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ระบบบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลชลประทาน

1. นโยบาย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูรับบริการ ผูใหบริการ และของโรงพยาบาล ตลอดจนความ
ปลอดภัยของสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสังคมรอบโรงพยาบาล เปนประเด็นคุณภาพที่สําคัญยิ่งที่โรงพยาบาล
ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกมีความตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีในการปองกันและควบคุมความเสี่ยงอยาง
สม่ําเสมอ ผลลัพธที่ตองการคือ การมีเปาหมายรวมในการสงเสริมใหมีการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม ปลอดภัย
ลดปญหาอันไมพึงประสงคจากการดูแลผูปวย การใชยา หรือการทําหัตถการ รวมทั้ง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการดูแลดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ การสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ลดความสูญเสีย รักษาชื่อเสียง
ของโรงพยาบาลและสรางความเชื่อมั่นของผูใชบริการ ชุมชนและสังคม ตอโรงพยาบาลตลอดไป
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน จึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการคนหาความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ ใหรายงานอุบัติการณในใบ
รายงานอุบัติการณตามระบบที่วางไว หรือรายงาน on line ผานระบบ HRMS on cloud โดยในชวงป 2561 ที่
เริ่มตนใชงาน on line จะอนุโลมใหรายงานไดทั้ง 2 วิธี แตในป 2562 เปนตนไป จะใชวิธีการรายงาน on line
เพียงวิธีการเดียว โดยการรายงานขอมูลจะไมมีการกลาวโทษแกผูรายงาน หรือหาจําเลยในการรับผิด มุงเนนเพื่อ
พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพเทานั้น
2. ใหหัวหนาหนวยงานทุกหนวย เปนผูจัดการความเสี่ยงระดับหนวยงาน และจัดการใหมีการคนหาความ
เสี่ยง จัดทํารายการความเสี่ยงของหนวยงาน รวมกันวิเคราะห และวางมาตรการในการปฏิบัติเพื่อปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หัวหนาหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจะเปนคนตรวจทานความเสี่ยง on line ในสวนที่ตน
รับผิดชอบและสงขอมูลเขาระบบ cloud อยางนอยวันละ 1 ครั้ง รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่ไดทําไป
3. ใหมีการประสานขอมูลระหวางคณะกรรมการ/ทีมที่เกี่ยวของ กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุที่เปนรากเหงาของปญหาในแตละระบบงาน และกําหนดเปนมาตรการหรือ
มาตรฐานเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา มีการแกไขปญหาตามระดับความรุนแรง
4. ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดระบบการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
มีการวิเคราะหและ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ นําสูการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น เพื่อลดความ
สูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทําหนาที่จัดการปญหาที่ไม
สามารถจัดการไดดวยระดับหนวยงานตั้งแตจัดใหมีการทบทวนสาเหตุรากและรวมวางระบบปองกันการเกิดเหตุซ้ํา
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รวบรวมความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล และติดตามกํากับความ
เสี่ยง เพื่อดูแนวโนมหลังการวางระบบปองกัน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงาน / ทุกทีม ปฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
ในการปองกันและลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด
2. เพื่อสรางหลักประกันใหผูปวย ผูรับบริการ ผูมาติดตอ และเจาหนาที่ จะไดรับบริการที่มีคุณภาพ
และมีความเสี่ยงนอยที่สุด
3. เพื่อลดความเสียหายทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น แกผูรับบริการและโรงพยาบาล
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3. เปาหมายความปลอดภัย
1. อุบัติการณที่เคยเกิด ไมเกิดซ้ําดวยสาเหตุเดิม
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม SIMPLE รอยละ ๘๐ และมีผลลัพธดีขึ้น
4. โปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล
ในระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ครอบคลุมโปรแกรมความเสี่ยง 9 โปรแกรม ไดแก
1. โปรแกรมความเสี่ยงทางคลินิก
มี 6 ประเด็น ไดแก อุบัติเหตุ การใหเลือด Lab X-ray การผาตัด/ดมยา/ทําหัตถการ
และการรักษาพยาบาลผูปวย / เหตุการณไมพึงประสงคอื่นๆ
2. โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา
3. โปรแกรมดานสิทธิผูปวย/จริยธรรมวิชาชีพ / ขอรองเรียน
4. โปรแกรมดานขอมูลและสารสนเทศ
5. โปรแกรมดานบุคลากร
6. โปรแกรมดานเครื่องมือ/อุปกรณ
7. โปรแกรมดานโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
8. โปรแกรมดานการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
9. โปรแกรมดานการเงิน
10. โปรแกรมดานวิจัย
11. โปรแกรมดานการเรียนการสอน
12. โปรแกรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
สําหรับการรายงานความเสี่ยง HRMS on cloud ที่จะเริ่มใช จะแบงหมวดและประเภทของอุบัติการณ
ความเสี่ยงตาม patient safety goal เปน SIMPLE และจะแสดงบัญชีความเสี่ยงในลักษณะของ code โดยใช
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวตามดวยตัวเลข 3 ตัว ไมไดแยกตามโปรแกรมเชนเดียวกับใบรายงานอุบัติการณเดิม
5. คณะกรรมการผูรับผิดชอบ
เพื่อใหการรับรูและจํากัดความเสี่ยง ลดโอกาส/ปริมาณของความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และการ
ปองกันความเสี่ยงในโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงกําหนดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง การเฝาระวัง
ความเสี่ยง การปองกันความเสี่ยงอยางเปนขั้นตอน และ ไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 2 คณะ
เพื่อดําเนินงาน โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Committee : RMC )
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยง มีการประสานการรับรูและจัดการรวมกับ
คณะกรรมการทีมนําดานตาง ๆ จึงกําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
ผูแทนจากคณะกรรมการทีมนํา และ ฝาย/ศูนย/กลุมงาน ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. คณะกรรมการสหวิชาชีพ ไดแก องคกรแพทย กลุมการพยาบาล คณะกรรมการดูแลผูปวย
( PCT) เปนผูประสานโปรแกรมความเสี่ยงทางคลินิก
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบยา เปนผูประสานโปรแกรมความเสี่ยงดานความคลาดเคลื่อนทางยา
3. คณะกรรมการพิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม เปนผูประสานโปรแกรมดานสิทธิผูปวย/
จริยธรรมวิชาชีพ และขอรองเรียน รวมทั้งทําดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจ
สงผลตอองคกร
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และสารสนเทศ

4. คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน เปนผูประสานโปรแกรมความเสี่ยงดานขอมูล

5. คณะกรรมการบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษยและจัดการความรู เปนผูประสานโปรแกรม
ความเสี่ยงดานบุคลากร
6. คณะคณะกรรมการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เปนผูประสานโปรแกรม
ดานเครื่องมือและอุปกรณ
7. คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เปนผูประสานโปรแกรมดานโครงสราง
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ซึ่งดูแลดานการปองกันอัคคีภัย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ การ
กําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย ระบบความปลอดภัย ไฟฟา
8. คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เปนผูประสานโปรแกรมดานการ
เฝาระวังโรค การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทและหนาที่ดังนี้
1. จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง มีการคนหาความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง และจัดระดับ
ความสําคัญ รวมทั้ง สื่อสารสรางความตระหนัก คนหาสาเหตุ เพื่อการแกไขและปองกัน
2. การจัดระบบรายงาน/จัดทําฐานขอมูลของความเสี่ยง วิเคราะหและใชประโยชนจากระบบรายงาน
และประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงเขาดวยกัน
3. ประเมินผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง บูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน
เสนอแนวทางปองกันและกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ
4. รวมผลักดันการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหสอดคลองกับ
เปาหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
5.2 คณะอนุกรรมการเลขาความเสี่ยง (Risk Secretary)
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการเลขาความเสี่ยง
ซึ่งมีองคประกอบของทีมคือผูประสานงานของทีมนําดานตางๆและทีมนําดูแลผูปวย โดยใหมีบทบาทและหนาที่
ดังนี้
1. รวบรวมรายงานอุบัติการณ ใบรองเรียน รวบรวมอุบัติการณในแตละเดือน ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
2. ทํารายงานสรุปรายเดือน รวบรวมเปนสถิติของโรงพยาบาล เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
3. ประสานงานและใหขอมูลความเสี่ยงแกหนวยงาน/ ทีมนําและ PCT ตางๆ
4. ติดตามผลการดําเนินการของทีมนําและ PCT ตางๆ โดยเฉพาะการทบทวนหาสาเหตุ
หากแมนทีมใดไม RCA ในเวลาที่กําหนด สามารถสงใบเสนอแนะโอกาสพัฒนา (ใบ CAR)
เพื่อเตือนใหดําเนินการตอไป
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6. แนวปฏิบัติในการดําเนินการ
6.1 การคนหา/การรายงานความเสี่ยง
มีการคนหา/เฝาระวังความเสี่ยง ดังนี้
ก. การคนหาความเสี่ยงเชิงรุก
จากการเยี่ยมสํารวจ หรือการตรวจสอบระบบของทีมนําตางๆ เชน ENV Round IC Round
Risk Round Quality Round เปนตน
จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การประเมินตนเอง การทํากิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม
/ หัวหนาพาทําคุณภาพ ของทุกหนวยงาน
จากการทบทวนเวชระเบียน / การทบทวนทางคลินิก ของ ทีมนําในการดูแลผูปวย (PCT) และ
หนวยงานที่ใหบริการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย รวมทั้งสหวิชาชีพตางๆ เชนองคกรแพทย องคกรพยาบาล เภสัช
กรรม เปนตน ควรมีการทบทวนทางคลินิกอยางสม่ําเสมอ เชนการทํา trigger tools
คํารองเรียนผานสื่อสารออนไลน หนวยสื่อสารองคกร งานบริหารทรัพยสิน เปนผูคน หาและ
รวบรวม รายงานผานระบบ HOIR
ข. การคนหาความเสี่ยงแบบตั้งรับ จากรายงานตางๆ เชน
1). แบบรายงานเหตุการณ/อุบัติการณ (FM-RM-001-00)
เจาหนาที่ทุกคนที่พบเหตุการณไมพึงประสงค ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพในงานบริการของ
โรงพยาบาล หรือ เกิดความเสียหายตอผูปวย หรือโรงพยาบาล ไมวามากหรือนอย ตองเขียนรายงานเหตุการณ
สงที่ศูนยพัฒนาคุณภาพทุกครั้ง เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพ และปองกันความเสี่ยงในครั้งตอ ๆ
ไป
ในกรณีที่เปนเหตุการณที่มีความรุนแรงต่ํา (ระดับความรุนแรง A – B) สามารถเขียนรายงานเหตุการณ
ผานแบบฟอรม ใบรายงานเหตุการณความเสี่ยง ระดับ A B (ยกเวนยา) และ ใบรายงานเหตุการณความ
คลาดเคลื่อนทางยา ระดับ A B ทั้งนี้ใหนําสงศูนยพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน
2). แบบบันทึกคํารองเรียน/ความเห็นของผูรับบริการ (FM-RM-002-00)
ผูปวย หรือ ญาติสามารถตําหนิ ชมเชย แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการ
ของโรงพยาบาลไดตามชองทางตาง ๆ ไดแก
- บันทึกใสกลองแสดงความคิดเห็น ตามจุดตาง ๆ ในโรงพยาบาล
- จดหมาย Fax โทรศัพท สื่อสารออนไลน หรือรองเรียนโดยตรงกับเจาหนาที่เชนงาน
ประชาสัมพันธ สํานักผูอํานวยการ
การจัดเก็บแบบบันทึกคํารองเรียน/ความคิดเห็น ศูนยพัฒนาคุณภาพและงานประชาสัมพันธ รวมกัน
จัดเก็บตามจุดตางๆ ในทุกวันจันทรของสัปดาห
3). รายงานเวรตรวจการพยาบาล บันทึกประจําวันของหนวยงาน
เปนการบันทึกการปฏิบัติงาน / บันทึกเหตุการณ ซึ่งปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําของหนวยงาน โดย
ผูปฏิบัติอาจไมเห็นความผิดปกติ แตเมื่อเกิดเหตุการณอื่นที่เกี่ยวของสามารถนํามาทบทวนรวมได
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6.2 การการประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ
6.2.1 กลุมอุบัติการณความเสี่ยงดานคลินิกและหมวดอุบัติการณความเสี่ยง Personnel Safety
Goals ของกลุมอุบัติการณความเสี่ยงทั่วไป กําหนดระดับความรุนแรงเปนระดับ A – I ตามรายละเอียด ดังนี้
ระดับ
นิยาม
นิยามสั้นๆ
ความ
เพื่อการจํา
รุนแรง
A พบเหตุการณ /สถานที่ที่ อาจเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ผูพบสามารถ
เกิดที่นี่
นอย
ปรับแกไดกอนเกิดเหตุการณไมพึงประสงค (เปนเหตุการณ near miss)
B เกิดเหตุการณแลว แตไมเปนอันตราย ไมมีผลกระทบใดๆ เนื่องจากยังไมถึง เกิดที่ไกล
ตัวผูปวย / เจาหนาที่
C เกิดเหตุการณ/ความผิดพลาดแลว แตไมเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหาย
เกิดกับใคร
ถึงแมเหตุการณนั้นถึงตัวผูปวย / เจาหนาที่แลว
D เกิดเหตุการณ/ความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผูปวยตองใหการดูแลเฝาระวัง ตองระวัง
ปานกลาง
เปนพิเศษวาจะไมเปนอันตราย
E เกิดเหตุการณ/ความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบ-อันตรายตอผูปวย/ เจาหนาที่ ตองรักษา
เพียงชั่วคราว ตองการการรักษา/แกไขเพิ่มเติม ไมกระทบวันนอน
F เกิดเหตุการณ/ความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบ-อันตรายตอผูปวย/ เจาหนาที่ ที่ เยียวยานาน
ตองใชเวลาแกไขนานกวาปกติ กระทบตอวันนอน ทําใหตองนอน รพ.นานขึน้
G เกิดอันตรายตอผูปวย ถึงพิการถาวร / เกิดผลเสีย หรือผลกระทบทําใหเสีย
ตองพิการ
มาก
ชื่อเสียง/ตวามเชื่อถือ เสี่ยงตอการถูกฟองรอง
H เกิดอันตรายตอผูปวย ตองทําการชวยชีวิต / เกิดผลเสีย หรือผลกระทบทําให ตองการปม
เสียชื่อเสียง และ/ หรือ มีการเรียกรองคาเสียหายจากโรงพยาบาล
I เกิดอันตรายตอผูปวย ถึงเสียชีวิต / เกิดผลเสีย หรือผลกระทบทําใหเสียชีวิต จําใจลา
เสียชื่อเสียงโดยมีการฟองรองทางศาล/ สื่อ
6.2.2 กลุมอุบัติการณความเสี่ยงทั่วไป ยกเวนหมวดอุบัติการณความเสี่ยง Personnel Safety Goals กําหนด
ระดับความรุนแรงเปนระดับ 1 – 5 ตามรายละเอียด ดังนี้
ระดับ
นิยาม
ความรุนแรง
1 เกิดความผิดพลาดขึ้นแตไมมีผลกระทบตอผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
นอย
(* เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 0 -10,000 บาท)
2 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได) ตอผลสําเร็จหรือวัตถุประสงค
ของการดําเนินงาน (* เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 10,001 -50,000 บาท)
3 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว และมีผลกระทบ (ที่ตองทําการแกไข) ตอผลสําเร็จหรือ
ปานกลาง
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน (* เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 50,001 250,000 บาท)
4 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว และทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (*
มาก
เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท)
5 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว และมีผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ทํา
ใหภารกิจขององคกรเสียหายอยางรายแรง (* เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย
มากกวา 10 ลานบาท)
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6.3 การจัดทําบัญชีความเสี่ยง / การติดตาม / การประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดการ
เปนการนําเหตุการณที่เกิดขึ้น มาตรวจสอบ โดยการวิเคราะหคะแนนอันตราย/สัญญาณวิกฤติ
และสรุปเปนบัญชีความเสี่ยง ไวในหนวยงาน เพื่อใชประโยชนในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา และใชในการ
ทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงโดยใช Risk Matrix
ตารางความสัมพันธคะแนนอันตราย: สัญญาณวิกฤติ
ความรุนแรง
G H I [4]
E F [3]
C D [2]
บอย
[4]
High
High
Significant
ความ คอนขางบอย [3]
High
High
Moderate
ถี่ ปานกลาง
[2]
High
High
Moderate
นอย / ไมเกิด [1]
High
Significant
Moderate

A B [1]
Low
Low
Low
Low

ความรุนแรง
4 = ความรุนแรงระดับ G H I
3 = ความรุนแรงระดับ E F
2 = ความรุนแรงระดับ C D
1 = ความรุนแรงระดับ A B
ความถี่

4 = บอย เกิดทุกเดือน
3 = คอนขางบอย เกิดเกือบทุกเดือน หรือเกิด ≥ 6 ครั้ง / ป
2 = ปานกลาง เกิดปละไมเกิน 5 ครั้ง
1 = นอย เกิดปละ1 ครั้ง หรือไมเกิด

การจัดการความเสี่ยงตามสัญญาณวิกฤติ (Risk Matrix)
ระดับความเสี่ยง
High Risk
Significant Risk
Moderate Risk
Low Risk

การจัดการ
RCA วางระบบปองกันอยางรัดกุม กําหนดใน Risk proﬁle ของทีม/หนวยงาน
RCA วางระบบปองกันการเกิดซ้ํา
จัดทํามาตรการปองกัน / แกไข
เฝาระวังอยางตอเนื่อง

การรายงาน
ภายใน 1-2 สัปดาห
ภายใน 1 เดือน
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การจัดทําบัญชีความเสี่ยง
หนวยงาน .....................................
รายการความเสี่ยง

บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)
GHI

ความรุนแรง
EF

CD

AB

บอย

ความถี่

คอนขาง
บอย

ปาน
กลาง

นอย

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สาเหตุ

แนวทางปองกัน

หมายเหตุระดับความเสี่ยงหลังการวิเคราะหตามสัญญาณวิกฤติ แบงเปน 4 ระดับ คือ High Significant Moderate Low
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7. วิธีปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยง
7.1 การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน/งาน
1) สื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล และมอบหมายผูรับผิดชอบความเสี่ยงใน
หนวยงาน
2) รายงาน/รวบรวมขอมูลความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีโอกาสเกิด / ที่เกิดขึ้น ทุกเดือน
3) นําประเด็น/ขอมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มาพูดคุยในการประชุมของหนวยงานทุกเดือน
4) จัดทําเปนบัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) ของหนวยงาน โดยนําขอมูลความเสี่ยง มา
วิเคราะหและจัดระดับความรุนแรงเพื่อการจัดการ พิจารณาและวางมาตรการในการควบคุมปองกันที่เหมาะสม
5) ประเมินการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานของ โดยติดตามเครื่องชี้วัดของหนวยงาน
ทุกเดือน เฝา ระวังความเสี่ยงใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
7.2 การบริหารความเสี่ยงระดับทีม (คณะกรรมการ/ทีมนําตางๆ)
1) นําขอมูลที่ไดจากคณะกรรมการบริการความเสี่ยง รวมทั้งขอมูลความเสี่ยงของหนวยงานที่
เกี่ยวของ มาเปนประเด็นในการประชุมทุกครั้ง
2) วิเคราะห/จัดลําดับความสําคัญของปญหา และหาสาเหตุที่เปนรากเหงาของปญหา ทบทวนและ
กําหนดมาตรการในการแกไข/ปองกันการเกิดซ้ํา
3) จัดสงรายงานการวิเคราะหและมาตรการใหศูนยพัฒนาคุณภาพ ตามแบบบันทึกสรุปการทํา
RCA รวมทั้งติดตามการดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนด ในหนวยงานที่เกี่ยวของ/รับผิดชอบ หากการทํา RCA
ไมเปนไปตามกําหนดเวลา คณะอนุกรรมการเลขาความเสี่ยง จะสงใบเสนอแนะโอกาสพัฒนา (ใบ CAR) เพื่อเตือนให
ดําเนินการตอไป
4) ศึกษาแนวโนมของปญหา/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกําหนดเปนมาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงของทีมตอไป
5) ศึกษาแนวทาง หรือมาตรการในการแกไข/ปองกัน ของทีมอื่นๆ เพื่อนํามาปรับใชในทีม
7.3 การบริหารความเสี่ยงระดับ โรงพยาบาล
1. จัดทํา แบบรายงานเหตุการณ/อุบัติการณ (ใบ HOIR) แบบบันทึกคํารองเรียน / ความเห็นของ
ผูปวย (ใบ COR) แจกจายใหทุกหนวยงาน เพื่อบันทึกเหตุการณไมพึงประสงค หรือขอรองเรียน สงศูนยพัฒนา
คุณภาพ
2. คณะอนุกรรมการเลขาความเสี่ยง นําแบบรายงานเหตุการณ/อุบัติการณ ใบ CAR และ
รายงานความเสี่ยงอื่น ๆ รวบรวมเปนสถิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อนําเสนอตอ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
3. กรณีเปนความเสียหายที่รุนแรง และมีโอกาสถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ใน 4 ประเด็น ไดแก
- กรณีรองเรียนเกี่ยวกับประเด็นการตาย
- กรณีรองเรียนเกี่ยวกับประเด็นการบาดเจ็บสาหัสจากการรักษา
- กรณีรองเรียนเกี่ยวกับประเด็นเรียกคาเสียหายจากการรักษาพยาบาล
- กรณีรองเรียนผานสื่อตาง ๆ เปนการเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงพยาบาล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผูไดรับมอบหมาย ควรแจงใหทีมไกลเกลี่ย
(คณะกรรมการพิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม) ทราบโดยดวน เพื่อพิจารณาและบริหารคําเรียกรอง กอนที่จะเกิด
การฟองรองจริง และบริหารการเงินเพื่อชดเชย ความสูญเสีย และสรุปขอมูล สงใหศูนยพัฒนาคุณภาพ ประสาน
หนวยงานเพื่อนําขอมูลไปพัฒนาตอไป
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4. กรณีเหตุการณที่มีระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป กําหนดใหทีมที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
วิเคราะหหาสาเหตุที่เปนรากเหงาของปญหา (Root Cause Analysis) ทบทวนและกําหนดมาตรการในการแกไข
และปองกันการเกิดซ้ํา
5 . คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห ศึกษา และประเมินผลการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตางๆ ในประเด็น
5.1 สาเหตุ / ปจจัยรวม ที่ทําใหเกิดความเสียหาย
5.2 ระดับความรุนแรงของผลลัพธ และ ผลกระทบ
5.3 ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของกลยุทธที่ใชปองกันและการจัดการ และ พิจารณาเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของประชุม กรณีเหตุการณที่เกิดซ้ําๆติดตอกันใน 3 เดือน เพื่อวิเคราะหปจจัยเชิงระบบ
6. นําผลสรุปแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และนําเสนอในคณะกรรมการบริหาร ทุก 3 เดือน
7.4 การจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ
การรับรูขอรองเรียน
1. ผานแบบบันทึกคํารองเรียน/ความเห็นของผูปวย (ผป.เขียนเอง ตามแบบฟอรม )
2. การรองเรียนดวยวาจา ที่มาดวยตนเอง / โทรศัพท (จนท.บันทึกให)
3. ผานแบบรายงานเหตุการณ (HOIR) เมื่อบุคลากรพบเหตุการณเอง
4. การรองเรียนผาน สปสช
5. สื่อสารออนไลน
6. การสํารวจความพึงพอใจ
ในประเด็นที่ 4 เมื่อหนวยงานสิทธิประโยชน ไดรับขอมูลขอรองเรียนผาน สปสช จะสงตอขอมูล ใหศูนย
พัฒนาคุณภาพ เชนเดียวกับ ขอ 1 , 2 , 3 ซึ่งเมื่อบันทึกผานแบบฟอรมที่เกี่ยวของแลว จะเขาสูระบบบริหารความ
เสี่ยงของ รพ.เพื่อสงตอทีมนําที่เกี่ยวของ ในการตอบสนองตอไป
สวนการสํารวจความพึงพอใจ โรงพยาบาลไดกําหนดใหมีการสํารวจปละ 2 ครั้ง เมื่อไดผลสรุป
จะแจงใหผูเกี่ยวของตอบสนองตอไป
การจัดการขอรองเรียน/เหตุการณไมพึงประสงค
หลังการรับรูเหตุการณ ผูเกี่ยวของเปนผูประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ หากเปนระดับ E ขึ้นไป
หรือมีแนวโนมที่ผูรับบริการจะมีการรองเรียน แจงงานบริหารความเสี่ยง เพื่อแจงทีมเจรจาไกลเกลี่ยซึ่งทีมจะทบทวน
เหตุการณและขอขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม กอนการพูดคุยทําความเขาใจกับผูรับบริการเมื่อจําเปน
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8. Patient Safety Goals
เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบบริการของโรงพยาบาลมีความเสี่ยงนอยที่สุด ไดกําหนดเปาหมายความ
ปลอดภัยที่โรงพยาบาลใหความสําคัญ ครอบคลุม ตาม Patient Safety Goals : SIMPLE ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยน
ตามขอมูลความเสี่ยงในแตละป และตั้งแตป 2560 ไดมีการดําเนินการในทุกหัวขอของ SIMPLE ดังนี้
ความปลอดภัยในการดูแลผูปวย (Patient Safety Goals : SIMPLE)
S : Safe Surgery = SSI Prevention , Safe Anesthesia , Safe Surgical Team
(Correct procedure at correct body site , Surgical Safety Checklist)
Enhanced Recovery After Surgery
I : Infection Control = Hand Hygiene , Prevention of Healthcare Associated
Infection ( CAUTI & VAP Prevention , Central line infection Prevention) Control of MDRO
(multi-drug resistant organisms)
M: Medication & Blood Safety = Safe from ADE (Control of concentrated
electrolyte Solutions , Improve the safety of High-Alert Drug , Safe from Medication error
(Look-Alike Sound-Alike Medication Names) , Medication Reconciliation , Blood Safety
.
P : Patient Care Processes = Patients Identification , Communication
(Effective Communication SBA, Communication During Patient Care Handovers, Communicating
Critical Test Results , Verbal or Telephone Order/ Communication , Abbreviations, Acronyms,
Symbols, & Dose Designation) , Proper Diagnosis , Preventing Common Complication
( Pressure Ulcers , Falls ) Pain Management
L : Line, tube & Catheter = Avoiding Catheter and Tubing Mis-connections
E : Emergency Response = Response to the Deteriorating Patient/RRT ,
Sepsis , Acute Coronary Syndrome , Maternal & Neonatal Morbidity : PPH

ศูนย์พฒั นาคุณภาพ มี.ค.2561
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ภาคผนวก
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Flow การบริหารความเสี่ยง

พบเหตุการณ์
ไมใช

แก้ไขได้ดว้ ยหน่วยงานเอง
ใช
ระดับ A-B

ประเมินความรุ นแรง

ระดับ GHI

ระดับ C-F

รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ร่ วมแก้ปัญหา

แก้ไข&รายงานหัวหน้าหน่วย
กรณี เกิดเหตุการณ์ แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ในหน่วยงาน

ไมได

แก้ไขได้
ได
บันทึกในแบบรายงานอุบตั ิการณ์

สงขอมูลเมือ่ สิ้นเดือน

แก้ไขได้

ได

ไมได

HA / ทีมเลขาRM รวบรวม&ศึกษาข้อมูล

แจ้งทีมไกล่เกลี่ย หรื อ
ผูป้ ระสานงานความเสี่ ยง

เบื้องต้น

แจ้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์มีความถี่สูง

ระดับ A - D

เสนอคณะกรรมการไกล่เกลี่ย

พิจารณาความรนแรง
ระดับ E - I

ประสาน Stake Holder (ผูม้ ีส่วนได้/ส่ วนเสี ย)
ใช
ไมใช

ทบทวนปั ญหา และจัดทํา RCA
ดําเนิ นการทํา RCA
ทํา

รวบรวม/นําไปเป็ นประเด็น
ในการพัฒนาคุณภาพในทีม

ไมทํา

RM ให้ใบ CAR และ
ติดตามการทํา RCA

กําหนดมาตรการในการแก้ไข/ป้ องกัน
และแจ้งกลับ ทีม RM
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ไมผาน

ประเมิน/ติดตาม เฝ้าระวังการเกิดซํ้า

ทบทวนมาตรการ

ผ่าน

จัดทําเป็ นเอกสารคุณภาพรักษาระดับและพัฒนาต่อเนื่ อง

**หมายเหตุ : การรายงานนอกเวลาราชการ ให้รายงานพยาบาลตรวจการ / แพทย์เวร ER / แพทย์เวรใน ถ้าเป็ นเรื่ องรุ นแรงให้รายงาน
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ มี.ค.2561
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล

FM-RM-001-03
แหล่งที่มาการรายงาน  นิเทศงาน
 การดูแลผูป้ ่ วย/ปฏิบตั ิงาน  เวชระเบียน
 ทบทวน case/Trigger  รับส่งเวร
 การลงเยี่ยมหน้างาน  อื่นๆ .....................

รายงานเหตุการณ์ / อุบัตกิ ารณ์ โรงพยาบาลชลประทาน
(Hospital Occurrence / Incident Report)
ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย/ผูป้ ระสบปัญหา ..............................................
อายุ...............ปี
เพศ.....................
AN............................. HN.............................
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เลขที่รับ……………………..
วันที่รับ………………………
เวลา…………………………
หน่วยงานที่รายงาน.........................................
หน่วยงานที่เกิดเหตุ......................................
วันที่เกิดเหตุ............................. เวลา...............
วันที่เขียนรายงาน...........................................

เหตุการณ์ (ให้ทาํ เครื่ องหมาย  ในช่อง  เพื่ออธิ บายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 โปรแกรมความเสี่ ยงทางคลินิก
1.1 อุบัตเิ หตุ
1.1.1  หกล้ม ลื่นล้ม 1.1.4  ET – Tube เลื่อน / หลุด
1.1.2  ตกเตียง ตกเก้าอี้ 1.1.5  ดึง ET – Tube
1.1.3  จากการเคลื่อนย้าย 1.1.6  อื่นๆ (ระบุ).....................
1.2 การให้ เลือด
1.2.1  ผิดหมู่ 1.2.4  เกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด
1.2.2  ผิดคน 1.2.5  อื่นๆ (ระบุ).................................
…………………………..
1.2.3  ลืมให้
1.3 Lab
1.3.4  ส่ง Specimens ผิดที่
1.3.1  ผิดคน
1.3.2  เก็บ ไม่ถูกต้อง 1.3.5  รายงานผิดคน
1.3.3  ผิดตําแหน่ง 1.3.6  อื่นๆ (ระบุ).......................
1.4 X-ray
1.4.2  ผิดตําแหน่ง
1.4.1  ผิดคน
1.4.3  ใส่ Film ผิดซอง 1.4.4  X- ray ซํ้า
1.4.5  รายงานผิดคน 1.4.6  อื่นๆ (ระบุ)....................
1.5 การผ่ าตัด / ดมยา / ทําหัตถการ
1.5.1  ผิดคน 1.5.2  ผิดข้าง / ผิดตําแหน่ง
1.5.3  ลืม gauze / เครื่ องมือ ไว้ในตัวผูป้ ่ วย
1.5.4  งด / เลื่อนผ่าตัด ระบุเหตุผล........................................
1.5.5  ได้รับการผ่าตัดซํ้า
1.5.6  แทรกซ้อนจากการทําหัตถการ (ระบุ).........................
1.5.7 Set ผ่าตัดผิด  ผิดคน  ผิดเวลา
 ผิดข้าง/ผิดตําแหน่ง  ผิดหัตถการ
1.5.8  อื่นๆ (ระบุ) .................................................
 โปรแกรมด้ านเครื่ องมือ / อุปกรณ์ (ทางการแพทย์ )
(ระบุชนิด...........................ยี่หอ้ ................หมายเลขเครื่ อง..............)
ความเสี่ ยงทีพ่ บ  ไม่เพียงพอ
 ไม่พร้อมใช้
 ไม่ปลอดภัย
 ขาดความรู ้ / ทักษะ
6.1  เครื่ องมือแพทย์
6.2  เครื่ องมืออื่นๆ (ระบุ)...................................................
 โปรแกรมด้ านการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อใน รพ.
8.1  การจัด Zoning (การจัดพื้นที่) และเส้นทางเดิน
8.2  อื่นๆ (ระบุ).................................................................

1.6 การรักษาพยาบาลผู้ป่วย
1.6.1  คัดกรองผิดคน  ส่งผูป้ ่ วยผิดแผนก  ส่งผูป้ ่ วยผิดคน
1.6.2  นัดผิดคน  นัดผิดแผนก  นัดผิดแพทย์  นัดผิดวัน / เวลา
1.6.3  เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ระหว่างรอตรวจ (ระบุ)......................................................
1.6.5  Re-visit
1.6.4  การ Admit ล่าช้า
1.6.6  Unplanned Intubation 1.6.7  Re-intubation
1.6.9  Delayed Treatment
1.6.8  Delayed Diagnosis
1.6.11  ย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน
1.6.10  Unplanned CPR
1.6.12  ผูป้ ่ วยกลับเข้ารักษาภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (Re-admission)
1.6.13  เกิดภาวะแทรกซ้อน (ระบุ).......................................................................................
1.6.14  Specific Clinical Risk (ระบุ) ………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………..
1.6.15  Refer
 Unplanned Refer  Delayed Refer  Refer ไม่ได้  อื่นๆ (ระบุ) …………
1.6.16  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................
 ความคลาดเคลื่อนทางยา
ผิดอย่างไร
สัง่ ยา
คัดลอกยาผิด
จ่ายยา
การบริ หารยา
ชนิด / ประเภท
(prescribe)
(transcribe)
(dispense)
(admin)
2.1 ผิดคน
2.2 ผิดชนิด
2.3 ผิดขนาด
2.4 ผิดความแรง
2.5 ผิดรู ปแบบ
2.6 ผิดวิธี
2.7 ผิดเวลา
2.8 ผิดตําแหน่ง
2.9 ผิดอัตราเร็ ว
2.10 แพ้ยาซํ้า/มีประวัติแพ้ยา
2.11 ยาหมดอายุ
2.12 ไม่ได้ให้ยา
2.13 ให้ยาที่ Off
2.14 อื่นๆ................................
1. ชื่อยา..............................................Tab/inj/syr/................ความแรง.............................
2. ชื่อยา..............................................Tab/inj/syr/................ความแรง.............................
3. ชื่อยา..............................................Tab/inj/syr/................ความแรง.............................
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 โปรแกรมด้านสิทธิ (ผู้ป่วย / บุคลากร) / จริยธรรมวิชาชีพ / ข้ อร้ องเรียน
 โปรแกรมด้ านข้ อมูลและสารสนเทศ
3.1  ปฏิเสธการทําหัตถการ / การรักษา
4.1  เวชระเบียนไม่ถูกต้อง
4.2  เวชระเบียนหาย
3.2  ไม่สมัครใจรักษา / หนีกลับ ระบุสาเหตุ........................................
4.3  ไม่ได้บนั ทึกเวชระเบียน / บันทึกไม่ครบถ้วน
3.3  พฤติกรรมบริ การ 3.4  ละเมิดสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย  ละเมิดสิ ทธิ บุคลากร
4.4  ระบบ IT
3.5  ข้อร้องเรี ยน
 ระบบบริ การ  สิ่ งแวดล้อม
 เครื่ องมือ อุปกรณ์ (ระบุ)..............................  ระบบบริ การ IT
(ระบุ).............................................................................................
 โปรแกรม (OPD, IPD, การเงิน, อื่นๆ...........................................)
3.6  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................
4.5  ผิดคน
4.6  อื่นๆ (ระบุ)............................................................
 โปรแกรมด้านบุคลากร / การสื่ อสาร
5.1  ขาดเวร / ขาดงาน
5.2  ลากะทันหัน
5.3  ละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบตั ิงาน
5.4  อุบตั ิเหตุ/บาดเจ็บจากการทํางาน
5.5  การสื่ อสารบกพร่ อง
5.5.1  ระหว่างบุคลากร 5.5.2  ระหว่างหน่วยงาน
 ข้อมูลไม่ชดั เจน
 ไม่ครบถ้วน
 เข้าใจไม่ตรงกัน
 อื่นๆ.............................................
5.6  อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................

 โปรแกรมด้ านโครงสร้ างทางกายภาพ สิ่ งแวดล้ อม และความปลอดภัย
7.1  ประปา
7.2  ไฟฟ้า 7.3  โทรศัพท์ 7.4  จราจร
7.5  อัคคีภยั
7.6  อาคารสถานที่
7.7  ถนน
7.8  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................
ความเสี่ ยงที่พบ  ไม่เพียงพอ  ไม่พร้อมใช้  ไม่ปลอดภัย
 โปรแกรมด้ านการเงิน
9.1  ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
9.2  ส่ งเวชระเบียนล่าช้า ถูกตัดเงิน
9.3  ไม่มียา / เครื่ องมือ / อุปกรณ์ เนื่ องจากบริ ษทั งดส่ งของ
9.4  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................

 โปรแกรมด้านวิจัย
 โปรแกรมด้านการเรียน การสอน
โปรแกรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
10.1  ความรู้ (ระบุ)................................................
11.1  อุปกรณ์ (ระบุ)........................................
12.1  ปั จจัยเอื้ออํานวย (ระบุ)............................
10.2  สิ่ งสนับสนุน (ระบุ).....................................
11.2  ห้องเรี ยน (ระบุ)....................................
12.2  การแต่งกาย (ระบุ)............................... ...
10.3  จริ ยธรรม (ระบุ)...........................................
11.3  อาจารย์ (ระบุ)........................................
12.3  อื่นๆ (ระบุ)..............................................
10.4  อื่นๆ (ระบุ)..................................................
11.4  ห้องสมุด (ระบุ)......................................
11.5  นิ สิต/นักศึกษา (ระบุ).............................
บรรยาย / สรุ ปเหตุการณ์ และการจัดการเบือ้ งต้ น (กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจนในการส่งต่อข้ อมูล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
สาเหตุ(เบื ้องต้ นของเหตุการณ์ครัง้ นี ้)
 ผูป้ ่ วย (ระบุ)....................................................  ระบบงานเดิม (ระบุ)............................................  บุคลากร (ระบุ).......................................................
 สิ่ งแวดล้อม (ระบุ)...........................................  เครื่ องมือ/อุปกรณ์ (ระบุ)............................................  การสื่ อสาร(ระบุ).............................................
 อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................................................................... เฉพาะงาน RM : ส่ งผูเ้ กี่ยวข้อง
 PCT..............................................
 MSO  NSO  เภสัชกร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ทีมนํา...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ทีมนํา...........................................
ผลลัพธ์ ท่เี กิดขึน้
 อื่นๆ.............................................
แนวทางแก้ ไข/ป้ องกัน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ผู้เห็นเหตุการณ์ ประเมิน
 ระดับ A  ระดับ B  ระดับ C  ระดับ D  ระดับ E  ระดับ F  ระดับ G  ระดับ H  ระดับ I
กรรมการความเสี่ยงประเมิน  ระดับ A  ระดับ B  ระดับ C  ระดับ D  ระดับ E  ระดับ F  ระดับ G 
บ Hณ
บI
ศูนย์ระดั
พฒั นาคุ
ภาพระดั
มี.ค.2561
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แบบบันทึกคํารองเรียน / ความเห็นของผูปวย
**********
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ......................
ตองการ
 รองเรียน
 แสดงความคิดเห็น
 ชมเชยการปฏิบัติงาน
1. รายละเอียดผูรองเรียน / ผูแสดงความคิดเห็น
ชื่อ-สกุล ...............................................สถานะ  ผูปวย หรือผูรับบริการ ญาติ  ผูพบเห็นเหตุการณ
ที่อยู...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
โทรศัพท บาน................................... ที่ทํางาน ................................. มือถือ..................................
กรณีเจาหนาที่ชวยบันทึก วิธีการรองเรียน  จดหมาย  โทรศัพท  โทรสาร แจงดวยวาจา  อืน่ ๆ.....
2. หนวยงานที่รองเรียน
 ผูป วยนอก หองตรวจ .....................  ผูปวยใน ตึก...................  อื่นๆ (ระบุ).....................
3. เรื่องที่รองเรียน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. เรื่องแสดงความคิดเห็น / ชมเชย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เฉพาะงาน RM : ส่ งผูเ้ กี่ยวข้อง
...........................................................................................................................................................
 PCT………….............................
...........................................................................................................................................................
 MSO  NSO  เภสัชกร
 ทีมนํา…………...........................
...........................................................................................................................................................
 ทีมนํา…………...........................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับคืน ................
การดําเนินการ ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่ ...........................

ศูนย์พฒั นาคุณภาพ มี.ค.2561

16

ใบเสนอแนะโอกาสพัฒนา
(Corrective Action Request : CAR)
ที่มาของใบ CAR :

- คํารองเรียนของผูปวย
- แบบรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ
- ผลการเยี่ยมสํารวจภายใน

FM – RM – 004 - 02

อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………
……………………………………

ผูออกใบ CAR : …………………………………………ตําแหนง………………….วันที่………………..
โอกาสพัฒนา/ความไมสอดคลองกับมาตรฐาน ขอปฏิบัติ หลักวิชาการ/ประเด็นทาทายการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
กําหนดเสร็จภายใน…………………………………………………………………………………
ผูรับใบ CAR : ……………………………………………ตําแหนง………………….วันที่…………………
มาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดซ้ํา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
ลงนาม…………………………………………ตําแหนง………………….วันที่………………….
สําหรับศูนยพัฒนาคุณภาพ
ผลการติดตาม ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ปดประเด็น
ออกใบ CAR ใหม
เลขที่……………………………..
ลงนาม………………………………………...ตําแหนง………………….วันที่………………….
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แบบบันทึกสรุปการทบทวนหาสาเหตุ
โรงพยาบาลชลประทาน

1. ชื่อเหตุการณ (ตามแบบรายงาน HOIR)………………………………………………………………………
เลขที่รับ (HOIR)............................................... วันที่รับ (HOIR).....................................................
วันที่เกิดเหตุ...................................................... เวลาที่เกิดเหตุ.........................................................
สถานที่เกิดเหตุ………………………………..
หอผูปวย / หนวยงาน ...........................................
2. รายละเอียดของเหตุการณ
เวลา

เหตุการณ

3. การวิเคราะหเบื้องตน
ประเด็นทบทวน
1. ผูปวย
2. ระบบงานเดิม / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. บุคลากร
4. เครื่องมือและอุปกรณ
5. สิ่งแวดลอม
6. การสื่อสาร
7. อื่นๆ
หมายเหตุ

ขอสังเกตอื่นๆ

รายละเอียด / หรือปญหาที่พบ

เปนสาเหตุหรือไม

- จะเขียนเปนขอๆ หรือทําเปน Flow Chart
ก็ได แลวระบุวา มีการทํา / ไมทํา /
หรือทําแตกตางไปจากเดิม
- อัตรากําลัง / คุณสมบัติ /
ความสามารถ / ทักษะ
- พอ ?
- ประสิทธิภาพ ?
- ชัดเจน ? ครบถวน ?
- ตอเนื่อง

- หากเปนเหตุการณอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับผูปวย ขอ 1 ไมตองวิเคราะห
- หากมีประเด็นอื่นๆ ที่คาดวาจะเกี่ยวของกับปญหาสามารถทบทวนเพิ่มเติมได เชน
ระบบการบริหารจัดการ เปนตน
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4. ผังการวิเคราะห (ผังกางปลา หรือ Tree diagram หรืออื่นๆ เชน Flow ปกติ+ขอบกพรอง)
สาเหตุ 1

สาเหตุ 2

ประเด็น / ปญหา
สาเหตุ 4

สาเหตุ 3
หรือ

Flow ปกติ

ขอบกพรองทีพบ

ขอจํากัดที่ไมสามารถปฏิบัตไิ ด

สรุปสาเหตุสําคัญ
1……………………………………………….. ………………………………………………..
2………………………………………………..………………………………………………..
3………………………………………………..………………………………………………..
5. สรุปสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการแกไข / ปองกัน
มาตรการ / กลยุทธในการลดความเสี่ยง

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

กําหนดแลวเสร็จ

คณะทํางาน
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..
5…………………………………………………………..
หมายเหตุ

- ไมควรระบุชื่อผูป วย เพื่อใหเปนความลับ / ปกปองผูปวย
- ไมควรระบุชื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อจะไมใหเปนการจับผิด
เปนความตองการวิเคราะหหาความผิดปกติในระบบ

ศูนย์พฒั นาคุณภาพ มี.ค.2561

19

แบบฟอรมแสดงการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง ( RCA )
หนวยงาน .............
วันที่เกิดเหตุการณ ………………….
ระดับความรุนแรง ….

HOIR No: .........
วันที่ทบทวน .................
ประเด็น ...........................

สมาชิกผูรวมทบทวน ประกอบดวย
1. ..........
2. …………..
3. ..........
4. …………….
ขั้นตอนการทบทวน/วิเคราะห
1. เรียงรอยเรื่องราว (Timeline) ลําดับเหตุการณ : สรุปเหตุการณสําคัญ (When ,What ,Where ,How)
บรรยาย หรือ บันทึกเหตุการณตามเวลา
2. หาจุดเปลี่ยน (unsafe act) : สรุปประเด็นสําคัญ (What ?) ประเด็นสําคัญ หรือ การกระทํา/การตัดสินใจ ที่
อาจนําสูความไมปลอดภัย มีอะไรบาง อาจจะมีไดมากกวา 1 จุด หากการเขียน flowchart ชวยใหเกิดความเขาใจดี
ขึ้นก็ใหเขียน flow chart ประกอบ
3. คําถามที่ใชกระตุนทีมในการวิเคราะหหา RCA
no
1

(
(
2 (
(
3 (
(
4 (
(

) เกี่ยวของ
) ไมเกี่ยวของ
) เกี่ยวของ
) ไมเกี่ยวของ
) เกี่ยวของ
) ไมเกี่ยวของ
) เกี่ยวของ
) ไมเกี่ยวของ

ผูปวย
บุคลากร
งานที่มอบหมาย
ทีมงาน

5

( ) เกี่ยวของ
( ) ไมเกี่ยวของ

เครื่องมือ

6

( ) เกี่ยวของ
( ) ไมเกี่ยวของ

วัฒนธรรมของ
องคกร

7

) เกี่ยวของ
) ไมเกี่ยวของ
) เกี่ยวของ
) ไมเกี่ยวของ

(
(
8 (
(

สิ่งแวดลอม
การสื่อสาร

ปจจัย

( ) อาการ , ( ) ความรุนแรงของโรค , ( ) แนวโนมของโรค, ( ) case
ซ้ําซอน , ( ) ขาดขอมูล
( ) ความรู ความสามารถ, ( ) ทักษะ, ( ) ออนลา, ( ) แรงจูงใจ ,( )
ทัศนคติ , ( ) สุขภาพกายและจิต, ( ) ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
( ) ภาระงานหนักเกินไป, ( ) การมอบหมายไมเหมาะสมกับระดับความสามารถ
( ) อื่นๆ
( ) โครงสรางของทีมงาน, ( ) ลักษณะของผูนํา, ( ) การสนับสนุนจากฝาย
บริหาร
( ) อื่นๆ
( )ชํารุด, ( ) ใชไมเปน, , ( )ไมไดรับการตรวจสอบ/บํารุงรักษา, ( ) Error
บอย
( ) อื่นๆ
( ) องคกรเอื้อตอการแกปญหา, ( ) แรงกดดัน, ( ) การเงิน, ( ) ทิศทางนโยบาย
( ) อื่นๆ
( ) ปจจัยทางกายภาพ เชนแสง,เสียง,โตะ-เกาอี้ไมเหมาะสม,ความปลอดภัย
( ) อื่นๆ
( ) การสื่อสารไมทั่วถึง, ( ) แนวทางการปฏิบัตไิ มชัดเจน, ( ) ไมสื่อสาร,
( ) การสื่อสารระหวางหนวยงาน ( ) อื่นๆ
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ มี.ค.2561
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4. หาปจจัยสาเหตุ ใหรวมกันพิจารณาปจจัยที่เปน workplace factor และ organization factor ที่เกี่ยวเนื่อง
กับ unsafe act พยายามอยาใหจบที่ human error
Local Workplace Factors
Organizational Factors
ลักษณะของผูปวยมีผลตอการเกิด AE หรือไม
แนวทางอะไรที่ควรมีสําหรับผูปวยที่มีลักษณะนี้
บุคลากรมีความเหนื่อยลา เครียด เสียสมาธิ
หรือไม

การจัดระบบงานและสิ่งแวดลอมอะไรที่จะปองกันได

บุคลากรมีความรูและทักษะเพียงพอหรือไม

การฝกอบรมและการใหขอมูลอะไรบางที่จําเปน
ระบบเตือน (reminder system) อะไรที่จะชวยได

สมาชิกในทีมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่หรือไม มีการมอบหมายงานอยางไร
สมาชิกในทีมไดรับขอมูลที่ชัดเจนหรือไม

แนวทางการบันทึกขอมูล การสื่อสารและสงตอขอมูล
ระหวางสมาชิกที่จะชวยปองกันไดควรเปนอยางไร

เครืองมือ อุปกรณ เวชภัณฑ สถานที่ มีความพรอม ระบบการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ เวชภัณธ สถานที่/
หรือไม
สิ่งแวดลอม อะไรที่ชวยได มีทรัพยากอะไรที่ตองการเพิ่ม
ระบบการติดตามกํากับและตอบสนองเปนอยางไร
การออกบบระบบงานเอื้อตอการทํางานที่ปลอดภัยหรือไม
มีนโยบายอะไรที่เปนอุปสรรคในเรื่องนี้
วัฒนธรรมองคกรเปนอยางไร

5. สรุปสาเหตุที่ทีมคิดวานาจะเปนสาเหตุของปญหานี้ โดยถามตัวเองวา ......
- ถาเราแกไขสาเหตุนี้แลว จะเกิดปญหาซ้ําอีกหรือไม ?
- ถาทีมคิดวาเปนสาเหตุที่แทจริง จะอธิบายสิ่งที่เกิดไดอยางไร?
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6. ออกบบระบบดวยความคิดสรางสรรค ใหรวมกันพิจารณาวาจะใชแนวคิด Human Factor Engineering
และความคิดสรางสรรคในการออกแบบระบบงานเพื่อปองกันปญหาอยางไร แลวตั้งคําถามกลับวาเมื่อทําอยางนั้น
แลวจะปองกันปญหาไดจริงหรือไม
ทีมสรุปแนวทางการปองกันแกไขมิใหเกิดซ้ํา ทีมคิดรวมกัน ....
-ถามีผูปวยที่มีอาการปวย โรค สภาพคลายรายนี้ มารักษาที่เราอีก เราจะทําอยางไร ใหเกิดความเสี่ยงนอย
ที่สุด
-ถายอนเวลาได (ยอนคิด) จะทําอยางไรใหดีที่สุดเพื่อปองกันเหตุการณไมใหเกิดซ้ํา? ( คน ,ระบบ,เครื่องมือ)
(นําขอมูลที่สรุปไดในชองนี้ ไปบันทึกลงใน Service Profile หรือแฟมการทบทวน12กิจกรรม เชน บันทึกลงใน
กิจกรรมที่การทบทวนเหตุการณที่สําคัญ เพื่อเขาสูระบบการเฝาระวังความเสี่ยงตอไป)

สรุปการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงRCA
วัน เดือน ป สรุปเหตุการณ
สาเหตุของปญหา

ลงชื่อ หัวหนาทีม ..................................

วิธีดําเนินการปองกัน/แกไข

ผูรับผิดชอบ

วันที่ ................................
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