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บทบาทหน้าท่ี CLT : มองภาพรวม ?

2.สถิติการเจบ็ป่วย การเขา้รับรักษาใน

รพ. และการเจบ็ป่วยในชุมชน

1.นโยบาย ทิศทางจากหน่วยเหนือ

3.ผลลพัธ์การดูแลรักษา ทั้ง Outcome , 
Process, HPH,AE

5.ขอ้มูลสาํคญัจากระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เช่น RM ,MSO ,NSO ,PTC ,Lab , X-ray,
ชุมชน

Analysed GAP
• Health problem
• Challenge
• Advantage
• Opportunity
• Caused & Context
• MBF

Clinical 
Population

4.ขอ้มูลจากการทบทวนสมํ่าเสมอ



ช่วยกาํหนด Clinical 
population



ย่ิงครอบคลมุ ย่ิงเหน็โอกาสพฒันา นํามากาํหนดเป้าหมาย 

วตัถปุระสงคไ์ด้ชดัเจน

อยา่ลืมRx 
goal





บทบาทหนา้ท่ี CLT : กาํหนดทิศทาง เป้าหมาย

DM
กาํหนดวตัถุประสงคก์ารดูแล และการพฒันาคุณภาพ

กาํหนด KPI



บทบาทหน้าท่ี CLT :

• ออกแบบระบบการดแูลรกัษา

• จดัทาํแนวทางการปฏิบติั

• ส่ือสาร สร้างความเข้าใจ เพ่ิมความรู้ ทกัษะ

ตามรอยเหน็ปัญหาอปุสรรค ร่วมพฒันา 

กาํกบัติดตาม (ตามรอยจริง การทบทวนเวชระเบียน 

การนิเทศ สงัเกต ติดตามcompliance)

• เช่ือมโยงการพฒันากบัระบบงานสาํคญั

• ใช้เครื่องมือคณุภาพในการหาโอกาสพฒันา



สรปุภาพการพฒันาเฉพาะโรค



PPT from Easy Clinical Quality Summary_Santavat
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PPT from Easy Clinical Quality Summary_Santavat



• Clinical Quality Summaryเป็นแบบประเมินตนเองของทีม

CLT ท่ีเนน้สร้างการเรียนรู้ของทีม ผา่นโรคตวัแทน

• Driver Diagram ทาํใหเ้ราเช่ือมโยงเป้าหมาย ปัจจยัขบัเคล่ือน

และแนวคิดการเปล่ียนแปลง

• ผลสุดทา้ยคือทีมเห็นโอกาสพฒันา นาํไปออกแบบกระบวนการได้

เหมาะสม และมีผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน



Recommendation

• ควรมีการทบทวนคณุภาพการดแูลผูป่้วยอยา่งสมํ่าเสมอโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือคน้หาความ

เส่ียงและเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคโ์ดยใหค้รอบคลมุปัญหาสาํคญัท่ีเกิดขึน้หรอืมีโอกาสท่ีจะ

เกิดขึน้ เช่น การทบทวนผูป่้วยเสียชีวิต / การสง่ตอ่ผูป่้วย / การทบทวนโดยผูช้าํนาญกวา่ในกลุม่

ผูป่้วยท่ีไมไ่ดร้บัการตรวจโดยแพทย ์เป็นตน้ เพ่ือหาโอกาสในการพฒันาและนาํไปสูก่ารปรบัปรุง

ระบบงานใหมี้ประสทิธิภาพยิ่งขึน้

• ทีมนาํทางคลนิิกควรทบทวนการพฒันาคณุภาพในกลุม่ผูป่้วยตามท่ีกาํหนดไว ้โดยกาํหนด

เปา้หมายท่ีชดัเจน เนน้ clinical outcome เหมาะสมกบับรบิท เช่ือมโยงในแตล่ะขัน้ตอน
การดแูลผูป่้วย โดยเฉพาะกลุม่ท่ีสง่ตอ่และรบัสง่กลบัมาดแูลตอ่เน่ือง, กาํกบัตดิตามตวัชีว้ดัทาง

คลนิิกท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ นาํมาปรบัขัน้ตอนการดแูลเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยักบัผูป่้วย



Recommendation

• สง่เสรมิใหมี้การทบทวนท่ีครอบคลมุโอกาสเกิดปัญหาสาํคญัใหม้ากขึน้ เลือกใช้ 12 กิจกรรม
ทบทวนท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทของหนว่ยงาน บรูณาการเขา้เป็นกิจกรรมประจาํของหนว่ยงาน 

โดยเฉพาะการทบทวนการสง่ตอ่ขอยา้ย การใชย้า การดแูลขณะรบัไวใ้นโรงพยาบาล การเกิด

เหตกุารณส์าํคญั กรณี Unplanned ตา่งๆ เป็นตน้  ใหส้ามารถนาํขอ้มลูจากการทบทวนมา
สูก่ารปรบัปรุงระบบงานไดต้อ่เน่ือง รวมไปถึงมีการตดิตามการปฏิบตัแิละผลลพัธท่ี์เกิดขึน้อยา่ง

สมํ่าเสมอ

• จากท่ีทีมนาํทางคลนิิกไดพ้ยายามทบทวน/วางระบบ ตดิตามประเมินผลลพัธจ์ากการดแูลผูป่้วย

ไวแ้ลว้นัน้ เห็นควรใชเ้ครือ่งมือในการทบทวนท่ีหลากหลายมากขึน้ เพ่ือพฒันาคณุภาพการดแูล

กลุม่ผูป่้วยแตล่ะกลุม่ตามหลกั 3P ครอบคลมุกลุม่ผูป่้วยสาํคญัในแตล่ะสาขา ทัง้ควรมีการ 

monitor KPI อยา่งเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ผลลพัธท์างคลนิิกมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้



Recommendation

• ทีมนาํทางคลินิกแตล่ะสาขา ควรทบทวนการกาํหนดกลุม่ผูป่้วยท่ีสาํคญัสอดคลอ้งกบั

บรบิทโรงพยาบาลขนาด M1 ท่ีมีความหลากหลายของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ

รว่มกนักาํหนดเปา้หมายของการรกัษา (Treatment goal) ใหค้รอบคลมุมิติ
สง่เสรมิ / ปอ้งกนั / รกัษา / ฟ้ืนฟแูละการใหบ้รกิารทัง้ก่อนเขา้รบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลไปจนถงึการดแูลตอ่เน่ืองในชมุชน เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นิยมองคก์ร

ดา้น Best practice และความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร



RM: Risk Profile

Risk Register

ระบบงานสาํคญัท่ีเก่ียวข้อง

NSO/MSO

Lab/x-ray

ENV/IC

ชมุชน

System perspective

บรูณาการมาตรฐาน  กบัทีมนําทางคลินิก





Healthcare situation
ทิศทางองคก์ร เนน้

service plan

ขาดระบบกาํกบั

ตดิตามวิชาชีพ และ 

Clinical GOV

การจดับรกิาร

Intern rotated
พยาบาลตรวจ

ระบบนอกเวลา

รอยตอ่ของระบบ

สขุภาพ รพช-รพศ

Team :
Always change
Training 
Program



จะสง่ลง รพช...

ไหวมัย้น่ี
ตอ้งทาํไร

บา้งอะ่

รพช. น่าจะ

Chill !!
ตอ้งหา

ตวัช่วย



อิ อิ หมอ

ใหม่

PCT

IC
RM

PTC MSO

One  for  all   or  All  for one

จะส่งต่อบทบาทหน้าที ่องคค์วามรู้กันอย่างไร ให้เกดิ effective function team
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