
ผู้ช่วยศาสจราจารย์ ดร. พิกุล พรพิบูลย์

บรรยายในการอบรม เรือง 

“การพฒันาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพือพฒันาบริการสู่ความเป็นเลิศ”

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันท ี22-23 มถิุนายน 2560

การพฒันาคุณภาพบริการด้วย
Capstone Projects



หมายถึง โครงการพฒันาคุณภาพบริการเพือยกระดบั

ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ มีการสังเคราะห์หลักฐานเชิง

ประจักษ์และนํามาบูรณาการเข้ากับการปฏิบัต ิเกิด

การนเปลียนแปลงวิธีปฏิบัติเพือทําให้เกิดผลลัพธ์ทดีี

ขนึกว่าเดิม



วตัถุประสงค์ของ Capstone Project

1. เพือให้เกิดการเปลียนแปลงการปฏิบัติ หรือระบบ

บริการ  

2. เพือให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพทังในระดับ

หน่วยงาน องค์กร ท้องถนิ หรือระดับชาติ

3. เพือนําไปสู่การเปลียนแปลงเชิงนโยบายด้านการดูแล

สุขภาพ



ลักษณะของ Capstone Project

1. เป็นโครงการทสีร้างขึนจากความรู้และประสบการณ์ที

ได้จากสังสมและมีการฝังตัวอยู่ในคลินิกหรือในการ

ปฏิบัติอย่างมายาวนาน

2. มกีารสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เพือให้ทราบถึง

โอกาสในการเปลียนแปลงการปฏิบัติและผลลัพธ์ทดีี

ขนึกว่าเดิม

3. มกีารวางแผนเพือปรับปรุงการปฏิบัติทชัีดเจน



รูปแบบของ Capstone Project

1. เป็นโครงการประเมินผลการปฏิบัติ (Practice 

Evaluation)

2. เป็นโครงการประเมินผลโปรแกรม (Program 

Evaluation) หรือแนวปฏิบัติ (CPGs)

3. เป็นโครงการพฒันาคุณภาพบริการในกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ

4. เป็นโครงการประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบบริการ



รูปแบบของ Capstone Project

5. เป็นโครงการพฒันาสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายใน

ชุมชน เช่น รูปแบบการป้องกันโรค การใช้ทรัพยากรใน

ชุมชนเพือสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

6. เป็นโครงการเกียวกับกรณีศึกษาในกลุ่มเสียงต่าง  ๆ

เพือให้เกิดรูปแบบบริการทีเหมาะสมและได้ผลดี

7. เป็นโครงการทดสอบการนํารูปแบบบริการใหม่  ๆไปใช้

เพือยกระดบัผลลัพธ์ของบริการ



สรุปว่า Capstone Project

 เป็นโครงการทแีสดงถึงประสบการณ์ ความเชียวชาญ

เฉพาะทางของผู้จัดทาํในการปฏิบัติทางคลินิก ใน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทมีคีวามลุ่มลึกในการมอง

ปัญหาของการปฏิบัติ และแนวทางแก้ไข

 เป็นโครงการทีใช้ผลการวจิัยหรือหลักฐานเชิง

ประจักษ์มาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ เป็น 

Research utilization / EBP projects  ไม่ใช่

โครงการวิจยัทีเป็น Pr imary research



ผลกระทบของ Capstone Project

 คือการเปลียนแปลงวิธีปฏิบัติในการบริการ

หรือการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย

 เน้นผลทเีกิดขนึกับ setting ททีําโครงการ หรือ

ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มากกว่าเน้นการ

นําผลไปใช้ได้ทวัไป (ให้ความสําคัญกับ internal 

validity มากกว่า generalizability หรือ 

external validity)



ผลกระทบของ Capstone Project

 การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงของ
ทีมงาน ทีมผู้ดูแล ทมีสหสาขาวิชาชีพ

 ผลกระทบทจีะตามมาหลังปิดโครงการ 

(impacts) คือ 

 financial impacts 
 administration impacts 
 policy impacts



ศาสตร์ของ Capstone Project

เป็น ศาสตร์ทว่ีาด้วยกระบวนและผลลัพธ์ของ
การนําความรู้หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่
การปฏิบัติ หรือทําให้เกิดการปรับเปลียน
พฤติกรรม เรียกว่า Implementation Science 
ซึงเป็นรูปแบบหนึงของการวิจัยประยุกต์ 
(Applied research) 
เป็นศาสตร์ของการใช้ความรู้ ไม่ใช่สร้างความรู้ใหม่



Implementation Science is the study of methods, 
interventions, and variables that promote the uptake 
and use of research findings and other EBPs by 
individuals and organizations to improve clinical and 
operational decision-making in health care with the 
goal of improving health care quality.



Capstone Project

 จึงเป็นการทาํโครงการทีแตกต่างจากโครงการวจิัย
ทวัไป คือเน้น เป็นโครงการใช้ผลการวจิัย

 การดําเนินการใช้ระเบียบวธิีทแีตกต่างกันการวิจยัที
มุ่งทดสอบหรือสร้างความรู้ใหม่  

 ไม่เน้นการควบคุมตัวแปรรบกวนในทางปฏิบัต ิแต่
เน้นการหากลยุทธ์ให้เกิดการปฏิบัติให้มากทสุีด 

 การดําเนินการกับผู้ป่วยแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน
เพยีงแต่ใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน





วเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 เป็นการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติเรืองใด (วธิี

ปฏิบัต)ิ ?

 เกียวข้องกับผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมายใด ?

 Setting ทต้ีองการการเปลียนแปลง คือทไีหน ?

 ผลลัพธ์ทต้ีองการ / ความเปลียนแปลงทต้ีองการ

เห็น คืออะไร ?

 ใครจะมีส่วนเกียวข้องบ้าง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)



 หลักการและเหตุผลของการเลือก
ประเด็นปัญหาของโครงการ

High Volume

High Variation

High Cost

Not satisfied



วธิีกําหนดประเดน็ปัญหาการปฏิบัติ

• วเิคราะห์สถานการณ์ โดยการทบทวนปัญหาความ

ผดิพลาดในการปฏิบัต ิทบทวนข้อร้องเรียนของ

ผู้รับบริการ ทบทวนผลการตรวจสอบคุณภาพ และ

ทบทวนผลลัพธ์ทเีป็นอยู่

• ลงความเห็นร่วมกันของทีมผู้ปฏิบัติและผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสีย ใช้วธิีประชุมลงความเห็น หรือ ออกแบบ

สํารวจความคิดเห็น



กําหนดวธีิปฏิบัติใหม่ทีจะใช้ในโครงการ

• ควรเป็นวธิีปฏิบัติทีมหีลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันว่าใช้ได้ผลดีมาแล้วจากทีอืน

• ควรแสดงแหล่งทีมาของหลกัฐานวิธีปฏิบัติ

• ควรบอกประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ์



ผลการวจิยั หรือ

ผลการทดลอง

ประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ์

ความเห็นของคณะ

ผู้เชียวชาญ 

(exper t opinion)

ผลการดําเนินงาน

ทมีีการรายงานไว้

ประสบการณ์ตรง

ของผู้ เชียวชาญ



กําหนดผลลัพธ์และตวัชีวดัผลลัพธ์

• ผลลัพธ์  ในทีนี หมายถึงการเปลียนแปลงที
ต้องการเห็นทีจะเป็นผลจากการทําโครงการ

• ควรเป็นผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย/
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย

• ควรเป็นผลลัพธ์ขององค์กรด้วย

• ควรเป็นผลลัพธ์ทสีอดคล้องกับเกณฑ์ทใีช้กนั
ทวัไปในระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลด้วย



กําหนดขนัตอนการดําเนินโครงการ

1. ขนัเตรียมการ/เตรียมความพร้อม จะทํา
อะไรบ้าง

2. ขนัดําเนินการ จะทําอะไรบ้าง

3. ขนัประเมินผลโครงการ จะทําอะไรบ้าง



กําหนดกรอบแนวคิดการทําโครงการ

กรอบแนวคดิการพฒันาคุณภาพระบบบริการทีนิยมใช้กัน
มาก ได้แก่ 

1. Evidence-based Practice Model (เช่น NHMRC, JBI )

2. Knowledge Transformation Model (เช่น STAR model)

3. Donabedian Model ทเีสนอโดย Avedis Donabedian  

4. Research Utilization Model



JBI’s Eidence-Based Practice Model

ปัญหาผู้ป่วย

กําหนดผลลัพธ์

ทต้ีองการ

ค้นหาข้อเสนอแนะจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์

ประเมินคุณค่าของหลักฐาน

และข้อเสนอแนะ

ตัดสินใจเลือกข้อเสนอแนะ

 และจัดทําแนวปฏิบัติ

นําไปปฏิบัติกับการ

ดูแลผู้ป่วย

ประเมินผลลัพธ์

(Joanna Briggs Institute, 2002)



เผยแพร่แนวปฏิบัติ

นําแนวปฏบิัตไิปใช้

ประเมนิผลการใช้แนวปฏิบัติ



โครงสร้าง
ของระบบ
บริการ 

กระบวนการ
ดูแลสุขภาพ

ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

Input Process Output /Outcomes



โครงสร้าง/
ปัจจัยนําเข้า

เราใช้ทรัพยากร
ทําอะไรบ้าง เช่น

• การให้ยา

• ใช้อุปกรณ์ดูแล

• เยยีมบ้าน

• ประชุมกับ
ครอบครัว

• ให้การปรึกษา

กระบวนการ
ดูแล

เราใช้ทรัพยากร
อะไรบ้างในการ
ดูแล เช่น

•บุคลากร

•อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์

•งบประมาณ

•ฯลฯ

เกิดผลผลิคบริการ
อะไรขนึ เช่น

• อัตราการจําหน่าย

•จํานวนผู้ป่วยที
ได้รับการเยยีม
บ้าน

•จํานวนยาทใีช้

•จํานวนผู้ป่วยที
ได้รับการปรึกษา

ผลผลิต

เกิดความเปลียน 
แปลงอะไรบ้าง
กับผู้ป่วย เช่น

•คุณภาพชีวิต

•ความพึงพอใจ

•การบรรเทา
ปวด

•การตายดี

ผลลัพธ์การ
ดูแล

การพฒันาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง







การวัดผลโครงการ 
Capstone Project



การวัดผลการดาํเนินงาน

วดัผลผลิต (output)

เป็นการวัดประสิทธิผลด้าน
กระบวนการ หรือกิจกรรม
การให้บริการ ว่าเป็นไป
ตามทกํีาหนดไว้ หรือไม่ 
เป็นความสําเร็จด้านการ
ให้บริการ

วดัผลลัพธ์ (outcome)

เป็นการวัดความ
เปลียนแปลงทีเกิดขนึกับ
ผู้รับบริการ ได้แก่

ภาวะสุขภาพทดีีขนึ

คุณภาพชีวิตทีดีขนึ

ความพึงพอใจ



ผลผลิตหรือประสิทธิผลกระบวนการ

• จํานวนผู้ป่วยทไีด้รับการประเมินและการจดัการ
อาการปวดตามแนวปฏิบัติ

• จํานวนผู้ป่วยทไีด้รับการให้คําปรึกษา
• จํานวนผู้ป่วยทมีกีารวางแผนการดูแลล่วงหน้า
• จํานวนผู้ป่วยทไีด้รับการส่งต่อไปรับบริการ
• จํานวนผู้ป่วยทไีด้รับการดูแลต่อเนืองจาก รพ. สู่

บ้าน
• จํานวนผู้ป่วยทไีด้รับการสอนทักษะต่าง  ๆ



ผลลัพธ์/ความเปลียนแปลงด้านผู้ป่วย

• คุณภาพชีวติ (quality of life)

• ความผาสุก (well-being)

• การบรรเทาอาการทุกข์ทรมานต่าง  ๆ

• การรับรู้ถงึความเข้มแขง็ในตนเอง

• การรับรู้ถงึพลังอํานาจในตนเอง

• ความรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง

• ความพงึพอใจในบริการทไีด้รับ

• จํานวนผู้ป่วยทมีกีารตายดี



ผลลัพธ์/ความเปลียนแปลงด้านครอบครัว

1. คุณภาพชีวติ (quality of life) ของครอบครัว

2. ความผาสุก (well-being) ของครอบครัว

3. ภาวะสุขภาพของครอบครัว

4. การรับรู้ถงึความสามารถในการดูแลผู้ป่วย

5. การรับรู้ถงึคุณค่าในตนเอง

6.  ความพงึพอใจของครอบครัว

7.  การรับรู้ภาระการดูแลทลีดลง



ผลลัพธ์/ความเปลียนแปลงด้านองค์กร

• ลดค่าใช้จ่ายของบริการ

•  ความคุ้มค่า-คุ้มทุน

• ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

• ลดอัตราการใช้บริการลดลง (ประเมินจาก 

จํานวนครังของการนอน รพ. / จํานวนวนันอน / 
อัตราการกลับมานอน รพ. ซํา / อัตราการใช้บริการ 
ณ แผนกผู้ป่วยนอก) 



กําหนดแนวทางในการประเมนิผลลัพธ์

ผลลัพธ์

• …

• …

• …

ตัวชีวดัผลลัพธ์

• …

• …

• …

วธิีรวบรวมข้อมูล

• …

• …

• …



   ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการ

1. ชือโครงการ

2. ชือผู้ดําเนินโครงการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3. หลักการและเหตุผล (ความเป็นมาและความสําคญั)

4. วตัถุประสงค์ของโครงการ

5. กรอบแนวคดิการทําโครงการ

6. ขนัตอนการดําเนินโครงการ (3 ขนัตอนหลัก)

7. ระยะเวลาของการทําโครงการ

8. งบประมาณทขีอรับการสนับสนุน



   การเขียนชือโครงการ

•  สัน กระชับ ได้ใจความ

•  สือถึงการปฏิบัติ ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย

   การเขียนหลักการและเหตุผล

•  ความสําคญัของเรืองทจีะทํา อ้างอุบัติการณ์ ปัญหา

•  ทมีาของการทําโครงการ อ้าง ผลการทบทวนต่างๆ

•  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ต่อผู้ป่วย ต่อองค์กร

•  ความยาว 3-5 หน้า



   การเขียนวัตถุประสงค์

•  วตัถุประสงค์ทัวไป ระบุผลลัพธ์หรือความ
เปลียนแปลงทต้ีองการในภาพรวมของโครงการ

•  วตัถุประสงค์เฉพาะ ควรเขียนเป็นข้อ  ๆจําแนกตาม
ผลลัพธ์แต่ละตัว





   การเขยีนกรอบแนวคดิ

•  ระบุกรอบแนวคดิทีจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการครังนี  ควรมีการอ้างอิงด้วยเสมอ

• เขียนให้เห็นเป็นขันตอนทชัีดเจน

• ความยาวประมาณ 1 หน้า



   การเขียนขนัตอนดําเนินโครงการ



   การเขียนขนัตอนการประเมินผล



   การเขยีนแผนผังการดําเนินโครงการ



   การเขยีนแนวทางการใช้งบประมาณ

•  การเขียนข้อเสนอเกียวกับการใช้งบประมาณต้องเป็นไป
ตามกรอบเกณฑ์ของแหล่งทุน 

•  หลักการ คือ ต้องแจกแจงกิจกรรมทจีะทําในแต่ละ
ขนัตอนตามกรอบแนวคดิทีใช้ และเสนอวงเงิน
งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม ซึงต้องขึนอยู่กับ
จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

• นํางบประมาณทงัหมดมารวมเป็นยอดงบประมาณที
เสนอขอ



ข้อพงึระลึกถึงเสมอ ในการทํา Capstone Project

 Capstone Project เป็นโครงการใช้ความรู้ในลักษณะ

บูรณาการเข้ากับงานหรือการปฏิบัติ เพือให้เกิดผลลัพธ์

ตามทต้ีองการ

 Capstone Project ไม่ใช่โครงการสร้างความรู้ใหม่

เหมือนกับโครงการวิจัยทวัไป

Capstone Project ใช้หลักของ Implementation 

Science  









 การประเมินโครงการ Capstone Projects มักให้

คุณค่ากับ ความสําเร็จเชิงกระบวนการด้วย ได้แก่ 

• การมีส่วนร่วมของทีมและผู้ เกียวข้อง 

• การพร้อมใจกันใช้แนวปฏิบัติอย่างต่อเนือง

• การเปลียนแปลงวัฒนธรรมการทาํงานในรูปแบบ

ใหม่ททีําให้เกิดการเปลียนแปลงทดีขีนึ

• ความยงัยืนของการปฏิบัติทีด ี




