เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
ค้นหาความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกทีมคร่อมสายงาน มีมาตรการป้องกัน และมีการกาจัดความ
เสียหายแก่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน
ขอบเขตบริการ
1.กาหนดนโยบายและวางแผนค้นหาความเสี่ยง
2.กาหนดโปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3.วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานในโรงพยาบาล
4.ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
5.บริหารจัดการเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
6.ให้ความรู้และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง
ความต้องการของผู้มารับบริการ
ผู้ป่วยและญาติ
1.ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
2.ไม่เกิดการบาดเจ็บ อันตรายขณะมารับบริการในโรงพยาบาล
3.ได้รับการรักษาสิทธิของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด
ประชาชนทั่วไป
ไม่เกิดการทาลายสิ่งแวดล้อม อันมีสาเหตุเนื่องมาจากโรงพยาบาล
ความต้องการของผู้ร่วมงาน
ในหน่วยงาน
1.ไม่เกิดอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทางาน
2.ได้รับคาแนะนาในการบริหารความเสี่ยง
3.มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดการเกิดความเสี่ยงซ้าอีก
4.มีการเชื่อมประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในโรงพยาบาล
1.ลดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงพยาบาล
2.ลดข้อร้องเรียนที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล
นโยบาย
ทุกหน่วยงาน มีระบบการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่การค้นหา การประเมิน การแก้ไขและการป้องกัน)อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน้าที่ของคณะกรรมการ
1.กาหนดนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล
2.จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
3.รวบรวมความเสียง อุบัติการณ์ และจัดทาบัญชีความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล
4.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนอุบัติการณ์ จัดการความเสี่ยง และการแก้ไข เชิงระบบ เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้า
5.ให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลและสร้างความตื่นตัวทั้งองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
6.พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาล
7.ติดตามผลการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ
8.สรุปรายงาน และประมวลผลความเสี่ยง เพื่อวางมาตรการบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน
1.เป็นผู้จัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ดาเนินการทบทวนและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และ
กระตุน้ ให้มีการรายงานความเสี่ยง
2.ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกและจัดทาบัญชีรายการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน และวางมาตรการป้องกัน
ควบคุม ความเสียงที่สาคัญ
3.ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการจั ดประเภท การประเมิ นความรุ นแรงของอุบั ติ การณ์ที่ เ จ้ า หน้า ที่ ใ น
หน่วยงานดาเนินการ ลงนามรับ ทราบบันทึกรายงานความเสี่ยง/อุบัติการณ์ภายในหน่ว ยงานที่เจ้าหน้าทีภ ายใน
หน่วยงานบันทึกรายงาน
4.นาทีมทบทวนอุบัติการณ์ภายในหน่วยงาน และลงข้อมูลในโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง
5.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
6.นาเสนอข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานแก่คณะกรรมการ RM
บทบาททีมคร่อมสายงาน
1.ทีมคร่ อมสายงาน/ที มน าด้านต่า ง ๆ จัดทามาตรการป้ องกันให้ ส อดคล้ องกับนโยบายความเสี่ ยงของ
โรงพยาบาล
2.ร่วมจัดการและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาทตัวแทนความเสี่ยงของหน่วยงาน
1.เป็นผู้ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2.เป็นแกนนาในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
3.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานค้นหาและรายงานความเสี่ยงของหน่วยงาน
4.รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่บุคลากรทุกระดับ
1.ทาความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลปากพนัง
2.เป็นผู้จัดการความเสียงเบื้องต้น แก้ไขสถานการณ์/อุบัติการณ์เบื้องต้น
3.บันทึกอุบัติการณ์และการแก้ไข และรายงานผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กาหนด
4.ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์/อุบัติการณ์ซ้า

วัฒนธรรมความเสี่ยง/ความปลอดภัยในองค์กร
1.มีการทบทวนความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงทุกวัน ทุกหน่วยงาน ในโปรแกรมความเสี่ยงโรงพยาบาล
โดยเข้าทาง Google chrome เข้ www.pknhospital.com เสมอ หากเข้าทาง Hos-xp ข้อมูลมีโอกาสคลาดเคลื่อน
ได้
2.การรายงานความเสี่ ย งเพื่อความปลอดภัยของผู้ ป่ว ย เจ้ าหน้าที่แ ละองค์ก ร ไม่ใช่ เพื่อการจับผิ ดหรื อ
กล่าวโทษกัน
3.มีการเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัยเป็นระยะ (Quality Round)
4.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน
เป้าหมายคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และทุกโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ
คาจากัดความ
1.ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น ความสูญเสียที่
เกิดกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสียรายได้ การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การ
บาดเจ็บหรืออันตรายต่อเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาล การทาลายสิ่งแวดล้อม ภาวะในการชดใช้ค่าเสียหาย
2.บัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) หมายถึง รายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้รับผิด ชอบ/
หน่วยงานได้รวบรวมจัดทาขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต และหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจน
จากการทบทวนต่าง ๆ และจากการสารวจภายในหน่วยงานของตนเอง เพื่อเป็นประเด็นสาคัญที่ควรมีการ เฝ้าระวัง
โดยมีทั้งระดับโรงพยาบาล กลุ่มงาน/แผนก หน่วยงาน
3.อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event) หมายถึง อันตรายที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเกิดจากการรักษา และ
ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรค หรือความผิดปกติเดิมของผู้ป่วย อันตรายดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาการรักษา/นอน
โรงพยาบาลนานขึ้น หรือเกิดความพิการตามมา
4.ความผิดพลาดในการดูแลรักษา (Medical Error) หมายถึง ความล้มเหลวของการดูแลรักษาที่วางแผน
ไว้ หรือการวางแผนการรักษาที่ไม่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
5.เหตุเกือบพลาด (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการที่เกือบเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หรือไม่เกิดขึ้น เพราะแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน
6.อุบัติการณ์รุนแรง (Sentinel Event) หมายถึง ความเสี่ยงที่ทาให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก
ซึ่งผู้ประสบเหตุการณ์ต้องรายงานหัวหน้า หรือผู้อานวยการโรงพยาบาลหรือผู้แทนทันที หรือโดยเร็วที่สุด เช่น
-ผู้ป่วยหนีกลับ
-อัคคีภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ
-ข้อร้องเรียนกล่าวหาที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงโรงพยาบาล
-ผู้ป่วย/ถูกทาร้ายร่ายกาย
-การระบาดของโรค/อุบัติเหตุ/อุบัติภัยรุนแรง
-การโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ/เจ้าหน้าที่/ผู้รับบริการ
-ให้ยา/เลือด ผิดคน ผิดชนิด ผิดกลุ่ม

-การพลัดตกหกล้มในระหว่างการดูแลและส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทาให้ต้องรักษาเพิ่มเติม
-ลืมเครื่องมือหรือวัสดุทางการแพทย์ในตัวผู้ป่วยจากการผ่าตัด
-การลักพาตัวเด็กหรือ ส่งมอบทารกแก่มารดาผิดคน
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินและวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความเสี่ยง
1.1 ค้นหาจากอดีต เช่น
รายการ
-ศึกษาความสูญเสียของหน่วยงานที่ผ่านมา
-เรียนรู้ประสบการณ์ หรือความผิดพลาดของคนอื่น
-ทบทวนเวชระเบียน (100% Death Case และ 5% Discharge)
-วิเคราะห์รายงานอุบัติการณ์ (Incidence Report)
-ทบทวนและปรับปรุง Risk Profile
-ทบทวนคาร้องเรียน
-รายงานประชุมประจาเดือน
-ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ (ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง)
1.2 ศึกษาจากการสารวจสภาพการในปัจจุบัน เช่น
รายการ
-C3 THER
-Pre – Post Conference
-สัมภาษณ์ผู้ป่วย
-สัมภาษณ์ญาติ
-สังเกตขณะปฏิบัติงาน
-Case Conference กับสหสาขาวิชาชีพ
-ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย
-เยี่ยมสิ่งแวดล้อม
-ตรวจ Chart
-ทบทวน 12 กิจกรรมทางคลินิก

ความถี่ในการปฏิบัติ
1 ครั้ง/เดือน
ทุกวัน
ทุกวัน
1 ครั้ง/เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุกวัน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
ความถี่ในการปฏิบัติ
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
1 ครั้ง/เดือน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

1.3 จากกระบวนการหลักของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานดาเนินการค้นหา รวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นามาจั ดทาบัญชีรายการความเสี่ยง พร้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข โดยนามาจัดเป็นโปรแกรมความเสี่ยงดังนี้
โปรแกรมความเสี่ยง หมายถึง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดหมวดหมู่ความเสี่ยงเข้าด้วยกัน เพื่อการ
จัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โปรแกรมความเสี่ยงโรงพยาบาลปากพนัง แบ่งออกเป็น 6 โปรแกรมดังนี้
1.โปรแกรมด้านเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การระบุตัวผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
ต่าง ๆ การเข้าถึงข้อมูลในโปรแกรม , การส่งรายงาน การรวบรวมข้อมูลทางสถิติไม่ทันเวลา DRG
2.โปรแกรมด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจากเชื้อ
การแยกและกาจัดขยะ การถูกของมีคมทิ่มตา/สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง การระบุวันหมดอายุของอุปกรณ์ น้ายา
และยาต่าง ๆ ที่มีการเปิดใช้
3.โปรแกรมด้านโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย แบ่งออกเป็น
3.1 โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ พื้น หลังคา ไฟฟ้า
ประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย/ทางหนีไฟ เป็นต้น
3.2 เครื่องมือ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบการสื่อสาร โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เสียงตามสาย กริ่ง
ฉุกเฉิน ระบบคอมพิวเตอร์เสีย
3.3 ระบบความปลอดภัย เช่น การถูกคุกคาม ข่มขู่ของผู้รับ ผู้ให้บริการถูกทาร้ายร่างกาย การ
ทะเลาะวิวาท การลักขโมย
3.4 อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยในการทางาน เช่น การบาดเจ็บจากการทางานที่ไม่เกี่ยวกับการ
สัมผัสเลือด แสงสว่าง ปวดหลัง ปวดไหล่ จากการทางาน การไม่สวมเครื่องป้องกันอันตราย
3.5 การเงิน การคลั ง การเกิดความเสี ยหายในด้านการเงิน การคลัง เช่น การเบิกค่าตอบแทน
โครงการต่าง ๆ การสูญเสียรายได้ ทรัพย์สินทางราชการ (การคิดเงิน กระบวนการค้างค่าบริการ)
4.โปรแกรมยา สารน้า และการให้เลือด เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาทั้งหมด ได้แก่ กระบวนการสั่งใช้ยา
กระบวนการจัดยา กระบวนการจ่ายยา กระบวนการบริหารยา การให้เลือด การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ให้เลือดและให้ยา
5.โปรแกรมด้านการดูแลผู้ป่วย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดูแลผู้ป่วย
5.1 การเข้าถึง/การเข้ารับบริการ เป็นความเสี่ยงในขั้นตอนตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลจนถึงจุดรับ
ผู้ป่วย จุดซักประวัติ เช่น Pre hospital care , ผู้ป่วยมีโรคประจาตัวไม่รู้อาการที่ต้องมาโรงพยาบาล
5.2 การประเมินผู้ป่วย เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยของทุกคลินิกบริการ
5.3 การวางแผนดูแล เป็นความเสี่ยงจากกระบวนการวางแผนการดูแลผู้ป่วย
5.4 การดูแลผู้ป่วยทั่วไป/ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง การผ่าตัด/การคลอด (มารดา/ทารก) การสื่อสาร
ในการดูแลผู้ป่วย การพลัดตกหกล้ม การปฏิเสธการรักษา และอื่น ๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย
5.5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
5.6 การดูแลต่อเนื่อง
6.โปรแกรมด้านสิทธิผู้ป่วย/ข้อร้องเรียน เป็นโอกาสพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยทั้ง 10 ประการ , ข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ ญาติ ชุมชน และพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่

การแบ่งประเภทความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่
1.ความเสี่ยงทางคลินิก เป็นความเสี่ยงในโปรแกรมที่ 2 , 4 และ 5 ที่เกิดจากกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย
ป่วยและความคลาดเคลื่อนทางยา ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาซึ่งส่งผลให้เกิดต่อสภาพร่างกายของผู้ป่วย แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป (Clinical Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตราย หรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง หรือไม่มี ประสิทธิภาพ สามารถเกิดได้ใน
ผู้ป่ วยทั่วไป ไม่จ ากัดโรคใดโรคหนึ่ง เป็ นเหตุให้ผู้ ป่วยเกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ ผู้ ให้บริการ ได้แก่ ความเสี่ ยง
โปรแกรมที่ 2 , 4 และ 5
1.2 ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
อันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง เช่น ตกเลือด
หลังคลอดเกิดเฉพาะในกลุ่มหลังคลอด ไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ Hypoglycemia ในผู้ป่วย DM
2.ความเสี่ยงทั่วไป ได้แก่ ความเสี่ยงโปรแกรมในโปรแกรมที่ 1-3 และ 6 คือ โปรแกรมเวชระเบียน , การ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ , โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และโปรแกรมสิทธิผู้ป่วย/ข้อ
ร้องเรียน
2.1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ อุบัติการณ์เกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก , อุบัติการณ์เกี่ยวกับผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานที่มีต่อสุขภาพบุคลากร
ความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน
2.2 ด้านการเงิน ได้แก่ อุบัติการณ์เกี่ยวกับค่ารักษา การสูญเสียรายได้ทรัพย์สินทางราชการต่าง ๆ
มูลค่าความปลอดภัยด้านทรัพย์
2.3 เวชระเบียน ได้แก่ อุบัติการณ์เกี่ยวกับเอกสารประวัติของผู้ป่วย เช่น การบันทึก การจัดเก็บ
การค้นหา การระบุตัวผู้ป่วย การบันทึกสิทธิการรักษา การบันทึกค่ารักษาพยาบาล การบันทึกที่แสดงถึงคุณภาพการ
รักษาพยาบาล การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การสื่อสารของสหสาขาวิชาชีพ
2.4 ความเสี่ย งด้ า นบริ ก าร ได้ แก่ อุ บั ติก ารณ์ เกี่ ยวกับ การดูแ ล ช่ ว ยเหลื อ การให้ ข้ อ มูล การ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวก พฤติกรรมบริการ ขั้นตอนบริการ
2.5 ความเสี่ยงด้านเครื่องมือ ได้แก่ อุบัติการณ์เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการดูแลรักษา
2.6 สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม ได้แก่ อุบัติการณ์เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย เช่น การให้ข้อมูล
ก่อนลงนามยินยอมรักษา การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย การตัดสินใจรับหรือไม่รับการรักษา
2.7 ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่ อุ บั ติ ก ารณ์ เ กี่ ย วกั บคอมฯ , ความไม่ พ ร้ อมใช้ ค อมฯ ,
โปรแกรมการสื่อสารบันทึก , การจัดเก็บข้อมูล และเกี่ยวกับข้อมูลสถิติต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงจะครอบคลุมถึงการจาแนกประเภท การประเมินระดับความรุนแรง การประมวลผล
ข้อมูลความเสี่ยง เพื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการกับค่าเรียกร้องเสียหาย แบ่งเป็น
ประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ เช่น ตอบคาถามว่า มีโอกาสเกิดความเสี่ยงมากเพียงใด มีโอกาสความความ
เสี่ยงบ่อยเท่าใด มีโอกาสเกิดความสูญเสียเท่าใด ในสถานการณ์ใดมีโอกาสจะเกิดมาก
ประเมินขณะเกิดเหตุ ได้แก่ กระบวนการบันทึกและปรึกษาซึ่งต้องเริ่มต้นทันทีที่พบว่ ามีอุบัติการณ์หรือ
ความเสียหายเกิดขึ้น

การแบ่งระดับความรุนแรงและการจัดกลุ่มความเสี่ยง
ความรุนแรงความเสี่ยงทางคลินิกแบ่งเป็น 9 ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ
A ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น แต่มีโอกาสทาให้เกิดอุบัติการณ์ขึ้นได้ หรือถ้าไม่ให้ความสนใจที่อาจ
เกิดอุบัติการณ์ขึ้น
B มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่เนื่องจาก
อุบัติการณ์นั้นไม่ไปถึงตัวผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่
C มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่/แม้
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถึงตัวผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่
D มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่/แต่ยัง
จาเป็นต้องมีการติดตามดูแลและเฝ้าระวังเพิ่มเติม
E มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นและเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่เพียงชั่วคราว
รวมถึงจาเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม
F มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นและเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่เพียงชั่วคราว
รวมถึงต้องได้รับการดูแลรักษาใน รพ. หรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวใน รพ.ออกไป
G มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นและเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่/เกิดความ
พิการอย่างถาวร
H มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ จนเกือบถึงแก่ชีวิต
I มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ จนถึงแก่ชีวิต
จาง่ายๆ ดังนี้
A เกิดที่นี่
D ให้ระวัง
G ต้องพิการ

B เกิดที่ไหน
E ต้องรักษา
H ต้องการปั๊ม

การจัดกลุ่ม
Near Miss

Low Risk

Moderate
Risk
High Risk

C เกิดกับใคร
F เยียวยานาน
I จาใจลา

ระดับความรุนแรงความเสี่ยงทั่วไปมี 4 ระดับ
ระดับ
ผลกระทบ
1 มีโอกาสเกิดความเสี่ยง/เกิดความเสี่ยงแต่ไม่ถึงผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่/สิ่งแวดล้อมและองค์กร
2 มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้รับบริการ/ผู้รับผลงาน/สิ่งแวดล้อม/องค์กร ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
3 มีความเสี่ยงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทางด้านร่างกายหรือจิตใจต่อผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่/
สิ่งแวดล้อม/องค์กร ทาให้ต้องมีการเฝ้าระวังหรือมีการเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
4 มีความเสี่ยงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายหรือจิตใจต่อผู้รับบริการ/
เจ้าหน้าที่/สิ่งแวดล้อมและองค์กร มีการสูญเสียค่าใช้จ่ายมูลค่ามากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป

การจัดกลุ่ม
Near Miss
Low Risk
Moderate
Risk
High Risk

โดยมีการแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ระดับความรุนแรงทางคลินิก
1.Near miss
A-B
2.ความเสี่ยงต่า
C-D
3.ความเสี่ยงปานกลาง
E-F
4.ความเสี่ยงสูง
G-I

ระดับความรุนแรงทั่วไป
1
2
3
4

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับความเสี่ยง (Action to Manage Risk)
3.1 ก่อนเกิดเหตุ
3.1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การปิดห้องผ่าตัดเมื่อไม่มีวิสัญญี การส่งต่อ
3.1.2 การผ่องถ่ายความเสี่ยง เช่น จ้างเหมาบริษัทเพื่อดูแลเครื่องมือทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ
3.1.3 การป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง เช่ น ใส่ ข องมี ค มในกล่ อ งที่ ห นา การมี ร ะบบบ ารุ ง รั ก ษา
เชิงป้องกัน เช่น การตรวจสอบเครื่องมือ การสอบเทียบเครื่องมือต่าง ๆ มีระเบียบปฏิบัติในการทางาน เช่น การ
ให้ยา การตรวจอุปกรณ์ในรถฉุกเฉิน การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่ อให้เกิดความตระหนักและเป็นเจ้าของการ
ป้องกันความเสี่ยง
3.1.4 การแบ่งแยกความเสี่ยง เช่น ระบบสารองไฟ เครื่องมืออุปกรณ์ การสารองข้อมูล
3.1.5 มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง ได้แก่
-ทุกหน่วยงานมีระบบรายงานความเสี่ยง
-ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานความเสี่ยงได้หลายช่องทาง สะดวก มีการสื่อสารย้อนกลับ
และไม่เปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกรณีที่เป็นความลับ
-จัดทาฐานข้อมูลความเสี่ยงสื่อทั่วสารทั้งองค์กร
3.2 หลังเกิดเหตุ
3.2.1 ลดความสูญเสียหลังเกิดเหตุการณ์ เป็นการดูแลแก้ปัญหาฉับพลันโดยการเอาใจใส่ ให้
ข้อมูลตรงไปตรงมา ภายใต้คาแนะนา การสื่อสาร ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ประคับประคองจิตใจ ขวัญกาลังใจทั้ ง
ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่รายงานผู้บริหารสูงสุด , คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และติดตามประเมินผล
ภายหลังการไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 การบริ ห ารเงิ น ชดเชยค่ า เสี ยหาย กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารชดเชยค่ า เสี ย หายที ม ควบคุ ม
ค่าเสียหาย/ไกล่เกลี่ย จะเป็นผู้สรุปข้อมูล ปัญหา นาเสนอผู้บริหารสูงสุดและทีมกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ร่วมกันพิจารณาชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสม
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามลักษณะการเกิดอุบัติการณ์และระดับของความเสี่ยง ดังนี้
1.ความเสี่ยงในระดับ Near miss (A-B,1) หน่วยงานดาเนินการวางมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
และรายงานความเสี่ยงภายใน 1 วันและแก้ปัญหาภายใน 1 เดือน
2.ความเสี่ยงต่า (C-D,2) และมีสาเหตุเกิดจากหน่วยงานเดียว ให้หน่วยงานบริหารจัดการเอง โดยการ
ทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบั ติ/จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เช่น การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม การ
เตรียมผ่าตัด ความล่าช้าในการค้นเวชระเบียน หรือความคลาดเคลื่อนในการให้ยา โดยให้รายงานภายใน 1 วัน
และจัดการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน 14 วัน
3.ความเสี่ยงปานกลาง (E-F,3) และมีหลายหน่ วยงานเกี่ยวข้อง หน่ว ยงานและทีมคร่อมสายร่ว ม
ทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุ (RCA) เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น แนวทางการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารก การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เป็นต้น โดยกาหนดให้มีการรายงานภายใน 1 วัน และแก้ไขความเสี่ยงภายใน
7 วันหลังเกิดเหตุการณ์

4.ความเสี่ยงสูง (G-H-I,4) และเหตุการณ์พึงสังวร) ทีมความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานและทีมที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนหาสาเหตุรากเพื่อวางมาตรการป้องกันทันทีที่เกิดเหตุการณ์ มีการรายงานเหตุการณ์แก่ผู้อานวยการหรือ
ผู้แทนทันทีที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อจัดการปัญหาเบื้องต้น และทบทวนแก้ไขปัญหาโดยวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงระบบ
ภายใน 2 วัน เช่น การทบทวนดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เสียชีวิตในหอผู้ป่วย ไฟไหม้ เป็นต้น
แนวทางการรายงานและแก้ไข HOIR
ระดับ
Near Miss
รุนแรงต่า

ประเภท
Clinic
A–B
C–D

การรายงาน

Non Clinic
1
2

ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน

รุนแรง
ปานกลาง

E–F

3

ภายใน 1 วัน

รุนแรงสูง

G–I
SE

4

ทันที

ส่งรายงาน
แนวทางการแก้ปัญหา
การทบทวน
ภายใน 14 วัน วางมาตรการป้องกัน
ภายใน 14 วัน ทบทวนหาแนวทาง
ปฏิบัติ/จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ภายใน 7 วัน ใช้ความคิดสร้างสรรค์
หรือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในกรณีที่ปัญหานั้น
มีผลกระทบอาจจะนามา
วิเคราะห์ RCA
ภายใน 2 วัน ให้ทาการวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงระบบทุกปัญหา

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
รายการ
1.การค้นหาและ
รวบรวมความเสียง

ระดับหน่วยงาน

-ทบทวนกระบวนการหลัก
-สารวจสิ่งแวดล้อม
-ทบเวนเวชระเบียน
-ค้นหาข้อมูลจากข่าว และสื่อต่างๆ
-ระดมสมองจกประสบการณ์
เจ้าหน้าที่
-ตรวจสอบและสอบเทียบมาตรฐาน
ที่กาหนด
-การตรวจการและการนิเทศ
-การทบทวน 12 กิจกรรม
2.ประเมินและ
-ทาบัญชีรายการความเสี่ยงระดับ
วิเคราะห์
หน่วยงาน
-แยกประเภท/ระดับ
-จัดลาดับความสาคัญ
3.การจัดการความ -วิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เสี่ยง
(RCA)
-แนวทางการจัดการ -ถ้าปัญหาคร่อมสายงานนาส่ง RM
ความเสี่ยงที่สาคัญ Team เข้าทีมที่เกี่ยวข้อง สรุป
จัดทาคู่มือ
-ติดตามการผลการปฏิบตั ิ
-ทบทวนคู่มือและมาตรการที่
กาหนดไว้เป็นระยะๆ
4.การประเมินผล
-ติดตามตัวชี้วัด
-ทบทวนอุบัติการณ์ซ้า/เกือบพลาด

ระดับทีมนา

ระดับโรงพยาบาล

-จากระบบรายงานที่มีอยู่
-จากข้อมูลข่าวสาร สื่อ
-จากการระดมสมอง
ประสบการณ์ทีมงาน

-จากรายงานของหน่วยงาน
ต่างๆ
-จากรายงานทีมนาต่างๆ
-สารวจ สัมภาษณ์หน่วยงาน
-จากข่าวสาร สื่อต่างๆ
-การเรียกร้องค่าเสียหาย

-ทาบัญชีรายการความเสี่ยง
ระดับทีมนา
-แยกประเภท/ระดับ
-จัดลาดับความสาคัญ
-วางมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงที่สาคัญ 5 อันดับทาง
คลินิกและความเสี่ยงทั่วไปแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ

-ทาบัญชีรายการความเสี่ยง
ระดับโรงพยาบาล

-ติดตามตัวชี้วัด
-ทบทวนเชิงระบบ

-ติดตามตัวชี้วัด
-ทบทวนเชิงระบบ

-มอบนโยบายและให้การ
สนับสนุนปัจจัยในการ
ดาเนินการ
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ
แก้ไข

แนวทางการจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลปากพนัง
Preventive action (กรณียังไม่เกิด)

Corrective action

หน่วยงาน/ทีมงานทา Risk Profile

ผู้ประสบเหตุแก้ไขปัญหา/ปฏิบัติ
ประเมินการขอความช่วยเหลือ

จัดลาดับความสาคัญ

พิจารณาระดับความรุนแรง
Implement

ความเสี่ยงสูง (G-I,4)

หน่วยงาน/ทีมงาน
-ประเมินการขอความช่วยเหลือ
-จัดลาดับความสาคัญ
-แก้ไขปัญหา
-ประเมิน/ติดตามผล
-พัฒนาต่อเนื่อง
-กาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ในเวลาราชการรายงาน
ผู้อานวยการ/ผู้ทไี่ ด้รับ
มอบหมายทันที

นอกเวลาราชการ
รายงานแพทย์เวร/
ผู้ทไี่ ด้รัยรับมอบหมาย
ทันที

ควบคุมเหตุการณ์
ควบคุมไม่ได้

ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย

ผู้จัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาล
-Feed back หน่วยงาน/ทีม
-รวบรวมสถิติ Risk ระดับ รพ.
-เก็บเอกสารสาคัญ/แจกจ่ายผู้ที่
เกี่ยวข้อง
-รายงานทีมนา

-Near miss (A-B,1)
รายงานและแก้ไขภายใน
1 เดือน
-ความเสี่ยงต่า (C-D,2)
รายงาน 1 วันและแก้ไข
ภายใน 14 วัน
-ความเสี่ยงกลาง (E-F,3)
รายงานภายใน 1 วัน แก้ไข
ภายใน 7 วัน

ควบคุมได้
รายงานทันที/ส่งรายงานภายใน 2 วัน
Risk Management Committee
แก้ไขปัญหา/ประเมิน/ติดตาม

เส้นทางการเดินของใบรายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลปากพนัง

HOIR
บันทึกรายงานอุบัติการณ์ทาง Internet
RM ตรวจสอบและส่งให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไข
ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขและส่งกลับคณะกรรมการความเสี่ยง
RM ประเมินผลการแก้ไขและรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทราบ/ปฏิบัติ
คณะกรรมการความเสี่ยงรวบรวมผลและรายงาน
ดัชนีชี้วัดทุกเดือน

ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผล หมายถึง การนาเหตุการณ์ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาตรวจสอบความเพียงพอของ
วิธีการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสิ่งที่ต้องประเมิน ได้แก่
4.1 การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดทุกเดือนและประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ
4.2 การเกิดอุบัติการณ์ซ้า ต้องตั้งคาถามว่า
-อุบัติการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งๆ ที่มีมาตรการป้องกันแล้ว
-อุบัติการณ์เป็นเหตุการณ์เดี่ยวหรือเรื่องของระบบ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่
-ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อประเมินว่าต้องใช้กลยุทธ์ใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่
4.3 การทบทวนความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4.4 มีการสื่อสารการตอบสนองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า
ได้พิจารณา และให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของโรงพยาบาล
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยง
2.สัดส่วนของ miss : new miss
3.ร้อยละอุบัติการณ์ระดับ E – I ได้รับการแก้ไขทันเวลา
4.ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์ซ้า
5.จานวน AE จากการทา Trigger tool
6.จานวนความเสี่ยงที่รับรายงานทั้งหมด

เป้าหมาย
100%
<1
100%
<10%
>5,000

Patient Safety Goals : Simple
Patient Safety Goals – PSG เป็นเป้าหมายความปลอดภัย ที่จะเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
พิจารณานาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ควบคู่กับการติดตามผล
Simple คือ อักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ ๆ สาหรับ PSG เพื่อความง่ายในการจดจา
S = Safe Surgery
I = Infection Control
M = Medication Safety
P = Patient care Process
L = Line Tube , Catheter
E = Emergency Response
โรงพยาบาลปากพนังกาหนด PSG : HMSPA (Home Med SPA) ดังนี้
H = Hand hygiene
M = Medication error
S = Safe Surgery (SSI Prevention , Safe anesthesia , Safe surgical team)
P = Patient identification
A = Acute Coronary Syndrome
I = Infection Control
Hand hygiene
1.จัดให้มี alcohol- based hand rubs ที่เข้าถึงได้ง่าย ณ.จุดที่ให้บริการผู้ป่วย ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องออกจากบริเวณที่ทากิจกรรม
2.จัดให้มีน้าสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการล้างมือ
3.ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
4.แสดงสื่อเตือนใจ
5.สังเกต ติดตาม และวัดระดับการปฏิบัติ
P = Patients Identification
1.สอบถาม ชื่อ – สกุลผู้ป่วย
2.ยืนยันตัวบุคคลด้วย ชื่อ – สกุลและอายุ ห้องยาเพิ่มเติมถามโรค
3.มีป้ายข้อมือในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่มีญาติ และผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวในห้องฉุกเฉินพร้อม
รูปพรรณสัณฐาน
4.ติดฉลาก ชื่อ – สกุล อายุ HN ที่ภาชนะสิ่งส่งตรวจ และยืนยันโดยบุคคล 2 คน (คนพิมพ์สติกเกอร์
และคนติดฉลาก)
A = Acute Coronary Syndrome
เป้าหมาย คือ ลดและป้องกันการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจมีจุดเน้นที่
1.การค้นพบและประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บหน้าอกอย่างรวดเร็ว ด้วยการวินิจฉัยอาการ , การตรวจ
คลื่นหัวใจ และการใช้ blockmical cardiac marker ที่เหมาะสม
2.การให้การรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

3.การตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังที่มีศักยภาพ
การจาแนกประเภท
โปรแกรมความเสี่ยงโรงพยาบาลปากพนัง
โปรแกรมที่ 1 เวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมที่ 2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
โปรแกรมที่ 3 ความปลอดภัย
3.1 โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม
3.2 เครื่องมือ
3.3 ระบบความปลอดภัย
3.4 อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยในการทางาน
3.5 การเงิน การคลัง
โปรแกรมที่ 4 ยา สารน้าและการให้เลือด
โปรแกรมที่ 5 การดูแลผู้ป่วย
5.1 การเข้าถึง/การเข้ารับบริการ
5.2 การประเมินผู้ป่วย
5.3 การวางแผนดูแล/วางแผนจาหน่าย
5.4 การดูแลผู้ป่วยทั่วไป/ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง/
การผ่าตัด/อาหารและโภชนาการ/การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย/
การบาบัดอาการเจ็บปวด
5.5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
5.6 การดูแลต่อเนื่อง
โปรแกรมที่ 6 สิทธิผู้ป่วย/ข้อร้องเรียน
โปรแกรมที่ 7 ทรัพยากรบุคคล

ทีมที่รับผิดชอบ
ทีมเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีม IC
ทีม ENV

ทีม PTC , ทีม PCT
ทีม PCT

ทีม RM , ทีมไกล่เกลี่ย
ทีม HRD

รายการอุบัติการณ์ในโปรแกรมรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลปากพนัง
โปรแกรม
1.เวชระเบียน

2.การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

3.ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
3.1 โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อุบัติการณ์
1.1 เวชระเบียนผิดคน
1.2 เวชระเบียนสูญหาย
1.3 การสรุปเวชระเบียนล่าช้า
1.4 อื่น ๆ ระบุ ...................................................
2.1 ไม่ล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2.2 ไม่ล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วย
2.3 ไม่ล้างมือก่อนทาหัตถการ
2.4 ไม่ล้างมือหลังทาหัตถการ/สัมผัสสารคัดหลั่ง
2.5 ไม่ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย
2.6 ล้างมือไม่ครบ 7 ขึ้นตอน
2.7 การจัดการขยะไม่ถูกต้อง
2.8 การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม
2.9 พื้นไม่สะอาด
2.10 ห้องน้าไม่สะอาด/มีกลิ่น
2.11 เครื่องมือ/เวชภัณฑ์หมดอายุ
2.12 เครื่องมือใน set ไม่สะอาด
2.13 เครื่องมือใน set ชารุด
2.14 Spore test ไม่ขึ้น
2.15 มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.16 อื่น ๆ ระบุ ................................................
3.1.1 หลังคารั่ว
3.1.2 พื้นลื่น พื้นไม่สม่าเสมอ
3.1.3 ทางลาดชันไม่มีป้ายบอก
3.1.4 มุ้งลวดฉีกขาด
3.1.5 กระจกแตก/ร้าว
3.1.6 ไฟไหม้
3.1.7 น้าร้อนลวก
3.1.8 ไฟไม่ติด
3.1.9 ไฟฟ้าดับ
3.1.10 ไฟช๊อต
3.1.11 น้าประปาไม่ไหล
3.1.12 ท่อระบายน้าไม่ไหล
3.1.13 การระบายอาการไม่ดี
3.1.14 อื่น ๆ ระบุ .............................................

โปรแกรม
3.2 เครื่องมือ

3.3 ระบบความปลอดภัย

3.4 อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยในการทางาน

3.5 การเงิน , การคลัง
4.ยา สารน้าและการให้เลือด

อุบัติการณ์
3.2.1 เครื่องมือไม่พร้อมใช้
3.2.2 ไฟฉุกเฉินไม่ทางานใน 10 วินาที
3.2.3 ออกซิเจนไม่พร้อมใช้
3.2.4 ยานพาหนะไม่พร้อมใช้
3.2.5 ระบบสื่อสารไม่พร้อมใช้
3.2.6 อื่น ๆ ระบุ ......................................................
3.3.1 การจอดรถไม่เป็นระเบียบ
3.3.2 ของหาย/โจรกรรม/ลักขโมย
3.3.3 คุกคาม/ข่มขู่
3.3.4 ทาร้ายร่างกาย
3.3.5 ทะเลาะวิวาท
3.3.6 อื่น ๆ ระบุ .......................................................
3.4.1 บาดเจ็บจากการทางาน/โรคจากการทางาน
3.4.2 ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เป็นความเสี่ยงจาก
การทางาน
3.4.3 ไม่ตรวจสุขภาพประจาปี
3.4.4 มีการระบาดของโรคในหน่วยงาน
3.4.5 อื่น ๆ ระบุ ...................................................
4.1 ไม่ได้ให้ยา
4.2 ให้ยาผิดยา
4.3 ให้ยาผิดขนาด
4.4 ให้ยาผิดวิธี
4.5 ให้ยาผิดความแรง
4.6 ให้ยาผิดทาง
4.7 ให้ยาผิดคน
4.8 แพ้ยาซ้า
4.9 การติดตามหลังการให้ยาไม่เหมาะสม
4.10 ยาหมดอายุ
4.11 ยาขาด stock
4.12 ให้เลือดผิดคน
4.13 ให้เลือดผิดหมู่
4.14 อัตราการให้เลือดเร็ว/ช้ากว่าปกติ
4.15 มีอาการไม่พึงประสงค์จากการให้เลือด
4.16 เลือด clot ใน set
4.17 อื่น ๆ ระบุ ............................................

โปรแกรม
5.การดูแลผู้ป่วย
5.1 การเข้าถึง/การเข้ารับบริการ
5.2 การประเมินผู้ป่วย

อุบัติการณ์

5.2.1 การบันทึกการประเมินผู้ป่วยไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์
5.2.2 ไม่มีการประเมินผู้ป่วยตาม CPG
5.2.3 การเก็บ specimen ไม่ถูกต้อง
5.2.4 specimen ไม่ระบุชื่อ
5.2.5 การรายงานผล lab ล่าช้า
5.2.6 การส่งตรวจ lab , x-ray ตรวจพิเศษต่าง ๆ ไม่
ครบตาม order
5.2.7 การติดตามประเมินซ้าไม่เหมาะสม
5.2.8 ผู้ป่วย/ญาติไม่ทราบผลการตรวจ
5.2.9 ผู้ป่วย/ญาติไม่ทราบผลการวินิจฉัย
5.2.10 ไม่บันทึกการวินิจฉัยในเวชระเบียน
5.2.11 อื่น ๆ ระบุ ..................................................
5.3 การวางแผนดูแล/วางแผนจาหน่าย
5.3.1 ไม่มีการวางแผนดูแล
5.3.2 ผู้ป่วยไม่ทราบแผนการรักษา/การคาดการณ์
วันนอน
5.3.3 ไม่มีการวางแผนจาหน่าย
5.3.4 อื่น ๆ ระบุ .....................................................
5.4 การดูแลผู้ป่วยทั่วไป/ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง/ 5.4.1 พลัดตกหกล้ม
การผ่าตัด/อาหารและโภชนาการ/การดูแลผู้ป่วย
5.4.2 การรายงานแพทย์ล่าช้า
ระยะสุดท้าย/การบาบัดอาการเจ็บปวด
5.4.3 การตรวจรักษาล่าช้า
5.4.4 ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการผูกยึด
5.4.5 ผู้ป่วย DM มี Hypo/Hyperglycemia DKA
5.4.6 ผู้ป่วย HIT มี stroke
5.4.7 ผู้ป่วย MI death
5.4.8 ผู้ป่วย COPD มี respiratory failure
5.4.9 ผู้คลอดมีภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด เช่น PPH
5.4.10 ทารกแรกคลอดมีภาวะแทรกซ้อน
5.4.11 ผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้พบพยาบาลจิตเวช
5.4.12 Consult แพทย์เฉพาะทางไม่ได้
5.4.13 แพทย์ไม่มาดูผู้ป่วยหนัก
5.4.14 ผู้ป่วยได้ HAD ไม่ได้ติดตามดูแลที่เหมาะสม
5.4.15 ผู้ป่วยหลังผ่าตัด/หัตถการ ไม่ได้รับการดูแลที่
เหมาะสม
5.4.16 ผู้ป่วยไม่ได้รับอาหารเฉพาะโรค
5.4.17 ผู้ที่มีปัญหาด้านโภชนาการไม่ได้รับการดูแลโดย
นักโภชนาการ

โปรแกรม

5.5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว
5.6 การดูแลต่อเนื่อง

6.ทรัพยากรบุคคล

7.สิทธิผู้ป่วย/ข้อร้องเรียน

อุบัติการณ์
5.4.18 กระบวนการผลิตอาหารไม่เหมาะสม
5.4.19 อาหารน้อยเกินไป
5.4.20 กระบวนการจัดแจกอาหารให้ผู้ป่วยไม่เหมาะสม
5.4.21 ผู้ป่วยมีอาการปวดไม่ได้ประเมิน pain score
5.4.22 ผู้ป่วยมีอาการปวดไม่ได้รับการดูแลตามแนวทาง
5.4.23 ผู้ป่วยที่บกพร่องสมรรถภาพทางกายไม่ได้รับ
บริการกายภาพบาบัดตามแนวทาง
5.4.24 อื่น ๆ ระบุ ..................................................
5.5.1 ผู้ป่วย/ญาติไม่ได้การฝึกทักษะตามข้อบ่งชี้
5.5.2 อื่น ๆ ระบุ ....................................................
5.6.1 ไม่ได้นัดผู้ป่วย
5.6.2 นัดผู้ป่วยผิดวัน/ผิดคลินิก
5.6.3 ไม่ได้ส่งข้อมูลให้ทีม HHC
5.6.4 ไม่ได้เยี่ยมบ้านตามแผน
5.6.5 ผู้ป่วยอาการทรุดลงเนื่องจากไม่ได้รับการติดตาม
ดูที่บ้าน
5.6.6 อื่น ๆ ระบุ .....................................................
6.1 บุคลากรขาดความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน
6.2 บุคลากรไม่เพียงพอ
6.3 บุคลากรขาดขวัญกาลังใจ
6.4 บุคลากรขาดความสามัคคี
6.5 บุคลากรขาดคุณธรรมจริยธรรม
6.6 อื่น ๆ ระบุ .........................................................
7.1 เปิดเผยความลับผู้ป่วย
7.2 เปิดเผยร่างกายผู้ป่วย
7.3 บริการไม่เท่าเทียมกัน
7.4 การเซ็นต์ยินยอมไม่สมบูรณ์
7.5 สิทธิการรักษาไม่ถูกต้อง
7.6 อื่น ๆ ระบุ ..........................................................

คู่มือบันทึกอุบัติการณ์

(F-RM-01)

ส่วนที่ 1 สาหรับผู้บันทึกอุบัติการณ์
วันที่ หมายถึง วัน เดือน ปี ที่บันทึกอุบัติการณ์
หน่วยงาน หมายถึง สถานที่/หน่วยงานที่เกิดอุบัติการณ์และหน่วยงานที่ต้องแก้ไขอุบัติการณ์
อุบัติการณ์ที่พบ หมายถึง รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิด ระบุ วัน เดือน ปี เวลาที่เกิด
กรณีที่เกี่ยวกับผู้ป่วย ให้ระบุ HN ………… AN …………….. ไม่ให้ระบุชื่อบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ถ้าเกี่ยวข้อง
กับบุคคล ให้ระบุเป็นตาแหน่ง เช่น แพทย์ พยาบาล พนักงาน ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ป่วยเป็นต้น
การแก้ไขเบื้องต้น หมายถึง การดาเนินการ ณ สถานการณ์ที่เกิดทันที เช่น การให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ
การรายงานแพทย์ การรายงานพยาบาลเวรตรวจการ
ระดับความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ที่เกิด โดยแบ่งระดับความ
เสี่ยงออกเป็น 9 ระดับ/4 กลุ่ม Near Miss , Low Risk , Moderate Risk , High Risk
ผู้รายงานอุบัติการณ์ หมายถึง ชื่อ – สกุล ผู้รางานหรือผู้บันทึกอุบัติการณ์หรือผู้พบอุบัติการณ์
ส่วนที่ 2 สาหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (การพิจารณาอุบัติการณ์เบื้องต้น)
เลขที่ หมายถึง หลายเลขของอุบัติการณ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงทะเบียน
วันที่ หมายถึง วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับเรื่องพิจารณา
ประเภทอุบัติการณ์ หมายถึง การจัดหมวดหมู่อุบัติการณ์ แบ่งออกเป็น ............ ประเภท
ให้ระบุประเภทของอุบัติการณ์ เช่น เวชระเบียน ความเสี่ยงทางคลินิก เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง หมายถึง ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ RM
การดาเนินการ
 แก้ไขได้เอง หมายถึง สามารถดาเนินการแก้ไขได้เองในหน่วยงาน
 เสนอทีม หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่งมอบให้คณะกรรมการทีมนาระดับกลางต่าง ๆ ทีม
นาระดับโรงพยาบาล หรือการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ
ผู้พิจารณา หมายถึง ชื่อ – สกุล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้พิจารณาอุบัติการณ์
วันที่สรุป หมายถึง วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการสรุปการจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ
การดาเนินการแก้ไข/แนวทางการป้องกัน หมายถึง การดาเนินการที่คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการกับอุบัติการณ์นั้น ๆ
 รายงานผลการแก้ไขอุบัติการณ์ให้ผู้เสนอทราบ หมายถึง การรายงานกลับให้บุคคลหน่วยงานที่
รายงานทราบผลการดาเนินการ
 ปิดเรื่อง หมายถึง การยุติการดาเนินการเกี่ยวกับอุบัติการณ์เรื่องนั้น ๆ

แผนพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลปากพนัง ปี 2557
แผนงาน
1.แผนการกระตุ้นการ
รายงานความเสี่ยง
1.1 ประชาสัมพันธ์
ผ่านหน้า web. รพ.
1.2 กิจกรรม risk
round กระตุ้นหน่วยงาน
1.3 กาหนดรางวัล
สาหรับหน่วยงาน
2.แผนค้นหาความเสี่ยง
เชิงรุก ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน
2.1 กิจกรรม risk
round
2.2 กิจกรรมทบทวน
เวชระเบียนผู้เสียชีวิต
2.3 กิจกรรมทบทวน
ข้อร้องเรียนด้านการ
รักษาพยาบาล
2.4 จัดทา Risk
Profile ระดับหน่วยงาน
และโรงพยาบาล
3.แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
3.1 Feed back
ข้อมูลระดับ GHI
ทุกข้อมูลภายใน 1 วัน
3.2 ติตามความเสี่ยง
ระดับ GHI ให้ได้รับการ
ทบทวนภายใน 7 วัน
4.แผนพัฒนาบุคลากร
4.1 ประชุมวิชาการ
ใน รพ.แก่เจ้าหน้าที่
4.2 จัดอบรม
เจ้าหน้าที่ใหม่

เป้าหมาย
-ทุกหน่วยงานมีการ
รายงานความเสี่ยง

ระยะเวลา
พ.ค. – ก.ย.57

-ทุกเดือน
-ทุกหน่วยงานมีการ
ค้นหาความเสี่ยงและ
จัดทา Risk Profile

ผู้รับผิดชอบ

KPI
-อัตราการรายงาน
ความเสี่ยง
ครอบคลุม 100%

-หัวหน้างาน
ทุกหน่วยงายและ
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน

-พ.ค.57

-พ.ค. - ก.ย.57

-เลขาและผู้ช่วยฯ

-พ.ค. - ก.ย.57
มิ.ย.57

-เลขาและผู้ช่วยฯ

-เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ พ.ค.57
ในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง

-เจ้าหน้าที่ใหม่
ได้รับการ
ปฐมนิเทศ 100%

-ความเสี่ยงระดับ
GHI ได้รับการ
ทบทวน 100%

แผนพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลปากพนัง ปี 2557
แผนงาน
5.โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยใน รพ.
5.1 ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2 กาหนด PSG
รพ.ปากพนัง
-กาหนดแนวปฏิบัติ
ตาม PSG
-รวบรวมรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยง/
วิเคราะห์ผล
5.3 ติดตั้งระบบรับ
ข้อร้องเรียนทุกพื้นที่ใน
รพ.
5.4 จัดตั้งศูนย์หน่วย
บริการรับข้อร้องเรียน

เป้าหมาย
-เจ้าหน้าที่เกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัย
-เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน
การกาหนดความ
ปลอดภัยใน รพ.
-สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยใน รพ. การดูแล
ผู้ป่วยตามหลัก PSG

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

KPI
-เจ้าหน้าที่ได้รับ
การอบรมตามแผน

-ร้อยละการปฏิบัติ
ตาม WI PSG
100%

คู่มอื บริหารความเสี่ ยง

โรงพยาบาลปากพนัง
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

