
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI)
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 เขาใจองคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง

 รูจักรูปแบบของการทาํกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและ
ตัวอยางที่เปนรูปธรรม

 เขาใจแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนพื้นฐานของการ
พัฒนาคุณภาพ

 มีประสบการณในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
รวมกันเปนทมี

วัตถปุระสงค: เพื่อใหผูเรียน



ผูปวย
ผูรับผลงาน
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QA/QA/
CQICQI

RMRM

-เจาหนาทีบ่าดเจบ็จากการปฏบิตัิงาน
-ทรัพยสินสูญหาย

-การปองกันปญหาและ
ควบคุมความสญูเสีย
ในการดูแลรักษาผูปวย

-รักษามาตรฐาน
และยกระดับคุณภาพ
การดแูลผูปวย



แนวทางพัฒนาคุณภาพงาน

ผูปวย+ญาติ

Monitor

Improvement

วางระบบ

* CQI

*แผน
นโยบาย

*คูมือปฏิบัติ

*ประชุม
ี้

* PEER Review

*Self 
assessment

*Quality round

* Team dialog

* QA

* Supervisor



เราทํางานอยางไร

ทําไมตองมี
หนวยงานของเรา เราทําไดดีหรือไม

จะปรับปรุง
ใหดีขึ้นอยางไร

Purpose

Core Process

Indicator

Innovation

�หนวยงาน
ของเรา

ทิศ
ทาง

�องค
กร

ประสานแนวราบประสานแนวราบ
�หนวยงาน
อื่น

�องคกร

กิจกรรมคุณภาพในหนวยงาน

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล



ลักษณะของกิจกรรมคุณภาพลักษณะของกิจกรรมคุณภาพ

QA CQI

Reengineering
QA

ปริทรรศน พันธุบรรยงก
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องคประกอบขององคประกอบของ CQICQI

ขั้นตอนของ CQI

เครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพ

ความคิดสรางสรรคกับการพัฒนาคุณภาพ

ขอมูลทางวิชาการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:02



ขั้นตอน: กระบวนการทางวิทยาศาสตร

อรยิสจัสี่ การพฒันาคุณภาพ PDCA การวจิยั ดูแลผูปวย
อะไรเปนปญหาหรือ
โอกาสที่จะปรับปรุง

เราทํางานอยางไร
เราทําไดดีเพียงใด

Plan พรรณนา มีความผดิปกติ
อะไร

อะไรเปนสาเหตุปญหา อะไรเปนสาเหตุของจดุออน วิเคราะห อะไรเปนสาเหตุ
อะไรเปนเปาหมายของ
การแกปญหา

กระบวนการนัน้มีเปาหมาย
อะไร

ทดลองทางเลอืก ทดลองทาํใหดึขึ้น Do ทดลอง ใหการรักษา
สงัเกตผล วัดผลการทดลอง Ckect ประเมินผล
สรุปบทเรียน นําผลไปปฏบิัติเปนมาตรฐาน Act
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เครื่องมอืพัฒนาคุณภาพเครื่องมอืพัฒนาคุณภาพ

เครื่องมือสําหรับการทํางานเปนทมี
ระดมความคิด  จัดระบบความคิด

ตัดสินใจ

เครื่องมือสําหรับการจัดการกับขอมูลอยางเปนระบบ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล

นําเสนอขอมูล
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กระตุนความคดิสรางสรรคกระตุนความคดิสรางสรรค
ถาทานวิ่งหนีศตัรูไปถงึหนาผา และพบวาตรงหนาผานั้นมีเชือกเล็กๆเสน
หนึ่งหอยอยู  ทานจะตัดสนิใจอยางไร?

พัดลมกบันาฬิกาเหมือนกันหรือไม?

จะเกิดอะไรขึ้นถาดินสอเดินได?

จะเกิดอะไรขึ้นถาเลือดไมติดถุงมือ?

จะเกิดอะไรขึ้นถาเอาเครื่องซักผามาใชกับกระบอกฉีดยา?

จงบอกลักษณะของกอนเมฆแลวเปลี่ยนลักษณะเหลานี้ใหเปนความคิดเห็น
ของทานที่มีตอหนาที่การทํางานของทาน สัมพันธภาพในหมูมิตรสหาย?

จงบอกสิ่งทาทายที่สุนัขตัวหนึง่เผชิญอยูเปนประจํามา 5 ปญหา  และใหบอก
ปญหาที่เราตองเผชิญคลายกับสุนัขมา 3 ปญหา.

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:05



�ตั้งเปา  

�เฝาดู 

Plan

DoStudy

Act

ปรับเปลี่ยน  

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

รูปแบบรูปแบบ CQI CQI ที่เรียบงายและเรงการพัฒนาที่เรียบงายและเรงการพัฒนา

เนนการทดสอบขนาดเลก็
ทดสอบตอเนื่อง
ทดสอบหลายเรื่องพรอมกัน
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ตัวอยางตัวอยาง
ก. ตั้งเปา
– ลดระยะเวลานอน ICU ของผูปวยที่มีระบบการหายใจลมเหลวและตองใชเครื่องชวยหายใจ

ข. เฝาด ู
ระยะเวลานอนในหอผูปวยหนัก และระยะเวลานอนโรงพยาบาลทั้งหมด

จํานวนวันที่ใชเครื่องชวยหายใจ (median)
คาใชจายตอการนอนโรงพยาบาล (median)
รอยละของผูปวยที่มภีาวะแทรกซอน (การเสียชีวิต, การเขานอนซ้ํา, การใสทอชวยหายใจซ้ํา)

ค. ปรับเปลี่ยน
1. การใชเครื่องชวยหายใจ
2. ปรับปรุงโภชนาการ
3. การใชยาอยางเหมาะสม
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเปลี่ยนแปลง  ((Change ConceptChange Concept))

ก. การสรางมาตรฐานกระบวนการทํางาน 
(Standardize the Process)
1) สรางกระบวนการทาํงานที่เปนทางการ (formal process)

2) ปรับระดับการดแูลใหสอดคลองกับความตองการ

3) จัดทาํเกณฑวาผูปวยรายใดทีเ่ขาขายที่จะนาํมาตรฐาน

หรอืแนวทางที่กาํหนดไวไปใช
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเปลี่ยนแปลง  ((Change ConceptChange Concept))

ข. ปรบัปรงุการไหลของงาน (Improve the Work Flow)
4) ลดการสงตองานระหวางผูปฏิบัติงาน 

หรือระหวางหนวยงาน

5) ใชระบบการดึง

6) คนหาและขจัดคอขวด

7) คาดการณใหแมนยาํ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:09



แนวคิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเปลี่ยนแปลง  ((Change ConceptChange Concept))

ค. การเขาถงึขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
8) ผูใหบริการทุกคนอยูในระบบเดียวกัน

9) การเขาถึงขอมูลขาวสาร

10) สรางความคาดหวังรวมกัน

11) สรางแนวรวม

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:010



เรียนรูดวยการทํางานรวมกันเปนทีมเรียนรูดวยการทํางานรวมกันเปนทีม

วัตถุประสงค  
1) เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนทกัษะในการทําหนาที่

ตางๆ ของสมาชิกทมี ระหวางการประชุม.

2) เพื่อใหผูเรียนมคีวามเขาใจในการนําขั้นตอน

และเครื่องมือพัฒนาคุณภาพไปใชในชีวติจรงิ.

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:11



การจดักลุมและผูรับผดิชอบ
ใหจดักลุมยอย กลุมละ ๔-๕ คน 

ใหกลุมเลือกผูชวยเหลือทีม (facilitator) ผูหนึ่งทําหนาที่ดําเนินการประชุม 

ถากลุมมีจํานวนสมาชิก ๕ คน ใหเลือกผูสังเกตการณคนหนึ่งทําหนาที่สังเกต 
รักษาเวลา และ feed back

ผูชวยเหลือทีม (facilitator)  เปนผูตั้งประเด็นใหกลุมพิจารณา อํานวยความสะดวก
และกระตุน

ผูสังเกตการณไมตองเขารวมในการอภิปราย

ใหกลุมนั่งเปนครึ่งวงกลมรอบ flip chart โดยให observer นั่งอยูหางออกไปและ
สามารถสังเกตทุกคนได

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:2

เรียนรูดวยการทํางานรวมกันเปนทีมเรียนรูดวยการทํางานรวมกันเปนทีม



ประเมินผลการประชมุประเมินผลการประชมุ
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ดานบวก / พอใจ ดานลบ / ไมพอใจ



มาตรฐานทีเ่กี่ยวของมาตรฐานทีเ่กี่ยวของ
GEN.9.2 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพประกอบดวย

GEN.9.2.1 การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของ ผูปวยและลูกคา (customer) หรือ 
บุคคล/หนวยงานที่ใชบริการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
GEN.9.2.2 การติดตามศึกษาขอมูลและสถิติซึ่งเปนเครื่องชี้วัดผลการปฏบิัติงานที่สาํคัญ
GEN.9.2.3 การเลือกกิจกรรมหรือกระบวนการดูแลรักษาและบรกิารที่สาํคัญ มาประเมินและปรับปรุง 
GEN.9.2.4 การดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนน
การวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาและใหบรกิาร  คนหาสาเหตุตนตอ (root causes) ที่
แทจริง  ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง ใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแสวงหา
ทางเลือกใหมๆ
GEN.9.2.5 การประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ และเผยแพรผลการประเมินใหผูที่
เกี่ยวของทั้งหมดทราบ
GEN.9.2.6 การติดตามเพื่อใหเกิดการรักษาระดบัคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องใน
ระยะยาว
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SWOT MISSION QA RM โอกาสพัฒนา อื่นๆ

รวบรวมขอมลู

เลือกเรื่อง

Metrix analysis  
Pareto
Affinity  
Multivoting
Consensus



สํารวจสภาพปญหา 
อาการ สาเหตุ

Tree diagram

กางปลา

กําหนดขอบเขต  ครอบคลุม

กําหนดสมาชิกทมีที่เกี่ยวของกับปญหา
ผูเชี่ยวชาญเทคนคิ
ผูปฏิบัติงาน           
ผูนําทีม

กําหนดโครงการหลัก 
กําหนดเปาหมาย

ตัวเลข



กําหนดเปาหมาย เปน เครื่องชี้วัดเชิงผลลัพธ                    
(ผลทางตรงของโครงการ)
กําหนดเปาหมายกระบวนการ (กิจกรรมแตละอยางที่
กระทบตอเปาหมาย เครื่องชี้วัดทางกระบวนการ                  
ผลของกระบวนการพฒันาของแตละกจิกรรม)
กําหนดเปาหมายเครื่องชี้วัดเพื่อรักษาสมดุล

เกบ็ขอมูลกอนแกปญหาเกบ็ขอมูลกอนแกปญหา



สมาชิกเลือกวิธีการแกไขโดยสมาชิกเลือกวิธีการแกไขโดย PP--DD--SS--AA
แผนการทดสอบแผนการทดสอบ 11 กาํหนดวตัถปุระสงคกาํหนดวตัถปุระสงค

แผนการทดสอบแผนการทดสอบ 22

แผนการทดสอบแผนการทดสอบ 33
นําไปแกไขโดยใชเทคนคินําไปแกไขโดยใชเทคนคิ ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify)ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify)

เก็บขอมูลหลังการแกปญหาเก็บขอมูลหลังการแกปญหา

เปรียบเทียบผลเปรียบเทียบผล

มาตรฐานมาตรฐาน


