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วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

• สรา้งความรูส้กึร่วม เหน็คณุค่าของการทบทวน 

• เพือ่ใหก้ารทบทวนเป็นลกัษณะของการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ช่วยเหลอืซึ่งกนัและ

กนั  ทมีพยายามหาโอกาสในการทบทวนใหไ้ดม้ากที่สดุ จนน าไปสูก่ารทบทวน

ในงานประจ า 

• เพือ่ใหมี้การขยายผลการทบทวนรายกรณีสูก่ารพฒันากระบวนการดูแลรกัษา

และระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง น าไปสูผ่ลลพัธก์ารดูแลรกัษาที่ดีข้ึน 
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เม่ือรูว่้ามีคณุค่า จงึมีพลงั 

• “ความสุข ความพอใจไม่ควรใหอ้ยู่เป็นแค่การอยู่รอด  แต่ความสุขความพอใจอยู่ที่

การท าดี ท าตรง ท าถกูตอ้ง และมีชีวติอยู่เพือ่การท างานยากๆที่คนธรรมดาท าไม่ได ้

มากกว่า”  (โกมล คมีทอง) 

• เป็นความทา้ทายว่า ท าอย่างไรเราจะรบัรูถ้งึความมีคุณค่าของตวัเอง โดยที่ไม่

ข้ึนกบัคนอืน่ที่มาบอก หรอืมาท าใหเ้รารูส้กึ 

• การท างานที่อทุศิใหม้ากกว่าสิง่ตอบแทนที่ไดร้บั กลบัมีคณุค่าอย่างยิ่ง หากเรามี

แนวคดิว่าเรามิไดเ้ป็นฝ่ายถกูเอาเปรยีบ แต่เรายงัมิไดช้ดใชห้รอืจา่ยคนืใหคู่้ควร 
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Inner Power  
• The Power of Collective Consciousness 

• The Power of Intention & Effort 

• The Power of Compassion 

• The Power of Mindfulness 

• The Power of Wisdom 
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องคก์รท่ีน่าไวว้างใจ กบั ความปลอดภยั   
Mindset Mindfulness Culture 

ตาดู เราควรน าประสบการณ์ของเรา

เองและของคนอืน่มาใช้

ประโยชน์ในการตรวจจบัหา

ความผิดปกตใิหม้ากที่สุด 

มองหาสิง่ผิดปกติรอบตวั  

(Sensitivity to 

Operation) 

ใชต้่อมเอะ๊ใหเ้ป็น

ประโยชน ์

ไวต่อสิง่ผิดปกติรอบตวั 

KM เรยีนรู/้ถ่ายทอดจากผู ้

อาวโุส/ผูม้ีประสบการณ์ 

หฟูัง ความเหน็ของทกุคนมีคณุค่า 

แมว้่าจะแตกต่างจากความเหน็

ของเรา 

รบัฟังและรบัรูเ้สยีงของ

ผูค้นรอบตวั (deference 

to expertise) 

Respect & Listen 

ใหเ้กยีรติและรบัฟังเสยีง

ของทกุคน  

จดัระบบใหผู้ค้นทกัทว้ง

กนัได ้
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Mindset Mindfulness Culture 

ใครค่รวญ สรรพสิง่มีความสมัพนัธก์นั, ระบบ

ใหญ่ประกอบดว้ยระบบย่อย

จ านวนมาก,  

ใชแ้นวคดิเชิงระบบเพือ่พจิารณา

สิง่ที่ซ่อนตวัอยู่ 

พนิิจความสมัพนัธข์องสรรพ

สิง่ ไม่ด่วนอธบิายโดยเอางา่ย

เขา้ว่า (reluctance to 

simplify) 

RCA วเิคราะหใ์หเ้หน็ตน้ตอของ

ปญัหา ใช ้Systems Thinking 

จาก event -> pattern -> 

structure -> mental model 

คาดการณ์ เหตรุา้ยอะไรกส็ามารถเกดิข้ึนได ้

ถา้ไม่ระมดัระวงั อะไรที่เคยเกดิก็

เอามาเป็นขอ้เตือนใจ อะไรที่ไม่

เคยเกดิกค็วรจะคาดการณ์อย่าง

รอบคอบ 

ตื่นรูใ้นทกุสถานการณ์ว่ามี

ความเสีย่งอะไรที่สามารถ

เกดิข้ึนได ้(preoccupation 

with failure) 

FMEA (Failure Mode & Effect 

Analysis) ในทกุโอกาส พจิารณา

ว่างานน้ีมีโอกาสเกดิความ

ผิดพลาดอะไรไดบ้า้ง รวบรวม  

near-miss มาใชป้ระโยชน์ 

องคก์รที่น่าไวว้างใจ กบั ความปลอดภยั   
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Mindset Mindfulness Culture 

เตรียมพรอ้ม ความประมาทน ามาสู่

หายนะของทกุฝ่าย 

ขวนขวายเตรยีมพรอ้ม

รบัมือทกุสถานการณ์ 

(resilience) 

Preparedness 

ไม่ประมาท มาท่าไหน

รบัมือไดห้มด 

พรอ้มรบัมือกบัทกุ

เหตกุารณ์ที่เป็นไปได ้

ดว้ย คน เครื่องมือ 

อปุกรณ์ เวชภณัฑ์

สถานที่ 

องคก์รท่ีน่าไวว้างใจ กบั ความปลอดภยั   
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5 Questions that Encourage Learning  
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ท าไมตอ้งทบทวน? 

• ทบทวนเพื่อเรยีนรูจ้ากความผิดพลาดและน าไปสูก่ารป้องกนั  

• ทบทวนเพื่อสรา้งความคุน้ชินในการสรา้งวฒันธรรมการมุ่งเนน้ผูป่้วย การ

สือ่สารที่เปิดกวา้งและตรงไปตรงมา  

• ทบทวนเพื่อฝึกการคดิเชิงระบบ ใหเ้หน็ความเช่ือมโยงของปจัจยัต่างๆ ใน

ระบบที่ซบัซอ้น และมุ่งแกไ้ขที่สาเหตรุาก (root cause) 

• ทบทวนเพื่อเปลี่ยนจาก blame culture หรอื person approach (การ

ต าหนิผูเ้กี่ยวขอ้งเม่ือเกดิความผิดพลาด) มาเป็น just culture 

(วฒันธรรมของความเป็นธรรม) และ systems approach ซ่ึงเอื้อต่อการ

พฒันาระบบงานขององคก์รมากกว่า 
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ทบทวนใหเ้กดิคณุค่า : ท าอย่างไร? 

• ใชก้ารทบทวนเป็นตวัจุดประกายหาโอกาสพฒันาและสรา้งการเรยีนรู ้

• มอบหมายความรบัผิดชอบในการทบทวนในพื้นที่ต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นภาระนอ้ยที่สดุ  

• มีความถี่ที่เหมาะสม ฝงัอยู่ในงานประจ า และครอบคลมุโอกาสพฒันาต่างๆ ใหม้าก

ที่สดุ  

• ใชห้ลกัเกดิเหตตุรงไหน ตามไปดูตรงนั้น แลว้หาทางป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ ้า  

• ใชห้ลกั หาจุดเปลี่ยน (หรอื unsafe act) พูดคยุกบัผูค้นที่เกี่ยวขอ้ง อดุช่องโหว่ใน

ปราการป้องกนัดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์

• ตัง้ค าถามว่าเม่ือปฏบิตัิตามแนวทางป้องกนัที่สรุปกนัไดแ้ลว้จะสามารถป้องกนัหรอืลด

โอกาสเกดิอบุตัิการณ์นั้นไดห้รอืไม่ ถา้ไม่ไดค้วรกลบัไปคิดหามาตรการป้องกนัใหม่ 

• ฝงัแนวทางปฏบิตัิเขา้ไปในระบบงาน เช่น บรรจใุนคู่มือ แบบบนัทึก ตวัช่วยเตือน 
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การทบทวนเพือ่คน้หาโอกาสพฒันา 
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การทบทวนการใหบ้รกิารและการดูแลผูป่้วย 

คะแนน 1 มีการทบทวนเป็นคร ัง้คราว 

คะแนน 2 มีการทบทวนและปรบัปรุงที่สอดคลอ้งกบับรบิทของหน่วยงานอย่างสม า่เสมอ 

คะแนน 3 ทบทวนครอบคลมุโอกาสเกดิปญัหาส าคญั มีการวเิคราะห ์ Root cause เพือ่หาสาเหต ุ

            เชิงระบบ น ามาสูก่ารปรบัปรุงระบบงาน เนน้ที่การป้องกนัสาเหตทุี่แทจ้รงิอย่างครบถว้น 

คะแนน 4 ทบทวนที่บูรณาการเขา้เป็นกจิกรรมประจ า มีความไวในการตรวจพบปญัหาในการดูแลผูป่้วย 

            ตดิตามการปฏบิตัติามระบบงานที่ไดร้บัการปรบัปรุงและผลลพัธท์ี่เกดิข้ึน 

คะแนน 5  มีวฒันธรรมของการทบทวนคณุภาพการดูแลผูป่้วย 

             รวมทัง้การมีระบบ  Concurrent monitoring ในรูปแบบต่างๆ 
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ทบทวนครอบคลมุโอกาสเกดิปญัหาส าคญั ?  

ทบทวนที่บูรณาการเขา้เป็นกจิกรรมประจ า ?  ไวในการตรวจพบปญัหา? 

ทบทวนสอดคลอ้งบรบิทของหน่วยงานอย่างสม า่เสมอ ?  

ค าถาม  

ตดิตามการปฏบิตัติามระบบงานที่ไดร้บัการปรบัปรุงและผลลพัธท์ี่เกดิข้ึน? 
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เป้าหมายและประเด็นส าคญั 

ของกจิกรรมทบทวน 
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การทบทวนขณะดูแลผูป่้วย 

เป้าหมาย : ท าใหผู้ป่้วยที่มีความซบัซอ้นไดร้บัการดูแลอย่างเป็นองคร์วม และทมีงานไดเ้รยีนรู ้

จากของจรงิ ใชเ้วลาท ากจิกรรมพฒันาคุณภาพโดยอยู่ใกลชิ้ดกบัผูป่้วย ปฏบิตัจินเป็นปกติ

ประจ าวนัและไวต่อการรบัรูป้ญัหา   

ประเด็นส าคญั : เพิ่มความไวในการคน้หาปญัหาของผูป่้วย ตอบสนอง/แกป้ญัหาของ

ผูป่้วยในทนัที เรยีนรูจ้ากสิง่ที่ผูป่้วยแต่ละคนหยิบยื่นให ้เรยีนรูจ้ากมมุมองของวิชาชีพอืน่ 

และไดม้องเหน็ประเด็นที่จะน าไปปรบัปรุงระบบงาน 

หมายเหต ุ: 1) การบนัทึกขอ้มูลสรุปความเสีย่งที่พบไวอ้ย่างงา่ยๆ จะช่วยใหก้ารวิเคราะห์

ความเสีย่งทางคลนิิกท าไดง้า่ยและครบถว้นมากข้ึน 2) การท า M&M Conference เป็น

การทบทวนหลงัจากเกดิเหตุการณท์ี่ไม่พึงประสงคแ์ลว้  มใิช่การทบทวนระหว่างการดูแล

ผูป่้วย 
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การทบทวนความคิดเหน็/ค ารอ้งเรยีนของผูร้บับรกิาร 

เป้าหมาย : เพือ่ใหค้วามคดิเหน็/ค ารอ้งเรยีนของผูร้บับรกิารไดร้บัการ

ตอบสนองอย่างเหมาะสม และน าไปสูก่ารปรบัปรุงระบบงานเพือ่ป้องกนั

ปญัหา รวมทัง้เพือ่การเพิม่ความไวในการรบัรูแ้ละการตอบสนองโดยทมีงาน 

ประเด็นส าคญั : ความไวต่อการรบัรูแ้ละตอบสนองความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทนัท่วงท ีการที่ผูร้บับรกิารเหน็ว่าโรงพยาบาล/ ผู ้

ใหบ้รกิารยนิด ี

รบัขอ้คดิเหน็ 
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การทบทวนการสง่ต่อ/ขอยา้ย/ปฏเิสธการรกัษา 

เป้าหมาย : เพือ่ประเมินศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยของโรงพยาบาล รวมทัง้

ความเหมาะสมในการดูแลก่อนที่จะมีการสง่ต่อ 

ประเด็นส าคญั : การมองหาในสิง่ที่เราท าไม่ได ้หรอืท าไดไ้ม่ดี เพือ่น ามาสู่

การปรบัปรุงศกัยภาพของบคุคล/บรกิาร/ระบบงาน/องคก์ร 

หมายเหตุ : การทบทวนควรน ามาสูก่ารพฒันาศกัยภาพ มใิช่ทบทวนแลว้

ไดแ้ต่ขอ้สรุปว่า “ผูป่้วยสมควรไดร้บัการสง่ต่อ” เพียงอย่างเดียว 
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การทบทวนการตรวจรกัษาโดยผูช้ านาญกว่า 

เป้าหมาย : เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าผูป่้วยที่มารบับรกิารจะไดร้บัการดูแล

อย่างมีคณุภาพและปลอดภยัในทกุช่วงเวลาของการรบับรกิาร 

ประเด็นส าคญั : การใชศ้กัยภาพของผูท้ี่เก่งกว่าในองคก์ร มาพฒันา

ศกัยภาพของผูท้ี่มีประสบการณ์นอ้ยกว่า ซึ่งเป็นการเรยีนรูท้ี่ตรงประเด็น 

เป็นประโยชน์ในการใชง้านจรงิ สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดอย่างรวดเรว็ 
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การทบทวนเพือ่คน้หาและป้องกนัความเสีย่ง 

เป้าหมาย : เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผูป่้วย ผูร้บับรกิาร และผูป้ฏบิตังิาน จะอยู่ใน

สิง่แวดลอ้มที่ปลอดภยั มีความเสีย่งต่อการเกดิเหตกุารณ์ที่ไม่พงึประสงคน์อ้ยที่สุด 

ประเด็นส าคญั : การคน้หาลูกระเบดิที่ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ และรอวนัระเบดิ  

การจดัการก าจดัลูกระเบดิเหลา่นั้นใหส้ิ้น  อย่าใหเ้กดิระเบดิข้ึนเป็นอนัตรายกบั

ผูร้บับริการและผูใ้หบ้รกิาร 

หมายเหตุ : เมือ่มเีหตุการณเ์กดิข้ึน ตอ้งเขา้ไปศึกษาขอ้มูลรายละเอยีด ท าความ

เขา้ใจความรูส้กึของผูป้ฏบิตังิาน ออกแบบระบบงานใหง่้ายต่อผูป้ฏบิตังิาน แนวทาง

ป้องกนัความเสีย่งส  าคญัทุกคนที่เกีย่วขอ้งตอ้งรบัรู ้เรียนรูแ้ละป้องกนัการเกดิซ า้ 
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การทบทวนการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

เป้าหมาย : เพื่อสรา้งหลกัประกนัว่าผูป่้วยและผูป้ฏบิตังิานจะมีความเสีย่งต่อการตดิเช้ือใน

โรงพยาบาลในระดบัต า่ที่สดุ 

ประเด็นส าคญั : การรบัรูจุ้ดเสีย่งต่อการตดิเช้ือ ซ่ึงจะน าไปสูก่ารป้องกนั เพื่อใหเ้กดิ

ความปลอดภยัท ัง้ต่อผูป่้วยและเจา้หนา้ที่ 

หมายเหตุ: รพ.ขนาดเลก็เนน้การเฝ้าระวงักระบวนการมากกว่าผลลพัธ ์และ OPD เป็น

จุดเสีย่งที่ตอ้งเฝ้าระวงัไม่แพ ้IPD โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การตดิเช้ือในระบบทางเดิน

หายใจ การเฝ้าระวงัต่อเน่ืองไปในชุมชนมคีวามส าคญั 
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การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา 

เป้าหมาย : เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าผูป่้วยไดใ้ชย้าอย่างถกูตอ้งและปลอดภยั 

ประเด็นส าคญั : การรบัรูโ้อกาสเกดิความคลาดเคลื่อน ซ่ึงจะน าไปสูก่ารปรบัปรุง

เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชย้า ครอบคลมุทกุขัน้ตอน: การส ัง่ยา การจดัยา 

การใหย้า 

หมายเหตุ: เร่ืองส  าคญัที่ควรทบทวน เช่น การใชย้าที่มคีวามเสีย่งสูงและการ

ตดิตามผล การเกดิผลที่ไม่พึงประสงคจ์ากยา การทบทวนค าส ัง่ใชย้าเมือ่แรกรบั 

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงจุดใหบ้ริการ, และเมือ่จ าหน่าย รวมทัง้การประเมนิความ

เขา้ใจในการใชย้าบางตวัที่ใชย้าก 
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การทบทวนการดูแลผูป่้วยจากเหตกุารณ์ส าคญั 

เป้าหมาย : เพือ่เรยีนรูแ้ละปรบัเปลี่ยนวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส ใชค้วามสูญเสยีที่เกดิข้ึน

มาสรา้งหลกัประกนัว่าจะไม่เกดิเหตกุารณ์ที่ไม่พงึประสงคซ์ ้า โดยเนน้การป้องกนั

ไปที่การวางระบบงานที่ดี 

ประเด็นส าคญั : การจดัการกบัปญัหารุนแรงอย่างเหมาะสม การเรยีนรูแ้ละ

จดัระบบเพือ่ป้องกนัมิใหเ้กดิปญัหาซ ้า 

หมายเหตุ: ผูป่้วยเสยีชีวติทุกราย ผูป่้วยที่มภีาวะแทรกซอ้นทุกราย ผูป่้วยที่ญาติ

แสดงความไม่พอใจสูง มโีอกาสเกดิการรอ้งเรียน และอุบตัเิหตุที่ก่อใหเ้กดิการ

บาดเจ็บต่อผูป่้วย/เจา้หนา้ที่ ควรไดร้บัการทบทวน และวเิคราะหใ์หไ้ด ้root 

cause เพ่ือการแกไ้ขป้องกนัที่ย ัง่ยนื 
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การทบทวนการใชข้อ้มูลวชิาการ 

เป้าหมาย : เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าจะมีการดูแลผูป่้วยอย่างเหมาะสม 

ปลอดภยั มีประสทิธภิาพ บนพื้นฐานของขอ้มูลวชิาการที่ทนัสมยั น่าเช่ือถอื 

ประเด็นส าคญั : การเพิม่คุณค่าใหแ้ก่การดูแลผูป่้วยดว้ยขอ้มูลวชิาการ 

ท าในสิง่ที่เกดิประโยชน์ใหม้ากข้ึน การตรวจรกัษาโดยมีขอ้บ่งช้ีที่

เหมาะสมมากข้ึน เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ ละเวน้การท าในสิง่ที่ไม่

เกดิประโยชน์  
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การทบทวนการบนัทกึเวชระเบยีน 

เป้าหมาย : เพือ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากเวชระเบยีนส าหรบัการสือ่สาร

ระหว่างการดูแลผูป่้วย และการประเมินคณุภาพของการดูแลผูป่้วยไดอ้ย่าง

เตม็ที่ 

ประเด็นส าคญั : เพือ่ใหเ้หน็จุดออ่นของการบนัทกึเวชระเบยีนที่เป็นอยู่ 

น าไปสูก่ารปรบัปรุงวธิีการบนัทกึให ้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผูป่้วย และการ

ประเมินคณุภาพการดูแลผูป่้วยมากข้ึน 
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การทบทวนการใชท้รพัยากร 

เป้าหมาย : เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจใชท้รพัยากรในการดูแลผูป่้วยและการ

ปฏบิตังิานเป็นไปอย่างเหมาะสม คุม้ค่า อยู่บนพื้นฐานทางวชิาการ 

ประเด็นส าคญั : การมองหาโอกาสปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร 

ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั และพยายามปฏบิตัติามขอ้ตกลงนั้น โดยใชก้าร

ทบทวนและสะทอ้นกลบัเป็นเครื่องมือช่วย เช่น ความเหมาะสมในการใช ้

ยาและการตรวจ investigate 
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การทบทวนเครื่องช้ีวดัส าคญั 

เป้าหมาย : เพือ่ใหท้กุหน่วยงานและทกุระดบัมีขอ้มูลที่ใชส้ะทอ้นคณุภาพของ

การท างานตามหนา้ที่และเป้าหมายส าคญั 

ประเด็นส าคญั : เป็นการประเมินการบรรลวุตัถปุระสงคห์รอืเป้าหมายของ

หน่วยงานและการดูแลผูป่้วย 

หมายเหตุ:  

1) เร่ิมดว้ยการน าขอ้มูลที่เกบ็ไวม้าแปลความหมาย และดูว่าจะใชป้ระโยชนเ์พื่อการ 

   พฒันาอย่างไร 

2) ตัง้ค าถาม “ท าไม” กบักระบวนการหรือกจิกรรมส าคญัที่ท าอยู่  และถามว่าจะวดัผล 

   การบรรลุเป้าหมายอย่างไร 

3) พิจารณาว่าควรปรบัปรุงการเกบ็ขอ้มูลอย่างไรจึงจะคุม้ค่า 

27 



มิติคุณภาพ 
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ช่วยกนัท ากจิกรรมทบทวน 
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ครอบคลมุ

โอกาสเกดิ

ปญัหาส าคญั 

??   

บูรณาการเขา้

เป็นกจิกรรม

ประจ า ?  



Complaint Management 

 
Competency Management 

 

Adverse Event  / Risk Management 

 

Infection Control System 

 

Drug Management System 

 

Medical Record System 

 

Resource Management  (UR) 

 

Measurement & Monitoring 

 

Patient care / nursing process 

 

EBP : Clinical CQI 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการทบทวนกบัการวางระบบ 
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การทบทวนการดูแลกบั 

การพฒันาการดูแลผูป่้วยเชิงระบบ 

31 

ตดิตามการปฏบิตัิตาม

ระบบงานที่ไดร้บัการปรบัปรุง

และผลลพัธท์ี่เกดิข้ึน??? 



การพฒันากระบวนการดูแลผูป่้วย 

มิตคิุณภาพมีสว่นส าคญัต่อ

การก าหนดเป้าหมาย 

การก าหนดตวัช้ีวดัที่

จะใชป้ระเมิน

ความส าเรจ็ 
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Design 

Action 

Learning 

Improve 

Purpose DALI 
(PDSA) 

Needs & Experience
of Patients 

Evidence &
Professional 

Standard
Waste

Safety

เอะ๊! & สุมหวั 

Mindfulness 
Daily Huddle 

Go & See (Trace) 

KPI 

Review 
Patient Experience 

HFE 

Lean 

Creative 

Visual Management 

User Centered Design 

DALI ในงานประจ  า 
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ความส าคญัของการรบัฟังประสบการณ์ของผูป่้วยและญาติ 

• ความตื่นตวัในระดบัสากลที่เนน้คนเป็นศูนยก์ลาง  

• ประสบการณ์ของผูเ้กี่ยวขอ้งเป็นกระจกสะทอ้นคุณภาพของกระบวนการดูแลผูป่้วยได ้

ดีที่สดุ ท าใหร้บัรูม้มุมองที่อาจจะถกูละเลย  

• การใสใ่จต่อเสยีงสะทอ้นจากการรบัฟงัประสบการณ์ของผูป่้วย ท าใหเ้กดิวฒันธรรม

ของการมุ่งเนน้ผูป่้วย สามารถสง่มอบคณุค่าที่เพิม่ข้ึนและน าองคก์รไปสูค่วามเป็นเลศิ  

• ผลลพัธต์่อองคก์รคอืไดร้บัความไวว้างใจจากประชาชน 
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Patient Experience 
• ในฐานะการรบัรูข้องผูป่้วย คือสิง่ที่ผูป่้วยและญาต ิรบัรู ้เขา้ใจ และจดจ า ซึ่ง

อาจจะแตกต่างกนัไปตามความเช่ือ ค่านิยม และพื้นฐานวฒันธรรมของแต่ละคน 

ประสบการณ์น้ีเกดิจากปฏสิมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ ในแต่ละขณะ ไดแ้ก ่ผูค้น 

กระบวนการ นโยบาย การสือ่สาร การกระท า และสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงเกดิข้ึนทัง้กอ่น 

ระหวา่ง และหลงัการเขา้รบับรกิารของผูป่้วย 

• ในฐานะกระบวนการ คือ การรบัฟังประสบการณ์และเสยีงสะทอ้นจากผูป่้วย 

เพือ่น ามาสูก่ารปรบัปรุงระบบงาน โดยมีกรอบแนวคดิที่ส าคญั คอื (1) การ

ยอมรบัว่าผูป่้วยคือผูท้ี่รูจ้รงิหรอืผูเ้ช่ียวชาญคนหน่ึงในการรกัษาพยาบาลตนเอง 

(2) การปรบัปรุงตามเสยีงสะทอ้นของผูป่้วยและญาต ิท าใหส้อดคลอ้งต่อความ

ตอ้งการของผูป่้วยมากที่สดุ  
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37 
Listen 

• ความคาดหวงัของผูป่้วย 

• ความพงึพอใจของผูป่้วย 

• ประสบการณ์ของผูป่้วย 

Love 

• Compassion เหน็ใจ สมัผสั ใหค้วามสะดวกสบาย ต ัง้ใจฟัง 

• Respect สุภาพ เคารพศกัด์ิศร ีรบัรูเ้อกลกัษณ์ รกัษาหนา้ ใหข้อ้มูล 

• Humility ใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์อย่างสุดฝีมือเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วย 

• Support อ านวยความสะดวกในระบบต่างๆเช่น การนดัหมาย การเตมิยา การเตอืน 

Communicate  

• ใหข้อ้มูลอย่างเพยีงพอกอ่นใหผู้ป่้วยยนิยอมรบัการรกัษา(Informed consent) 

• กระตุน้ใหผู้ป่้วยแสดงความเหน็หรอืต ัง้ค าถาม (Patient speak up) 

• การบอกข่าวรา้ยเม่ือเกดิเหตไุม่พงึประสงค ์การยอมรบัความผิดพลาด 

• ใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยเฉพาะราย 

Shared Decision Making 

• ใหข้อ้มูลทางเลอืกในการรกัษา ขอ้ดี ขอ้เสยีโดยใชส้ือ่ที่เหมาะสมช่วย 

• รบัรูค้วามพงึพอใจ (Preference) ของผูป่้วย 

• ตดัสนิใจรว่มกนับนพื้นฐานของความพงึพอใจและหลกัฐานวชิาการ 

Empowerment 

• รว่มกนัวางแผนและก าหนดเป้าหมายการดูแลตนเองของผูป่้วย 

• ใหค้วามรู ้ทกัษะ ความมัน่ใจเพือ่การดูแลตนเอง 

• มีระบบสนบัสนุน เช่น Home monitoring, online nurse, virtual coaching 

• สง่เสรมิใหผู้ป่้วยตดิตามความกา้วหนา้ของการดูแลดว้ยตนเอง 

• ผูป่้วยรว่มเป็นสว่นหน่ึงของทมีดูแลผูป่้วย 

ความผูกพนัของผูป่้วย 



Evidence & Professional Standard 

การเริ่มตน้ดว้ยความรู ้

วิชาการและการ

ก าหนดเป้าหมาย 

การเริ่มตน้ดว้ยความรู ้

เชิงปฏบิตัทิี่ฝงัอยู่ในตวั

คน (Tacit 

knowledge) 
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Waste & Safety 

• Unable to access, waiting ผูป่้วยรายน้ีมีโอกาสเขา้ไม่ถงึบรกิารเรื่องใดทีส่ าคญั 

     หรอืมีการรอผล/รอหตัการใดที่ล่าชา้  ซึ่งอาจสง่ผลกระทบกบัความปลอดภยัของผูป่้วย 

• Delayed & wrong diagnosis ผูป่้วยรายน้ีมีโอกาสวินิจฉยัลา่ชา้ หรอืวินิจฉยัคลาดเคลื่อน

หรอืไม่อย่างไร 

• Delayed & wrong treatment ผูป่้วยรายน้ีมีโอกาสใหก้ารรกัษาลา่ชา้หรอืคลาดเคลื่อน

ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

• Over-use/under-use intervention & technology ผูป่้วยรายน้ีไดร้บัหตัถการหรอื

เทคโนโลยทีางการรกัษามากกว่าหรือนอ้ยกว่าที่ควรจะเป็นหรอืไม่ 
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Waste & Safety 

• Error & adverse event ผูป่้วยรายน้ีมีโอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นหรอืความคลาดเคลื่อน

ทางการรกัษาอย่างไรบา้ง 

• Communication failure ผูป่้วยรายน้ีมีโอกาสสื่อสารขอ้มูลส าคญัใดที่อาจกอ่ใหเ้กดิความ

คลาดเคลื่อนทางการรกัษา 

• Co-ordination failure ผูป่้วยรายน้ีมีการประสานการรกัษากบัทีมสหสาขาครบถว้นหรอืไม่ มี

การประสานใดที่มีโอกาสล่าชา้หรอืไม่สมัฤทธิ์ผล 

• Inadequate knowledge & skill การวินิจฉยัและรกัษาที่เกดิข้ึนเกดิจากองคค์วามรูท้ี่ไดร้บั

การพสูิจน์ยนืยนัแลว้หรอืไม่ ทมีผูดู้แลไดร้บัการฝึกมาอย่างถูกตอ้งและมีความช านาญเพยีงใด 
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การทบทวนเวชระเบยีนโดยใช ้Trigger 
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ขอ้มูลที่จะน าไปใชป้ระโยชน์

จากการทบทวนการดูแล

ผูป่้วย ? 
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ขอ้มูลสารสนเทศจากการทบทวน 

  โรคอะไร ? 

 ประเด็นความเสีย่งอะไร ? ระดบัความรุนแรงอะไร ?? 

 โอกาสพฒันาคอืประเด็นใด ? (What if) 

 อยู่ในขัน้ตอน กระบวนการดูแลผูป่้วย กระบวนการไหน ? 

 หน่วยงานอะไร ? 

 ช่วงเวลาใด ? 

 เช่ือมโยงกบัระบบงานส าคญัอะไร ? 
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Access 

Entry 

Assessment Investigation 

Diagnosis 

Plan of Care Discharge Plan 

Care of Patient Reassess Communication Information & 
Empowerment 

Discharge 

Continuity of Care 

Ac. Appendicitis 
Ectopic Preg 
Ac MI 
Head Injury 
UGIB 

DM 
HT 
Asthma 
Stroke 
Back pain 

Drug abuse 
CA breast 
CRF 
Sepsis 

CVA 
Head Injury 
COPD 

TB 
Spinal Inj 

UGIB 
DHF 
Sepsis 
Alc wirhdraw 

DHF 
Stroke 
Sepsis 

Multiple Trauma 

Multiple Trauma 
HIV 

จากการทบทวนกลุม่

ผูป่้วยสูภ่าพรวมของ

การดูแลผูป่้วย 
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Finding/ 
Situation 

Potential  

Root Causes/ 
Org. Factors 

Integration with Others 
(Systems/Processes/Teams) 

Impact 

Key Quality 
Concept 

Alignment to the Org. 
Purposes & Goals 

Other Quality 
Dimension 

Access 

Accept 

Appropriate 

Competency 

Continuity 

Effective 

Efficient 
Safety 

Customer 

Organization 

Profession 
Community 

IE&C 

Human capital 

Environment 

Process Control & Monitor 
Risk Management 

Sharing 

Learning 
Coordination 

Systematic Approach Repeatability 

Evaluation 
Improvement 

วิเคราะห ์

Observation 
Interview 
Chart Review 

สงัเคราะห ์

คาดการณ์ /ข้อมลู 

มองหา 
เช่ือมโยง 

จะแนะน าอะไร ส าคญัหรือไม่ 

มองให้กว้างขึ้นอย่างไร 

แก่นแท้คืออะไร 

จะสู่ความเป็นเลิศหรือไม ่

ผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ร 

HA Systems Approach Model 

46 



กจิกรรม   
การทบทวนการดูแลกบัการพฒันาการดูแลผูป่้วยเชิงระบบ 
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• ผูป่้วยหญิงอายุ 58 ปี มา รพ.ดว้ยอาการแผลตดิเช้ือที่เทา้ และมีเบาหวาน

ร่วมดว้ย   

• ในวนัที่ 25 พ.ย. 2559 มีการตรวจ BUN = 15.38 Cr =1.35 

• ไดร้บั ATB Vancomycin 500 mg v ทกุ 6 hrs นาน 6 สปัดาห ์(ตัง้แต่ 

30 พ.ย. ถงึ 12 ม.ค. 2560)  

• วนัที่ 31 ธ.ค. 2559 มีการตรวจ BUN =13.36 Cr =2.33  

• วนัที่ 23 ก.พ. 2560 BUN= 25.92 Cr =4.88  

• วนัที่ 23 ก.พ. 2560 BUN =25.30 Cr =4.88  

• วนัที่ 28 ก.พ. 2560 BUN= 35.22 Cr =5.55  

Workshop :  Case 1  

48 



• ผูป่้วยหญิง อาย ุ74 ปี U/D DM & HT & CKD  มารพ. วนัที่ 14 กพ.2560 เวลา 17.50 น. 

ดว้ยอาการไอ หายใจเหน่ือย 24 คร ัง้/นาท ีวินิจฉยัโรค Bronchitis ใหก้ารรกัษา Augmentin  

1 gm 1x2 pc, Bisolvon 1x3 pc, paracetamol  500 mg 1 tab prn 

• วนัที่ 15 กพ. 2560 เวลา 18.17 น. ผูป่้วยมาที่ ER ดว้ยอาการหายใจเหน่ือยหอบ 34-36 คร ัง้/

นาท ีT 38.4 C BP 106/64 mmHg P 92 คร ัง้/นาท ีซึม รบัประทานอาหารไดน้อ้ย Film 

chest : alveolar  infiltrate rt. Lower lung field แพทยว์ินิจฉยั Pneumonia ใหก้าร

รกัษา  Cef 3   2 gm V , 0.9 % NSS 1000 CC V 100 cc/hr  Admit 

• 22.30 BP 90/60 mmHg T 39.4 C R 40-42 คร ัง้/นาท ีP 118-124 คร ัง้/นาท ี 

    O2 sat 94 % Plasma glucose 42 mg% ให ้50% Glucose 50 cc V และ 

    เปลี่ยน IVF 5% D/NSS/2  Load 1000 cc V then 120 cc/hr , on ET tube 

• 23.15 น. Refer  

 

Workshop : Case 2  
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• ผูป่้วยชาย อายุ 82 ปี U/D HT & Hyperlipidemia  น ้าหนกั 81 กก. สูง 161 

ซม. แพทยน์ดัมา Admit  เยน็วนัศกุรเ์พือ่ผ่าตดัเปลี่ยนขอ้เข่าเชา้วนัจนัทร ์  

เดินล าบาก ตอ้งใช ้Walker ช่วย ยาที่ใชก้อ่น Admit :  Celebrex 200 mg 

1x2 pc , Norflex 100 mg 1x2 pc,  paracetamol (500 mg)1x3 pc and  

    1 tab prn  , Ativan 2 mg 1 tab hs, Hydralazine 25 mg 1x2 pc,  

    Azilsartan 40 mg ½ tab OD pc เชา้ , Xarator 40 mg 1/2 x1 pc เยน็  

• Admit  1 คืน ผูป่้วยบ่นนอนไม่หลบั แพทยเ์วรวนัเสารม์าตรวจเยี่ยม ส ัง่ยาเพิม่  

D5 1 tab  hs  

• คืนที่ 2 ผูป่้วยบอกหลบัๆตนืๆทัง้คนื   

Workshop : Case 3  
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• ผูป่้วยมาถงึ รพ. เวลา 02.oo น. ดว้ยอาการหายใจเหน่ือย ไอมีเสมหะ เป็นมา 3 วนั  

      วินิจฉยั DM & Bronchitis, ใหพ้น่ยา ,EKG ปกติ , Trop-T Negative, DTX 175 mg% ใหย้า DM GB [5] 

     1x2 ac MFM 1x1 pc 14.00 น. หายใจเหน่ือยหอบมากข้ึน ตรวจ CBC  R/O Pneumonia เริ่มให ้Ceftri  2 

     gm    Rulid 1x2 ac  20.00 น. เหน่ือยเพิ่มข้ึน แพทยเ์พิ่ม Dexa 4 mg  V  ทกุ 6 ชม. 

• วนัที่ 2 หายใจเหน่ือยนอ้ยลง เพิ่มยาขบัเสมหะให ้ DTX7.00 น. 276 mg% 15.00 น. 218 mg%  

• วนัที่ 3 Lung clear หายใจเหน่ือยนอ้ยลง ทานไดแ้ต่นอ้ย มี N/V สะอกึบ่อย ใหย้า Plasil 1  amp V        

     DTX7.00 น. 279 mg%  15 .00 น. 304 mg% ให ้RI 6 unit  ตรวจสอบยาที่ไดจ้าก PCU มี  

     GB 2x2 ac MFM 1x2 pc Hctz 1x1 pc ASA 1x1 pc Amlo [10] 1x1 pc folic acid 1x1 pc CaCo3 1x1 

• วนัที่ 4 เวลา  04.00 น. หายใจเหน่ือย พน่ยาให ้5.35 น. Air hunger วดั BP ไม่ได ้P 46/min  

     DTX 172 / min O2 sat 77%    รายงานแพทย ์on ET tube 05.45 น. CPR  06.45 น. On ET tube ใหม่ 

     EKG : ST  V4-V6 Consult รพศ. ให ้On  NG tube  Plavix 4 tabs via NG ,  

• 7.00 น. Refer  Dead เม่ือถงึ รพศ.  สรุปวินิจฉยั เม่ือจ าหน่าย Pneumonia & Respiratory failure& DM   

• สาเหตกุารตาย AMI ? 

Workshop : Case 4  
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• ผูป่้วยมารพ.ดว้ยอาการเจบ็หนา้อกขา้งซา้ยมา 7 วนั  

    หายใจเขา้ออกแลว้เจบ็  16 ชม.มีอาการแน่นหนา้อกไม่รา้วไปที่ใด ทนอยู่ที่บา้นจนถงึเชา้ 

    มาถงึ รพ.เวลา  8.30 น.  

    (ขอ้มูลเพิ่มเติม อาย ุ42 ปี  มีประวตั ิHT ต ัง้แต่กอ่น ปี 55 ไม่ทานยาควบคุมความดนัโลหติ)  

• แรกรบั : P 128 /min BP 159/103 mmHg  R 20/min  

• ตรวจ EKG : Q wave V1-V4 R/O NSTEMI   สง่ไป ER 

• ถงึ ER 11.00 น. EKG : ST elevate V2-3 HR 93/min R/0 STEMI Consult Cardio 

 

 

 

Workshop : Case 5  
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• 12.10 สง่ท า PCI  , เวลา 13.13 น. สง่ไป ICU Med   

• หลงัท า PCI  แผลดี ไม่มี Angina , Monitor EKG , Hematoma No complication post PCI  

• 17.20 น. มีคลื่นไส ้อาเจยีน ให ้Plasil 1 amp v  

• วนัที่ 2  Lab : Glucose 87 mg% Cholesterol 198 mg/dl, TG 127 mg/dl, HDL 51 mg/dl  

     LDL 122mg/dl V/S P 98/min , R 20 /min,BP 117/65 mmHg   ใหก้ลบับา้นได ้ 

• HM : ASA [5] 1x1 pc , Plavix [75] 1x1 pc, Simvas [40] 1x1 hs, Losartan [100] 1/2x1 

pc, Concor [25] 1x1pc  

• Follow up Cardio 2 weeks  

• แนะน าการดูแลตนเอง : การรบัประทานอาหารและยา , การดูแลบาดแผล, การสงัเกตอาการ

ผิดปกตทิี่ควรมาพบแพทยก์่อนนัด 

 

Case ท่ี 5 (ต่อ)  
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