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Clinical Lead Team Profile /
Patient Care Team Profile



หนา้ที่ของ PCT/LCT Profile
• เครื่องมือในการท าความเข้าใจการท างานเช่ือมโยง ประสาน ร่วมกนั

ของทีมผูเ้ช่ียวชาญและหน่วยงานต่างๆ ทางคลินิก
• เครื่องมือวิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัและโอกาสพฒันาของทีมน าทาง

คลินิก
• เครื่องมือเพ่ือการวางแผนการดแูลผูป่้วยอย่างเช่ือมโยง
• เคร่ืองมือติดตามความก้าวหน้าผลลพัธก์ารดแูลผูป่้วย
• เครื่องมือในการส่ือสาร เรียนรู้และทบทวนการดแูลผูป่้วยอย่างเป็น

ระบบ
• เคร่ืองมือสร้างความสมัพนัธแ์พทย ์พยาบาลและบคุลากรทางคลินิก

โดยใช้ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง

เคร่ืองมือสร้างทีมและส่ือสารเป้าหมายร่วมของทีมทางคลินิก



PCT/CLT คือการมองภาพใหญ่
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เป้าหมายกบัการบรรลเุป้าหมาย

Purpose

Process

Performance

อะไรคือหน้าท่ีและเป้าหมายของทีมน าทางคลินิก

อะไรคือตวัวดัการบรรลเุป้าหมายของทีมน าทางคลินิก

เป้าหมายและตวัวดัมีความสอดคล้องกนัหรือไม่



PCT/CLT Profile
• พันธกิจ/ความมุ่งหมาย: 

• ขอบเขตบริการ: 

• ผู้รับบริการส าคัญและความต้องการ:

• จุดเน้นของการจัดบริการและการพฒันา:

ตรวจสอบความสมบูรณข์องเป้าหมาย

 ครอบคลมุบทบาทหน้าท่ี และ มิติคณุภาพส าคญั ครบถ้วนหรือไม่? 
 ขอบเขตบริการครอบคลมุ Value stream ในการดแูลผูป่้วยหรือไม่?
 ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มผูป่้วยส าคญัของทีมหรือไม่?
 เก้ือหนุนการบรรลพุนัธกิจขององคก์รอย่างไร?



โรค High risk

เปรียบเทียบ
High cost/

Long LOS
High volume

New evidence/

technology
Complex

กลุ่มผูป่้วยส าคญัของ CLT/PCT

เป็นการบอกภาพรวมว่ากลุ่มผูป่้วยท่ีส าคญัของ CLT/PCT มีอะไรบา้ง
ความส าคญัอาจจะมาจากเกณฑข้์อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อร่วมกนักไ็ด้

การสรปุภาพรวมเป็นฐานส าหรบัพิจารณาต่อว่าจะทบทวน/สรปุผลคณุภาพการดแูลผู้ป่วยในกลุ่มใดบา้ง ในประเดน็ใดบา้ง
ระบโุรคส าคญัให้มากท่ีสดุ ให้คะแนนน ้าหนักความส าคญัของแต่ละโรคตามเกณฑต่์างๆ โดยให้น ้าหนักคะแนน 1-5
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ตรวจสอบความตรงประเดน็

 โรคท่ีเลือกครอบคลมุกลุ่มผูป่้วยส าคญัหรือไม่? 
 เปรียบเทียบค่าน ้าหนักสมัพทัธข์องแต่ละเกณฑห์รือไม่?
 โรคท่ีเลือกเก้ือหนุนการบรรลพุนัธกิจขององคก์รอย่างไร?



โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe
People-

centered

Health 

promotion

ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ
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ตรวจสอบความตรงประเดน็และความสมัพนัธ์

 โรคท่ีระบคุรอบคลมุกลุ่มผูป่้วยส าคญัทัง้หมดของ CLT/PCTหรือไม่? 
 โรคท่ีเลือกมาทัง้หดครอบคลมุมิติคณุภาพส าคญัครบถ้วนหรือไม่?
 ระบตุวัวดัในมิติส าคญัคือ Effectiveness และ Safety หรือไม่
 มีการก าหนดตวัช้ีวดัและวดัผลในมิติคณุภาพท่ีส าคญัของโรคท่ีเลือก

หรือไม่?
 อนาคตมีโอกาสเติมตวัวดัในมิติคณุภาพใดในโรคท่ีส าคญั?



ความเส่ียง กระบวนการ / โรค มาตรการป้องกนั

ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั

เป็นการระบุความเส่ียงท่ีส าคญัตามขัน้ตอนการดแูลต่างๆ และในกลุ่มโรคส าคญัต่างๆ
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ตรวจสอบความตรงประเดน็และการน าไปใช้

 มีอบุติัการณ์ท่ีสอดคล้องกบัความเส่ียงท่ีก าหนดเกิดขึน้อยู่หรือไม่?
 มาตรการป้องกนัท่ีระบมีุการปฏิบติัต่อเน่ืองและครอบคลมุหรือไม่?
 มีความเส่ียงท่ีส าคญัควรระบเุพ่ิมเติมหรือไม่
 น าโรคท่ีเป็น High Risk มาระบคุวามเส่ียงส าคญัหรือไม่?



กระบวนการ โรค (Proxy Disease) มาตรการ/นวตกรรม เพื่อให้เกิดคณุภาพ
Access & entry
Assessment
Plan of care
Discharge planning
General Care
Care of high risk
Anes & procedure
Nutrition
Rehabilitation
Information & empower
Continuity of care

คณุภาพของขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการดแูล
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อาจน าเสนอมาตรการร่วมส าหรบัหลายโรค 
หรือแยกมาตรการเฉพาะส าหรบัแต่ละโรค

ตรวจสอบความตรงประเดน็และการน าไปใช้

 แต่ละกระบวนการยงัมีโรคท่ีสะท้อนคณุภาพในแต่ละกระบวนการเพ่ิมเติม
หรือไม่?

 มาตรการหรือนวตักรรมส่งผลให้เกิดผลลพัธท่ี์ดีในแต่ละกระบวนการหรือไม่?



• Purpose แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยท่ีชดัเจนพร้อมปัจจยัขบัเคล่ือน
• Process แสดงคณุภาพในทกุขัน้ตอนการดแูลผูป่้วยตัง้แต่เร่ิมต้นจนส้ินสดุ

• Zoom out แสดง flow chart ของ key patient care processes พรอ้มประเดน็ส าคญั
• Zoom in ระบุสิง่ต่อไปนี้ในแต่ละขัน้ตอน

• process requirement (รวมทัง้ requirement ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งในขัน้ตอน
นัน้)

• process design หรอืวธิกีารเพือ่ใหบ้รรลุ requirement นัน้
• process indicator ตวัวดัทีใ่ช ้monitor คุณภาพของขัน้ตอนน้ี (ถา้เป็นประโยชน์)

• Performance แสดงระดบัและแนวโน้มของผลลพัธท่ี์ส าคญั (ตามเป้าหมาย)
• แสดงดว้ย run chart หรอื control chart 

• พรอ้มดว้ย annotation ทีร่ะบุ CQI ในชว่งเวลาต่างๆ ทีท่ ามา
• แสดงคา่เป้าหมายทีม่กีารปรบัตามผลลพัธล์่าสุด
• แสดงคา่เทยีบเคยีง (benchmark) ถา้มี

Clinical Tracer / Clinical Quality Summary
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ใช้ 3P เพื่อขบัเคล่ือนและ
รายงานคณุภาพของโรคส าคญั



Clinical Quality Summary /
Clinical Tracer

ตรวจสอบความตรงประเดน็และความสมัพนัธ์

 โรคท่ีน ามาท า Clinical Tracer คือโรคท่ีระบเุป็นกลุ่มโรคส าคญัใน PCT/CLT 
Profile หรือไม่?

 โรคท่ีระบเุป็นกลุ่มโรคส าคญัใน PCT/LCT Profile ได้น ามาท า Clinical Tracer 
หรือไม่?



• Purpose แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยท่ีชดัเจนพร้อมปัจจยัขบัเคล่ือน
• Process แสดงคณุภาพในทกุขัน้ตอนการดแูลผูป่้วยตัง้แต่เร่ิมต้นจนส้ินสดุ

• Zoom out แสดง flow chart ของ key patient care processes พรอ้มประเดน็ส าคญั
• Zoom in ระบุสิง่ต่อไปนี้ในแต่ละขัน้ตอน

• process requirement (รวมทัง้ requirement ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งในขัน้ตอน
นัน้)

• process design หรอืวธิกีารเพือ่ใหบ้รรลุ requirement นัน้
• process indicator ตวัวดัทีใ่ช ้monitor คุณภาพของขัน้ตอนน้ี (ถา้เป็นประโยชน์)

• Performance แสดงระดบัและแนวโน้มของผลลพัธท่ี์ส าคญั (ตามเป้าหมาย)
• แสดงดว้ย run chart หรอื control chart 

• พรอ้มดว้ย annotation ทีร่ะบุ CQI ในชว่งเวลาต่างๆ ทีท่ ามา
• แสดงคา่เป้าหมายทีม่กีารปรบัตามผลลพัธล์่าสุด
• แสดงคา่เทยีบเคยีง (benchmark) ถา้มี

Clinical Tracer / Clinical Quality Summary
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ใช้ 3P เพื่อขบัเคล่ือนและ
รายงานคณุภาพของโรคส าคญั



Purpose & Drivers ตัง้เป้าและวิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือน

ก าหนดเป้าหมาย
ของการดแูลผูป่้วย

วิเคราะหปั์จจยัขบัเคล่ือนและ intervention

ก าหนดตวัวดั

/intervention

Purpose PerformanceProcess











Process Management
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พจิารณา driver diagram และ process 
requirement แลว้พจิารณาวา่จะใชแ้นวคิด
การออกแบบอะไร เชน่ simplicity, visual 
management, human factor engineering, 
human-centered design, Lean thinking

ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจาก
กระบวนการดว้ย key 
word สัน้ๆ โดยพจิารณา
จากความตอ้งการของผูร้บั
ผลงาน มาตรฐานวชิาชพี 
และความเสีย่งทีอ่าจท าให้
ไมบ่รรลุเป้าหมาย

ระบุตวัช้ีวดัทีส่มัพนัธ์
กบั process 
requirement และเป็น
ประโยชน์ในการท า
ใหม้ัน่ใจในคุณภาพ
ของกระบวนการนัน้





Performance & Interventions

    feed back    
           VAP bundle

VAP bundle

ท่ีมา: งาน IC คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธิบดี








