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Date: 

01/05/2562 II-1 การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: บรรยากาศทีส่่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาคณุภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย ประสทิธิภาพของระบบบริหารความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียง (risk register) 

ขอ้มลู/ตวัชีว้ดั  เปา้หมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562(ม.ีค.) 

จ านวนความเส่ียงที่ได้รับรายงานทั้งหมด     ครั้ง 470 723 518 691 207 108 
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สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ near miss : miss 70:30 80:20 93:27 71:29 61:39 40:60 63:37 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับ E-I < 5% 0.21 0 2.12 4.92 2.41 11.11 

ii. บรบิท โรงพยาบาลปางศิลาทอง มกีารพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยตัวแทนจากสหวิชาชีพ ตัวแทนจากระบบงานส าคญั PCT , ENV , IC และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เป็นคณะท างาน มีการด าเนินการวางระบบและปรบัปรุงระบบบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับปัญหาที่พบในแต่ละช่วงเวลา โดยมุ่งหวังเพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในองค์กร เพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้ให้บรกิารและสิง่แวดล้อมมีความปลอดภัย  

 โรงพยาบาลปางศิลาทองมีการจัดแบ่งความเส่ียงเป็น 9 ระดับ( A-I )โดยจดัความเสีย่งเป็น 6 โปรแกรม ได้แก ่

1. การดแูลรกัษาผู้ปว่ย 

2. ความคลาดเคลื่อนทางยา 

3. การควบคุม และป้องกนัการติดเชื้อ ( IC ) 

4. ระบบเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การจดัการเกีย่วกับเครื่องมือ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั 

6. สิทธิผู้ป่วย และข้อร้องเรียน 

ในปี 2562 ได้มีการใช้ระบบการรายงานความเส่ียง HRMS & NRLS on Cloud  

ผ่านเวปไซด์ http://pst.thai-nrls.org 

โครงสรา้งการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย: 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภยั:  

       1.  เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดการบรหิารความเส่ียงให้เกดิความปลอดภยัต่อผู้ป่วยและบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ  

       2.  เพ่ือให้บุคลากรทกุระดับตระหนักถงึการค้นหาและรายงานความเสี่ยง พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาซ้ า 

จุดเน้นหรือเข็มมุ่งขององค์กรด้านคุณภาพและความปลอดภยั:  

1. เพ่ิมช่องทางรายงานและการติดตามความเส่ียง 

2. เพ่ิมการค้นหาความเสีย่งเชิงกระบวนการและระบบงาน 

3. กระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการจัดการความเสี่ยง 

เป้าหมายความปลอดภัย:  

1. ผู้รับบริการ/ผู้ให้บรกิารได้รับการที่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความพึงพอใจ 

2. รักษา/ ธ ารงไวซ้ึ่งชื่อเสียง ภาพพจน์ของโรงพยาบาลอันเกิดจากสิง่ไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้ 

โรคที่มีความเสี่ยงสูง: Stroke,STEMI, HI, Sepsis, PPH,PIH, Birth asphyxia 

หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง: การท าคลอด 

iii. กระบวนการ 

II-1.1 ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ 

(1) การน าระบบบริหารงานคุณภาพตามแนวคิด 3C-PDSA มาใช:้ 

 ก าหนดอุบัตกิารณ์ความเส่ียงที่เป็นระดับ E ขึ้นไปต้องท า RCA ก าหนดเป้าหมาย วิธกีารแก้ไข และประเมินผล เช่น การตกเลือดหลังคลอด พบว่าสาเหตสุ่วนใหญเ่กิดจากมดลกูหดรัดตัวไม่ด ีมกีารประเมินภาวะเส่ียง ท าActive management และ early treatment 

ท าให้อัตราการตกเลือดลดลงไม่เกินเป้าหมาย และมกีารพัฒนาต่อเน่ืองเป็นCQI 

 การพัฒนาการใชย้าปฏิชวีนะอย่างสมเหตุผล มกีารจัดท าแนวทางการใช้ยาปฏิชวีนะในกลุ่มโรค URI,Diarrhea,บาดแผล ชี้แจงแนวปฏิบัตทิี่ชดัเจนเก็บขอ้มลูแยกระหว่างแพทย์และพยาบาล พบว่าการใช้ยาใน 3 กลุม่มแีนวโน้มลดลง 

แต่ยังมบีางกลุ่มที่มีบาดแผลสดจากอุบัติเหตทุี่ยังเกินเกณฑ์ค่อนขา้งมากเน่ืองจากบาดแผลสว่นใหญ่มีการปนเป้ือน สกปรก จึงจ าป็นต้องให้ยาปฏชิีวนะเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 

(2) บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพและความปลอดภัย: 

 ผู้น าก าหนดนโยบายเมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงหรืออุบัตกิารณ์ต่างๆเกิดขึ้นต้องมีระบบการรายงานทีช่ัดเจนโดยผู้ประสบเหตุหรือรับทราบเหตุการณ์ต้องรายงานตามล าดับขั้นซึง่การรายงานเหตกุารณ์เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัิโดยไม่ถือว่าผูร้ายงานมคีวามผดิ  

 ผู้น าเห็นความส าคัญในค้นหาความเส่ียง ไดจ้ัดท าแนวทางการวิเคราะห์และค้นหาความเส่ียงรอบด้าน ในกระบวนการหลกัของการท างาน สิ่งแวดล้อมในการท างาน และความเส่ียงเชิงระบบงานที่ส าคัญ 

 โรงพยาบาลมกีารก าหนดนโยบาย Patient Safety goals: SIMPLE เป็นนโยบายความปลอดภัยผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทัง้ระดับทีมน าสูงสุด ทีมน าทางคลินกิ ทมีน าระบบต่างๆและหน่วยงาน  

 ทีมน าลงเยีย่มรบัฟังปญัหาทีห่น่วยงานและติดตามผลการด าเนินงานความเส่ียงในการประชมุคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทกุเดือน   

 มีการทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ครอบคลุมในทีมน าในแต่ละทีมต่างๆและกระตุ้นให้บุคลากรในแตล่ะหนว่ยงานมกีารรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 
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 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพฒันาระบบความเส่ียงโรงพยาบาล เชน่ กิจกรรมลงเยี่ยมหน่วยงานของทมีความเส่ียง การสนับสนุนให้จดัท าบัญชีความเสี่ยงและการทบทวนในหน่วยงานเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาจากการท างานประจ า 

การส่งบุคลากรเขา้รว่มประชุม/อบรมกิจกรรมคุณภาพต่างๆ เป็นต้น 

(3) การประสานงานและบูรณาการ QM/PS/RM และการท าให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ:์ 

 ผู้อ านวยการประกาศนโยบายในการให้บรกิารทีมุ่่งเน้นความปลอดภัยโดยยดึ Patient Safety Goal พร้อมทั้งชี้แจง และท าความเข้าใจในเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเวทีการประชุมประจ าเดอืนของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

 มีการเชื่อมโยงระบบบริหารความเสียงดว้ยโปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาลกับทีมคร่อมสายงานผ่านทีมผูป้ระสานความเส่ียงตามโปรแกรมทั้ง 6 โปรแกรม และเชื่อมโยงสูร่ะดับหน่วยงานผ่านผูป้ระสานความเส่ียง/หัวหนา้งานระดับหน่วยงาน 

(4) การท างานเป็นทีม 

 ทีม RM ท างานร่วมกบัทีมอืน่ๆ ส่งเสรมิบทบาทแก่ทมีน าทางคลินกิ ทีมน าระบบต่างๆ โดยชี้เป้าให้เห็น ภาพรวมที่จะน ามาปรับทิศทางขับเคลื่อนการพฒันาไปสู่เป้าหมายขององคก์รได ้เช่น การตามรอย โดยกิจกรรม Internal survey, 

การประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน 

 ข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ตา่งๆทีม RM จะคัดกรองและให้ระดับความเสี่ยง ส่งต่อหน่วยงานหรือทีมที่เกีย่วจัดการสืบค้นข้อมลู วางแนวทางแก้ไข และตอบกลับข้อมูลส่งกลับมายงัทีม RM  

(5) การประเมินตนเอง: 

 หน่วยงานมีการประเมนิตนเองโดยการท า service profile ท าให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรู้บทบาทหน้าท่ี ขอบเขตของงานทีท่ า สามารถวิเคราะห์ระบบงาน ความเส่ียงในการท างาน และน ามาวางระบบเพื่อป้องกันความเสีย่งได ้

 การใช้ SIMPLE เป็นตัวแทนของการมุ่งสูก่ารดูแลผู้ปว่ยให้ปลอดภัย โดยก าหนดเป็นเขม็มุ่งในความเส่ียงที่ส าคัญและต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน 

(8) การท าแผนพัฒนาคุณภาพ: 

 ทีมบริหารความเสี่ยงวางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงไว ้4 ขั้นตอน ได้แก ่1)การค้นหา และรวบรวมความเสีย่ง 2)ประเมิน และวิเคราะห์ 3)การจัดการความเส่ียง 4)การประเมินผล ในแต่ละขั้นตอนจะก าหนดบทบาทการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่ระดับหนว่ยงาน 

ทีมน า และระดับโรงพยาบาลไว้ เพ่ือให้แตล่ะระดับทมีต่างๆในโรงพยาบาลทราบบทบาทการบริหารความเส่ียง   

 ท าแผนให้แต่ละหนว่ยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน น ามาจัดท า Risk profile หน่วยงาน และน าความเส่ียงที่พบน ามาท า Risk register  

 การใช้แบบรายงานความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud ทุกคนสามารถเข้าถึงการรายงานความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นโดยใช้ผ่านระบบมือถือของตนเอง แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจการลงรายงานในหมวดหมู่ของระบบ อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมลู 

การวางแผนทดสอบระบบการใชร้ะบบของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือน าข้อมลูมาวางแผนการพัฒนา 

(9) การด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล: 

 การด าเนินงานตามแผนงานจัดท า Risk profile และ Risk register แต่ละหน่วยงานมีคูม่ือการจัดท า และด าเนินการจัดท าบางหน่วยงาน ยงัไม่ครอบคลุม ด าเนินการไปแล้ว 30% เน่ืองจากบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจ 

ทีมไดว้างแผนกระตุ้นลงเยี่ยมสร้างความเขา้ใจและลงมือปฏิบัตติามหน่วยงาน ท าให้แต่ละหน่วยงานจัดท า Risk profile และ Risk register มากกว่า 50% 

 การใช้แบบรายงานความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud โรงพยาบาลได้สมคัรเข้ารว่มโครงการได้มีการประชุมชี้แจงและฝกึให้เจ้าหน้าทุกคนสามารถเข้าใช้งานระบบในการรายงานอบุัติการณ์ความเสี่ยง เมื่อเดือนมีนาคม 2562 

และมกีารประชุมบทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าในการยืนยันข้อมลูและลงการแก้ไขข้อมลูผา่นระบบ ในส่วนของผู้รายงานยังไม่ค่อยเขา้ใจการลงรายงานในหมวดหมู่ของระบบ อยู่ในระหว่างการเก็บขอ้มูล การวางแผนทดสอบระบบการใช้ระบบของเจ้าหน้าท่ี 

เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนการพัฒนา ส่วนในของบทบาทหัวหน้างาน ยังไม่เข้าไปยืนยันข้อมูลและติดตามการแก้ไขข้อมูลความเส่ียงไม่ตรงระยะเวลาที่ได้ก าหนดได้ ได้มีการชี้แจง Flow chart บทบาทของทีมอกีครั้ง 

(10) การประเมินตนเอง การท าแผนพัฒนาคุณภาพ การด าเนินการตามแผน: 

 การท าแผนงานคุณภาพท่ีได้วางแผนงานไว้นั้นยังไม่บรรลุตามเปา้หมายที่วางไว้ บางหน่วยงานยังไม่ค่อยเข้าใจ และขาดติดตามอยา่งต่อเนื่อง เน่ืองจากผูร้ับผิดชอบตดิตามมีนอ้ย ไม่ได้มกีารระบทุี่ชดัเจน ท าให้ล่าช้า มีแผนการพัฒนาออกแบบระบบ 

ระบุผูร้ับผิดชอบติดตามให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

II-1.1 ข. คณุภาพการดูแลผู้ป่วย 

(1) การทบทวนการให้บริการและการดแูลผู้ป่วย: 

 การทบทวนการดแูลผูป้่วยในกลุ่มโรคส าคัญที่โรงพยาบาลมุ่งเน้น เช่น SEPSIS, ACS, Stroke, HI,DHF,COPD มีการทบทวนเวชระเบียนทกุเดือน ตามแบบฟอร์มทีท่ีม PCT ได้จดัท าไว ้ท าให้การทบทวนง่ายขึ้น 
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Date: 

01/05/2562 
และทราบขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยขั้นตอนทีไ่ม่สามารถท าได้ครอบคลุม น ามาพัฒนางานต่อไป 

 การทบทวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป พบวา่ความเส่ียงระดับ E ขึ้นไป ที่พบบ่อย ได้แก่ Birth asphyxia ,มีภาวะแทรกซอ้นจากการท าหัตถการ/การรักษา ,PPH   

 การทบทวน ผู้ปว่ย unplan dead/refer พบการประเมินไมถู่กต้อง ในเรื่องผู้ปว่ยโรคหัวใจ โรคปอด ประเมิน Pre-arrest signs  และการประเมินซ้ าไม่เป็นไปในแนวทางทีก่ าหนด 

ได้จัดอบรมการดูแลรกัษาผู้ปว่ยโรคระบบหลอดเลือดหัวใจและโรคระบบทางเดินหายใจ และจัด Specific clinal risk โรคส าคัญ 

(2)(3) การก าหนดเป้าหมายและการตดิตามตัวชีว้ัดการดแูลผู้ปว่ย: 

 การก าหนดเป้าหมายการดแูลผู้ป่วย จากSpecific clinical risk ตามโรค  เช่น ผู้ปว่ย DHF เป้าหมาย ไม่เกดิภาวะน้ าเกิน ตัวชี้วดั การเกิดภาวะน้ าเกิน/อัตราการตายผู้ป่วยDHF , ผู้ป่วย DM เป้าหมาย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนHypoglycemia/Hyperglycemia 

ตัวชีว้ัด ร้อยละการ Admit ด้วยอาการ Hypoglycemia/Hyperglycemia เป็นต้น 

 การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากอุบัติการณก์ารเกิด เช่น การกลับมารกัษาซ้ าภายใน 48 ชั่วโมง, ไม่ปฏิบตัิตามแนวทาง, ล่าช้าในการรักษาท าให้ผู้ปว่ยทรุดลง เป็นต้น 

(4) การพฒันาคุณภาพการดแูลผู้ป่วย: 

 การพฒันาการดแูลผูป้่วย Sepsis เป้าหมาย ผูป้่วยได้รับการรักษาตามแนวทางและเวลาที่ก าหนด มีการพฒันาCPG,แบบซักประวตัิ การประเมิน ที่ครอบคลุม พบว่า การปฏิบตัิตามแนวทางการให้ยาABO, สารน้ า,เจาะH/C ในส่วนของER ได้ตามเป้าหมาย 

แต่ในส่วนงาน IPD มีปัญหาในส่วนเจาะ H/C ไม่ได้ตามเป้าหมาย แตแ่นวโนม้ดีขึ้น พบปัญหาจากการวินิจฉยัที่ล่าช้า  

 การพฒันาเพื่อป้องกันแผลกดทบั เป้าหมายเพ่ือป้องกันและลดอบุตกิารณ์แผลกดทับรายใหม่ มีการใชแ้บบประเมินของ Braden Scale ตารางการพลิกตะแคงตัว มอบหมายหน้าที่รับผดิชอบ ท าให้อัตราการเกิดแผลกดทับลดลง 

II-1.2 ก. ระบบบริหารความเส่ียง 

(1) องค์ประกอบส าคัญและโครงหลกัของการบริหารความเส่ียง (PDSA ของระบบบริหารความเส่ียง): 

 การค้นหา และรวบรวมความเสี่ยง  มีรูปแบบรายงานอุบตัิการณ์ทีแ่ต่ละหน่วยงานใช้เหมอืนกัน และมีใบแยกรายงานความเส่ียงของระบบยาแยกต่างหาก การรายงานอุบตัิการณ์จะก าหนดให้เป็นวาระการประชมุของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลทกุเดือน 

จะมีการชีแ้จงและท าความเข้าใจเกีย่วกับการรายงานความเส่ียง และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ติดตาม ส่งรายงานตามเวลาทีท่ีมไดต้กลงกันไว ้ 

 ประเมิน และวิเคราะห์ แตล่ะหน่วยงานท าการวิเคราะห์ให้ค่าความเส่ียง และวางแผนการจัดการความเสีย่ง 

 การจดัการความเส่ียง จะจัดการตามค่าความเส่ียงที่พบที่ได้ก าหนดไว้ตามแนวทางการบริหารความเส่ียง 

 การประเมินผล มกีารติดตามข้อมลูอุบัตกิารณ์ทุกเดือนตาม risk profile 

(2)(3) แผนการบริหารความเส่ียง ระเบียบปฏิบัต ิกระบวนการบรหิารความเส่ียง การประเมินความเสี่ยง และ risk register: 

 แผนการบริหารความเสี่ยง มแีนวทางการบรหิารความเส่ียง และแนวทางการท าRisk profile และ Risk register ให้แต่ละหน่วยงานถือปฏิบตัิ และใช้เปน็แนวทางเดยีวกันทั้งโรงพยาบาล พบปัญหาการท าRisk profile และ Risk register  

ยังไมค่รอบคลุมทกุหน่วยงาน ทีมมแีผนพัฒนาลงไปกระตุ้นและสร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือตามหน่วยงานให้ครบทุกหนว่ยงาน 

 การรวบรวมส่งข้อมลูรายงานอุบัตกิารณ์ที่เกดิขึ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด ยังล่าช้าไม่สง่ตามแผนทีก่ าหนด มีการชี้แจงให้ทราบในที่ประชมุประจ าเดือน 

เมือ่การส่งรายงานอบุตัิการณล์่าชา้ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ความเส่ียงส่งจัดการความเส่ียงล่าช้า แผนพัฒนาโรงพยาบาลได้สมคัรเข้ารว่มโครงการใช้แบบรายงานความเสีย่งในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 

อยู่ในช่วงศึกษาข้อมลูและทความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบ 

(4) การรายงาน การเรียนรู้ปรับปรุง จากอุบัติการณแ์ละเหตุเกือบพลาด: 

 การรายงานอุบตัิการณ์และเหตุเกิดพลาด ท าให้หน่วยงานได้เรยีนการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ และวางแผนป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณซ์้ าที่รุนแรงกวา่เดิมอีก ปัญหาที่พบจากอุบัตกิารณ์ที่เกือบพลาด แล้วกลายเป็นพลาดก็ยังเกิดขึ้น 

เน่ืองจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบน้อย จึงให้ความส าคัญในการจดัการน้อย เช่นการไม่ปฏบิัติตามแนวทาง สิทธ์ิการรักษาไมถ่กูต้อง หาบัตรไม่เจอ เป็นต้น  

(5) การจดัการเพ่ือบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ปว่ย (PSG): 

 โรงพยาบาลไดก้ าหนด PSG ที่เปน็จุดมุง่เนน้ในเรื่อง : HMPE ดังนี ้  
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Date: 

01/05/2562  H = Hand hygiene   

 M = Medication error  :RDU 

 P = Patient identification   

 E2 = Sepsis 

 E3 = Acute Coronary Syndrome 

            เป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่โรงพยาบาลไดก้ าหนดขึน้ โดยมีเป้าหมายในการตอบสนอง PSG เพ่ือความปลอดภยัทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ รายละเอียดการการตอบสนอง PSG Hand hygiene  (SAR2-4) ,Medication error  :RDU (SAR2-6), Patient 

indentification , E2=Sepsis และE3 = Acute Coronary Syndrome(Clinical Tracer Highlight) 

(6) การประเมินประสทิธิภาพของการบริหารความเส่ียงและการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น: 

 การค้นหา และรวบรวมความเสี่ยง : ค้นหาจากรายงานอุบัตกิารณ ์,specific clinical risk รายโรค ,การวิเคราะห์ข้อมลูจากกระบวนท างาน สิ่งแวดล้อมในการท างาน รายงานทมีน าต่างๆ การท าทบทวน 

แต่ส่วนใหญ่รายงานความเสี่ยงที่ได้จะจากการรายงานอุบัตกิารณ ์จึงได้ท าแผนกระตุ้นระบุเป็นตัวชีว้ัดให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ค้นหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยา่งน้อย 1เรื่อง/คน/เดือน โดยให้หัวหน้างาน/ฝา่ยเปน็ผูต้ิดตาม 

 ประเมิน และวิเคราะห์ความเส่ียง โดยมีแนวทางและรูปแบบการวิเคราะห์ความเส่ียงให้ทกุหน่วยงานท าการวิเคราะห์และให้ค่าความเส่ียงตามแนวทาง และจัดท าเป็น risk profile แต่การด าเนินการยังไม่ครอบคลุมทกุหน่วยงาน มีแผนการพัฒนา 

โดยทีมความเสี่ยงจะลงเยี่ยมหนว่ยงานสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า risk profile 

 การจดัการความเส่ียง ทีมได้ก าหนดให้แตล่ะหน่วยงานจัดการความเส่ียงตามผลกระทบและค่าความเส่ียงที่วิเคราะห์ออกมาตามแนวทาง(WI-RMC-001) ส่วนการรายงานอุบตักิารณ์ ทมีจะพิจารณาความรุนแรง 

ส่งให้หน่วยงานหรือทมีที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลด าเนินการแก้ไข ปญัหาที่พบ การส่งข้อมลูให้ทีมหรือหน่วยงานแก้ไขไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด เน่ืองจากการส่งข้อมูลรายงานอุบัติการณล์่าชา้  ทีมได้ก าหนดให้หน่วยงานท า Risk register จากความเส่ียงที่เกิดขึ้น  

 การประเมินผล ติดตามตัวชี้วัด จะมกีารติดตามลงข้อมูลทกุเดือนในแบบการบันทึก Risk profile และมีการ ใชR้isk register ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียง โดยระบผุูร้ับผิดชอบในการตดิตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

แผนพัฒนาลงเยีย่มหน่วยงานสรา้งความรู ้ความเข้าใจ และฝึกการท า risk register รวมทั้งการใชโ้ปรแกรมความเส่ียงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

31. ระบบบริหารงานคณุภาพ การประสานงานและบูรณาการ การท างานเป็นทีม  3 L  ผู้น าติดตามก ากับการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่องและส่งเสรมิให้เกิด วัฒนธรรมความปลอดภยั 

 พัฒนาการเชื่อมโยงและติดตามการท างานของทีมคร่อมสายงาน/ 

การท างานระหว่างทีมคร่อมสายและหน่วยงาน 

32. การประเมินตนเองและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 3 L  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในการประเมินผล วิเคราะห์แก้ไขและตามรอย ด้วยความเข้าใจ  

33. การทบทวนการให้บรกิารและการดูแลผูป้่วย 3 L  ส่งเสริมให้มีความครอบคลุมในการทบทวนผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 

เส่ียงสูงทุกสาขาทีเ่กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการน าการทบทวน 12  

 กิจกรรมมาใช้ประเมิน และปรบัปรุงระบบงานให้มากขึ้น 

34. การพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ย 3 L  ส่งเสริมให้มี CQI, นวตักรรม, R2R ทุกกลุ่มงานทางคลินกิ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม 

และการเรียนรู้เกี่ยวกบัการบริหารจดัการความเสี่ยงที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม    
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35. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภัย 3 L  ส่งเสริมการเรยีนรู้ของหน่วยงานต่างๆเพ่ือค้นหาความเส่ียงทั้งในเชิงรับ และเชิงรุก  

 ส่งเสริมให้มีการใช  ้trigger tool ในการคน้หา adverse event  

 น าข้อมูลที่ได้มาเรยีนรู้ วางแนวทางป้องกันและจดัการที่มีประสิทธิภาพ 

36. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 3 L  มีการติดตามและทบทวนความเส่ียงต่างๆ อย่างเหมาะสมกับระดบัความเส่ียง 

น ามาสู่การปรับปรุงมาตรการป้องกันอย่างสม่ าเสมอ 

37. การเรียนรูจ้ากอุบตัิการณ์ 3 L  ทบทวนอุบัตกิารณ/์เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ั้งจากการรายงาน การทบทวนเวชระเบียน และอื่นๆ,มีการท า 

RCA ทั้งในกรณีที่มีความรุนแรงและเหตุเกอืบพลาดที่พบบ่อย น ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

 การเชื่อมโยงผลการท า RCA กับการทบทวนมาตรการป้องกัน (ใน risk register) 

   

  


