1

ระบบบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลชลประทาน

1. นโยบาย
ความปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรัพ ย สิ น ของผูรับ บริ การ ผู ให บริการ และของโรงพยาบาล ตลอดจนความ
ปลอดภัยของสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและสังคมรอบโรงพยาบาล เปนประเด็นคุณภาพที่สําคัญยิ่งที่โรงพยาบาล
ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีจิตสํานึก มีความตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีในการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
อย างสม่ํ าเสมอ ผลลั พ ธที่ ตองการคื อ การมีเปาหมายรวมในการสงเสริมใหมีการดูแลผูปว ยอยางเหมาะสม
ปลอดภั ย ลดป ญ หาอั น ไม พึงประสงค จ ากการดูแลผูป วย การใชย า หรือการทําหั ตถการ รวมทั้ง การพั ฒ นา
ทรั พยากรบุ คคลและการดู แลด านจริย ธรรมของผูป ระกอบวิชาชีพ การสรางสิ่งแวดลอมที่ป ลอดภัย ลดความ
สู ญ เสี ย รั กษาชื่ อเสี ยงของโรงพยาบาลและสร างความเชื่ อมั่ น ของผู ใชบ ริ การ ชุ มชนและสั งคม ต อโรงพยาบาล
ตลอดไป
โรงพยาบาลชลประทาน 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
เพี ย งวิ ธี ก ารเดี ย ว โดยได พั ฒ นาโปรแกรมรายงานความเสี่ ย งที่ ใช ใน intranet เพื่ อ ให เหมาะกั บ บริ บ ทของ
โรงพยาบาล รวมถึงยังคงใช HRMS on cloud รายงานในสวนของ 2P safety หลักการในการรายงานขอมูลจะไม
มีการกลาวโทษแกผูรายงาน หรือหาจําเลยในการรับผิด มุงเนนเพื่อพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพเทานั้น
2. ใหหัวหนาหนวยงานทุกหนวย เปนผูจัดการความเสี่ยงระดับหนวยงาน และจัดการใหมีการคนหาความ
เสี่ยง จัดทํารายการความเสี่ยงของหนวยงาน รวมกันวิเคราะห และวางมาตรการในการปฏิบัติเพื่อปองกันความ
เสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ น หั ว หน าหน วยงานที่ ได รับ มอบหมายจะเป น คนตรวจทานความเสี่ย ง on line ในสว นที่ต น
รับผิดชอบและสงขอมูลเขาระบบ cloud อยางนอยวันละ 1 ครั้ง รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่ไดทําไป
3. ใหมีการประสานขอมูลระหวางคณะกรรมการ/ทีมที่เกี่ยวของ กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ เพื่อวิเคราะหห าสาเหตุที่เปน รากเหงาของปญหาในแตละระบบงาน และกําหนดเป นมาตรการหรือ
มาตรฐานเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา มีการแกไขปญหาตามระดับความรุนแรง
4. ใหคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง จัด ระบบการจัดการความเสี่ย งที่ชัด เจน มีการวิเคราะห และ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ นําสูการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น เพื่อลดความ
สูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทําหนาที่จัดการปญหาที่ไม
สามารถจัดการไดดวยระดับหนวยงาน ตั้งแตจัดใหมีการทบทวนสาเหตุรากและรวมวางระบบปองกันการเกิดเหตุ
ซ้ํา
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รวบรวมความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล และติดตามกํากับความ
เสี่ยงโดยใช risk register เพื่อดูแนวโนมหลังการวางระบบปองกัน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงาน / ทุกทีม ปฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
ในการปองกันและลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด
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2. เพื่ อสรางหลักประกัน ใหผูป วย ผูรับบริการ ผู มาติ ดตอ และเจาหน าที่ จะไดรับ บริการที่ มีคุณภาพ
และมีความเสี่ยงนอยที่สุด
3. เพื่อลดความเสียหายทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น แกผูรับบริการและโรงพยาบาล
3. เปาหมายความปลอดภัย
1. บุคลากรมีวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
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4. โปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล
ในระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลชลประทาน ครอบคลุมโปรแกรมความเสี่ยง 9 โปรแกรม ไดแก
1. โปรแกรมความเสี่ยงทางคลินิก
มี 7 ประเด็น ไดแก อุบัติเหตุ การใหเลือด Lab X-ray การผาตัด/ดมยา/ทําหัตถการ
และการรักษาพยาบาลผูปวย / เหตุการณไมพึงประสงคอื่นๆ / Specific Clinical Risk
2. โปรแกรมความคลาดเคลื่อนทางยา
3. โปรแกรมดานสิทธิผูปวย/จริยธรรมวิชาชีพ / ขอรองเรียน
4. โปรแกรมดานขอมูลและสารสนเทศ
5. โปรแกรมดานบุคลากร
6. โปรแกรมดานเครื่องมือ/อุปกรณ
7. โปรแกรมดานโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
8. โปรแกรมดานการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
9. โปรแกรมดานการเงิน
10. โปรแกรมดานวิจัย
11. โปรแกรมดานการเรียน การสอน
12. โปรแกรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
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 เปนผูประสานโปรแกรมความเสี่ยงดานความคลาดเคลื่อนทาง
ยา
3. คณะกรรมการพิ ทั กษ สิ ท ธิผูปว ยและจริยธรรม เป น ผูป ระสานโปรแกรมดานสิทธิผูปว ย/
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 เปนผูป ระสานโปรแกรมดานการ
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 รวมทัง้ สหวิชาชีพตางๆ เชนองคกรแพทย องคกรพยาบาล เภสัช
กรรม เปนตน ควรมีการทบทวนทางคลินิกอยางสม่ําเสมอ เชนการทํา trigger tools
คํารองเรียนผานสื่อสารออนไลน หนวยสื่อสารองคกร งานเวชนิทัศน เปนผูคนหาและรวบรวม
รายงานผานระบบ HOIR
ข. การคนหาความเสี่ยงแบบตั้งรับ จากรายงานตางๆ เชน
1). แบบรายงานเหตุการณ / อุบัติการณออนไลน (Intranet)
2). แบบรายงานเหตุการณ/อุบัติการณ
ในกรณีที่เปนเหตุการณที่มีความรุนแรงต่ํา (ระดับความรุนแรง A – B) สามารถเขียนรายงาน
เหตุการณ ผานแบบฟอรม ใบรายงานเหตุการณความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ A B รวบรวมไวที่หนวยงาน ทั้งนี้
ใหหนวยงานบันทึกขอมูลเขาแบบรายงานเหตุการณ / อุบัติการณออนไลน (Intranet) สัปดาหละ 1 ครั้ง
3). 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
4). รายงานเวรตรวจการพยาบาล บันทึกประจําวันของหนวยงาน
เปนการบันทึกการปฏิบัติงาน / บันทึกเหตุการณ ซึ่งปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําของหนวยงาน โดย
ผูปฏิบัติอาจไมเห็นความผิดปกติ แตเมื่อเกิดเหตุการณอื่นที่เกี่ยวของสามารถนํามาทบทวนรวมได
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ดังนี้

6.2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ
เพื่อใหสามารถบอกระดับความรุนแรงของเหตุการณที่เกิดขึ้น ไดกําหนดระดับความรุนแรงไว 9 ระดับ

ระดับ

นิยาม

A

ยังไมเกิดเหตุการณไมพึงประสงค แตมีเหตุการณที่อาจทําใหเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคได (เปนเหตุการณ near miss)
เกิดเหตุการณแลว แตไมเปนอันตราย เนื่องจากยังไมถึงตัวผูปวย / เจาหนาที่ /
สิ่งแวดลอม
เกิดเหตุการณแลว แตไมเปนอันตราย ถึงแมเหตุการณนั้นถึงตัวผูปวย / เจาหนาที่ /
สิ่งแวดลอมแลว
เกิดเหตุการณ แตไมมีอันตรายตอผูปวย/ เจาหนาที่ / สิ่งแวดลอม ตองการการติดตาม
เฝาระวังอยางตอเนื่อง
เกิดเหตุการณ มีอันตรายตอผูปวย/ เจาหนาที่ / สิ่งแวดลอม เพียงชั่วคราว ตองการการ
รักษา/แกไขเพิ่มเติม ไมกระทบวันนอน / เกิดผลเสีย หรือผลกระทบระดับหนวยแตแกไข
ได ตองการการเฝาระวังตอเนื่อง
เกิดเหตุการณ มีอันตรายตอผูปวย/ เจาหนาที่ / สิ่งแวดลอม พิการชั่วคราว กระทบตอ
วันนอน ทําใหตองนอน รพ.นานขึ้น/ เกิดผลเสีย หรือผลกระทบระดับหนวยงาน
ตองการการชวยเหลือจากภายนอกหนวยงาน / ทีมที่เกี่ยวของ
เกิดอันตรายตอผูปวย ถึงพิการถาวร / เกิดผลเสีย หรือผลกระทบทั้งระดับหนวยงาน
ระดับโรงพยาบาล เสี่ยงตอการถูกฟองรองและเสียชื่อเสียง ตองการการชวยเหลือจาก
กระดับบริหาร
เกิดอันตรายตอผูปวย ตองทําการชวยชีวิต / เกิดผลเสีย หรือผลกระทบระดับ
โรงพยาบาล เกือบถูกฟองรอง หรือสูญเสียทรัพยสิน
เกิดอันตรายตอผูปวย ถึงเสียชีวิต / เกิดผลเสีย หรือผลกระทบตอสังคม ชุมชน
เกิดการฟองรอง เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล

B
C
D
E
F
G
H
I

นิยามสั้นๆ
เพื่อการจํา
อาจจะเกิด
เกิดไมถึง
เกิดไมเปน
ตองระวัง
ตองรักษา
เยียวยานาน
ตองพิการ
ตองการปม
จําใจลา
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6.3 การจัดทําบัญชีความเสี่ยง / การติดตาม / การประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดการ
เปนการนําเหตุการณที่เกิดขึ้น มาตรวจสอบ โดยการวิเคราะหคะแนนอันตราย/สัญญาณวิกฤติ
และสรุปเปนบัญชีความเสี่ยง ไวในหนวยงาน เพื่อใชประโยชนในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา และใชในการ
ทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงโดยใช Risk Matrix
ตารางความสัมพันธคะแนนอันตราย: สัญญาณวิกฤติ
ความถี่
A B [1]
C D [2]
E F [3]
G H [4]
บอยมาก
[5] Significant
High
High
High
บอย
[4] Significant Significant
High
High
คอนขางบอย [3] Moderate Moderate Significant
High
ปานกลาง
[2]
Low
Moderate
Moderate
Significant
นอย / ไมเกิด [1]
Low
Low
Moderate
Moderate

ความ
รุนแรง

ความถี่

I [5]
High
High
High
High
Significant

5 = บอยมาก เกิดเกือบทุกวันหรือ > 5 ครั้ง/เดือน
4 = บอย เกิดเกือบทุกสัปดาหหรือ 1 – 5 ครั้ง/เดือน
3 = คอนขางบอย เกิดเกือบทุกเดือน หรือเกิด ≥ 6 ครั้ง / ป
2 = ปานกลาง เกิดปละไมเกิน 5 ครั้ง
1 = นอย เกิดปละ1 ครั้ง หรือไมเกิด

ความรุนแรง
5 = ความรุนแรงระดับ I
4 = ความรุนแรงระดับ G H
3 = ความรุนแรงระดับ E F
2 = ความรุนแรงระดับ C D
1 = ความรุนแรงระดับ A B
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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สรุปรายงานอุบัติการณ ป ……
หอผูปวย / หนวยงาน ...........................
ต.ค.
พ.ย.
โรค / ความเสี่ยง จํานวน ระดับ จํานวน ระดับ
(F)

(S)

(F)

(S)

ธ.ค.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

ม.ค.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

ก.พ.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

มี.ค.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

เม.ย.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

พ.ค.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

มิ.ย

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

ก.ค.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

ส.ค.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)

ก.ย.

จํานวน
(F)

ระดับ
(S)
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การจัดทําบัญชีความเสี่ยง

บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)

หนวยงาน .....................................
รายการความเสี่ยง

ความถี่

จํานวน บอย บอย คอนขาง ปาน นอย I (5)
ครั้ง มาก (4) บอย (3) กลาง (1)
(5)

(2)

GH
(4)

ความรุนแรง
EF
(3)

C D (2)

AB
(1)

คะแนน
รวม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

Result of review
(ผลการทบทวน)

แนวทางที่ปรับเปลี่ยน

หมายเหตุระดับความเสี่ยงหลังการวิเคราะหตามสัญญาณวิกฤติ แบงเปน 4 ระดับ คือ High Significant Moderate Low
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Result of review
(ผลการทบทวน) (10)

แนวทางที่
ปรับเปลี่ยน (11)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน(12)

ผูรับผิดชอบ (13)

ระดับความเสี่ยง (9)

A B [1]

C D [2]

E F [3]

GH [4]

I [5]

ความรุนแรง (7)
นอย/ไมเกิด [1]

วัตถุ
ความ
ประสงค
เสี่ยง (4) ดานความ
(3)
เสีย่ ง (5)

ปานกลาง [2]

โอกาสที่จะเกิด(6)
บอยมาก [5]
บอย [4]
คอนขางบอย [3]

ลําดับ
ที่(1)

กระ
บวน
การ
(2)

คะแนนรวม (8)

แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563
ชื่อหนวยงาน …………...…………โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงชื่อ
(…………………………………….)
หัวหนาสาขาวิชา/หนวยงาน/งาน .......................................
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2/ปค.5)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ .......................
หอผูปวย / หนวยงาน .............
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชื่อผูร ายงาน..................................................
(........................................................................................................)

ตําแหนง .................................................................

วันที่ .... เดือน ................ พ.ศ. 2561
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ ต.ค. 62
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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
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ ต.ค. 62
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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. 2P Safety Goals : SIMPLE
Patient Safety ผูปวยปลอดภัย
S : Safe Surgery = Safe Surgery and Invasive Procedure (Surgical Safety Checklist, SSI Prevention,
Enhanced Recovery After Surgery, VTE Prevention) Safe Anesthesia, Safe Operating Room
(Safe Environment, Safe Surgical Instrument and Device, Safe Surgical Care Process)
I : Infection Prevention and Control = Hand Hygiene, Prevention of Healthcare Associated
Infection (CAUTI, VAP, CLABSI) Isolate Precaution, MDRO
M: Medication & Blood Safety = Safe from ADE (HAD, ADR, Fetal Drug Interaction) Safe from
medication error (LASA, Using Medication), Medication Reconciliation, Rational Drug
Use (RDU), Blood Transfusion Safety
P : Patient Care Processes = Patients Identification, Communication (ISBAR, handovers, critical
test results, verbal order, abbreviation), Reduction of Diagnostic Errors, Preventing
common complications (Pressure Ulcers, Falls), Pain Management (General, Acute Pain,
Prescribing Opioids, Cancer Pain and Palliative Care), Refer and Transfer Safety
L : Line, Tube and Catheter & Laboratory = Catheter, Tubing Mis-connections and Infusion
Pump, Right and Accurate Laboratory Results
E : Emergency Response = Response to the Deteriorating Patient, Medical Emergency (Sepsis,
Acute Coronary Syndrome, Acute Ischemic Stroke, CPR), Maternal & Neonatal Morbidity
(PPH, Birth Asphyxia), ER Safety (Triage, Diagnosis and Initial Management of Highrisk
Presentation,Teamwork and Communication, Patient Flow, Hospital Preparedness
for Emergencies)
Personnel Safety บุคลากรปลอดภัย
S : Security and Privacy of Information and Social Media = Security and Privacy of
Information,Social Media and Communication Professionalism
I : Infection and Exposure = Fundamental of Infection Control and Prevent for Workforce,
Specific Infection Control and Prevent for Workforce (Airborne, Droplet, Contact)
M: Mental Health and Mediation = Mental Health (Mindfulness at Work, Second Victim, Burnout
and Mental Health Disorder), Mediation
P : Process of Work = Fundamental Guideline for Prevention of Work-Related Disorder, Specific
Guideline for Prevention of Work-Related Disorder (Physical, Chemical, Radiation,
Biomechanical Hazard), Fitness for Work or Duty Health Assessment (Pre-placement
and Return to Work Health Examination, Medical Surveillance Program)
L : Lane (Ambulance) and Legal Issues = Ambulance and Referral Safety (In-Transit Ambulance
Safety, On-Site Safety, Ambulance Driving Safety), Legal Issues (Informed Consent,
Medical Record and Documentation)
E : Environment and Working Conditions = Safe Physical Environment, Working Condition,
Workplace Violence
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ ต.ค. 62
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ภาคผนวก
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Flow การบริหารความเสี่ยง

พบเหตุการณ์
ไมใช

แก้ไขได้ดว้ ยหน่วยงานเอง
ใช
ระดับ A-B

ประเมินความรุ นแรง

ระดับ GHI

รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ร่ วมแก้ปัญหา

ระดับ C-F

แก้ไข&รายงานหัวหน้าหน่วย
กรณี เกิดเหตุการณ์ แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ในหน่วยงาน

ไมได

แก้ไขได้
ได
บันทึกในแบบรายงานอุบตั ิการณ์

พิมพสงรายงานเขาโปรแกรมเปนรายสัปดาห/เดือน

HA / ทีมเลขาRM รวบรวม&ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น
แจ้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ตอบแก้ไขความเสี่ ยงใน
โปรแกรมความเสี่ ยง

ระดับ C - D

พิจารณาความรนแรง
ระดับ E - I

พิจารณา CQI ในหน่วยงาน

แก้ไขได้

ได

ไมได

แจ้งทีมไกล่เกลี่ย หรื อ
ผูป้ ระสานงานความเสี่ ยง

เสนอคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ระดับ A B

พิจารณา CQI ในหน่วยงาน

ประสาน Stake Holder (ผูม้ ีส่วนได้/ส่ วนเสี ย)
ทบทวนปั ญหา และจัดทํา RCA

ทีม RM บันทึกใน Risk

กําหนดมาตรการในการแก้ไข/ป้ องกัน

Regester

และแจ้งกลับ ทีม RM
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน

ประเมิน/ติดตาม เฝ้าระวังการเกิด
ซํ้าโดย Risk Owner
ผ่าน

เกิดซํ้า

ทบทวนมาตรการ
ไมผาน

จัดทําเป็ นเอกสารคุณภาพและพัฒนาต่อเนื่ อง

**หมายเหตุ : การรายงานนอกเวลาราชการ ให้รายงานพยาบาลตรวจการ / แพทย์เวร ER / แพทย์เวรใน ถ้าเป็ นเรื่ องรุ นแรงให้รายงาน
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ ต.ค. 62

17

ขั้นตอนการดําเนินการการจัดการขอรองเรียน
บุคลากร/หนวยงานไดรับทราบความเสีย่ ง/ขอรองเรียน ความไมพึงพอใจ ทั้งจากภายใน/ภายนอก
หนวยงานจัดการแกไขปญหาเฉพาะหนา และบันทึก/เขียนรายงาน HOIR
จัดการไมได

จัดการได
สง RMC รับทราบ/รวบรวมขอมูล

จัดการได

แจงผูบริหารระดับถัดไป
รับทราบและดําเนินการ
ไกลเกลี่ยหนางาน

สงคืนทีมนําระบบ เพื่อหาโอกาส
พัฒนา
ทีมนําที่เกี่ยวของทํา RCA

จัดการไมได
แจงทีมไกลเกลี่ยทราบ
โทร 3417-8

เลขาทีมไกลเกลี่ยประสานนัดทีมไกลเกลีย่
และผูเ กี่ยวของเพื่อทบทวนเหตุการณ/ขอมูล

ดําเนินการพัฒนา
นัดการเจรจาไกลเกลี่ยกับผูปวย/ญาติ
เอกสารที่เกีย่ วของ ในการยื่นคํารองขอรับเงิน
ชวยเหลือเบื้องตน
-แบบการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน
(มาตรา 41)
-แบบการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน
(ผูประกันตน)
-แบบรายงานคําชี้แจงการตรวจรักษา ของ
สถานพยาบาล สําหรับแพทย
-แบบรายงานคําชี้แจงการตรวจรักษา ของ
สถานพยาบาล สําหรับพยาบาล

หมายเหตุ กรณีขอเอกสาร เพิ่มเติมจากหนวย
ราชการ
-สําเนาเวชระเบียน หัวหนาเวชระเบียนสํารอง
สําเนาเอกสาร
-ความเห็นเพิ่มเติม
*ศูนยคุณภาพเปนผูประสานในกรณีของเอกสาร
เพิ่มเติม*

*นิติกรเขารวมเฉพาะบางกรณี*

ตองการการเยียวยา
(มาตรา 41)/ (ผูประกันตน)

ปด Case ได

ศูนยคุณภาพใหผูปวย/ญาติกรอกเอกสาร
แบบการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน
หัวหนางานประสานผูเ กี่ยวของบันทึกแบบรายงานชี้แจงการ
ตรวจรักษาของสถานพยาบาล สวนของแพทย/พยาบาล
ศูนยคุณภาพรวบรวมเอกสารทําหนังสือภายนอก
เรียนผูอํานวยการฯ เพื่อสงเอกสารออกภายนอก

ธุรการสงเอกสารไปยังหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ
ศูนย์พฒั นาคุณภาพ ต.ค. 62
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เลขที่รับ……………………..
วันที่รับ………………………
เวลา…………………………

รายงานเหตุการณ์ / อุบัตกิ ารณ์ ศูนย์ การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
(Hospital Occurrence / Incident Report)
แหล่งที่มาการรายงาน  นิเทศงาน
หน่วยงานที่รายงาน...............................................
 การดูแลผูป้ ่ วย/ปฏิบตั ิงาน  เวชระเบียน ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย/ผูป้ ระสบปั ญหา .............................................. หน่วยงานที่เกิดเหตุความเสี่ ยง.............................
 ทบทวน case/Trigger  รับส่ งเวร
อายุ...............ปี
เพศ.....................
วันที่เกิดเหตุ............................. เวลา.....................
 การลงเยีย่ มหน้างาน  อื่นๆ ..................... AN.............................
HN.............................
วันที่เขียนรายงาน.................................................
FM-RM-001-

เหตุการณ์ (ให้ทาํ เครื่ องหมาย  ในช่อง  เพื่ออธิ บายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 โปรแกรมความเสี่ยงทางคลินิก
1.1 อุบัติเหตุ
1.1.1  Fall
1.1.4  ท่อช่วยหายใจ เลื่อน / หลุด
1.1.2  ขณะเคลื่อนย้าย 1.1.5  อื่นๆ (ระบุ)......................
1.1.3  สายสวนต่างๆเลื่อน / หลุด
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
1.3.1  ผิดคน 1.3.2  เก็บ ไม่ถูกต้อง 1.3.3  ผิดตําแหน่ง
1.3.4  ส่ง Specimens ไม่ครบ / หาย
1.3.5  อื่นๆ (ระบุ)........................................................................
1.4 X-ray
1.4.1  ผิดคน
1.4.2  ผิดตําแหน่ง
1.4.3  ใส่ Film ผิดซอง 1.4.4  X- ray ซํ้า
1.4.5  X – ray ล่าช้า 1.4.6  อื่นๆ (ระบุ)....................
1.5 การผ่าตัด / 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  อื่นๆ (ระบุ) .................................................
 โปรแกรมด้านเครื่ องมือ / อุปกรณ์ (ทางการแพทย์)
6.1  เครื่ องมือแพทย์ (ระบุชนิ ด...................................................
ยีห่ ้อ...............................หมายเลขเครื่ อง...................................)
6.2  เครื่ องมืออื่นๆ (ระบุชนิด...................................................
ยีห่ ้อ...............................หมายเลขเครื่ อง...................................)
ความเสี่ยงที่พบ  ไม่เพียงพอ
 ไม่พร้อมใช้
 ไม่ปลอดภัย
 ขาดความรู้ / ทักษะ
 โปรแกรมด้านการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน รพ.
8.1  การจัด Zoning (การจัดพื้นที่) และเส้นทางเดิน
8.2  Hand Hygiene 8.4  คัดแยกผ้าเปื้ อนไม่ถูกต้อง
8.3  ทิ้งขยะผิดประเภท 8.5  อื่นๆ(ระบุ).........................

1.6 การรักษาพยาบาลผู้ป่วย
1.6.1  คัดกรองผิดคน  ส่ งผูป้ ่ วยผิดแผนก  ส่ งผูป้ ่ วยผิดคน
1.6.2  นัดผิดคน  นัดผิดแผนก  นัดผิดแพทย์  นัดผิดวัน / เวลา
1.6.3  เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ระหว่างรอตรวจ (ระบุ)......................................................
1.6.5  Re-visit (ระบุ)....................................................
1.6.4  การ Admit ล่าช้า
1.6.6  Unplanned Intubation
1.6.7  Re-intubation
1.6.8  Delayed Diagnosis
1.6.9  Delayed Treatment
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 Refer
 การดูแลระหว่าง Refer
 Delayed Refer
 Refer ไม่ได้
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………...
1.6.15  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................
 ความคลาดเคลื่อนทางยา
ผิดอย่างไร
สัง่ ยา
คัดลอกยาผิด
จ่ายยา
การบริ หารยา
ชนิ ด / ประเภท
(prescribe) (transcribe)
(dispense)
(admin)
2.1 ผิดคน
2.2 ผิดชนิ ด
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. ชื่ อยา..............................................Tab/inj/syr/................ความแรง............................................
2. ชื่ อยา..............................................Tab/inj/syr/................ความแรง............................................
3. ชื่ อยา..............................................Tab/inj/syr/................ความแรง............................................
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 โปรแกรมด้านสิทธิ (ผู้ป่วย / บุคลากร) / จริยธรรมวิชาชีพ / ข้ อร้ องเรียน /
 โปรแกรมด้ านข้ อมูลและสารสนเทศ
การให้ ข้อมูล
4.1  เวชระเบียนไม่ถูกต้อง
4.2  เวชระเบียนหาย
3.1  ปฏิเสธการทําหัตถการ / การรักษา
4.3  ไม่ได้บนั ทึกเวชระเบียน / บันทึกไม่ครบถ้วน
3.2  ไม่สมัครใจรักษา / หนี กลับ ระบุสาเหตุ........................................
4.4 ระบบ IT
3.3  พฤติกรรมบริ การ 3.4  ละเมิดสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย  ละเมิดสิ ทธิ บุคลากร
 เครื่ องมือ อุปกรณ์ (ระบุ).................................  ระบบบริ การ IT
3.5  ข้อร้องเรี ยน
 ระบบบริ การ  สิ่ งแวดล้อม
 โปรแกรม (OPD, IPD, การเงิน, อื่นๆ..............................................)
(ระบุ).............................................................................................
4.5  ผิดคน 4.6  เวชระเบียนล่าช้า 4.7  ตรวจสอบสิ ทธิ การรักษาผิด
3.6  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................
4.8  ใช้สื่อ on line ไม่เหมาะสม 4.9  อื่นๆ (ระบุ)......................................
 โปรแกรมด้านบุคลากร / การสื่ อสาร
 โปรแกรมด้ านโครงสร้ างทางกายภาพ สิ่ งแวดล้ อม และความปลอดภัย
5.1  ขาดเวร / ขาดงาน
5.2  ลากะทันหัน
7.1  ประปา
7.2  ไฟฟ้า 7.3  โทรศัพท์ 7.4  จราจร
5.3  ละทิง้ หน้าที่ขณะปฏิบตั ิงาน
7.5  อัคคีภยั
7.6  อาคารสถานที่
7.7  ถนน
5.4  บุคลากรเจ็บป่ วยจากการทํางาน
7.8  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................
 บาดเจ็บ
 ติดเชื้อ
 รถ Refer
ความเสี่ ยงที่พบ  ไม่เพียงพอ  ไม่พร้อมใช้  ไม่ปลอดภัย
5.5.1  การสื่ อสารบกพร่ องระหว่างบุคลากร
 โปรแกรมด้ านการเงิน
5.5.2  การสื่ อสารบกพร่ องระหว่างหน่ วยงาน
9.1  ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
 ข้อมูลไม่ชดั เจน
 ไม่ครบถ้วน
9.2  ส่ งเวชระเบียนล่าช้า ถูกตัดเงิน
 เข้าใจไม่ตรงกัน
 อื่นๆ.............................................
9.3  ไม่มียา / เครื่ องมือ / อุปกรณ์ เนื่ องจากบริ ษทั งดส่ งของ
5.6  บุคลากรได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจในการทํางาน
9.4  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................
5.7  อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................
 โปรแกรมด้านวิจัย
 โปรแกรมด้านการเรียน การสอน
โปรแกรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
10.1  ความรู้ (ระบุ)................................................
11.1  อุปกรณ์ (ระบุ)........................................
12.1  ใช้วาจาไม่สุภาพ / ไม่เหมาะสม
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  นิสิต/นักศึกษา (ระบุ).............................
บรรยาย / สรุปเหตุการณ์และการจัดการเบื้องต้ น (กรุ ณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจนในการส่ งต่อข้อมูล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
สาเหตุ(เบื้องต้นของเหตุการณ์ครั้งนี้ )
 ผูป้ ่ วย (ระบุ)....................................................  ระบบงานเดิม (ระบุ)............................................  บุคลากร (ระบุ).......................................................
 สิ่ งแวดล้อม (ระบุ)...........................................  เครื่ องมือ/อุปกรณ์ (ระบุ)............................................  การสื่ อสาร(ระบุ).............................................
 อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................................................................
หัวหน้าหน่วยงาน : ส่ งผูเ้ กี่ยวข้อง
 PCT..............................................
แนวทางแก้ไข/ป้องกัน
 MSO  NSO  เภสัชกร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ทีมนํา...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ทีมนํา...........................................
ผลลัพธ์ ท่ีเกิดขึน้
 อื่นๆ.............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ผู้เห็นเหตุการณ์ ประเมิน
 ระดับ A  ระดับ B  ระดับ C  ระดับ D  ระดับ E  ระดับ F  ระดับ G  ระดับ H  ระดับ I
นย์พฒ
ณภาพ
กรรมการความเสี่ยงประเมิน  ระดับ A  ระดับ B  ระดับ C  ระดับ D  ระดับ E  ระดับ F  ระดับ G ศูระดั
บั นาคุ
H
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เลขที่รับ……………………..
วันที่รับ………………………
เวลา…………………………

รายงานเหตุการณ์ / อุบัตกิ ารณ์ ศูนย์ การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
(Hospital Occurrence / Incident Report)
แหล่งที่มาการรายงาน  นิเทศงาน
หน่วยงานที่รายงาน.........................................
 การดูแลผูป้ ่ วย/ปฏิบตั ิงาน  เวชระเบียน ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย/ผูป้ ระสบปั ญหา .............................................. หน่วยงานที่เกิดเหตุ......................................
 ทบทวน case/Trigger  รับส่ งเวร
อายุ...............ปี
เพศ.....................
วันที่เกิดเหตุ............................. เวลา...............
 การลงเยีย่ มหน้างาน  อื่นๆ ..................... AN.............................
HN.............................
วันที่เขียนรายงาน...........................................
FM-RM-001-03

 โปรแกรมความเสี่ยงทางคลินิก

เหตุการณ์ (ให้ทาํ เครื่ องหมาย  ในช่อง  เพื่ออธิ บายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

1.7 Specific Clinical Risk
- PCT Ped
กลุ่มโรคสํ าคัญ
Specific Clinical Risk
1. Pneumonia
 Aspiration ที่ ward
 Atelectasis ที่เกิดใหม่ขณะ On ETT
2. Preterm

- PCT ENT
กลุ่มโรคสํ าคัญ
1. Upper airway obstruction

- PCT Med
กลุ่มโรคสํ าคัญ
1. Sepsis
- PCT จิตเวช
กลุ่มโรคสํ าคัญ
1. Schizophrenia

2. โรคซึมเศร้า

3. LD

 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
 ROP
 IVH
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................

Specific Clinical Risk
 Tracheostomy tube dislodgement
 Sudden upper airway obstruction

 อื่นๆ (ระบุ)...........................................

Specific Clinical Risk
 เสี ยชีวติ จาก Sepsis

 อื่นๆ (ระบุ)...........................................

Specific Clinical Risk
 Admit เนื่ องจาก อาการกําเริ บ
,EPS,MMS,Febrile Neutropenia
 Aspirate หลัง Sedate ผูป้ ่ วย เกิดแผลจาก
การผูกยึด Brachial Plexus Injury
 หลบหนี
 Violence
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
 ฆ่าตัวตายขณะ Admit
 ฆ่าตัวตายในชุ มชน
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
 เด็ก LD ถูกไล่ออกจากโรงเรี ยน
 มีพฤติกรรม Violence ที่โรงเรี ยน
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................

- PCT สู ติ
กลุ่มโรคสํ าคัญ
1. Postpartum hemorrhage

Specific Clinical Risk
 การตกเลือดหลังคลอดในมารดา
คลอดทางช่องคลอด
 การเกิด Hypovolemic shock ใน
มารดาตกเลือดหลังคลอด

 อื่นๆ (ระบุ)...........................................

- PCT EYE
กลุ่มโรคสํ าคัญ
1. โรคต้อกระจก

Specific Clinical Risk
 ภาวะติดเชื้อในตาหลังผ่าต้อกระจก
Endophthlmitis
 อื่นๆ (ระบุ)...........................................

- PCT Surg
กลุ่มโรคสํ าคัญ
Specific Clinical Risk
1. โรค Gall stone,Cholecystitis  การทําผ่าตัดจาก LC เปลี่ยนเป็ น OC
 CBD Injury  Bleeding
ทําผ่าตัด MIS Laparoscopic
 Closed operation Intra op Internal
 Other organ Injury
2. Vascular Surgery ทําผ่าตัด
เส้นเลือด Acute limb ischemia
3. TBI

 อื่นๆ (ระบุ).............................................
 การเกิด Compartment Syndrome

(CPS)(Acute limb ischemia)

 อื่นๆ (ระบุ).............................................
 Re-bleeding  IICP
 Re-operation
 อื่นๆ (ระบุ)...........................................

- PCT Ortho
กลุ่มโรคสํ าคัญ
Specific Clinical Risk
1. OA Knee (Total Knee  การติดเชื้อแผลผ่าตัด TKA (SSI)
Arthroplasty)
 การเกิด DVT
2. Closed Facture Neck
Femur ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
สะโพก (Hip Arthroplasty)

 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
 การเกิด Hip dislocation
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
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บรรยาย / สรุปเหตุการณ์และการจัดการเบือ้ งต้ น (กรุ ณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจนในการส่ งต่อข้อมูล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
สาเหตุ(เบื้องต้นของเหตุการณ์ครั้งนี้ )
 ผูป้ ่ วย (ระบุ)....................................................  ระบบงานเดิม (ระบุ)............................................  บุคลากร (ระบุ).......................................................
 สิ่ งแวดล้อม (ระบุ)...........................................  เครื่ องมือ/อุปกรณ์ (ระบุ)............................................  การสื่ อสาร(ระบุ).............................................
 อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................................................................
หัวหน้าหน่วยงาน : ส่ งผูเ้ กี่ยวข้อง
 PCT..............................................
แนวทางแก้ไข/ป้องกัน
 MSO  NSO  เภสัชกร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ทีมนํา...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ทีมนํา...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 อื่นๆ.............................................
ผลลัพธ์ ท่ีเกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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  ระดับ H  ระดับ I
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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. สิทธิการรักษา
 บัตรทอง  ประกันสังคม  ตนสังกัด/รัฐวิสาหกิจ  ชําระเงินเอง  อืน่ ๆ.....................
3. หนวยงานที่รองเรียน
 ผูป วยนอก หองตรวจ .....................  ผูป วยใน ตึก...................  อืน่ ๆ (ระบุ).....................
4. เรื่องที่รองเรียน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. เรื่องแสดงความคิดเห็น / ชมเชย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เฉพาะงาน RM : ส่ งผูเ้ กี่ยวข้อง
...........................................................................................................................................................
 PCT………….............................
...........................................................................................................................................................
 MSO  NSO  เภสัชกร
 ทีมนํา…………...........................
...........................................................................................................................................................
 ทีมนํา…………...........................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับคืน ................
การดําเนินการ ………………………………………………………………………..
วันที่ ...........................
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แบบฟอรมแสดงการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง ( RCA )
ทีมนํา/คณะกรรมการ/หนวยงาน .............
HOIR No: ......... ระดับความรุนแรง ….
วันที่เกิดเหตุการณ ………………….
วันที่ทบทวน .................
ประเด็น ...........................
สมาชิกผูรวมทบทวน ประกอบดวย
1. ..........
2. ..........
3. ............
ขั้นตอนการทบทวน/วิเคราะห
1. สรุปเหตุการณสําคัญ (When, What, Where, How)
2. สรุปประเด็นสําคัญ (What ?)
3. คําถามที่ใชกระตุนทีมในการวิเคราะหหา RCA
no
1

ปจจัย

(
(
2
(
บุคลากร
(
3
(
งานที่มอบหมาย
(
4
(
ทีมงาน
(
5
(
เครื่องมือ
(
6 วัฒนธรรมของ (
องคกร
(
7
(
สิ่งแวดลอม
(
8
(
การสื่อสาร
(
ผูปวย

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

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) อาการ , ( ) ความรุนแรงของโรค , ( ) แนวโนมของโรค, ( ) case ซ้ําซอน ,
) ขาดขอมูล , ( ) อื่นๆระบุ................................
) ความรู ความสามารถ, ( ) ทักษะ, ( ) ออนลา, ( ) แรงจูงใจ ,( ) ทัศนคติ ,
) สุขภาพกายและจิต, ( ) ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด , ( ) อื่นๆระบุ............
) ภาระงานหนักเกินไป, ( ) การมอบหมายไมเหมาะสมกับระดับความสามารถ
) อื่นๆระบุ................................
) โครงสรางของทีมงาน, ( ) ลักษณะของผูนํา, ( ) การสนับสนุนจากฝายบริหาร
) อื่นๆระบุ................................
) ชํารุด, ( ) ใชไมเปน, , ( )ไมไดรับการตรวจสอบ/บํารุงรักษา, ( ) Error บอย
) อื่นๆระบุ................................
) องคกรเอื้อตอการแกปญหา, ( ) แรงกดดัน, ( ) การเงิน, ( ) ทิศทาง-นโยบาย
) กระบวนการทํางาน , ( ) อื่นๆระบุ................................
) ปจจัยทางกายภาพ เชนแสง,เสียง,โตะ-เกาอี้ไมเหมาะสม,ความปลอดภัย
) อื่นๆระบุ................................
) การสื่อสารไมทั่วถึง, ( ) แนวทางการปฏิบัตไิ มชัดเจน, ( ) ไมสื่อสาร,
) การสื่อสารระหวางหนวยงาน , ( ) อื่นๆระบุ................................
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4. หาปจจัยสาเหตุ ใหรวมกันพิจารณาปจจัยที่เปน workplace factor และ organization factor ที่เกี่ยวเนื่อง
กับ unsafe act พยายามอยาใหจบที่ human error
Local Workplace Factors
ลักษณะของผูปวยมีผลตอการเกิด AE หรือไม

Organizational Factors
แนวทางอะไรที่ควรมีสําหรับผูปวยที่มีลักษณะนี้

บุคลากรมีความเหนื่อยลา เครียด เสียสมาธิ
หรือไม

การจัดระบบงานและสิ่งแวดลอมอะไรที่จะปองกันได

บุคลากรมีความรูแ ละทักษะเพียงพอหรือไม

การฝกอบรมและการใหขอมูลอะไรบางที่จําเปน
ระบบเตือน (reminder system) อะไรที่จะชวยได

สมาชิกในทีมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่หรือไม มีการมอบหมายงานอยางไร
สมาชิกในทีมไดรับขอมูลที่ชัดเจนหรือไม

แนวทางการบันทึกขอมูล การสื่อสารและสงตอขอมูล
ระหวางสมาชิกที่จะชวยปองกันไดควรเปนอยางไร

เครื่องมือ อุปกรณ เวชภัณฑ สถานที่ มีความพรอม ระบบการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ เวชภัณฑ สถานที่/
หรือไม
สิ่งแวดลอม อะไรที่ชวยได มีทรัพยากรอะไรที่ตองการเพิ่ม
ระบบการติดตามกํากับและตอบสนองเปนอยางไร
การออกแบบระบบงานเอื้อตอการทํางานที่ปลอดภัย
หรือไม
มีนโยบายอะไรที่เปนอุปสรรคในเรื่องนี้
วัฒนธรรมองคกรเปนอยางไร

5. สรุปสาเหตุที่ทีมคิดวานาจะเปนสาเหตุของปญหานี้
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6. ทีมสรุปแนวทางการปองกันแกไขมิใหเกิดซ้ํา

สรุปการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงRCA
วัน
สรุปเหตุการณ
สาเหตุของปญหา
เดือน ป

วิธีดําเนินการปองกัน/
แกไข

ผูรับผิดชอบ

ลงชื่อ หัวหนาทีม .................................. วันที่ ................................
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