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แลกเปลี่ยนมุมมอง
ขอให้ท่านได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนมุมมองการทํางานของ PCT ในประเด็น
ต่อไปนี้
องค์ประกอบของทีม: ทีมนําทางคลิ นิกควรประกอบด้วยใครบ้าง และแต่ละ
คนมีีทบบาทอย่่างไร
ไ
ข้อมูลพืน้ ฐานที่สาํ คัญอะไรบ้างที่นํามาวิ เคราะห์เพื่อหาโอกาสพัฒนา
เครื่องมือคุณภาพพืน้ ฐานสําคัญที่นํามาวิ เคราะห์งาน
การคัดเลือกกลุ่มโรคมาพัฒนามีหลักเกณฑ์การพิ จารณาอย่างไร
หลักการคัดเลือกตัวชี้วดั และการคัดเลือกตัวเปรียบเทียบ
วิ ธีการวิ เคราะห์เพื่อหาโอกาสพัฒนาทําอย่างไร
วิ ธีการการติ ดตามประเมิ นคุณภาพงานของทีมนําทางคลิ นิกภาพรวมดู
อย่างไร
บทบาทของทีมนําทางคลิ นิกที่พึงประสงค์เป็ นอย่างไร
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Patient Care Team Profile
Profile: N. โครงร่าง หรือ Outline
PCT Profile: โครงร่างทีมนําทางคลินิก: ภาพของ 1)ลักษณะของทีมนําทาง
คลินิก 2) สิง่ สําคัญทีม่ ผี ลต่อวิธกี ารดําเนินงานของทีม 3) ความท้าทายทีส่ าํ คัญ
ของทีมทีเ่ ผชิญอยู่
PCT Profile:
1. Context
2. Key Process
3 Performance Indicator
3.
4. Work Process: CQI
5. Opportunity for Improvement
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1. Context: บริบทของทีมนําทางคลินิก
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความมุง่ หมาย/เจตจํานง (Purpose):
ขอบเขตบริการ (Scope of Service):
ความต้องการของผ้รบผลงาน:
ความตองการของผู
บั ผลงาน:
ความต้องการของหน่วยงานภายในทีส่ าํ คัญ:
ลักษณะสําคัญของงานบริการและปริมาณงาน:
ประเด็นสําคัญของคุณภาพ:
ความท้าทายและความเสีย่ งสําคัญ:
ศักยภาพและข้อจํากัดในด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน เครื่องมือ เทคโนโลยี:
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง:

2. กระบวนการสําคัญ (Key Process)
Key Process
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แผนภูมิกระบวนการทํางาน
Assess

Surgical
Care Plan

Informed
Consent

OR Scheduling
& Setup

OR Check-in

Preop. Prep
Consultation
Operation

Anesthesia

เป็ นเครื่องมือพื้ นฐานสําคัญในการวิเคราะห์งาน
Recovery
ระบุโอกาสพัฒนาและตัวชี้ วัดลงไปในแผนภูมิ (ถ้าเป็ นไปได้)
สามารถใช้วเิ คราะห์หาโอกาสพัฒนาด้วยแนวคิดคุณภาพต่างๆ ไปพร้อมกัน
Postop. Care
- ใช้แนวคิด Lean เพื่อค้นหาความสูญเปล่า
- ใช้แนวคิด Patient Safetyy เพื่อค้นหาความเสี่ยง
- ใช้แนวคิด Evidenced-based เพื่อค้นหาโอกาสนํา guideline/evidence มาปฏิบตั ิ
- ใช้แนวคิด Process Management เพื่อระบุ requirement และสร้างนวตกรรม
- ใช้แนวคิด Humanized Healthcare เพื่อเพิ่มโอกาสการดูแลด้านจิตวิญญาณ
- ใช้แนวคิด Health Promotion เพื่อเพิม่ โอกาสการเสริมพลังแก่ผปู ้ ่ วย
- ใช้แนวคิด R2R เพื่อค้นหาโอกาสทําวิจยั
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3.ตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน
No

Performance Indicator

T

Y1

Y2

Y3

Y4
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4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
•
•

การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้ นแล้ว
การพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนิ นการ
ประเด็น
ประเดน

การปรับปรงที
การปรบปรุ
งทเกดขน
่เกิดขึ้ น

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ ตัวชี้ วัด การพัฒนา
ประเด็นคุณภาพ/
ความท้าทายสําคัญ

เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์

ตัวชี้ วัดและผลลัพธ์

การพัฒนาคุณภาพ
ที่เกิดขึ้ น

เชื่อมโยงเป้าหมายกับประเด็นคุณภาพสําคัญ หรือปั ญหา/ความท้าทาย
เชื่อมโยงกิจกรรมคณภาพกั
เชอมโยงกจกรรมคุ
ณภาพกบเปาหมาย/ประเดนคุ
บเป้าหมาย/ประเด็นคณภาพที
ณภาพทสาคญ
่สาํ คัญ
แสดงให้เห็นผลของการพัฒนาผ่านตัวชี้ วัดที่เปลี่ยนแปลงไป
นําเสนอตัวชี้ วัดด้วยกราฟที่แสดงแนวโน้ม (ถ้าเป็ นไปได้)
ปรับเป้าของตัวชี้ วัดให้ทา้ ทายยิง่ ขึ้ นทุกปี

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

ความเชื่อมโยงใน Service/PCT Profile
บริบท
ความต้องการ
ของผูร้ บั ผลงาน

ข้อกําหนด
ทางวิชาชีพ

จุุดเน้น
ขององค์กร

ประเด็นคุณภาพที่สาํ คัญ

ตัวชี้ วัด

ทบทวน
ประเมิน
เรียนรู้
Study

พันธกิจ/เจตจํานง
(หน้าที่ & เป้าหมาย)

วัตถุประสงค์

Do

ประเด็นสําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญ
ความต้องการ
ความคาดหวัง

Plan
ออกแบบระบบ

กระบวนการหลัก
โรค/หัตถการสําคัญ
(เฉพาะบริการดูแลผูป้ ว่ ย)

Act
ปรับปรุงุ

ตามรอยเพื่อทบทวนคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
ผลลัพธ์ทางคลิ นิก

บันทึกข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ประเมิ น

วางแผน

ดูแล

จําหน่ าย

ติ ดตาม

สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
เสริ มพลัง

พิ จารณาว่าขัน้ ตอนใดที่มีความสําคัญสงเป็
นพิ เศษในการดแลสภาวะ/โรคนั
พจารณาวาขนตอนใดทมความสาคญสู
งเปนพเศษในการดู
แลสภาว /โรคนนน้
ขณะนี้ มีวิธีการในการดูแลเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่างดีที่สดุ อย่างไร
มีระบบการควบคุมอย่างไรเพื่อให้เป็ นไปตามที่ออกแบบไว้ มีโอกาสพัฒนาอะไรบ้าง
นําเสนอข้อมูลให้เพื่อนสมาชิ กรับทราบและให้เพื่อนสมาชิ กตัง้ ประเด็นคําถาม
รายละเอียดเชิ งปฏิ บตั ิ ในบางเรื่องที่มีความสําคัญหรือน่ าสนใจ ตลอดจนชี้ประเด็น
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ให้เห็นความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่

Opportunity for Quality Improvement
Need & Experience
of Patients

E t
Entry

Evidence
de ce &
Professional
Standards

Waste

Assessment

Investigation

Diagnosis

Safety
Discharge Plan

Care Plan

Care Delivery
Nursing

Nutrition

Medication

Anes/
Procedure

Rehab

Education

Re-assessment/Evaluation
Discharge
Follow up
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จุดเน้นในการพัฒนาทางคลินิก
• อะไรคือโรคที่สาํ คัญ: (เสี่ยงสูง, พบบ่อย, ผลลัพธ์ไม่ดี, ต้องประสานกัน,ยืดเยื้ อ)
• อะไรคือประเด็นสําคัญในโรคดังกล่าว

จะปรั
ป บั ปปรุงการดูแลโรคดั
โ งั กล่า่ วได้
ไ อ้ ย่า่ งไร
ไ
ใช้การทบทวนหาสาเหตุ / นําเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มาวิเคราะห์
(Adverse Event/Root Cause Analysis)
ใช้แนวคิ ดองค์รวม/มุมมองของทีมสหสาขาวิ ชาชีพเข้ามามอง
ใช้ความรู้วิชาการเข้ามาเทียบ (Gap Analysis)
ใช้เครื่องชี้วดั เข้ามาวัด (Indicator Monitoring)
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ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
บริบท: ลักษณะสําคัญของเรา ที่กาํ หนดการกระทําของเรา
Plan/Design -> Do
Purpose

Process

Performance
Study/Learn

ใช 3P เปนกรอบในการวเคราะห
ใช้
เป็ นกรอบในการวิเคราะห์
พูดคุยทําความเข้าใจ สรุปผลงาน

Act/Improve

• แต่ละคน รูง้ าน รูบ้ ทบาทของตนที่สมั พันธ์กบั เป้าหมายของหน่วยงาน
• ตัวชี้ วัดของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็นสําคัญและเป้าหมายของ
หน่วยงาน
• กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ความเข้าใจและการลงมือทํา สําคัญกว่าการเขียนเอกสาร
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การวิเคราะห์ Service/PCT Profile
• เป็ นการใช้ 3P ในระดับหน่ วยงาน ระบบงาน ทีมดูแลผูป้ ่ วย
• เป็ นเครื่องมือช่วยทําความเข้าใจในกลุ่มสมาชิก เพื่อนําไปสู่การบรรลุ
เปป้ าหมายของหน่่ วยงาน/ระบบงานอย่า่ งมีีคุณภาพร่่วมกันั
• เป็ นเครื่องมือสําหรับการทบทวนบริบทของหน่ วยงาน/ระบบงานร่วมกัน
• เป็ นเครื่องมือกําหนดเป้าหมายและประเด็นคุณภาพที่สาํ คัญร่วมกัน
• เป็ นเครื่องมือสําหรับวิเคราะห์โอกาสพัฒนา และระบุแผนพัฒนา
• เป็ นเครื่องมือสําหรับ monitor ผลงานของทีมงาน
• เป็ น port folio การพัฒนาคุณภาพของทีมงาน
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