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พนัธกิจ/ความมุ่งหมายของ CLT/PCT

จดุเน้นของการพฒันา

ขอบเขตบริการ

ผู้รบับริการและความต้องการ
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โรค High risk
High cost/
Long LOS

High volume
New evidence/

technology
Complex care

กลุ่มผู้ป่วยส าคญัของ CLT/PCT

ระบุโรคส ำคญัใหม้ำกทีส่ดุ ใหค้ะแนนน ้ำหนกัควำมส ำคญัของแต่ละโรคตำมเกณฑต่์ำงๆ ตัง้แต่ 1-5
เป็นกำรบอกภำพรวมว่ำกลุ่มผูป่้วยทีส่ ำคญัของ CLT/PCT มอีะไรบำ้ง
ควำมส ำคญัอำจจะมำจำกเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลำยขอ้ร่วมกนักไ็ด้

กำรสรุปภำพรวมเป็นฐำนส ำหรบัพจิำรณำต่อว่ำจะทบทวน/สรุปผลคุณภำพกำรดแูลผูป่้วยในกลุ่มใดบำ้ง ในประเดน็ใดบำ้ง
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โรค High risk
High cost/
Long LOS

High volume
New evidence/

technology
Complex care

AMI 5 4

Stroke 5 4

Sepsis 5 4

DM 5

HT 5

Palliative care 4

กลุ่มผู้ป่วยส าคญัของ CLT/PCT

ระบุโรคส ำคญัให้มำกท่ีสุด ให้คะแนนน ้ำหนักควำมส ำคญัของแต่ละโรคตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ตัง้แต่ 1-5
เป็นกำรบอกภำพรวมว่ำกลุ่มผูป่้วยท่ีส ำคญัของ CLT/PCT มีอะไรบำ้ง
ควำมส ำคญัอำจจะมำจำกเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงหรือหลำยข้อร่วมกนักไ็ด้

กำรสรปุภำพรวมเป็นฐำนส ำหรบัพิจำรณำต่อว่ำจะทบทวน/สรปุผลคณุภำพกำรดแูลผูป่้วยในกลุ่มใดบำ้ง ในประเดน็ใดบำ้ง

ตวัอยา่ง
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ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe
People-

centered
Health 

promotion

คดัลอกโรคส ำคญัจำกตำรำงในแผ่นที ่2 ระบตวัชีว้ดัของแต่ละโรคโดยจ ำแนกตำมมติคิุณภำพต่ำงๆ5



ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe
People-

centered
Health 

promotion

AMI √
√

√

คดัลอกโรคส ำคญัจำกตำรำงในแผ่นที ่2 ระบตวัชีว้ดัของแต่ละโรคโดยจ ำแนกตำมมติคิุณภำพต่ำงๆ

ตวัอยา่ง

7



ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั

ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั โรคหรอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง

ระบุควำมเสีย่งทีส่ ำคญัตำมขัน้ตอนกำรดแูลต่ำงๆ และในกลุ่มโรคส ำคญัต่ำงๆ
ควำมเสีย่งบำงเรื่องอำจระบุในภำพรวมของของโรคหรอืกระบวนกำร

บำงเรื่องอำจระบุเฉพำะเจำะจงส ำหรบักระบวนกำรเฉพำะในโรคใดโรคหนึ่ง
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ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั
ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั โรคหรอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง

การเขา้ถงึบรกิารลา่ชา้

ตามรอยกระบวนการดแูลทีห่นา้งานเพือ่คน้หา Waste เพือ่
ปรับลด Waste
ลดระยะเวลาการเขา้ถงึ โดยการก าหนด CPG ทีม่กีรอบ
เวลาในแตล่ะขัน้ตอน
ประสานทมีระบบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Lab เพือ่ลดเวลาในการ
สง่ตรวจ เชน่ การจัดใหม้ ีbedside serum lactate ส าหรับ 
Sepsis

AMI ,Stroke,Sepsis

ระบุควำมเสีย่งทีส่ ำคญัตำมขัน้ตอนกำรดแูลต่ำงๆ และในกลุ่มโรคส ำคญัต่ำงๆ
ควำมเสีย่งบำงเรื่องอำจระบุในภำพรวมของของโรคหรอืกระบวนกำร

บำงเรื่องอำจระบุเฉพำะเจำะจงส ำหรบักระบวนกำรเฉพำะในโรคใดโรคหนึ่ง

ตวัอยา่ง
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Proxy Disease กบัคณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล

กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ

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

ในแต่ละกระบวนกำร ควรระบุ proxy disease ทีข่ ัน้ตอนนัน้มคีวำมส ำคญัมำจ ำนวนหนึ่ง
มำตรกำรเพื่อใหเ้กดิคุณภำพอำจจะเป็นมำตรกำรร่วมส ำหรบัหลำยโรค หรอืเป็นมำตรกำรเฉพำะส ำหรบัแต่ละโรคกไ็ด้

อำจน ำเสนอมำตรกำรร่วมส ำหรบัหลำยโรค หรือแยกมำตรกำรเฉพำะ
ส ำหรบัแต่ละโรค
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Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care Discharge Plan

Care of PatientReassess Communication Information &
Empowerment

Discharge

Continuity of Care

Ac. Appendicitis
Ectopic Preg, AMI
Head Injury
UGIB ,Sepsis

DM
HT
Asthma
Stroke
Back pain

Drug abuse
CA breast
CRF , Head injury
Sepsis

CVA
Head Injury
COPD , Stroke

TB

Spinal Inj, Stroke

UGIB
DHF
Sepsis
Alc withdraw

DHF
Stroke
Sepsis

Multiple Trauma

Multiple Trauma
HIV , AMI , Stroke ,Sepsis

จากผูป่้วยรายบคุคล ไปยงักลุม่ผูป่้วย 

และไปสูภ่าพรวมของการดูแลผูป่้วย

22
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Proxy Disease กบัคณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล
กระบวนการ โรค มาตรการ/นวตกรรม เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพ

Access & entry AMI ,Stroke,Sepsis Lean ขัน้ตอนการบริการ จดัท า CPG

Assessment AMI,Stroke,Sepsis จดัท า CPG ,Standing order, เพิ่ม Bedside lab

Plan of care Palliative care

Discharge planning Palliative care ,DM,HT

General Care
Care of high risk AMI,Stroke,Sepsis

Anes & procedure
Nutrition
Rehabilitation
Information & empower Palliative care ,DM,HT

Continuity of care Palliative care ,DM,HT

อำจน ำเสนอมำตรกำรร่วมส ำหรบัหลำยโรค หรือแยกมำตรกำรเฉพำะ
ส ำหรบัแต่ละโรค

ตวัอยา่ง
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การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม

เรือ่ง เป้าหมาย การพฒันา การวจิยั นวตกรรม ผลลพัธ์
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การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม

เรือ่ง เป้าหมาย การพฒันา การวจิยั นวตกรรม ผลลพัธ์

การพัฒนา
กระบวนการดแูล
ผูป่้วย AMI

วนิจิฉัยถกูตอ้ง
รวดเร็ว

แนวทางการดแูลผูป่้วย
(CPG AMI)

ลดระยะเวลาการเขา้ถงึบรกิาร (Symptom to 
ER)
ลดระยะเวลาท า EKG (Door to EKG)

ตวัอยา่ง
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แผนการพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม
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แผนการพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม
แผน/โครงการ ขัน้ตอน/กระบวนการ กรอบระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ ทรพัยากรสนบัสนนุ

จดัท าแนวทางการดแูล
ผูป่้วย AMI

• ประชมุทีม
• ทบทวนแนวทางจาก

มาตรฐานวิชาชีพ ราช
วิทยาลยั,บริบทของ
โรงพยาบาล

• จดัท าร่างแนวทางฯ
• ทดลองใชแ้นวทางฯ
• สรุปผลการใชแ้นวทาง

1 ม.ค.-31 
ม.ีค.2562

ทีม PCT Med หอ้งประชมุ
คาใชจ้่ายในการประชมุ
ระบบสารสนเทศในการ
เก็บชอ้มลู
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ขอ้มลูคณุภาพของแตล่ะโรค/หตัถการ
(Clinical Tracer, 

Clinical Quality Summary)

ควรน ำเสนอ 3P ของทุกโรคทีร่ะบุไวว้่ำเป็นโรคส ำคญั
อำจน ำเสนอ 3P ในส่วนทีเ่ป็นตวัร่วมของกำรดแูลทัว่ไปในสำขำนี้แยกออกมำ
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• Purpose แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยทีช่ดัเจนพรอ้มปจัจยัขบัเคลือ่น
• Process แสดงคณุภาพในทกุข ัน้ตอนการดูแลผูป่้วยต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จน

สิน้สดุ
• Zoom out แสดง flow chart ของ key patient care processes พรอ้ม
ประเด็นส าคญั

• Zoom in ระบสุ ิง่ตอ่ไปนีใ้นแตล่ะขัน้ตอน
• process requirement (รวมทัง้ requirement ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ความเสีย่งในขัน้ตอนนัน้)

• process design หรอืวธิกีารเพือ่ใหบ้รรล ุrequirement นัน้
• process indicator ตวัวดัทีใ่ช ้monitor คณุภาพของขัน้ตอนนี ้(ถา้เป็น
ประโยชน)์

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

• พรอ้มดว้ย annotation ทีร่ะบ ุCQI ทีท่ ามาในชว่งเวลาตา่งๆ
• แสดงคา่เป้าหมายทีม่กีารปรับตามผลลพัธล์า่สดุ
• แสดงคา่เทยีบเคยีง (benchmark) ถา้มี

20



PDSA ,3P,DALI
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Purpose Process Performance

จะท ำให้ดีขึน้ได้อย่ำงไร

3P กบักำรตำมรอยผู้ป่วยกนิยำฆ่ำตัวตำย

1) ช่วยให้รอดชีวติ 
2) ป้องกนักำรฆ่ำตัวตำยซ ้ำ 
3) ส่งเสริมให้ครอบครัวสร้ำง

ส่ิงแวดล้อมที่ดี

Pathway 
ER           : กำรวนิิจฉัย, กำรล้ำงท้อง, กำรใช้ antidote
ICU          : เฝ้ำระวงัให้ปลอดภัย, กำรใช้เคร่ืองช่วยหำยใจ
หอผู้ป่วย : กำรเฝ้ำระวงัฆ่ำตวัตำยซ ้ำ, กำรให้ค ำปรึกษำ, 

กำรน ำครอบครัวมำร่วมวำงแผน

เชิงกระบวนกำร
เชิงผลลัพธ์ในภำพรวม

มีกำรรับรู้และน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในกำร
พฒันำอย่ำงไร
Preparedness : 

มีควำมเส่ียงอะไรที่มีโอกำสเกิด/เกิดขึน้แล้วบ้ำง? 

ระบบงำนท่ี
เกี่ยวข้อง??
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เป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน ตวัช้ีวดั (Purpose, Driver Diagram, & Indicator)

เป้าหมาย:
ผูป่้วยไดรั้บการวนิจิฉัย
และรักษาทีถ่กูตอ้ง 
รวดเร็ว ไมเ่กดิภาวะ 
แทรกซอ้น อัตราตาย
ลดลง

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

Indicator:
อัตราการวนิจิฉัยผดิพลาด
Door to needle time 
อัตราการเกดิภาวะแทรกซอ้น
(cardiogenic shock, CHF)
อัตราตาย 

Indicator:

Indicator: Indicator:

AMI
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Process Flowchart ของการดแูลผู้ป่วยโรค.....

เขยีน flowchart ทีท่ ำใหเ้หน็ภำพรวมของกระบวนกำรดแูลตัง้แต่ตน้จนจบ เน้นกระบวนกำรส ำคญัของโรคทีน่ ำเสนอ
ควรระบุประเดน็คุณภำพส ำคญั/ควำมเสีย่งในแต่ละขัน้ตอนลงไปในขัน้ตอนต่ำงๆ ของ flowchart ดว้ย
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Process Flowchart ของการดแูลผู้ป่วยโรค.....

เขยีน flowchart ทีท่ ำใหเ้หน็ภำพรวมของกระบวนกำรดแูลตัง้แต่ตน้จนจบ เน้นกระบวนกำรส ำคญัของโรคทีน่ ำเสนอ
ควรระบุประเดน็คุณภำพส ำคญั/ควำมเสีย่งในแต่ละขัน้ตอนลงไปในขัน้ตอนต่ำงๆ ของ flowchart ดว้ย 31



กระบวนกำร: กำรดูแลผู้ป่วยโรค

เป้ำหมำย: เพื่อ.....

ขั้นตอน/
flow:

Key Risk/Quality Issue

Trace Process ท ำอย่ำงไร
รับมือกับปัญหำ

อย่ำงไร

ส่งต่อกัน
อย่ำงไร

Trace Result

Trace Monitoring ตดิตำมก ำกับข้ันตอนที่ส ำคญัอย่ำงไร

ประเมินผลลัพธ์ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกระบวนกำรอย่ำงไร

Trace Quality Process มีกำรพฒันำกระบวนกำรอย่ำงไรบ้ำง เช่น ....
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value stream map

3P

3P

3P

3P3P

3P
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กระบวนการวินิจฉยัและส่งต่อ

Triage

EKG

Diagnosis

Refer
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SIPOC Model
Stakeholder Input Process

Output/
Outcome

Customer

Outcome 
(Need)

Input 
Specification

Process 
Specification

Output/
Outcome 

Specification

Outcome 
(Need)
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การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ขอ้ก าหนดของ
กระบวนการ

ตวัชีว้ดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ (process requirement)
ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจำกกระบวนกำรดว้ย key word สัน้ๆ โดยพจิำรณำจำกควำมตอ้งกำรของผูร้บัผลงำน มำตรฐำน
วชิำชพี และควำมเสีย่งทีอ่ำจท ำใหไ้ม่บรรลุเป้ำหมำย

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ (process indicators)
ระบุตวัช้ีวดัทีส่มัพนัธก์บัขอ้ก ำหนดของกระบวนกำร และเป็นประโยชน์ในกำรท ำใหม้ัน่ใจในคุณภำพของ
กระบวนกำรนัน้

การออกแบบกระบวนการ (process design)
พจิำรณำ driver diagram และ process requirement แลว้พจิำรณำวำ่จะใชแ้นวคิดการออกแบบอะไร เชน่ 
simplicity, visual management, human factor engineering, human-centered design, Lean thinking
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ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผ่านมา (Performance & Interventions)

ใช้ run chart หรอื control chart เพื่อแสดงผลลพัธต์ำมตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้น driver diagram และตำรำง process management
ระบุกำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลำต่ำงๆ ทีส่มัพนัธก์บัผลลพัธ์ 40



ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผ่านมา (Performance & Interventions)

run chart หรอื control chart เพื่อแสดงผลลพัธต์ำมตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้น driver diagram และตำรำง process management
ระบุกำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลำต่ำงๆ ทีส่มัพนัธก์บัผลลพัธ์
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Process 

Flow Chart
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