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ท ำไมต้องทบทวน 

การทบทวนคือการเรียนรูข้องทีม 
การทบทวนท่ีดีน ามาสู่: 
• เหน็ปัญหาและเข้าใจปัญหารว่มกนั 
• เข้าใจสาเหตท่ีุลึกซ้ึง 
• รว่มกนัคิดค้นทางออกอย่างสรา้งสรรค ์
• ผกูพนัในปฏิบติัการแก้ปัญหา 
• ทีมเติบโตไปด้วยกนั 
• ผลลพัธท่ี์ดีขึน้ 
• เกิดความปิติสขุ 



NEWS Review 

Needs & Experience 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 
Waste 

Safety 

ทบทวนความต้องการและเสียงสะท้อนของผูร้บับริการ 

ทบทวนการใช้ความรู้ท่ีทนัสมยั  

ทบทวนโอกาสเกิดอบุติัการณ์ 

และอบุติัการณ์ท่ีเกิดแล้ว 

ทบทวนการใช้ทรพัยากร/ 
เปล่ียนความสญูเปล่าเป็นคณุค่า 



ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผูป่้วย 

ดแูลผูป่้วยเหมือนคนคนหน่ึงซ่ึงมีหวัใจ มีความรูส้ึก 

 รบัฟังและแกปั้ญหาของผูป่้วยดว้ยความเต็มใจ 

 ใหผู้ป่้วยไดร้บัรูแ้ละมีสว่นรว่มตดัสินใจ 

 ใหก้ารดแูลรกัษาอยา่งเต็มความรูค้วามสามารถ 

 ตรวจรกัษาดว้ยความพอดี ไม่มากไป ไม่นอ้ยไป 

 ปฏิบตังิานดว้ยความระมดัระวงั 
ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น ไม่ไดข้องแถมท่ีไม่ตอ้งการ 

เอาใจใส ่รวดเร็ว สะดวกสบาย 



กำรมุ่งเน้นผูป่้วย/ลกูค้ำ/ผูร้บับริกำร 

2. ตอบสนองความตอ้งการ 

- ดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม 

- ดแูลเตม็ที่ดว้ยความระมดัระวงั 

- คุม้ครองสิทธิและศกัดิ์ศร ี

 (เอาใจเขามาใสใ่จเรา) 

 1. รบัรูค้วามตอ้งการ 

3. รบัฟังเสียงสะทอ้น 





Patient Journey Map 



Patient Journey Map 



Patient Journey Map 



เสียงสะท้อน/ข้อ
ร้องเรียน/ความต้องการ 

ข้อจ ากดัของหน่วยงาน 
การตอบสนองท่ีน่า

เป็นไปได้ 

วิเครำะหโ์อกำสตอบสนองผูป่้วย 



Action Plan 
Current/Actual 

Practice Recommendation/ 
Standards 

Adults receiving IV fluid 

therapy in hospital have an 

IV fluid management plan, 

determined by and 

reviewed by an expert, 

which includes the fluid 

and electrolyte prescription 

over the next 24 hours and 

arrangements for 

assessing patients and 

monitoring their plan. 

Trace 
current 

practice by 
using 

observation, 
interview, 

records 

Gap 

Desired 
Practice 

Evidence-Practice Gap 



Gap Analysis 

กรณุาเติมข้อมลูของท่าน 

เลือกกลุ่มผูป่้วย/ประเดน็การดแูลท่ีส าคญั 

แนวปฏิบติัท่ีได้จากหลกัฐานวิชาการ 

ส่ิงท่ีปฏิบติัในปัจจบุนั 

ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างแนว
ปฏิบติักบัส่ิงท่ีท า 

จะลดความแตกต่างได้อย่างไร 

จะติดตามผลอย่างไร 



ผูป่้วยท้องร่วง เสียน ้ามากจนมีอาการชอ็ค และเสียชีวิต 
ผูป่้วยตกเลือดหลงัคลอด ต้องตดัมดลกู 
ทารกแรกเกิดมีอาการตวัเหลืองมากหลงัจากกลบัไปบา้น 
ผูป่้วยเบาหวานมาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเป็นลม เหง่ือออก 
ผูป่้วยโรคจิตอาการก าเริบจนฆ่าตวัตาย 
ผูป่้วยโรคหวัใจมาด้วยอาการปวดท้อง วินิจฉัยล่าช้า  
ผูป่้วยผา่ตดัตาแล้วติดเช้ือ ต้องเอาลกูตาออก 
แผลในกระเพาะอาหารทะล ุวินิจฉัยไม่ได้  ติดเช้ือในช่องท้อง 
ผูป่้วยเบาหวาน มีการติดเช้ือในกระแสเลือดเน่ืองจากฟันผ ุ
ผูป่้วยบอกว่าถกูตวัอะไรกดัไม่รู้ หยดุหายใจเพราะพิษงูเห่า 

ตวัอย่ำง Adverse Event ท่ีน ำมำสู่กำรทบทวน 



เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root causes 

ป้องกนั 

ปัญหา 

• วิเคราะหจ์ากเหตกุารณ์จริง เข้าไปดใูน
สถานท่ีจริง คยุกบัผูค้นท่ีเก่ียวข้อง 

• ถาม “ท าไม” เพ่ือโยงไปสู่ปัจจยัองคก์ร 
• ถามว่า “ถ้าจดัการตรงสาเหตน้ีุแล้ว 

ปัญหาจะลดลงหรือหมดไปหรือไม่” 
• ใช้สถิติวิเคราะหเ์ม่ือจ าเป็น 

ข้อมูลข่าวสาร  
การศึกษา/ฝึกอบรม  
การส่ือสาร 
ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ความพร้อมของเครื่องมือ 
การออกแบบกระบวนการท างาน 
การควบคมุกระบวนการท างาน 
การบริหารความเส่ียง 
การน าและวฒันธรรมองคก์ร 

ทบทวนเพื่ออะไร? รูส้ำเหต-ุ>ป้องกนั 



2. Potential Change 

3. Listen to Voice of staff 

5. Creative solution 
How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

1. Story & Timeline 

4. Swiss Cheese 

ขัน้ตอนกำรทบทวน 



เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root cause 

ป้องกนั 

ปัญหา 

วิเคราะหร์ะบบ 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดัของระบบ 

องคป์ระกอบของระบบ 

ออกแบบระบบงานท่ีดี  

สื่อสาร/ฝึกอบรม/ 

ปฏิบตั/ิควบคุมก ากบั/ 

ทบทวน/เรียนรู ้

Plan 

Do-Check 

ปรบัปรุงระบบ 

Aim/Measure 

Act 

จำกกำรทบทวนสู่กำรป้องกนัอย่ำงเป็นระบบ 



 

•Defects rework (การท างานซ ้าเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง) 
•Overproduction (การผลิต/บรกิารมากเกินจ  าเป็น) 
•Waiting (การรอคอย) 
•Not using staff talents (ไม่ใชภู้มิรูข้องเจา้หนา้ที่) 
•Transportation (การเดินทาง) 
• Inventory (วสัดุคงคลงั) 
•Motion (การเคล่ือนที่) 
•Excessive processing (กระบวนการที่มากเกินจ  าเป็น) 

Waste 



กำรทบทวน Waste 

กรณุาเติมข้อมลูของท่าน 

Defect rework 

Overproduction 

Waiting 

Not using staff talent  

Transportation 

Inventory 

 Motion 

Excessive processing 



ทบทวนผลลพัธ/์กำรบรรลเุป้ำหมำย 

Purpose Process Performance 

ตัง้เป้า เฝ้าด ู

ปรบัเปลีย่น 



ทบทวนตวัช้ีวดั 

กรณุาเติมข้อมลูของท่าน 

เลือกตวัช้ีวดัส าคญัของหน่วยงานมา 1 ตวั 

ระดบัท่ีท าได้ในปัจจบุนัเป็นเท่าไร 

ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้คือเท่าไร 

การตอบสนองต่อการวดัคืออะไร  

ถ้าท าได้ดีกว่าเป้าหมายควรท าอะไร 

ถ้ายงัไม่บรรลเุป้าหมายควรท าอะไร 



การทบทวนเวชระเบียน 

ประเมินผูป่้วย 

Assessment 

วางแผน 

Planning 

ดูแลตามแผน 

Implementation 

ประเมินผล 

Evaluation 

รบัเขา้ 

Entry 

จ  าหน่าย 

Discharge 

การทบทวนข้างเตียง 

Care & Risk 
Communication 
Continuity & D/C plan  
Team work 
HRD 
Environment & Equipment 

การทบทวนอ่ืนๆ 

การทบทวนค ารอ้งเรียนของผูป่้วย 

การทบทวนเหตกุารณส์  าคญั (เสียชีวิต ภาวะแทรกซอ้น) 

การคน้หาความเสี่ยง 

การทบทวนศกัยภาพ (การสง่ตอ่ การตรวจรกัษา) 

การตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

การใชย้า 

การใชท้รพัยากร 

ตวัช้ีวดั 

Holistic 
Empowerment 
Lifestyle 
Prevention 

กิจกรรมทบทวน 



การทบทวนทางคลินิก 
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ปัญหาในการทบทวน 

• ทบทวนเป็นครัง้คราว นานๆ ครัง้  

• ทบทวนเฉพาะเม่ือเกิดเหตกุารณ์รนุแรง  

• ทบทวนไม่ครอบคลมุปัญหาส าคญั เช่น ทบทวนการส่งต่อ ทบทวนโดย
ผูช้ านาญกว่า  

• ทบทวนแล้วเกิดความเครียด ความขดัแย้ง มุ่งค้นหาความบกพร่อง  

• ทบทวนการใช้ข้อมลูเชิงวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบการใช้ 
Guideline ได้ข้อสรปุเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ  

• ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการทบทวน ไปวางระบบหรือขยายผล  

• ขาดมมุมองการแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมท่ี
เก่ียวข้อง  

 



ภาระงานมากเป็นอปุสรรคต่อการทบทวน? 

• ภาระงานมาก ย่ิงต้องทบทวนว่าอะไรคือข้อมลูท่ีจ าเป็น 

• การทบทวนต้องน ามาสู่ความเข้าใจว่าอะไร คือข้อมลูท่ีจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ 

• ถ้าไม่มีการทบทวน จะย่ิงเสียเวลากบัเรือ่งไม่จ าเป็น 

• ไม่มีโอกาสสรา้งคณุค่าใหม่ๆ ให้กบัผูร้บับริการหรือตวัเราเอง 

• ออกแบบให้สามารถใช้ช่วงเวลาการปฏิบติังานปกติในการ
ทบทวนเวชระเบียน ตามรอยทางคลินิกอย่างเรียบง่าย ด้วย
เวลาสัน้ๆ 



ปัญหาท่ีพบจากการทบทวนเวชระเบียน 

• บนัทึกข้อมลูท่ีไม่เพียงพอ ขาดความครอบคลมุปัญหา ขาดความ
ต่อเน่ือง 

• การประสานงานภายในทีมดแูลรกัษา 

• การประเมินท่ีแยกส่วน ขาดการประสานการประเมินร่วมกนัในทีม 

• การประเมินท่ีไม่ครอบคลมุองคร์วม 

• การประเมินซ า้ท่ีไม่เหมาะสมกบัความรนุแรงของการเจบ็ป่วย 

• แผนการดแูลท่ีไม่ได้ระบเุป้าหมายร่วมกนัอย่างชดัเจน ขาดการส่ือสาร
แผนร่วมกนัในทีมอย่างชดัเจน 



ปัญหาท่ีพบจากการทบทวนเวชระเบียน 

• การเฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลง ก่อนผูป่้วยเข้าสู่ภาวะวิกฤต อาการ
ทรดุลงอย่างทนัการณ์ 

• การให้ข้อมลู เสริมพลงัท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหาของ
ผูป่้วยรายบคุคล 

• การวางแผนจ าหน่าย ท่ีมีความคลอบคลมุตามปัญหาความต้องการ
ของผูป่้วย ครอบครวั และทีมสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการวางแผน
จ าหน่ายกบัครอบครวัผูป่้วย 

• การประสานข้อมลูในการส่งต่อการดแูลต่อเน่ือง ท่ีระบปัุญหา ความ
ต้องการผูป่้วย ครอบครวัอย่างชดัเจน และก าหนดเป้าหมายในการ
ดแูลต่อเน่ืองร่วมกนั 



การทบทวนเวชระเบียนตามมิติคณุภาพ 

• Accessibility ผูป่้วยรายน้ีมีปัญหาในการเข้าถึงหรือไม่ อย่างไร? 

• Timeliness การตอบสนองและให้การดแูลผูป่้วยในเวลาท่ีเหมาะสม
หรือไม่ 

• Appropriateness เราได้ใช้ข้อมลูวิชาการเป็นพืน้ฐานในการดแูลผูป่้วย
รายน้ีอย่างไร สามารถอธิบายเหตผุลในการตดัสินใจ ณ ขัน้ตอนต่างๆ
ในการดแูลอย่างเหมาะสมเพียงใด ได้บนัทึกเหตผุลนัน้ไว้ในเวช
ระเบียนหรือไม่ 

• People-centered เราได้ประเมินความต้องการของผูป่้วยรายน้ีอย่าง
รอบด้านแล้วหรือไม่ มีความต้องการอะไร ท่ียงัไม่ได้รบัการตอบสนอง
เราได้ใช้หวัใจและมิติด้านจิตวิญญาณในการดแูลผูป่้วยรายน้ีเพียงใด 



• Safety ผูป่้วยรายน้ีมีภาวะแทรกซ้อน/ความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ไม่
พึงประสงคอ์ะไรบ้าง ได้จดัการกบัภาวะแทรกซ้อนหรือป้องกนัความ
เส่ียงอย่างดีท่ีสดุแล้วหรือไม่ 

• Effectiveness เราได้สัง่การตรวจรกัษาอย่างรอบคอบโดยคิดถึง
ทางเลือกและความคุ้มค่าของทางเลือกต่างๆแล้วหรือไม่ เราสามารถ
อธิบายเหตผุลในทุกค าสัง่การตรวจรกัษาได้หรือไม่ เราได้ใช้ผลการ
ตรวจ Investigate ต่างๆและทบทวนความจ าเป็นในการสัง่ตรวจ
เหล่านัน้หรือไม่ ผลลพัธก์ารดแูลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีควรจะเป็น
หรือไม่ เราได้เรียนรู้อะไรจากผูป่้วยรายน้ี 

• Continuity ผูป่้วยได้รบัการดแูลอย่างต่อเน่ืองดีหรือไม่ในระหว่างเวร
ต่างๆ หรือเมื่อมีการเคล่ือนย้ายผูป่้วยไปตามจดุบริการต่างๆ หรือเมื่อ
มีการส่งต่อ รวมทัง้ความต่อเน่ืองระหว่างการดแูลท่ีรพ.และท่ีบา้น 



หลกัคิดในการทบทวน : C3THER 

• Care, Clinical diagnosis, Clinical risk 

• Communication 

• Continuity 

• Team 

• Human resource 

• Environment &Equipment 

• Record 



การทบทวนคณุภาพและความปลอดภยั 
ในขัน้ตอนต่างๆ ของการดแูลผูป่้วย 

• การรบัผูป่้วยไว้ในรพ. อะไรคือเหตผุลท่ีรบัผูป่้วยรายน้ีไว้ในรพ. 

• การประเมินผูป่้วย  
– ประเมินผูป่้วยครอบคลมุเป็นองคร์วมหรือไม่  

– ท าการตรวจวินิจฉัยในส่ิงท่ีควรท าหรือไม่  

– ประเมินซ า้ในเวลาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหา ความรนุแรงของผูป่้วยหรือไม่ อย่างไร 

– การวินิจฉัยโรคและการระบปัุญหา การวินิจฉัยโรคของเราเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ข้อมลูท่ีเราได้รบัจากการประเมินหรือไม่ 

– อธิบายปัญหาท่ีน าผูป่้วยมาหาเราได้หรือไม่ คลมุเครือหรือมากเกินกว่าส่ิงท่ีได้จากการ
ประเมินหรือไม่ 

• การวางแผนการดแูล การวางแผนตอบสนองปัญหาท่ีระบไุว้ทกุประเดน็หรือไม่
แผนมีความชดัเจนในเป้าหมายการดแูลเพียงใด รปูแบบของแผนช่วยในการ
ส่ือสารให้วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องรบัรู้ได้ดีเพียงใด 



• การดแูลผูป่้วย เราดแูลผูป่้วยด้วยความระมดัระวงั เตม็ความสามารถแล้วหรือไม่ 
เราดแูลปัญหาของผูป่้วยครบถ้วนทุกปัญหาหรือไม่ เราตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของผูป่้วยอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

• เราบนัทึกความก้าวหน้าและเหตผุลในการตดัสินใจของเราไว้ในเวชระเบียน
เพียงพอท่ีผูอ่ื้นจะสามารถให้การดแูลต่อเน่ืองได้หรือไม่ 

• ผูป่้วยนอนอยู่ใน รพ.นานเกินกว่าท่ีควรหรือไม่ มีภาวะท่ีไม่พึงประสงคอ์ะไร
เกิดขึน้บ้าง 

• การจ าหน่าย เราคาดการณ์ปัญหาและความต้องการท่ีจะเกิดขึน้กบัผูป่้วยหลงั
จ าหน่ายไว้อย่างไร เราเตรียมพร้อมท่ีจะให้ผูป่้วยและครอบครวัสามารถดแูล
ตนเองและแก้ปัญหาดงักล่าวอย่างไร เรามีระบบสนับสนุนเม่ือผูป่้วยประสบ
ปัญหาอย่างไร 

• เรานัดหมายผูป่้วยมาดแูลต่อเน่ืองอย่างไร มีเป้ าหมายและความคาดหวงัอะไร 

การทบทวนคณุภาพและความปลอดภยั 
ในขัน้ตอนต่างๆ ของการดแูลผูป่้วย 



หลกัคิดในการทบทวน : HELP 

• Health : เราได้ใช้มิติเรื่องสขุภาวะ สมดลุของกายใจ ส่ิงแวดล้อม ใน
การดแูลผูป่้วยอย่างไร 

• Empowerment : เราได้พยายามเสริมพลงัให้ผูป่้วยมีความมัน่ใจและ
ความสามารถในการรบัผิดชอบต่อสขุภาพของตนเองอย่างไร 

• Life style : เราน าวิถีชีวิตของผูป่้วยมาพิจารณาในการดแูลผูป่้วย
อย่างไร 

• Prevention : เราจะป้องกนัมิให้ผูป่้วยกลบัเจบ็ป่วยซ า้หรือคงสภาพมิให้
อาการรนุแรงกว่าท่ีเป็นให้นานท่ีสดุอย่างไร 



หลกัคิดในการทบทวน : NEWS 

• Needs : อะไรคือความต้องการของผูป่้วย 

• Evidence : อะไรคือข้อมลูวิชาการหรือแนวปฏิบติัท่ีมีอยู่
ส าหรบัผูป่้วยกลุุ่มน้ี 

• Waste : เราก าลงัท าอะไรท่ีเป็นการสญูเปล่าในการใช้
ทรพัยากรของสงัคมและเวลาของผูป่้วยหรือไม่ 

• Safety : มีอะไรท่ีเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัผูป่้วย 



จะดกูารบนัทึกตรงส่วนใดเพื่อประเมินคณุภาพ 

• การเข้าถึงท่ีรวดเรว็ ทนัเวลา 

• การประเมินท่ีครอบคลมุปัญหาส าคญั / รวดเรว็ / ถกูต้อง 

• การวินิจฉัยโรคท่ีชดัเจนโดยมีข้อมลูสนับสนุน 

• การก าหนดเป้าหมายการดแูลท่ีชดัเจน 

• การเฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย 

• การให้การดแูลอย่างเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา 

• การเสริมพลงัผูป่้วยและการสร้างเสริมสขุภาพ 

• การดแูลต่อเน่ืองท่ีตอบสนองตามปัญหา ความต้องการผูป่้วย 



ค้นหาข้อมูลจากเวชระเบียน 

• ดใูบสรปุ Chart ว่าวินิจฉัยอะไร นอน รพ.นานเท่าไร มีการผา่ตดัอะไร 

• มีการรกัษาส าคญัอะไร มีภาวะแทรกซ้อนอะไร ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

• การประเมินแรกรบัสอดคล้องกบัอาการน าอย่างไร 

• การสัง่ตรวจ Lab / X-ray /การตรวจอ่ืนๆท่ีส าคญั มีการบนัทึกผล
หรือไม่ อย่างไร 

• มีการเปล่ียนแปลงการวินิจฉัยโรคอะไรบา้ง ในช่วงเวลาใด ด้วยข้อมลู
อะไร 

• ตอบสนองต่อการรกัษาอย่างไร การสัง่ ใช้ยาท่ีส าคญัอะไรบ้าง 

• บนัทึกการให้ยาสะท้อนการให้ท่ีถกูต้องหรือไม่ - Doseแรก 



ค้นหาข้อมูลจากเวชระเบียน 

• ใบบนัทึกสญัญาณชีพ มีการเปล่ียนแปลงส าคญัอะไร ในช่วงใด 

• ทีมสหวิชาชีพบนัทึกเมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีสงัเกตจากสญัญาณชีพ
อย่างไร 

• Progress note , บนัทึกทางการพยาบาล มีการวิเคราะหส์าเหตแุละ
ความเหมาะสมของการวางแผนการรกัษา/ ปรบัเปล่ียนแผนการรกัษา
อย่างไร 

• มีบนัทึกท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงหรือประเมินการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวหรือไม่ 

• การให้ข้อมลู การเตรียมความพร้อมผูป่้วยก่อนจ าหน่ายเป็นอย่างไร 



พิจารณาข้อมลูจากเวชระเบียน 

• พิจารณาความเหมาะสมของข้อมลูสนับสนุนการวินิจฉัยโรคในแต่ละ
ช่วงเวลา 

• ประวติัครบถ้วนเพียงใด การตรวจร่างกายครบถ้วนเพียงใด มีการตรวจ
investigate ท่ีจ าเป็นหรือไม่ 

• การวินิจฉัยเกินกว่าข้อมลูสนับสนุนท่ีมีอยู่หรือ พิจารณาการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตรวจ Lab / X-ray /การตรวจอ่ืนๆท่ีส าคญั 

• พิจารณาว่าการดแูลท่ีให้แก่ผูป่้วยมีความเหมาะสมหรือไม่ เช่นความ
รวดเรว็ การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ การดแูลอย่างเป็นองคร์วม การ
ใช้ evidence/guideline ? 



พิจารณาข้อมลูจากเวชระเบียน 

• บนัทึกเวชระเบียนท าให้ทราบการเปล่ียนแปลงทางคลินิก/
ผลลพัธข์องการรกัษาต่างๆไหม? 

• พิจารณาประสิทธิภาพการส่ือสาร ส่งต่อข้อมลูรว่มกนัในทีม 
ระหว่างหน่วยงาน 

• พิจารณาการเตรียมความพร้อมผูป่้วย / ครอบครวัก่อน
จ าหน่ายเหมาะสมกบัปัญหาผูป่้วยไหม? 



หาต้นตอให้เจอ  
(Root Cause Analysis : RCA) 

รศ.นพ.ชเนนทร ์วนาภิรกัษ์ 

ภาควิชาสติูศาสตรแ์ละนรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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เม่ือเกิดปัญหา สิ่งแรกคือจดัการเป็นรายๆ 

เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root causes 

ป้องกนั 

ปัญหา 
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สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 

จากการแกปั้ญหาสู่การป้องกนั 

เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root cause 

ป้องกนั 

ปัญหา 

วิเคราะหร์ะบบ 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดัของระบบ 

องคป์ระกอบของระบบ 

ออกแบบระบบงานท่ีดี  

สื่อสาร/ฝึกอบรม/ 

ปฏิบตั/ิควบคุมก ากบั/ 

ทบทวน/เรียนรู ้

Plan 

Do-Check 

ปรบัปรุงระบบ 

Aim/Measure 

Act 



 Contributing Factors  
ปัจจยัเกื้อหนุนเชิงระบบ 7 ประการ 

ท่ีเก่ียวข้อง กบั การเกิด AE 

18/08/60 42 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



1. Patient characteristics 

 ปัจจยัด้านผูป่้วย 
– ข้อจ ากดัของรา่งกาย  

– พฤติกรรม บคุลิกภาพ  

– ภาษา การส่ือสาร  

– ครอบครวั สงัคม    

18/08/60 43 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



2. Task factors 

ปัจจยัด้านกระบวนการทางคลินิก  
– การเข้ารบับริการท่ีล่าช้า 

– การประเมินท่ีไม่ครอบคลมุความเส่ียงส าคญั 

– แนวทางปฏิบติัท่ีไม่ชดัเจนหรอืไม่มีแนวทาง 

– โครงสรา้งการปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสม 

– การส่ือสารข้อมลูท่ีไม่มีประสิทธิภาพ   

18/08/60 44 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



3. Individual staff member 

ปัจจยัด้านบคุลากรในระดบัปัจเจกท่ีมีผลต่อความ 
ปลอดภยั 
– สขุภาพกาย จิต 
– ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ไม่พอ 
– ความจ าไม่ดี 
– ความเหน่ือยล้าความเครียด อารมณ์ไม่ดี  
– แรงจงูใจ ทศันคติ   

18/08/60 45 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



4. Team factors 

ปัจจยัด้านทีม / การท างานเป็นทีม  
– การส่ือสารด้วยวาจาหรอืส่ืออ่ืนๆท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ  

– การบนัทึกท่ีไม่ชดัเจน  

– ความสมัพนัธใ์นทีมไม่ดี  

– การก ากบัติดตามและตอบสนองของหวัหน้างานไม่
เพียงพอ   

18/08/60 46 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



5. Work environment 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมในการท างาน                      
– ระดบัความช านาญและประสบการณ์ของบุคลากร

ท่ีเก่ียวข้องกนัไม่สอดคล้องกนั  

– ภาระงานมากเกินไป  

– เครือ่งมือ อปุกรณ์ ไม่เอ้ือ ไม่มีประสิทธิภาพ 

– ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมความปลอดภยัไม่เพียงพอ 
เช่นแสงสว่าง อปุกรณ์ป้องกนัต่างๆ 

18/08/60 47 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



6. Organizational and management factors  

ปัจจยัด้านการบริหารจดัการระดบัองคก์ร 
– ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านความปลอดภยั 

และการส่ือสาร  

– ไม่มีวฒันธรรมความปลอดภยัและการยึดผูป่้วย/
บคุลากรเป็นศนูยก์ลาง  

– ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรพัยากร 
 

18/08/60 48 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



7. Institutional context 

ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเป็นบริบทเฉพาะขององคก์ร 
– กฎหมาย นโยบายของรฐั   

– สภาวะเศรษฐกิจ  

– ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ให้ความรว่มมือ   

18/08/60 49 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



ผงัก้างปลา 7 contribute factors  

ผูป่้วยเสียชีวิต
หรือมี AE 

Individual staff Task Factors  
Patient 
 Characteristics  

Institutional  
Context  Work  

Environment  
Organization 
Management  
Factors  

Team Factors  

18/08/60 50 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



สาเหตท่ีุท าให้ผูป่้วยไม่ปลอดภยั 
จากการศึกษา Sentinel Event ใน USA 

1. Communication  การส่ือสารภายในทีม ขาดประสิทธิภาพ 

2. Patient Assessment การประเมินผูป่้วย ไม่รอบคอบรดักมุ 
ไม่ระบคุวามเส่ียง ข้อจ ากดัของผูป่้วย 

3. Procedure การท าหตัถการ  ในขณะท่ีไม่พรอ้ม                 
ไม่เหมาะสม ทัง้บคุลากร เครือ่งมือ สถานท่ี 

4. Environment  ส่ิงแวดล้อม ระบบความปลอดภยัท่ีไม่เอ้ือ 

 

18/08/60 51 ตามรอย AE ดว้ย RCA 



5. Policy  นโยบาย การตดัสินใจ การลงทุนขององคก์รท่ี
ผิดพลาด  

6. Competency  สมรรถนะของบุคลากร การคดัเลือก
และการพฒันาบคุลากรท่ีไม่ดีพอ 

7. Information  ข้อมลูข่าวสารท่ีจ าเป็นมีไม่พอ เช่น
ข้อมลูเก่ียวกบัยา คู่มือ  ข้อก าหนดท่ีส าคญั 

8. Orientation & Training  การปฐมนิเทศ ฝึกอบรมท่ีไม่
พอ ขาดประสิทธิภาพ 

18/08/60 52 ตามรอย AE ดว้ย RCA 

สาเหตท่ีุท าให้ผูป่้วยไม่ปลอดภยั 
จากการศึกษา Sentinel Event ใน USA 



9. Care plan  การวางแผนการดแูลรกัษาท่ีไม่รดักมุ          
ไม่ครอบคลมุทุกปัญหา   

10. Safety culture  ขาดวฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 

11.  Staffing  การจดัอตัราก าลงัท่ีไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ  

12. Continuing , Hand over การดแูลรกัษาต่อเน่ืองท่ีไม่ดี 
การส่งต่อขาดประสิทธิภาพ 
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สาเหตท่ีุท าให้ผูป่้วยไม่ปลอดภยั 
จากการศึกษา Sentinel Event ใน USA 



Root Cause Analysis  
การทบทวนสาเหตรุาก 
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Root Cause Analysis 

• เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการตอบสนองต่อการเกิดอบุติัการณ์
ไม่พึงประสงคท่ี์รนุแรงเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดอบุติัการณ์ซ า้ 

• ด้วยการเรียนรู้จากอบุติัการณ์ ด้วยวิธีการเชิงระบบท่ีมี
โครงสร้างชดัเจน (System Analysis)  

• มุ่งเน้นท่ีระบบมิใช่ท่ีคนปฏิบติังานแต่ละคน 

• มีสมมติุฐานว่าเหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์เกิดขึน้และมี
ผลเสียต่อผูป่้วยคือความล้มเหลวของระบบ 

• จดุเน้นส าคญัคือการป้องกนัมิใช่การต าหนิหรือลงโทษ  
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เป้าหมายของ RCA  

• เพ่ือให้สามารถวิเคราะหส์าเหตรุากของความผิดพลาดท่ี
เป็นช่องโหว่ในเชิงระบบท่ีก่อให้เกิดอบุติัการณ์ความไม่
ปลอดภยั ค้นหาจดุเปล่ียนท่ีเป็นไปได้ น ามาสู่การ
ปรบัปรงุกระบวนการ  สรา้งปราการ ป้องกนัเชิงระบบ 
เพื่อลดหรือหยดุโอกาสท่ีจะเกิดอบุติัการณ์ความไม่
ปลอดภยัซ า้ 
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เมื่อไรจะต้องท า RCA 
จะท า RCA  เมื่อเหตกุารณ์.... 
•  มีความรนุแรง มีผลกระทบสงู : ควรท า RCA ทุกราย

เป็นรายกรณี  
• มีความรนุแรงต า่ ให้ดแูนวโน้ม หากเกิดซ า้ๆ : ควรท า 

RCA ในภาพรวม 
 
 หากมองเหน็แนวทางแก้ปัญหาชดัเจนให้แก้ไขปัญหา

อาจจะไม่จ าเป็นต้องท า RCA 
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ผูป่้วยท้องร่วง เสียน ้ามากจนมีอาการชอ็ค และเสียชีวิต 
ผูป่้วยตกเลือดหลงัคลอด ต้องตดัมดลกูหรือเสียชีวิต 
ทารกแรกเกิดมีอาการตวัเหลืองมากหลงัจากกลบัไปบา้น 
ผูป่้วยเบาหวานมาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเป็นลม เหง่ือออก 
ผูป่้วยโรคจิตอาการก าเริบจนฆ่าตวัตาย 
ผูป่้วยโรคหวัใจมาด้วยอาการปวดท้อง วินิจฉัยล่าช้า  
ผูป่้วยผา่ตดัตาแล้วติดเช้ือ ต้องเอาลกูตาออก 
แผลในกระเพาะอาหารทะล ุวินิจฉัยไม่ได้  sepsis เสียชีวิต 
ผูป่้วยเบาหวาน มีการติดเช้ือในกระแสเลือดเน่ืองจากฟันผ ุ
ทารกแรกคลอดมีการขาดออกซิเจนรนุแรง  

ตวัอย่ำง Adverse Event ท่ีน ำมำสู่กำรทบทวน 



ท าอย่างไร 

• การท า RCA ท าได้หลายแนวทาง ตัง้แต่เรียบง่าย
จนถึงสลบัซบัซ้อน  

• มีวิธีการในการท า RCA มีหลายวิธีด้วยกนั  

• สามารถใช้ร่วมกนัหรือแยกใช้ได้ 
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เหตกุารณ ์

แกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ 

วิเคราะห ์

Root causes 

ป้องกนั 

ปัญหา 

• วิเคราะหจ์ากเหตกุารณ์จริง เข้าไปดใูน
สถานท่ีจริง คยุกบัผูค้นท่ีเก่ียวข้อง 

• ถาม “ท าไม” เพ่ือโยงไปสู่ปัจจยัองคก์ร 
• ถามว่า “ถ้าจดัการตรงสาเหตน้ีุแล้ว 

ปัญหาจะลดลงหรือหมดไปหรือไม่” 
• ใช้สถิติวิเคราะหเ์ม่ือจ าเป็น 

ข้อมูลข่าวสาร  
การศึกษา/ฝึกอบรม  
การส่ือสาร 
ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ความพร้อมของเครื่องมือ 
การออกแบบกระบวนการท างาน 
การควบคมุกระบวนการท างาน 
การบริหารความเส่ียง 
การน าและวฒันธรรมองคก์ร 

ทบทวนเพื่ออะไร? รูส้ำเหต-ุ>ป้องกนั 



วิธี RCA ของ IHI 

• Six steps 

1) Identify what happened 

2) Determine what should have happened 

3) Determine causes (“five why asking”) 

4) Develop causal statements 

5) Generate a list of recommended actions to 
prevent the recurrence of the event 

6) Write a summary and share it 
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วิธี RCA ของ THAI 

ผสมผสานวิธีต่างๆเข้าด้วยกนั 

1. Story & Timeline  ทบทวนเหตกุารณ์ 

2. Identify potential change มองหาจดุเปล่ียน 

3. Listen to voice of staff  ฟังเสียงผูป้ฏิบติั 

4. Swiss cheese hole มองหาช่องโหว่ของระบบ 

5. Creative solution  ใช้ความคิดสรา้งสรรคใ์นการแก้ปัญหา 
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2. Potential Change 

3. Listen to Voice of staff 

5. Creative solution 
How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

1. Story & Timeline 

4. Swiss Cheese 

ขัน้ตอนกำรทบทวน 



RCA 5 steps 
(1) เรียงร้อยเรื่องราว (timeline)  

(2) หาจดุเปล่ียน (unsafe act) อาจจะมีได้มากกว่า 1 จดุ  

(3) รบัฟังคนท างาน 

 (1) สถานการณ์ขณะทีเ่กดิเหตุการณ์เป็นอยา่งไร  

 (2) ไดร้บัขอ้มลูอะไร  

 (3) แปลความหมายของขอ้มลูอะไร อยา่งไร  

 (4) มขีอ้จ ากดัในการท างานอะไร  

 (5) ตอ้งการการสนบัสนุนอะไร  

 (6) ถามท าไมซ ้าหลายๆ ครัง้   

(4) หาปัจจยัท่ีเป็น workplace factor และ organization factor  

(5) ออกแบบระบบด้วยความคิดสร้างสรรค ์

 



2. Potential Change 

3. Listen to Voice of staff 

5. Creative solution 
How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

1. Story & Timeline 

4. Swiss Cheese 

RCA เรียนรูจ้ากความผิดพลาด 



1. Story & Timeline 

RCA Step 1: Story & Timeline 



•  ER ปวดทอ้ง Dx AGE 

•  ER revisit -> admit Dx AGE 

•  Shock 

•  Death 

Story & Timeline: Identify What Happened 

What เกดิอะไรขึน้   Who ใครบา้งทีเ่กีย่วขอ้ง  
When เกดิขึน้เมือ่ใด   Where เกดิขึน้ทีไ่หน  
Consequence ผลเสยีทีเ่กดิขึน้หรอืคาดวา่จะเกดิขึน้รนุแรงเพยีงใด  
Likelihood โอกาสเกดิซ ้ามหีรอืไม ่



2. Potential Change 

1. Story & Timeline 

RCA Step 2: Potential Change 



Potential Change: What Should Have Happened? 

ใช้ประโยชน์จากอคติของการมองย้อนหลงัเพ่ือระบจุดุเปล่ียน 
(จดุเปล่ียน = ระบบ/มาตรฐานการปฏิบติั/การตดัสินใจ ท่ีควรเกิดขึน้) 

การเขียน flow กระบวนการดแูลทัง้หมดอาจช่วยได้ 
อาจมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเรียนรู้แนวทางท่ีดีท่ีสดุ 

จดุเปล่ียนเหล่าน้ีคือการเปล่ียน unsafe act ให้เป็น appropriate act 





Assess Diagnosis Plan Care 

Monitor & reassess 

Educate Discharge 



3. Listen to Voice of staff 

RCA Step 3: Listening 

ใช้เวทีให้ผูเ้ก่ียวข้องได้บอกเล่าจากมมุมองของตนตามความเหมาะสม 
ทกุคนมีบทบาท และควรรบัทราบบทบาทของผูอ่ื้น 

การทราบว่าผูเ้ก่ียวข้องได้รบัข้อมลูอะไร แปลผลข้อมลูอย่างไร 
ต้องการอะไร มีข้อจ ากดัอะไร ท าให้เกิดความเข้าใจคนท างาน 

ควรมี facilitator ช่วยตัง้ค าถามท่ีเหมาะสม  

2. Potential Change 

1. Story & Timeline 



Assess Diagnosis Plan Care 

Monitor & reassess 

Educate Discharge 

Unsafe  

Act 

Local Workforce  

Factors 

Organizational Factors 

Unsafe  

Act 

Local Workforce  

Factors 

Organizational Factors 

พดูคยุเพื่อให้เข้ำใจปัจจยัเอื้อ 

ถาม WHY โดยมีแนวคิดเชิงระบบอยู่ในใจ 



มี Model ให้เลือกใช้มำกมำย 



Organization 

Culture 

Resource 

Policy 

Process design 

Supervision & 

management 

Work environment 

Equipment 

Material 

Staffing 

Education 

Training 

Information 

Team 

Role clarity 

Communication 

Handover 

Individual staff 

Skill & expertise 

Fatigue, distraction 

Patient  

characteristic 

สรปุมำเป็น Model เพ่ือใช้จริง 



แนวทำงกำรตัง้ค ำถำม 

Local Workplace Factors Organizational Factors 
ลกัษณะของผูป่้วยมผีลต่อการเกดิ AE หรอืไม ่ แนวทางอะไรทีค่วรมสี าหรบัผูป่้วยทีม่ลีกัษณะนี้ 

บุคลากรมคีวามเหนื่อยลา้ เครยีด เสยีสมาธ ิหรอืไม ่ การจดัระบบงานและสิง่แวดลอ้มอะไรทีจ่ะป้องกนัได ้

บุคลากรมคีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอหรอืไม ่ การฝึกอบรมและการใหข้อ้มลูอะไรบา้งทีจ่ าเป็น 
ระบบเตอืน (reminder system) อะไรทีจ่ะชว่ยได ้

สมาชกิในทมีมคีวามชดัเจนในบทบาทหน้าทีห่รอืไม ่ มกีารมอบหมายงานอยา่งไร 

สมาชกิในทมีไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจนหรอืไม่ แนวทางการบนัทกึขอ้มลู การสือ่สารและสง่ต่อขอ้มลู
ระหวา่งสมาชกิทีจ่ะชว่ยป้องกนัไดค้วรเป็นอยา่งไร 

เครอืงมอื อุปกรณ์ เวชภณัฑ ์สถานที ่มคีวามพรอ้มหรอืไม่ ระบบการจดัการเครือ่งมอื อุปกรณ์ เวชภณัธ ์สถานที/่
สิง่แวดลอ้ม อะไรทีช่ว่ยได ้มทีรพัยากอะไรทีต่อ้งการเพิม่ 

ระบบการตดิตามก ากบัและตอบสนองเป็นอยา่งไร 

การออกบบระบบงานเอือ้ตอ่การท างานทีป่ลอดภยัหรอืไม ่

มนีโยบายอะไรทีเ่ป็นอุปสรรคในเรือ่งนี้ 

วฒันธรรมองคก์รเป็นอยา่งไร 



4. Swiss Cheese 

RCA Step 4: สรุปปัจจยัเอ้ือหนุน 

3. Listen to Voice of staff 

2. Potential Change 

1. Story & Timeline 

เป็นหน้าท่ีของ RCA Facilitator  
ท่ีจะประมวลข้อมลูทัง้หมด 

มาสรปุเป็นปัจจยัเชิงระบบส าหรบัแต่ละจดุ
เปล่ียน 



หาปัจจยัสาเหต ุ

• ใหพ้จิารณาปัจจยัทีเ่ป็น workplace factor และ 
organization factor ทีเ่กีย่วเนื่องกบั unsafe act 
พยายามอยา่ใหจ้บที ่human error 

 



Local Workplace Factors Organizational Factors 
ลกัษณะของผูป่้วยมีผลต่อการ
เกิด AE หรือไม่  

แนวทางอะไรท่ีควรมีส าหรบัผูป่้วยท่ีมีลกัษณะน้ี 

บคุลากรมีความเหน่ือยล้า 
เครียด เสียสมาธิ หรือไม่  

การจดัระบบงานและส่ิงแวดล้อมอะไรท่ีจะ
ป้องกนัได้ 

บคุลากรมีความรู้และทกัษะ
เพียงพอหรือไม่ 

การฝึกอบรมและการให้ข้อมลูอะไรบ้างท่ีจ าเป็น 
ระบบเตือน (reminder system) อะไรท่ีจะช่วยได้ 

สมาชิกในทีมมีความชดัเจนใน
บทบาทหน้าท่ีหรือไม่ 

มีการมอบหมายงานอย่างไร 

สมาชิกในทีมได้รบัข้อมลูท่ี
ชดัเจนหรือไม่ 

แนวทางการบนัทึกข้อมลู การส่ือสารและส่งต่อ
ข้อมลูระหว่างสมาชิกท่ีจะช่วยป้องกนัได้ควรเป็น
อย่างไร 



Local Workplace Factors Organizational Factors 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ เวชภณัฑ ์สถานท่ี 
มีความพร้อมหรือไม่  

ระบบการจดัการเคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
เวชภณัฑ ์สถานท่ี/ส่ิงแวดล้อม อะไรท่ีช่วย
ได้ มีทรพัยากรอะไรท่ีต้องการเพ่ิม 

  ระบบการติดตามก ากบัและตอบสนองเป็น
อย่างไร 

  การออกแบบระบบงานเอ้ือต่อการท างานท่ี
ปลอดภยัหรือไม่ 

  มีนโยบายอะไรท่ีเป็นอปุสรรคในเร่ืองน้ี 
  วฒันธรรมองคก์รเป็นอย่างไร 



5. Creative solution 
How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

RCA Step 5: Creative Solution 

4. Swiss Cheese 

3. Listen to Voice of staff 

2. Potential Change 

1. Story & Timeline 



ออกแบบระบบด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

• ให้รว่มกนัพิจารณาว่าจะใช้แนวคิด Human Factor 
Engineering และความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ
ระบบงานเพ่ือป้องกนัปัญหาอย่างไร  

• แล้วตัง้ค าถามกลบัว่าเม่ือท าอย่างนัน้แล้วจะป้องกนัปัญหาได้
จริงหรอืไม่ จะเกิดซ า้ได้หรอืไม่ 

 



• การออกแบบระบบงาน  
• การใหข้อ้มลูและฝึกอบรม  
• การสือ่สาร  
• การมอบหมายงาน   
• การนิเทศงาน  
• สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิาน  
• อุปกรณ์/เครือ่งมอื/เทคโนโลย ี 
• การควบคุมก ากบั 

 การเขยีนฉลาก 
 การสง่สญัญาณเตอืน 
 การน าเสนอขอ้มลู 
 แบบบนัทกึ 
 กระบวนการ/ขัน้ตอนการท างาน 
 ซอฟทแ์วร ์
 สถานทีท่ างาน 
 การฝึกอบรม 
 เครือ่งชว่ยการจ า การคดิ การตดัสนิใจ 
 นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ



Design 

Action 

Learning 

Improve 

จากการทบทวนสูก่ารออกแบบระบบ 

Purpose 



เร่ืองน้ีมีความรูอ้ะไร 

ที่เรายงัไม่ไดน้ ามาใช ้

คนท่ีท าไดด้ีที่สุดอยูท่ี่ไหน 

ปัญหา กลุม่เป้าหมาย 

ขั้นตอน ท่ีเป็น 

 priorities คืออะไร 

Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

ออกแบบกระบวนการบนพ้ืนฐานความรู ้

Explicit & Tacit knowledge 

1 

2 

ใช ้SPA-in-Action ชว่ย 

ใชห้ลกัการ

ออกแบบที่เนน้

คน/ผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 

3 

Visual management 

User-centered design 

Human-centered design 



Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Train
Monitor

Trace
แนวทางท่ีก าหนดไว ้

ท าไดจ้ริงหรือไม่ 

มีกลไกอะไรเพื่อรบัรูว่้ามี

การปฏิบตัติามที่ก  าหนดไว ้
ผูป้ฏิบตัรูิจ้ริงใน 

สิ่งที่ตอ้งรูห้รือไม่ 

มีการใช ้visual management 

เขา้มาช่วยอยา่งไร 

ท าใหม้ัน่ใจว่ามีการปฏิบตัจิริง 



Human Centered Design 

http://dschool.stanford.edu/ 



Human Factor Engineering 

Design of  

• labeling 

• warning or alarm 

• software program 

• information display 

• paper forms 

• process/activity flow 

• workplace 

• training/education 

• cognitive aids 

• decision support systems 

• policies and protocols 
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สรปุ การท า RCA 
1. ผูน้ าสงูสดุ ผูน้ าระดบัสงู ต้องให้การสนับสนุน 
2. ควรมีทีม Facilitator ท่ีเข้าใจกระบวนการและแนวคิด

คณุภาพ การจดัการความเส่ียง ร่วมทบทวน 
3. ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใด จดุเร่ิมต้น คือการเข้าไปในสถานการณ์

และเกบ็ข้อมลูต่างๆ มาให้ได้มากท่ีสดุ 
4. จดุตดัสินใจเลือกปัจจยัท่ีเป็น root cause คือ การถามว่าเมื่อ

น า root cause ดงักล่าวไปปฏิบติัแล้ว ปัญหาจะลดลงหรือ
หมดไปหรือไม่  ถ้าเรายงัไม่มัน่ใจว่าปัญหาจะลดลง กแ็สดง
ว่านัน่ยงัไม่ใช่ root cause ท่ีน่าจะน าไปปฏิบติั 
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ข้อเตือนใจ ในการท า RCA 

1. ต้องมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือการปรบัปรงุระบบไม่ใช่
การลงโทษหรอืหาคนผิด 

2. ควรมีผูน้ าทีมทบทวนท่ีมีความเข้าใจ ได้รบัการยอมรบั 

3. มีการหาข้อมลู ข้อเทจ็จริงท่ีเพียงพอ จากผูท่ี้เก่ียวข้อง 

4. ไม่ด่วนสรปุต้องท าให้แน่ใจว่าได้สาเหตรุากท่ีแท้จริง 

5. ไม่ยึดติดกรอบเดิมๆในการแก้ปัญหาท่ีไม่ได้ผล เช่น
ตกัเตือน ให้ใช้ความระมดัระวงัเพ่ิมขึน้ แต่ควรใช้
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการปรบัปรงุระบบ 

18/08/60 90 ตามรอย AE ดว้ย RCA 


