
Clinical Tracer 



ความคาดหวงั 

1. สามารถใช ้clinical  tracer มาเป็นเครื่องมือ 
ในการหาโอกาสพฒันา และน ามาพฒันาระบบ

การดูแลผูป่้วย 

2. เช่ือมโยงกบัการพฒันาการดูแลผูป่้วยตาม

มาตรฐานตอนที่ 3 ได ้

3. สามารถเขียน Clinical  tracer  Highlight 



กรอบที่จะช่วยใหเ้กิดการ

คิดอยา่งเช่ือมโยงและเป็น

ระบบ 

ใชต้วัตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer) 

เพื่อเรยีนรูแ้ละพฒันาทุกองคป์ระกอบในระบบงาน 

บริบท ประเด็นส าคญั  

วตัถุประสงค ์

ตวัช้ีวดั  

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา 

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย 

3. ตามรอยระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตดิตามผลลพัธ ์

การพฒันาคณุภาพ 

การดแูลผูป่้วย 

Quality Process 

Content 

Integration 

Result สิ่งที่ดี 

โอกาสพฒันา 



Clinical  Tracer  คอือะไร 
• คือการใช้สภาวะทางคลินิกเพ่ือติดตามประเมินคณุภาพใน

แง่มมุต่างๆ ได้แก่ 
– กระบวนการดแูลผูป่้วย (Patient Care Process) 
– กระบวนการพฒันาคณุภาพ (Quality Improvement Process) 
– องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพ 

• สภาวะทางคลินิกท่ีใช้ติดตามอาจจะเป็น 
– โรค 
– หตัถการ 
– ปัญหาสขุภาพ 
– กลุ่มเป้าหมาย 



Clinical  tracer 

•  Simplified   

• Completely   



องคป์ระกอบของ  Clinical  Tracer 
• บริบท  Context 

• ประเดน็ส าคญั /ความเส่ียงส าคญั Critical Issues / Risk 

• เป้าหมายเครื่องช้ีวดัส าคญั Purpose & Key indicators 

• กระบวนการเพื่อให้ได้คณุภาพ Key processes for  quality 

   -กระบวนการคณุภาพ 

   -กระบวนการดแูลผูป่้วย 

   -ระบบท่ีเก่ียวข้อง 

• แผนการพฒันา  Continuous  Improvement 



บริบท context 

Capabilities & limitations 

 

Customer 

 
Challenge 

ศักยภาพและข้อจ ากัด  

โครงสร้าง เครือข่าย คน เคร่ืองมือ 

ความท้าทาย 

ผู้รับบริการ/ลูกค้า และความต้องการ/
คาดหวังในภาพรวม 



2. ประเดน็ส าคญั / ความเส่ียงส าคญั 

• ประเด็นส าคญัมองจากอะไร 

• ความเส่ียงของโรคนั้น 

• Concern ของผูป่้วยและผูใ้หก้ารดแูล 

• การใชค้วามรูท้างวิชาการ 

• วิธีการจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 

 



ตัวอย่าง บริบท 
•    รพ. A เป็นรพ. ขนาด  300 เตียง   มีอายรุ
แพทย ์5 คน  มีอายรุแพทยเ์ช่ียวชาญทางด้านหวัใจ 1 
คน  มี ICU  เป็น ICU รวม 8 เตียง  มีอปุกรณ์ในการ
ช่วยชีวิต  มีเครือ่งช่วยหายใจ   มีศกัยภาพในการตรวจ
ทางห้องปฏิบติัการ เช่น MB ,Trop –T    รพ.สามารถให้
การรกัษาทางด้านยา  มี ยาท่ีจ าเป็น แต่ไม่สามารถท า 
cardiac  cath  ได้  กรณีมีปัญหา ส่งต่อ รพ.ศนูย ์ซ่ึงอยู่
ห่างประมาณ 60 กิโลเมตร   



•  จากบริบท   ข้อมูลเพยีงพอ หรือไม่    
ท่านต้องการข้อมูลใด เพิ่มเตมิอีก 



บริบท 
                ในปี 2558  มีผู้ป่วย 35 คน (ST Elevate MI 23  

คน, Non  ST   Elevate MI  12  ราย ) มีผู้ป่วยเสียชีวติ 3 
ราย  เสียชีวติที่บ้าน 1 ราย  เสียชีวติที่ ER  1 ราย  
ward 1 ราย สาเหตุจาก CHF 2 ราย prolong shock 1 
ราย  มีผป.ที่ได้รับยา  SK ล่าช้า 5 รายเน่ืองจาก 
Delayed diagnosis  2 ราย  มีภาวะแทรกซ้อน 
hypotension จากยา  1 ราย Refer 1 ราย  รับ Refer
จากโรงพยาบาลอื่น 2 ราย 

 



• ประเดน็ส าคัญ / ความเส่ียงที่
ส าคัญ   คือ  อะไร  



ประเดน็ส าคญั 

•  clinical  risk 

• Customer  need 

•  การใช้ความรู้ทางวชิาการ 

• วิธีการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 

 

 



Needs & Experience
of Patients 

Evidence &
Professional 

Standard
Waste

Safety

Research 

Evidence 
Lean 

Patient Safety 

Patient  Focus 

NEWS จุดเริ่มตน้ของการหาโอกาส 
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ความเส่ียงส าคญั 

1. CHF, shock          Death  

2. Delayed  Diagnosis 

3. Delayed  Treatment   

4. ADR   of   SK           



3. เป้าหมายและเครื่องช้ีวดั 
• น าประเดน็ส าคญัมาก าหนดเป้าหมายของการดแูลสภาวะน้ี 
• ก าหนดเครื่องช้ีวดัตามเป้าหมายและประเดน็ส าคญั 
• เลือกเครื่องช้ีวดัส าคญัใน 
                      จ านวนท่ีเหมาะสม    
                      สอดคล้องกบัเป้าหมาย     
                      ครอบคลมุประเดน็ส าคญัหรือความเส่ียงส าคญั   
                      ไวต่อการปรบัเปล่ียน   
                      วดัผลลพัธ ์
• น าเสนอข้อมลูด้วย run chart หรือ control chart ถ้าท าได้  



Treatment  goal 

• ผู้ป่วยได้รับการวนิิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง
รวดเร็ว   ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  อัตราตายลดลง  

Safety  



KPI 
• อัตราการวินิจฉัยผดิพลาด 

• ระยะเวลาในการให้ยา door to needle  
• อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน    ( cardiogenic shock 

, CHF ) 

• อัตราตาย 

 



กรอบที่จะช่วยใหเ้กิดการ

คิดอยา่งเช่ือมโยงและเป็น

ระบบ 

ใชต้วัตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer) 

เพื่อเรยีนรูแ้ละพฒันาทุกองคป์ระกอบในระบบงาน 

บริบท ประเด็นส าคญั  

วตัถุประสงค ์

ตวัช้ีวดั  

1. ตามรอยกระบวนการพฒันา 

2. ตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย 

3. ตามรอยระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตดิตามผลลพัธ ์

การพฒันาคณุภาพ 

การดแูลผูป่้วย 

Quality Process 

Content 

Integration 

Result สิ่งที่ดี 

โอกาสพฒันา 



4. ตามรอยคณุภาพ 

• คณุภาพของกระบวนการดแูลผูป่้วย 

• กระบวนการพฒันาคณุภาพ 

• ระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 



4.1 ใช้ตวัตามรอย (tracer) เพ่ือทบทวน 
คณุภาพการดแูลผูป่้วย 



Purpose   เป้าหมายของระบบท่ีจะตามรอย 
Pathway  เลือกส่ิงท่ีจะตามรอยและเส้นทางท่ีส่ิงนัน้ 
   เคลื่อนไปในระบบ 
Process-Normal วิธีการท างานในยามปกติ/การส่ือสาร/ส่งมอบ 
Preparedness การเตรียมพรอ้มรบัสถานการณ์ไม่ปกติ 
    กลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเฉพาะ 
    ช่วงเวลาบางช่วง 
    ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่พร้อม/ไม่เป็นไปตามคาด 
    อบุติัการณ์ท่ีเคยเกิด 
Performance-Learning  เรียนรูจ้ากการประเมินและปรบัปรงุ 



Input 

Monitoring &  

Feedback 

Outcome Process 

Man 

Material 

Information 

ถามระดบัปฏบิตั ิ
• good practice 
• pitfall 

ถามทมีน าระดบักลาง 
• ใชแ้หล่งขอ้มลูอะไร 
• สือ่สาร สรา้งความตระหนกัอยา่งไร 
• ตดิตามก ากบัและประเมนิผลอยา่งไร 
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1. ระบโุรค/ระบบท่ีจะตามรอย 
2. ระบ ุPurpose (Quality Dimension) 
3. วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map 
4. ระบ ุKey Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 
5. Process normal 
6. Preparedness 
7. Hand over (คณุภาพการส่ือสารและส่งมอบระหว่างขัน้ตอน/

หน่วยงาน/วิชาชีพ) 
8. Monitoring (หวัหน้า/ทีมน าท่ีก ากบัดแูล) 
9. Performance/Quality Dimension (การเรียนรู้) 
10. วางแผนตามรอยกระบวนการพฒันา  

ขั้นตอนวางแผนการตามรอย 



สายธารคณุค่า:value stream map 
III-1-6 

III-5,6 
25 



In hospital value stream map 

III-1-6 
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Detailed Planning  What to Trace? 5P 
(1) ระบโุรค/ระบบท่ีจะตามรอย     
(2) ระบุ Purpose (Quality Dimension)   Purpose 
(3) วิเคราะห ์Pathway/Flow/Value Stream Map   Pathway 
(4) ระบุ Key Risk/Quality Issue & ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง     

(5) วางแผนตามรอยคณุภาพในกระบวนการท่ีวิเคราะหไ์ว้  

1.Patient care process 

2.Support process 

Process 
(6) วางแผนตามรอยคณุภาพในลกัษณะการเตรียมพร้อมรบั

สถานการณ์  
Preparedness 

(7) วางแผนตามรอยคณุภาพในการส่ือสารและส่งมอบ (Hand over)   

(8) วางแผนตามรอยระบบ Monitoring โดยหวัหน้า/ทีมน าท่ีก ากบั
ดแูล 

  

(9) วางแผนตามรอยผลลพัธ ์(Performance/Results) และการเรียนรู้ 4.Outcome Performance 

(10) วางแผนตามรอยกระบวนการพฒันา NEWS-HIM-BR 3.Quality process   
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Purpose Process Performance 

จะท าใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

3P กบัการตามรอยผูป่้วยกินยาฆ่าตวัตาย 

1) ช่วยให้รอดชีวิต  
2) ป้องกนัการฆ่าตวัตายซ า้  
3) ส่งเสริมให้ครอบครวัสร้างส่ิงแวดล้อมท่ี

ดี 

Pathway  
ER           :  การวินิจฉัย, การล้างท้อง, การใช้ antidote 
ICU          :  เฝ้าระวงัให้ปลอดภยั, การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
หอผูป่้วย  : การเฝ้าระวงัฆ่าตวัตายซ า้, การให้ค าปรึกษา,  
                   การน าครอบครวัมาร่วมวางแผน 

เชิงกระบวนการ 
เชิงผลลพัธใ์น

ภาพรวม มีการรบัรู้และน าข้อมลูมาใช้
ประโยชน์ในการพฒันาอย่างไร 

Preparedness :  
มีความเส่ียงอะไรท่ีมีโอกาสเกิด/

เกิดขึน้แล้วบา้ง?  27 

ระบบงานท่ี
เก่ียวข้อง?? 



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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Quality Dimension 

เม่ือพิจารณาตามมิตคิณุภาพ มีอะไรที่เป็นจดุแข็ง หรือโอกาสพฒันา 

ตามมิตคิณุภาพตา่งๆ ไดอ้ยา่งไรบา้ง  

 



Access 

Entry 

Assessment Investigation 

Diagnosis 

Plan of Care Discharge Plan 

Care of Patient Reassess Communication Information & 
Empowerment 

Discharge 

Continuity of Care 

กระบวนการดแูลผูป่้วย 
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ตามรอยเพ่ือทบทวนคณุภาพการดแูลผูป่้วย 

เข้าสู่ระบบ ประเมิน วางแผน ดแูล จ าหน่าย ติดตาม 

ส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมลู  
เสริมพลงั 

บนัทึกข้อมลู 

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

ผลลพัธท์างคลินิก 

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


Access 

Entry 

Assessment Investigation 

Diagnosis 

Plan of Care Discharge Plan 

Care of Patient Reassess Communication Information & 
Empowerment 

Discharge 

Continuity of Care 

กระบวนการดแูลผูป่้วย 

Assessment 

Diagnosis 

Care of Patient Reassess 



Access 

Entry 

Assessment Investigation 

Diagnosis 

Plan of Care Discharge Plan 

Care of Patient Reassess Communication Information & 
Empowerment 

Discharge 

Continuity of Care 

กระบวนการดแูลผูป่้วย ผู้ป่วยเสียชีวติที่บ้าน  ที่ ER 

ตายที่ ward 
Missed diagnosis 

Assessment Investigation Lab ช้า EKG เสีย 

Diagnosis 

Care of Patient 

CHF 

Reassess 

Prolong  shock 
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เป้าหมาย
ในการดแูลผู้ป่วยกลุ่มน้ี

ติดตามเคร่ืองช้ีวดัส าคญั

มาช่วยกนัดหูลายๆ มุม

รมุดแูลแบบองคร์วม

สวมความรู้วิชาการใช้อบุติัการณ์มาวิเคราะห์

เจาะหาจดุอ่อนจากบนัทึก

ศึกษาจากผู้เย่ียมยุทธ์

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary TeamBenchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring

4.2 ใช้ตวัตามรอย (tracer) เพื่อทบทวนกระบวนการพฒันาคณุภาพ 

พิจารณาการพฒันาท่ีผา่นมาว่าเน้นท่ีจดุใด  ได้ผลส าเรจ็อย่างไร 
พิจารณาว่าจะน าแนวทางการพฒันาอ่ืนๆ เข้ามาเสริมให้สมบรูณ์ขึน้อย่างไร 



Ac. MI จากการตามรอยกระบวนการคุณภาพ 

เป้าหมาย
ในการดแูลผู้ป่วยกลุ่มน้ี

ติดตามเคร่ืองช้ีวดัส าคญั

มาช่วยกนัดหูลายๆ มุม

รมุดแูลแบบองคร์วม

สวมความรูวิ้ชาการใช้อบุติัการณ์มาวิเคราะห์

เจาะหาจดุอ่อนจากบนัทึก

ศึกษาจากผู้เย่ียมยทุธ์

Evidence-based Practice

Holistic Care

Multidisciplinary TeamBenchmarking

Root cause Analysis from Incidence

Medical Record/Bedside Review

KPI Monitoring

อตัราตาย  
ระยะเวลา
ได้ผล lab 

Golden 
period 

ตาย    CPR   refer  

การซกั
ประวตัิ ,การ

เฝ้าระวงั 



4.3 ใช้ตวัตามรอย (tracer)  
เพื่อทบทวนระบบงานขององคก์รท่ีเก่ียวข้อง 

- พิจารณาว่าสภาวะทางคลินิกท่ีใช้เป็นตวัตามรอยนัน้ 
   เก่ียวข้องกบัระบบหรอืองคป์ระกอบส าคญัใด 
- ทบทวนว่าจะท าให้ระบบหรือองคป์ระกอบนัน้มาเกือ้หนุน 
   การดแูลสภาวะ/โรค นัน้ให้มากขึน้ได้อย่างไร 

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



5. แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

• ระบวุ่ามีแผนท่ีจะพฒันาในเรื่องน้ีต่อเน่ืองอย่างไร  มี
วตัถปุระสงคแ์ละก าหนดเวลาอย่างไร 



กิจกรรม 

• ให้แต่ละกลุ่ม   ทบทวน clinical tracer   
ลองสรปุและเพ่ิมเติม บริบทท่ีส าคญั   ก าหนด 
ประเดน็ส าคญั   เป้าหมาย    และเคร่ืองช้ีวดั  

   และตามรอยกระบวนการดแูลผูป่้วย  



มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยในลกัษณะบรูณาการ 

II – 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 

1 

ประสาน 
ระบบท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริหารความเส่ียง 
และระบบสารสนเทศ 

ค้นหาและจดัล าดบั
ความส าคญัของ

ความเส่ียง 

ก าหนดมาตรการ
ป้องกนั, ส่ือสาร, 

สร้างความตระหนัก 
ระบบรายงานอบุติัการณ์ 
รายงาน วเิคราะห ์ใชป้ระโยชน์ 

ประเมิน 
ประสิทธิผล ปรบัปรงุ 

วิเคราะหส์าเหต ุ

แก้ปัญหา 

ก าหนดกลุม่/วตัถุประสงค ์
ก าหนด KPI 
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 

ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั 

ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย 
2 

3 

4 

1 

2 

3 
4 

6 

5 

ทบทวนการดแูลผู้ป่วย พฒันาคณุภาพการดแูล 
ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย 



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 



จากการตามรอย สู่การตอบแบบประเมนิตนเอง 



Clinical  Tracer  Highlight 

• บริบท 

• ประเดน็ส าคญั /ความเส่ียงท่ีส าคญั 

• เป้าหมายการพฒันา 

• กระบวนการเพื่อให้ได้คณุภาพ 

• ผลการพฒันา 

• แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

 

 



Clinical  Tracer  Highlight 

• บริบท  
           Capabilities & limitations   Customer   Challenge  
           การทบทวน    evidence  based 
• ประเดน็ส าคญั /ความเส่ียงท่ีส าคญั            
• เป้าหมายการพฒันา 
• กระบวนการเพ่ือให้ได้คณุภาพ 
          การตามรอย 
           การปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้นจากการพฒันาสอดคล้องกบัตวัช้ีวดัท่ีเปล่ียนแปลง            
• ผลการพฒันา 
          ตวัช้ีวดั     การได้รบัรางวลั    การเป็นแบบอย่าง  หรือการขยายผล   
• แผนการพฒันาต่อเน่ือง 
 
 



เคลด็ไม่ลบั  ในการท า Tracer 

• ใชข้อ้มลู  คน้หาบรบิท  

• ตอ้งท าเป็นทมี   ตอ้งมแีพทย ์ 

• อยา่ เร ิม่ทีก่ารเขยีน    ใหเ้ร ิม่จากการตามรอยจากของจรงิ  

• สามารถท าไดห้ลายรอบ 

• การเลอืกเรือ่ง   ตามบรบิทของ  รพ. 

• ความครอบคลมุ  เชน่มมุมองดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ 

• การดแูลแบบสหสาขาวชิาชพี  



บริบท 
          จากสถติ ิ3 ปียอ้นหลงั sepsis ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของกลุ่มโรคตดิ
เชือ้ในโรงพยาบาลทีพ่บบ่อยทีส่ดุ  และเป็นสาเหตุการเสยีชวีติทีส่ าคญั
โดยมอีตัราการเสยีชวีติในปี 2553 - 2555 เทา่กบั 15.3%, 7.9% และ 
4.5% ของผูป้ว่ย sepsis ทัง้หมด  สว่นมากอยูใ่นกลุ่มผูส้งูอายุ  และโรค
รว่มทีพ่บบ่อยทีส่ดุคอื CVA ในปี 2554 - 2555 พบสาเหตุของ sepsis 
เกดิจากเชือ้ gram negative E.coli เป็นสว่นใหญ่ และแหล่งการตดิเชือ้
มาจาก UTI คดิเป็น 35% รองลงมาคอื Pneumonia 25% นอกนัน้เป็น
ระบบ GI and Biliary system 15%, Bed-sore 10% ซึง่ต่างจากขอ้มลูปี 
2552 - 2553 ทีพ่บวา่ pneumonia เป็นสาเหตุอนัดบั 1 ของ sepsis     
         จากการท า trigger - chart review พบสาเหตุส าคญัของการ
เสยีชวีติ  คอื Delay Diagnosis, Delay and Inappropriate Antibiotics, 
และ Delay shock-resuscitation      
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ประเดน็คณุภาพและความเส่ียงท่ีส าคญั    
 •ผูป้ว่ยไดร้บัการวนิิจฉยัถกูตอ้งรวดเรว็  ไดร้บั antibiotic   

  เหมาะสมตามระยะเวลาทีก่ าหนด และไมเ่สยีชวีติ  
•ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นจาก prolong - septic shock  
•ผูป้ว่ยกลุม่เสีย่ง  เชน่ CVA  ไดร้บัการเฝ้าระวงัเหมาะสม 

 

 
เป้าหมายการพฒันา  

           อตัราการเสยีชวีติจากภาวะ sepsis ลดลง  และไมเ่กดิ
ภาวะแทรกซอ้น  ผูป้ว่ยกลุม่เสีย่งไดร้บัการตดิตาม  และดแูล
อยา่งเหมาะสมเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ทีเ่กดิขึน้ใหม ่ และตดิ
เชือ้ซ ้าซอ้น  

48 



กระบวนการเพื่อให้ได้คณุภาพ 
•พฒันาระบบการดแูลรกัษาโดยสรา้ง CPG องิกระบวนการ
รกัษาตามมาตรฐานทีมุ่ง่เน้น Early Direct Goal Therapy 
strategies ปรบัการใช ้Antibiotic ใหเ้หมาะสมกบัเชือ้ทีพ่บบ่อย
ในโรงพยาบาล  มกีารพฒันาเครือ่งมอื Sepsis Resuscitation 
Chart ในการ record และตดิตามรกัษาภาวะ shock และ
ประเมนิความเสีย่งดว้ยเครือ่งมอื Early-Warning signs ตัง้แต่ 
OPD, ER และ IPD มกีารใหส้ขุศกึษา  และท า Discharge 
planning ผูป้ว่ยและผูด้แูลผูป้ว่ยในกลุม่เสีย่งสงู  เพือ่ป้องกนั
การตดิเชือ้รายใหม ่ การตดิเชือ้ซ ้า  ท าใหอ้ตัรา Unplanned 
ICU ลดลงเหลอืรอ้ยละ 7.7  
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กระบวนการเพื่อให้ได้คณุภาพ 

•พฒันาระบบการเกบ็ขอ้มลูดา้นระบาดวทิยาและเชือ้
ดือ้ยาทีพ่บบ่อยในโรงพยาบาล  โดยประสานเชือ่มโยง
กบัทมีสารสนเทศและ IC พบเชือ้ก่อโรคทีส่ าคญัในปี 
2555 คอื E.coli รอ้ยละ 25 รองลงมาคอื Kleb. 
Pneumoniae รอ้ยละ 12.3  น าขอ้มลูทีไ่ดม้าพฒันา
แนวทางการให ้Antibiotics ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของ
เชือ้ในโรงพยาบาล  รวมทัง้พฒันากลยทุธใ์นการ
ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ดือ้ยาในโรงพยาบาล       
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แสดงข้อมูล Key Outcome Indicator ด้วยกราฟที่เหมาะสม และเป้าหมายที่
ท้าทายในแต่ละช่วงเวลา 
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แสดงข้อมูล Key Outcome Indicator ด้วยกราฟที่เหมาะสม และเป้าหมายที่
ท้าทายในแต่ละช่วงเวลา 
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แสดงขอ้มูล Key Process Indicator ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเดน็
ส าคญัขา้งตน้ดว้ยกราฟท่ีเหมาะสม และเป้าหมายท่ีทา้ทายในแต่ละช่วงเวลา 
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