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พนัธกิจ/ความมุ่งหมายของ CLT/PCT 

จดุเน้นของการพฒันา 

ขอบเขตบริการ 

ผู้รบับริการและความต้องการ 



โรค High risk 
High cost/ 
Long LOS 

High volume 
New evidence/ 

technology 
Complex care 

            

กลุ่มผู้ป่วยส าคญัของ CLT/PCT 

ระบโุรคส าคญัใหม้ากที่สดุ ใหค้ะแนนน ้าหนักความส าคญัของแต่ละโรคตามเกณฑต์่างๆ ตัง้แต่ 1-5 
เป็นการบอกภาพรวมวา่กลุ่มผู้ปว่ยที่ส  าคญัของ CLT/PCT มีอะไรบา้ง 
ความส าคญัอาจจะมาจากเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงหรอืหลายขอ้รว่มกันก็ได้ 

การสรปุภาพรวมเป็นฐานส าหรบัพจิารณาต่อวา่จะทบทวน/สรปุผลคณุภาพการดูแลผู้ปว่ยในกลุ่มใดบา้ง ในประเด็นใดบา้ง 



ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคุณภาพ 

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe 
People-

centered 
Health 

promotion 

คดัลอกโรคส าคญัจากตารางในแผ่นที่ 2 ระบตัวชีว้ดัของแต่ละโรคโดยจ าแนกตามมิติคณุภาพต่างๆ 



ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั 

ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั โรคหรอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบคุวามเสีย่งที่ส  าคญัตามขัน้ตอนการดูแลต่างๆ และในกลุ่มโรคส าคญัต่างๆ  
ความเสีย่งบางเรื่องอาจระบใุนภาพรวมของของโรคหรอืกระบวนการ 

บางเรื่องอาจระบเุฉพาะเจาะจงส าหรบักระบวนการเฉพาะในโรคใดโรคหน่ึง 



Proxy Disease กบัคุณภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดูแล 

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพื่อใหเ้กดิคุณภาพ 

Access & entry 
Assessment 
Plan of care 
Discharge planning 
General Care 
Care of high risk 
Anes & procedure 
Nutrition 
Rehabilitation 
Information & empower 
Continuity of care 

ในแต่ละกระบวนการ ควรระบ ุproxy disease ที่ขัน้ตอนนัน้มีความส าคญัมาจ านวนหน่ึง 
มาตรการเพื่อใหเ้กิดคณุภาพอาจจะเป็นมาตรการรว่มส าหรบัหลายโรค หรอืเป็นมาตรการเฉพาะส าหรบัแต่ละโรคก็ได้  

อาจน าเสนอมาตรการร่วมส าหรบัหลายโรค หรือแยกมาตรการเฉพาะ
ส าหรบัแต่ละโรค 



การพฒันาคุณภาพ การวิจยั นวตกรรม 

เรือ่ง เป้าหมาย การพฒันา การวจิยั นวตกรรม ผลลพัธ ์



แผนการพฒันาคุณภาพ การวิจยั นวตกรรม 



ขอ้มูลคณุภาพของแตล่ะโรค/หตัถการ 

(Clinical Tracer,  
Clinical Quality Summary) 

 

ควรน าเสนอ 3P ของทุกโรคทีร่ะบุไวว้่าเป็นโรคส าคญั 
อาจน าเสนอ 3P ในส่วนทีเ่ป็นตวัร่วมของการดูแลทัว่ไปในสาขานี้แยกออกมา 



• Purpose  แสดงเป้าหมายการดูแลผูป่้วยทีช่ดัเจนพรอ้มปจัจยัขบัเคลือ่น 
• Process  แสดงคุณภาพในทุกข ัน้ตอนการดูแลผูป่้วยต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จน

สิน้สุด 
• Zoom out แสดง flow chart ของ key patient care processes พรอ้ม
ประเด็นส าคัญ 

• Zoom in ระบุส ิง่ตอ่ไปน้ีในแตล่ะขัน้ตอน 
• process requirement (รวมทัง้ requirement ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ความเสีย่งในขัน้ตอนนัน้) 

• process design หรอืวธิกีารเพื่อใหบ้รรล ุrequirement นัน้ 
• process indicator ตัววัดทีใ่ช ้monitor คณุภาพของขัน้ตอนน้ี (ถา้เป็น
ประโยชน์)  

• Performance แสดงระดบัและแนวโนม้ของผลลพัธท์ีส่ าคญั (ตาม
เป้าหมาย) 
• แสดงดว้ย run chart หรอื control chart  

• พรอ้มดว้ย annotation ทีร่ะบุ CQI ทีท่ ามาในชว่งเวลาตา่งๆ 
• แสดงคา่เป้าหมายทีม่กีารปรับตามผลลัพธล์า่สดุ 
• แสดงคา่เทยีบเคยีง (benchmark) ถา้มี 



เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator) 

เป้าหมาย: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea 

Indicator: 

Indicator: 

Indicator: Indicator: 



Process Flowchart ของการดูแลผู้ป่วยโรค..... 

เขยีน flowchart ที่ท าใหเ้หน็ภาพรวมของกระบวนการดูแลตัง้แต่ต้นจนจบ เน้นกระบวนการส าคญัของโรคที่น าเสนอ 
ควรระบปุระเด็นคณุภาพส าคญั/ความเสีย่งในแต่ละขัน้ตอนลงไปในขัน้ตอนต่างๆ ของ flowchart ด้วย 



การจดัการกระบวนการ (Process Management) 

กระบวนการ 
ขอ้ก าหนดของ
กระบวนการ 

ตวัชี้วดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ 

ข้อก าหนดของกระบวนการ (process requirement) 
ระบส่ิุงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการด้วย key word สัน้ๆ โดยพจิารณาจากความต้องการของผู้รบัผลงาน มาตรฐานวชิาชพี และ
ความเสีย่งที่อาจท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวดัของกระบวนการ (process indicators) 
ระบตุัวช้ีวดัที่สมัพนัธก์ับขอ้ก าหนดของกระบวนการ และเป็นประโยชน์ในการท าใหม้ัน่ใจในคณุภาพของกระบวนการนัน้ 

การออกแบบกระบวนการ (process design) 
พจิารณา driver diagram และ process requirement แล้วพจิารณาวา่จะใชแ้นวคิดการออกแบบอะไร เชน่ simplicity, visual 
management, human factor engineering, human-centered design, Lean thinking 



ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผ่านมา (Performance & Interventions) 

ใช ้run chart หรอื control chart เพื่อแสดงผลลัพธต์ามตัวชีว้ดัที่ระบไุวใ้น driver diagram และตาราง process management 
ระบกุารปรบัปรงุที่เกิดขึน้ในชว่งเวลาต่างๆ ที่สมัพนัธก์ับผลลัพธ์ 


