
ภาพรวมของ CLT/PCT 
(CLT/PCT Profile) 

สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) พฤษภาคม 2561 



พนัธกิจ/ความมุ่งหมายของ CLT/PCT 

จดุเน้นของการพฒันา 

ขอบเขตบริการ 

ผูร้บับริการและความต้องการ 



โรค High risk 
High cost/ 
Long LOS 

High volume 
New evidence/ 

technology 
Complex care 

            

กลุ่มผูป่้วยส าคญัของ CLT/PCT 

ระบุโรคส ำคญัใหม้ำกทีสุ่ด ใหค้ะแนนน ้ำหนกัควำมส ำคญัของแต่ละโรคตำมเกณฑต์ำ่งๆ ตัง้แต่ 1-5 
เป็นกำรบอกภำพรวมวำ่กลุม่ผูป่้วยทีส่ ำคญัของ CLT/PCT มอีะไรบำ้ง 
ควำมส ำคญัอำจจะมำจำกเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงหรอืหลำยขอ้รว่มกนักไ็ด้ 

กำรสรุปภำพรวมเป็นฐำนส ำหรบัพจิำรณำต่อวำ่จะทบทวน/สรุปผลคุณภำพกำรดแูลผูป่้วยในกลุม่ใดบำ้ง ในประเดน็ใดบำ้ง 



ตวัช้ีวดัของ CLT/PCT ตามมิติคณุภาพ 

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe 
People-

centered 
Health 

promotion 

คดัลอกโรคส ำคญัจำกตำรำงในแผน่ที ่2 ระบตวัชีว้ดัของแต่ละโรคโดยจ ำแนกตำมมติคิุณภำพต่ำงๆ 



ความเส่ียงและมาตรการป้องกนั 

ความเสีย่ง มาตรการป้องกนั โรคหรอืกระบวนการทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ระบุควำมเสีย่งทีส่ ำคญัตำมขัน้ตอนกำรดแูลต่ำงๆ และในกลุม่โรคส ำคญัต่ำงๆ 
ควำมเสีย่งบำงเรื่องอำจระบุในภำพรวมของของโรคหรอืกระบวนกำร 

บำงเรื่องอำจระบุเฉพำะเจำะจงส ำหรบักระบวนกำรเฉพำะในโรคใดโรคหน่ึง 



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 ำนวนหน่ึง 
มำตรกำรเพือ่ใหเ้กดิคุณภำพอำจจะเป็นมำตรกำรรว่มส ำหรบัหลำยโรค หรอืเป็นมำตรกำรเฉพำะส ำหรบัแตล่ะโรคกไ็ด้ 

อาจน าเสนอมาตรการร่วมส าหรบัหลายโรค หรือแยกมาตรการเฉพาะ
ส าหรบัแต่ละโรค 



การพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม 

เร ือ่ง เป้าหมาย การพฒันา การวจิยั นวตกรรม ผลลพัธ ์



แผนการพฒันาคณุภาพ การวิจยั นวตกรรม 



ขอ้มลูคณุภาพของแตล่ะโรค/หตัถการ 
(Clinical Tracer,  

Clinical Quality Summary) 
 

ควรน ำเสนอ 3P ของทุกโรคทีร่ะบุไวว้ำ่เป็นโรคส ำคญั 
อำจน ำเสนอ 3P ในสว่นทีเ่ป็นตวัรว่มของกำรดแูลทัว่ไปในสำขำนี้แยกออกมำ 



• Purpose  แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยทีช่ดัเจนพรอ้มปจัจยัขบัเคลือ่น 
• Process  แสดงคณุภาพในทกุข ัน้ตอนการดแูลผูป่้วยต ั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) ถา้ม ี



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

เป้าหมาย: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea 

Indicator: 

Indicator: 

Indicator: Indicator: 



Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยโรค..... 

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



การจดัการกระบวนการ (Process Management) 

กระบวนการ 
ขอ้ก าหนดของ
กระบวนการ 

ตวัชีว้ดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ 

ข้อก าหนดของกระบวนการ (process requirement) 
ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจำกกระบวนกำรดว้ย key word สัน้ๆ โดยพจิำรณำจำกควำมตอ้งกำรของผูร้บัผลงำน มำตรฐำนวชิำชพี และ
ควำมเสีย่งทีอ่ำจท ำใหไ้มบ่รรลุเป้ำหมำย 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ (process indicators) 
ระบุตวัช้ีวดัทีส่มัพนัธก์บัขอ้ก ำหนดของกระบวนกำร และเป็นประโยชน์ในกำรท ำใหม้ัน่ใจในคุณภำพของกระบวนกำรนัน้ 

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



ผลลพัธแ์ละการพฒันาท่ีผา่นมา (Performance & Interventions) 

ใช ้run chart หรอื control chart เพือ่แสดงผลลพัธต์ำมตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้น driver diagram และตำรำง process management 
ระบุกำรปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลำต่ำงๆ ทีส่มัพนัธก์บัผลลพัธ์ 


