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Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลคริจ  

(Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award : MBNQA) 

Baldrige Criteria to Achieve Performance Excellence 
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Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award 

บทบาทที่ส าคัญของ MBNQA  มีอยู่  3  ประการคือ  

1.  ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินการ ความสามารถและผลการด าเนินการให้เป็นที ่ 

         ยอมรับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง 

2.  กระตุ้นให้มกีารสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติสู่ความเป็น 

         เลิศระหว่างองค์การต่าง ๆ    

3.  เป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการจดัการผลการด าเนนิการขององค์การ   

         รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 

Baldrige Criteria to Achieve Performance Excellence 



LOGO Baldrige Criteria to Achieve Performance Excellence 

Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) น าแนวคิดและ
หลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management, 
NPM) เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบราชการ 

ก าหนดเกณฑ์รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Management Quality Award, PMQA) ซึ่งมีเจ็ดหมวด และ
ในหมวดที่ 5 คือ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เรื่อง ความผาสุกในการ
ท างาน 
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เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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Business excellence framework 

 TQA (Thailand Quality Award) 

 PMQA (Public Sector Management Quality Award) 

 SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) 

 HA (Hospital Accreditation) 

 HPH (Health Promotion Hospital) 

 PCA (Primary Care Award) 

 EdPEx (Education Performance Excellence) 
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ปรัชญาแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
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ปรัชญาแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
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ปรัชญาแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ปรัชญาแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 
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มุมมองเชิงระบบ พิชิตโจทย์ HA 
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4 Domains 6 Tracks 8 Tracings 

      หน่วยงาน                        กลุ่มผูป่้วย 

 

ระบบงาน 

องคก์ร 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

1. Unit Optimization  
ตามรอยคุณภาพของแต่หน่วยงาน 

2. Patient Safety  
ตามรอย AE, ตามรอย SIMPLE 

3. Clinical Population  
ตามรอย Clinical tracer  
ตามรอยผู้ป่วยแต่ละราย 

4. Standard Implementation  
ตามรอยมาตรฐานและSPA 

5. Strategic Management  
ตามรอยแผนกลยุทธ์ 

6. Self Assessment  
ตามรอยการประเมินตนเอง 
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6 Quality Improvement tracks and 8 Tracings 

 1. Unit Optimization  

     - ตามรอยคุณภาพของแต่หน่วยงาน 

 2. Patient Safety  

     - ตามรอย AE, ตามรอย SIMPLE 

 3. Clinical Population  

     - ตามรอย Clinical tracer,  

       ตามรอยผู้ป่วยแต่ละราย 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

 4. Standard Implementation  

     - ตามรอยมาตรฐานและSPA 

 5. Strategic Management  

     - ตามรอยแผนกลยุทธ์ 

 6. Self Assessment  

     - ตามรอยการประเมนิตนเอง 



LOGO 

มิติคุณภาพ (Quality Dimension) 
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มิติคุณภาพ (Quality Dimension) 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
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มิติคุณภาพ (Quality Dimension) 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
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Effectiveness VS Efficiency 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง ประสิทธิผล พิจารณาจากการน าผลของ
งาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ผลส าเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ 
ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input 
Process และ Output) 
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Equality VS Equity 

http://www.engtwt.info/2015/09/14/equality-vs-equity/ 
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ส ารวจความตอ้งการคุณภาพในทุกมิติ 
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การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงภายใต้การบริหารความเสี่ยง 
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ปัญหาของระบบงานด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย 

1. ขาดผู้น าในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละหน่วยงาน/หอผู้ป่วย 

 หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหอผู้ป่วย ใหค้วามส าคัญ ตระหนักและเป็นผู้น า/ผู้
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินกิจกรรมระบบงานด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย 

2. ยังไม่เข้าใจหลักการและความส าคัญของระบบความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 - ศึกษาและท าความเข้าใจหลักการของระบบความเสีย่งและความปลอดภัยโดย
ไม่ใช้ประสบการณ์เดิมๆหรือแนวทางปฏิบัติเดิมๆที่ใช้อยู่ แต่มุ่งเน้นให้น าหลักการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการด าเนินกิจกรรม (อย่าใช้ความรู้สึกของตนเอง
ตัดสิน) และส ารวจตนเองให้เข้าใจบทบาท หน้าที่และสถานะปัจจบัุนอย่างถ่องแท้  

3. ไม่เข้าใจปฏิสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างระบบงานแต่ละระบบที่ส่งผลต่อกัน 

 - น าเรื่องที่เป็นปัญหามาพูดคุยใน PCT/Lead team เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขเชิงระบบได้ 
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4. ไม่สามารถจัดการกระบวนการการท างานได้อย่างเหมาะสม เช่น ยกให้กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

 - วางแผนการด าเนินกิจกรรมแบบสร้างสรรค ์(Strategic Initiative) และสามารถ
ปฏิบัติให้เห็นผลได้จริง (ไม่ใช่มีแผนการแต่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้) 

5. ไม่มีการรายงานข้อมูลความเสี่ยง 

 - ผู้น าเป็นส่วนส าคัญทีสุ่ด 

6. ไม่มีการทบทวนบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกดิข้ึน 

 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนบทเรียน/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และกิจกรรมงาน
คุณภาพโดยรวมอย่างสม่ าเสมอ (ก าหนดให้เป็น Activity ตายตัวในแต่ละสัปดาห์
ไปเลย) 

ปัญหาของระบบงานด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย 
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7. ไม่สามารถน าข้อมูลจากรายงานมาวิเคราะห์เพือ่การป้องกันและพัฒนา 

 - มีการน าข้อมูลในแต่ละเดือนมาประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปเพือ่ส่งต่อให้ผู้ที่
เชี่ยวชาญ/เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆหามาตรการ/เครื่องมือในการป้องกันและพัฒนา 
ผู้น ามีส่วนส าคัญในการให้การสนับสนนุและติดตาม 

8. ไม่สามารถจัดการระบบให้เกิดความย่ังยืน 

 - ปรับปรุงและวิเคราะห์ระบบที่วางอย่างสม่ าเสมอ (RCA ระบบ) หาสาเหตุเพื่อ
น าไปพัฒนาให้เกิดความย่ังยืน (เวลาและบริบทเปลี่ยนแปลงเสมอ) 

ปัญหาของระบบงานด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย 
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ความเสี่ยงคืออะไร 

ประเภทของความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงทั่วไป (General Risk) 

2. ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 

        - Common Clinical Risk 

        - Specific Clinical Risk 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คืออะไร 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
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ความเสี่ยงคือ “โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งทีไ่ม่พึงประสงค”์ 

สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลได้แก่ อันตรายหรือการบาดเจ็บต่อร่างกายและ
จิตใจ, เหตุร้าย, ภาวะคุกคาม, ความไม่แน่นอน, exposure และการเปิดเผย
ความลับ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ป่วยมีทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 

ความเสี่ยง (Risk) 
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1. ความเสี่ยงทั่วไป (General Risk) 

2. ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 

ประเภทของความเสี่ยง 
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ตัวอย่างความเสี่ยงทั่วไป 

    1. สิ่งของสูญหาย/ขโมย 

    2. การทะเลาะวิวาท 

    3. หลังคารั่ว/ท่อน้ าแตก 

    4. อุบัติเหตุรถชนกันในรพ. 

    5. คอมพิวเตอร์เสีย 

    6. คิดค่าใช้จ่ายผิด/ลงสิทธิ์ผิด 

ความเสี่ยงทั่วไป (General Risk) 
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ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 

          เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนกับผู้ป่วย อันมเีหตุเกิดจาก  

     กระบวนการให้บริการหรือกิจกรรม การตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษา  

     พยาบาลหรืออุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ 

 

           เรียกง่ายๆ ความเส่ียงที่เกิดจากจากดูแลผู้ป่วย 

ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
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ตัวอย่างความเสี่ยงทางคลินิก 

     1. ความผิดพลาดในการสื่อสารและการระบุตัวผู้ป่วย 

     2. ความผิดพลาดของการวินิจฉัย 

     3. ความผิดพลาดของการวางแผนการดูแลรักษาพยาบาล 

     4. ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการให้การรักษาพยาบาล 

     5. อาการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตัดหรือการท าหัตถการ 

ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 



LOGO สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
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ความเสี่ยงทางคลินิกแบ่งได้เป็น 

    1. Common Clinical Risk 

       - เป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปในกระบวนการทางการพยาบาลการดูแลผู้ป่วย 

    2. Specific Clinical Risk 

       - เป็นความเสี่ยงเฉพาะตามกลุ่มโรค/หัตถการที่ส าคญั 

ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
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ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป 

    - เป็นความเสี่ยงทางคลนิิกทีร่ะบุกว้างๆในกระบวนการรักษา 

    - ไม่จ าเพาะต่อโรคใดโรคหนึ่ง 

    - อาจพบร่วมในหลายคลินิกบริการ 

    - อาจใช้มาตรการเดียวกันในการป้องกันในภาพรวม 

    - น าไปสู่การค้นหาความเสี่ยงทางคลินกิเฉพาะโรคได้ 

    - สามารถแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ 

Common Clinical Risk 
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ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป 

    - ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ/เอกซ์เรย์ผิดพลาด 

    - การให้เลือดผิดคน 

    - การให้ยาผิดพลาด 

    - การให้สารน ้าผิดพลาด 

    - การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

    - แผลกดทับ 

    - ตกเตียง 

    - ฆ่าตัวตาย/ถูกฆาตกรรม 

Common Clinical Risk 



LOGO 

Specific Clinical Risk แผนกอายุรกรรม 

Disease-Specific Clinical Risk 

Disease/condition/procedure Clinical risk/Adverse event/ 
Complication 

Myocardial infarction Shock/CHF 

Cerebrovascular disease Increased ICP/Re-bleeding 

Tuberculosis Relapse/Reinfection 

Diabetic Foot Limb loss 
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Specific Clinical Risk แผนกศัลยกรรม 

Disease-Specific Clinical Risk 

Disease/condition/procedure Clinical risk/Adverse event/ 
Complication 

Head injuries Increased ICP/Re-bleeding 

Acute appendicitis Ruptured 

Multiple trauma Shock 

Limb injuries Replantation failure 
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Specific Clinical Risk แผนกสูตินรีเวชกรรม 

Disease-Specific Clinical Risk 

Disease/condition/procedure Clinical risk/Adverse event/ 
Complication 

Ectopic pregnancy Shock 

Preeclampsia Eclampsia 

Normal Labour PPH 
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ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
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การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้ป้องกัน จ ากัดความเสี่ยง อันตราย
และความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งสร้างความต่ืนตัวแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 

ระบบคือการรวมตัวกันขององค์ประกอบที่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อเป้าหมายที่
ชัดเจน แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการรับรู้หรือสื่อสาร
ข้อมูลซึ่งกันและกัน 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 



LOGO 

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

1. มีการประสานงานและประสานความร่วมมือที่ดี ระหว่างระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารความเสี่ยง 

2. มีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านคลินกิและความเสีย่งทั่วไป ในทุกหน่วยงานและ
ในทุกระดับ จัดล าดับความส าคัญ เพื่อก าหนดเป้าหมายความปลอดภัยและ
มาตรการป้องกัน 

3. มีการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม สื่อสารและสร้าง
ความตระหนักอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ได้ผล 

มาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง 



LOGO 

4. มีระบบรายงานอุบัติการณ์ และเหตุการณ์เกือบพลาดที่เหมาะสม มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลไปใช้เพื่อการมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง
ประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน 

5. มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root cause) เพื่อค้นหาปัจจัยเชิงระบบที่อยู่
เบ้ืองหลัง และน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

6. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง และความปลอดภัย
อย่างสม่ าเสมอ และน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน 

มาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง 



LOGO 

II-1.2 ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย(RSM) 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO 

II-1.2ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO 

หลักการและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 



LOGO 

มุ่งเน้นแก้ไขระบบ 

ความเสี่ยงป้องกันได้ 

ควรเรียนรู้จากข้อผิดพลาด 

มีแนวปฏิบัตดีๆเกิดข้ึนมากมาย 

มีความหลากหลายตามบริบท 

ค้นหา รวบรวม องค์ความรู้ บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงเพื่อเผยแพร่ 

แนวคิด 



LOGO 



LOGO 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 



LOGO 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

 

IHI : การบาดเจ็บทางร่างกายโดยไม่ได้ต้ังใจ  เป็นผลมาจากการดูแลรักษา 

ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวัง  รักษา หรือนอนรพ.เพิ่มข้ึนหรือท าให้เสียชีวิต 

 

WHO : เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  เกิดความสูญเสียทางร่างกาย 

หรือการท าหน้าที่  ซึ่งอาจจะเป็นการเสียชีวิต การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ  ความ 

ทุกข์ทรมาน  ความพิการ ทางร่างกาย สังคม หรือจิตใจก็ได้ 



LOGO 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

 

Thai  HA: การบาดเจ็บ อันตราย หรือภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลจากการดูแล 

รักษา มิใช่กระบวนการตามธรรมชาติของโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือ 

ต้องนอนโรงพยาบาลนานข้ึน หรืออวัยวะในร่างกายต้องสูญเสียการท าหน้าที่ 

 

การดูแลรักษาในที่นี้ ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานของผู้ให้บรกิารแต่ละคน  ระบบ 

และกระบวนการที่เก่ียวข้อง  ครอบคลุมทั้งการที่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยหรือ 

รักษาได้  และการวินิจฉัยหรือรกัษาท่ีไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น 



LOGO 

Adverse  events  VS  Error  



LOGO 

Adverse Event : AE 

  Medical adverse event : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/ไมเ่ป็นไปตามความ  

                                        คาดหวังจากการดูแลรักษา      

 -  ใช้มุมมองด้านผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 

 -  เป็นผลลัพธ์ ที่ท าให้ มีการบาดเจ็บอันตราย สูญเสีย ทางร่างกาย/จิตใจเกิด 

       ข้ึนกับผู้ป่วย  

 -  เกิดเก่ียวเนื่องกับ กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย (Intervention) 

 -  ไม่ได้เกิดจากกระบวนการของโรค(natural progression) 

 -  ไม่ใช่ผลโดยตรงที่ต้องเกิดข้ึนเมื่อมีการดูแลรักษา เช่น รอยแผล จากการ   

       ผ่าตัดหรือการสูญเสียอวัยวะซึ่งเป็นโรคจากการผ่าตัดรักษา 



LOGO 

Error: ความผิดพลั้ง 

Medical Error : ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ด้อยคุณภาพ ในการให้บริการ  

                            หรือตรวจรักษา 

     - เน้น Process (คือท าผิดข้อตกลง , CPG , CNPG)  

     - ผลกระทบทีต้ังแต่ A ถึง I   

     -  ตัวอย่าง เช่นความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) 



LOGO 

Adverse  Events  VS  Error  

“Error” definition  bears  upon  concept  of  preventability, and  is  
therefore  process-focused   

“Adverse  event”  describes  harm  to  the  patient , and  is  thus  
outcome  focused 



LOGO 

Adverse  Events  VS Error  

Non 
preventable 

AE 

1 

Prevertable 
AE 

2 

Error            
Not AE 

3 

AE 

Error 



LOGO 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 



LOGO 

การจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ระดับ A = ไม่มคีวามคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน  แต่เหตุการณ์นี้อาจท าให้เกิด 

              ความคลาดเคลื่อนได้ 

 

 

 

ระดับ B = มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 

              เนื่องจากความคลาดเคลือ่นไปไม่ถึงผู้ป่วย 

ระดับ C = มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 

              ถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อนนั้นจะไปถึงผู้ป่วยแล้ว 

The National Coordinating Council for  
Medication Error Reporting and Prevention  



LOGO 

ระดับ D = มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 

              แต่ยังจ าเป็นต้องมีการติดตามผู้ป่วยเพิ่มเติม 

ระดับ E = มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว 

              รวมถึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

ระดับ F = มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว 

              รวมถึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล  หรือยืดระยะเวลาใน   

              การรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป 

The National Coordinating Council for  
Medication Error Reporting and Prevention  

การจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 



LOGO 

ระดับ G = มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวร 

ระดับ H = มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนเกอืบถึงแก่ชีวิต 

ระดับ I  =  มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต 

 

สรุป เราจะนับ adverse events เมื่อผลกระทบระดับ E ถึง I เท่านั้น 

 

The National Coordinating Council for  
Medication Error Reporting and Prevention  

การจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 



LOGO 

Risk Identification 



LOGO 

วิธีการศึกษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

1.  การรายงานอุบัติการณ์ (Incident  Reporting)  

2. การทบทวนเวชระเบียน (Medical  Record  Review) 

3.  การค้นหาข้อมูลการบริหารจัดการ (Administrative  data) 

4.  การค้นหาด้วยวิธีการเฝ้าสังเกต (Observational  method) 

5.  เครื่องมือส่งสัญญาณ (Trigger) 

 



LOGO 

กรอบแนวคิดการค้นหาเหตุการณ์ด้วย HA  Trigger  Tool   
และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 



LOGO 

Trigger tool หรือ Trigger chart review 

Trigger tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทบทวนเวชระเบียน เพื่อค้นหาอุบัติการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ (ระดับ E-I) และน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขในเชิง
ระบบ โดยเหตุเนื่องจากอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จ านวนหนึ่งอาจไม่ถูกรายงาน
เข้าสู่ระบบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเป็นอุบัติการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย 
หรืออาจเป็นอุบัติการณ์ที่มีผลเสียหายอย่างรุนแรงด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป 

สรพ. ได้ก าหนดตัวส่งสัญญาณทั้งหมด 35 ตัวจาก 14 แหล่งข้อมูลดังนี้ 



LOGO Thai HA trigger tool, สรพ. 



LOGO Thai HA trigger tool, สรพ. 



LOGO 

Trigger tool หรือ Trigger chart review 

จุดมุ่งหมาย 

1.  เพื่อให้มีการค้นหา AE ที่อาจไม่ถูกรายงาน ในระบบรายงานความ เสี่ยง (แก้ 
Under report ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง) 

2.  เพื่อให้มีการกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล 

3.  เพื่อให้มกีารแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  
ของโรงพยาบาลนั้น 



LOGO สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO 

ประเด็นส าคัญของการน า Trigger  Tool  มาใช้ 

1. ต้องสื่อให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่การจับผิด  เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่อเนื่อง 

2. การรักษาความลับของการทบทวน  ข้อมูล HN AN ควรอยู่ที่ PCT ที่ทบทวน 

    เท่านั้นและปกปิดเมื่อส่งข้อมูลไปให้ศูนย์กลาง 

3. คุณภาพของผู้ทบทวนเป็นสิ่งส าคญัมาก 

4. การด าเนินการต่อเนื่องของ PCT เมื่อพบ AE ของตนเอง  เพื่อปรับปรุงการ 

    ปฏิบัติงาน  เป็นโมเมนตันที่ส าคัญที่ท าให้ระบบปลอดภัยเพิ่มข้ึนตามเวลาที่ผา่นไป 

5. การน า Trigger  tool  มาทบทวนเวชระเบียนจะท าให้ค้นหา AE ได้มากข้ึน 

6. เมื่อพบ AE  ใหท้บทวน Care Process และ RCA สร้างแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อ 

    ป้องกันและเกิดความปลอดภัย 



LOGO 

Root Cause Analysis 



LOGO 

การค้นหาปัจจัยที่เป็นรากของปัญหา 

การค้นหาสาเหตุพื้นฐานของความแปรปรวนในการปฏิบัติงาน 

การค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัตการณ์ 

การค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 

Root Cause Analysis คือ 



LOGO 

Root Cause Analysis 

http://www.thailandcontactcenter.com/root-cause-analysis-contact-center/ 



LOGO 

จากการแก้ปัญหาสู่การป้องกัน 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO 

Human Factor Engineering 



LOGO 

Human Factor Engineering คืออะไร 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO 

Plugging in a USB connector 



LOGO 

การด าเนินการต่อหลังพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์



LOGO 

การด าเนินการต่อหลังพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

1. ทบทวน Care process  

        - มองเชิงระบบ ไม่มองเป็นรายบุคคล 

        - หาจุดบกพร่องตามกระบวนการดูแล 

2. Root cause analysis 

        - วิเคราะห์หารากของสาเหตุที่แท้จริง 

3. สร้างหรือแสวงหาแนวทางในการป้องกัน 

4. วางแผนในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

5. ติดตามและประเมินอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6. พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



LOGO 

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 



LOGO 

                      Patient care process 



LOGO 

Patient Care Process 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO 

Risk Monitoring 



LOGO 

 เป็นกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพือ่ติดตามความส าเร็จ
และสถานการณ์ของกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 เป็นการติดตามความเสี่ยงที่รับรู้และค้นหาความเสี่ยงใหม่ๆเพื่อประเมินการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลในการลดความเสี่ยง 

Risk Monitoring 



LOGO 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

1. การประเมินแนวโน้ม 

        - Run Chart 

        - Control Chart 

2. การคาดการณ์ 

3. การเปร่ียบเทียบ 

        - เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อย 

        - Benchmark 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

Risk Monitoring 



LOGO 

Risk Monitoring ควรดูอะไร/อยา่งไรให้เกิดประโยชน์ 

1. ดูว่าความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

        - อะไรที่เกิดข้ึนใหม่ 

        - อะไรที่ลดลงหรือไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป 

2. ดูวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

        - ท าอย่างไร ได้ผลอย่างไร 

3. น าไปสู่การปรับแผนบริหารความเสี่ยง 

        - Risk management plan 

        - จะจัดการกับความเสี่ยงตรงจุดไหน อย่างไร 

Risk Monitoring 



LOGO 

เตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ 



LOGO 

I. การเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยงาน 
II. การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 



LOGO 

การเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยงาน 



LOGO 

II-1.2 การบริหารความเสี่ยง  



LOGO 

1. วิเคราะห์และปรับปรงุแผนข้ันตน้  

II-1.2 การบริหารความเสี่ยง  



LOGO 

2. เพิ่มเติมความสมบูรณ์ของแผน  

II-1.2 การบริหารความเสี่ยง  



LOGO 

3. ก าหนดการติดตามก ากับ  

II-1.2 การบริหารความเสี่ยง  



LOGO 

4. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนา  

II-1.2 การบริหารความเสี่ยง  



LOGO 

 
 II –1 การบริหารความเสี่ยง คุณภาพและความปลอดภัย 

 



LOGO 

ส่ิงท่ีต้องรู้และต้องมีในการเตรียม 
Re-accreditation  



LOGO 

สิ่งทีต่้องรูใ้นการเตรียม Re-accreditation  

1. Previous SAR 
2. Recommandation 
3. SPA 
4. SPA in Action 
5. HA Scoring 



LOGO 

สิ่งทีต่้องมใีนการเตรียม Re-accreditation  

1. Improvement Plan 

2. Improvement Activities 

3. Tracing, Monitoring and Evaluation 

4. New SAR 
 



LOGO 

สิ่งทีต่้องมใีนการเตรียม Re-accreditation  

1. Improvement Plan 

2. Improvement Activities 

3. Tracing, Monitoring and Evaluation 

4. New SAR 

5. SAR Part IV ผลการด าเนินงานขององค์กร 
 



LOGO 

สิ่งที่ต้องรู้ในการเตรียม Re-accreditation  

1. Previous SAR 

2. Recommandation 
3. SPA 
4. SPA in Action 
5. HA Scoring 



LOGO 

สิ่งที่ต้องรู้ในการเตรียม Re-accreditation  

2. Recommandation 
 



LOGO 

สิ่งที่ต้องรู้ในการเตรียม Re-accreditation  



LOGO 

สิ่งที่ต้องรู้ในการเตรียม Re-accreditation  



LOGO 

สิ่งที่ต้องรู้ในการเตรียม Re-accreditation  

1. Previous SAR 
2. Recommandation 

3. SPA 
4. SPA in Action 
5. HA Scoring 



LOGO 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 



LOGO 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 

มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีนี้มีกรอบ
ข้อก าหนดและค่านิยมหลักที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ 
(TQA/MBNQA) เพื่อให้ง่ายข้ึนในการปฏิบัติส าหรับโรงพยาบาลพรพ.ได้จัดท า 
SPA โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1. เน้นการมีกิจกรรมหรือกระบวนการพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ในข้ันต้น 

2. เรียนรูจ้ากการใช้ประโยชน์กิจกรรมหรือกระบวนการเหล่านัน้ เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงกิจกรรมหรือกระบวนการให้เป็นระบบย่ิงข้ึน 

3. กระบวนการที่เป็นระบบ (systematic approach) คือกระบวนการที่ก าหนด
ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ และรอบเวลาด าเนินการที่ชดัเจน ท าให้สามารถท าซ้ าได้
เหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการนั้น
ให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน (ควรแยกแยะให้ชัดระหว่างการปรับปรุงกระบวนการด้านการ
จัดการภายในองค์กร กับกระบวนการด้านการให้บริการ) 



LOGO 

มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีนี้มีกรอบ
ข้อก าหนดและค่านิยมหลักที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ 
(TQA/MBNQA) เพื่อให้ง่ายข้ึนในการปฏิบัติส าหรับโรงพยาบาลพรพ.ได้จัดท า 
SPA โดยมีแนวคิดดังนี้ 

4. สิ่งที่ระบุว่าเป็นแนวทางในการด าเนินการในเอกสารชุดนี้เป็นข้อเสนอให้ผู้น า
และทีมงานของ รพ.พิจารณาเท่านั้น ควรเลือกด าเนินการเฉพาะเท่าที่จะเป็น
ประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของรพ. แต่อย่างน้อยควรน ามาสู่ข้อมูลที่จะ
ตอบในประเด็นส าคัญที่ระบุไว้ได้ 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 



LOGO 

มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีนี้มีกรอบ
ข้อก าหนดและค่านิยมหลักที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ 
(TQA/MBNQA) เพื่อให้ง่ายข้ึนในการปฏิบัติส าหรับโรงพยาบาลพรพ.ได้จัดท า 
SPA โดยมีแนวคิดดังนี้ 

5. จุดเน้นในการตอบแบบประเมินตนเองคือบทเรียนและผลลพัธ์ของการน า
มาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่งบทเรียนนั้นควรผ่านการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญร่วมกันใน
ทีมงานที่เกี่ยวข้อง นั่นคือการเน้นในสว่นของ context และ study หรือ 
learning ในวงล้อ PDSA โดยไม่ต้องบรรยายวิธีการหรือหลักคิด เพื่อจะได้ไม่เป็น
ภาระในการจัดท าเอกสาร 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มี
ประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ในลักษณะบูรณาการ 

 



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 (1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ, รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. วิเคราะห์ระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

2. ทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาว่าจะประสานเชือ่มโยงระบบที่เกี่ยวข้อง 

3. ทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาว่าจะบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารความเสี่ยง 

 



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 (2) มีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านคลนิิกและความเสี่ยงทัว่ไป ในทุกหน่วยงาน
และในทุกระดับ จัดล าดับความส าคัญเพื่อก าหนดเป้าหมายความปลอดภัยและ
มาตรการป้องกัน 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. ทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันท าความเข้าใจเรื่องการค้นหาความเสีย่งในประเด็น 
การค้นหาความเสี่ยงเพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกัน การแบ่งประเภท
ของความเสี่ยง วิธีการค้นหาความเสี่ยง น าความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้มาจัดท า Risk 
Profile 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดแนวทางในการค้นหาและจดัล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง 



LOGO 

Top Five 

ความเส่ียงทางคลินิก ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/x-rayผิดพลาด 961 868 1450 1117 

2.ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาและสารน้ า 2591 2983 2607 937 

 3.การงด/เล่ือน ผ่าตัด/หัตถการ  190 188 185 99 

4.ผู้ป่วยพลัดตกจากที่สูง ล่ืนล้ม/เป็นลม  34 44 49 25 

5.ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด/หัตถการ  30 25 26 18 

ความเส่ียงทั่วไป ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.สรุปเวชระเบียนล่าช้า  2371 1883 1275 623 

2.บันทึกข้อมูลในเอกสารผิดพลาด/ไม่บันทึก  3 7 66 287 

3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  5 8 28 83 

4.ผู้ป่วยไม่ช าระค่ารักษา  340 393 355 73 

5.ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่ชัดเจน  183 59 60 40 

ขอ้มูลจากศุนยพ์ฒันาคุณภาพ รพ.ต ารวจ 



LOGO 

แสดงแนวโน้ม Top 5 ความเส่ียงทางคลินิกเปรียบเทียบ ปี 2555-2558 

ขอ้มูลจากศุนยพ์ฒันาคุณภาพ รพ.ต ารวจ 



LOGO 

แสดงแนวโน้ม Top 5 ความเสี่ยงทั่วไปเปรียบเทียบ ปี 2555-2558 

ขอ้มูลจากศุนยพ์ฒันาคุณภาพ รพ.ต ารวจ 



LOGO 

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช ้Risk matrix 

ล าดับความส าคัญของปัญหา = ระดับความรุนแรง  X โอกาสเกิด 

ขอ้มูลจากศุนยพ์ฒันาคุณภาพ รพ.ต ารวจ 



LOGO 

 Risk matrix 

ขอ้มูลจากศุนยพ์ฒันาคุณภาพ รพ.ต ารวจ 



LOGO 

แนวทางการจัดการ 

ขอ้มูลจากศุนยพ์ฒันาคุณภาพ รพ.ต ารวจ 

ระดับความเสี่ยง คะแนน แทนด้วยสี การจัดการ 

เกือบพลาด 1-2 เขียว เฝ้าระวัง ยกเว้น Sentinel ต้องทบทวนมาตรการ 

รุนแรงต่ า 3-6 เหลือง ก าหนดมาตรการป้องกันควบคุมไม่ให้สูงขึ้น 

รุนแรงสูง 8-12 ส้ม ทบทวนระบบวางแนวทาง แก้ไขปัญหา   ลดความรุนแรง
ของสถานการณ์ /ก าหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ า 

วิกฤต 15-25 แดง ทบทวนระบบป้องกันการเกิดซ้ า /ท าแผนลดความรุนแรง 
/ก าหนดแนวทางดูแลเจ้าหน้าท่ี เยียวยาผู้ป่วย/ ลดการ
ฟ้องร้อง 



LOGO 

 Risk matrix 

ขอ้มูลจากศุนยพ์ฒันาคุณภาพ รพ.ต ารวจ 



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 (3) มีการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม สื่อสารและสร้าง
ความตระหนักอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ได้ผล 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. ทีมงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงส าคญัที่ได้
วิเคราะห์ไว้เช่นการใช้ RCA, HFE เป็นต้น 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินการ
ออกแบบมาตรการป้องกันของทีมงานและระบบงานต่างๆ 
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 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 (4) มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่เหมาะสม. มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และ
วางแผน 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกแบบรายงานอุบัติการณ์ (รวมทั้ง near 
miss) ที่เหมาะสมกับบริบทของรพ เช่นมีศูนย์รายงานอุบัติการณ์, ระบบที่
กระจายการรายงานอุบัติการณ์ไว้ตามกลุ่มงานต่างๆ, การประมวลผล, การ
ก าหนดลักษณะอุบัติการณ์ส าคัญ 

2. การออกแบบรายงานอุบัติการณ์ เช่นล าดับข้ันการรายงาน, การข้ึนทะเบียน
ความเสี่ยง (risk register), ระบบ feed back, safety brief, กิจกรรมทบทวน
คุณภาพ เป็นต้น 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 (4) มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่เหมาะสม. มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และ
วางแผน 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล
อุบัติการณ์ที่ได้รับรายงาน เช่น ความถ่ี แนวโน้ม การจ าแนกอุบัติการณ์ตาม
ประเภท การกระจายของอุบัติการณ์ตามสถานที่/เวลา/บุคคล ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไป ประเมินผล, ปรับปรุง, เรียนรู้, 
วางแผน 
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 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 (5) มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root cause) เพื่อค้นหาปัจจัยเชิงระบบที่อยู่
เบ้ืองหลัง และน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ root cause ต่างๆ 

2. ก าหนดข้อบ่งชี้ที่ต้องท า RCA 

3. ทบทวนการท า RCA ที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้ว่าจะท า RCA ใหเ้กิดประโยชน์เต็มที่  

        มีการน าปัจจัยเชิงระบบที่อยู่เบ้ืองหลังมาพิจารณา 
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 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 (6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
อย่างสม่ าเสมอ และน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 - วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 

 - ความครอบคลุมในการค้นหาความเสี่ยงและความรัดกุมของมาตรการป้องกัน 

 - การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ส าคัญ 

 - ความครอบคลุมของการรายงานอุบัติการณ์ 

 - ความสามารถในการป้องกันและลดอุบัติการณ์รวมทั้งความสูญเสียทีเ่กิดข้ึน 
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 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 (1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป่้วยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแลและคน้หาโอกาสพฒันา 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพทีป่ฏิบัติผสมผสานในงานประจ าอย่าง
เรียบง่าย สม่ าเสมอ เช่น การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยหรือการทบทวนข้างเตียง
ผู้ป่วย, การทบทวนเวชระเบียน, การใช้ trigger tool, การทบทวนอุบัติการณ์, 
การทบทวนการใช้ทรัพยากร, การทบทวนความเหมาะสมในการใชย้า, การ
ทบทวนค าร้องเรียนของผู้ป่วย, การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ, การ
ทบทวนการส่งต่อผู้ป่วย, การทบทวนการใช้เลือด, การทบทวนการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล, การทบทวนตัวชี้วัด 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 (1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป่้วยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแลและคน้หาโอกาสพฒันา 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

2. เชื่อมโยงการทบทวนไปสู่การปรับปรุงระบบงานทั้งด้วยวิธีการง่ายๆ และการ
พัฒนาในรูปแบบโครงการที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพที่
หลากหลาย 

3. ผู้จัดการคุณภาพหรือศูนย์คุณภาพประเมินความถ่ีและความครอบคลุมของ
กิจกรรมทบทวนโดยโดยหน่วยงานและทีมน าทางคลนิิกต่างๆ 



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 (2) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิก เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนา 
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 

 (3) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามก ากับผลการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย. 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. ทีมน าทางคลินิก (clinical lead team) หรือทีมดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม 
(patient care team) ท าความเข้าใจกับค าว่ากลุ่มประชากรทางคลนิิก (clinical 
population) ว่าหมายถึงกลุ่มผู้ป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งหรือได้รับการรักษา
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด, ผู้ป่วยวัณโรค, ผู้ติดเชื้อ 
HIV, ผู้รับการผ่าตัดสมอง 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 (2) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิก เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนา 
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 

 (3) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามก ากับผลการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย. 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

2. ทีมดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ก าหนดกลุ่มประชากรทางคลินิกส าคญัที่เป็น
เป้าหมายในการพัฒนา  

 - เช่น ใช้เกณฑ์ความเสี่ยงสูง, มีค่าใช้จ่ายสูง, มีปริมาณมาก, มีความหลากหลาย
ในวิธีการรักษา, มีผลลัพธ์ที่ยังไม่น่าพอใจ เป็นต้น 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 (2) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิก เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนา 
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 

 (3) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามก ากับผลการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย. 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

2. ทีมดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ก าหนดกลุ่มประชากรทางคลินิกส าคญัที่เป็น
เป้าหมายในการพัฒนา  

 - ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในกลุม่ผู้ป่วยต่างๆ ที่ได้ท ามาแล้ว ด้วย
เครื่องมือคุณภาพบางอย่าง เช่น CPG, clinical indicator 

 - กลุ่มผู้ป่วยที่ทีมเห็นว่ามีความส าคัญหรือน่าสนใจด้วยเหตุผลอื่นๆ 



LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 (2) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิก เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนา 
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 

 (3) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามก ากับผลการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย. 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

3. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่เลือกมา และก าหนด
เป้าหมายการดูแลที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญ 

4. ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามก ากับผลการดูแลผู้ป่วยตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้
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LOGO 

SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ (RSQ.2) 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 (4) ทีมดูแลผู้ป่วยใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการ
ดูแลผู้ป่วย เช่น ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองค์รวม การใช้ข้อมูล
วิชาการ การวิเคราะห์ root cause นวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผู้ที่ท าได้ดี
ที่สุด. การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยควรครอบคลุมมิติด้านการป้องกัน สร้างเสริม 
รักษา ฟื้นฟู ตามความเหมาะสม 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เลอืกข้ึนมาด้วยการตามรอยทาง
คลินิก เช่น ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย, ตามรอยกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ, ตามรอยระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย, ตามรอยผลลัพธ์ของ
การดูแลผู้ป่วย และต้ังเป้าหมายที่ท้าทายข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



LOGO 

สิ่งท่ีต้องรู้ในการเตรียม  Act to Re-accreditation  

1. Previous SAR 
2. Recommandation 
3. SPA 

4. SPA in Action 
5. HA Scoring 



LOGO 

SPA in Action 



LOGO 

SPA in Action (Part II) เป็นการน าคู่มือ SPA ส าหรับมาตรฐานตอนที่ II 
ระบบงานส าคัญขององค์กร มาจัดท าเป็นค าถามเริ่มต้นเพื่อให้โรงพยาบาลเข้าใจ
บริบทของตนเอง และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงที่มีความเฉพาะเจาะจง
ส าหรับโรงพยาบาล  

SPA in Action 



LOGO 

มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มี
ประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ในลักษณะบูรณาการ 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  

 (1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ, รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารความเสี่ยง 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  

 (2) มีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านคลนิิกและความเสี่ยงทัว่ไป ในทุกหน่วยงาน
และในทุกระดับ จัดล าดับความส าคัญ เพื่อก าหนดเป้าหมายความปลอดภัยและ
มาตรการป้องกัน 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  

 (3) มีการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม สื่อสารและสร้าง
ความตระหนักอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ได้ผล 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  

 (4) มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่เหมาะสม. มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และ
วางแผน 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  

 (5) มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root cause) เพื่อค้นหาปัจจัยเชิงระบบที่อยู่
เบ้ืองหลัง และน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  

 (6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
อย่างสม ่าเสมอ และน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน 

 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย  

 (1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป่้วยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล และค้นหาโอกาสพัฒนา 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย  

 (1) มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป่้วยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล และค้นหาโอกาสพัฒนา 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย  

 (2) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิก เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนา 
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ 

 (3) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามก ากับผลการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย  

 (4) ทีมดูแลผู้ป่วยใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการ
ดูแลผู้ป่วย เช่น ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองค์รวม การใช้ข้อมูล
วิชาการ การวิเคราะห์ root cause นวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผู้ที่ท าได้ดี
ที่สุด 

การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยควรครอบคลุมมิติด้านการป้องกัน สร้างเสริม รักษา 
ฟื้นฟู ตามความเหมาะสม.  

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

SPA in Action II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)  



LOGO 

PCT 

RM 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุง มกราคม 2558 

 
 II –1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

(Risk, Safety, and Quality Management System) 



LOGO 

สิ่งท่ีต้องรู้ในการเตรียม  Act to Re-accreditation  

1. Previous SAR 
2. Recommandation 
3. SPA 
4. SPA in Action 

5. HA Scoring 



LOGO 

HA Scoring 2011 



LOGO 

HA Scoring 2011 

  HA Scoring 2011 เป็นเครื่องมือส าหรับการประเมิน maturity ของการพัฒนา
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล 

การผ่านการรับรองจะมีระดับต่างๆ ดังนี้ 

 1. ระดับพอผ่าน เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 2.5 -3.0  

 2. ระดับดี         เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 3.0-3.5  

 3. ระดับดีมาก    เมื่อ mode ของ score อยู่ระหว่าง 3.5-4.0  

 4. ระดับดีเยี่ยม   เมื่อ mode ของ score มากกว่า 4.0  



LOGO 

HA Scoring 2011 

แนวทางการก าหนดระดับคะแนน พิจารณาตามระดับ maturity ของการพัฒนา  

 - คะแนน 1 เป็นช่วงเริ่มต้นการพัฒนา อาจจะมีลักษณะต้ังรับ เน้นที่การวิเคราะห์    

                    การต้ังทีม การจัดหาทรัพยากร การก าหนดแนวทาง  

 - คะแนน 2 เป็นช่วงของการวางระบบงานและเริ่มน าไปสู่การปฏิบัติ  

 - คะแนน 3 เป็นช่วงของการปฏิบัติตามแนวทางที่ออกแบบไว้จนเห็น early  

                    result ถือว่าเป็นระดับที่คาดหวังโดยเฉลี่ย เป็นระดับที่หวังผล  

                    (effective)  

 



LOGO 

HA Scoring 2011 

แนวทางการก าหนดระดับคะแนน พิจารณาตามระดับ maturity ของการพัฒนา  

 - คะแนน 4 เป็นช่วงของการมีความโดดเด่นในกระบวนการบางอย่าง ซึ่งอาจจะ 

                    เป็นนวตกรรม การเชื่อมโยง หรือวิธีการที่ได้ผลดีต่างๆ ตัวอย่างที่ 

                    แนะน าไว้เป็นเพียงแนวทางซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าได้ครบถ้วน และ 

                    อาจจะมีเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ  

 - คะแนน 5 เป็นระดับที่แสดงถึงกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็น 

                    ระบบ (systematic evaluation & improvement) ส่งผลให้มี 

                     ผลลัพธ์ที่เป็นเลศิ เป็นผู้น าในด้านนั้นๆ  

 



LOGO 

HA Scoring 2011 



LOGO 

HA Scoring 2011 



LOGO 

HA Scoring 2011 



LOGO 

HA Scoring 2011 



LOGO 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 



LOGO 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 

ส ารวจข้อมูลของหน่วยงานในระดับ โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ข้ึนตรง 

     - วิสัยทัศน์, พันธกิจของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ข้ึนตรง 

ส ารวจข้อมูลในระดับ หน่วยงาน/Unit ของตนเอง 

      - ประเด็นส าคัญของหน่วยงาน เช่น  

       ภาควิชาอารุศาสตร์: วินิจฉัยถูกต้อง รวดเร็ว มาตรฐานสากล ทุกชีวิตปลอดภัย 

       หน่วยเครื่องมือแพทย์: เพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัย 

 



LOGO 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 

น าประเด็นส าคัญของหน่วยงานมาขยายให้เห็นภาพที่หน้างาน เช่น 

     ภาควิชาอารุศาสตร์: วินิจฉัยถูกต้อง รวดเร็ว มาตรฐานสากล ทุกชีวิตปลอดภัย 

     - วินิจฉัยถูกต้อง: มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาพร้อมให้บริการ มีระบบการส่ง 

       ตรวจทางห้องปฏิบัติการครบวงจร มีช่องทางในการปรึกษาผู้ทีช่ านาญกว่า 

     - รวดเร็ว: มีแนวทางในการดูแลคนไข้ในกลุ่มโรคส าคัญเพือ่ความรวดเร็วในการ 

       รักษาเช่น ผู้ป่วยกลุ่มสมองขาดเลือดเฉียบพลัน, ผู้ป่วย Sepsis, ผู้ป่วยเลือดออก 

       ในทางเดินอาหาร เป็นต้น มีแนวทางในการประสานงานระหว่างหนว่ยงานที่ 

       เกี่ยวข้องชัดเจน เช่น การส่งต่อผู้ป่วยเข้า ICU หรือ OR, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

       วิกฤต เป็นต้น 



LOGO 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 

น าประเด็นส าคัญของหน่วยงานมาขยายให้เห็นภาพที่หน้างาน เช่น 

ภาควิชาอารุศาสตร์: วินิจฉัยถูกต้อง รวดเร็ว มาตรฐานสากล ทุกชีวิตปลอดภัย 

     - มาตรฐานสากล: มีการก ากับดูแลวิชาชีพทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรของ 

       ภาควิชา มีการส่งอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มี 

       การตรวจสอบกระบวนการดูแลรักษาโดยผู้ที่ช านาญกว่า มีการปรับเปลี่ยน 

       ข้อมูล ความรู้ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

     - ทุกชีวิตปลอดภัย: มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย  

       มีระบบการรายงานอุบัติการณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีการเก็บข้อมูล การ 

       จัดล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง วางแผนป้องกันและบูรณาการเชิงระบบ  

       ติดตามข้อมูล แนวโน้มและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และวางแผนพัฒนา 



LOGO 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 

ส ารวจข้อมูลและเตรียมความพร้อมในระดับ หน่วยงาน/Unit ของตนเอง 

1. ในการเตรียมข้อมูลในประเด็นส าคัญของหน่วยงาน ควรมีลักษณะรูปแบบที่
เป็นรูปธรรม เป็นข้อมูลที่สามารถวัด วิเคราะห์ ให้เห็นเหตุการณ์ในปัจจุบันและ
สามารถท านายแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ง่ายต่อการน าเสนอ รวมถึงมี
บทเรียนที่ได้จากปฏิบัติ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและโอกาสในการพัฒนา 

2. เตรียมข้อมูลกิจกรรมส าคัญต่างๆที่มีการด าเนินการ เช่น ข้อมูลเรื่อง Risk 
management, จุดเน้นเข็มมุ่ง, Clinical tracer, Patient care process, CPG, 
Medical activities, IC, การเฝ้าระวังต่างๆ, Emergency preparedness 
procedure, KM, นวัตกรรม, CoPs เป็นต้น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถแสดง
ผลลัพธ์ของกิจกรรม 



LOGO 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 

ส ารวจข้อมูลและเตรียมความพร้อมในระดับ หน่วยงาน/Unit ของตนเอง 

3. แบ่งหน้าที่ของบุคลากรในทีมอย่างชัดเจนในการรับผิดชอบข้อมูลหลักต่างๆ 
และพร้อมที่จะน าเสนอข้อมูลเมื่อถูกร้องขอ รวมถึงมีการสรุปข้อมูลทุกส่วนให้
สมาชิกในหน่วยงานรับทราบก่อนมาเย่ียมส ารวจ 

4. เตรียมกรณีศึกษา บทเรียนส าคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เยี่ยมส ารวจ ได้เห็น
กระบวนการดูแลผู้ป่วยต้ังแต่ Access จนถึง Continuity of care (แนะน าการ
จัดการในกรณีเกิด Adverse event ใช้ในการน าเสนอ เพราะเราสามารถบอก
กระบวนการท างาน การแก้ไขปัญหา การวางแผนป้องกัน การติดตามผล การ
เรียนรู้และพัฒนาจากตัวอย่างนี้ได้โดยง่าย) 
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ส ารวจข้อมูลและเตรียมความพร้อมในระดับ หน่วยงาน/Unit ของตนเอง 

5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทั้งเวชระเบียนผู้ป่วยในและผูป่้วยนอก 
โดยเฉพาะการลงบันทึกประวัติ, ตรวจร่างกาย, การส่งตรวจ, การวินิจฉัย, การลง
บันทึกการด าเนินโรคและการประเมินซ้ า, การวางแผนการรักษา, การวางแผน
การจ าหน่าย, ใบยินยอมรับการรักษาหรือยินยอมท าหัตถการ, Medication 
reconciliation, การให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ (ให้สามารถเห็น Patient care 
process ทั้งหมดในลักษณะการบันทึกข้อมูล) 

6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบฟอร์มพิเศษต่างๆที่ใส่เข้ามาในเวชระเบียน
ผู้ป่วยรวมถึงการบันทึกแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 
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ส ารวจข้อมูลและเตรียมความพร้อมในระดับ หน่วยงาน/Unit ของตนเอง 

7. จัดเตรียมหรือเก็บอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆในหน่วยงานให้เหมาะสม เช่นรถ 
Emergency รถท าหัตถการ เป็นต้น ติดป้ายเตือนกรณีมีอุปกรณ์ช ารุดหรืออยู่ใน
ระหว่างซ่อม การจัดเก็บเครื่องมือที่ใช้แล้วรวมถึงการส่งเครื่องมือต่างๆไปท า
ความสะอาด พิจารณาความยากง่ายในการเข้าถึงอุปกรณ์ร่วมด้วย 

8. ส ารวจความเป็นระเบียบของสถานที่ ดูแลเรื่องความสะอาด อ่างล้างมือ 
อุปกรณ์ท าความสะอาดต่างๆ ห้องน้ าผู้ป่วย ห้องพักบุคลากร ห้องอาหาร มีการ
จ าแนกถังขยะต่างๆอย่างชัดเจน ส ารวจช่องทางเข้าออกของสะอาดและช่องทาง
ออกของสกปรก ส ารวจเส้นทางหนไีฟและความพร้อมของอุปกรณ์ระบบความ
ปลอดภัยต่างๆเช่น ไฟฉุกเฉิน Action card หน้าต่าง ประตู พื้นห้อง ทางเดิน 
และจัดสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้เหมาะสมสวยงาม 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 



LOGO 

ส ารวจข้อมูลและเตรียมความพร้อมในระดับ หน่วยงาน/Unit ของตนเอง 

9. ส ารวจระบบยาในหน่วยอย่างรอบคอบ เช่นการเบิกยา การจัดเก็บยา การ
บริหารยาในหน่วย การท าลายหรือวิธีจัดเก็บภาชนะบรรจุยา (โดยเฉพาะยาเคมี
หรือมีสารรังสี) การควบคุมยาพิเศษต่างๆ (ยาที่มีความเสี่ยงสูง) แบบฟอร์มการใช้
ยาต่างๆ เช่นสารเสพติด 

10. ตรวจสอบความเรียบร้อยการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติตามกระบวนการรักษา
ที่วางไว้ เช่นการวินิจฉัย แนวทางการรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้ 
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ก าหนดการจ าหน่าย และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและ
ญาติได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

การเตรียมความพร้อมส าหรับหน้างาน 
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One-page strategic plan for quality management 
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Fall  
(การพลัดตกหกล้ม) 



LOGO 

Fall (การพลัดตกหกล้ม) 

สาเหตุของการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลต ารวจ แบ่งออกได้เป็น 

1. การพลัดตกหาล้มทั่วไป ที่เกิดข้ึนได้ในผู้สูงอายุและผู้มีความเสี่ยงสงูทัว่ไป 

2. การพลัดตกหาล้มในผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น 

      2.1 ผู้ป่วย Delirium เช่นผู้ป่วย Sepsis, Electrolyte imbalance ฯลฯ 

      2.2 ผู้ป่วยติดสุรา 

           - 2.2.1 Uncomplicated alcohol withdrawal 

           - 2.2.2 Alcohol withdrawal seizure  

           - 2.2.3 Alcohol hallucinosis  

           - 2.2.4 Alcohol withdrawal delirium (Delirium Tremens)  
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Fall (การพลัดตกหกล้ม) 

สาเหตุของการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลต ารวจ แบ่งออกได้เป็น 

3. ฆ่าตัวตาย 
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Fall (การพลัดตกหกล้ม) 

ปัญหา 
1. ไม่มีการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล 

2. มีการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม 

3. แนวทางในการดูแลหลังประเมิน ไม่สามารถป้องกันการพลัดตกหกล้มใน
โรงพยาบาลได้ 

4. ยังไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มใน
โรงพยาบาลโดยการใช้ Medical/Chemical restraint และ Physical restraint 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. ยังไม่มีการก าหนดแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มใน
โรงพยาบาลอย่างชัดเจน เพื่อให้การรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม 



LOGO 

Fall (การพลัดตกหกล้ม) 

ปัญหา 
6. แม้ว่าจะมีการท า RCA เมื่อมีเหตุพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล แต่ก็ยังไม่ได้รับ

การแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุ 

7. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุพลัดตกหกล้มใน
โรงพยาบาล 

8. ขาดการสนับสนุนที่ดีในการเปลี่ยนแปลง 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วย Delirium 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วย Delirium 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal and  
Alcohol withdrawal delirium  
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Multi-Causal Theory “Swiss Cheese” diagram  
(Reason, 1991) 



LOGO สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
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หลักพื้นฐานในการท างานคุณภาพ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



LOGO 

   "...ท  างานกบัฉนั ฉนัไม่มีอะไรจะให้  
ฉนัมีแต่ความสุขท่ีร่วมกนัในการท าประโยชน์ให้กบัผูอ่ื้นเท่านั้น...” 

 
พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
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