพยำบำลเหน็วำ่ได้ปฏบิตัอิยู่ในระดบั
นัน้  ในแต่ละแถวอำจจะแรเงำได้หลำยช่องหำกเป็นกำรกระท ำทีต่่อยอดกนัและไมข่ดัแย้งกนั  ด้วยวธินีี้จะ
ท ำใหท้มีเหน็วำ่สมควรพัฒนำต่อไปอย่ำงไร 
 ในตำรำงตวัอย่ำงผลกำรทบทวน เป็นกำรสรปุตวัอย่ำงผลกำรทบทวนในแต่ละเรื่องเพื่อวเิครำะห์
วำ่กำรทบทวนนัน้ได้ครอบคลุมเรื่องรำวหรอืประเดน็ส ำคญัไวเ้พยีงใด  ในแต่ละกจิกรรมควรมตีวัอย่ำง
ประมำณ 5-7 เรือ่ง  
 หำกเป็นไปได้ โรงพยำบำลสำมำรถใชแ้บบบนัทกึนี้ในกำรสื่อสำรกบัทีป่รกึษำก่อนกำรเขำ้เยี่ยม   
ในกำรบนัทกึ ควรระบุชื่อโรงพยำบำลและวนัที่บนัทกึไว้โดย double click ในสว่นของ header 
 

สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 
มนีำคม 2558 
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1. กำรทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย 
วตัถปุระสงค์ 1) ผู้ป่วยทีม่คีวำมซบัซอ้นไดร้บักำรดแูลอย่ำงเป็นองคร์วม 2) ทมีงำนไดเ้รียนรู้จำกของจริง ใชเ้วลำท ำกจิกรรมพฒันำคุณภำพโดยอยู่ใกลช้ดิกบัผู้ป่วย ปฏิบตัิจนเป็นปกติ

ประจ ำวนั  สมำชกิมคีวำมไวต่อกำรรบัรูปั้ญหำ 
 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรทบทวนขณะ
ดแูลผู้ป่วย 

-แพทยแ์ละพยำบำลร่วมกนั
ทบทวนเดอืนละครัง้ 

-แพทยแ์ละพยำบำลร่วมกนั
ทบทวนเดอืนละ 2-3 ครัง้ ใน
แต่ละหอผู้ป่วย 

-แพทยแ์ละพยำบำลร่วมกบั
ทบทวนผู้ป่วยทุกสปัดำห ์ 
-มวีชิำชพีอื่นมำร่วมทบทวน
เมื่อจ ำเป็น 
 

-มกีำรบนัทกึกรณีทีน่่ำสนใจ
บำงรำยไวเ้ป็นบทเรียน 
-สมำชกิในหน่วยงำนสำมำรถ
แสดงวธิีประยุกต์กำรทบทวน
กบัผู้ป่วยทีก่ ำลงันอนในหอ
ผู้ป่วย 

น ำไปขยำยผลเพื่อกำรเรียนรู้
ในหน่วยงำนประเภทอื่นๆ  

ควำมครอบคลุม  หน่วยงำน: ทบทวนในหอ
ผู้ป่วยบำงหอ 
ผู้ป่วย: ครัง้ละ 1-2 รำย 

หน่วยงำน: ทุกหอผู้ป่วย1 
ผู้ป่วย: ผู้ป่วยทีม่คีวำม
ซบัซอ้น/ควำมเสีย่งส่วนใหญ่ 

หน่วยงำน: ทุกหอผู้ป่วย  
ผู้ป่วย: ทุกรำยทีม่โีอกำส
เรียนรู ้

 

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

 มกีำรวำงแนวทำงป้องกนัตำม
สำเหตุเบื้องต้น 

มกีำรวเิครำะห ์root cause 
และปรบัปรุงระบบเพื่อป้องกนั
กำรเกดิเหตุกำรณ์ซ ำ้ โดย
ทมีสหสำขำวชิำชพี  

-มกีำรประสำนกำรป้องกนั
อย่ำงเป็นระบบในระดบั รพ. 
 

-มกีำรประเมนิประสทิธิภำพ
ของกำรป้องกนั 

กำรสื่อสำร กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
แจ้งใหท้รำบแบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคญัและ
แนวทำงป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตั ิ มกีำรจดัท ำแนวทำงกำรดแูล
ผู้ป่วยทีไ่ดท้บทวน 

มกีำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
รองรบัแนวทำงทีว่ำงไว ้

-มหีลกัฐำนกำรปฏิบตัติำม
แนวทำงป้องกนั 

สำมำรถแสดง clinical 
outcome  

clinical outcome ดขีึน้ 

 
                                         
1 เน้นทีห่อผู้ป่วย หน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูลผู้ป่วย เช่น หอ้งคลอด OPD สำมำรถน ำมำประยุกต์ใชไ้ด ้



ตวัอย่ำงผลกำรทบทวน 
หน่วยงำน โรค กำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
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 2. กำรทบทวนควำมคิดเหน็/ค ำร้องเรียนของผู้รบับริกำร 
วตัถปุระสงค์: 1) ควำมคดิเหน็/ค ำร้องเรียนของผูร้บับริกำรไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม 2) ควำมคดิเหน็/ค ำร้องเรียนของผูร้บับริกำรน ำไปสู่กำรปรบัปรุงระบบงำนเพื่อป้องกนัปัญหำ 

3) เพิม่ควำมไวในกำรรบัรู้และกำรตอบสนองโดยทมีงำน 
 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรทบทวนควำม
คดิเหน็/ค ำรอ้งเรยีน 

มกีำรทบทวนควำมคดิเหน็/ค ำ
รอ้งเรยีน โดยหน่วยงำนที่มี
ควำมเสีย่งต่อกำรรอ้งเรยีนสูง 

มกีำรทบทวนควำมคดิเหน็/ค ำ
รอ้งเรยีนโดยหน่วยงำนส่วนใหญ่ 
เป็นประจ ำ 

-มรีะบบอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรรบัฟัง เช่น รบัฟังทุกรูปแบบ
,เจำ้หน้ำที่ช่วยจดบนับนัทึก 
-มกีำรสรุปของควำมคดิเหน็/ค ำ
รอ้งเรยีน จำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
มำเป็นภำพรวมของ รพ. จดักลุ่ม
และจดัล ำดบัควำมส ำคญั 

มรีะบบรบัฟังที่ proactive เช่น 
กำรสนทนำกลุ่ม กำรรบัฟังเสยีง
สะท้อนจำกชุมชน 

 

ควำมครอบคลุม หน่วยงำน: หน่วยที่มคีวำมเสีย่ง
สูง เช่น OPD ER LR  
กำรตอบสนอง: เรื่องที่มี
ผลกระทบสูง เช่น เสยีชวีติ 
ภำวะแทรกซอ้น 

หน่วยงำน: หน่วยงำนส ำคญั 
(คลนิิกบรกิำร ) 
กำรตอบสนอง: เรื่องที่มี
ควำมส ำคญัจ ำนวนหนึ่ง 

หน่วยงำน: ทุกหน่วยงำน 
กำรตอบสนอง: เรื่องที่มี
ควำมส ำคญัส่วนใหญ่ 

หน่วยงำน: ทุกหน่วยงำน 
กำรตอบสนอง: ทุกเรื่อง 

 

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

มกีำรปรบัปรุงบรกิำรทัว่ไปเพื่อ
ลดควำมไม่พงึพอใจ 

มกีำรปรบัปรุงแนวทำงกำรดูแล
ผูป่้วยจำกกำรวเิครำะหส์ำเหตุที่
ชดัแจง้ 

มกีำรปรบัปรุงแนวทำงดูแล
ผูป่้วยโดยวเิครำะห ์root cause 
ร่วมกบักำรใชข้อ้มูลวชิำกำร 

-มกีำรประสำนกำรป้องกนัอย่ำง
เป็นระบบในระดบั รพ. 
-มกีำรประเมนิประสทิธภิำพของ
กำรป้องกนั 

 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจง้ใหท้รำบแบบ
ทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พูดคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์:มคีวำมเขำ้ใจบำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผูเ้กีย่วขอ้งสำมำรถระบุ
ปัญหำที่ส ำคญัและแนวทำง
ป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏบิตัิ มกีำรจดัท ำแนวทำงกำรปฏบิตัิ
เพื่อป้องกนัปัญหำ 

มกีำรจดัสิง่อ ำนวยควำมสะดวก/
ขอ้เตอืนใจ/แบบบนัทึก เพื่อใหม้ี
กำรปฏบิตัทิี่ถูกตอ้ง 

มหีลกัฐำนกำรปฏบิตัติำม
แนวทำงป้องกนั 
 

ผลลพัธค์ ำรอ้งเรยีนมแีนวโน้ม
ลดลง 

 



 
ตวัอย่ำงผลกำรทบทวน 
 

หน่วยงำน ควำมคดิเหน็/ค ำร้องเรยีน กำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
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3. กำรทบทวนกำรส่งต่อ/ขอย้ำย/ปฏิเสธกำรรกัษำ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อประเมนิศกัยภำพในกำรดแูลผู้ป่วยของโรงพยำบำล รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรดแูลก่อนทีจ่ะมกีำรส่งต่อ 
 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรทบทวนกำรส่ง
ต่อ/ขอ้ยำ้ย/ปฏิเสธ
กำรรกัษำ 

มกีำรทบทวนปัญหำในกรณีที่
มคี ำร้องเรียน/มปัีญหำขณะ
กำรน ำส่ง 

-มกีำรสรุปภำพรวมของกำรส่ง
ต่อ/ขอยำ้ย/ปฏิเสธกำรรกัษำ 
-มกีำรทบทวนปัญหำในผู้ป่วย
จ ำนวนหน่ึง 

มกีำรวเิครำะหส์ำเหตุ จุดอ่อน 
หรือโอกำสพฒันำในกำรดแูล
ผู้ป่วยทุกรำยหรือส่วนใหญ่ 
โดยทมีสหสำขำวชิำชพี 

มกีำรติดตำมผลกำรดแูล
ผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลทีร่บั
กำรส่งต่อ 

 

ควำมครอบคลุม ครอบคลุมกรณีทีม่กีำร
ร้องเรียน 

ครอบคลุมกรณีทีค่ดิว่ำมี
ปัญหำ 

ครอบคลุมทุกรำยทีม่กีำรส่ง
ต่อ/ขอ้ยำ้ย/ปฏิเสธกำรรกัษำ 
หรือเกอืบทัง้หมด 

  

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

มกีำรปรบัปรุงบริกำรทัว่ไป
เพื่อลดควำมไม่พงึพอใจ 

มกีำรปรบัปรุงแนวทำงกำร
ดแูลผู้ป่วยจำกกำรวเิครำะห์
สำเหตุทีช่ดัแจ้ง 

มกีำรปรบัปรุงแนวทำงดแูล
ผู้ป่วยโดยวเิครำะห ์root 
cause ร่วมกบักำรใชข้อ้มลู
วชิำกำร 

-มกีำรประสำนกำรป้องกนั
อย่ำงเป็นระบบในระดบั รพ. 
-มกีำรประเมนิประสทิธิภำพ
ของกำรป้องกนั 

 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคญัและ
แนวทำงป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตั ิ มกีำรจดัท ำแนวทำงกำร
ปฏิบตัิเพื่อป้องกนัปัญหำ 

มกีำรจดัสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก/ขอ้เตือนใจ/แบบ
บนัทกึ เพื่อใหม้กีำรปฏิบตัิที่
ถูกต้อง 

มหีลกัฐำนกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงป้องกนั 
 

สำมำรถแสดงผลลพัธ์ของกำร
ปฏิบตั ิ

มกีำรลดลงของปัญหำ 

 

  



ตวัอย่ำงผลกำรทบทวน 
หน่วยงำน โรค/ปัญหำทีพ่บ มำตรฐำนกำรปฏบิตัทิ ี่ก ำหนด 
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4. กำรทบทวนกำรตรวจรกัษำโดยผู้ช ำนำญกว่ำ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำผู้ป่วยทีม่ำรบับริกำรจะไดร้บักำรดแูลอย่ำงมคุีณภำพและปลอดภยัในทุกช่วงเวลำของกำรรบับริกำร  
 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรทบทวนกำร
ตรวจรกัษำนอกเวลำ
รำชกำรซึง่กระท ำ
โดยพยำบำล/แพทย์
ใชทุ้น 

มกีำรทบทวนห่ำงกว่ำสบัดำห์
ละครัง้ 

มกีำรทบทวนประจ ำทุก
สปัดำห ์

มกีำรทบทวนทุกวนัท ำกำร 
โดยเลอืกกรณีทีม่ขีอ้สงสยั
ร่วมกบักำรสุ่มใหแ้พทย์
เจ้ำของเวร/แพทยอ์ำวุโสเป็นผู้
ทบทวน 

-ผลของกำรทบทวนท ำใหม้ี
กำรเพิม่พนูควำมรู้/ทกัษะที่
จ ำเป็นแก่ผู้ปฏิบตั ิ
-มกีำรทบทวนในสำยวชิำชีพ
อื่น 

ผลของกำรทบทวนท ำใหเ้หน็
ประเดน็ปัญหำเชงิระบบ และ 

ควำมครอบคลุม ควำมผิดพลำดส ำคญัทีม่ี
ผลเสยีรุนแรงต่อผูป่้วย 

ควำมผิดพลำดทีพ่บบ่อย ควำมผิดพลำดทีพ่บเป็นส่วน
ใหญ่  

น ำส่วนทีเ่กือบพลำดมำทบ 
ทวนดว้ย 

 

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

มกีำรสรุปขอ้ผิดพลำดทีพ่บ
บ่อย 

มกีำรปรบัปรุงแนวทำงตรวจ
รกัษำ  

มกีำรปรบัปรุงแนวทำงกำร
ตรวจรกัษำโดยใชข้อ้มลู
วชิำกำร 

-มกีำรประสำนกำรป้องกนั
อย่ำงเป็นระบบในระดบั รพ. 
-มกีำรประเมนิประสทิธิภำพ
ของกำรป้องกนั 

 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคญัและ
แนวทำงป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตั ิ มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรตรวจ
รกัษำทีม่โีอกำสผิดพลำด 

มกีำรจดัสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก/ขอ้เตือนใจ/แบบ
บนัทกึ/กำรฝึกอบรม/สื่อกำร
เรียนรู้ เพื่อใหม้กีำรปฏิบตัิที่
ถูกต้อง 

มหีลกัฐำนกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงป้องกนั 
มกีำรติดตำมผูป่้วยทีไ่ดร้บักำร
ดแูลอย่ำงไม่เหมำะสมมำตรวจ
รกัษำใหม่ 

ผลลพัธ์กำรปฏบิตัิทีผ่ิดพลำด
บ่อยๆ ลดลง 

 

 
 



ตวัอย่ำงผลกำรทบทวน 
หน่วยงำน โรค/ปัญหำทีพ่บ มำตรฐำนกำรปฏบิตัทิ ี่ก ำหนด 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
       

11 
 

 5. กำรค้นหำและป้องกนัควำมเส่ียง 
วตัถปุระสงค์: เพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำผู้ป่วย ผู้รบับริกำร และผูป้ฏิบตัิงำน จะอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั มคีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิเหตุกำรณ์ทีไ่ม่พงึประสงคน้์อยทีสุ่ด 
 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรคน้หำควำมเสีย่ง เริ่มต้นเรียนรู้ทีจ่ะคน้หำควำม

เสีย่ง 
ใชว้ธิีกำรคน้หำควำมเสีย่ง
หลำยๆ วธิี (ส ำรวจ ทบทวน
ปัญหำทีเ่คยเกดิ ติดตำมกำร
ไหลเวยีน ฯลฯ)   

-สำมำรถคน้หำควำมเสีย่ง
ส ำคญัไดค้รอบคลุม (ทัง้ดำ้น
กำยภำพ กระบวนกำรท ำงำน 
กำรดแูลผู้ป่วย)  

มรีะบบคน้หำและเฝ้ำระวงั
อย่ำงต่อเน่ือง 

 

ควำมครอบคลุม หน่วยงำน: บำงหน่วยที่
เกีย่วขอ้ง 
 

หน่วยงำน: บำงหน่วย 
กลุ่มผู้ป่วย: กลุ่มทีเ่สีย่งสงู 
กระบวนกำร: ทีเ่สีย่งสงู 

หน่วยงำน: บำงหน่วย 
กลุ่มผู้ป่วย: ทุกกลุ่มทีเ่สีย่ง 
กระบวนกำร: กระบวนกำร
ส ำคญั 

หน่วยงำน: ทุกหน่วยที่
เกีย่วขอ้ง 
 

ระบบงำน: ทุกระบบ และ
พจิำรณำอย่ำงเชื่อมโยง 

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

เลอืกควำมเสีย่งส ำคญัมำหำ
แนวทำงป้องกนั 

มกีำรก ำหนดแนวทำงป้องกนั
ควำมเสีย่งทีส่ ำคญัไดป้ระมำณ
ครึ่งหน่ึง 

มกีำรวเิครำะห ์root cause 
ของควำมเสีย่งส ำคญัส่วนใหญ่ 
และวำงแนวทำงป้องกนัโดย
ทมีสหสำขำวชิำชพี 

-มกีำรประสำนกำรป้องกนั
อย่ำงเป็นระบบในระดบั รพ. 
 

-มกีำรประเมนิประสทิธิภำพ
ของกำรป้องกนั 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคญัและ
แนวทำงป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตั ิ มกีำรก ำหนดแนวทำงป้องกนั
ควำมเสีย่ง 

มกีำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
รองรบัแนวทำงทีว่ำงไว ้

มหีลกัฐำนกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงป้องกนั 

มผีลลพัธ ์ ผลลพัธ์ของสถิติอุบตัิกำรณ์ 
(ซึง่ขอ้มลูน่ำเชื่อถือ) ลดลง 

 



 ตวัอย่ำงผลกำรค้นและและป้องกนั 
หน่วยงำน ควำมเสี่ยง กำรป้องกนั 
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6. กำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำรติดเช้ือในโรงพยำบำล 
วตัถปุระสงค์: เพื่อสร้ำงหลกัประกนัว่ำผู้ป่วยและผู้ปฏบิตังิำนจะมคีวำมเสีย่งต่อกำรติดเชือ้ในโรงพยำบำลในระดบัต ่ำทีสุ่ด 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรเฝ้ำระวงั เริ่มต้นเรียนรู้ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู

กำรติดเชือ้ในโรงพยำบำล 
มกีำรเกบ็ขอ้มลูอตัรำกำรติด
เชือ้ทีเ่หมำะสมกบัระดบัของ
โรงพยำบำล 

มกีำรน ำขอ้มลูมำวเิครำะหแ์ละ
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำ
หรือทบทวนมำตรกำรทีใ่ชอ้ยู ่

  

ควำมครอบคลุม  บำงหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรือกลุ่มผู้ป่วยทีเ่สีย่งสงู หรือ
กระบวนกำรทีเ่สีย่งสงู อย่ำง
ใดอย่ำงหน่ึง 

กลุ่มผู้ป่วย: กลุ่มทีเ่สีย่งสงู 
+หน่วยงำน: บำงหน่วยที่
เกีย่วขอ้ง 
+กระบวนกำร: ทีเ่สยีงสงู 

ผู้ป่วยทุกกลุ่มทีเ่สีย่ง ในทุก
หน่วยทีเ่กีย่วขอ้ง และทุก
กระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

 มกีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง
ส ำคญั (กระบวนกำร 
หน่วยงำน กำรติดเชือ้) 

มกีำรวเิครำะหส์ำเหตุ ก ำหนด
เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำร
ป้องกนั 

มกีำรน ำขอ้มลูวชิำกำรมำ
ก ำหนดแนวทำงป้องกนั โดย
ผู้เกีย่วขอ้งมส่ีวนร่วม 

-มกีำรประสำนกำรป้องกนั
อย่ำงเป็นระบบในระดบั รพ. 
-มกีำรประเมนิประสทิธิภำพ
ของกำรป้องกนั 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคญัและ
แนวทำงป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตั ิ มกีำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อ
ป้องกนักำรติดเชือ้  

มกีำรจดัสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบตัติำม
มำตรกำรทีก่ ำหนดไว ้ 

มกีำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำร
ป้องกนัทีก่ ำหนดไว ้
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรลำ้ง
มอื เทคนิคปรำศจำกเชือ้ กำร
แยกผู้ป่วย กำรป้องกนักำรติด
เชือ้และกำรติดตำมหลงั 
exposure ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที ่

มกีำรปฏิบตัิเพื่อลดระกบักำร
ติดเชือ้ทีเ่ป็นเป้ำหมำยส ำคญั
ของ รพ. 

 

  



 
ตวัอย่ำงผลกำรวิเครำะห์/ป้องกัน/เฝ้ำระวงั 
 

หน่วยงำน ควำมเสี่ยงต่อกำรตดิเชื้อ กำรป้องกนั 
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7. กำรป้องกนัและเฝ้ำระวงัควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำผู้ป่วยไดใ้ชย้ำอย่ำงถูกต้องและปลอดภยั 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรเฝ้ำระวงั เริ่มต้นเรียนรู้ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู

ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ 
มกีำรเฝ้ำระวงัควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำในควำม
รบัผิดชอบของพยำบำลหรือ
เภสชักร ส่วนใดส่วนหน่ึง 

มกีำรเฝ้ำระวงัควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำทัง้ในส่วน
ควำมรบัผิดชอบของแพทย ์
พยำบำลและเภสชักร 

-มกีำรประสำนและวเิครำะห์
ขอ้มลูกำรเฝ้ำระวงัของทุกส่วน
เขำ้ดว้ยกนั 
-มกีำรทบทวนและปรบัปรุง
ประสทิธิภำพของกำรเฝ้ำระวงั 

 

ควำมครอบคลุม  กำรเฝ้ำระวงัครอบคลุมผู้ป่วย
บำงกลุ่ม 
กำรป้องกนัครอบคลุมยำทีม่ี
โอกำสเกดิปัญหำบำงส่วน 

กำรเฝ้ำระวงัครอบคลุมผู้ป่วย
ทุกกลุ่ม  
กำรป้องกนัครอบคลุมยำทีม่ี
โอกำสเกดิปัญหำส่วนใหญ่ 

  

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

น ำปัญหำควำมคลำดเคลื่อน
ทำงยำหรือเหตุกำรณ์ไม่พงึ
ประสงคจ์ำกยำทีเ่คยเกดิขึน้ที่
โรงพยำบำลอื่นมำวเิครำะห์
ระบบและก ำหนดแนวทำง
ป้องกนั 

พจิำรณำยำทีม่โีอกำสเกดิ
ปัญหำ หรือผลไม่พงึประสงค ์
หรือควำมคลำดเคลื่อนสงู และ
ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั 

พจิำรณำยำทีม่โีอกำสเกดิ
ปัญหำ หรือผลไม่พงึประสงค ์
หรือควำมคลำดเคลื่อนสงู และ
ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัที่
รดักุม 

-มกีำรประสำนกำรป้องกนั
อย่ำงเป็นระบบในระดบั รพ. 
 

-มกีำรประเมนิประสทิธิภำพ
ของกำรป้องกนั 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคญัและ
แนวทำงป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตั ิ มกีำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่
ชดัเจนเพื่อควำมปลอดภยัใน
กำรใชย้ำ เช่น กำรเขยีนค ำสัง่
ใชย้ำ กำรใชค้ ำย่อ กำรยนืยนั
ค ำสัง่ กำรเกบ็ยำ 

มกีำรจดัสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก/ค ำเตือน/แบบบนัทกึ 
เพื่อใหม้กีำรปฏิบตั ิ

มหีลกัฐำนกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงทีก่ ำหนด 

สำมำรถแสดงผลลพัธ์ของ
ควำมรดักุมและควำม
ปลอดภยัในกำรใชย้ำ 

 



 
ตวัอย่ำงผลกำรเฝ้ำระวงัและป้องกันควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ 
 

หน่วยงำน ปัญหำทีพ่บ/ขอ้มลูควำมคลำดเคลื่อน กำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
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8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ส าคัญ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อเรียนรู้และปรบัเปลีย่นวกิฤติใหเ้ป็นโอกำส ใชค้วำมสญูเสยีทีเ่กดิขึน้มำสร้ำงหลกัประกนัว่ำจะไม่เกดิเหตุกำรณ์ทีไ่ม่พงึประสงคซ์ ำ้ โดยเน้นกำรป้องกนัไปทีก่ำรวำง

ระบบงำนทีด่ ี
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรท ำกจิกรรม  มกีำรทบทวนกำรเกดิ

ภำวะแทรกซอ้นและกำรรกัษำ
ซ ำ้โดยทนัท ี

มกีำรทบทวนอุบตัิกำรณ์ตำม
ระดบัควำมรุนแรง และดว้ย
ควำมเขำ้ใจเป้ำหมำย 

มกีำรท ำควำมเขำ้ใจและให้
ควำมส ำคญักบักรณี “เกอืบ
พลำด” 

 

ควำมครอบคลุม มกีำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่สยีชวีติ
หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงคท์ี่
รุนแรงบำงรำย 

มกีำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่สยีชวีติ
หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงคท์ี่
รุนแรงประมำณครึ่งหน่ึง 

มกีำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่สยีชวีติ
หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงคท์ี่
รุนแรงส่วนใหญ่ 

มกีำรทบทวนผู้ป่วยทีเ่สยีชวีติ
หรือเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงคท์ี่
รุนแรงทุกรำย 

 

กำรวำงแนวทำง
ป้องกนั 

 มกีำรวำงแนวทำงป้องกนัตำม
สำเหตุทีช่ดัแจ้ง 

มกีำรวเิครำะห ์root cause 
และปรบัปรุงระบบเพื่อป้องกนั
กำรเกดิเหตุกำรณ์ซ ำ้ โดย
ทมีสหสำขำวชิำชพี  

-มกีำรประสำนกำรป้องกนั
อย่ำงเป็นระบบในระดบั รพ. 
-มกีำรประเมนิประสทิธิภำพ
ของกำรป้องกนั 

 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุปัญหำทีส่ ำคญัและ
แนวทำงป้องกนัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบต้ ิ มกีำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่
ชดัเจน 

มกีำรจดัสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก/ปรบัปรุงแบบบนัทกึ 
เพื่อใหม้กีำรปฏิบตั ิ

มหีลกัฐำนของกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงทีก่ ำหนด 

มกีำรวเิครำะหค์วำมเพยีงพอ
ของกำรปรบัปรุงระบบทีไ่ด้
ด ำเนินกำรไปแลว้ 

 

 

 



ตวัอย่ำงผลกำรทบทวน 
หน่วยงำน เหตุกำรณ์ทีท่บทวน กำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
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9. กำรทบทวนควำมสมบูรณ์ของกำรบนัทกึเวชระเบยีน 
วตัถปุระสงค์: เพื่อใหส้ำมำรถใชป้ระโยชน์จำกเวชระเบียนส ำหรบักำรสื่อสำรระหว่ำงกำรดแูลผูป่้วย และกำรประเมนิคุณภำพของกำรดแูลผู้ป่วยไดอ้ย่ำงเต็มที่ 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรท ำกจิกรรม มกีำรทบทวนปีละครัง้ มกีำรก ำหนดประเดน็ในกำร

ทบทวนชดัเจน 
มกีำรทบทวนทุก 6 เดอืน  

มกีำรก ำหนดเกณฑก์ำร
ประเมนิเวชระเบียนที่
เหมำะสม 
มกีำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
อย่ำงน้อยทุก 4 เดอืน 

มกีำรทบทวนคุณภำพของกำร
บนัทกึควบคู่ไปดว้ย  

มกีำรทบทวนทนัทใีน Case ที่
มปัีญหำ โดยทมีสหวชิำชพี 

ควำมครอบคลุม ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเสีย่งทุก
รำย 

ครอบคลุม 2-5% ครอบคลุม >5% ของเวช
ระเบยีนผู้ป่วยใน กระจำยในผู้
ประกอบวชิำชพีทุกคน 

ครอบคลุม >  5% ของเวช
ระเบยีนผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอก กระจำยในผู้ประกอบ
วชิำชพีทุกคน 

 

กำรปรบัปรุง  มกีำรปรบัปรุงกำรบนัทกึ มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
แนวทำงกำรปรบัปรุงทีช่ดัเจน 

มกีำรปรบัปรุงกำรบนัทกึอย่ำง
ต่อเน่ือง 

 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุจุดอ่อน เป้ำหมำย และ
แนวทำงกำรปรบัปรุง 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตั ิ มกีำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่
ชดัเจน 

มกีำรจดัสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก/ปรบัปรุงแบบบนัทกึ 
เพื่อใหม้กีำรปฏิบตั ิ

ควำมสมบูรณ์ของบนัทกึเวช
ระเบยีนมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ 

อตัรำควำมสมบูรณ์ของเวช
ระเบยีนอยู่ในระดบัด ี

อตัรำควำมสมบูรณ์ของเวช
ระเบยีนอยู่ในระดบัดมีำก
ติดต่อกนั 

 
 
 
 



 

10. การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำจะมกีำรดแูลผูป่้วยอย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั มปีระสทิธิภำพ บนพืน้ฐำนของขอ้มลูวชิำกำรทีท่นัสมยั น่ำเชื่อถือ  
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรท ำกจิกรรม มกีำรวเิครำะหโ์รคส ำคญัและ

ประเดน็ปัญหำ/ควำมเสีย่ง ใน
โรคนัน้ๆ 

มกีำรคน้หำขอ้มลูวชิำกำรที่
เกีย่วขอ้ง 

มกีำรท ำ gap analysis เพื่อ
พจิำรณำว่ำควรปรบัปรุงใน
ประเดน็ใด 

มคีวำมพยำยำมทีจ่ะน ำขอ้มลู
วชิำกำรมำปรบัปรุงกำรดแูล
ผู้ป่วยอย่ำงต่อเน่ือง 

 

ควำมครอบคลุม เริ่มต้นในบำงโรค ครอบคลุมโรคง่ำยๆ ทีพ่บบ่อย ครอบคลุมกลุ่มโรคทีส่ ำคญั
บำงส่วน เช่น High risk High 
cost 

ครอบคลุมโรคทีส่ ำคญัส่วน
ใหญ่ 

 

กำรปรบัปรุงแนว
ทำงกำรดแูลผู้ป่วย 

 มกีำรปรบัปรุงแนวทำงกำร
ดแูลผู้ป่วย  

มกีำรปรบัปรุงแนวทำงกำร
ดแูลผู้ป่วยโดยใชข้อ้มลู
วชิำกำร 

มกีำรปรบัปรุงกำรดแูลผู้ป่วย
โดยใชข้อ้มลูวชิำกำรร่วมกบั
กำรพฒันำจำก approach 
อื่นๆ 

 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุแนวทำงกำรดแูลผู้ป่วย
ตำมขอ้มลูวชิำกำรทีส่ ำคญัได ้

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงทีก่ ำหนด 

มกีำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่
ชดัเจน  

มกีำรจดัท ำสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก/ค ำเตือน/แบบบนัทกึ 
เพื่อใหม้กีำรปฏิบตั ิ

มหีลกัฐำนของกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงทีป่รบัปรุง 

สำมำรถแสดงผลลพัธ์กำรดแูล
ผู้ป่วยทีด่ขีึน้ 
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ตวัอย่ำงผลกำรทบทวน 
 

หน่วยงำน โรค กำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 11. กำรทบทวนกำรใช้ทรพัยำกร 
วตัถปุระสงค์: เพื่อใหก้ำรตดัสนิใจใชท้รพัยำกรในกำรดแูลผู้ป่วยและกำรปฏิบตังิำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม คุม้ค่ำ อยู่บนพืน้ฐำนทำงวชิำกำร 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรท ำกจิกรรม เริ่มมกีำรวเิครำะหก์ำรใช้

ทรพัยำกร 
มกีำรทบทวนควำมคุม้ค่ำของ
กำรใชท้รพัยำกร 

มกีำรทบทวนกำรใชท้รพัยำกร
โดยผู้เกีย่วขอ้งดว้ยควำม
เขำ้ใจ 

  

ควำมครอบคลุม  มกีำรทบทวนกำรใชท้รพัยำกร
ในส่วน non-clinical 

มกีำรทบทวนกำรใชท้รพัยำกร
ในส่วนของกำรดแูลผู้ป่วย 
(เช่น กำรตรวจ investigate, 
กำรใชย้ำ, กำรท ำหตัถกำร) 

มกีำรทบทวนกำรใชท้รพัยำกร
ในส่วนของกำรดแูลผู้ป่วยทุก
ดำ้น (กำรตรวจ investigate, 
กำรใชย้ำ, กำรท ำหตัถกำร) 

มกีำรทบทวนในทุกหน่วยงำน 

กำรปรบัปรุงกำรใช้
ทรพัยำกร 

 เริ่มมกีำรปรบัปรุง ยงัไม่
ชดัเจนว่ำจะมผีลต่อกำร
เปลีย่นแปลงกำรใชท้รพัยำกร
อย่ำงไร 

มกีำรปรบัปรุงเพื่อใหม้กีำรใช้
ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำหรือลด
กำรใชท้รพัยำกรทีไ่ม่จ ำเป็น  

มกีำรน ำขอ้มลูวชิำกำรมำ
ก ำกบัควำมเหมำะสมของกำร
ใชท้รพัยำกร 

 

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ
แบบทำงเดยีว 

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
ระบุแนวทำงกำรใชท้รพัยำกร
ทีไ่ดร่้วมกนัปรบัปรุงได ้

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
 

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงทีก่ ำหนด 

มกีำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่
ชดัเจน 

มกีำรจดัท ำสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก/ค ำเตือน/แบบบนัทกึ 
เพื่อใหม้กีำรปฏิบตั ิ

มหีลกัฐำนของกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงทีป่รบัปรุง 

สำมำรถแสดงประสทิธิภำพใน
กำรใชทัรพัยำกรทีเ่พิม่ขึน้ 
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ตวัอย่ำงผลกำรทบทวน 
 

หน่วยงำน ทรพัยำกรที่มกีำรทบทวน กำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



12. กำรติดตำมเคร่ืองช้ีวดัส ำคัญ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อใหทุ้กหน่วยงำนและทุกระดบัมขีอ้มลูทีใ่ชส้ะทอ้นคุณภำพของกำรท ำงำนตำมหน้ำทีแ่ละเป้ำหมำยส ำคญั 
 เริ่มต้น พอใช้ ด ี ดมีำก ดเียีย่ม 
กำรติดตำมเครื่องชี้
วดั 

มกีำรติดตำมเครื่องชีว้ดันำนๆ 
ครัง้  

เริ่มมกีำรติดตำมเครื่องชีว้ดั
บ่อยครัง้ขึน้ ผูเ้กีย่วขอ้งส่วน
หน่ึงเขำ้มำร่วมวเิครำะห ์

มกีำรติดตำมเครื่องชีว้ดัโดย
ผู้เกีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ดว้ยควำมเขำ้ใจ 

มกีำรติดตำมเครื่องชีว้ดัโดย
ผู้เกีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ดว้ยควำมเขำ้ใจ  มตีวัชีว้ดั
ตำมหน้ำทีแ่ละเป้ำหมำย
ส ำคญั 

 

ควำมครอบคลุม มเีครื่องชีว้ดัระดบั รพ.หรอื
ระดบัหน่วยงำนหลกัๆ 

มเีครื่องชีว้ดัระดบั รพ.และ
หน่วยงำนหลกัทุกหน่วย 

มเีครื่องชีว้ดัระดบั รพ., 
หน่วยงำนหลกัทุกหน่วย, และ
กลุ่มผู้รบับริกำรส ำคญั 

มเีครื่องชีว้ดัระดบั รพ., 
หน่วยงำนทุกหน่วย และกลุ่ม
ผู้รบับริกำรส ำคญั 

 

กำรวเิครำะหช์อ้มลู  มกีำรใชเ้ครื่องมอืทำงสถิติหรือ
พจิำรณำแนวโน้มกำร
เปลีย่นแปลงหรือเปรียบเทยีบ
ขอ้มลู 

มกีำรแปลควำมหมำยของ
ขอ้มลูทีว่เิครำะห ์

  

กำรสื่อสำร สื่อสำรดว้ยกำรแจ้งใหท้รำบ 
ติดใหด้ ู

กระบวนกำร: สื่อสำรดว้ยกำร
พดูคุยท ำควำมเขำ้ใจ 
ผลลพัธ์: มคีวำมเขำ้ใจ
บำงส่วน 

ผลลพัธ์: ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถ
อธิบำยควำมหมำยของ
เครื่องชีว้ดัได้ 

มกีำรสื่อสำรเพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงในระดบักวำ้ง 
ผู้เกีย่วขอ้งสำมำรถอธบิำย
เป้ำหมำยและประโยชน์ของ
กำรติดตำมเครื่องชีว้ดัได ้

มกีำรประเมนิผลของกำร
สื่อสำร 

กำรใชป้ระโยชน์ใน
กำรพฒันำ 

มกีำรก ำหนดระบบงำนทีต่้อง
พฒันำเน่ืองมำจำกกำรติดตำม
เครื่องชีว้ดั 

เริ่มมกีำรพฒันำระบบงำนเป็น
ผลจำกกำรติดตำมเครื่องชีว้ดั 

มกีำรพฒันำระบบงำนส่วน
ใหญ่ทีเ่หน็โอกำสพฒันำจำก
กำรติดตำมเครื่องชีว้ดั 

มกีำรพฒันำและติดตำม
เครื่องชีว้ดัต่อเน่ือง 
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ตวัอย่ำงผลกำรติดตำมเคร่ืองช้ีวดัและใช้ประโยชน์ 
 

ระดบั/หน่วยงำน เครื่องชี้วดัทีต่ดิตำม กำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 


