Service Profile
ทีมบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล ปากพนัง
1. บริบท1 (Context)
( ก.) หน้ าที่และเป้าหมาย
ค้นหาความเสี่ ยงและควบคุมความสู ญเสี ยของผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และทรัพยากรของโรงพยาบาล
ทาให้เกิดระบบ
บริ การที่มีคุณภาพ
( ข.) ขอบเขตการให้ บริการ ศักยภาพ ข้อจากัด
ขอบเขตการให้ บริการ :
ทุกหน่วยงาน ทุกทีมคุณภาพ ทาการค้นหาความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยง จัดการความเสี่ ยงและประเมินผล
การแก้ไข
ศักยภาพ :
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซี่ งประกอบด้วยหัวหน้างานทุก หน่ วยงาน สามารถบริ หารความเสี่ ยงใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อจากัด : เจ้าหน้าที่ไม่คนุ้ เคยกับโปรแกรมความเสี่ ยงที่ใช้ในปัจจุบนั
(ค.) ผู้รับผลงานและความต้ องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)
ลูกค้ าภายใน
ฝ่ าย / หน่ วยงาน
ความต้องการ
ทุกหน่วยงาน
-ต้องการรับทราบอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นหรื อเกี่ยวข้องของหน่วยงานตนเองในเวลาที่
เหมาะสม
-ต้องการการทบทวนตามระยะเวลาที่กาหนด
เจ้าหน้าที่ทุกคน
-ต้องการความปลอดภัยจากการให้บริ การ
ลูกค้ าภายนอก
ผูร้ ับบริ การ -ได้รับความปลอดภัยทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
ประชาชน

1

-ได้รับความปลอดภัยด้านสิ่ งแวดล้อม จากระบบกาจัดของเสี ยของโรงพยาบาล

เขียนอย่างสรุป ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สามารถใช้ตารางสรุปในบางเรื่องได้

(ง.) ประเด็นคุณภาพที่สาคัญของหน่ วยงาน
ทุกหน่วยงาน ทีมคุณภาพ บริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(จ.) ความท้ าทาย ความเสี่ ยงสาคัญ (จุดเน้ นในการพัฒนา)
* ความท้าทาย
1. การสร้างความตระหนักและให้เห็นคุณค่าในการรายงานอุบตั ิการณ์
2. การกระตุน้ ให้มีการค้นหาความเสี่ ยงโดยใช้เครื่ องมือต่างๆ
3. การกาหนดระดับความรุ นแรงและแก้ไขความเสี่ ยงภายในเวลาที่กาหนด
ความเสี่ ยงสาคัญ
1.การค้นหาความเสี่ ยงในหน่วยงานไม่ครอบคลุม
2.การทบทวนและแก้ไขอุบตั ิการณ์ไม่เป็ นไปในระยะเวลาที่กาหนด
3.การรายงานความเสี่ ยงไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
4.เจ้าหน้าที่ไม่คุน้ เคยในการบันทึกอุบตั ิการณ์ การใช้โปรแกรมความเสี่ ยง
* ความเสี่ยงสาคัญ
ลาดับ
ความเสี่ยง
1.
1การค้นหาความเสี่ ยงใน
หน่วยงานไม่ครอบคลุม
การทบทวนและแก้ไข
อุบตั ิการณ์ไม่เป็ นไปใน
ระยะเวลาที่กาหนด

2.

การรายงานความเสี่ ยงไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

แนวทางแก้ไข
1.ทบทวนคู่มือบริ หารความเสี่ ยง
2.สร้างความเข้าใจกระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยง
การค้นหาความเสี่ ยง
-ช่องทางการค้นหาความเสี่ ยง
-การใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น trigger tool โดย
กาหนดตัว trigger ทั้งหมด 16 ตัว
-ทบทวน 12 กิจกรรม
-กระบวนการหลักของหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ ยงc]t8;k,i6oci’
การจัดการความเสี่ ยง
การประเมินผล
1 ผูบ้ ริ หารสูงสุดกาหนดนโยบายความ
ปลอดภัย
ร่ วมกระตุน้ ให้หน่วยงานบันทึกอุบตั ิการณ์
และแก้ไข
2.หัวหน้าทุกหน่วยงานเป็ นกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

ผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้
-ร้อยละการแก้ไข
อุบตั ิการณ์ตามเวลาที่
กาหนด

-ร้อยละหน่วยงานมีการ
รายงานความเสี่ ยง

3.

เจ้าหน้าที่ไม่คุน้ เคยการใช้
โปรแกรมความเสี่ ยง NRLS

1.ประชุมแนะนาการใช้โปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่ -เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทุกคน
ใช้โปรแกรมถูกต้อง
2.กาหนดให้หวั หน้าหน่วยงานร่ วม แนะนา
ติดตาม
การใช้โปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

* จุดเน้ นในการพัฒนา
1. การสร้างความรู ้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมความเสี่ ยง
2.การค้นหาความเสี่ ยงโดยใช้เครื่ องมือต่างๆ
3.การประเมินระดับความรุ นแรงและการแก้ไขอุบตั ิการณ์
4. ทา Risk register ทุกหน่วยงาน.

(ฉ.) ประเด็นการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เกีย่ วข้ อง :
(ช.)ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ ) :

จานวนอุบัติการณ์
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2559

2560

ความเสี่ยงทั้งหมด
ความเสี่ยงทางคลินิก
637ความเสี่ยงทั่วไป

2561

2562

2559
5458
4692
766

2560
4100
3691
409

2563

2561
3659
3345
313

2562
2284
2232
183

2563
1460
1385
75

จากกราฟแท่งแสดงจานวนอุบตั ิการณ์ของปี 2559-2563 มีจานวน 5458,4100,3159,2467 และ
1460 ครั้ งจานวนอุบตั ิการณ์ ล ดลงในแต่ละปี พบอุบตั ิการณ์ ที่ ลดลงเป็ นอุบตั ิการณ์ ที่ เกือบพลาดจาก
ความคลาดเคลื่อนทางยา จากการที่มีการทบทวนและการปรับการเฝ้าระวังการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา เพิ่มมากขึ้น ส่ วนอุบตั ิการณ์จากการดูแลผูป้ ่ วยลดลงซึ่ งจะต้องกระตุน้ หน่ว ยงานทางคลินิกให้มี
การค้นหาความเสี่ ยง จากการใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น Trigger Tool , ทบทวน 12 กิจกรรม

2. อัตรากาลัง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 20 คน ประกอบด้วย
- แพทย์
จานวน 1 คน
- ทันตแพทย์
จานวน 1 คน
- เภสัชกร
จานวน 3 คน
- เทคนิคการแพทย์
จานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 13 คน
- นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 คน
เลขาทีมคุณภาพทุกทีม และหัวหน้ างานทุกหน่ วยงาน เป็ นกรรมการ จานวน 20

คน

3.เทคโนโลยี
ใช้โปรแกรมความเสี่ ยง NRLS ( National Reporting Learning System )
4.เครื่ องมือที่สาคัญ
ใช้โปรแกรม NRLS ในคอมพิวเตอร์หรื อ ผ่านมือถือทาง google chrome
.2.กระบวนการสาคัญ (Key Process)
2.1 กระบวนการหลัก
2.1 กระบวนการหลัก
สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

ตัวชี้วัดที่สาคัญ

-การค้นหาความเสี่ ยง

ทุก หน่ วยงานมี การค้นหาความ ความครอบคลุ ม การรายงาน
เสี่ ยงทั้งเชิ ง รุ ก และเชิ งรั บ และ อุบตั ิการณ์ของหน่วยงาน
บันทึ ก อุบัติก ารณ์ ในโปรแกรม
ความเสี่ ยง
-การประเมินและจัดอันดับความ ทุ ก ห น่ ว ย งาน ที ม คุ ณ ภ าพ
รุ นแรง
ประเมินอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น

-การจัดการคามเสี่ ยง

-การประเมินผล

ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น อุบตั ิการณ์ระดับความรุ นแรง Eสิ่ งแวดล้อม ปลอดภัย
I ได้
รับการแก้ไข
ทุ ก ห น่ ว ย ง าน ติ ด ต าม ก าร จานวนอุบัติก ารณ์ รุนแรงที่ เกิ ด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน ซ้ า

กระบวนการหลัก
การค้นหาความเสี่ ยง

การประเมินความเสี่ ยง

การจัดการกับความเสี่ ยง

การประเมินผล

กิจกรรม
-กระตุน้ ให้หน่วยงานและทีมนาค้นหาความเสี่ ยงเชิงรุ กจาก
กระบวนการหลัก
-รวบรวมความเสี่ ยงที่ได้จากการค้นหาในกระบวนการหลัก
-รวบรวมอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นในโงพยาบาล
-จัดทาบัญชีความเสี่ ยงของหน่วยงาน
-จัดลาดับความสาคัญของอุบตั ิการณ์
-ประเมินความรุ นแรงของอุบตั ิการณ์
-ประเมินข้อเท็จจริ ง
-ควบคุมความเสี ยหาย
-การป้องกัน/ควบคุมความสู ญเสี ย
-การชดเชยความสู ญเสี ย
-การจัดการความเสี่ ยงการบริ การของแพทย์
-ประเมินการสะท้อนกลับ/ผลการแก้ไขและวิธีการแก้ปัญหา
-ประเมินผลการเกิดเหตุการณ์ซ้ า
-ทบทวนระบบบริ หารความเสี่ ยง

โปรแกรมความเสี่ ยง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

โปรแกรม
หมวดเวชระเบียนและสารสนเทศ
หมวดป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
หมวดโครงสร้างทางกายภาพ
หมวดยา สารน้ า และการให้เลือด
หมวดการดูแลผูป้ ่ วย
หมวดทรัพยากรบุคคล
หมวดสิ ทธิของผูป้ ่ วย/ข้อร้องเรี ยน

ผูร้ ับผิดชอบ
ทีม IM
ทีมIC
ทีมENV
ทีมPTC
ทีมPCT
ทีมRM
ทีมRM

โปรแกรมที่ 1. หมวดเวชระเบียนและสารสนเทศ
อุบัติการณ์
ความ
รุนแรง
การบันทึกเวชระเบียนไม่ถูกต้อง/ไม่
8
ครบถ้วน

เกิดปัญหาด้านข้อมูล สารสนเทศ เช่น
ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่น่าเชื่อถือ/
ไม่เป็ นปัจจุบนั

2

การแก้ไข/ป้องกัน
-การบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ ให้เป็ น
ปัจจุบนั >> สอบถามข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบนั (ไม่เอาที่
อยูต่ ามบัตรประชาชน) และข้อมูลผูต้ ิดต่อเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน และตรวจสอบข้อมูลสิ ทธิการ
รักษา ทุกครั้ง
-การบันทึกข้อมูลประชากร แฟ้ม person
1.ห้องบัตรไม่ตอ้ งบันทึกข้อมูลแฟ้ม person >>
IT ล็อก การเข้าใช้งาน แฟ้ม person
2 นาใบกรอกประวัติผปู ้ ่ วยใหม่ให้กลุ่มงานเวชฯ
ตรวจสอบ Type ประชากร
3 กลุ่มงานเวชฯนาข้อมูลให้ IT Update แฟ้ม
Person ลง Type ประชากร ตามที่กลุ่มงานเวชฯ
ตรวจสอบ
-audit เวชระเบียนโดยหัวหน้าเวรERประชุม
ชี้แจงในหน่วยงาน
-ทบทวนการลงข้อมูลใน HosXp หน้าจอ
อุบตั ิเหตุ
-หลังตรวจให้ทากิจกรรมให้ครบก่อนส่ ง admit
-การทาบัตรตรวจสอบสิ ทธิซ้ าทุกครั้ง

โปรแกรมที่ 2. ป้ องกันการควบคุมการติดเชื้อ
อุบัติการณ์
ความ
รุนแรง
2
บุคลากรถูกวัสดุอุปกรณ์ มีคมทิ่มตา

Central Line-Associated
Bloodstream Infection

3

การแก้ไข/ป้องกัน
-การทาหัตถการในการออกเหตุ ให้ทาขณะรถ
หยุดเคลื่อนที่
-เพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ของมีคม
-ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังตรวจสอบเส้น
ขณะทาIV round
-ใช้หลัก Standard precaution

โปรแกรมที่ 3. โครงสร้ างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เครื่ องมือ การเงิน
อุบัติการณ์
ความ
การแก้ไข/ป้องกัน
รุนแรง
เกิดปัญหาด้านการควบคุม
6
-แจ้งซ่อมตามระบบ หรื อตามช่างหาก
สิ่ งแวดล้อมในสถานที่ทางาน เช่น
ฉุกเฉิน เปลี่ยนหลอดไฟ(เนื่องจากหลอด
ระบบน้ าอุปโภค-บริ โภคไม่เพียงพอ/
เดิมช็อต ทาให้ไฟดับทั้งห้อง
ไม่พร้อมใช้, ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ไม่พร้อมใช้/ดับ/ช็อต/กระพริ บ, การ
บาบัดน้ าเสี ย/กาจัดขยะ ไม่ถูกวิธี/
ไม่ได้มาตรฐาน
เกิดปัญหาด้านการควบคุมการใช้
4
-ประชุมชี้แจงในที่ประชุมกลุ่มการพยาบาล
ทรัพยากร เช่น จัดสรรไม่เหมาะสม/
เรื่ องการเก็บอุปกรณ์
ใช้ไม่คมุ้ -ไม่ถูกตามมาตรฐาน/
หลังส่งต่อผูป้ ่ วย
บุคลากรไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด-สัญญาณฉุกเฉินห้องฟัน+ห้อง Lab ดังขึ้นเองที่
ขาดทักษะการใช้
ห้องคลอดตรวจสอบจุดกดกริ่ ง
-ไฟฆ่าเชื้อ UV-C กระพริ บ มีผปู ้ ่ วย TB 2+
Admitอยู่เขียนใบส่งซ่อม
ใช้ไฟ UV อบฆ่าเชื้อ 2 ชัว่ โมงก่อนทาความ
สะอาดและย้ายผูป้ ่ วยเข้า

อุบัติการณ์
เกิดกรณีความไม่สงบใน
สถานพยาบาล เช่ น เมาสุ ราอาละวาด

บุคลากรได้ รับภัยคุกคามหรื อถูกทา
ร้ ายทางวาจาจากผู้ป่วยและญาติหรื อ
บุคคลภายนอก

ความ
รุนแรง
6

6

โปรแกรมที่ 4 . ยา สารน้า และการให้ เลือด
อุบัติการณ์
ความ
รุนแรง
Medication error : Prescribing (เกิด
8
ข้อผิดพลาด/อุบตั ิการณ์ในขั้นตอน
การสัง่ ใช้ยา)

การแก้ไข/ป้องกัน
- -มี รปภ ประจาตึก 4 ชั้นและ 5 ชั้น 24 ชัว่ โมง
-มีบตั รเฝ้าไข้
-กาหนดการเข้าเยีย่ มถึง 20.00น.
-ใส่กุญแจบันไดหนีไฟ
-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประเมิน
เหตุการณ์หากเกินกาลัง ประสานงานตารวจ
สอบ
-มีการซ้อมแผนกรณี เหตุทะเลาะวิวาทในห้อง
ฉุกเฉินกับตารวจ
-การให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ อรับบริ การโดยเจ้าหน้าที่
(แพทย์/พยาบาล) เป็ นระยะ ๆ โดยแจ้งว่ามี
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินที่ตอ้ งให้การช่วยชีวิตเร่ งด่วน
จานวนเท่าไหร่
-การคัดกรองอาการเบื้องต้น
*กรณีไม่ฉุกเฉิน advice แจ้งระยะเวลาการตรวจ
หลังผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
-การเฝ่ าระวังเหตุเหตุโดยยาม หรื อ เจ้าหน้าที่
ตารวจ

การแก้ไข/ป้ องกัน
-ทบทวนวิธีปฏิบตั ิการพิมพ์ฉลากยา
-ตรวจสอบยาซ้ าก่อนจ่ายยา โดยตรวจสอบชื่อ
ยา ความแรง จานวน วิธีใช้ให้ครบถ้วน
-ปรับยาตามCr. และทา pop up in HosXp
-ทบทวนยา วิธีการใช้ ขนาด จานวนของยาเดิม
ทุกครั้งก่อนกลับบ้าน

Medication error : Transcribing (เกิด 8
ข้อผิดพลาด/อุบตั ิการณ์ในขั้นตอน
การคัดลอกยา)

- กรณีลายมือแพทย์ไม่ชดั เจนให้โทรสอบถาม
แพทย์
- เภสัชกรพิมพ์รายการยา วิธีใช้ และจานวน ลง
ในโปรแกรม Hos-XP โดยดูจาก copy-order
และก่อนสั่งพิมพ์ฉลากยาให้ตรวจสอบชื่อยา
ความแรง วิธีใช้ยา และจานวน เทียบกับ copy order และ PMP ก่อน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้
แก้ไขให้ถูกต้อง

Medication error : Dispensing (เกิด
ข้อผิดพลาด/อุบตั ิการณ์ในขั้นตอน
การจ่ายยา)

-ทบทวนวิธีปฏิบตั ิการรับคาสั่งแพทย์ การจ่ายยา
เน้นย้าวิธีปฏิบตั ิการเขียนคาสั่งการใช้ยาโดยใช้
ชื่อสามัญทางยา
-เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา
และยาที่จดั โดยเทียบกับ copy order และ
Patient medication profile : ถูกคน ถูกขนาด ถูก
วิธี ถูกเวลา รวมถึงจานวน-รายการยาครบถ้วน
ก่อนการส่ งมอบยาให้แก่ตึกผูป้ ่ วยใน ทาป้ายชื่อ
ยาทั้ง 2 ตัวให้แตกต่างกัน และวางห่างกัน

โปรแกรมที่ 5 การดูแลผู้ป่วย
อุบัติการณ์
Un-planed Cardiopulmonary
Resuscitation (CPR)

8

ความ
รุนแรง
15

การแก้ไข/ป้องกัน
-การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ
ขณะให้SK.
-การดุแลผูป้ ่ วยเจ็บหน้าอก -การทา EKG ซ้ า 15
นาที
-ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย palliative care
-ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงชักซ้ า on ET TUBE ก่อน
ส่งต่อ
-ปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษา DKA ระบบ
ปรึ กษาแพทย์เฉพาะทาง

Acute Ischemic Stroke ที่ให้การ
รักษาไม่ทนั golden period

12

พัฒนาระบบการเข้าถึง
-ในคลินิกเรื้ อรัง ทากลุ่มให้ผปู ้ ่ วยและญาติรับรู ้
อาการของโรค Stroke และแจกเอกสารให้ผปู ้ ่ วย
ติดที่บา้ นสื่ อสารกันในแต่ละครัวเรื อน
-รพ.สต. เครื อข่าย งานเวชปฏิบตั ิครอบครัว
ประชาสัมพันธ์อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ตอ้ งมาโรงพยาบาลทันทีและช่องทางการแจ้ง
เหจุ 1669 แก่ประชาชนในพื้นที่

เกิดภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิ นในโรค
HT (CVA)

12

-ทากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มในผูป้ ่ วย
กลุ่มเสี่ ยง คุมไม่ได้
-ติดตามการมาตรวจตามนัด
-ส่งข้อมูล ลง รพ.สต เยีย่ มบ้าน

Hypoxemia /Respiratory failure ใน
Exacerbation of COPD

9

-ค้นหาสาเหตุสิ่งกระตุน้ ที่ทาให้เกิดอาการ
-แนะนาการพ่นยาที่บา้ นก่อนมา รพ และอาการ
ที่ตอ้ งรี บมา รพผูป้ ่ วย COPD ระดับ ModerateSevere ควรได้รับยา LABA +Steroid ทุกราย
ใน COPD clinic
-ทากลุ่มในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิตน
อาการที่ตอ้ งมาโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยที่ยงั สูบบุหรี่ ส่งคลินิกงดบุหรี่
-ทวนสอบความถูกต้องของการใช้ยาพ่นโดย
เภสัชกรในแต่ละครั้งที่มารับบริ การ

โปรแกรมที่ 6 ทรัพยากรบุคคล
อุบัติการณ์
บุคลากรไม่มี work-life balance

ความ
รุนแรง
6

โปรแกรมที่ 7 สิ ทธิของผู้ป่วย/ข้ อร้ องเรียน
อุบัติการณ์
ความ
รุนแรง
4
เจ้ าหน้ าที่ถูกร้ องเรียน
-ห้องน้าห้องพิเศษไม่สะอาด

-พฤติกรรมบริ การพยาบาลเรื่ องการ
พูดจา การให้ขอ้ มูล

การแก้ไข/ป้องกัน
-การเตรี ยมความพร้อมของพยาบาลเวรรส่งต่อ
นาโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลาและตรวจสอบ
ความพร้อมใช้ของโทรศัพท์
-มีระบบการแลกเวรก่อนทุกครั้ง หากมีการแลก
เวรต้องเขียนใบแลกเวรก่อนและแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
-ทบทวนวิธีปฏิบตั ิการอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
ห้องยา

การแก้ไข/ป้องกัน
-แจ้งหัวหน้าพนักงานทาความสะอาดที่
รับผิดชอบของพื้นที่น้ นั ทาความสะอาด
-กาหนดตารางการทาความสะอาดและการ
ตรวจสอบพร้อมทั้งให้มีพนักงานทาความ
สะอาดอยุป่ ระจาจุด
-หัวหน้างานทุกงาน พูดคุย ทบทวนแนว
ปฏิบตั ิการบริ การที่ดี การให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ับริ การ
และญาติ

กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เริ่ มจากค้นหา/ตรวจจับความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยง การจัดการกับ
ความเสี่ ยง (การรายงาน/แก้ไขความเสี่ ยง) การติดตามและประเมินผล
ค้นหา/ตรวจจับความเสีย่ งเชิงรุก/เชิงรับ

ประเมินความรุนแรง

ระดับ
A

ระดับ
B-C-D

ระดับ
E-F

ระดับ
G-H

ระดับ
I

1 เดือน
14วัน

7วัน

วิเคราะห์ RCA ใน 7 วัน

คณะกรรมการ RM
1 เดือน
คณะกรรมการบริหาร/
ทีมนา

รายงานใน 24 ชัว่ โมง
ผูอ้ านวยการ

ระดับความรุนแรง
A

(เกิดที่นี่) เกิดเหตุการณ์ข้ นึ หลังจากตัวเองค้นพบได้ดว้ ยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่
ส่งผลกระทบถึงผูอ้ ื่น ผูป้ ่ วย และบุคลากร
B
(เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่ งผลต่อเหตุการณ์ความผิดพาดนั้น
ไปที่ผอู ้ ื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ถึ งผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร
C
(เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้น และมีผลกระทบถึงผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร แต่
ไม่เกิดอันตรายหรื อเสี ยหาย
D
(ให้ระวัง)เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบกับผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร ต้องให้การดูแลเป็ น
พิเศษ ว่าไม่เป็ นอันตราย
E
(ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร เกิดอันตรายชัว่ คราว
ที่ตอ้ งแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น
F
(เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดมากขึ้น มีผลกระทบที่ตอ้ งใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติ
หรื อเกินกาหนด ผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลยาวนานขึ้น
G
(ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร ทาให้เกิดความพิการถาวร หรื อมี
ผลกระทบทาให้เสี ยชื่อเสี ยง /ความเชื่อถือ หรื อมีการร้องเรี ยน
H
(ต้องการปั๊ม) เกิดความผิดพลาดถึงผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร มีผลทาให้ตอ้ งการช่วยชีวิตหรื อ
กรณีทาให้เสี ยชื่อเสี ยงและ/หรื อมีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากโรงพยาบาล
I
(จาใจลา) เกิดความผิดพลาดถึงผูป้ ่ วยหรื อบุคลากร เป็ นสาเหตุทาให้เสี ยชีวิต เสี ยชื่อเสี ยง
โดยมีการฟ้องร้องทางศาล/ สื่ อ
ระดับความรุนแรงความเสี่ ยงทั่วไป
ระดับ
ผลกระทบ
1

เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ไม่มีผลกระทบต่อผลสาเร็ จหรื อวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
(เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสี ยหาย 0-10,000 บาท)
2
เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ต่อผลสาเร็ จหรื อวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงาน (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสี ยหาย 10,001-50,000 บาท)
3
เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ตอ้ งการแก้ไข) ต่อผลสาเร็จหรื อ
วัตถุประสงค์องการดาเนินงาน (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสี ยหาย 50,001-250,000
บาท)
4
เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว (ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย เกิดผล
กระทบที่มีมูลค่าความเสี ยหาย 250,001-10,000,000บาท )
5
เกิดความผิดพลาดนั้นแล้ว และมีผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย ทา
ให้ภารกิจขององค์กรเสี ยหายอย่างร้ายแรง (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสี ยหายมากกว่า
10 ล้านบาท)
3.ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)

ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2558
จานวนความเสี่ ยงที่รับการรายงาน(ทั้งหมด/รุ นเพิแรง)
่มขึ้น 7101
ร้อยละการรายงาน near miss
>70% 0.11
ร้อยละอุบตั ิการณ์E-Iได้รับการแก้ไข
100
38
ร้อยละอุบตั ิการณ์3-5ที่ได้รับการแก้ไข
100
100
อัตรา AE :1000 วันนอน
<5:1000 1.45
วันนอน

2559
5458
72
72.6
100
3.75

2560
4100
76
84.3
100
2.16

2561
3659
87
83
100
3.58

2562
2467
90
83.3
100
2.67

2563
1460
56
65.69
100
1.9

4.กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั เพื่อให้เป็ นไปตามที่คาดหวังและป้องกันความเสี่ ยงสาคัญของแต่ละกระบวนการ
(รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็ จสิ้ นแล้ว)
ลาดับ
เรื่ อง
กระบวนการ
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้
1. อบรมการบริ หารความเสี่ ยง -อบรมการบริ หารความเสี่ ยง แก่ ร้อยละหน่วยงานมีการ
แกนนาทุกหน่วยงาน
บริ หารความเสี่ ยง 72

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่ างการดาเนินการ
ลาดับ
เรื่ อง
1. -พัฒนาการค้นหาความเสี่ ยง

กระบวนการ
เครื่ องชี้วัด
-กาหนดเครื่ องมือในการค้นหาความ -ร้อยละหน่วยงาน
เสี่ ยง

ในโรงพยาบาลมีการ

-ติดตามการค้นพบความเสี่ ยงเชิงรุ ก

รายงานอุบตั ิการณ์

ในที่ ประชุมกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
-

-สรุ ปรายงานความเสี่ ยงของแต่ละ
หน่วยงานต่อทีม
-RM round ค้นหาปัญหาของการ
บริ หารความเสี่ ยงในแต่ละหน่วยงาน
และให้ความรู ้การรบริ หารความเสี่ ยง
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
-ปรับให้เจ้าหน้าที่ที่พบเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์บนั ทึกเหตูการณ์ใน
โปรแกรมแทนการลงสมุด

2.

อบรมการบริ หารความเสี่ ยง

อบรมการบริ หารความเสี่ ยงแก่แกนนา -จานวนอุบัติการณ์
และการใช้โปรแกรมความเสี่ ยง หน่วยงานรุ่ นที่ 2 ของทุกหน่วยงาน เพิม่ ขึน้
NRLS

ทางคลีนิค

5.แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
โครงการ/
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบการรับ
เรื่ องร้องเรี ยนและ
คุม้ ครองสิ ทธ์

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาระบบข้อ
ร้องเรี ยนตามมาตรฐาน
สปสช.

เครื่ องชี้วัด/เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
-ข้อร้องเรี ยนได้รับการแก้ มีศูนย์รับเรื่ องร้อง ตุลาคม 2563ไขร้อยละ 100
เรี ยน/ คณะกรรมการ กันยายน 2564
-ข้อร้องเรี ยนได้รับการแก้ ไกล่เกลี่ย
ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดเกิน
ร้อยละ 80
เป้าหมาย
-ทีมนา/ทุกหน่วยงาน

อบรมฟื้ นฟูความรู ้
บุคลากรสามารถรายงาน
การบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงจากโปรแกรม
และการรายงานผ่าน ความเสี่ ยงได้
โปรแกรมความเสี่ ยง มากกว่า ร้อยละ 90
NRLS แก่ จนทใน
หน่วยงานทางคลีนิค
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
-ทีมนา/พยาบาลทุกหน่วย
ความรู ้ ความเข้าใจใน งานทางคลีนิค
การค้นหา และการลง
รายงานความเสี่ ยง
โปรแกรมความ
เสี่ ยง NRLS
อบรมทีมนา/หน่วยงาน ทุกหน่วยงานมีการบริ หาร
ในการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
เพื่อให้ทีมนาและทุก -ทีมนา/ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานสามารถบริ หาร

กิจกรรม

หัวหน้างานมีการ ตุลาคม 2563ประชุม/สอนการ กันยายน 2564
ใช้โปรแกรมความ
เสี่ ยง NRLS

ผู้รับ
งบประ
ผิดชอบ
มาณ
RM
0
ทีมไกล่เกลี่ย

RM
คณะกรรม
การบริ หาร
ความเสี่ ยง

สิ งหาคม 2564 RM
คณะกรรม
การบริ หาร
ความเสี่ ยง

0

20,000

ความเสี่ ยงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ประกวดหน่วยงานการ -จานวนหน่วยงานที่ส่งเข้า จัดประกวดหน่วย ตุลาคม 2563- RM
จัดการความเสี่ ยงดีเด่น ประกวด
งานที่มีจานวนการ กันยายน 2564
-จานวนหน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์
รายงานความเสี่ ยง
พื้นฐานการประกวด
สูงและหน่วยงาน
ที่มีการจัดการ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ความเสี่ ยงดีเด่น
เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานมีการ
บริ หารความเสี่ ยงและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10,000

กิจกรรมทบทวนที่สาคัญ
เหตุการณ์
วิเคราะห์ หาสาเหตุ
การปรับเปลีย่ น
1.ผูป้ ่ วยชายไทยสูงอายุ รู ปร่ าง
1. ช่วงเวลาที่ญาติร้องขอรถ
1. กาหนดให้ตึกประสานขอรถ
ผอม อายุ 60 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 312 ส่งกลับบ้าน 16.00 น. แต่ตึกรอ
ทันทีที่ได้รับแจ้งจากญาติ เพื่อ
หมู่ 6 ตาบล ภูเงิน อาเภอ กันทร เคลียร์ D/C ให้เรี ยบร้อยจึงตามรถ เผื่อเวลาให้ ER ได้มีเวลาในการ
ลักษ์ จังหวัด ศรี สะเกษ มารับการ เวลา 16.30 น.
ประสานรถ กรณี รถ refer ยังติด
รักษาตั้งแต่วนั ที่
2. การพิจารณา OT กรณีส่ง case ภารกิจอยู่ เพื่อพิจารณารถ refer
20 กรกฎาคม 2553 – 4 สิ งหาคม วาระสุดท้ายกลับบ้าน ยังไม่ได้มี คันอื่นทดแทน
2553 Dx. CA Ampulla vater
กาหนดในข้อปฏิบตั ิที่ชดั เจน จึง 2. กาหนดให้ถือปฏิบตั ิกรณี
with liver lung masstas with right ต้องขอดุลยพินิจพยาบาลนิเทศ
case วาระสุดท้าย และกรณีส่ง
pleural effusion Admitted 20
3.พนักงานขับรถเวร1ไม่แจ้ง
ศพเป็ นกรณี เดียวกัน สามารถ
กรกฎาคม 2553 – 4 สิ งหาคม
ให้ERทราบ ว่าอยูท่ ี่ไหน เพราะว่า เบิก OT พนักงานขับรถได้
2553 14 วัน อาการผูป้ ่ วยไม่
คาดว่าเป็ นCaseที่รอได้และ
3.ปรับปรุ งการติดต่อสื่ อสารให้
ทุเลา (ทรง,ทรุ ด) ญาติจึงขอกลับ สามารถมาทัน
ชัดเจนโดยต้องระบุดว้ ยว่าด่วน
บ้าน แพทย์ D/C เวลา 15.30 น.
หรื อว่าไม่ด่วน
ญาติติดต่อขอรถส่งผูป้ ่ วยกลับ
บ้าน 16.00 น. จากนั้นพยาบาล
ดูแล Off ICD , Dressing แผล

เป้าหมาย
ผลการทบทวน
1.พยาบาล
1.พนักงานขับรถและพยาบาลส่ ง
และผู้ช่วย
ต่อต้องมาในเวลา 10 นาทีเมื่อถูก
REFER
ตามส่ งต่อ
2.พนักงานขับ
รถส่ งต่อ

โอกาสพัฒนา
1.ความพร้ อมของ
เจ้ าหน้ าที่ในการ
อยู่เวรตลอด 24
ชั่วโมง

ICD , Off IVให้ แนะนาญาติเก็บ
ของใช้ แจ้งประสานงานไปที่ ER
ขอรถส่งผูป้ ่ วย เวลา 16.30 น. ER
โทรตามเวร1คือคุณจรุ งรับทราบ
ว่ามีส่งผูป้ ่ วยที่ตึก4แต่ไม่ยอมบอก
ว่าตอนนี้คุณจรุ งอยูท่ ี่ศรี รัตนะและ
พยาบาลERไม่มนั่ ใจเรื่ องการเบิก
OT ของ พนักงานขับรถ จึงขอ
ปรึ กษาพยาบาลนิเทศ(แต่ก็ได้ตาม
คุณจรุ งแล้ว) พยาบาลนิเทศรับ
consult จาก ER เวลา 16.40 น. มี
คาสั่งให้รถเวร 2 ออกมารับ-ส่ง
ผูป้ ่ วย รถมาถึงตึกเวลา 17.00 น.
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากตึก เวลา
17.05 น.

เหตุการณ์
2.
สภาพทัว่ ไป เด็กชายไทย
รู ้สึกตัวดีผิวสี เหลือง รู ปร่ างผอม
ญาติให้ประวัติวา่ ไข้ อาเจียน 3
ครั้ง เหนื่อยเพลีย ขณะรอซัก
ประวัติที่จุดคัดกรองผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยมีอาการเหนื่อยหอบมาก
คลื่นไส้อาเจียนตลอด จึงย้าย
ผูป้ ่ วยมาตรวจที่ห้องตรวจ
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น แรกรับที่ห้อง
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นผูป้ ่ วยมีอาการ
อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ คลื่นไส้
อาเจียนตลอด สัญญาณชีพแรกรับ
T = 38 องศาเซลเซียส P = 100
ครั้ง/นาที R = 40 ครั้ง/นาที BP
= 80/50 mmHgO2 room air
=89%
ประวัติการเจ็บป่ วย
มาเข้ารับการรักษาวันที่

วิเคราะห์ หาสาเหตุ
การปรับเปลีย่ น
1.จัดระบบการคัดกรองผูป้ ่ วยที่มี 1. แนวทางการคัดกรองผูป้ ่ วย
อาการไม่คงที่และลดระยะเวลา เฉพาะ H1N1
การรอคอย เพื่อให้ได้รับการดูแล
รักษาที่เหมาะสม ทันท่วงที
2. จัดสถานที่ให้บริ การการตรวจ
รักษาผูป้ ่ วยนอกเฉพาะในกลุ่มที่มี
อาการไข้หวัด
3. ใช้แนวทางการตรวจรักษาและ
การวินิจฉัยโรคH1N1 ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
4. กรณีที่ผปู ้ ่ วยมีอาการวิกฤติ เน้น
ย้าแพทย์ พยาบาล ให้ขอ้ มูลแก่
ญาติผปู ้ ่ วยเป็ นระยะๆ
5. ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาญาติที่
สัมผัสใกล้ชิดและมีภาวะเสี่ ยง
ตรวจและรับยา และกลุ่มที่สงั เกต
อาการ
6. กาหนดแนวทางการดูแลศพ

เป้าหมาย
1. ผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินมาก
ได้รับการดูแล
ภายใน 4 นาที
= 100 %

ผลการทบทวน
โอกาสพัฒนา
1.ได้ทบทวนแนวทางการคัด
1.การคัดกรอง
กรองผูป้ ่ วย
ผู้ป่วยได้ ถูกต้ อง
2.จัดสถานที่ให้บริ การ H1N1 ที่ รวดเร็ว
ด่านหน้า
3.การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
4.การให้ขอ้ มูลในชุมชนที่รวดเร็ ว

16 กันยายน 53 เวลา 15.56 น.
ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน
หลังรับประทานอาหาร สัญญาณ
ชีพแรกรับ T = 38.5 องศา
เซลเซียส P = 98 ครั้ง/นาที R =
22 ครั้ง/นาที BP = 90/60 mmHg
แพทย์วินิจฉัย Gastritis ได้รับยา
กลับบ้าน ดังนี้
Paracetamol 120mg/5ml SYR 1
ขวด
Domperidone 5 mg. SYP
ORS เด็ก 10 ซอง
Bromhexine 4 mg.
หลังรับยากลับไปทานที่บา้ น
อาการไม่ดีข้ ึน
17 กันยายน 53 เวลา16.35 น.ไข้
อาเจียน 3 ครั้ง เหนื่ อยเพลีย เข้า
รับการตรวจที่แผนกผูป้ ่ วยนอก
ขณะรอตรวจที่ห้องตรวจผูป้ ่ วย

และจัดการศพ
7. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิด
ตรวจและรับยา
8. ติดตามอาการผิดปกติของผู ้
สัมผัสโรคอย่างต่อเนื่อง
9. ทีมระบาด SRRT ของ
โรงพยาบาลพื้นที่เชิงรุ กร่ วมกับ
ทีมอาเภอหรื อตาบลเพื่อให้ขอ้ มูล
ที่ชดั เจน และถูกต้องแก่ญาติและ
ประชาชนในพื้นที่

นอก ผูป้ ่ วยมีอาการเหนื่อยหอบ
มาก คลื่นไส้อาเจียนตลอด จึงย้าย
ผูป้ ่ วยมาตรวจที่ห้องตรวจ
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
ประวัติสุขภาพ
ปฏิเสธโรคประจาตัว
ปฏิเสธการผ่าตัด
การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
Lab CBC (17 กันยายน 53)
HGB : 14.2 WBC : 10,100
HCT : 41
NEU :
74
MCV : 82
LYM : 20
MCH : 29
MON :
3
MCHC : 35
EOS :
2
PLT : 364,000
CXR พบ Both lung infilltration

Dx : Influenza with pneumonia
,virus not identified (H1N1)
การรักษาขณะอยู่ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
ผูป้ ่ วยมีอาการเหนื่อย
เพลีย หายใจ

3.การออกรับผูป้ ่ วย EMS ล่าช้า 1. เจ้าหน้าที่ลงพัก ทาให้
เหตุการณ์เกิดเวรบ่าย 27 กันยายน อัตรากาลังในการทางานไม่
2553
เพียงพอในขณะนั้น
2. มีผปู ้ ่ วยมารับบริ การทั้งผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน มารอตรวจ
และทาหัตถการจานวนมาก
3. ระบบการจัดการของหัวหน้า
เวรไม่ชดั เจน
4. ขาดการประสานงานระหว่าง
ทีม

1.กรณีมี Case EMS ถ้า
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ให้แจ้งพยาบาลนิเทศทราบเพื่อ
ประสานจัดการให้
2.กรณีเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิ น
ลงพัก สามารถโทรตามให้มา
ช่วยได้
3.กรณี ER มีผปู ้ ่ วยฉุกเฉิน
จานวนมาก ให้ใช้ระบบแผนก
เหมือนอุบตั ิเหตุหมู่โดยโทร

ร้อยละของ
การให้บริ การ
การแพทย์
ฉุกเฉินภายใน
10 นาที คิด
เป็ น 75

-หลังการพิจารณาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขแล้วนามาเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิยงั ไม่พบอุบตั ิการณ์ขอ้
ร้องเรี ยน

พัฒนาทีมงาน
EMS ให้ บริหาร
จัดการพร้ อม
ปฏิบัติงานตลอด
24 ชั่วโมง

4.รับแจ้งรายงานความเสี่ ยงจาก
รพ.สปส.จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10 มกราคม 2554เวลา
ประมาณ 14.40 น ว่ามีผปู ้ ่ วยจะ
Refer มาที่รพ.สปส. เป็ นผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 71 ปี DX:
Hypovolemic shock with severe

ประสานระหว่างตึก ขอความ
ช่วยเหลือ
4.เรี ยกทีมกูช้ ีพเครื อข่ายที่อยู่
ใกล้เคียงเช่น กูช้ ีพ อบต.น้ าอ้อม
นาส่งรพ.
5.ให้เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิ นทา
สมุดติดต่อเครื อข่ายกูช้ ีพอีก 1
ชุด เพื่อสะดวกในการติดต่อ
รวมทั้งต้องเช็ควิทยุสื่อสารให้
พร้อมสาหรับเวลาออก
เหตุการณ์จดั การเหมือน
อุบตั ิเหตุหมู่
1.ความเร่ งรี บในการส่งต่อทาให้ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามแนว
ร้อยละของ
การดูแลผูป้ ่ วยไม่ครอบคลุม 5
ทางการดูแลผูป้ ่ วย shock
ผูป้ ่ วยที่
ด้าน
เสี ยชีวิตที่หอ้ ง
2. การบริ หารจัดการโดยบุคคล
อุบตั ิเหตุหลายคน ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิสับสน
ฉุกเฉิน คิด
ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแล
เป็ น 0
ผูป้ ่ วย shock

- ทบทวนแนวทางการช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยชอกผูป้ ่ วยรายนี้
ได้AMPUTATE ที่ขาอาการอื่น ๆ
ดีข้ นึ

ทบทวนความรู้
ความสามารถ
เจ้ าหน้ าที่ในการ
ดูแลผู้ป่วย shock
ตามมาตรฐาน

LW at Lt leg with Open
3. ความรู ้ความสามารถในการ
fracture both bone Lt leg
ดูแลผูป้ ่ วย shock
BP=60/40 รพ.สปส แนะนาให้
เปิ ด IV 2 เส้น เพื่อเพิม่ สารน้ าให้
ร่ างกายเพียงพอและให้Stop bleed
เพื่อหยุดเลือด และให้เจาะ Hct.
ก่อน Refer
เวลา 15.48 น รพ.กล.นาส่ง
ผูป้ ่ วยถึงรพ.สปส.และพบว่าผูป้ ่ วย
ได้รับ IV เพียงเส้นเดียวต่อกับ
Three way แต่มีสารน้ า 2 ถุง และ
Stop bleed มาแต่ มีเลือดที่ Spinal
board ไม่เจาะHct มา
Hct ที่รพ.สปส.ได้ 28%

