SPA II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ.
ก. การสนับสนุนจากผูน ํา
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย เปาประสงค ลําดับความสําคัญ และความคาดหวังในเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัย
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัย ซึ่งควรเปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธของ รพ.
o นโยบาย (policy) เปนทิศทางทั่วไปขององคกรเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยซึ่ง
ประกาศโดยผูบริหาร
o เปาประสงค (goals) คือขอความที่กลาวอยางกวางๆ ถึงผลลัพธ (ในที่นคี้ ือผลลัพธดาน
คุณภาพและความปลอดภัย)
o ลําดับความสําคัญ (priorities) หรือเข็มมุง (Hoshin) คือจุดเนนที่องคกรตองการพัฒนาใน
แตละชวงเวลา ซึ่งควรมาจากการวิเคราะหขอมูลและสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม
o ความคาดหวัง (expectation) ควรมีทั้งเปา (targets) ของประเด็นที่เปนลําดับ
ความสําคัญ และความคาดหวังตอพฤติกรรมของบุคลากรในดานคุณภาพและความ
ปลอดภัย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปลําดับความสําคัญและความคาดหวังในชวงเวลาปจจุบัน
(2) ผูนําระดับสูงสรางหลักประกันวาบริการที่จัดใหผูปวยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความไม
ปลอดภัยหรือความดอยคุณภาพในการดูแลผูปวยที่สําคัญ และกําหนดมาตรการที่เปน
หลักประกันคุณภาพและความปลอดภย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
o การเรียนรูจากเหตุการณไมพึงประสงคเพื่อนํามาสูการปองกัน
o การเตรียมบุคลากรใหมีความรูและทักษะเพียงพอ
o การดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง
o การเฝาระวังผูปวยเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วทันทวงที
o การดูแลผูปวยในสถานการณหรือหนวยงานที่มีบุคลากรไมเพียงพอ
o หลักประกันวาผูปวยที่มีการเจ็บปวยในลักษณะเดียวกัน จะไดรับการรักษาที่จําเปน
เหมือนกัน ไมวาจะไดรับการคุมครองดวยระบบประกันสุขภาพอะไร
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• สรุปมาตรการที่เปนหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัย
(3) ผูนําทุกระดับใหการสนับสนุน และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในประเด็นขางลางนี้
และดําเนินการใหเขมขนมากขึ้น
o การใหการฝกอบรมและโอกาส
o การใหแนวทางและความชวยเหลือ
o การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา
o การสรางแรงจูงใจและใหรางวัล
o การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
o การปรับระบบบริหารเพื่อเกือ้ หนุนการพัฒนาคุณภาพ
• ผูนําทบทวนบทบาทในการติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย และดําเนินการ
ใหเขมขนมากขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุป good practice ที่เปนทบาทของผูนําในการสนับสนุนการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น
(4) ผูนําระดับสูงสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง และการ
เรียนรู.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําเนนใหบุคลากรทําความเขาใจกับรูปธรรมของการปฏิบัติตาม core values ในเรื่อง customer
focus, continuous improvement และ learning ที่ไดจัดทําไวตามมาตรฐาน I-1.1ก (1)
• ผูนําสรางสิ่งแวดลอม แรงจูงใจ และติดตามพฤติกรรมของบุคลากรที่สะทอนวัฒนธรรมทั้งสาม
ประการ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปการสรางสิ่งแวดลอม แรงจูงใจเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และการเรียนรู รวมทั้งวิธีการติดตามพฤติกรรมของบุคลากร
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1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ.
ข. การเชื่อมโยงและประสานงาน
(1) มีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ที่จะใชในการทํางานขององคกร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนํามอบใหทมี งานที่เกี่ยวของทบทวนความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ที่เขาใจ
งาย และสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับเขาใจใหตรงกัน เชน
o “คุณภาพ” คือ คุณลักษณะโดยรวมที่แสดงถึงความมีคุณคา สามารถตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูใช หรือเหมาะสมกับเปาหมายที่กําหนด
 มิติคุณภาพ คือแงมุมตางๆ ของคุณภาพ ซึ่งอาจไดแก Accessibility,
Acceptability, Appropriateness, Competency, Continuity, Coverage,
Effectiveness, Efficiency, Equity, Humanized/Holistic, Responsive /
Respect, Safety, Timeliness สามารถนําไปใชในการวิเคราะหหาโอกาสพัฒนา
การกําหนดตัวชี้วัด การกําหนดประเด็นคุณภาพที่สําคัญของหนวยงานหรือกลุม
ผูปวย
o “ความเสี่ยง” คือ โอกาสความนาจะเปนที่จะเกิดอุบัติการณ (The probability that an
incident will occur)
o อุบัติการณ (incident) คือ เหตุการณหรือสถานการณที่อาจกอใหเกิดหรือกอใหเกิด
อันตรายตอบุคคล และ/หรือ คํารองเรียน การสูญเสีย ความเสียหาย
o เหตุการณที่ไมพึงประสงค (adverse event) คือ อุบัติการณที่กอใหเกิดอันตรายตอ
ผูปวย
o อันตราย (harm) คือ การทีโ่ ครงสรางหรือการทํางานของรางกายผิดปกติไป และ/หรือ
ผลเสียที่ตามมา อันตรายครอบคลุมถึงโรค การบาดเจ็บ ความทุกขทรมาน ความพิการ
และการเสียชีวิต และอาจจะเปนอันตรายทางดานรางกาย สังคม หรือจิตใจ
o sentinel event คือ เหตุการณไมพึงประสงคที่กอใหเกิดการเสียชีวิตหรืออันตรายขั้น
รุนแรงตอผูปวย ที่ตองตื่นตัว ใสใจ ใหความสําคัญสูง
o ความผิดพลั้ง (error) คือ การกระทํา (ในสิ่งที่ผิด) หรือไมกระทํา (ในสิ่งที่ถูกหรือที่ควร
กระทํา) ซึ่งนํามาสูผลลัพธที่ไมพึงประสงคหรือโอกาสที่จะเกิดผลลัพธที่ไมพึงประสงค
(AHRQ) อาจจะเปนในขั้นตอนของการวางแผนหรือการนําแผนไปปฏิบัติ การมิไดใหการ
ดูแลตามแผนที่วางไวหรือประยุกตแผนการดูแลที่ไมถูกตอง (WHO)
o near miss คือ การกระทําหรือละเวนการกระทําซึ่งอาจสงผลใหเกิดอันตรายตอผูปวย แต
ไมเกิดอันตรายเนื่องจากความบังเอิญ การปองกัน หรือการทําใหปญหาทุเลาลง (IOM)
o วัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) คือคุณลักษณะขององคกรในดานความ
ปลอดภัยดังนี้ (1) การรับรูถงึ ธรรมชาติในกิจกรรมขององคกรที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาส
เกิดความผิดพลั้ง (2) สิ่งแวดลอมที่ไมมีการตําหนิกัน บุคลากรสามารถรายงานความผิด
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พลั้งหรือ near miss โดยไมตองหวาดกลัววาจะถูกลงโทษ (3) มีความรวมมือกันอยาง
กวางขวางเพื่อปองกันความลอแหลมตางๆ (4) ความเต็มใจขององคกรทีจ่ ะสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อความปลอดภัย (AHRQ)
• ผูนํามอบใหทมี งานที่เกี่ยวของประเมินความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความตองการใน
การกําหนดความหมายของคําสําคัญที่ควรเขาใจใหตรงกัน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปบทเรียนจากความเขาใจหรือไมเขาใจในความหมายของคําสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพและ
ความเสี่ยง
(2) โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ เปนสวนหนึง่ ของแผนกลยุทธของ
องคกร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทบทวนวาแผนกลยุทธขององคกรมีสว นที่เกี่ยวของกับการ
บริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ แลวหรือไม มีเปาหมายและแนวทางการ
ดําเนินงานชัดเจนหรือไม
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทบทวนความกาวหนาและการบรรลุตามเปาหมายของแผน
และดําเนินการตอบสนองตามเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปแผนกลยุทธและเปาหมายของแผนในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง ความ
ปลอดภัย และคุณภาพ
• สรุปการประเมินความกาวหนา การบรรลุเปาหมาย และการตอบสนองที่เกิดขึ้น
(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของ
ผูปวย และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในทุกขั้นตอนของการวางแผน ดําเนินการ และ
ประเมินผล.
ดู II-2.1 ข. (1)
(4) มีโครงสรางคุณภาพที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับองคกรเพื่อประสานและชวยเหลือสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ. มีการกําหนดความรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนา
คุณภาพและการพัฒนาผลการดําเนินงาน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย
o ทีมนําระดับสูงที่ทําหนาที่กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ (ถาเปนไปได ควรเปนทีม
เดียวกับคณะกรรมการบริหารระดับสูงขององคกร และควรรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผล
การดําเนินการทุกวิธี ไมวาจะใชเครื่องมือหรือมาตรฐานใด)
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o ทีมนําระดับกลาง ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาเฉพาะเรื่อง รวมทั้งระบบการดูแลผูปวยโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน Clinical Lead Team/Patient Care Team
o หนวยงานและกลุมคนที่ทําหนาที่วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล สนับสนุน
และจัดการความรู ในเรื่องเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกับทบทวนหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพ (quality improvement) และพัฒนาผลการดําเนินงาน (performance improvement)
ของโครงสรางและตัวบุคคล ทั้งโครงสรางบริหารปกติ และโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ (ตองไมลืมที่จะระบุหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตอการพัฒนา)
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกับทบทวนประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการตางๆ
รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ใชอยู และ
วางแผนปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
• ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการตางๆ
• การปรับปรุงทีเ่ กิดขึ้นจากการวิเคราะหและประเมินขางตน
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1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ.
ค. การทํางานเปนทีม
(1) มีการสื่อสารและการแกปญ
 หาที่ไดผล ทัง้ ภายในหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ,
ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร, และระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคณ
ุ ภาพทบทวนและวิเคราะหโอกาสพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารและการ
แกปญหา
o ภายในหนวยงาน / วิชาชีพ
o ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ
o ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร
o ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ (อาจครอบคลุมแลวใน I-3.2)
• ทีมงานที่เกี่ยวของนําโอกาสพัฒนาที่พบไปดําเนินการปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การปรับปรุงการสื่อสารและการแกปญหาที่เกิดขึ้น
(2) บุคลากรรวมมือกันใหบริการและดูแลผูปวยที่มีคุณภาพสูง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพ
ตอความปลอดภัยของผูปวย (ทีมในงานปกติประจํา).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• หัวหนาหนวยงานแตละหนวย ประเมินความรวมมือในการทํางานเปนทีมในงานประจํา เปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ
o กิจกรรมประจําวันทั่วไป เชน การตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกัน การวางแผนดูแลผูปวย
รวมกัน การใหขอมูลแกผูปวย (โดยมีการแบงบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม) การใช
ขอมูลของแตละวิชาชีพ การใหขอเสนอแนะและระบุความตองการของตนแกเพื่อน
รวมงาน
o นําอุบัติการณที่เคยเกิดขึ้นมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางการทํางานรวมกัน
• หัวหนาหนวยงานออกแบบระบบงานหรือกิจกรรมการทํางานที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางานเปนทีม เชน การจัดใหมีการตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกันอยางสม่ําเสมอ การกําหนดขอบงชี้ที่
ตองมีการประเมินและวางแผนดูแลผูปวยรวมกัน ฯลฯ
• ศูนยคุณภาพจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร ว มกันเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการทํางานเปนทีมใน
งานปกติประจํา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• วิธีการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมการทํางานเปนทีมในงานปกติประจํา
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(3) องคกรสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย ทั้งทีมที่รวมตัวกันเองและทีมที่ไดรับมอบหมาย,
ทีมภายในหนวยงานและทีมครอมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางดานคลินิกและดานอื่นๆ (ทีม
พัฒนาคุณภาพ).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคณ
ุ ภาพ รวมกับหัวหนาหนวยงานและทีมนําระดับกลางรวมกันประเมิน
การกอตัวและการทําหนาที่ของทีมพัฒนาคุณภาพตางๆ
o ทีมพัฒนาคุณภาพที่รวมตัวกันเอง (เชน กลุม QC/CQI) จากความตองการแกปญหาที่
พบในงานของตนเอง
o ทีมพัฒนาคุณภาพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพตามประเด็นสําคัญของหนวยงาน (จาก
การวิเคราะห service profile)
o ทีมพัฒนาคุณภาพที่จัดตั้งขึ้นตามการเข็มมุงขององคกรหรือการชีน้ ําของทีมนําระดับ
ตางๆ (ซึ่งมักจะมีลักษณะเปนทีมครอมสายงาน)
• ประเด็นที่ควรประเมินไดแก
o ความสามารถในการจัดใหมีทีมพัฒนาคุณภาพใหมีสมดุลระหวางจํานวนเรื่องที่ตองมีการ
พัฒนาและกําลังคนที่มีอยู
o การเลือกประเด็นที่สําคัญมาดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
o ความตื่นตัว ความตอเนื่อง ความตั้งใจ ในการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ รวมทั้ง
ระบบและบรรยากาศที่สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
o ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเพียงใด มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพือ่ นํามาขยายผลอยางไร
• ทีมที่เกี่ยวของรวมกับปรับปรุงการสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพ (เชน การวิเคราะหโอกาส
พัฒนาและการทําวิจัยรวมกัน การจัดลําดับความสําคัญ การสรางแรงจูงใจ การสนับสนุนตางๆ
การฝกอบรมใหทีมมีเครื่องมือและวิธีคิดในการทํางานใหมๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ประเมินคุณคาของผลงาน)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินและปรับปรุงการสงเสริมการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ
(4) องคกรจัดใหมีทีมครอมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทําหนาที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนด
ทิศทาง ใหการสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ เชน ทีมนํา
ทางคลินิก ทีมที่รับผิดชอบระบบงานสําคัญขององคกร (ทีมกํากับดูแลภาพรวม).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมนําระดับสูงกําหนดใหมีการประเมินทีมครอมสายงาน/ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทําหนาที่ดูแล
ภาพรวมของการพัฒนาแตละเรื่อง (ทีมนําระดับกลาง) ในประเด็นตอไปนี้
o ความเหมาะสมของการมีทีมตางๆ ในภาพรวม (เทียบกับบริบทขององคกร)
o ความเหมาะสมขององคประกอบของสมาชิกในทีมตางๆ (รวมถึงการที่สมาชิกแตละคน
ไมตองรับภาระมากเกินจําเปน)
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o ชองทางการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการติดตามกํากับ
o ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ทําหนาที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ให
การสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ
• ทีมนําระดับสูงนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของทีมดังกลาว (เชน การปรับ
โครงสราง การปรับองคประกอบของทีม การกําหนดบทบาทหนาที่และวิธีทํางานใหชัดเจนขึ้น
การปรับปรุงชองทางการสื่อสารและการรายงาน การฝกอบรมใหทีมมีเครื่องมือและวิธีคิดในการ
ทํางานใหมๆ การกําหนดเปาหมายที่ทาทาย การแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางทีม)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินและปรับปรุงการทํางานของทีมนําระดับกลางที่ทําหนาที่ดูแลภาพรวมของการ
พัฒนาแตละเรื่อง
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1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ.
ง. การประเมินตนเอง
(1) มีการใชเทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อคนหาโอกาสพัฒนา ตั้งแตใชวิธีการ
เชิงคุณภาพ ไปถึง การประเมินที่เปนระบบโดยใชวิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคณ
ุ ภาพ ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบ
ตางๆ และนําไปสงเสริมใหมีการใชอยางเหมาะสม
o สงเสริมใหมีการประเมินผลดวยวิธีการเชิงคุณภาพซึ่งสามารถทําไดงายและรวดเร็วอยาง
กวางขวาง เชน การประเมินจุดแข็ง จุดออน ความสําเร็จ ความรูสึก ของการ การนํา
มาตรฐานไปปฏิบัติ หรือการพัฒนาคุณภาพดวยเครื่องมือตางๆ
o สงเสริมใหมีการประเมินอยางเปนระบบ (systematic evaluation) สําหรับระบบงานที่
สําคัญ (รวมทั้งระบบการดูแลกลุมผูปวยตางๆ) เริ่มตนดวยการวิเคราะหประเด็นสําคัญ
และเปาหมายใหชัดเจน และประเมินการบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางเก็บขอมูลเทาที่จําเปน
o สงเสริมใหมีการนํามาตรฐาน HA/HPH ไปทําวิจัยในลักษณะ mini-research เพื่อรับรู
ระดับการปฏิบัติ ปญหา ความพยายามในการแกปญหา ความรูสึกของผูเกี่ยวของ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (ไมจําเปนตองครบทุกหัวขอตามนี้)
o สงเสริมใหมีการทําวิจัยเต็มรูปแบบในเรื่องที่ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจนวาวิธีการปฏิบัติเชน
ไรเปนวิธีการที่ใหผลดีกวากัน เนนการทําวิจัยเพื่อนําคําตอบมาใชมากกวาการสราง
ผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของการใชเทคนิคประเมินผลตางๆ และวิธีการสงเสริมใหมีการนําไปใชใหมากขึ้น
(2) มีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและ
มาตรฐานอื่นๆ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร / หนวยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับ
สากลตามความเหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคณ
ุ ภาพ รวมกับทีมงานที่เกี่ยวของกําหนดสิ่งที่จะใชเปรียบเทียบ
สําหรับการประเมินตนเอง เชน
o ความตองการและความคาดหวังของผูปวย/ผูรับผลงาน ทัง้ ในภาพรวม และเฉพาะกลุม
o เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
o มาตรฐานโรงพยาบาล ขอกําหนดของวิชาชีพ กฎระเบียบของสวนราชการ
o ตัวเทียบ (benchmark) ในระดับชาติหรือระดับสากลที่มีใหเทียบได
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• ทีมงานที่เกี่ยวของพิจารณาสิ่งที่จะใชเปรียบเทียบในหนาที่รับผิดชอบของตน และดําเนินการ
ประเมินผลเปรียบเทียบ
สิ่งที่จะใชเปรียบเทียบ
วิธีการ/ทีมงานที่เกี่ยวของ
ความตองการของผูปวยในภาพรวม
ทีมงานผูปวยสัมพันธวิเคราะหความพึงพอใจใน
ดานตางๆ ที่ผูปวยใหความสําคัญ, วิเคราะหการ
ยอมรับไดของผูปวยในดานตางๆ เชน ระยะเวลา
รอคอยในจุดตางๆ
ความตองการและความคาดหวังของผูปวยเฉพาะ หนวยงานหรือทีมนําทางคลินิกวิเคราะหการ
จุดบริการ
ตอบสนองความตองการของผูปวยในจุดที่เปน
ความตองการเฉพาะสําหรับบริการนั้น
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
ทีมงานที่รับผิดชอบกลยุทธและระบบงานสําคัญ
ประเมินการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่
เกี่ยวของ (ควรจะไดทําตามมาตรฐาน I-2 และ I-4
แลว)
มาตรฐานโรงพยาบาล
ทีมงานที่เกี่ยวของใชมาตรฐานเพื่อการตามรอย
หรือการทํา mini-research
ขอกําหนดของวิชาชีพ/CPG
ทีมงานที่เกี่ยวของใช gap analysis เพื่อวิเคราะห
ขอแตกตางระหวางขอกําหนดของวิชาชีพหรือ
ขอแนะนําบนพื้นฐานของ evidence กับสิ่งที่
ปฏิบัติจริง และวางแผนปรับปรุง
กฎระเบียบของสวนราชการ
ทีมงานที่เกี่ยวของใช gap analysis
ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากล
ทีมนําทางคลินิกเขารวมในโปรแกรมตัวชี้วัด
เปรียบเทียบ หรือแสวงหาตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน
แพรหลายมาเปรียบเทียบกับผลงานของตน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของการเปรียบเทียบที่นํามาใชในการประเมินผล การเรียนรูแ ละผลลัพธที่เกิดขึ้น
(3) มีการใชวิธีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปรายกลุม การเขียน
บันทึกความกาวหนาและแบบประเมินตนเอง การใชตัวตามรอยทางคลินิก การเยี่ยมสํารวจหรือ
ตรวจสอบภายใน การนําเสนอเพื่อรับฟงขอวิพากษ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชี้วัด.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคณ
ุ ภาพรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของ ศึกษาและจัดใหมีกิจกรรมประเมิน
ตนเองในรูปแบบตางๆ โดยเนนการสรางวัฒนธรรมการประเมินตนเองเพื่อขับเดลื่อนการพัฒนา
ตอเนื่อง มากกวาการจัดทําเพียงรูปแบบ หรือจัดทําเพื่อใหมีเอกสารไวแสดง
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o การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบรรยากาศที่สบายๆ เปนกันเอง เชน ใชเวทีสุนทรียสนทนา,
การจัดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยสงเสริมใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและสม่ําเสมอ
เนนการดึงความรูฝงลึก (tacit knowledge) หรือความรูเชิงปฏิบัติออกมาแลกเปลี่ยนกัน
และเก็บบันทึกเพื่อใชประโยชนตออยางเหมาะสม
o การใช service profile เพื่อทําความเขาใจเปาหมายและกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน, วางแผน กําหนดเปาหมายและติตดามการพัฒนา, บันทึกความกาวหนาใน
การพัฒนา, เรียนรูประเด็นสําคัญภายในทีมงาน, แลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณ
ระหวางหนวยงาน
o การใชตัวตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการดูแล
ผูปวยที่มีความสําคัญ โดยเนนการเขาไปดูในสถานการณจริง รวบรวมสิ่งดีๆ ไวเผยแพร
และหาโอกาสพัฒนาตอเนื่อง (ดู II-1.2)
o การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยโดยใชเครื่องมือทีห่ ลากหลาย (self enquiry ของ
มาตรฐานตอนที่ III)
o การเยี่ยมเพื่อซักซอมความเขาใจ รับรูบทเรียนและปญหาการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ หรือ
การเยี่ยมสํารวจภายในดวยบรรยากาศที่เปนมิตร ผอนคลาย
o ฯลฯ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของวิธีการประเมินตนเองที่นํามาใช การเรียนรูและผลลัพธที่เกิดขึ้น
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1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ.
ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
(1) มีการประสานงานและประสานความรวมมือที่ดีระหวางระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตางๆ
, รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันวิเคราะหระบบงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง เชน ระบบบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม, ระบบการ
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ, ระบบบริการอา
ชีวอนามัย, ระบบยา, ระบบสารสนเทศ, ระบบพัฒนาบุคลากร, ระบบรายงานอุบัติการณ, ระบบ
การทบทวนเหตุการณสําคัญ, ระบบผูปวย/ลูกคาสัมพันธ, ระบบเวชระเบียน, ระบบการกํากับดูแล
ผูประกอบวิชาชีพ
• ทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาวาจะประสานเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวของกันอยางไร
o ขอมูลของระบบหนึ่งจะนําไปใชเปนประโยชนสําหรับระบบอื่นๆ ไดอยางไร เชน ขอมูล
จากระบบรายงานอุบัติการณ จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอ ระบบการพัฒนาบุคลากร
ระบบการนิเทศงาน ฯลฯ ไดอยางไร
o วิเคราะหวาระบบใดเปนผูรับผลงานของระบบที่เรารับผิดชอบ รับรูความตองการและ
ดําเนินการตอบสนองความตองการของระบบที่เปนผูรับผลงานของเราหรือทํางานตอจาก
เรา
o การวางแผนดําเนินการของระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง มีอะไรบางที่
สามารถทํารวมกันได เชน การวิเคราะหความเสี่ยง การตรวจเยี่ยมในสถานที่จริง การ
ออกแบบระบบเพื่อปองกันความเสี่ยง การจัดทําคูมือ การฝกอบรม การรายงาน การ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
o การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติในแตละหนวยงาน
o การวิเคราะหความเสี่ยงที่ยังไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบที่
เหมาะสม
• ทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาวาจะบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นตอไปนี้
o ขอมูลความเสี่ยงและอุบัติการณในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึ่งควรจะมีความชัดเจนใน
วิธีการประมวลผลจากหนวยยอยมาสูภาพรวมเปนลําดับชั้น ควรสามารถแสดงขอมูล
แนวโนมตามลําดับเวลา (trend) และการจําแนกขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถ
วิเคราะหจุดที่จะดําเนินการปรับปรุงได
o การระบุหรือขึน้ ทะเบียนความเสี่ยงที่ตองดําเนินการแกไข และการติดตามความกาวหนา
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของการประสานเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
(2) มีการคนหาความเสี่ยงทางดานคลินิกและความเสี่ยงทั่วไป ในทุกหนวยงานและในทุกระดับ จัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อกําหนดเปาหมายความปลอดภัยและมาตรการปองกัน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทําความเขาใจเรื่องการคนหาความเสี่ยงในประเด็นตอไปนี้
o เปาหมายของการคนหาความเสี่ยงควรมุงเพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกัน และ
การนําไปปฏิบัติ มิใชเพียงแคการจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง
o การแบงประเภทของความเสี่ยง เปนเพียงเพื่อทําใหสามารถคนหาความเสี่ยงไดครบถวน
สมบูรณมากขึ้นและชวยใหงา ยตอการสงขอมูลใหผูที่เกี่ยวของนําไปใช ไมควรกอใหเกิด
ความกังวลวาจะระบุประเภทของความเสี่ยงไดถูกตองหรือไม
o ความเสี่ยงคือโอกาสความนาจะเปนที่จะเกิดอุบัติการณ อุบัติการณที่เกิดขึ้นแลวเปน
ความเสี่ยงสําหรับผูปวยรายอื่นๆ ในอนาคต การคนหาความเสี่ยงอาจจะพิจารณา
โอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ รวมกับสถิติอุบัติการณที่เคยเกิดขึ้น
o วิธีการคนหาความเสี่ยง อาจจะทําไดโดย
 เรียนรูจากบทเรียนของผูอื่น เชน รายงานจากสื่อมวลชน การพูดคุยกับ
ผูเชี่ยวชาญ การเรียนรูจากเครือขาย การสือ่ สารอยางไมเปนทางการกับเพื่อน
รวมวิชาชีพหรือชองทางอื่นๆ
 ทบทวนความรูทางวิชาการ เชน การทบทวนวรรณกรรม (รวมทั้ง patient
safety guide : SIMPLE)
 ทบทวนบทเรียนของเราเอง
• เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นแลว เชน รายงานอุบัติการณ การทบทวนเวช
ระเบียน กิจกรรมทบทวนคุณภาพหรือการทบทวนทางคลินิก ตัวชี้วัด
ตางๆ บันทึกตรวจการ
• เหตุการณที่ยังไมเคยเกิดขึ้น เชน การวิเคราะหกระบวนการ, การตาม
รอยทางคลินิก, การวิเคราะห FMEA (โอกาสที่จะเกิดปญหาขึ้นใน
อนาคตในระบบงานที่ยังไมไดนําไปใชปฏิบัติ)
 ตรวจสอบสถานการณจริงของเรา เชน การสํารวจในสถานที่จริง การตามรอย
กระบวนการทํางาน การตามรอยทางคลินิก
o นําความเสี่ยงที่วิเคราะหไดมาจัดทํา Risk Profile ซึ่งเปนการนําเสนอภาพรวมของความ
เสี่ยง ซึ่งอาจมีไดหลายรูปแบบ
 บัญชีรายการความเสี่ยง เปนวิธีที่เรียบงายที่สุด
 Risk matrix เปนการจําแนกแยกแยะความเสี่ยงตามตามความถี่และความ
รุนแรงของความเสี่ยง อาจจะเปน 2x2, 3x3, 3x4 table
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 การวิเคราะหลักษณะ การกระจาย แนวโนมของความเสี่ยงและอุบัติการณตางๆ
และนําเสนอดวยแผนภูมิ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดแนวทางในการคนหาและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงเพื่อใหหนวยงาน ทีมงาน และคณะกรรมการในระดับตางๆ ใชปฏิบัติ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวบรวมความเสี่ยงที่สําคัญจากสวนยอยตางๆ มาประมวลผล
เปนภาพรวมความเสี่ยงของโรงพยาบาล และจัดลําดับความสําคัญ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมความเสี่ยงของโรงพยาบาลที่จัดลําดับความสําคัญเพื่อการสื่อสารใน รพ.
(3) มีการกําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสรางความตระหนักอยางทั่วถึง
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ไดผล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่เกี่ยวของในระดับตางๆ (ทั้งระดับหนวยงานและทีมนําระดับกลาง) ดําเนินการเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงสําคัญที่ไดวิเคราะหไว
o กําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม โดยใชการวิเคราะห root cause
และใชแนวคิด human factors engineering มาออกแบบระบบงานใหเอื้อตอการทําใน
สิ่งที่ถูกตอง แนวคิด human factors engineering สามารถนํามาใชในการออกแบบ
ตอไปนี้
 การเขียนฉลาก
 การสงสัญญาณเตือน
 การนําเสนอขอมูล
 แบบบันทึก
 กระบวนการ/ขั้นตอนการทํางาน
 ซอฟทแวร
 สถานที่ทํางาน
 การฝกอบรม
 เครื่องชวยการจํา การคิด การตัดสินใจ (cognitive aids)
 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
o สื่อสารและสรางความตระหนักในการปองกันความเสี่ยงที่สําคัญ
o ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปองกันความเสี่ยงที่ออกแบบไว
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของติดตามประเมินการออกแบบมาตรการ
ปองกันของทีมงานและระบบงานตางๆ วามีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการในเรื่องทีส่ ําคัญ
ไดรับการนําไปปฏิบัติเพียงใด
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ตัวอยางมาตรการที่ไดรับการออกแบบอยางรัดกุมโดยใชแนวคิด human factor engineering
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(4) มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม. มีการวิเคราะหขอมูลและนําขอมูลไป
ใชเพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู และวางแผน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกแบบรายงานอุบัติการณ (รวมทั้ง near miss) ที่เหมาะสมกับ
บริบทของ รพ. เชน
o ระบบที่รวมศูนยรายงานอุบัติการณทุกเรื่องมาที่ศูนยกลาง โดยผานการรับรูของหัวหนา
หนวยงานที่เกีย่ วของ
o ระบบที่กระจายการรายงานอุบัติการณไวตามกลุมงานตางๆ มีการประมวลผลที่ระดับ
กลุมงานและรายงานมาที่ศูนยกลาง รวมทั้งการกําหนดลักษณะอุบัติการณสําคัญที่ตอง
รายงานรายละเอียดมาที่ศูนยกลาง
• การออกแบบรายงานอุบัติการณ ควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้ดวย
o ทําใหเกิดการรับรูและตอบสนองอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของอุบัติการณ (เชน
อุบัติการณทั่วไป อุบัติการณที่ตองรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที อุบัติการณที่
ตองรายงานใหผูบริหารที่สูงกวาหัวหนาหนวยงานทราบโดยทันที)
o มีระบบที่ทําใหสามารถติดตามการตอบสนองตออุบัติการณตางๆ ได
o มีระบบที่จะ feed back ใหผูปฏิบัติงานและทีมงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงผลการ
วิเคราะหขอมูลและการปรับปรุงตางๆ ที่เปนผลมาจากการรายงาน
o โอกาสในการดักจับหรือตรวจพบอุบัติการณดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะนํามาสูการ
ประมวลผลขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น หรือทําใหมีการรายงานอุบัติการณที่สมบูรณมากขึ้นใน
อนาคต เชน การใช safety brief คือการพูดคุยกันสั้นๆ ระหวางปฏิบัติงาน/สงเวร, การ
เขียนบัตรบันทึกเหตุการณที่ทีม concern ใสในซองที่ติดไวบนแผนภูมิกระบวนการดูแล
ผูปวย, กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เปนตน
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของ (เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมนํา
ระดับกลางตางๆ) วิเคราะหขอ มูลอุบัติการณที่ไดรับรายงาน เชน ความถี่ แนวโนม การจําแนก
อุบัติการณตามประเภท การกระจายของอุบัติการณตามสถานที่/เวลา/บุคคล ระบบงานที่
เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชในการ
o ประเมินผล - ประสิทธิผลของมาตรการปองกันตางๆ
o ปรับปรุง - นําอุบัติการณที่ยังคงเปนปญหาไปออกแบบระบบและกําหนดมาตรการ
ปองกันเพิ่มเติม
o เรียนรู - นําอุบตั ิการณและมาตรการปองกันมาสรางความตระหนักและสรางการเรียนรูใน
กลุมเจาหนาที่
o วางแผน – เพือ่ การดําเนินการในระดับกลยุทธของ รพ. เชน การปรับปรุงปจจัยระดับ
องคกร การปรับปรุงที่ตองมีการลงทุน การสรางแรงจูงใจ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยางการปฏิบัติที่ดีเพื่อสงเสริมการรายงานอุบัติการณ
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• ผลการวิเคราะหขอมูลอุบัติการณและการนําไปใช
(5) มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (root cause) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบที่อยูเบื้องหลัง และนําไปสูการ
แกปญหาที่เหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ ศึกษาแนวทางการวิเคราะห root cause
ตางๆ และเรียนรูที่จะเลือกใชอยางเหมาะสมกับอุบัติการณตางๆ เชน
o การวิเคราะหลําดับขั้นของการเกิดเหตุการณ และจุดเปลี่ยนในการกระทําหรือการ
ตัดสินใจที่เปนไปได
o การขอใหผูเกี่ยวของในเหตุการณพูดถึงความรูสึก ความตองการ ที่เกิดขึน้ ในระหวางการ
ทํางานในขั้นตอนที่เกี่ยวของ
o การตั้งคําถามทําไมซ้ําหลายๆ ครัง้ ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน
o การวิเคราะหโดยใชกรอบ RCA เต็มรูปแบบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดขอบงชี้ที่ตองทํา RCA
เชน
o อุบัติการณที่มีความรุนแรงสูง ควรทํา RCA เฉพาะสําหรับแตละครั้งที่เกิดเหตุการณ
o อุบัติการณที่มีความรุนแรงไมมาก แตเกิดขึ้นบอยครั้ง ควรเลือกนํามาทํา RCA ใน
ภาพรวม
• คณะกรรมการความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ ทบทวนการทํา RCA ที่ผานมาเพื่อเรียนรูวาจะ
ทํา RCA ใหเกิดประโยชนเต็มที่ไดอยางไร ไดมีการนําปจจัยเชิงระบบที่อยูเบื้องหลังมาพิจารณา
เพียงใด เชน IEC (Information, Education, Communication), ศักยภาพของบุคลากร, ภาระงาน
, การนิเทศงาน, สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน, อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี, การออกแบบ
ระบบงานและการควบคุมกํากับ เปนตน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยางการทํา RCA ที่สะทอนใหเห็นวาทีมงานมีความเขาใจและสามารถใช RCA ไดอยาง
เหมาะสม
(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และนําไปสู
การปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันประเมินประสิทธิผลของระบบ
บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย อยางนอยในประเด็นตอไปนี้
o วัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร
o ความครอบคลุมในการคนหาความเสี่ยงและความรัดกุมของมาตรการปองกัน
o การปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเสี่ยงที่สําคัญ
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o ความครอบคลุมของการรายงานอุบัติการณ (เทียบกับอุบัติการณทั้งหมดที่ประมวลได
จากวิธีตางๆ)
o ความสามารถในการปองกันและลดอุบัติการณ รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้น
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของนําผลที่ไดจากการประเมินไปดําเนินการ
ปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองที่เกิดขึ้น
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1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ.
ข. คุณภาพการดูแลผูปวย
(1) มีการทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวยอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการดูแล และคนหาโอกาสพัฒนา.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมนําทางคลินิกและหนวยดูแลผูปวยตางๆ สงเสริมใหมีกิจกรรมทบทวนคุณภาพที่ปฏิบัติ
ผสมผสานในงานประจําอยางเรียบงาย สม่ําเสมอ ไมซ้ําซอน ไมติดรูปแบบ ไดแก
o การทบทวนขณะดูแลผูปวยหรือการทบทวนขางเตียงผูปวย ซึ่งมีทั้งการทบทวนโดยผู
ประกอบวิชาชีพแตละคนเอง และการทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผูปวยที่มีความ
ซับซอน ซึง่ ควรทําใหบอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
o การทบทวนเวชระเบียน / การตรวจสอบทางคลินิก / การทบทวนโดยเพื่อนรวมวิชาชีพ
ซึ่งอาจจะใช trigger tool เปนเครื่องมือในการคัดกรองเวชระเบียน
o การทบทวนอุบัติการณ / ภาวะแทรกซอน / การเสียชีวิต โดยควรทําเร็วที่สุด
o การทบทวนการใชทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทรัพยากรที่เปนผลจากการ
ตัดสินใจทางคลินิก เชน การ investigate, การใชยา, การทําหัตถการ โดยเลือกโอกาสที่
จะลดการใชทรัพยากรที่ไมจําเปนไดมากที่สุด
o การทบทวนความเหมาะสมในการใชยา (DUR) เปนสวนหนึ่งของการทบทวนการใช
ทรัพยากร
o การทบทวนคํารองเรียนของผูป วย / ผูรับผลงาน สวนใหญควรเปนการดําเนินงานใน
ระดับ รพ. แตอาจมีการพิจารณาคํารองเรียนในระดับหนวยงานดวย
o การประเมินความรูความสามารถและทักษะ อาจเปนการทบทวนดวยตนเอง หรือ
ทบทวนโดยผูชํานาญกวา
o การทบทวนการสงตอผูปวย เพื่อพิจาณาศักยภาพ และความเหมาะสมในการดูแล ควร
ทบทวนทุกครัง้ ที่มีการสงตอ
o การทบทวนการใชเลือด เพื่อพิจาณาความเหมาะสมในการใชเลือดและสวนประกอบของ
เลือด
o การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควรมีทั้งการทบทวนในระดับภาพรวมของ รพ.
โดยคณะกรรมการ IC และทบทวนในระดับหนวยานโดยทีมงานของหนวยงาน
o การทบทวนตัวชี้วัด แตละหนวยงาน/ทีมงานควรทบทวนตัวชี้วัดที่สะทอนการบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน/ทีมงาน
• ทีมงานเชื่อมโยงการทบทวนไปสูการปรับปรุงระบบงานทั้งดวยวิธีการงายๆ และการพัฒนาใน
รูปแบบโครงการที่ครอบคลุมแงมุมตางๆ โดยใชเครื่องมือคุณภาพที่หลากหลาย
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• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคณ
ุ ภาพประเมินความถี่และความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวนโดย
โดยหนวยงานและทีมนําทางคลินิกตางๆ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินความถี่และความครอบคลุมของการทํากิจกรรมทบทวนโดยหนวยงานและทีมนํา
ทางคลินิกตางๆ
• ตัวอยางบทเรียนจากการทบทวนที่สะทอนใหเห็นความสามารถในการใชการทบทวนทางคลินิก
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงระบบงานที่สําคัญ
(2) ทีมดูแลผูปวยกําหนดกลุมประชากรทางคลินิก เปนเปาหมายที่จะพัฒนา กําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ.
(3) ทีมดูแลผูปวยกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมนําทางคลินิก (clinical lead team) หรือทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม (patient care team) ทํา
ความเขาใจกับคําวากลุมประชากรทางคลินกิ (clinical population) วาหมายถึงกลุมผูปวยดวย
ภาวะใดภาวะหนึ่งหรือไดรับการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ผูปวยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด,
ผูปวยวัณโรค, ผูติดเชื้อ HIV, ผูรับการผาตัดสมอง
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดกลุมประชากรทางคลินิกสําคัญที่เปนเปาหมายในการพัฒนา ซึ่ง
อาจจะมีแนวทางพิจารณาดังนี้
o ใชเกณฑความเสี่ยงสูง มีคาใชจายสูง มีปริมาณมาก มีความหลากหลายในวิธีการรักษา
มีผลลัพธที่ยังไมนาพอใจ อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
o ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในกลุมผูปวยตางๆ ที่ไดทํามาแลว ดวยเครื่องมือ
คุณภาพบางอยาง เชน CPG, clinical indicator และเห็นวาสามารถขยายผลใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น
o กลุมผูปวยที่ทีมเห็นวามีความสําคัญหรือนาสนใจดวยเหตุผลอื่นๆ
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม วิเคราะหประเด็นสําคัญของการดูแลผูปวยกลุมที่เลือกมา และกําหนด
เปาหมายการดูแลที่สอดคลองกับประเด็นสําคัญดังกลาว โดยพยายามพิจารณาใหครอบคลุมทุก
องคประกอบและทุกขั้นตอนของการดูแล (คือขั้นตอนแรกของการตามรอยทางคลินิกนัน่ เอง)
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตารางแสดงกลุมประชากรทางคลินิก เปาหมายการดูแล ตัวชี้วัด ของแตละทีมดูแลผูปวยเฉพาะ
กลุม
(4) ทีมดูแลผูปวยใชกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายรวมกันในการปรับปรุงการดูแลผูป วย เชน ความ
รวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองครวม การใชขอมูลวิชาการ การวิเคราะห root cause นวัตกรรม
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การเปรียบเทียบกับผูที่ทําไดดีที่สุด. การปรับปรุงการดูแลผูปวยควรครอบคลุมมิติดานการปองกัน
สรางเสริม รักษา ฟนฟู ตามความเหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการวิเคราะหสถานการณการดูแลกลุมผูปวยที่เลือกขึ้นมาดวย
การตามรอยทางคลินิก
o ตามรอยกระบวนการดูแลผูปวยเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนหรือความเสี่ยงในขั้นตอน
ตางๆ ของการดูแลผูปวย
o ตามรอยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําแนวคิดและวิธีการที่ยังไมไดใช มาใชใหเกิด
ประโยชนและมีความสมดุลระหวางแนวคิดตางๆ
 สมดุลระหวางการดูแลแบบองครวม (holistic) กับการใชความรูทางวิชาการ
(evidence-based) และเทคโนโยลี
 สมดุลระหวางการเรียนรูจากความบกพรองของตนเอง (RCA) กับการเรียนรู
แนวทางปฏิบัติที่ดีของคนอืน่ (benchmarking)
 สมดุลระหวางการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน (CPG / protocol / CareMap)
กับการสรางนวตกรรม (innovation)
 สมดุลระหวางการพัฒนา competency ของแตละคน แตละวิชาชีพ กับการ
ทํางานรวมในลักษณะทีมสหสขา (multidisciplinary team)
o ตามรอยระบบงานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูป วย เพื่อนําระบบดังกลาวมาสนับสนุนการ
ดูแลผูปวย
o ตามรอยผลลัพธของการดูแลผูปวย และตั้งเปาหมายที่ทาทายขึ้นอยางตอเนื่อง
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยตามขอมูลที่วิเคราะหได
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปผลลัพธของการตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) โรคสําคัญของแตละทีมดูแลผูปวยไวใน
ภาคผนวกของแบบประเมินตนเอง โรคละไมเกิน 3 หนา
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