
ระบบการบรหิารความเสีย่ง 
ในโรงพยาบาลคณุภาพ 

 
 

วราทิพย์  ศรีทอง 



ประเดน็การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

• ประเภทของความเส่ียง 

• ระบบบริหารความเส่ียง 

• การค้นหาความเส่ียง (Risk Identification) 

• Risk  Register &Risk Rating Matrix 

• การปรบัปรงุระบบงาน 

• Risk Monitoring &Evaluation 

• Pitfall Risk Management  



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ประเภทของความเสี่ยง 

 ความเส่ียงคือ “โอกาสท่ีจะประสบกบัความสูญเสียหรือสิ่ง
ที่ไม่พึงประสงค”์ 
 สิ่งท่ีไม่พึงประสงคใ์นโรงพยาบาลไดแ้ก่ อนัตรายหรอืการ

บาดเจบ็ตอ่รา่งกายและจติใจ, เหตรุา้ย, ภาวะคกุคาม, ความไม่
แน่นอน, exposure และการเปิดเผยความลบั 

 ความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัผูป่้วยมีทั้งดา้นกายภาพ อารมณ ์

สงัคม และจติวิญญาณ 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการดแูลผูป่้วยเรยีกว่าความเส่ียงทาง

คลินิก ซ่ึงอาจจ  าแนกเป็นความเส่ียงทางคลินิกทัว่ไป และความ

เสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค 



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ประเภทของความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงของโรงพยาบาลที่อาจก่อใหเ้กิด

อนัตรายหรอืส่ิงท่ีไม่พึงประสงคต์อ่กลุม่เป้าหมายทั้งสาม

กลุม่ (ผูป่้วย เจา้หนา้ที่ ญาติ) มีอะไรบา้ง  ใชป้ระโยชน์

ของสว่นที่ทบัซอ้นกนัในการระบุสิ่งท่ีเป็นความเส่ียง

รว่มกนั 

  



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล ประเภทของความเสี่ยง 

 ความเส่ียงหรือความสูญเสียในโรงพยาบาลมี 7 ประการ  
(risk heptagon) ไดแ้ก่:  
1) ความสูญเสียท่ีเกิดกบัผูป่้วยและผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาล  
2) การเส่ือมเสียช่ือเสียง ท าใหโ้รงพยาบาลไม่ไดร้บัความไวว้างใจจาก
สงัคม 

3) การสูญเสียรายได ้ 
4) การสูญเสียหรือความเสียหายตอ่ทรพัยส์ิน  
5) การบาดเจบ็หรืออนัตรายตอ่เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล  
6) การท าลายส่ิงแวดลอ้ม  
7) ภาระในการชดใชค้่าเสียหายซ่ึงอาจจะมีมูลค่าเล็กนอ้ยหรือมหาศาล. 
  



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
Risk Management System 

 การบริหารความเสี่ยงมีวตัถุประสงคเ์พื่อรบัรู ้ป้องกนั จ  ากดั

ความเส่ียง อนัตรายและความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งสรา้งความ

ตืน่ตวัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 

 ระบบคือการรวมตวักนัขององคป์ระกอบที่ครบถว้นสมบูรณ์

เพื่อเป้าหมายที่ชดัเจน แตล่ะองคป์ระกอบมีความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและ

กนั มีการรบัรูห้รือสื่อสารขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 



เป้าหมาย 
โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัแก่ผูม้ารบับริการ ญาติ
และเจ้าหน้าท่ี 
ระดบับคุคล : เจ้าหน้าท่ีรบัทราบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัความเส่ียง 

หน่วยงาน/รพ. 
o มีการเฝ้าระวงัและการค้นหาความเส่ียง 
o มีมาตรการป้องกนัและควบคมุความเส่ียง 
o หน่วยงานสามารถจดัการกบัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



รู้จ ัก… .ความเส่ียง  
การบริหารความเส่ียงท่ีเป็นรูปธรรม  

 
ระดบัหน่วยงาน 
ระดบัโรงพยาบาล 



คน้หาความเส่ียง
-ศึกษาจากอดีต

-ส ารวจในปัจจบุนั

-เฝ้าระวงัไปขา้งหนา้

ประเมินความเส่ียง ควบคมุความเส่ียง
-หลีกเลีย่ง

-ป้องกนั

-ถ่ายโอน

-แบ่งแยก

-ลดความสญูเสีย

การจ่ายเงินชดเชย

ประเมินผลระบบ

กระบวนการบริหารความเส่ียง

เส่ียงอะไร

เร่ืองไหนส าคญั

ป้องกนัอยา่งไร

แกไ้ขอยา่งไร

ชดใชเ้ท่าไร

ระบบเราดีเพียงใด



Risk Management System

วิเคราะห์ risk profile ของหน่วย

วางมาตรการป้องกนั

สร้างความตระหนัก
ส่ือสาร ฝึกอบรม 

สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก

จดัระบบรายงาน/เฝ้าระวงั

RM Team Head Staff

วิเคราะห์ risk profile ของทัง้ รพ.

ทกุคนเป็น risk manager
Esp เม่ือเกิดอบุติัการณ์

รายงานอบุติัการณ์

วิเคราะหแ์นวโน้มของหน่วยวิเคราะหแ์นวโน้มของ รพ.

Feed back

Update

สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล : เรียนรูก้ารเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจภายนอก  



มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วยในลกัษณะบูรณาการ

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
(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
ประสิทธิผลปรบัปรงุ

วิเคราะหส์าเหตุ

แก้ปัญหา

ก าหนดกลุ่ม/วตัถุประสงค์
ก าหนด KPI
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย

ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั

ข. คณุภาพการดแูลผู้ป่วย
2

3

4

1

2

3
4

6

5

ทบทวนการดแูลผูป่้วย พฒันาคณุภาพการดแูล
ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย



 

(1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือท่ีดีระหว่างโปรแกรมบริหาร
ความเส่ียงต่างๆ รวมทัง้การบรูณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ความเส่ียง 

(2) มีการค้นหาความเส่ียงทางด้านคลินิกและความเส่ียงทัว่ไป  ในทุก
หน่วยงานและในทกุระดบั จดัล าดบัความส าคญั เพ่ือก าหนดเป้า
หมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนั 

(3) มีการก าหนดกลยทุธแ์ละมาตรการป้องกนัอย่างเหมาะสม ส่ือสารและ
สร้างความตระหนักอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัท่ีได้ผล 

ระบบบรหิารความเสีย่ง และความปลอดภยั 



 

(4) มีระบบรายงานอบุติัการณ์และเหตกุารณ์เกือบพลาดท่ีเหมาะสม มีการ
วิเคราะหข้์อมลูและน าข้อมลูไปใช้เพ่ือการประเมินผล ปรบัปรงุ เรียนรู้ 
และวางแผน  

(5) มีการวิเคราะหส์าเหตท่ีุแท้จริง (root cause) เพ่ือค้นหาปัจจยัเชิงระบบ ท่ี
อยู่เบือ้งหลงั และน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม. 

(6) มีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารความเส่ียงและความ
ปลอดภยัอย่างสม า่เสมอ และน าไปสู่การปรบัปรงุให้ดีย่ิงขึน้ 

ระบบบรหิารความเสีย่ง และความปลอดภยั 



ทีมท่ีเก่ียวข้อง 

•ทีม RM  

•ทีมน าเฉพาะด้านต่างๆ  

•หน่วยงาน/ทีมงานประจ าวนั 



การบรหิารความเสี่ยงระดบัโรงพยาบาล 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงในระดบัโรงพยาบาล 

 การส่งเสริมความปลอดภยัและรายงานท่ีต้องการ 

 ค าจ ากดัความของความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

 ความรบัผิดชอบของทีม/หวัหน้าหน่วยงานต่างๆ 

 นโยบายการค้นหาและรายงานเหตกุารณ์ท่ีมีความส าคญัสงู 

 การเช่ือมโยงกบัระบบบริหารความเส่ียงของรพ. 

 โครงสร้างองคก์รหรือการส่ือสาร 



บทบาทคณะกรรมการ RM 

• ก าหนดทิศทาง นโยบายและติดตามประเมินผลว่าระบบท่ีใช้อยู่นัน้มี
ประสิทธิภาพเพียงใด   

• สามารถป้องกนัและจดัการกบัความเส่ียงหรือความสญูเสียได้ดีเพียงใด  
• ท าหน้าท่ีประสานเช่ือมโยงกิจกรรมและข้อมลูข่าวสารระหว่างโปรแกรม
ต่างๆ เพ่ือให้เหน็ภาพรวมของ 

ความเส่ียงทัง้โรงพยาบาล   
• ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆเพ่ือสร้างความเข้าใจ และสงบความ
ไม่พึงพอใจแก่ผูส้ญูเสียให้เรว็ท่ีสดุ 



ผูจ้ดัการความเส่ียง   
 

มีหน้าท่ีประสานกิจกรรมบริหารความเส่ียงของรพ. ท่ีเป็น
รายงานประจ าวนั ได้แก่ 

การรวบรวมและวิเคราะหร์ายงานอบุติัการณ์ 
การประสานกบัคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียง
นัน้ๆ 
การติดตามประเมินผลการจดัการ 
การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
การประสานงานด้านกฎหมาย 



น.ต หญิง  พรประภา  โลจนะวงศกร 

ค้นหาความเส่ียง ประเมินความเส่ียง จดัระบบเพ่ือป้องกนั 
/แก้ไขความเส่ียง 

การติดตามประเมิน/เฝ้า
ระวงัความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 



การค้นหาความเส่ียง 



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 Risk Identification 

การคน้หาความเส่ียงคือขั้นตอนเร่ิมแรกของกระบวนการบริหารความเส่ียง   
 

ปัญหาส าคญัของการคน้หาความเสี่ยงคือการท างานแบบแยกส่วน ขาดการ

สื่อสารและประสานงาน ไม่สามารถคน้หาความเสี่ยงเก่ียวกบัการแพทย ์ 

ความกลวัว่าจะเกิดศตัรู ท าใหไ้ม่สามารถคน้หาความเสี่ยงท่ีส  าคญั และไม่

สามารถมองภาพความซบัซอ้นของความเส่ียงไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
 

กลยุทธท่ี์จะช่วยใหก้ารคน้หาความเส่ียงง่ายข้ึน ไดแ้ก่  
1) ก าหนดระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง  
2) รวบรวมขอ้มูลความเส่ียงจากแหล่งขอ้มูลตา่งๆ ในแตล่ะระบบ   
3) พฒันาวิธีการคน้หาความเส่ียงเพิ่มเตมิตามความจ าเป็น   
4) รวมศูนยร์ะบบการคน้หาความเส่ียงโดยผูป้ระสานงาน   
5) หลีกเล่ียงการเก็บขอ้มูลจ านวนมาก  จนท าใหไ้ม่เห็นประเด็นส าคญั 



การค้นหาความเส่ียง 

•ค้นเชิงรกุ  

•ค้นในเชิงตัง้รบั 



การค้นหาความเส่ียง 

การค้นหาเชิงรกุ 

การค้นหาแบบตัง้รบั 

 รายงานต่างๆ เช่น รายงานอบุติัการณ์ รายงาน
เวรตรวจการ บนัทึกประจ าวนัของหน่วยงาน เป็น
ต้น 

 การตรวจสอบ เช่น ENV Round IC Round  Risk 
Round การทบทวนเวชระเบียน การค้นหาจาก
กระบวนการท างาน การท ากิจกรรมทบทวน  



การค้นหาความเส่ียงทางคลินิก 

• ค้นหาจากกระบวนการดแูลผู้ป่วย 
• ประสบการณ์ในอดตีของตนเองหรือผู้อ่ืน เช่น รายงานอุบัตกิารณ์ 
ข่าวเหตุการณ์ 

   ในหน้าหนังสือพิมพ์ 
• ผลการวิจัยในวารสารวิชาการต่างๆ 
• ทบทวนการดแูลผู้ป่วยอย่างสม ่าเสมอ 



บนัทึกท่ีมีอยู่แล้ว/ตัง้รบั 
• บนัทึกการบ ารงุรกัษาเชิงป้องกนั 
• รายงานการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัอคัคีภยั 
• รายงานยาเสพติด 
• บนัทึกการควบคมุคณุภาพของห้องปฏิบติัการ 
• รายงานการควบคมุคณุภาพของอาหาร 
• รายงานด้านอาชีวอนามยั 
• รายงานการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างาน 
• รายงานการตรวจสอบความปลอดภยัด้านรงัสีวิทยา 
• รายงานอบุติัการณ์ 
• รายงานการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
• บนัทึกประจ าวนัของหน่วยงาน 
• รายงานเวรตรวจการ 
• รายงานของหน่วยรกัษาความปลอดภยั 



วิธีการหาความเส่ียงจากกระบวนการดแูลผูป่้วย  

•  patient round  เป็นการค้นหาความเส่ียงจาก ผูป่้วยท่ีก าลงันอนอยู่ 
เช่น  C3THER , nursing round ,grand round เป็นต้น 

 
• chart round เป็นการสุ่มเวชระเบียนมาอ่าน มาทบทวนว่าเรามีอะไร
ท่ีอาจหลดุหรือผิดพลัง้ไป มีอะไรท่ีไม่ได้ส่ือสารกนัหรือดแูลไม่
สอดคล้องกนั ควรท าให้บอ่ยท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้แพทยด์ขูอง
แพทย ์พยาบาลดเูองพยาบาล เมื่อไรเหน็ควรจะมาทบทวนร่วมกนัก็
นัดมาคยุกนั  
 



จะหาความเส่ียงได้อย่างไร 

• disease round เป็นการเอาโรคเป็นตวัตัง้ พิจารณาว่าประเดน็
ส าคญัโรคน้ีมีอะไรบ้าง จะดแูลตรงไหนให้ดีขึน้อย่างไร( ซ่ึงอาจใช้
แนวคิดองคร์วม ใช้เครื่องช้ีวดั ใช้ความรู้ทางวิชาการท่ีเปล่ียนไป 
หรือใช้การทบทวนเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคม์าจดุประกายการ
พฒันา)  

• การทบทวน 12 กิจกรรมตามบนัไดขัน้ท่ี 1 
 



การทบทวน 12 กิจกรรม 
เป็นกลไกตรวจ 

จบัเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์

การทบทวน 12 กิจกรรม 



กิจกรรมทบทวน 

 

 
การทบทวนขณะดแูลผูป่้วย: เป็นการตรวจหาปัญหาในเรื่องความเหมาะสมของ
การดแูลผูป่้วย อาจจะพบเหตเุกือบพลาดหรือภาวะแทรกซ้อนและสามารถแก้ไข
ได้ในทนัที 
 
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรกัษา: เป็นการตรวจหาปัญหาในเรื่อง 
competency ขององคก์ร รวมทัง้ความไม่พึงพอใจ ซ่ึงอาจจะแฝงอยู ่
 
การค้นหาและป้องความเส่ียง : เป็นการทบทวนประสบการณ์ในหน่วยงานของ
ตนเองและองคอ่ื์น รวมทัง้ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์โดย
ไม่ต้องรอให้เกิดเหตกุารณ์ก่อน ทีมงานอาจจะน าเหตกุารณ์ซ่ึงเกิดขึน้ท่ีอ่ืนมา
พิจารณาในเชิงรกุ โยการถามว่า “เหตกุารณ์น้ีจะเกิดขึน้ในองคก์รของเราได้
หรือไม่” ถ้ามีโอกาสกห็าทางป้องกนัโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตกุารณ์นัน้ก่อน 



• การป้องกนัและการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาล :เป็นการตรวจหา
เหตกุารณ์ไม่พึงประสงคเ์ฉพาะระบบการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 

• การป้องกนัและเฝ้าระวงัความคลาดเคล่ือนทางยา: เป็นการตรวจหา
เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์หรือ เหตเุกือบพลาดเฉพาะระบบยา 
 

• การทบทวนการตรวจรกัษาโดยผูท่ี้มิใช่แพทย ์:เป็นการตรวจหาปัญหาใน
เร่ือง competency ของผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมทัง้เป็นการรวบรวมข้อมลูท่ี
จะเป็นเน้ือหาในการพฒันา competency หรือการจดัท าแนวทางการดแูล
ผูป่้วยท่ีเหมาะสม 
 
 

 
 



• การทบทวนการดแูลผูป่้วยจากเหตกุารณ์ส าคญั :เป็นการตรวจหา
เหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท่ี์รนุแรง เช่น การเสียชีวิต การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
 

• การทบทวนความสมบรูณ์เวชระเบียน :เป็นการตรวจหาเหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงค ์หรือ เกือบพลาด ซ่ึงบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร การทบทวน
หลงัจากจ าหน่ายผูป่้วยแล้วจะท าให้ตรวจจบัเหตกุารณ์ท่ีอาจหลดุรอดไป
จากรายงานอบุติัการณ์ 
 

• การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ : เป็นการหาโอกาสปรบัปรงุการ
ดแูลผูป่้วยเชิงรกุโยไม่ต้องรอให้เกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์ 
 
 
 

กิจกรรมการทบทวน 



 
 

• การติดตามเคร่ืองช้ีวดัท่ีส าคญั :เป็นการศึกษา performance ของระบบ
ว่าอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจหรือไม่  
 

• การทบทวนความคิดเหน็/ข้อร้องเรียน : เป็นการรบัทราบความไม่พึง
พอใจของผูป่้วยอาจมีตัง้แต่ระดบัไม่รนุแรงถึงระดบัรนุแรงมาก ไม่ว่าจะ
เป็นความไม่พึงพอใจในระดบัใดกส็ามารถสะท้อนปัญหาเชิงระบบของ
องคก์รได้  
 

กิจกรรมการทบทวน 







Clinical Risk 

 Common Clinical risk 

 Specific Clinical risk 

• เป็นความเส่ียงโดยทัว่ไปในกระบวนการทางการ
พยาบาล การดแูลผูป่้วย 

• เป็นความเส่ียงเฉพาะตามกลุ่มโรค/หตัถการท่ีส าคญั 



Common  Clinical Risk 



  ความเส่ียงทางคลินิกทัว่ไป  (COMMON CLINICAL RISK)  

 เป็นความเส่ียงทางคลินิกท่ีระบกุว้างๆ ในกระบวนการรกัษา 

 ไม่จ าเพาะต่อโรคใดโรคหน่ึง 

 อาจพบร่วมในหลายคลินิกบริการ 

 อาจใช้มาตรการเดียวกนัในการป้องกนัในภาพรวม 

 น าไปสู่การค้นหาความเส่ียงทางคลินิกเฉพาะโรคได้ 

 พบในระยะแรกของการพฒันา ในระยะถดัมาจะมีความน่ิง
และ  สามารถแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ 

 



ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ/เอกซเ์รยผิ์ดพลาด 
การให้เลือดผิดคน 
การให้ยาผิดพลาด 
การให้สารน ้าผิดพลาด 
การติดเช้ือในโรงพยาบาล 
แผลกดทบั 
ตกเตียง 
ฆ่าตวัตาย/ถกูฆาตกรรม 

  ความเส่ียงทางคลินิกทัว่ไป  (Common Clinical RISK)  



DISEASE-SPECIFIC CLINICAL RISK 

 

ความเส่ียงทางคลินิกเฉพาะโรค 
 
 



Specific Clinical risk สตู-ินรเีวชกรรม 

•Pregnancy induced hypertension 

•Postpartum haemorrhage 

•Labour 

 

 

•Ectopic pregnancy 

 

 

• Ecclampsia / convulsion 

• Hypovolemic shock 

• Severe birth asphyxia 

• Birth trauma 

• Rupture uterine 

• Rupture ectopic pregnancy 

 

Disease/condition/procedure    Clinical risk/AE/Cx 



Specific Clinical risk สตู-ินรเีวชกรรม 

•Pregnancy induced 
hypertension 

•Postpartum haemorrhage 

•Preterm 

 

•Thallasemia 

 

• Ecclampsia / convulsion 

• Hysterectomy/Blood Tx 

• Severe birth asphyxia 

• LBW 

•Death after Cordocentesis 

 

Disease/condition/procedure    Clinical risk/AE/Cx 



Specific Clinical risk ศลัยกรรม 

• Head injuries 

• Acute appendicitis 

• Multiple  trauma 

• Limb injuries 

 

• IICP/Herniation 

• Ruptured 

• Shock 

• Replantation failure 

 

Disease/condition/procedure      Clinical risk/AE/Cx 



Specific Clinical risk ศลัยกรรม 

• Head injuries 

• UGIB 

• CA breast 

• Nephrolithotomy 

 

• IICP 

• Death/rebleeding 

• Cx 

• Pain/SSI 

 

Disease/condition/procedure      Clinical risk/AE/Cx 



Specific    Clinical risk อายรุกรรม 

• Myocardial infarction 

• Cerebrovascular disease 

• Tuberculosis 

• Diabetic Foot 

 

• Shock/CHF 

• IICP/Rebleeding 

• Relapse/Reinfection 

• Limb loss 

 

Disease/condition/procedure    Clinical risk/AE/Cx 



Specific Clinical risk กมุารเวชกรรม 

• Dengue HF 

• RDS 

• High Fever 

• Diarrhea 

• Asthma 

 

• Hemorrhage  / Shock 

• Pneumothorax  

• Convulsion  

• Electrolyte imbalance 

• Respiratory Failure 

 

Disease/condition/procedure      Clinical risk/AE/Cx 



Specific Clinical risk  ศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์

• Multiple fracture 

• Open Fracture 

 

• Instrument insertion 

• Closed Fracture BB 

•  Shock  

•  Osteomyelitis  

•  Wound infection 

•  Broken plate 

•  Compartment Synd. 

Disease/condition/procedure    Clinical risk/AE/Cx 



Specific Clinical risk โสต ศอ นาสกิ/จกัษุ 

•Laryngeal / thyroid operation 

 

•Tonsillectomy 

 

•Cataract Operation 

 

 

• Upper airway obstruction 

 

• Acute bleeding  

  

• Infection 

 

 

Disease/condition/procedure    Clinical risk/AE/Cx 



 



 



TRIGGER  TOOL 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 

เช่ือมโยงกบัระบบที่มี 

พฒันาระบบที่ยงัไม่มี 

เพิ่มความครอบคลมุของการสกดัขอ้มูล 

ระบบเฝ้าระวงัในผูป่้วยผ่าตดั 

ระบบเฝ้าระวงัในมารดาและทารกแรกเกิด 

หอ้งปฏิบตักิารทางการแพทย ์

หอ้งเลือด 

ระบบเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการระงบัความรูส้ึก 

ระบบรบัค ารอ้งเรยีน 

รายงานพยาบาลเวรตรวจการ 

ระบบเวชระเบียน 

ระบบเฝ้าระวงัการใชย้า 

ระบบเฝ้าระวงัการตดิเช้ือ 

ระบบสง่ตอ่ 

ระบบรายงานอุบตักิารณ ์ 

ระบบการดแูลผูป่้วยวิกฤติ 



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 

แหล่งข้อมลู เวชระเบียนท่ีต้องการ 

ระบบเวชระเบียน -ผู้ป่วยท่ีกลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้ภายใน  28 วนั ด้วยการวินิจฉัยโรคเดิม 
โดยมิได้วางแผน   
-ผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล (ยกเว้นผู้ป่วยซ่ึงเสียชีวิตตามวาระของโรค)  
-ผู้ป่วยท่ีมีการบนัทึกรหสัโรค T81- 89 ในช่องภาวะแทรกซ้อน  

ER -ผู้ป่วยท่ีกลบัมาตรวจซ า้ท่ี ER โดยมิได้นัดหมายภายใน 48 ชัว่โมง แล้วได้รบั
การรบัไว้ในโรงพยาบาล  หรือมีการท า CPR ท่ี ER  

ระบบเฝ้าระวงัการใช้ยา -ผู้ป่วยท่ีมี ADEหรือสงสยัว่าจะมีADE และมีความรนุแรงตัง้แต่ E ข้ึนไป 
(โรงพยาบาลควรพฒันาระบบการเฝ้าระวงัให้ครอบคลมุ ADE ทุกประเภท) 

ระบบเฝ้าระวงัการติดเช้ือ -ผู้ป่วยท่ีได้รบัการวินิจฉัยว่ามีการติดเช้ือในโรงพยาบาล  
-ผู้ป่วยท่ีสงสยัว่าจะมีการติดเช้ือในโรงพยาบาล (เช่น ไม่สามารถยืนยนัการ
ติดเช้ือได้เน่ืองจากข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเกณฑท่ี์จะวินิจฉัย HAI) 
-ผู้ป่วยจิตเวชท่ีได้รบัยาปฏิชีวนะ 

ระบบส่งต่อ -ผู้ป่วยในท่ีได้รบัการส่งต่อไปดแูลในระดบัท่ีสงูข้ึน  
-ผู้ป่วยจิตเวชท่ีได้รบัการส่งต่อไปดแูลภาวะแทรกซ้อนทางกาย และ/หรือ 
เสียชีวิตหลงัการส่งต่อ 



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล แหล่งข้อมลู เวชระเบียนท่ีต้องการ 

ระบบรายงานอบุติัการณ์  -ผู้ป่วยท่ีประสบเหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์มีความรนุแรงตัง้แต่ E ข้ึนไป (เช่น ผู้ป่วยตก
เตียง, ผู้ป่วยท่ีเกิดแผลกดทบั, ผู้ป่วยท่ีพยายามฆ่าตวัตาย)  

ระบบการดแูลผู้ป่วยวิกฤติ -ผู้ป่วยท่ีย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน 

-ผู้ป่วยท่ีมี cardiac arrest หรือ pulmonary arrest และช่วยชีวิตรอด 

-ผู้ป่วยท่ีมีพฤติกรรมรนุแรง เส่ียงต่อการท าร้ายตนเอง ผู้อ่ืน และส่ิงของ 
-ผู้ป่วยท่ีเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย 

ระบบเฝ้าระวงั
ภาวะแทรกซ้อนจากการระงบั
ความรู้สึก 

-ผู้ป่วยท่ีประสบภาวะแทรกซ้อนจากการระงบัความรู้สึกซ่ึงมีความรนุแรงตัง้แต่ E ข้ึนไป 

-ผู้ป่วยท่ีได้รบัการฉีด epinephrine หรือการท า CPR ระหว่างผ่าตดั 

-ผู้ป่วยท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการระงบัความรู้สึกระหว่างผ่าตดั 

-ผู้ป่วยท่ีได้รบัการใส่ ET tube ใน RR 

ระบบการเฝ้าระวงัผู้ป่วยท่ี
ได้รบัการผ่าตดั 

-ผู้ป่วยท่ีเข้ารบัการผ่าตดันานเกินกว่า 6 ชัว่โมง  
-ผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดัแตกต่างไปจากท่ีวางแผนไว้ 
-ผู้ป่วยท่ีเกิดการบาดเจบ็ต่ออวยัวะระหว่างผ่าตดั หรือต้องถกูตดัอวยัวะ 
-ผู้ป่วยท่ีสงสยัว่ามี retained foreign body  
-ผู้ป่วยท่ีต้องรบัไว้ใน ICU หลงัการผ่าตดัโดยไม่ได้วางแผน 

-ผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตดัซ า้โดยมิได้มีการวางแผน 

-ผู้ป่วยท่ีผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเป็นปกติหรือไมส่อดคล้องกบั preop. diagnosis 
-ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ acute MI ระหว่างผ่าตดัหรือหลงัผ่าตดั  



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 

แหล่งข้อมลู เวชระเบียนท่ีต้องการ 

ระบบเฝ้าระวงัมารดา
และทารกแรกเกิด 

-มารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด (เช่น severe pre-eclampsia / 
eclampsia, PPH, obstructed labor, 3rd or 4th degree laceration) 
-ทารกแรกเกิดท่ีมี APGAR score < 7 ท่ี  5 นาที หรือมีการท า exchange 
transfusion 

ห้องปฏิบติัการทาง
การแพทย ์

-ผู้ป่วยท่ีมีผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการต่อไปน้ี: ค่า blood sugar < 50 หรือ > 
500 mg/dl, Hemoculture ให้ผลบวก, PTT>100 sec, INR>6,  
-ผู้ป่วยท่ีมีผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีมีค่าเคมีในเลือดท่ีผิดปกติระดบัรนุแรง 

ห้องเลือด -ผู้ป่วยท่ีได้รบั massive transfusion 

-ผู้ป่วยท่ีมีอาการหรือสงสยัว่าจะมีการแพ้เลือด/ส่วนประกอบของเลือด 

ระบบรบัค าร้องเรียน -ผู้ป่วยท่ีมี (หรือเส่ียงต่อ) การฟ้องร้องหรือเป็นคดีความ 

รายงานพยาบาลเวร
ตรวจการ 

-เหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท่ี์อาจมีความรนุแรงตัง้แต่ระดบั E ข้ึนไป 



 



 



 



 



สรุป  ADVERSE  EVENT ที่พบใน CLT ศลัย ์12 ราย  ในผูป่้วยทบทวน  71 ราย  =  16.90% 
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Severe bleed 2 ราย 
จาก  surgery   

Aspirate  pneumonias จาก  
craniectomy  3 ราย  

    Re-operation  
1 ราย 

Anesthetic 
complication  1 ราย 

 

Hospital  infection 3 ราย 

Unplan ICU 
+  septic   

shock 1 ราย  
 

Delay Diag & 
Delay treat cause  
of sepsis  
1 ราย 

การจดัหาเครื่องมือ 
ผา่ตดักะโหลกท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

Mind Map aspinte 
pneumonia 

- IC  เพ่ือป้องกนั  hospital  
infection,  Sepsis 
- Trigger marker   
ของแต่ละสาขา 

การดูแลด้านวสัิญญ ี



สรปุ  ADVERSE  EVENT  ท่ีพบใน  CLT อายรุกรรม   6 ราย   
ในผู้ป่วยทบทวน  184  ราย  =  3.42% 
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Delayed   response 

No appropriate 

RX 

Delay  Dx & Rx 

2 

1 

3 

REVIEW  CASE  DEAD      
( เดือน มิ.ย. - ส.ค. 50 )  ( ไม่นับ case SEPSIS ) 
เป็น UNEXPECTED DEAD   4  ราย ใน 46 ราย 

REVIEW CASE SEPSIS 

SEPSIS  61 ราย 

ไม่เสียชีวิต  28  ราย    เสียชีวิต  33  ราย 

- AE   4  ราย  14.29% 

- Wrong  Dx    6  ราย 

Delay Diag   4  ราย 

Delayed  ATB    3    ราย 

-AE อ่ืนๆ   4  ราย 

แนวทางการดแูล case ท่ีมาด้วยอาการคล้ายกนั   

Trigger  marker , Clinical Tracer sepsis & ACS  



ค้นหาความเส่ียง ประเมินความเส่ียง จัดระบบเพื่อป้องกัน 
/แก้ไขความเส่ียง 

การตดิตามประเมนิ/เฝ้า
ระวังความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 



โปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียง 

 ความเส่ียงทางคลินิก 
 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภยัจากการใช้ยา 
 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 การควบคมุ/เฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 การป้องกนัอคัคีภยั/อบุติัภยั 
 อ่ืนๆ(ตามท่ีโรงพยาบาลก าหนด) 



การประเมินความเส่ียง 

•มีวิธีการประเมินความรนุแรงความ
เส่ียงอย่างไร ???? 



การประเมินความเส่ียง 

• เป้าหมายเพ่ือ ; สามารถ  

•บอกระดบัความรนุแรงของผลกระทบท่ี
ตามมาได้  

• มีการอธิบายหรือคาดการณ์ความรนุแรงของ
ความเส่ียงได้ 



แนวทางการประเมินความเส่ียง 

พิจารณาจาก : โอกาสเกิดเหตกุารณ์/ความสญูเสีย 

 มีความถ่ีและรนุแรงมากน้อยเพียงใด 
 มีผลทางคลินิกอย่างไร/ก่อให้เกิดความสญูเสียเท่าใด 
 มีผลต่อองคก์รอย่างไร 



The National Coordinating Council for Medication Error 
Reporting and Prevention  
ระดบั A เหตกุารณ์ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
ระดบั B เกิดความคลาดเคล่ือนขึน้ แต่ยงัไม่ถึงผูป่้วย 
ระดบั C เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย แต่ไม่ท าให้ผูป่้วย
ได้รบัอนัตราย 
ระดบั D เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย ส่งผลให้ต้องมีการ
เฝ้าระวงัเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่เกิดอนัตรายต่อผูป่้วย 

แนวทางการจดัระดบัความรุนแรง 



แนวทางการจดัระดบัความรนุแรง 

ระดบั E เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป่้วยสง่ผลใหเ้กดิอนัตราย

ชัว่คราว และตอ้งมีการบ าบดัรกัษา 

ระดบั F เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป่้วยสง่ผลใหเ้กดิอนัตราย

ชัว่คราว และตอ้งนอนโรงพยาบาล หรอือยู่โรงพยาบาลนานข้ึน 

ระดบั G เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป่้วยสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายถาวร

แกผู่ป่้วย                                       

ระดบั H เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป่้วยสง่ผลใหต้อ้งท าการช่วยชีวติ 



แนวทางการจดัระดบัความรุนแรง 

ระดบั I เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป่้วยซ่ึงอาจเป็นสาเหตขุองการ
เสยีชีวติ 



ตวัอย่างการจดัระดบัความรนุแรง 

 ระดบั 1 เหตกุารณ์ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
 ระดบั 2 เกิดความคลาดเคล่ือนขึน้ แต่ยงัไม่ถึงผูป่้วย 
 ระดบั 3 เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย แต่ไม่ท าให้ผูป่้วยได้รบั
อนัตราย 
 ระดบั 4 เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้า
ระวงัเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่เกิดอนัตรายต่อผูป่้วย 
 ระดบั 5 เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลให้เกิดอนัตราย
ชัว่คราว และต้องมีการบ าบดัรกัษา 



ตวัอย่างการจดัระดบัความรนุแรง 

 ระดบั 6 เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลให้เกิดอนัตราย
ชัว่คราว และต้องนอนโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลนานขึน้ 
 ระดบั 7 เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลให้เกิดอนัตราย
ถาวรแก่ผูป่้วย                                                     
 ระดบั 8 เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลให้ต้องท าการ
ช่วยชีวิต 
 ระดบั 9 เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยซ่ึงอาจเป็นสาเหตขุอง
การเสียชีวิต 
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Risk Register & Risk Rating Matrix 

การคน้หาความเสี่ยงที่ครอบคลมุ ควรด าเนินงานแบบกระจายความ

รบัผิดชอบใหห้น่วยงานและระบบงานตา่งๆ 

การตดิตามการตอบสนองตอ่ความเส่ียงที่มีความส าคญัสูง ควรใช้

วิธีการรวมศูนย ์

การจดักลุม่ของความเส่ียง ควรค านึงถึงโอกาสหรอืความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึน 

และผลกระทบท่ีตามมาเม่ือเกิดอุบตักิารณ ์ การจดักลุม่น้ีจะมี

ความส าคญัว่าการตอบสนองตอ่อุบตักิารณน์ั้นควรเกิดข้ึนในระดบัใด 

การลงทะเบียนหรอืข้ึนบญัชีความเส่ียงท่ีคน้หาได ้จะท าใหมี้การ

ตดิตามการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงอยา่งเป็นระบบ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ระบบรายงานอบุติัการณ์ 

 มีค าจ ากดัความของอบุติัการณ์/เหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงคข์องรพ. 

 มีแนวทางท่ีชดัเจนว่า ในกรณีใดท่ีจะต้องรายงาน 
 ก าหนดผูมี้หน้าท่ีในการเขียนรายงาน 
 ก าหนดเส้นทางเดินของรายงานท่ีรดักมุ เป็น

หลกัประกนัในการรกัษาความลบั และไม่อนุญาตผูท่ี้ไม่
เก่ียวข้องเข้าถึงได้ 

 การสรา้งความเข้าใจว่า การแก้ปัญหาน้ีมิใช่การลงโทษ 



ประเภทของรายงานอบุติัการณ์ 

 เหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท่ี์รนุแรง (Sentinel events) 

 เหตกุารณ์ผิดปกติ 

 เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse events) 





ค้นหาความเส่ียง ประเมินความเส่ียง จัดระบบเพื่อป้องกัน 
/แก้ไขความเส่ียง 

การตดิตามประเมนิ/เฝ้า
ระวังความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 





สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ลกัษณะวฒันธรรมความปลอดภยั 

น าเร่ืองความเส่ียงมาเล่าสู่กนัฟังได้อย่างสะดวกใจ 
ทบทวนและเรียนรู้จากเหตกุารณ์ท่ีรนุแรงโดยไม่ชกัช้า 
การรายงานอบุติัการณ์ท่ีครอบคลมุ 
มีสายตาท่ีว่องไวในการมองหาความเส่ียงตลอดเวลา 
ขวนขวายหาทกุวิธีการท่ีจะท าให้เกิดความปลอดภยั 
สอดแทรกแนวคิดความปลอดภยัเข้าในทกุโอกาส 
ผูน้ าเหน็คณุค่าและใส่ใจอย่างต่อเน่ือง 
ต่อยอด ขยายผล จากจดุเลก็ๆ 

Share ข้อมลู Shareปัญหา Share ทางออก Share ความรู้สึก 
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Failure Modes & Effects 
Analysis (FMEA) 

 Root cause analysis เป็นการหาสาเหตเุพ่ือป้องกนัในเชิงรบั มี
โอกาสท่ีจะเกิดอคติได้ง่ายจากผูค้นท่ีเก่ียวข้อง   
 เราสามารถค้นหาว่ากระบวนการใดบ้างท่ีมีความเส่ียงสงู ประเมิน
ความเส่ียงในเชิงรกุ และออกแบบกระบวนการใหม่ให้มีความปลอดภยั
มากขึน้  
 Failure modes & effects analysis คือวิธีการท่ีเป็นระบบในการ
ค้นหาว่ากระบวนการใดกระบวนการหน่ึงจะล้มเหลวได้อย่างไร ท าไมจึง
ล้มเหลว และจะท าให้ปลอดภยัได้อย่างไร 
 



การประเมินผล/เฝ้าระวงัความเส่ียง 

การทบทวนระบบ/กระบวนการท่ีได้วางไว้/ความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้ใหม่ๆ 
สามารถบอกประสิทธิภาพของระบบบริหารความเส่ียงได้ 
เช่น  
o จ านวน และประเภท risk/อบุติัการณ์/อบุติัเหต ุ
o อตัราของความเส่ียง/อบุติัการณ์ตามกลุ่มประเภทความ
เส่ียง/ความรนุแรง 

o ระดบัความรนุแรง 
o อตัราการเกิดซ า้ ฯ 
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Risk Monitoring 
 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือติดตามความส าเรจ็
และสถานการณ์ของการบริหารความเส่ียง 
 กระบวนการติดตามผลการตดัสินใจและการกระท าใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจในการควบคมุหรือลดความ
เส่ียงต่ออนัตรายแต่ละเร่ือง 
 เป็นการติดตามความเส่ียงท่ีรบัรู้และค้นหาความเส่ียงใหม่ๆ เพ่ือ
ประเมินการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียงและประเมินประสิทธิผลใน
การลดความเส่ียง 
  



การท า Risk Monitoring จะท าให้เหน็ว่า  

• 1) ความเส่ียงเปล่ียนแปลงไปอย่างไร มีอะไรท่ีเกิดขึน้ใหม่ มี
อะไรท่ีลดลงหรือไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป  

• 2) วิธีการควบคมุความเส่ียงท่ีใช้อยู่นัน้ได้ผลเพียงใด  

• 3) จะต้องมีการปรบัแผนบริหารความเส่ียงอย่างนัน้ เปล่ียน
จดุเน้นตรงไหน 
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Risk Monitoring 
 HOSPITAL 
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 Risk Monitoring 



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 

Source: OPEN Process Framework, Family Business Expert  

ดวู่าความเส่ียงเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
 อะไรท่ีเกิดขึน้ใหม่ 
 อะไรท่ีลดลงหรอืไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป 
ดวิูธีการควบคมุความเส่ียง 
 ท าอย่างไร ได้ผลอย่างไร 
น าไปสู่การปรบัแผนบริหารความเส่ียง (risk 
management plan)  
 จะจดัการกบัความเส่ียงตรงจดุไหน อย่างไร 

Risk Monitoring ควรดอูะไร 
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วิธีการที่ใชใ้น Risk Monitoring 

Risk Reassessment ประเมนิการเปลีย่นแปลงของโอกาสเกดิความเสีย่ง ผลกระทบ ความเรง่ดว่น 
มองหาความเสีย่งใหม่ๆ  รบัรูค้วามเสีย่งทีล่ดลงหรอืไมเ่ป็นปัญหาอกีต่อไป 

Status Meeting เป็นเวทใีหส้มาชกิมาแลกเปลีย่นประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค 

Risk Audit 
เป็นการตรวจสอบวา่มาตรการหรอืแผนทีว่างไวม้ปีระสทิธผิลเพยีงใด 
อาจจะอยูใ่นแผน หรอือาจจะท าเมือ่มรีะดบัปัญหาสงูกวา่ทีย่อมรบัได ้

Variance Analysis 

Trend Analysis 

ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งแผนและสิง่ทีป่ฏบิตัจิรงิ: อาจจะเป็น
ก าหนดเวลา งบประมาณ คุณภาพ หรอืขอบเขตของงาน 

เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน over time และพยากรณ์ผลในอนาคต 

Reserve Analysis เปรยีบเทยีบทรพัยากรทีส่ ารองไวจ้ดัการกบัความเสีย่ง กบัความเสีย่งทีย่งั
เหลอือยู ่



สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 

การวดัเรื่อง Patient Safety 

ถา้จะประกาศว่าเป้าหมายของเราคือความปลอดภยั

ของผูป่้วย  

จะยนืยนักบัตวัเองดว้ยความมัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าระบบ

ของเรามีความรดักุมจริง 

จะตดิตามผลการปรบัปรุงในเรื่องความปลอดภยัได้

อยา่งไร 



• ประสิทธิภาพในการตรวจจบัและแก้ไขปัญหา 
 กระบวนการ:การเฝ้าระวงัปัญหา, การจดัการกบัเหตกุารณ์
เบือ้งต้น, การรายงาน, การลดความสญูเสีย, การวิเคราะห์
สาเหต,ุ การวางแนวทางเพื่อป้องกนั 

 ผลลพัธ:์ตรวจจบัและแก้ไขปัญหาได้รวดเรว็, ควบคมุความ
สญูเสียได้, โอกาสเกิดซ า้อยู่ในระดบัต า่ 

ความคาดหวังที่จะดู 



• ประสิทธิภาพในการป้องกนัและจดัการกบัความเส่ียง 
 กระบวนการ:การวิเคราะหค์วามเส่ียง, การก าหนดมาตรการ
ป้องกนั, การสร้างความตระหนัก, การเฝ้าระวงั/ระบบรายงาน, 
การจดัการกบัความสญูเสีย/เสียหาย, การจดัระบบข้อมูลเพ่ือ
การบริหารความเส่ียง, การเช่ือมโยงโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บริหารความเส่ียง, การประเมินประสิทธิภาพ 

 ผลลพัธ:์ความเส่ียงอยู่ในระดบัต า่, ความสญูเสีย/ความเสียหาย
อยู่ในระดบัต า่ 

ความคาดหวัง 



• ความครอบคลมุของกิจกรรมคณุภาพด้านคลินิกบริการ ทัง้
ประเภทของกิจกรรม กลุ่มผูป่้วย หน่วยงาน และบคุคลท่ีเข้าร่วม
ท ากิจกรรม  

 กระบวนการ:การวิเคราะหโ์รคและหตัถการเพ่ือหาโอกาสพฒันา
, การค้นหาแหล่งข้อมลู scientific evidence/recommendation, 
การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความรู้กบัการปฏิบติั, การ
วางแผนและทดลองปรบัปรงุ, การวดัผล, การขยายผล, การ
ติดตามเคร่ืองช้ีวดัทางคลินิกเฉพาะโรค 

  

ความคาดหวงัคณุภาพการดแูล 



• ความครอบคลมุของกิจกรรมคณุภาพด้านคลินิกบริการ ทัง้
ประเภทของกิจกรรม กลุ่มผูป่้วย หน่วยงาน และบคุคลท่ีเข้า
ร่วมท ากิจกรรม 

 ผลลพัธ:์มีกิจกรรมคณุภาพด้านคลินิกบริการครอบคลมุโรค
และหตัถการท่ีส าคญั, มีการเปล่ียนแปลงระดบัคณุภาพด้าน
คลินิกบริการท่ีเหน็ได้ชดัเจน, ผูเ้ก่ียวข้องมีเจตคติท่ีดีต่อการ
ร่วมท ากิจกรรม 

ความคาดหวังคุณภาพการดแูล 



ค้นหาความเส่ียง ประเมินความเส่ียง จัดระบบเพื่อป้องกัน 
/แก้ไขความเส่ียง 

การตดิตาม
ประเมิน/เฝ้าระวัง

ความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 



หลมุพราง : การค้นหาความเส่ียง 

• พบเพียงการค้นหาความเส่ียงเชิงรบั 
• การ Identify  risk หน่วยงาน/ทีมน าทางคลินิกน้อย 
•ความสามารถค้นหาความเส่ียงหน่วยงาน/ทีมน า 
ทางคลินิกไม่ครอบคลมุ 
• ความเข้าใจในการค้นหาความเส่ียงเชิงรกุ 
• มีการค้นหาความเส่ียงน้อย 
• Risk  Profile ท่ีไม่มีชีวิต 



หลมุพราง : การค้นหาความเส่ียง 

• ความมัน่ใจต่อการรายงานอบุติัการณ์ 
• พบแต่เพียงความเส่ียงทัว่ไป 
•เน้นรปูแบบมากกว่าการใช้ประโยชน์  การค้นหาความ
เส่ียงจากกิจกรรมทบทวน 
•ขาดการส่งเสริมแนวคิดความปลอดภยัในกิจกรรม
ปกติ เช่น morning  brief , bedside quality  round 
 
 
 
 



•   มีการทบทวนความเส่ียงกระบวนการในช่วง
เร่ิมต้นและไม่มีการกลบัไปทบทวนซ า้ 

•  ความเส่ียงทางคลินิกแยกแอยู่ตามทีมน าทาง
คลินิก 

•  ความเส่ียงทางยาแยกในทีมการบริหารยา 
•   การค้นหาความเส่ียงทางคลินิกและความเส่ียง    
เฉพาะโรคส าคญั 
 

หลมุพราง : การค้นหาความเส่ียง 



หลมุพราง : การประเมินความเส่ียง 

• ความเข้าใจในค าจ ากดัความแตกต่างกนั 
• ความเส่ียงในระบบยา ไม่ได้ถกูน ามารวม 
   ในระดบัโรงพยาบาล 
•  ไม่ได้รวมผลกระทบต่อองคก์ร 
•  ไม่ก าหนดความเส่ียงระดบัรนุแรง 
•  ไม่ครอบคลมุความเส่ียงเกือบพลาด 



 หลมุพราง : การรายงานอบุติัการณ์ 

• ความเข้าใจของผูป้ฏิบติั 

• การติดตามของคณะกรรมการ บริหารความเส่ียง 

• บางโรงพยาบาลไม่ได้ก าหนดเลย  



 หลมุพราง : การวิเคราะหข้์อมลู 

• การใช้ข้อมลูจากการรายงาน 
• การจดัการข้อมลูรวมถึงการวิเคราะหข้์อมลู 
• การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะหข้์อมลู 
• ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูความเส่ียงท่ีมีอยู่  ไม่
สามารถแปลผลได้ 
• การก าหนด Patient  Safety Goal ไม่ได้ 
    มาจากฐานความเส่ียงของโรงพยาบาล 



 หลมุพราง : การวิเคราะหข้์อมลู 

•  การวิเคราะห ์Trend , comparison , cause& effect  
analysis , subgroup  analysis เป็นต้น 

•  การจดักลุ่มรายโปรแกรม  / รายด้าน / รายข้อ ไม่
เหมาะสมกบัเน้ือหาความเส่ียง 



 หลมุพราง :จดัระบบเพื่อป้องกนั/แก้ไขความเส่ียง 

•   เป็นการแก้ไขความเส่ียงเฉพาะราย  

•  เป็นการแก้ไขตามรปูแบบ  ไม่ได้มุ่งสาเหตปัุญหาท่ี
แท้จริง 

• ในความเส่ียงระดบัรนุแรง  ขาดมมุมองของผู้
ช านาญในเรื่องนัน้ 

 

 

 
 



 หลมุพราง : การประเมินผล/เฝ้าระวงัความเส่ียง 

ขาดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความ
เส่ียงได้ เช่น  
oจ านวน และประเภท risk/อบุติัการณ์/อบุติัเหต ุ
oอตัราของความเส่ียง/อบุติัการณ์ตามกลุ่มประเภท
ความเส่ียง/ความรนุแรง 

oระดบัความรนุแรง 
oอตัราการเกิดซ า้ ฯ 

 
 



การประเมินระบบบริหารความเส่ียง 

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง 

มีการประสานงานกันมากน้อยแค่ไหน 

วัฒนธรรมการค้นหาความเส่ียง 

สามารถชีใ้ห้ชัดว่าจะ priorities ของการจัดการความเส่ียง
อย่างไร โดยเทยีบ level of risk เทยีบกับมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ที่ใช้  



การประเมินระบบบริหารความเส่ียง 

• มาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีก าหนดไว้  ครอบคลุม
ความเส่ียงส าคญัได้ครบถ้วน รดักมุเพียงใด  ผูท่ี้
เก่ียวข้องเข้าใจหรอืไม่ 

• การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท่ี์รนุแรง
เป็นไปด้วยความรวดเรว็หรอืไม่ 

• แนวโน้มการเกิดอบุติัการณ์เป็นอย่างไร 

• เปรียบเทียบผลของการวิเคราะหว่์ายงัเกิดซ า้หรอื 
severity ลดลงหรอืไม่ อย่างไร 

 



การประเมินระบบบริหารความเส่ียง 

• มีการน าผลการวิเคราะห/์สงัเคราะหข้์อมูลมาก าหนด
เครือ่งช้ีวดั สะท้อนประสิทธิภาพของระบบเชิงปริมาณ 

   เช่น  จ านวน/รายงานอบุติัการณ์   อตัราความเส่ียงตาม
กลุ่มประเภทความเส่ียง  และตามระดบัความรนุแรง  
อตัราการเกิดความเส่ียง/อบุติัการณ์การกเดซ า้ 



ความล้มเหลวท่ีส าคญัของระบบบริหารความเส่ียง 

•   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หมายถึง เลขาทีม 

•   ทีมน าทางคลินิก  หมายถึง  เลขาความเส่ียง 

•   การค้นหาความเส่ียงเพ่ือให้มีเท่านัน้ 

•   พฒันาระบบความเส่ียงเพียงเพ่ือให้ผา่นการเย่ียมส ารวจ  
โดยไปลอกจากท่ีอ่ืน 
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SPA in Action 

Standards 

 

Practice 

 

Assessment 

SAR2011 

SPA in Action 

PDCA 

What? : อะไรคือปัญหาเฉพาะในเร่ืองน้ี 

How? : จะท าอยา่งไรกบัเร่ืองน้ีดี 

ขอรบัรอง HA 

QI Report 

 (on PPT) 
ต่ออายขุัน้ท่ี 2 











กิจกรรมกลุ่ม 

• ศึกษา SPA in Action ในมาตรฐานท่ีเลือก 

• ช่วยกนัระดมสมองว่าในมาตรฐานข้อท่ีศึกษา SPA in 
Action ท่านพบโอกาสพฒันาเรือ่งอะไรบา้ง 


