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กรอบท่ีจะช่วยใหเ้กิดการ

คิดอยา่งเช่ือมโยงและเป็น

ระบบ

ใชต้วัตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer)

เพื่อเรยีนรูแ้ละพฒันาทุกองคป์ระกอบในระบบงาน

บริบท ประเด็นส าคญั 

วตัถุประสงค์

ตวัช้ีวดั 

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย

3. ตามรอยระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ตดิตามผลลพัธ์

การพฒันาคุณภาพ

การดแูลผูป่้วย

Quality Process

Content

Integration

Result ส่ิงท่ีดี

โอกาสพฒันา



ประเด็นส ำคัญ : NEWS

Need and expectation of patient

Evidence and  Professional Standard

Waste

Safety 





5

ตามรอยเพ่ือทบทวนคณุภาพการดแูลผู้ป่วย

เข้าสู่ระบบ ประเมิน วางแผน ดแูล จ าหน่าย ติดตาม

ส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล 
เสริมพลงั

บนัทึกข้อมลู

พิจารณาว่าขัน้ตอนใดท่ีมีความส าคญัสงูเป็นพิเศษในการดแูลสภาวะ/โรคนัน้
ขณะน้ีมีวิธีการในการดแูลเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รบัการดแูลอย่างดีท่ีสดุอย่างไร
มีระบบการควบคมุอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ มีโอกาสพฒันาอะไรบ้าง
น าเสนอข้อมลูให้เพ่ือนสมาชิกรบัทราบและให้เพ่ือนสมาชิกตัง้ประเดน็ค าถาม
รายละเอียดเชิงปฏิบติัในบางเร่ืองท่ีมีความส าคญัหรือน่าสนใจ ตลอดจนช้ีประเดน็
ให้เหน็ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่

ผลลพัธท์างคลินิก

../../../Videos/Tracer/Clinical Tracer - Accreditation.mp4


ใช้ตวัตามรอย (tracer) 
เพ่ือทบทวนระบบงานขององคก์รท่ีเก่ียวข้อง

- พิจารณาว่าสภาวะทางคลินิกท่ีใช้เป็นตวัตามรอยนัน้
เก่ียวข้องกบัระบบหรือองคป์ระกอบส าคญัใด

- ทบทวนว่าจะท าให้ระบบหรือองคป์ระกอบนัน้มาเกือ้หนุน
การดแูลสภาวะ/โรค นัน้ให้มากขึน้ได้อย่างไร

HR, M/NSO, IM, IC
ENV/EQIP/ETH/TEAM



เป้าหมาย
ในการดแูลผูป่้วยกลุ่มน้ี

ติดตามเคร่ืองช้ีวดัส าคญั

มาช่วยกนัดูหลายๆ มมุ

รุมดูแลแบบองค์รวม

สวมความรู้วิชาการใช้อบุติัการณ์มาวิเคราะห์

เจาะหาจุดอ่อนจากบนัทึก

ศึกษาจากผูเ้ย่ียมยุทธ์

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary TeamBenchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring

ใช้ตวัตามรอย (tracer) เพื่อทบทวนกระบวนการพฒันาคณุภาพ

พิจารณาการพฒันาท่ีผ่านมาว่าเน้นท่ีจดุใด  ได้ผลส าเรจ็อย่างไร
พิจารณาว่าจะน าแนวทางการพฒันาอ่ืนๆ เข้ามาเสริมให้สมบรูณ์ขึน้อย่างไร





ปัญหำในกำรใช้ Clinical Tracer

• กำรใช้ประโยชน์จำกกำรตำมรอยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรดูแล และระบบงำนที่
เกี่ยวข้อง ?

• กำรส่งเสริมบทบำทกำรท ำงำนร่วมกันของทีมสหวิชำชีพที่ชัดเจน 

• ตำมรอยกระบวนกำรดูแลเพียงบำงกระบวนกำร ?

• ทบทวนเพียงอุบัติกำรณ์ในรอบปี  ที่ผ่ำนมำ ?

• กำรติดตำม ก ำกับผลกำรพัฒนำ กำรใช้ประโยชน์จำกตัวชี้วัด  ?

• ตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึง Clinical outcome ที่ดีขึ้น 











How to develop driver diagrams ?



12 Steps to develop your driver diagram 

Step 1  Define the problem you want to fix

Step 2. Gather the people with the right expertise together

Step 3. Develop your AIM

Step 4. Identify Primary Drivers

Step 5. What have we corrected about this.

Step 6. Generate  Change  Ideas

Step 7. Look for  Pattern or  Themes

Step 8. Populate  Driver  Diagram

Step 9. Prioritize  Activity

Step 10. Agree measures

Step 11. Get Start

Step 12. Monitoring









Step 3. Develop your AIM

S • SPECIFIC

M • MEASURABLE

A • ACHIEVABLE

R • RELEVANT

T • TIMED

Remember: 

• Include a stretch goal 

and a timeframe : How 

much and By when ?

• Do not put the “ 

Solution” in the AIM



4. Identify  Primary  
Drivers

Primary drivers  คือปัจจัยขบัเคล่ือนหลกั เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 



Primary Drivers

• These are the big topics or areas that you will need to work on, in 
order to achieve your aim

• All key areas of the system that you will need to influence within 
your project, should be captured within your drivers

• Well-written Primary Drivers help you identify your Process 
Measures



Remember

• What is your problem?

• What is your high risk issues?

• Whit is root cause analysis ? 



Take 

StairsLow Fat 

Meals

Buy only 

1 

sandwich 

5   What have we corrected about 

this ? 



มีแนวคดิการเปลีย่นแปลงอะไรบ้างเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ?





7. Look for  Pattern and  
Themes    



8. Populate  Driver  
Diagram





10. Agree   Measures 







Example :   Weight Loss

1

2



3. Define Your AIM



4. Identify  Primary  
Drivers

อะไรที่เป็นปัจจยัขบัเคล่ือน
หลกัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ?



4. Identify  Primary  
Drivers



Take 

StairsLow Fat 

Meals

Buy only 

1 

sandwich 

5   What have we corrected about 

this ? 





Change Ideas

• Evidence based / CPG

• Technology 

• Organizational knowledge

• Value to patient/ 
customer

• Agility and flexibility

• Safety/Risk based thinking

• Quality dimension

• Consistency

• Simplicity

• Visual management

• Human factor 
engineering

• Human center design

• Humanized healthcare

• Lean

• Variation management

• Work environment 



7. Look for  Pattern and  
Themes    



8. Populate  Driver  
Diagram





10. Agree   Measures 

















ขอ้มลูคณุภาพของแตล่ะโรค/หตัถการ
(Clinical Tracer, 

Clinical Quality Summary)

ควรน ำเสนอ 3P ของทุกโรคทีร่ะบุไวว้ำ่เป็นโรคส ำคญั
อำจน ำเสนอ 3P ในสว่นทีเ่ป็นตวัรว่มของกำรดแูลทัว่ไปในสำขำน้ีแยกออกมำ



• Purpose แสดงเป้าหมายการดแูลผูป่้วยทีช่ดัเจนพรอ้มปจัจยัขบัเคลือ่น
• Process แสดงคณุภาพในทกุข ัน้ตอนการดแูลผูป่้วยต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จน

สิน้สดุ
• Zoom out แสดง flow chart ของ key patient care processes พรอ้ม
ประเด็นส ำคญั

• Zoom in ระบสุ ิง่ตอ่ไปนีใ้นแตล่ะขัน้ตอน
• process requirement (รวมทัง้ requirement ทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะห์
ควำมเสีย่งในขัน้ตอนนัน้)

• process design หรอืวธิกีำรเพือ่ใหบ้รรล ุrequirement นัน้
• process indicator ตวัวัดทีใ่ช ้monitor คณุภำพของขัน้ตอนนี ้(ถำ้เป็น
ประโยชน)์

• Performance แสดงระดบัและแนวโนม้ของผลลพัธท์ ีส่ าคญั (ตาม
เป้าหมาย)
• แสดงดว้ย run chart หรอื control chart 

• พรอ้มดว้ย annotation ทีร่ะบ ุCQI ทีท่ ำมำในชว่งเวลำตำ่งๆ
• แสดงคำ่เป้ำหมำยทีม่กีำรปรับตำมผลลพัธล์ำ่สดุ
• แสดงคำ่เทยีบเคยีง (benchmark) ถำ้มี



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

เป้าหมาย:

Purpose Primary Drivers Secondary Drivers Interventions/Change Idea

Indicator:

Indicator:

Indicator: Indicator:



Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยโรค.....

เขียน flowchart ท่ีท ำให้เหน็ภำพรวมของกระบวนกำรดแูล
ตัง้แต่ต้นจนจบ เน้นกระบวนกำรส ำคญัของโรคท่ีน ำเสนอ
ควรระบุประเดน็คณุภำพส ำคญั/ควำมเส่ียงในแต่ละขัน้ตอน

ลงไปในขัน้ตอนต่ำงๆ ของ flowchart ด้วย



การจดัการกระบวนการ (Process Management)

กระบวนการ
ขอ้ก าหนดของ
กระบวนการ

ตวัชีว้ดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ (process requirement)
ระบุส่ิงท่ีคาดหวงัจำกกระบวนกำรดว้ย key word สัน้ๆ โดยพจิำรณำจำกควำมตอ้งกำรของผูร้บัผลงำน มำตรฐำน
วชิำชพี และควำมเสีย่งทีอ่ำจท ำใหไ้มบ่รรลุเป้ำหมำย

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ (process indicators)
ระบุตวัช้ีวดัทีส่มัพนัธก์บัขอ้ก ำหนดของกระบวนกำร และเป็นประโยชน์ในกำรท ำใหม้ัน่ใจในคุณภำพของ
กระบวนกำรนัน้

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)

run chart หรอื control chart เพือ่แสดงผลลพัธต์ามตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้น driver diagram และตาราง process management
ระบุการปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัผลลพัธ์



Clinical tracer / Clinical Quality 
Summary of Sepsis



Mortality rate <30% 

in  2020

Rate of delayed diagnosis 
< 1%

Rate of use Quick SOFA 
100%

Rate of septic shock 

<2%

Sepsis protocol in network 

100%

Improper management before refer 0 %

Mortality rate in network <15%

Rate of septic shock in network 
<5%





Process Flowchart ของการดแูลผูป่้วยภาวะ Sepsis  

▪ ผูป่้วยไดร้บักำรดแูลอยำ่งครอบคลมุ
และไมเ่กดิภำวะแทรกซอ้นจำกกำร
ดแูลรกัษำ

▪ ผูป่้วยไดร้บักำรประเมนิอยำ่งรวดเรว็และ
ครอบคลุม
▪ มกีำรตรวจ H/C 2 specimens & Lactate

level

▪ มกีำรใหค้ ำแนะน ำในกำรสงัเกต
อำกำรผดิปกตทิีต่อ้งกลบัมำพบ
แพทย์

▪ บรหิำรยำ ATB ไดภ้ำยใน 1 
ชัว่โมง

proper loading IVF
▪ ปรบัเปลีย่น ATB ใหค้รอบคลุม
เชือ้
โรค

Discharge

Investigation H/C 2, CBC, Blood 
chem, Serum lactate, CXR

Febrile Neutropenia 
Suspected Sepsis

Sepsis/ septic shock 
Management

Proper loading 
IVF

ATB within 
1 hr.

ปรบัเปลีย่น ATB
ใหค้รอบคลุมเชื้อ

โรค

ระหว่ำงใหก้ำรรกัษำดว้ย ATB มกีำรตรวจ
เพิม่เตมิเพือ่หำต ำแหน่งของกำรตดิเชื้อทุก3-5 วนั 

& ปรบั
เปลีย่น ATB ใหค้รอบคลุมเชือ้โรคมำกขึน้



การจัดการกระบวนการ Sepsis



ควรมีการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใชแ้นวคิด 
PDCA 



Workshop 




