
Tracer ในฐานะ 
เครื่องมือครอบจกัรวาล 

รศ.นพ.ชเนนทร ์วนาภิรกัษ์ 
อ.ศภุรตัน์ ไก่ฟ้า 

อ.พทัธธี์รา อมัพรศรีสภุาพ 



ความหมาย คุณค่า และ หลกัการส าคญั 



 

การตามรอย 

 • WHAT: เป็นการเขา้ไปดใูนพื้ นท่ีจริง รบัรูก้ารปฏิบตัท่ีิเป็นจริง 
ทั้งดา้นบวกและดา้นท่ีเป็นปัญหา รว่มเรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหา

กบัผูป้ฏิบตัิ 

• WHY: การเห็นของจริงยอ่มไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้งและเชิงลึก
มากกว่าการรบัรายงาน การรว่มเรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหาท าให้

เกิดความผกูพนัและขวญัก าลงัใจส าหรบัผูป้ฏิบตัิ 
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เขา้ไปดูใหเ้ห็นดว้ยตาตนเอง 
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ฉันเข้าไปด ู
ฉันเข้าไป 
ศึกษา 

ฉันเข้าไป 
แก้ปัญหา 

สถานการณ์ 

        ผล  

 ผลกระทบ  

• ไดแ้ต่ขอ้มลู 
• ภาพจรงิบางสว่น 
• วเิคราะหม์อีคต ิ
• หา่งไกลความสนใจ 

• เสีย่งต่อการ
ตดัสนิใจผดิและไม่
น าสูก่ารปฏบิตั ิ

• ความมัน่ใจต ่า 

• รบัรูข้อ้เทจ็จรงิ
โดยตรง 

• เชือ่มโยงกบั
ความเป็นจรงิ 

• แสดงใหเ้หน็
ความสนใจ 

• ปลุกแรงจงูใจให้
ผูท้ ีอ่ยูห่น้างาน 

 เขารายงาน  
ว่ามีปัญหา 

• ผกูพนักบัผูค้น 
• ท างานเป็นทมี 
• เสวนาอยา่งมี
ความหมาย 

• เป็นการโคช้ 
• เป็นแบบอยา่ง 

• พฒันาศกัยภาพ
ผา่นการถาม 5 
WHY เพือ่
แกป้ญัหา 

• มัน่ใจในบทบาท
ของผูบ้รหิาร 

• ฉนัเรยีน 
• พวกเขาเรยีน 
• เราปรบัปรงุ 
• เราเฉลมิฉลอง 

• มัน่ใจในผล RCA 
และการด าเนินการ
แกป้ญัหา 

• มัน่ใจสงูต่อการ
สนบัสนุนของ
ผูบ้รหิาร 

• จติใจแหง่การเรยีนรู้
อยา่งต่อเนื่องถูก
ถ่ายทอดผา่น
ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ 
ไปสูผู่ท้ ีอ่ยูห่น้างาน 

• รายงานทุกฉบบัมี
ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บั
การตรวจสอบ 

• การกระท าต่างๆ 
ไดร้บัการทวนสอบ
โดยผูท้ีอ่ยูห่น้างาน 

องคก์ร 
แห่งการเรียนรู ้
อย่างต่อเน่ือง 
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ตามใหล้กึและเหน็ความเชื่อมโยงกนัแบบรายการ “กบนอกกะลา” 



ความคาดหวงัท่ีไดจ้ากการตามรอย 

• รบัทราบปัญหา อปุสรรคในการท างาน/การพฒันา 

•  รบัรู้แนวทางปฏิบติัท่ีดีความสขุ ความภมิูใจของ
คนท างาน เกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

•  ได้โอกาสพฒันาตามมาตรฐานทัง้ระบบงานและ 
competency 



Design

Action

Learning

Improve

DALI
(PDSA)

Train
Monitor

Trace
แนวทางท่ีก าหนดไว ้

ท าไดจ้ริงหรือไม่ 

ทุกลมหายใจกบัการท าใหมี้การปฏิบตัจิรงิ 

มีกลไกอะไรเพื่อรบัรูว่้ามี

การปฏิบตัติามที่ก  าหนดไว ้
ผูป้ฏิบตัรูิจ้ริงใน 

สิ่งที่ตอ้งรูห้รือไม่ 

มีการใช ้visual management 

เขา้มาช่วยอยา่งไร 

ใชต้อ่มเอะ๊ใน

ระหว่างการปฏิบตั ิ



ระบุกลุม่โรค
ส าคญั 

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
มรีะบบบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคุณภาพ ของโรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธผิลและประสานสอดคลอ้งกนั รวมทัง้การพฒันาคุณภาพการ
ดแูลผูป้ว่ยในลกัษณะบรูณาการ 

วเิคราะห์
กระบวนการดแูล/
ประเดน็ส าคญั 

ก าหนดเป้าหมาย
การดแูล 

ก าหนด/ตดิตาม
ตวัชีว้ดั 

ก าหนดแนวทาง
การดแูล  

ดแูลผูป้ว่ย 
ตามรอย 

โอกาสพฒันา 

เป้าหมายการ
พฒันารายโรค 

ปรบัปรุงระบบงาน 

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 

กจิกรรมทบทวน 



การตามรอยคือภาคปฏิบตัิของการมองเชิงระบบ 

• การตามรอยส่ิงท่ีคุน้เคยอยา่งตั้งใจ 

• ท าใหม้องเห็นส่ิงท่ีถูกละเลย 

• และเห็นการเช่ือมตอ่ภายในระบบท่ีซบัซอ้น 



• เป็นรูปธรรมที่เห็นชดัเจน 

• เชิญชวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มารว่ม 

• ตามรอยคณุภาพไดทุ้กองคป์ระกอบ 

• น าไปสู ่CQI กระตุน้ใหใ้ชเ้ครื่องมือคณุภาพที่หลากหลาย 

• Tracer แตล่ะตวัจะช่วยเสริมมุมมองที่แตกตา่งกนั ท าให้
มองเห็นระบบในภาพรวมไดส้มบูรณข้ึ์น 

• น า Core Values & Concepts ท่ีส  าคญัมาใชอ้ยา่งเป็น
ธรรมชาติ เช่น Customer Focus, Management by 
Fact, Focus on Result, Evidence-based   
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ประโยชนข์องการตามรอย 
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Purpose Process Performance 

จะท าใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

3P กบัการตามรอยผูป่้วยกินยาฆ่าตวัตาย 

1) ชว่ยใหร้อดชวีติ  
2) ป้องกนัการฆา่ตวัตายซ ้า  
3) สง่เสรมิใหค้รอบครวัสรา้ง

สิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ER: การวนิิจฉยั, การลา้งทอ้ง, การใช ้antidote 
ICU: เฝ้าระวงัใหป้ลอดภยั, การใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
หอผูป้ว่ย: การเฝ้าระวงัฆา่ตวัตายซ ้า, การใหค้ าปรกึษา, 

การน าครอบครวัมารว่มวางแผน 

เชงิกระบวนการ 
เชงิผลลพัธใ์นภาพรวม 

มกีารรบัรูแ้ละน าขอ้มลู
มาใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาอยา่งไร 
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Clinical Tracer กบักิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

Clinical Tracer Clinical CQIs 
R & D 

Clinical CQIs 
R & D 

วิเคราะหส์ถานการณ ์

เพื่อกา้วไปขา้งหนา้ 

-ผลลพัธ ์

-กระบวนการท างาน 

-กระบวนการพฒันา 

-ระบบที่เก่ียวขอ้ง 
ผลงานในอดีต 

การพฒันาในปัจจุบนั 

และอนาคต 

Case Management 

วางแผนและประสานงานทั้งในและนอก รพ. 

เพื่อการป้องกนั การดแูลตอ่เน่ืองและผลลพัธท์ี่ดี 

การจดัการดแูลผูป่้วยแตล่ะราย 

ใหเ้ป็นไปตามแผนการดแูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Disease Management 



บรูณาการ Review, Trace & Research 



กระบวนการและการวางแผนการตามรอย 



เทคนิคการตามรอย 

ดหูน้างานจริง 

ตามตลอดสายตัง้แต่ต้นจนจบ 

ใช้ Learning Mode 

 ใช้หลายมมุมอง ตามประเดน็ส าคญั 



What is Individual Tracer 
Methodology? 

 “เป็นตวัตามรอยการเดินทางของผูป่้วย” 
 
 เป็นกลวิธีท่ีว่าด้วยการตามรอยตัง้แต่ผูป่้วยแต่ละราย 
(Individuals) สู่กระบวนการให้การดแูลรกัษา (Health care 
process) ทัว่ทัง้องคก์ร 
 
 ในการตามรอยผูป่้วยให้เน้นการตามรอยการจดับริการใน
มุมมองหรือประสบการณ์ของผูป่้วย 



วางแผนตามรอย 

Purpose   เป้าหมายของมาตรฐาน 

Pathway  เส้นทางท่ีจะตามรอย 

Process-Normal วิธีการท างานในยามปกติ/การส่ือสาร/ส่งมอบ 

Preparedness  การเตรียมพร้อมรบัสถานการณ์ไม่ปกติ 
    กลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเฉพาะ 

    ช่วงเวลาบางช่วง 

    ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่พร้อม/ไม่เป็นไปตามคาด 

    อบุติัการณ์ท่ีเคยเกิด 

Performance-Learning  เรียนรู้จากการประเมินและปรบัปรงุ 



Input 

Monitoring &  

Feedback 

Outcome Process 

Man 

Material 

Information 

ถามระดบัปฏบิตั ิ
• good practice 
• pitfall 

ถามทมีน าระดบักลาง 
• ใชแ้หล่งขอ้มลูอะไร 
• สือ่สาร สรา้งความตระหนกัอยา่งไร 
• ตดิตามก ากบัและประเมนิผลอยา่งไร 



วางแผนการตามรอย 

1. ระบโุรค/ระบบท่ีจะตามรอย 

2. ระบ ุPurpose (Quality Dimension) 

3. วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map 

4. ระบ ุKey Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 

5. Process  

6. Preparedness 

7. Hand over (คณุภาพการส่ือสารและส่งมอบระหว่างขัน้ตอน/หน่วยงาน/วิชาชีพ) 

8. Monitoring (หวัหน้า/ทีมน าท่ีก ากบัดแูล) 

9. Performance/Results (การเรียนรู้) 

10.กระบวนการพฒันา NEWS-HIMR-BR 
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Entry

Assessment

Diagnosis

Investigation

Care Plan

Re-assessment/Evaluation

Discharge

Follow up

Discharge Plan

Care Delivery

Nursing Nutrition
Anes/

Procedure
Rehab EducationMedication

Opportunity for Quality Improvement Accept 

Access 

Appropriate 

Competency 

Continuity 

Coverage 

Effective 

Efficient 

Equity 

Humanize 

Responsive 

Safety 

Timeliness 

Accessibility, Coverage 

Competency 

Timeliness 

Appropriateness 

Safety 

Humanize 

Equity 

Acceptability 

Effectiveness 

Efficiency 
Continuity 
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ก าหนด
กลุม่ผูป้ว่ย 

ก าหนดวธิี
รบัฟงั 

รบัฟงัเสยีง
ผูป้ว่ย 

ประมวล
ผล 

ใชป้รบัปรงุ
บรกิาร Action 

กระบวนการ: การเรียนรู้ความต้องการของผูป่้วย 

เป้าหมาย: เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรกิารทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  

ขัน้ตอน/ 
flow: 

ไดข้อ้คดิเหน็ที่
แทจ้รงิและ
น าไปใช้

ประโยชน์ได ้

Key Risk/ 
Quality Issue 

Trace Process ท าอยา่งไร 
รบัมอืกบั

ปญัหาอยา่งไร 

วธิเีหมาะสม
กบัแต่ละกลุม่ 

สง่ต่อกนั
อยา่งไร 

Trace Result 

Trace Monitoring ตดิตามก ากบัขัน้ตอนทีส่ าคญัอยา่งไร 

ประเมนิผลลพัธว์า่เป็นไปตามเป้าหมายของกระบวนการอยา่งไร 

Trace Quality Process มกีารพฒันากระบวนการอยา่งไรบา้ง เชน่ ความตอ้งการของหน่วยงาน, 
ลด waste, การใช ้innovation, การฟงัเสยีงสหสาขา, การเทยีบเคยีง 



กระบวนการ: การดแูลผูป่้วยโรค 

เป้าหมาย: เพือ่..... 

ขัน้ตอน/ 
flow: 

Key Risk/ 
Quality Issue 

Trace Process ท าอยา่งไร 
รบัมอืกบั

ปญัหาอยา่งไร 

สง่ต่อกนั
อยา่งไร 

Trace Result 

Trace Monitoring ตดิตามก ากบัขัน้ตอนทีส่ าคญัอยา่งไร 

ประเมนิผลลพัธว์า่เป็นไปตามเป้าหมายของกระบวนการอยา่งไร 

Trace Quality Process มกีารพฒันากระบวนการอยา่งไรบา้ง เชน่ .... 
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Detailed Planning  What to 
Trace? 

5P 

(1) ระบโุรค/ระบบท่ีจะตามรอย     
(2) ระบ ุPurpose (Quality Dimension)   Purpose 
(3) วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map   Pathway 
(4) ระบ ุKey Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง     
(5) วางแผนตามรอยคณุภาพในกระบวนการท่ีวิเคราะหไ์ว้  

Patient care 
process 

Support process 

Process 
(6) วางแผนตามรอยคณุภาพในลกัษณะการเตรียมพร้อมรบั
สถานการณ์  

Preparedness 

(7) วางแผนตามรอยคณุภาพในการส่ือสารและส่งมอบ 
(Hand over) 

  

(8) วางแผนตามรอยระบบ Monitoring โดยหวัหน้า/ทีมน าท่ี
ก ากบัดแูล 

  

(9) วางแผนตามรอยผลลพัธ ์(Performance/Results) และ
การเรียนรู้ 

Outcome Performance 

(10) วางแผนตามรอยกระบวนการพฒันา NEWS-HIM-BR Quality process   



การสรุปผลการตามรอยและการรายงานผล 



รายงานการตามรอย 

One Page: สรปุผลการตามรอยแต่ละครัง้  
Tracer Summary: สรปุผลการตามรอยหลายๆ ครัง้เพือ่

สือ่สารกบั สรพ. 
Tracer Document: ขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัคุณภาพของเรือ่ง

นัน้ที ่รพ.ควรเกบ็อยา่งเป็นระบบ 



Clinical Tracer 



 4  วง    6  Trace     8 Tracing  

ตามรอยคุณภาพ 
ของแต่ละหน่วยงาน 

1. Unit Optimization 

ตามรอย AE 
ตามรอย SIMPLE 

2. Patient Safety 
3. Clinical Population 

ตามรอย Clinical Tracer 
ตามรอยผูป้ว่ยแต่ละราย 

4. Standard Implementation 
ตามรอยมาตรฐานและ SPA 

5. Strategic Management 
6. Self Assessment 

ตามรอยแผนกลยทุธ ์

ตามรอยการประเมนิตนเอง 
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Clinical Tracer 

บริบท ประเดน็ส าคญั  

วตัถปุระสงค ์

ตวัช้ีวดั  

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา 

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย 

3. ตามรอยระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ติดตามผลลพัธ ์
ส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ 
โอกาสพฒันา 

การพฒันาคณุภาพ 
การดแูลผูป่้วย 

Quality Process 

Content/Care Process 

Integration 

Result 

กรอบที่จะช่วยใหเ้กดิการคิด

อย่างเช่ือมโยงและเป็นระบบ 

Value to Patient 

Safety 

Quality 

Delivery 

Cost 
Morale 

Value Stream Mapping 
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Assessment Planning Care Delivery Empower Entry Discharge 

Evidence-based Practice 

Holistic Care 

Multidisciplinary Team 

Benchmarking 

Root cause Analysis from Incidence 

Medical Record/Bedside Review 

KPI Monitoring 

Context Diseases 

Procedures 

Health conditions 

Target groups 

Clinical Outcome 

        สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล   

ระบบการดแูลผูป่้วย 

ระบบคณุภาพ 

ระบบเฉพาะโรค 



NEWS  เพ่ือวิเคราะหโ์อกาสพฒันา 

Accessibility , Coverage 
Competency 

Timeliness 

Appropriate  

Safety  

Humanize 

Equity   

Acceptability 

Effective  

Efficient 

Continuity 

ถามผูป่้วย 

ถามต ารา/ผูรู้้ ถามตวัเอง 

ถามทกุคน ทกุแหล่ง 
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   ตามรอยกระบวนการพฒันาการดแูลผูป่้วย 

Design & Human Factors 

Lean ช่วยผนั  
waste เป็น value 
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   ตามรอยกระบวนการพฒันา 
Needs & Experience

of Patients 

Evidence &
Professional 

Standard
Waste

Safety

NEWS 

HIMR:  Holistic 

            Innovation 

            Multidisciplinary 

            Review 

BR:     Benchmarking 

           Research 



รายงานการตามรอย 

One Page: สรปุผลการตามรอยแต่ละครัง้  
Tracer Summary: สรปุผลการตามรอยหลายๆ ครัง้เพือ่

สือ่สารกบั สรพ. 
Tracer Document: ขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัคุณภาพของเรือ่ง

นัน้ที ่รพ.ควรเกบ็อยา่งเป็นระบบ 





Clinical tracer highlight  

Clinical tracer highlight เป็นการสรุปประเดน็ส าคญัจาก  
clinical tracer เพือ่สือ่สารใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบความพยายาม
ในการพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดจ้ากการดงึประเดน็ส าคญั
ทัง้ทีเ่ป็นจุดเด่นและโอกาสพฒันา  
การตามรอยตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการดแูลผูป่้วย  
โดยใช้หลกัคิดของ 3P เป็นพืน้ฐานของการพฒันา 





Hospital Profile   
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1. ข้อมลูพืน้ฐาน 
2. บริบทขององคก์ร 

3. ทิศทางขององคก์ร 

4. ผลการด าเนินการ 

พนัธกจิ วสิยัทศัน์ คา่นิยม 
แผนกลยุทธ ์วตัถุประสงค ์จุดเน้น/เขม็มุง่ 

ก.สภาพแวดล้อมขององคก์ร 
2.1 ขอบเขตการใหบ้รกิาร 
2.2 ประชากรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
2.3 ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร 
2.4 อาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ 
ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 
2.5 โครงสรา้งองคก์ร 
2.6 ผูป้ว่ยและผูร้บัผลงานส าคญั 
2.7 ความสมัพนัธก์บัองคก์รภายนอก 
ค. ความท้าทายขององคก์ร 
2.8 การแขง่ขนั ความเตบิโต ความส าเรจ็ 
2.9 ความทา้ทายทีส่ าคญั 
2.10 การพฒันาคุณภาพและการเรยีนรู ้

(1) โรคทีเ่ป็นปญัหาส าคญัในพืน้ที ่  
(2) โรคทีเ่ป็นโอกาสพฒันา หรอืมขีอ้จ ากดัในการใหบ้รกิาร 
(3) เหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการพฒันา / การเปลีย่นแปลงนโยบาย 
(4) ปญัหาส าคญัทีโ่รงพยาบาลก าลงัพยายามแกไ้ข 
(5) ความทา้ทายเชงิกลยทุธอ์ื่นๆ ขององคก์ร 



ประเด็นส าคญัมองจากบริบทของโรค 

• Concern ของผูป้ว่ยและผูใ้หก้ารดแูล 
• ความเสีย่งของโรคนัน้ 
• การใชค้วามรูท้างวชิาการ(evidence-based) 
• วธิกีารจดัการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนด 
• เป้าหมายการรกัษา(treatment goal) 
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Entry

Assessment

Diagnosis

Investigation

Care Plan

Re-assessment/Evaluation

Discharge

Follow up

Discharge Plan

Care Delivery

Nursing Nutrition
Anes/

Procedure
Rehab EducationMedication

Opportunity for Quality Improvement Accept 

Access 

Appropriate 

Competency 

Continuity 

Coverage 

Effective 

Efficient 

Equity 

Humanize 

Responsive 

Safety 

Timeliness 

Accessibility, Coverage 

Competency 

Timeliness 

Appropriateness 

Safety 

Humanize 

Equity 

Acceptability 

Effectiveness 

Efficiency 
Continuity 
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   ภาพใหญ่ของโรงพยาบาล มิติคณุภาพ 

Accessibility  การเข้าถึง 
Appropriateness  ความเหมาะสม 
Acceptability  การยอมรบั 
Competency   ความสามารถ 
Continuity   ความต่อเน่ือง 
Coverage   ความครอบคลุม 
Effectiveness  ประสิทธิผล 
Efficiency   ประสิทธิภาพ 
Equity    ความเป็นธรรม 
Humanized/Holistic องคร์วม/ดแูลด้วยหวัใจ 
Responsiveness  การตอบสนอง 
Safety   ความปลอดภยั 
Timeliness   ความรวดเรว็/ทนัการณ์ 



กระบวนการ: การดแูลผูป่้วยโรค 

เป้าหมาย: เพือ่..... 

ขัน้ตอน/ 
flow: 

Key Risk/ 
Quality Issue 

Trace Process ท าอยา่งไร 
รบัมอืกบั

ปญัหาอยา่งไร 

สง่ต่อกนั
อยา่งไร 

Trace Result 

Trace Monitoring ตดิตามก ากบัขัน้ตอนทีส่ าคญัอยา่งไร 

ประเมนิผลลพัธว์า่เป็นไปตามเป้าหมายของกระบวนการอยา่งไร 

Trace Quality Process มกีารพฒันากระบวนการอยา่งไรบา้ง เชน่ .... 



วางแผนการตามรอย 

1. ระบโุรค/ระบบท่ีจะตามรอย 

2. ระบ ุPurpose (Quality Dimension) 

3. วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map 

4. ระบ ุKey Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 

5. Process  

6. Preparedness 

7. Hand over (คณุภาพการส่ือสารและส่งมอบระหว่างขัน้ตอน/หน่วยงาน/วิชาชีพ) 

8. Monitoring (หวัหน้า/ทีมน าท่ีก ากบัดแูล) 

9. Performance/Results (การเรียนรู้) 

10.กระบวนการพฒันา NEWS-HIMR-BR 
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Detailed Planning  What to 
Trace? 

5P 

(1) ระบโุรค/ระบบท่ีจะตามรอย     
(2) ระบ ุPurpose (Quality Dimension)   Purpose 
(3) วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map   Pathway 
(4) ระบ ุKey Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง     
(5) วางแผนตามรอยคณุภาพในกระบวนการท่ีวิเคราะหไ์ว้  

Patient care 
process 

Support process 

Process 
(6) วางแผนตามรอยคณุภาพในลกัษณะการเตรียมพร้อมรบั
สถานการณ์  

Preparedness 

(7) วางแผนตามรอยคณุภาพในการส่ือสารและส่งมอบ 
(Hand over) 

  

(8) วางแผนตามรอยระบบ Monitoring โดยหวัหน้า/ทีมน าท่ี
ก ากบัดแูล 

  

(9) วางแผนตามรอยผลลพัธ ์(Performance/Results) และ
การเรียนรู้ 

Outcome Performance 

(10) วางแผนตามรอยกระบวนการพฒันา NEWS-HIM-BR Quality process   



ฝึกใช้ Clinical Tracer 
• โรค/หตัถการ/กลุ่มเป้าหมาย/ข้อมลู/ระบบ อะไร 
• เรื่องน้ีกบั รพ.ของเรา มีอะไรน่าสนใจ 
• ประเดน็ส าคญัของเรือ่งน้ี 2-5 ประเดน็ 
• เป้าหมายของการดแูลผูป่้วยกลุ่มน้ี/งานน้ี (ตามประเดน็ส าคญั) 
• ตวัช้ีวดัส าคญั (ตามเป้าหมาย) 
• กระบวนการดแูลผูป่้วย ขัน้ตอนใดส าคญัมาก ท าได้ดีหรือไม่ ดี

อย่างไร จะท าให้ดีขึน้ได้อย่างไร 
• กระบวนการพฒันาคณุภาพ ใช้แนวคิดและเครื่องมืออะไรไปบา้ง 

อะไรยงัไม่ได้ใช้ ควรจะน ามาใช้หรือไม่ อย่างไร 
• องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีส าคญั มีอะไร  ควรปรบัปรงุอย่างไร 

45 



46 

กิจกรรม  วางแผนการตามรอย ทางระบบสนับสนุน 

1. เลือกกลุ่มระบบท่ีท่านคิดว่าน่าจะมีปัญหาในการปฏิบติั
และจะตามรอยเพื่อหาโอกาสพฒันา 
2. วางแผนการตามรอยตลอดทุกขัน้ตอน 
3. พิจารณาว่าจะใช้ค าถามอะไร สงัเกตอะไร ขอดเูอกสาร
อะไร จะพดูคยุอย่างสรา้งสรรคอ์ย่างไรเพ่ือให้ใช้แนวคิด
การพฒันาใหม่ๆ เพ่ิมเติม  
 
 



ตวัอย่าง การตามรอยในระบบงานสนับสนุน  
สถานการณ์  :  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบคลองวนเวียนของโรงพยาบาลชมุชนแห่ง
หน่ึง มีปัญหาตะกอนลอยบนผิวน ้าจ านวนมาก ผูบ้ริหารเกรงว่าระบบจะล่ม  

    1.ขอให้วางแผนการตามรอยเพ่ือ 
       ค้นหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข  
       ป้องกนั  
    2.พิจารณาว่าจะใช้ค าถามอะไร 
       ขอดเูอกสารอะไร จะพดูคยุอย่าง 
       สร้างสรรคอ์ย่างไร เพ่ือให้ใช้ 
       แนวคิดการพฒันาใหม่ๆเพ่ิมเติม 

  



การตามรอย: หวัใจส าคญัอย ูท่ี่

การกดัไมป่ลอ่ย 

กดัไม่ปล่อยจนกว่า 

จะเห็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

จะเห็นทางออกใหม่ๆ ที่สรา้งสรรค ์

จะเห็นผลลพัธข์องการเปลี่ยนแปลง 



ตามรอยเพื่อการเรยีนรู ้ 

มิใช่เพื่อส่งการบา้น 

การเรยีนรูจ้ะเกิดข้ึนไดต้อ่เม่ือ 

มีการเก็บ & วิเคราะหข์อ้มูล 

มีการตัง้ค าถามจากขอ้มูลท่ีได ้

มีการคน้หาความรูเ้พิ่มเติม 



Q / A  


