
1 
 

นโยบาย RM 11/2561 

มาตรฐานเชิงนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยง และการรายงานอุบัติการณ ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.    วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการชีบ้่งและด าเนินการเมื่อพบเหตุการณไ์ม่พงึประสงค์ 

1.2 เพื่อให้มีการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกดิขึน้  อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานอุบัติการณ์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ได้รับการบริหาร

จัดการอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

2. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

 T-SIMPLE-D 

T: Training risk คือ ผลแทรกซ้อนในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย หรอืการปฏิบัตงิานทีเ่กิดขึน้ใน 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  นโยบายและวิธีปฏิบัตเิป็นลายลักษณ์อักษร                 รหัสเอกสาร : นย…………/2561                                       หน้า 1-9 

ปรับปรุงแก้ไขคร้ังที่ 3 / 2559 

ผู้เขียน / เรียบเรียง  

1. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงโรงพยาบาล  (เมษายน/2557) 

     ผู้เสนอ                     (กันยายน/2559) 

     ( ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์: ผู้จัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล) 

     ผู้เสนอ                    (กันยายน/2559) 

                   (ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ : QMR)   

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

        (ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา : ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)      

ผู้อนุมัติ             (2/เมษายน/2557) 

         (รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจรญิ : คณบดีคณะแพทยศาสตร)์ 

ปรับปรุงแก้ไขคร้ังที่ 4 / 2561 

ผู้เขียน / เรียบเรียง  

1. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงโรงพยาบาล  (กันยายน/2559) 

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

     ( ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์: ผู้จัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล) 

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

                   (ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ : QMR)   

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

        (ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล : ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)      

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

(ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน ์: คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 
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 Patient Safety   Personnel Safety  

(medical legal) 

E Emergency Response E Environment & Working condition 

D: D down level อุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงตัง้แต่ระดับ D ลงมา ตามเกณฑ์การแบ่งระดับความ รนุแรงของ 

NCC MER ที่ก าหนดให้ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยก าหนดไวต้ั้งแต่ระดับ A ถงึ I 

3. นโยบายปฏิบัติ 

3.1 ใหทุ้กภาควชิา ฝ่ายฯ งานฯ  

1) ค้นหาความเสี่ยง   

- เชิงรุก โดยใช้แนวคิด High Alert Patent ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่เห็นในปัจจุบัน ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

และถามความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ตามรอยผู้รับบรกิาร สิ่งของ วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร  

- เชิงรับ จากประสบการณท์ี่เคยเกดิ การทบทวนเวชระเบียน รายงานอุบัติการณ์ที่เก่ียวข้อง เรียนรูจ้าก

ความผิดพลาดของโรงพยาบาลอื่น  

2) ประเมินความเสี่ยง / อุบัติการณ์ ให้ระบุระดับของความเสี่ยง / อุบัติการณ์ ตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงทั่วไป (Non Clinic Risk) หมายถงึความเสี่ยงโดยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแล

รักษา โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ 

ระดับ 

(Consequence) 

ความรุนแรง 

 

ผลกระทบ 

ระดับ 1 

(1-Negligible) 

ไม่รุนแรง มโีอกาสเกิดความผิดพลาด/ มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท/ ยังไมม่ี

ผลกระทบตอ่ผลส าเร็จหรอืวัตถปุระสงค์ของการ ด าเนนิงาน*  

เป็นเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนแต่ยังไมถ่ึงผู้รับบริการ / 

ผู้ปฏบัิตงิาน (Near miss) ลมืกญุแจคาไวท่ี้รถแต่ตรวจพบก่อนรถไมห่าย พื้นลื่น

แตไ่มม่ใีครลื่นล้มหรือได้รับอันตราย 

ระดับ 2  

(2-Minor) 

น้อย เกิดความผิดพลาด/ มูลค่าความเสียหาย 10,001 - 50,000 บาท/ มผีลกระทบ 

(ท่ีควบคุมได้) ต่อผลส าเร็จหรอืวัตถุประสงค์ของ การด าเนนิงาน* 

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แต่ยังไมม่ผีลกระทบหรือความเสียหายถึงผู้รับบริการหรือ

เจ้าหนา้ที่ เช่น ฝาครอบพัดลมหล่นแตไ่ม่มผีู้บาดเจ็บ 

ระดับ 3 

(3-Moderate) 

ปานกลาง เกิดความผิดพลาด/ มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 250,000 บาท/ เกิดผล

กระทบปานกลาง (ท่ีต้องท าการแก้ไข) ตอ่ผลส าเร็จหรอื วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนนิงาน* 

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและมีผลกระทบหรือความเสียหายถึงผู้รับบริการหรือ

เจ้าหนา้ที่แตไ่มถู่กฟ้องร้อง เช่น กิ่งไม้ตกทับรถมอเตอร์ไซด์ ฟา้ผ่าถูกอุปกรณ์

ช ารุดตอ้งซ่อมแซม ไฟฟา้ลัดวงจรท าให้เครื่องมือช ารุด  

ระดับ 4 

(4-Major) 

มาก เกิดความผิดพลาด/ มูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท/ มี

ผลกระทบสูง ท าใหก้ารด าเนนิงานไมป่ระสบผลส าเร็จ ตามวัตถปุระสงค์* 
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ระดับ 

(Consequence) 

ความรุนแรง 

 

ผลกระทบ 

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและมีผลกระทบหรือความเสียหายถึงผู้รับบริการหรือ

เจ้าหนา้ที่ มีโอกาสถูกฟอ้งร้อง / ด าเนนิคด ีเช่น หลังคาห้องผ่าตดัร่ัว ต้องหยุด

ให้บริการ, ระบบ IT ล่มท าให้การบริการหยุดชะงัก  

ระดับ 5 

5-Catastrophic 

มากทีสุ่ด เกิดความผิดพลาด/ มูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท/ มผีลกระทบสูง

มาก ท าให้ภารกิจขององคก์รเสียหายอยา่ง ร้ายแรง* 

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและมีผลกระทบหรือความเสียหายถึงผู้รับบริการ 

เจ้าหนา้ที่ โรงพยาบาลเสียช่ือเสียง สูญเสยีเงิน เช่น ไฟไหม้ ถกูฟอ้งร้อง 

- ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical risk) หมายถงึ เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับผู้ป่วย อันมี

เหตุเกิดจากกระบวนการให้บริการหรอืกิจกรรมการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาพยาบาลหรืออุบัติการณ์ไม่พึง

ประสงค ์  ประกอบด้วย  

1. Common risk เป็นความเสี่ยงในภาพรวม ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงจากกระบวนการทางการ

พยาบาล เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา การเกิดแผลกดทับ การติดเชือ้ในโรงพยาบาล การลื่นล้ม ตกเตียง เป็นต้น 

2. Specific Clinical Risk หมายถึง ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค เป็นการค้นหากลุ่มโรคหรือ

สภาวะ ที่เกิดขึ้นบ่อยและ/หรือ มีความเสี่ยงสูงจากการทบทวนการรักษา หรือตัวชี้วัดที่ยังไม่ดี ซึ่งมักส่งผลให้การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนั้น ๆ เกิดผลลัพธ์ไม่ดีหรอืยังไม่เป็นที่พอใจ 
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โดยแบ่งความรุนแรงของความเสี่ยงทางคลินิกออกเป็น 9 ระดับ (ตามเกณฑ์การแบ่งระดับความรุนแรง

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

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Consequence /Impact) ตามแนวคิด Risk Register ดังนี ้ 

ระดับ ผลกระทบ / การจัดการ (NCCMER) ความหมายตามแนวคิด risk register Consequence 

(ระดบั 1-5) 

A เหตุการณ์ท่ีมโีอกาสผิดพลาด มอีันตราย/บาดเจ็บเพยีงเล็กน้อย ไมต่อ้งการการปฐม

พยาบาล, หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นไมเ่กี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

1-Negligible 

B ความผิดพลาดเกิดขึ้นแตย่ังไม่ถงึตัว

ผู้ป่วยและ/หรือบุคลากร 

มอีันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้โดยงา่ย 

อาจท าให้ตอ้งนอน รพ.นานขึ้น  

 

2-Minor 

C ความผิดพลาดเกิดขึ้นถึงตัวผู้ป่วยแต่ไม่

ถึงอันตราย 

มอีันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้โดยงา่ย 

อาจท าให้ตอ้งนอน รพ.นานขึ้น 

D ความผิดพลาดถึงผู้ป่วยและต้องให้การ

ดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

มอีันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้โดยงา่ย 

อาจท าให้ตอ้งนอน รพ.นานขึ้น 

E ความผิดพลาดถึงผู้ป่วยและเกดิอันตราย

ชั่วคราวแกผู่้ป่วยและตอ้งใหก้ารรักษา

เพิ่มมากขึน้ 

มอีันตราย/บาดเจ็บปานกลาง ตอ้งการการ

รักษาพยาบาลหรือท าหัตถการ, อาจมีการสูญเสียการ

ท าหน้าท่ีของร่างกายเล็กน้อยหรือชั่วคราว 

3-Moderate 

 

F ความผิดพลาดถึงผู้ป่วยและมผีลท าให้

ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาและท าให้ต้อง

นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

มอีันตราย/บาดเจ็บปานกลาง ตอ้งการการ

รักษาพยาบาลหรือท าหัตถการ, อาจมีการสูญเสียการ

ท าหน้าท่ีของร่างกายเล็กน้อยหรือชั่วคราว 

G ความผิดพลาดถึงผู้ป่วยและมผีลท าให้

ผู้ป่วยเกิดความพกิารถาวร 

มอีันตราย/บาดเจ็บรุนแรง อาจท าให้สูญเสียอวัยวะหรอื

การท าหน้าท่ีของร่างกายอย่างถาวร 

4-Major 

H ความผิดพลาดถึงผู้ป่วยและมผีลท าให้

ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยชีวิต 

มอีันตราย/บาดเจ็บรุนแรง อาจท าให้สูญเสียอวัยวะหรอื

การท าหน้าท่ีของร่างกายอย่างถาวร 

I ความผิดพลาดถึงผู้ป่วยและเป็นสาเหตุให้

ผู้ป่วยเสียชวีติ  

อุบัตกิารณ์น าไปสู่การเสียชวีติหรือทุพพลภาพอยา่ง

ถาวร 

5-Catastrophic 

3) การขึ้นทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register)* คือเอกสารหลักที่องค์กรจะต้องใช้เป็นข้อมูล

พืน้ฐานในการวางแผนการบริหารความเสี่ยง การค้นหาและระบุความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน องคป์ระกอบที่ดีของทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงไว้วา่ควรจะประกอบด้วย  

- การระบุวันเดือนปีก็เพื่อให้เห็นว่าในการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงแต่ละครั้ง ได้พบข้อมูลความเสี่ยงอย่างไร 

และแตกต่างหรอืเหมือนกับการบันทึกในคร้ังกอ่น ๆ อย่างไร  

- การระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง (Risk Title) ค าอธิบายรายละเอียดของความเสี่ยง (Risk 

Description) สถานะของความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว หรอืเป็นความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ยังไม่เคยเกดิใน

องค์กรมาก่อน เพื่อให้ทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ องค์กรควรก าหนดให้มีกระบวนการใน

การค้นหาและระบุความเสี่ยงเกิดใหม่ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรไม่ได้ละเลยข้อมูลความเสี่ยงที่ไม่คุ้นเคย 

และไม่ได้ยึดติดอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงเดิม ๆ เพียงอย่างเดียว 
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- การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการก าหนดโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด (Likelihood/Frequency) ใน

ระดับ 1-5 ดังนี ้ 

Likelihood ความหมาย ร้อยละ 

1-Rare ไม่น่าเชื่อวา่จะเกิดได ้ <0.5% 

2-Unlikely ไม่คาดวา่จะเกิด 0.5-1% 

3-Possible เป็นครัง้คราว 1-5 % 

4-Likely บ่อย 5-10% 

5-Frequent บ่อยมาก >10% 

- ในที่นี้ ได้มีการก าหนดให้ น าค่าคะแนนของ Likelihood/Frequency บวกกับค่าคะแนนของ Consequence 

/Impact เพื่อบ่งบอกระดับของความเสี่ยงนั้นๆ (Risk level) และน าสู่การบรหิารจัดการที่เหมาะสมต่อไป 

 

Risk Level = Likelihood + Consequence และการให้คะแนนตามความรุนแรง เพื่อจัดล าดับความส าคัญในการ

บรหิารจัดการความเสี่ยง 

Catastrophic (I / 5) 6 7 8 9 10 

Major (G, H/ 4) 5 6 7 8 9 

Moderate (E,F/3) 4 5 6 7 8 

Minor (B, C, D/2) 3 4 5 6 7 

Negligible (A, 1) 2 2 4 5 6 

 Rare (<0.5%) Unlikely(0.5-1%) Possible (1-5%) Li6kely (5-10%) Frequent (>10%) 

- Risk Treatment Plan หมายถงึ วิธีการ เครื่องมือในการควบคุมหรอืก ากับความเสี่ยง เช่น มาตรการป้องกัน

และถ่ายโอนความเสี่ยง การติดตามและควบคุม แนวทางบรรเทาความเสียหาย และการวางแผนการ

พัฒนา (QI Plan) เพื่อหาค าตอบใหม่ๆ เก่ียวกับการปอ้งกัน การบรหิารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึน้ 

- Risk owner หมายถึง การก าหนดเจ้าของความเสี่ยง หรือหน่วยงานย่อยที่ผู้บริหารได้มีการมอบหมาย

ความรับผดิชอบในการบรหิารจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเด็น การทบทวน การติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทาง และการประเมินว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือไม่ (Residual Risk Level) รวมถึงการประเมิน

สรุปว่า ความเสี่ยงที่ได้ขึ้นทะเบียนความเสี่ยงไว้นั้น หลังได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสมแล้ว อยู่ใน

สถานะใด (Risk Status)  

- คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงโรงพยาบาลจะไดภ้าพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดที่ไดร้ับการขึน้ละเบียนไว้ 

และผลลัพธ์ของการบรหิารจัดการความเสี่ยง ว่าได้ผลเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงใดบ้างที่มีสถานะที่ Active 

อยู่ต้องได้รับเฝ้าระวังต่อไป มีความเสี่ยงใดบ้างที่มีสถานะ Inactive และสามารถเป็นตัวอย่างของการ

บรหิารจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลดี ให้แกห่น่วยงานอื่น 
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*อา้งอิงจาก อ.นพ.อนุวัฒน ์ศุภชุตกิุล (สรพ.) และ อ.จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, https://chirapon.wordpress.com/ 
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4) การจัดการความเสี่ยงและการรายงานอุบัติการณ์ 

 

Flow การจัดการความเสี่ยงและการรายงานอุบัติการณ์ 

 

 

 

 

 

 

ระดบั E-F / 4 
-ใหก้ารชว่ยเหลอื แกไ้ข
ทันท ีรายงานตามขัน้ตอน 
-สง่รายงานอบุัตกิารณ์ให ้
ผูบ้รหิารภายใน 48 
ชัว่โมงหลังเกดิเหตกุารณ์ 
-หน่วยงานรว่มกับ PCT/
หน่วยงานร่วมกับระบบ
ส าคัญ ทบทวนอบุัตกิารณ์
รว่มกัน 
-สามารถแนบไฟลผ์ลการ
ทบทวนเขา้ไวใ้นระบบการ
รายงานบัตกิารณ์ 
-งานพัฒนาคณุภาพฯ
รวบรวมขอ้มลูการรายงาน
ความเสีย่ง ผลการ
ทบทวน (ถา้ม)ี สง่ให ้
คณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 
 

ระดบั G-H-I / 5   
-ใหก้ารชว่ยเหลอื แกไ้ข
ทันท ี
-รายงานดว้ยวาจาแก่
ผูบ้งัคับบญัชา (หัวหนา้
ภาควชิา/ฝ่าย/งาน/ผูจั้ดการ
ความเสีย่งโรงพยาบาล 
โทร. 35174 และ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
โทร. 35172) สง่รายงาน
อบุตักิารณใ์หผู้บ้รหิาร
ภายใน 24 ชัว่โมงหลังเกดิ
เหตกุารณ ์
-หน่วยงานรว่มกบั PCT/
หน่วยงานรว่มกบัระบบ
ส าคัญ ท า RCA ทกุราย 
-สามารถแนบไฟลผ์ลการ
ทบทวนเขา้ไวใ้นระบบการ
รายงานอบุตักิารณ ์
-งานพฒันาคณุภาพฯ
รวบรวมขอ้มลูการรายงาน
ความเสีย่ง ผลการทบทวน 
(ถา้ม)ี สง่ใหค้ณะกรรมการ
บรหิารจัดการความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาเกิดขึน้ในหน่วยงาน/การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

เรง่ดว่น 
ระดบั E-I / 4-5 

ไมเ่รง่ดว่น 
ระดบั A-D /1-3 

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

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงโรงพยาบาลทบทวน หาแนวทางแกไ้ข / ก าหนดมาตรการป้องกันเชิงระบบ 

ให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น PCT ภาควิชาฯ / กรรมการระบบส าคัญ / หน่วยงาน 

เรง่ดว่น/รนุแรง/ควบคมุไมไ่ด ้
Sentinel Event: ระดบัอบุตักิารณ์อาจไม่

รนุแรง แตม่คีวามเสีย่งทีจ่ะถกูฟ้องรอ้ง/ท าให้
เสยีชือ่เสยีง 

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

4.1 T : Training risk ขอให้ทุกทีม คัดเลือก risk ที่เกิดจาก trainee ที่พบบ่อยมา monitor เปรียบเทียบ

กับปทีี่ผา่นมา  หรอื Training risk ที่ทบทวนแล้วพบวา่เกิดจากการขาดการก ากับดูแลที่เหมาะสม ก็ให้

น ามาเป็น Training monitor ดังนี้ 

I. ระดับ PCT ขอให้ทบทวนและก าหนด  safety indicator จากปัญหาที่พบบ่อยในขั้นตอนการท างานของ

หน่วยงาน / PCT รวมถงึข้อมูลที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงโรงพยาบาลรายงานให้ทราบ และ

ขอให้น าไป monitor ความส าเร็จในการบรหิารความเสี่ยง โดย Training risk นีข้ึน้กับภาควชิาหรอื  

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

หน่วยงาน 

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

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

Training risk monitor ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล เพื่อบรรจุเป็นข้อมูลใน

การติดตาม 

IV. ในการ I.S. / ตามรอย ขอให้ทกุวชิาชีพถามหาการ monitoring นี ้ทุกการเยี่ยม 

ตัวอยา่ง T risk ที่พบบ่อยมักเกดิจาก trainee เช่นการปล่อยให ้trainee บรหิารยา HAD, การปล่อยให้ 

trainee ประเมินผู้ปว่ยทีม่ีความเสี่ยงสูง, การปล่อยให้ trainee การท าหัตถการส าคัญ และการปล่อยให ้

traineeตัดสินใจแก้ปัญหาส าคัญเอง เป็นตน้ 

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

หน่วยงาน/PCT และพยายามลดอุบตัิการณ์เกิดซ้ า ดังนี ้

I. ในระดับหน่วยงาน 

1. ใหเ้น้น Risk ในกระบวนการดแูลผู้ปว่ยทั่วไป หรอื กระบวนการหลัก หรอื ขั้นตอนของการ

ท างาน 

2. Risk ในโรค หรอื procedure ที่เป็น top ของหน่วยงาน 

II. ในระดับ PCT หรอืภาควิชา 

1. ควรเน้น riskในการดูแล ผู้ปว่ยหรอื โรคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรอื proxy disease ของภาควิชา

โดยใช้ clinical tracer เป็นหลกั 

2. ใน PCTที่ผูป้่วยหลากหลาย งานส่วนใหญ่เปน็ procedure เช่น รังสีวนิิจฉัย วสิัญญี และ rehab. 

เป็นต้น  เนน้ clinical tracer ของ procedure หรอืการปอ้งกัน complication ระหว่างท า 

procedure 

3.  ภาควชิาที่ยงัไม่เปน็ PCT ควรค้นหาปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการหลัก หรอื ขัน้ตอนของการ

ท างาน เช่น การรับ-ส่ง ผู้ปว่ย การรายงานผลการตรวจ หรอืสิ่งตรวจ (ชิน้เนื้อ,เลือดฯลฯ) 

4.3 D = D-down level review 

I. ระดับหน่วยงาน 

1. ทบทวนอุบัติการณ์ที่ยงัไม่ส่งผลถงึผู้ปว่ย หรอืไม่ถึงเจ้าหนา้ที่ (A,B,C,D level) แต่พบบอ่ย และ

หากส่งผลถงึผู้ปว่ย โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงมมีาก เช่น ผู้ปว่ยลื่นล้มแตไ่มไ่ด้รับบาดเจบ็ 
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สารเคมีกระเด็นโดนเสือ้ผ้าเจา้หน้าที่ มีดผ่าตัดตกเกอืบโดนเท้า เกือบให้ยาผิดหรอืเกอืบรายงาน

ผลผิดคน เปน็ต้น 

2. ทบทวนอุบัติการณ์ตัง้แต่ระดบั D ลงมา จาก กระบวนการหลัก เวชระเบียน และอุบัติการณ ์

3. เลือก อุบตัิการณ์ตั้งแต่ระดับ D ลงมา ที่คิดวา่ส าคัญ หน่วยงานละ 2-3 เรือ่ง มาทบทวนวา่ 

3.1 ท าไมไม่กลายเป็น E  เป็นเพราะ ระบบตรวจจับได้ก่อน, โชคดี หรอื คนไข้หรอืญาตมิาบอก

ทัน ฯลฯ 

3.2 อุบัติการณ์ตั้งแต่ระดับ D ลงมา ดังกลา่วมีความสัมพนัธ ์กับ E+ หรอืไม ่เท่าใด (จากสัดส่วน 

E+ / D-จะท าให้เหน็ ประสิทธภิาพในการเฝา้ระวัง) 

3.3 จะท าอย่างไรเพื่อให ้E+ / D- ratio ลดลงเรื่อยๆ 

3.4 ส่งผลการทบทวนในระบบ operation center 

II. ระดับ PCT / งาน 

1. ให้หน่วยงานรวบรวม (อาจเปน็หัวหนา้งาน) น าเสนอในการที่ประชุม PCT เพื่อให้เห็นภาพรวม 

2. น าเสนอใน การเยีย่ม IS ต่างๆ ทุกครัง้ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย / ขอบเขต 

ทุก PCT, ทุกภาควชิา, ทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล 

6. ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้บริหารโรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 

7. เกณฑ์การชี้วัด 

7.1 การปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดอย่างถูกตอ้งของบุคลากร 

7.2 อุบัติการณใ์น T-SIMPLE-D มีแนวโนม้ลดลง 
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แบบบันทึกประวัติการสร้างมาตรฐานเชงินโยบายและการปรับปรุงแก้ไข 

เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการรายงานอบุัตกิารณ”์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มาตรฐานฉบับนี ้ เหตุผลในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรงุมาตรฐาน 
เปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัต ิ

มาตรฐา

นใหม ่

ปรับ 

รูปแบบ 

Re –

formatted 

ปรับปรุง

ใหม่ 

Revised 

แก้ไข / 

เพิ่มเติม 

ข้อความที่

จ าเป็น 

แก้ไขให้

สอดคล้อง 

กับ 

มาตรฐาน 

ปรับเปลี่ยน 

กฎระเบียบ 

มีความ

เสี่ยง 

เป็นความรู้ / 

วิทยาการใหม ่

เพิ่ม 

ประสิทธิผล 

Yes No 

           

การปรับปรุงแก้ไข  :  มาตรฐานด้านนโยบายฉบับนี้  จะปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงแก้ไขทุก 3-5 ป ี หรือเมื่อมีความจ าเป็น 

วัน / เดือน / ป ี  ที่สรา้งคร้ังแรก  :     ตุลาคม  2544 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 1 :    ตุลาคม 2549 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 2 :    มีนาคม 2557 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 3 :    กันยายน 2559 

วัน / เดือน / ป ี  ที่ปรับปรุงแก้ไข 4 :    กรกฎาคม 2561 

วัน / เดือน / ป ี  ที่เผยแพร่         :     

File  Name                      :   มาตรฐานเชิงนโยบาย 

 


