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Clinical Tracer 
ตามรอยอยา่งไรใหไ้ดผ้ลและเห็นผล 
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Clinical Tracer Highlight  = Abstract 

  

 
Clinical Tracer (Full Paper)  = ข้อมูลทัง้หมดท่ีทีมงานเกบ็บนัทึก 
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ปัญหาการใช้ Clinical tracer 
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ปัญหาการใช้ Clinical tracer 

• การเลือกกลุ่มโรค ท่ีตอบโจทยข์อง รพ. , กลุ่มผูป่้วยส าคญั? 

• บริบท ไม่สะท้อนการเรียนรู้จากการทบทวน , การตามรอย Care process ? 

• การก าหนดเป้าหมายของการพฒันาแต่ละโรค (Treatment goal) ?                
(ท่ีก่อให้เกิดคณุค่าต่อผูป่้วย/ผูร้บับริการ , เกิดคณุค่าต่อการเรียนรู้และการ
พฒันาของผูใ้ห้บริการ) 

• การใช้ประโยชน์จากการตามรอยเพ่ือพฒันากระบวนการดแูล และระบบงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง? 

• การส่งเสริมบทบาทการท างานร่วมกนัของทีมสหวิชาชีพท่ีชดัเจน? 

• กระบวนการพฒันา ส่วนใหญ่ สรปุกว้างๆ : จดัท าแนวทาง ฯ  , ให้ความรู้
บคุลากร  , ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน / ทีม / หน่วยงานภายนอก     
ไม่สะท้อนกระบวนการพฒันาท่ีปรบัปรงุ เปล่ียนแปลง 
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ปัญหาในการใช้ Clinical tracer 

• ประยกุตใ์ช้หลกัฐานทางวิชาการน้อย  

• การติดตาม ก ากบัผลการพฒันา การใช้ประโยชน์จากตวัช้ีวดั ?   

• ตวัช้ีวดัส่วนใหญ่ / เกือบทัง้หมด เป็นตวัช้ีวดัเชิงกระบวนการ  

• เร่ืองเล่า 1-2 case เพียงพอหรือไม่ ?   

• ตามรอยกระบวนการดแูลเพียงบางกระบวนการเพียงพอหรือไม่?   

• ดึงประเดน็ส าคญัเฉพาะปัญหาปัจจบุนั ไม่ได้ตามรอยตลอดเส้นทางของ
กระบวนการดแูลผูป่้วย ? 

• ทบทวนเพียงอบุติัการณ์ในรอบปีท่ีผา่นมา ? 

• ไม่ได้ใช้แนวคิด 3P  
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ท าไมตอ้ง Clinical Tracer 

เพ่ือทบทวนการดแูลผูป่้วยแต่ละโรคในภาพรวม ในทกุองคป์ระกอบ  

ทบทวนทัง้ข้อมลูสถิติ และการปฏิบติัจริงในพืน้ท่ี 

เพ่ือน าไปสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ือง และผลลพัธท่ี์ดีขึน้ 
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เข้าสูร่ะบบ ประเมิน วางแผน ดแูล จ าหน่าย ติดตาม

ส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล 
เสริมพลงั

บนัทึกข้อมูล ผลลพัธ์ทางคลินิก

ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย 

จดุเร่ิม: สุม่ผูป้ว่ย, เลอืกกลุ่มโรคทีส่นใจ 
ขอบเขต: ตามเป็นรายบุคคล ตามผูป้ว่ยทัง้กลุ่ม 
วิธีการ: เขา้ไปในสถานทีจ่รงิ, ทบทวนเวชระเบยีน, วเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวม  
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ระบกุลุ่มโรค
ส าคญั 

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันา
คณุภาพการดแูลผูป่้วยในลกัษณะบรูณาการ 

วิเคราะห์
กระบวนการดแูล/
ประเดน็ส าคญั 

ก าหนดเป้าหมาย
การดแูล 

ก าหนด/ตดิตาม
ตวัชีว้ดั 

ก าหนดแนวทาง
การดแูล  

ดแูลผูป้ว่ย 
ตามรอย 

โอกาสพฒันา 

เป้าหมายการ
พฒันารายโรค 

ปรบัปรงุ
ระบบงาน 

พฒันาคุณภาพ
การดแูลผูป้ว่ย 

high risk, high 

cost 

high volume 

high variation 

High coordination 

area specific 

Outcome 
Care process 

Improvement process 

Support process 

Need & expectation of patient 

Evidence-base 

Waste reduction (Lean) 

Safety 
Holistic, Innovation, Multidisc. team 
Benchmark, R2R 

KPI   Bedside  Incident  
Evidence-base  Complaint 
 UR 

MedRec  IC  Competency  
Drug  Refer  Blood 

Evidence 

Trigger 

II-1.2ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย 

ผูป้ว่ยไดร้บั
การดแูลอยา่งมี
คุณภาพและ
ปลอดภยั 

โรค 

ระบบงาน 

กิจกรรมทบทวน 
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ตามรอย (tracer)  
เพื่อทบทวนระบบงานขององคก์รท่ีเก่ียวข้อง 

- พิจารณาว่าสภาวะทางคลินิกท่ีใช้เป็นตวัตามรอยนัน้ 
   เก่ียวข้องกบัระบบหรอืองคป์ระกอบส าคญัใด 
- ทบทวนว่าจะท าให้ระบบหรอืองคป์ระกอบนัน้มาเกือ้หนุน 
   การดแูลสภาวะ/โรค นัน้ให้มากขึน้ได้อย่างไร 

HR, M/NSO, IM, IC 
ENV/EQIP/ETH/TEAM 
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Needs & Experience 
of Patients  

Evidence & 
Professional  

Standard 
Waste 

Safety 

Learning by considering NEWS 

Patient experience 
Patient reported outcome measure 

Efficiency gain 
Value to customer gain 

RCA & human factor engineering 
Risk monitoring 

Compliance & outcome 
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ตามรอยกระบวนการพฒันา 

Delivery / Waste Reduction 

Safety & Risk Management 

Standards / Clinical Excellence 

Spiritual / Humanized Healthcare 

Health Promotion 

Six Sigma / R2R 

Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population 

เชือ่มโยงความพยายามในการพฒันาจากทกุ
แนวคดิเขา้ดว้ยกนั พฒันาทกุแงม่มุเป็นองค์
รวม ลดความซ า้ซอ้นในการพฒันา ยกระดบั
ผลลพัธไ์ดม้ากกวา่การพฒันา 
แบบเดีย่วๆ 
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Clinical Tracer 

คดิเป็น ท าเป็น  เหน็ผล 

หลกัการ (Core values) 

Patient focus 

Focus on Result 

Continuous Process Improvement 

Teamwork 

Evidence - based 

Trace 

รูปธรรม (Context & Criteria) 

Key Quality Issue/ Key Risk  

Critical Process 

 

Access  Coverage  Equity 

Appropriateness 

Effectiveness / Efficiency 

People- centered 

  - Holistic 

  -Acceptability/Satisfaction 

  - Responsiveness 

  - Continuity 

Safety 

Timeliness 

 

Quality Dimension 
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Purpose   เป้าหมายการดูแลของโรค / ระบบงาน 

Pathway  เสน้ทางที่จะตามรอย 

Process-Normal วธิีการท างานในยามปกต/ิการสือ่สาร/สง่มอบ 

                            การดูแลผูป่้วยที่เช่ือมโยงกบัหน่วยงาน ระบบงาน 

Preparedness การเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณ์ไม่ปกต ิ

    กลุม่ผูป่้วยที่มีความเฉพาะ 

    ช่วงเวลาบางช่วง 

    สิง่แวดลอ้มที่ไม่พรอ้ม/ไม่เป็นไปตามคาด 

    อบุตักิารณ์ที่เคยเกดิ 

Performance-Learning  เรยีนรูจ้ากการประเมินและปรบัปรุง 14 



Asthma: Treatment Goals 

ท ากจิกรรมต่างๆ 
ไดต้ามปกต ิ

ลดการอกัเสบ 
ของหลอดลม 

เพิม่สมรรถภาพ 
ของปอด 

จดัการกบัการก าเรบิ/ 
ภาวะฉุกเฉิน 

ใชย้าเหมาะสมกบั
ระดบัความรนุแรง 
/การควบคุมโรค 

ควบคุมสิง่แวดลอ้ม 

กายภาพบ าบดั 
และการฝึกหายใจ 

Customer need 

Treatment Goals 

Critical To Quality 

กรอบความคดิเพื่อให้ตามรอยได้
สมบูรณ์และตรงประเดน็ 
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Purpose Process Performance 

จะท าใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

3P กบัการตามรอยผูป่้วยกินยาฆ่าตวัตาย 

1) ช่วยให้รอดชีวิต  
2) ป้องกนัการฆ่าตวัตายซ า้  
3) ส่งเสริมให้ครอบครวั

สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ER           :  การวินิจฉัย, การล้างท้อง, การใช้ antidote 
ICU          :  เฝ้าระวงัให้ปลอดภยั, การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
หอผูป่้วย  : การเฝ้าระวงัฆ่าตวัตายซ า้, การให้  ค าปรึกษา,  
                   การน าครอบครวัมาร่วมวางแผน (ระบบงานท่ีเก่ียวข้อง?) 

เชิงกระบวนการ 
เชิงผลลพัธใ์น

ภาพรวม 

มีการรบัรู้และน า
ข้อมลูมาใช้ประโยชน์
ในการพฒันาอย่างไร 
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ประเด็นส าคญัของ Acute Appendicitis 

• ความล่าชา้ในการวนิิจฉยั -> ผ่าตดัล่าชา้ -> ไสต้ิ่งแตก 

• การดูแลดา้นจติใจ 

• ความปลอดภยัในการระงบัความรูส้กึ 

• การผ่าตดัไสต้ิ่งฉุกเฉินเฉพาะเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 

• การใชย้าตา้นจุลชีพเพือ่ป้องกนัการตดิเช้ือ 

• การดูแลความเจบ็ปวด 

• การทบทวนผลการตรวจทางพยาธวิทิยา 
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การตามรอย: หวัใจส าคญัอย ูท่ี่

การกดัไม่ปลอ่ย 

กดัไม่ปล่อยจนกว่า 

จะเห็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

จะเห็นทางออกใหม่ๆ ที่สรา้งสรรค ์

จะเห็นผลลพัธข์องการเปลี่ยนแปลง 
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ตามรอยเพื่อการเรยีนรู ้ 

มิใช่เพื่อสง่การบา้น 

การเรยีนรูจ้ะเกิดข้ึนไดต้อ่เม่ือ 

มีการเก็บ & วิเคราะหข์อ้มูล 

มีการตัง้ค าถามจากขอ้มูลท่ีได ้

มีการคน้หาความรูเ้พิ่มเติม 
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ประโยชนข์องการตามรอย 

• เป็นรูปธรรมที่เหน็ชดัเจน 

• เชิญชวนผูป้ระกอบวชิาชีพที่เกี่ยวขอ้งเขา้มาร่วม 

• ตามรอยคุณภาพไดท้กุองคป์ระกอบ 

• น าไปสู ่CQI กระตุน้ใหใ้ชเ้ครื่องมือคณุภาพที่หลากหลาย 

• Clinical Tracer แต่ละตวั ช่วยเสรมิมมุมองที่แตกต่างกนั ท าใหม้องเหน็

ระบบในภาพรวมไดส้มบูรณ์ข้ึน 

• น า Core Values & Concepts ที่ส าคญัมาใชอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 

– Patient Focus, Management by Fact, Focus on Result,  

   Evidence-based , Continuous Process Improvement  , Teamwork 
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Access 

Entry 

Assessment Investigation 

Diagnosis 

Plan of Care Discharge Plan 

Care of Patient Reassess 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 
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1. ระบโุรค/ระบบที่จะตามรอย 

2. ระบ ุPurpose (Quality Dimension) 

3. วเิคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map 

4. ระบ ุKey Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้ง 

5. Process  

6. Preparedness 

7. Hand over (คณุภาพการสือ่สารและสง่มอบระหว่างขัน้ตอน/หน่วยงาน/วชิาชีพ) 

8. Monitoring (หวัหนา้/ทมีน าที่ก ากบัดูแล) 

9. Performance/Results (การเรยีนรู)้ 

10. กระบวนการพฒันา NEWS-HIM-BR 

ขั้นตอนวางแผนการตามรอย 
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Detailed Planning  What to Trace? 5P 
(1) ระบุโรค/ระบบท่ีจะตามรอย     
(2) ระบุ Purpose (Quality Dimension)   Purpose 
(3) วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map   Pathway 
(4) ระบุ Key Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง     

(5) วางแผนตามรอยคณุภาพในกระบวนการท่ีวิเคราะหไ์ว้  

Patient care process 

Support process 

Process 
(6) วางแผนตามรอยคณุภาพในลกัษณะการเตรียมพรอ้มรบั

สถานการณ์  
Preparedness 

(7) วางแผนตามรอยคณุภาพในการส่ือสารและส่งมอบ (Hand 
over) 

  

(8) วางแผนตามรอยระบบ Monitoring โดยหวัหน้า/ทีมน าท่ีก ากบั
ดแูล 

  

(9) วางแผนตามรอยผลลพัธ ์(Performance/Results) และการ
เรียนรู้ 

Outcome Performance 

(10) วางแผนตามรอยกระบวนการพฒันา NEWS-HIM-BR Quality process   
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1. คดิถงึเป้าหมายของมาตรฐานเรื่องที่จะตามรอย 

2. คดิถงึ object หรอืขอ้มูล หรอืเน้ือหาที่สามารถใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยง หรอืตามรอยได ้

(ถา้มี)  object น้ีอาจเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอืน่ได ้

3. คดิถงึหน่วยงาน/บคุคลที่เกี่ยวขอ้งต ัง้แต่ตน้ทางถงึปลายทาง (ผูว้างแผน ผูป้ฏบิตั ิ

ผูร้บัผลงาน) 

4. คดิถงึประเด็นส าคญัที่ควรใสใ่จในแต่ละจุด (เป้าหมาย คุณภาพ ความเสีย่ง) 

5. คดิถงึวธิีการที่จะรบัรูข้อ้มูลในประเด็นส าคญัดงักลา่ว (สมัภาษณ์ สงัเกต ศึกษา

ขอ้มูล) 

6. คดิถงึระบบอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และสามารถตามรอยดูได ้(รวมทัง้ข ัน้ตอนที่อยู่ก่อน

หนา้ และที่จะสง่ต่อไป) 
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วธิีการที่จะรบัรูข้อ้มูลในประเด็นส าคญั 

 Reviewing Documentation 

 Interview & Listening 

 Observing Process & Procedure 

 Recording 
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Reviewing Documentation 

• ไปที่หน่วยงาน / คดัเลอืกเวชระเบยีนผูป่้วยที่ Admit อยู่ หรอืที่จ าหน่ายแลว้ 

• พจิารณาขอ้มูล Diagnosis , Numbers of Medication, Procedure ,age, ความรุนแรง/

ประเภทผูป่้วย ,สถานะของการจ าหน่าย  

• ทบทวนเวชระเบยีน เพื่อประเมินคณุภาพการดูแลรกัษาในแต่ละ Care process (Critical 

care process ของแต่ละโรคซ่ึงข้ึนกบับรบิทของโรคนั้นๆ และบรบิทของโรงพยาบาล) 

• ประเมินคณุภาพการดูแลแต่ละ Care process โดยยดึตามเป้าหมายการดูแลแต่ละโรค 

(Treatment Goal)  

• คน้หาหลกัฐานประกอบ : ขอ้มูลผูป่้วย แผนการรกัษา หลกัฐานอา้งองิอืน่ๆ 

• ใชเ้วลาต่อ case ไม่ควรเกนิ 15 นาท ี

• ลงหนา้งานไปดูสถานการณ์จรงิ  

 26 



Interview & Listening 

• ใชข้อ้มูลจากการทบทวนเวชระเบยีน ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ไปพูดคุยกบั

ผูป้ฏบิตังิาน ใหบ้อกเลา่เกี่ยวกบั  good practice &  pitfall 

• ใชข้อ้มูลจากการทบทวนเวชระเบยีน ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ไปพูดคยุ        

กบัผูป่้วย / ญาต ิ(Patient experience)  
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Observing Process & Procedure 

• สงัเกตการปฏบิตังิานว่าสอดคลอ้ง เป็นไปตามมาตรฐาน / แนวทางฯ  หรอืไม่ 

อย่างไร ?  

• อาจซกัถามผูป้ฏบิตังิาน ขอดูเอกสารเพิม่เตมิ ภายหลงัการสงัเกต เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่

ยนืยนัความสอดคลอ้งของการปฏบิตัติามมาตรฐาน/ แนวทาง 
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Recording 

• บนัทกึขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เช่ือมโยงกบัระบบงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง  

• สง่ต่อขอ้มูลใหผู้ท้ี่จะตามรอยในคร ัง้ต่อๆไป หรอื เป็นบนัทกึช่วยจ าในการตดิตาม

รวบรวมขอ้มูลเพิม่เตมิ  
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หลกัการส าคญั 

• การสงัเกต การฟงั เพือ่ยนืยนัขอ้มูล หรอืการดูเอกสารที่เป็นลายลกัษณ์ อกัษร หากมีขอ้ขดัแยง้ ตอ้ง

หาตวัช่วยตดัสนิใจ 

• การตามรอยยดืหยุ่นได ้(Flexible) ปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทองคก์ร (Customized) กระบวนการตามรอย

ไม่เหมือนกนัทกุที่ ทกุเวลา  

• การตามรอยไปที่หน่วยงาน ตอ้งยดึเป้าหมายของหน่วยงาน เป้าหมายของการดูแลรายโรค และ

เป้าหมายของระบบงานที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งสอดคลอ้งไปในทศิทางเดียวกนั 

• การตามรอยที่สรา้งคณุค่า คอื การเชิญชวนใหท้มีไดร่้วมทบทวนกระบวนการ ขัน้ตอน น าไปพฒันาต่อ 

ไดม้ีโอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนัจากทมีสหวชิาชีพ จากผูเ้ช่ียวชาญ  

• Key Risk ระบชุดัเจนว่าปญัหาที่เกดิ/โอกาสเกดิปญัหาคอือะไร เพือ่น ามาปรบักระบวนการพฒันาที่

แตกต่างไปจากเดิม  ไม่ใช่กระบวนการ Routine  

• การตามรอยที่ดีตอ้งไดค้ าตอบที่แสดง Evidence การปฏบิตัิ/ การเปลีย่นแปลง 
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วดัท ัง้ในเชิงกระบวนการและเชิงผลลพัธใ์นภาพรวม 

เครื่องช้ีวดัที่สะทอ้นความส าเรจ็ในการดูแลผูป่้วย ? 



Quality Dimension 
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workshop 

•  โรงพยาบาล ก. เป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 30 เตยีงไม่มีแพทยเ์ฉพาะทางดา้นอายรุกรรมในการดูแล

ผูป่้วย Acute Stroke ไม่มีเครื่อง CT มีระยะทางหา่งจาก รพศ. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลกัในการสง่ต่อ

ผูป่้วยไปรกัษาต่อ ประมาณ 17 กม.สถติิ ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดและสมองที่เขา้รบับรกิารในปี 2555-

2557= 20 ,27 ,25 ราย ปี 2558 (ต.ค.58-ก.ค.58)=17 ราย และพบผูป่้วยที่เป็น Stroke underlying 

DM,HTปี 2555-2557=6,11,15 รายปี 2558 (ต.ค.57-ก.ค.58)=8 ราย เป็นผูป่้วย DM,HT ที่รกัษาใน

คลนิิก 3,6,7 รายและในปี 2558 (ต.ค.57-ก.ค.58)= 2 ราย และที่เหลอืเป็นผูป่้วยที่รบัการรกัษาที่อืน่,นอก

เขตรบัผิดชอบและมาจากต่างจงัหวดั มีผูป่้วยเขา้ระบบ Fast track ปี 2555-2557= 6,15,13และปี 2558(

ต.ค.57-ก.ค.58) = 9 รายตามล าดบั จากการทบทวนผูป่้วย Acute stroke ที่เขา้ถงึโรงพยาบาลชา้กว่า 3.5 

ชัว่โมง เน่ืองจากผูป่้วยและญาตยิงัขาดความรูเ้รื่องโรคหลอดเลอืดสมองและสญัญาณอนัตรายที่ตอ้งมา

โรงพยาบาลทนัท ีรวมทัง้ยงัไม่ทราบช่องทางด่วน ของการเขา้ถงึระบบบรกิาร 1669 นอกจากน้ีพบว่าใน

การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บัการวนิิจฉยัและสง่ต่อลา่ชา้ท าใหไ้ม่สามารถเขา้สูร่ะบบ Fast 

track ได ้และจากการทบทวนผูป่้วยที่เป็น Stroke Underlying DM,HT เกดิจากการขาดยา ขาดนัด 

และมีพฤตกิรรมสขุภาพไม่เหมาะสม เช่น ด่ืมสรุา สูบบหุรี่  
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• 2.  ประเด็นคณุภาพ/ความเสีย่งที่ส าคญั     

 1.การคดักรองภาวะเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองที่คลนิิก DM/HT ไม่ครอบคลมุ

 2.การเขา้ถงึบรกิารลา่ชา้ สาเหตจุากผูป่้วยและญาตขิาดความรูเ้รื่องโรคหลอดเลอืดสมองและ      

   สญัญาณอนัตรายที่ตอ้งรบีมาโรงพยาบาลทนัที    

 3.ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บัการวนิิจฉยัและสง่ต่อล่าชา้   

 4.การปฏบิตัิตาม CPG ไม่ครบถว้น 

• 3. เป้าหมายการพฒันา      

 1.ผูป่้วยที่คลนิิก DM/HT ไดร้บัการคดักรองภาวะเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองทกุราย 

 2.ผูป่้วย Acute Stroke เขา้ถงึบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัเวลา 

 3.ผูป่้วย Stroke Fast tract ทกุรายไดร้บัการดูแลและสง่ต่อไดอ้ย่างรวดเรว็ภายใน 30 นาท ี

 4.ผูป่้วยไดร้บัการดูแลตาม CPG รอ้ยละ 100  
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4. กระบวนการเพื่อใหไ้ดค้ณุภาพ       

1.รว่มมือกบั PCU รพ.สต. ในเครอืข่าย อปท. ประชาสมัพนัธส์ญัญาณเตือนอาการโรคหลอดเลอืดสมอง ติดป้ายประ

สมัพนัธใ์นตลาด รา้นคา้ในชมุชน 

2.คน้หาผูป่้วยกลุม่เสีย่งโดยการคดักรองผูป่้วยที่คลนิิก DM/HTทัง้ใน โรงพยาบาลและ รพ.สต.เครอืข่าย โดยใช้

แบบประเมินความเสีย่งของส านักควบคุมโรคไม่ติดต่อกระทรวงสาธารณสขุ 

3.จดัท าคู่มือผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง และท าสตกิเกอรส์ ี5 สญัญาณอนัตรายที่ตอ้งรบีมาโรงพยาบาลทนัท ีมาตดิ

ไวท้ี่ปกสมดุประจ าตวัผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสูงเพือ่ใหผู้ป่้วยและญาตริบัทราบ 

4.ประชาสมัพนัธร์ะบบการแพทยฉุ์กเฉิน 1669 อย่างต่อเน่ือง สามารถเรยีกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

5.ใหก้ารดูแลผูป่้วยตามแนวทางการดูแลผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง (Stroke Fast tract)และสง่ต่อภายใน 30 นาที 

6.พฒันาทีมบุคลากรทัง้ในโรงพยาบาลและเครอืข่าย มีการอบรมฟ้ืนฟคูวามรูแ้ละทกัษะการดูแลผูป่้วยหลอดเลอืด

สมองรว่มกบัโรงพยาบาล A ทกุปี มีการก าหนดแนวทางการดูแลผูป่้วยและการสง่ต่อประสานงาน พฒันาการใช้

ระบบ Thai refer ใหค้รอบคลมุเครอืข่าย 

7.ติดตามผูป่้วยหลอดเลอืดสมองที่มีการสง่ต่อโดยโทรตดิตาม Case หรอืจากใบตอบกลบั 
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ผลการพฒันา 

ผลงาน เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 

ผูป่้วย Acute Stroke ทัง้หมด(คน)   20 27 25 17 

1. อตัราการคดักรองโรคหลอดเลอืดสมองที่คลนิิค

DM/HT 

80% 80.66 72.25 90.51 89.16 

2.อตัรา Stroke Fast Track Door to Refer Time 

< 30 นาท ี

100 83.33 

(5/6) 

100 

(15/15) 

100 

(13/13) 

88.88 

(8/9) 

3.อตัรา Stroke ที่มี Onset to Door Time เฉลี่ย< 

3.5 ชัว่โมง 

≥ 80 NA 51.85 

(14/27) 

68.00 

(17/25) 

52.94 

(9/17) 

4.ผลการปฏบิตัิตามแนวทางการดูแล Acute Stroke 100 92.85 98.86 96.66 99.54 
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Detailed Planning  What to Trace? 5P 
(1) ระบุโรค/ระบบท่ีจะตามรอย  Stroke    
(2) ระบุ Purpose (Quality Dimension)   Purpose 
(3) วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map   Pathway 
(4) ระบุ Key Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 

(5) วางแผนตามรอยคณุภาพในกระบวนการท่ีวิเคราะหไ์ว้  

Patient care process 

Support process 

Process 
(6) วางแผนตามรอยคณุภาพในลกัษณะการเตรียมพรอ้มรบัสถานการณ์  Preparedness 

(7) วางแผนตามรอยคณุภาพในการส่ือสารและส่งมอบ (Hand over)   

(8) วางแผนตามรอยระบบ Monitoring โดยหวัหน้า/ทีมน าท่ีก ากบัดแูล   

(9) วางแผนตามรอยผลลพัธ ์(Performance/Results) และการเรียนรู้ Outcome Performance 

(10) วางแผนตามรอยกระบวนการพฒันา NEWS-HIM-BR Quality process   
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Workshop : What to Trace? [ 5P ] 

• Purpose   : ประเด็นคุณภาพ ? เป้าหมายการดูแลของโรค ?  

• Key Risk  : ความเสีย่งที่ส าคญั ?  

• Pathway   : หน่วยงานที่จะตามรอย ?  

• Process     : ขอ้มูลที่ตอ้งการจากการตามรอย ?  

 ตามรอยกระบวนการดูแลส าคญั ,ระบบงานที่วเิคราะหไ์ว ้(Critical  Process) 

 ตามรอยการเตรยีมความพรอ้มรบัสถานการณ์ /  อบุตักิารณ์ที่เคยเกดิ 

 ตามรอยกระบวนการพฒันาคุณภาพ 

 ตามรอยคุณภาพในการสือ่สารและสง่มอบ  

• Performance : ตามรอยระบบ Monitoring , ตามรอยผลลพัธ ์ 
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บทสรุป 

• การสรุปบทเรยีน Clinical tracer ไม่ใช่การเขียนเอกสารวชิาการเรื่องเทคนิคการ

ดูแลผูป่้วย 

• สิง่ที่สนใจ คอื กระบวนการคุณภาพ เป็นเรื่องที่แสดงใหเ้หน็ภาพรวมของการดูแล

ผูป่้วยว่าสอดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการผูป่้วยเพยีงใด ?  

• ระบบการท างานเพือ่บรรลเุป้าหมายและหลกีเลีย่งความเสีย่งไดร้บัการออกแบบไว ้

อย่างไร ?  มีการควบคุมอย่างไร ? 

• ประเด็นคุณภาพและความเสีย่งส าคญัคอือะไร ? 

• มีการตดิตามประเมินผลอย่างไร ?  ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร ? 

• น าผลมาใชป้รบัปรุงต่อเน่ืองอย่างไร ? 

• มีการใชเ้ครื่องมือและแนวคดิการพฒันาคุณภาพอย่างไร ? 
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Purpose Process Performance 

จะท าใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

3P กบัการตามรอยผูป่้วย 

1)…. 
 
 

หน่วยงานท่ีจะตามรอย 
ER           : 
ICU          :   
หอผูป่้วย  : 
 

KPI 
 
 

ความเส่ียงส าคญั 
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