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นโยบาย RM 11/2561 

มาตรฐานเชิงนโยบาย 

การบริหารความเส่ียง และการรายงานอุบัติการณ ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1.    วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการชี้บ่งและด าเนินการเม่ือพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

1.2 เพ่ือให้มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานอุบัติการณ์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนทุกเหตุการณ์ได้รับการบริหาร

จัดการอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2. ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  

 T-SIMPLE-D 

T: Training risk คือ ผลแทรกซ้อนในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย หรือการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนใน ระบบ 

Training 

SIMPLE: 2P Safety คือ Patient Safety และ Personnel Safety   

 Patient Safety   Personnel Safety  

S Safety Surgery and Invasive Procedures  S Social Media (communication), Security and 

privacy of information 

I Infection Control (Clean Care is Safer Care) I Infection and Exposure 

M Medication & Blood Safety M Mental Health and Medication 

P Patient Care Process P Process of work 

L Line, Tube & Catheter Device and Laboratory L Lane (ambulance), Legal Issues regulation 

อ้างถึง  นโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร                 รหัสเอกสาร : นย…………/2561                                       หน้า 1-9 

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 / 2559 

ผู้เขียน / เรียบเรียง  

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล  (เมษายน/2557) 

     ผู้เสนอ                     (กันยายน/2559) 

     ( ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย:์ ผู้จัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล) 

     ผู้เสนอ                    (กันยายน/2559) 

                   (ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย ์: QMR)   

ผู้อนุมัติ    ..........................................    (กันยายน/2559) 

        (ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา : ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)      

ผู้อนุมัติ             (2/เมษายน/2557) 

         (รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ : คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4 / 2561 

ผู้เขียน / เรียบเรียง  

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล  (กันยายน/2559) 

    ผู้เสนอ  ...................................... (............/............./2561) 

     ( ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์: ผู้จัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล) 

ผู้รับรอง   ...................................... (............/............./2561) 

                   (ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ : QMR)   

ผู้อนุมัติ    .....................................  (............/............./2561) 

        (ผศ.นพ.วิชัย ช่ืนจงกลกุล : ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)      

ผู้อนุมัติ ......................................... (............/............./2561) 

(ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ : คณบดคีณะแพทยศาสตร)์ 
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 Patient Safety   Personnel Safety  

(medical legal) 

E Emergency Response E Environment & Working condition 

D: D down level อุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ D ลงมา ตามเกณฑ์การแบ่งระดับความ รุนแรงของ 

NCC MER ท่ีก าหนดให้ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยก าหนดไว้ตั้งแต่ระดับ A ถึง I 

3. นโยบายปฏิบัติ 

3.1 ให้ทุกภาควิชา ฝ่ายฯ งานฯ  

1) ค้นหาความเส่ียง   

- เชิงรุก โดยใช้แนวคิด High Alert Patent ตรวจสอบส่ิงแวดล้อมท่ีเห็นในปัจจุบัน ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

และถามความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ตามรอยผู้รับบริการ สิ่งของ วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร  

- เชิงรับ จากประสบการณ์ท่ีเคยเกิด การทบทวนเวชระเบียน รายงานอุบัติการณ์ที่เก่ียวข้อง เรียนรู้จาก

ความผิดพลาดของโรงพยาบาลอ่ืน  

2) ประเมินความเส่ียง / อุบัติการณ์ ให้ระบุระดับของความเส่ียง / อุบัติการณ์ ตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ ดังน้ี 

- ความเส่ียงทั่วไป (Non Clinic Risk) หมายถึงความเส่ียงโดยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแล

รักษา โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ 

ระดับ 

(Consequence) 

ความรุนแรง 

 

ผลกระทบ 

ระดับ 1 

(1-Negligible) 

ไม่รุนแรง มีโอกาสเกิดความผิดพลาด/ มูลค่าความเสียหายไม่เกนิ 10,000 บาท/ ยังไม่มี

ผลกระทบต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงคข์องการ ด าเนินงาน*  

เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิความคลาดเคล่ือนแต่ยังไม่ถงึผู้รับบริการ / 

ผู้ปฏบิัตงิาน (Near miss) ลืมกุญแจคาไว้ที่รถแต่ตรวจพบก่อนรถไม่หาย พื้นลื่น

แต่ไม่มีใครล่ืนล้มหรือได้รับอันตราย 

ระดับ 2  

(2-Minor) 

น้อย เกิดความผดิพลาด/ มูลคา่ความเสียหาย 10,001 - 50,000 บาท/ มีผลกระทบ 

(ที่ควบคุมได้) ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของ การด าเนินงาน* 

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่มผีลกระทบหรือความเสียหายถงึผู้รับบริการหรือ

เจ้าหนา้ท่ี เช่น ฝาครอบพัดลมหล่นแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ 

ระดับ 3 

(3-Moderate) 

ปานกลาง เกิดความผดิพลาด/ มูลคา่ความเสียหาย 50,001 - 250,000 บาท/ เกิดผล

กระทบปานกลาง (ที่ต้องท าการแก้ไข) ต่อผลส าเร็จหรือ วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินงาน* 

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบหรือความเสียหายถงึผู้รับบริการหรือ

เจ้าหนา้ท่ีแต่ไม่ถูกฟ้องร้อง เช่น กิ่งไม้ตกทับรถมอเตอรไ์ซด์ ฟ้าผา่ถูกอุปกรณ์

ช ารุดต้องซ่อมแซม ไฟฟ้าลัดวงจรท าให้เคร่ืองมือช ารุด  

ระดับ 4 

(4-Major) 

มาก เกิดความผดิพลาด/ มูลคา่ความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท/ มี

ผลกระทบสูง ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์* 



3 
 

นโยบาย RM 11/2561 

ระดับ 

(Consequence) 

ความรุนแรง 

 

ผลกระทบ 

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบหรือความเสียหายถงึผู้รับบริการหรือ

เจ้าหนา้ท่ี มีโอกาสถูกฟ้องร้อง / ด าเนินคดี เช่น หลังคาหอ้งผ่าตัดรั่ว ตอ้งหยุด

ให้บริการ, ระบบ IT ล่มท าให้การบริการหยุดชะงัก  

ระดับ 5 

5-Catastrophic 

มากที่สุด เกิดความผดิพลาด/ มูลคา่ความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท/ มีผลกระทบสูง

มาก ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายอย่าง ร้ายแรง* 

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบหรือความเสียหายถงึผู้รับบริการ 

เจ้าหนา้ท่ี โรงพยาบาลเสียช่ือเสียง สูญเสียเงิน เชน่ ไฟไหม้ ถูกฟอ้งร้อง 

- ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนกับผู้ป่วย อันมี

เหตุเกิดจากกระบวนการให้บริการหรือกิจกรรมการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาพยาบาลหรืออุบัติการณ์ไม่พึง

ประสงค์   ประกอบด้วย  

1. Common risk เป็นความเส่ียงในภาพรวม ส่วนใหญ่เป็นความเส่ียงจากกระบวนการทางการ

พยาบาล เช่น ความคลาดเคล่ือนทางยา การเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อในโรงพยาบาล การล่ืนล้ม ตกเตียง เป็นต้น 

2. Specific Clinical Risk หมายถึง ความเส่ียงทางคลินิกเฉพาะโรค เป็นการค้นหากลุ่มโรคหรือ

สภาวะ ท่ีเกิดข้ึนบ่อยและ/หรือ มีความเส่ียงสูงจากการทบทวนการรักษา หรือตัวชี้วัดท่ียังไม่ดี ซ่ึงมักส่งผลให้การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนั้น ๆ เกิดผลลัพธ์ไม่ดีหรือยังไม่เป็นท่ีพอใจ 
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โดยแบ่งความรุนแรงของความเสี่ยงทางคลินิกออกเป็น 9 ระดับ (ตามเกณฑ์การแบ่งระดับความรุนแรง

ของ The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention: NCCMER) และการก าหนด

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง (Consequence /Impact) ตามแนวคิด Risk Register ดังน้ี  

ระดับ ผลกระทบ / การจัดการ (NCCMER) Consequence 

(ระดับ 1-5) 

A เหตุการณ์ที่มีโอกาสผิดพลาด 1-Negligible 

B ความผิดพลาดเกดิขึ้นแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ปว่ยและ/หรือบุคลากร  

2-Minor C ความผิดพลาดเกดิขึ้นถงึตัวผู้ป่วยแต่ไม่ถงึอันตราย 

D ความผิดพลาดถงึผู้ปว่ยและต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

E ความผิดพลาดถงึผู้ปว่ยและเกิดอันตรายชั่วคราวแก่ผูป้ว่ยและต้องให้การรักษาเพิ่ม

มากขึน้ 

3-Moderate 

 F ความผิดพลาดถงึผู้ปว่ยและมีผลท าให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาและท าให้ต้องนอน

โรงพยาบาลนานขึ้น 

G ความผิดพลาดถงึผู้ปว่ยและมีผลท าให้ผู้ป่วยเกดิความพิการถาวร 4-Major 

H ความผิดพลาดถงึผู้ปว่ยและมีผลท าให้ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยชีวติ 

I ความผิดพลาดถงึผู้ปว่ยและเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวติ  5-Catastrophic 

3) การข้ึนทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register)* คือเอกสารหลักท่ีองค์กรจะต้องใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการวางแผนการบริหารความเส่ียง การค้นหาและระบุความเส่ียง การปรับปรุงกระบวนการบริหารความ

เส่ียงให้เป็นปัจจุบัน องค์ประกอบท่ีดีของทะเบียนข้อมูลความเส่ียงไว้ว่าควรจะประกอบด้วย  

- การระบุวันเดือนปีก็เพื่อให้เห็นว่าในการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงแต่ละครั้ง ได้พบข้อมูลความเส่ียงอย่างไร 

และแตกต่างหรือเหมือนกับการบันทึกในครั้งก่อน ๆ อย่างไร  

- การระบุความเส่ียง ประเภทของความเส่ียง  (Risk Title) ค าอธิบายรายละเอียดของความเส่ียง (Risk 

Description) สถานะของความเส่ียง เป็นความเส่ียงท่ีมีอยู่แล้ว หรือเป็นความเส่ียงเกิดใหม่ท่ียังไม่เคยเกิดใน

องค์กรมาก่อน เพื่อให้ทะเบียนข้อมูลความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพ องค์กรควรก าหนดให้มีกระบวนการใน

การค้นหาและระบุความเสี่ยงเกิดใหม่ทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรไม่ได้ละเลยข้อมูลความเส่ียงท่ีไม่คุ้นเคย 

และไม่ได้ยึดติดอยู่กับข้อมูลความเส่ียงเดิม ๆ เพียงอย่างเดียว 

- การวิเคราะห์ความเส่ียง โดยการก าหนดโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด (Likelihood/Frequency) ใน

ระดับ 1-5 ดังน้ี  

Likelihood ความหมาย ร้อยละ 

1-Rare ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดได้ <0.5% 

2-Unlikely ไม่คาดว่าจะเกิด 0.5-1% 

3-Possible เป็นครั้งคราว 1-5 % 

4-Likely บ่อย 5-10% 

5-Frequent บ่อยมาก >10% 
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- ในท่ีน้ี ได้มีการก าหนดให้ น าค่าคะแนนของ Likelihood/Frequency บวกกับค่าคะแนนของ Consequence 

/Impact เพ่ือบ่งบอกระดับของความเส่ียงนั้นๆ (Risk level) และน าสู่การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมต่อไป 

Risk Level = Likelihood + Consequence และการให้คะแนนตามความรุนแรง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการ

บริหารจัดการความเส่ียง 

Frequent (>10%) 5  6 7 8 9 10 

Likely (5-10%) 4 5 6 7 8 9 

Possible (1-5%) 3 4 5 6 7 8 

Unlikely(0.5-1%) 2 3 4 5 6 7 

Rare (<0.5%) 1 2 3 4 5 6 

 Negligible (A, 1) Minor(B,C,D /2) Moderate (E,F/3) Major (G, H/ 4) Catastrophic(I/ 5) 

- Risk Treatment Plan หมายถึง วิธีการ เครื่องมือในการควบคุมหรือก ากับความเส่ียง เช่น มาตรการป้องกัน

และถ่ายโอนความเส่ียง การติดตามและควบคุม แนวทางบรรเทาความเสียหาย และการวางแผนการ

พัฒนา (QI Plan) เพ่ือหาค าตอบใหม่ๆ เก่ียวกับการป้องกัน การบริหารจัดการความเส่ียงให้ดีข้ึน 

- Risk owner หมายถึง การก าหนดเจ้าของความเส่ียง หรือหน่วยงานย่อยท่ีผู้บริหารได้มีการมอบหมาย

ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเด็น การทบทวน การติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทาง และการประเมินว่ายังมีความเส่ียงเหลืออยู่หรือไม่ (Residual Risk Level) รวมถึงการประเมิน

สรุปว่า ความเส่ียงท่ีได้ข้ึนทะเบียนความเส่ียงไว้นั้น หลังได้รับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมแล้ว อยู่ใน

สถานะใด (Risk Status)  

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลจะได้ภาพรวมของความเส่ียงทั้งหมดท่ีได้รับการข้ึนละเบียนไว้ 

และผลลัพธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ว่าได้ผลเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงใดบ้างท่ีมีสถานะท่ี Active 

อยู่ต้องได้รับเฝ้าระวังต่อไป มีความเส่ียงใดบ้างท่ีมีสถานะ Inactive และสามารถเป็นตัวอย่างของการ

บริหารจัดการความเส่ียงท่ีได้ผลดี ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 

*อ้างอิงจาก อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุตกิุล (สรพ.) และ อ.จิรพร สุเมธปีระสิทธิ์, https://chirapon.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

https://chirapon.wordpress.com/
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4) การจดัการความเส่ียงและการรายงานอุบัติการณ์ 

 

Flow การจัดการความเส่ียงและการรายงานอุบัติการณ์ 

 

 

 

 

 

 

ระดบั E-F / 4 
-ใหก้ารชว่ยเหลอื แกไ้ข
ทนัท ีรายงานตามขัน้ตอน 
-สง่รายงานอบุตักิารณ์ให ้
ผูบ้รหิารภายใน 48 
ชัว่โมงหลังเกดิเหตกุารณ์ 
-หน่วยงานรว่มกบั PCT/
หน่วยงานรว่มกบัระบบ
ส าคญั ทบทวนอบุตักิารณ์
รว่มกนั 
-สามารถแนบไฟลผ์ลการ
ทบทวนเขา้ไวใ้นระบบการ
รายงานบตักิารณ์ 
-งานพัฒนาคณุภาพฯ
รวบรวมขอ้มลูการรายงาน
ความเสีย่ง ผลการ
ทบทวน (ถา้ม)ี สง่ให ้
คณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 
 

ระดบั G-H-I / 5   
-ใหก้ารชว่ยเหลอื แกไ้ข
ทนัท ี
-รายงานดว้ยวาจาแก่
ผูบ้งัคบับญัชา (หวัหนา้
ภาควชิา/ฝ่าย/งาน/ผูจ้ัดการ
ความเสีย่งโรงพยาบาล 
โทร. 35174 และ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
โทร. 35172) สง่รายงาน
อบุตักิารณ์ใหผู้บ้รหิาร
ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัเกดิ
เหตกุารณ ์
-หน่วยงานรว่มกบั PCT/
หน่วยงานรว่มกบัระบบ
ส าคญั ท า RCA ทกุราย 
-สามารถแนบไฟลผ์ลการ
ทบทวนเขา้ไวใ้นระบบการ
รายงานอบุตักิารณ์ 
-งานพัฒนาคณุภาพฯ
รวบรวมขอ้มลูการรายงาน
ความเสีย่ง ผลการทบทวน 
(ถา้ม)ี สง่ใหค้ณะกรรมการ
บรหิารจัดการความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาเกิดข้ึนในหน่วยงาน/การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

เรง่ดว่น 
ระดบั E-I / 4-5 

ไมเ่รง่ดว่น 
ระดบั A-D /1-3 

-หน่วยงานบันทกึ
เหตกุารณ์/รายงาน
อบุตักิารณ์ในโปรแกรม
การรายงานอบุตักิารณ์ 
-ผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายใน
หน่วยงาน/PCT เขา้ไป
รับทราบอบุตักิารณ์ใน
โปรแกรมการรายงาน 
-กรณีมกีารทบทวน
อบุตักิารณ์ระดับ D 
down สามารถแนบไฟล์
ผลการทบทวนเขา้ไวใ้น
ระบบการรายงาน
อบุตักิารณ์ 
-งานพัฒนาคณุภาพฯ
รวบรวมขอ้มลูการ
รายงานความเสีย่ง ผล
การทบทวน (ถา้ม)ี สง่
ใหค้ณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 
 
 
  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลทบทวน หาแนวทางแก้ไข / ก าหนดมาตรการป้องกันเชิงระบบ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น PCT ภาควชิาฯ / กรรมการระบบส าคัญ / หน่วยงาน 

เรง่ดว่น/รนุแรง/ควบคมุไมไ่ด ้
Sentinel Event: ระดบัอบุตักิารณอ์าจไม่

รนุแรง แตม่คีวามเสีย่งทีจ่ะถกูฟ้องรอ้ง/ท าให้
เสยีชือ่เสยีง 

-ใหก้ารชว่ยเหลอื แกไ้ขทันท ี
-รายงานตอ่ผูบ้รหิารที่
รับผดิชอบดว้ยวาจาทันท ี
-รายงานผูจั้ดการความเสีย่ง 
และประธานคณะกรรมการ
เจรจาดว้ยสนัตวิธิ ี 
-สง่รายงานอบุตักิารณ์ให ้
ผูบ้รหิารภายใน 24 ชัว่โมง
หลังเกดิเหตกุารณ์ 
-หน่วยงานรว่มกบั PCT/
หน่วยงานรว่มกบัระบบส าคัญ 
ทบทวนอบุตักิารณ์รว่มกนั 
-สามารถแนบไฟลผ์ลการ
ทบทวนเขา้ไวใ้นระบบการ
รายงานอบุตักิารณ์ 
-งานพัฒนาคณุภาพฯรวบรวม
ขอ้มลูการรายงานความเสีย่ง 
ผลการทบทวน (ถา้ม)ี สง่ให ้
คณะกรรมการบรหิารจัดการ
ความเสีย่ง 
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4. ขัน้ตอนปฏิบัติ 

4.1 T : Training risk ขอให้ทุกทีม คัดเลือก risk ท่ีเกิดจาก trainee ท่ีพบบ่อยมา monitor เปรียบเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา  หรือ Training risk ท่ีทบทวนแล้วพบว่าเกิดจากการขาดการก ากับดูแลท่ีเหมาะสม ก็ให้

น ามาเป็น Training monitor ดังน้ี 

I. ระดับ PCT ขอให้ทบทวนและก าหนด  safety indicator จากปัญหาที่พบบ่อยในขั้นตอนการท างานของ

หน่วยงาน / PCT รวมถึงข้อมูลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลรายงานให้ทราบ และ

ขอให้น าไป monitor ความส าเร็จในการบริหารความเส่ียง โดย Training risk น้ีข้ึนกับภาควิชาหรือ  

II. หน่วยงานจะก าหนด to do, to do with และ not to do ให้กับ trainee อย่างเป็นรูปธรรมภายใน

หน่วยงาน 

III. ระดับ Unit ขอให้ทีมน าระบบ (NUR, ENV, ICC, Rx เป็นต้น) ชี้น าหรือร่วมทบทวนให้หน่วยงานภายใต้

การก ากับดูแลทราบถึง Training risk ของตน 2-3เรื่อง แล้วน าไปmonitor ทั้งน้ีขอให้ส่งผล Unit 

Training risk monitor ให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาล เพ่ือบรรจุเป็นข้อมูลใน

การติดตาม 

IV. ในการ I.S. / ตามรอย ขอให้ทุกวิชาชีพถามหาการ monitoring น้ี ทุกการเย่ียม 

ตัวอย่าง T risk ท่ีพบบ่อยมักเกิดจาก trainee เช่นการปล่อยให้ trainee บริหารยา HAD, การปล่อยให้ 

trainee ประเมินผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูง, การปล่อยให้ trainee การท าหัตถการส าคญั และการปล่อยให้ 

traineeตัดสินใจแก้ปัญหาส าคัญเอง เป็นต้น 

4.2 2P Safety : SIMPLE ให้ทุกหน่วยงาน และ PCT ได้ควบคุมก ากับความเส่ียงจากการท างานของ

หน่วยงาน/PCT และพยายามลดอุบัติการณ์เกิดซ้ า ดังน้ี 

I. ในระดบัหน่วยงาน 

1. ให้เน้น Risk ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยทั่วไป หรือ กระบวนการหลัก หรือ ขั้นตอนของการ

ท างาน 

2. Risk ในโรค หรือ procedure ท่ีเป็น top ของหน่วยงาน 

II. ในระดับ PCT หรือภาควิชา 

1. ควรเน้น riskในการดูแล ผู้ป่วยหรือ โรคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือ proxy disease ของภาควิชา

โดยใช้ clinical tracer เป็นหลัก 

2. ใน PCTท่ีผู้ป่วยหลากหลาย งานส่วนใหญ่เป็น procedure เช่น รังสีวินิจฉยั วิสัญญี และ rehab. 

เป็นต้น  เน้น clinical tracer ของ procedure หรือการป้องกนั complication ระหว่างท า 

procedure 

3.  ภาควิชาท่ียังไม่เป็น PCT ควรค้นหาปัญหาท่ีพบบ่อยในกระบวนการหลกั หรือ ขั้นตอนของการ

ท างาน เช่น การรับ-ส่ง ผู้ป่วย การรายงานผลการตรวจ หรือส่ิงตรวจ (ชิ้นเน้ือ,เลือดฯลฯ) 

4.3 D = D-down level review 

I. ระดับหน่วยงาน 
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1. ทบทวนอบุัติการณ์ที่ยังไม่ส่งผลถึงผู้ป่วย หรือไม่ถึงเจ้าหน้าท่ี (A,B,C,D level) แต่พบบ่อย และ

หากส่งผลถึงผู้ป่วย โอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงมีมาก เช่น ผู้ป่วยลื่นล้มแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

สารเคมีกระเดน็โดนเส้ือผ้าเจ้าหน้าท่ี มีดผ่าตัดตกเกือบโดนเท้า เกือบให้ยาผิดหรือเกือบรายงาน

ผลผิดคน เป็นต้น 

2. ทบทวนอุบัติการณ์ตั้งแต่ระดับ D ลงมา จาก กระบวนการหลัก เวชระเบียน และอุบัติการณ์ 

3. เลือก อุบัติการณ์ตั้งแต่ระดับ D ลงมา ท่ีคิดว่าส าคัญ หน่วยงานละ 2-3 เรื่อง มาทบทวนว่า 

3.1 ท าไมไม่กลายเป็น E  เป็นเพราะ ระบบตรวจจับได้ก่อน, โชคดี หรือ คนไข้หรือญาติมาบอก

ทัน ฯลฯ 

3.2 อุบัติการณ์ตั้งแต่ระดับ D ลงมา ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ กับ E+ หรือไม่ เท่าใด (จากสัดส่วน 

E+ / D-จะท าให้เห็น ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง) 

3.3 จะท าอย่างไรเพื่อให้ E+ / D- ratio ลดลงเร่ือยๆ 

3.4 ส่งผลการทบทวนในระบบ operation center 

II. ระดับ PCT / งาน 

1. ให้หน่วยงานรวบรวม (อาจเป็นหัวหน้างาน) น าเสนอในการที่ประชุม PCT เพ่ือให้เห็นภาพรวม 

2. น าเสนอใน การเย่ียม IS ต่างๆ ทุกครั้ง 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย / ขอบเขต 

ทุก PCT, ทุกภาควิชา, ทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงพยาบาล 

6. ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้บริหารโรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาล 

7. เกณฑ์การช้ีวัด 

7.1 การปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างถูกต้องของบุคลากร 

7.2 อุบัติการณ์ใน T-SIMPLE-D มีแนวโน้มลดลง 
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แบบบันทึกประวัติการสร้างมาตรฐานเชิงนโยบายและการปรับปรุงแก้ไข 

เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการรายงานอุบัตกิารณ์” 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

มาตรฐานฉบับนี้ เหตุผลในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงมาตรฐาน 
เปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัติ 

มาตรฐา

นใหม่ 

ปรับ 

รูปแบบ 

Re –

formatted 

ปรับปรุง

ใหม ่

Revised 

แกไ้ข / 

เพิ่มเติม 

ข้อความที่

จ าเป็น 

แกไ้ขให้

สอดคล้อง 

กับ 

มาตรฐาน 

ปรับเปลี่ยน 

กฎระเบียบ 

มคีวาม

เสี่ยง 

เป็นความรู้ / 

วิทยาการใหม ่

เพิ่ม 

ประสทิธิผล 

Yes No 

           

การปรับปรุงแก้ไข  :  มาตรฐานด้านนโยบายฉบับนี ้ จะปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงแก้ไขทุก 3-5 ป ี หรือเม่ือมคีวามจ าเป็น 

วัน / เดือน / ป ี  ที่สร้างครั้งแรก  :     ตุลาคม  2544 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 1 :    ตุลาคม 2549 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 2 :    มนีาคม 2557 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 3 :    กันยายน 2559 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 4 :    กรกฎาคม 2561 

วัน / เดือน / ป ี  ที่เผยแพร่         :     

File  Name                      :   มาตรฐานเชิงนโยบาย 

 


