แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ ยงโรงพยาบาลอินทร์ บุรี

1

เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ รวมถึงชุมชนโดยรอบ
คาจากัดความ
ความเสี่ ยง หมายถึง โอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดอุบตั ิการณ์
อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดหรื อเกิดอันตรายต่อบุคคล และ / หรื อ
คาร้องเรี ยน การสู ญเสี ย ความเสี ยหาย
Near miss (เหตุเกือบพลาด) หมายถึง มีเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิ ดอุบตั ิการณ์ หรื อเกิดอุบตั ิการณ์ แล้ว แต่ยงั ไม่ถึง
ผูร้ ับบริ การ/บุคลากรในโรงพยาบาลหรื อสิ่ งของ (A-B)
Miss หมายถึง เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว มีผลกระทบของอุบตั ิการณ์ ต้ งั แต่ อาจเกิดความเสี ยหายเล็กน้อย จนกระทัง่ ความ
รุ นแรงของเหตุการณ์น้ นั อาจเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ หรื อเกิดการฟ้ องร้องผ่านสื่ อสาธารณะ (C-I)
เหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ (Adverse event) หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกายโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เป็ นผลมาจากการดูแล
รักษา ส่ งผลให้ตอ้ งมีการเฝ้ าระวัง รักษา หรื อนอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรื อทาให้เสี ยชีวติ (E-I)
เหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ ร้ายแรง ( Sentinel event ) เป็ นอุบตั ิการณ์ ที่ไม่คาดคิด ซึ่ งนาไปสู่ การตายหรื อบาดเจ็บ
รุ นแรงต่อร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อความเสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิการณ์ดงั กล่าว
วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture) หมายถึง คุณลักษณะขององค์ประกอบในด้านความปลอดภัย ดังนี้
1) การรับรู ้ถึงธรรมชาติในกิจกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ ยงสู ง มีโอกาสเกิดความผิดพลั้ง
2) สิ่ งแวดล้อมที่ไม่มีการตาหนิกนั บุคลากรสามารถรายงานความผิดพลั้งหรื อ near miss โดยไม่ตอ้ งหวาดกลัวว่า
จะถูกลงโทษ
3) มีความร่ วมมือกันอย่างกว้างขวางเพื่อป้ องกันความล่อแหลมต่างๆ
4) ความเต็มใจขององค์กรที่จะสนับสนุนทรัพยากรเพื่อความปลอดภัย

เหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ร้ายแรง (Sentinel event)
1) ผู้ป่วยถูกฆาตกรรมในโรงพยาบาล
2) ผ่าตัดผิดข้ าง / ผิดคน / ผิดชนิด
3) ลืมเครื่องมือ / วัสดุทางการแพทย์ ไว้ ในตัวผู้ป่วย
4) ให้ เลือดผิดคน / ผิดกรุ๊ ป จนเกิด Hemolytic Blood Transfusion Reaction
5) ส่ งมอบทารกแก่ มารดาผิดคน ผู้ป่วย / ทารก / ถูกลักพาตัว / สู ญหาย
6) ผูป้ ่ วยฆ่าตัวตาย
7) การให้ยาผิด / แพ้ยาซ้ า จนทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดอันตรายถาวร / ต้องช่วยชีวิต / เสี ยชีวิต
8) มารดาเสี ยชีวติ หรื อเกิดภาวะแทรกซ้อนรุ นแรงเนื่องจากการเจ็บครรภ์และการคลอดบุตร
9) อัคคีภยั / วินาศภัย
10) กรณี ฟ้องร้อง หรื อเผยแพร่ ต่อสื่ อมวลชน (เรื่ องการรักษาพยาบาล)
หมายเหตุ ; อุบตั ิการณ์ขอ้ 1-5 เป็ นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ควรเฝ้ าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นเลย
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โปรแกรมความเสี่ ยงสาคัญ
โปรแกรมความเสี่ ยงสาคัญ
1. โปรแกรมความเสี่ ยงทางคลินิก
1.1 ความเสี่ ยงทางคลินิก
- การตรวจวินิจฉัย
- การให้สารน้ า / อาหาร / ส่ วนประกอบของเลือด
- ผ่าตัด / วิสัญญี
- การคลอด
- ทันตกรรม
- กายภาพ
1.2 ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.3 พัฒนาระบบยา
2 โปรแกรมความเสี่ ยงทัว่ ไป
2.1 สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
- โครงสร้างกายภาพ
- น้ าเสี ย
- อัคคีภยั / อุบตั ิภยั
- อาชีวอนามัย
2.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์
2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 ระบบเวชระเบียน
2.5 ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ PCT

- คณะกรรมการ IC
- คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
- คณะกรรมการ ENV

- คณะกรรมการเครื่ องมือและอุปกรณ์
- คณะกรรมการ MIS
- คณะกรรมการ MRS
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ฉบับที่ 6 ทบทวน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63

การบริหารจัดการความเสี่ ยง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ ยง โรงพยาบาลอินทร์ บุรี (1)
ขั้นตอนแสดงการบริหารจัดการความเสี่ ยง
โปรแกรมความเสี่ ยงในโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุการณ์
หน่วยงานค้นหาความเสี่ ยง
- กระบวนการหลัก
- ทบทวน 12 กิจกรรม
- ตามโปรแกรมความเสี่ ยง
- จากสื่ อต่าง ๆ
- จากบันทึกต่าง ๆ
- การนิเทศงาน
- Service round ของ IC/ENV/RM/PCT/
Nursing round ฯลฯ
จัดระบบเฝ้ าระวัง / แก้ไข
จัดทาเป็ นบัญชีความเสี่ ยงและ
ทบทวนทุก 6 เดือน
รอบที่ 1 ต.ค.-มี.ค.ฉบับเต็ม
1.ความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิด
2.ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นแล้ว
3. ครอบคลุม 8 โปรแกรม
รอบที่ 2 เม.ย.-ก.ย. เพิ่มเติม
อุบตั ิการณ์สาคัญ

ส่ งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงโรงพยาบาล

เมื่อเกิดเหตุการณ์
ผูพ้ บเหตุการณ์
- ประเมินระดับความรุ นแรงและจัดการกับความเสี่ ยง
- ผูจ้ ดั การความเสี่ ยง (หัวหน้าหน่วยงาน) รายงาน
อุบตั ิการณ์ความเสี่ ยง ตามแนวทางการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง โรงพยาบาลอินทร์บุรี (2)
อุบตั ิการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงประสานผูเ้ กี่ยวข้องตามโปรแกรมความเสี่ ยง
ภายใน 7 วัน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงรวบรวมผลการวิเคราะห์
จากทุกโปรแกรมทาเป็ นภาพรวมของโรงพยาบาล
ส่ งผลการวิเคราะห์ให้กบั (ทุก 3 เดือน)
- หน่วยงาน
- ศูนย์ระบบคุณภาพ
- ทีมงานตามโปรแกรมความเสี่ ยง
- ทีมนาทางคลินิก
หน่วยงาน / ทีมงานตามโปรมแกรม
- แก้ไข / เฝ้ าระวัง
- ติดตามประเมินผลการแก้ไข / เฝ้ าระวัง
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ ยง โรงพยาบาลอินทร์ บุรี (2)
การจัดการกับความเสี่ ยงตามระดับความรุ นแรง

ฉบับที่ 6 ทบทวน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63

ผูพ้ บเหตุการณ์
- ประเมินระดับความรุ นแรงและจัดการกับความเสี่ ยง ลดผลกระทบของอุบตั ิการณ์
- ผูจ้ ดั การความเสี่ ยง (หัวหน้าหน่วยงาน) รายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยง ตามแนวทาง
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง โรงพยาบาลอินทร์ บุรี ดังนี้

อุบตั ิการณ์
ระดับ A – B

รายงาน RMC
ทุก 1 เดือน

อุบตั ิการณ์
ระดับ C - D

รายงาน RMC ภายใน 7 วัน

ทบทวนระบบงาน
ส่งรายงานมาที่ RMC
และมีการติดตาม
ประเมินผล ทุก 3 เดือน

อุบตั ิการณ์
ระดับ E-F

รายงาน RMC และรายงาน
ผูอ้ านวยการภายใน 7 วัน

ทา RCA และกาหนด
แนวทางป้ องกันเพื่อ
ไม่ให้อุบตั ิการณ์เกิดซ้ า
พร้อมกับส่งรายงานมาที่
RMC ภายใน 7 วัน

รายงานผูอ้ านวยการและ
นาเข้าที่ประชุม RMC
เพื่อพิจารณาว่า ควรจะ
ประกาศเป็ นแนวทาง /
นโยบายของโรงพยาบาล
หรื อไม่

1. อุบตั ิการณ์ระดับ E – F ที่มี
แนวโน้มว่าจะรุ นแรงขึ้น
2.อุบตั ิการณ์ระดับ G – I
3. อุบตั ิการณ์ที่มี
ความร้ายแรง
(Sentinel event)

ในเวลาราชการ รายงานหัวหน้า
หน่วยงาน แพทย์เวร/แพทย์
เจ้าของไข้ ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล
ผูจ้ ดั การความเสี่ ยงเพื่อแก้ไข
ปัญหา พิจารณาตามทีมเจรจา
ไกล่เกลี่ย
นอกเวลาราชการ รายงาน
พยาบาลเวรตรวจการ แพทย์เวร
/แพทย์เจ้าของไข้ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หากเหตุการณ์ยตุ ิ
ให้รายงานผูอ้ านวยการในวัน
ถัดไป แต่ถา้ เหตุการณ์รุนแรง
มาก พยาบาลเวรตรวจการ
แพทย์เวร /แพทย์เจ้าของไข้
ผูอ้ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาทันที และพิจารณาตาม
ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย

หมายเหตุ ; 1.อุบตั ิการณ์ระดับ C – D ที่เป็ นเกิดซ้ าบ่อยๆ หน่วยงานอาจพิจารณาทา RCA ตามความเหมาะสม และส่ งกลับมาที่ RMC ทุก 3 เดือน
2.การประกาศใช้แนวทาง / นโยบายเป็ นของโรงพยาบาล ให้หวั หน้าหน่วยงานหรื อประธานทีม ทาบันทึกเสนอผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
3. RMC (Risk Management Committee) หมายถึง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ฉบับที่ 6 ทบทวน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63

เกณฑ์ การทา RCA โรงพยาบาลอินทร์ บุรี
1. อุบตั ิการณ์ระดับ G-I และ Sentinel event ภายใน 24 ชัว่ โมง
2. อุบตั ิการณ์ ระดับ E-I ความเสี่ ยงทางคลินิกเฉพาะโรคความเสี่ ยง ความเสี่ ยงทางคลินิกทัว่ ไป ความเสี่ ยงทัว่ ไป
3. หากอุบตั ิการณ์น้ นั มีผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มว่าจะรุ นแรงขึ้น เหตุการณ์ไม่ยตุ ิ
ให้ทา RCA ภายใน 24 ชัว่ โมง ถึงภายใน 7 วัน (ส่ งเอกสารภายใน 7 วัน)
4. หากอุบตั ิการณ์ที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะรุ นแรงขึ้น มีการทา RCA โดยรวบรวมส่ งเดือนละ 1 ครั้ง
5. อุบตั ิการณ์ระดับ C-D ที่เกิดซ้ า พิจารณาทา RCA ตามความเหมาะสม
6. อุบตั ิการณ์ที่เป็ นเข็มมุ่ง Getting zero
6.1 การให้เลือดผิดหมู่
6.2 การแพ้ยาซ้ า ระดับ C – I
6.3 การระบุตวั ผิดพลาด ระดับ D – I
Inburi Hospital Trigger tool
1. Concurrence trigger tool = การประเมินการปฏิบตั ิตามแนวทางการให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด
2. Trigger tool ที่ใช้ในการทบทวนเวชระเบียน
2.1 Dead
2.2 Unplanned ICU
2.3 Unplanned intubation or re-intubation
2.3.1 Re-intubation in post anesthesia care unit (PACU)
2.3.2 Re-intubation in 24 hrs
3. Refer or unplanned refer
4. Re-visit in 48 hrs
การรายงานความเสี่ ยง/อุบัติการณ์
การรายงานความเสี่ ยง/อุบตั ิการณ์ มี 2 ระบบ
1. การรายงานอุบตั ิการณ์ออนไลน์
2. การรายงานอุบตั ิการณ์โดยการเขียนใบรายงานอุบตั ิการณ์ ดังแสดงในหน้าต่อไป
2.1 ใบรายงานอุบตั ิการณ์ทวั่ ไป
2.2 ใบรายงานอุบตั ิการณ์ยา
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Incident Report form:

รพ.อินทร์บุรี แก้ไขครั้งที่ 4 (21 มกราคม 56)

RM : ว.ด.ป. ที่รับ............................เวลา...........................

ใบรายงานความเสี่ ยง โรงพยาบาลอินทร์ บุรี
ชื่อผูท้ ี่ได้ผลกระทบ……………………………………………............................. อายุ.....................ปี HN…………………….. AN……………………...............
หน่วยงาน/บริ เวณที่เกิดเหตุ...................................................หน่วยงาน/ทีมที่รับผิดชอบ...............................................วันที่.................................เวลา..................................
อุบัติการณ์ (ให้ ทาเครื่องหมายถูกในช่ อง  หน้ าอุบัติการณ์ ที่เกิดขึน้ )
1. เหตุการณ์ไม่ พงึ ประสงค์ ร้ายแรง (Sentinel
4. ความเสี่ ยงทางคลินิกทั่วไป (Common clinical risk) 6. ความเสี่ยงทั่วไป (Non-clinical risk)
 พลัดตกหกล้มจากกายภาพ / สิ่ งแวดล้อม
event) (รายงาน ผอ.ตามระบบทันที)
4.1 การตรวจวินิจฉัย/การรักษา
 เพดานรั่ว / หลังคารั่ว / ท่อน้ ารั่ว
……………………………………………………  Re-admission ภายใน 28 วัน
 ไฟฟ้ าช็อต / ไฟฟ้ าดูด / ไฟฟ้ ารั่ว
……………………………………………………  Re-visit (ภายใน 24 ชัว่ โมง)
 โจรกรรม/ลักขโมย
 การใส่/การดูแล cath, tube, drain ไม่ถูกต้อง
2. Patient Safety Goals
 ข่มขู่ /คุกคาม/ทาร้ายร่ างกาย (ผูป้ ่ วย/ญาติ/เจ้าหน้าที่)
 Unplanned ICU  รายงานผล Lab ผิดพลาด
 การติดเชื้ อที่แผลผ่าตัดสะอาด
 อุบตั ิเหตุจราจรในโรงพยาบาล
 ไม่ได้เจาะ lab / เจาะ lab ไม่ครบรายการ
 Sepsis  VAP
 เข็มทิ่มตา / ถูกของมีคม
 Request X-ray ไม่ถูกต้อง
 การระบุตัวผู้ป่วย
 ความไม่พร้อมใช้ของเครื่ องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/
 X-ray ผิดตาแหน่ง
 การให้ยา  การให้เลือด  การรักษา
เวชภัณฑ์
 รายงานผล X-ray ผิดพลาด
 การเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
 ความไม่เพียงพอของเครื่ องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/
 Bed sore
 การทาหัตถการ  การผ่าตัด
เวชภัณฑ์
 อื่น ๆ ...........................................................  พลัดตกหกล้มจากพยาธิสภาพ
 อุปกรณ์ / เครื่ องมือชารุ ดขณะใช้งาน
 ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทาง / CPG
 การสื่อสารไม่ ชัดเจน
 ใช้เครื่ องมือ / อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
 อื่น ๆ .............................................................
 คาสัง่ การรักษาด้วยวาจา / ทางโทรศัพท์
4.2 การให้ สารนา้ /อาหาร/ส่ วนประกอบของเลือด  ค้นเวชระเบียนไม่พบ / สูญหาย / รอนาน
 รายงานผล Lab ด่วนล่าช้า / ไม่รายงาน
 สิ ทธิ การรักษาไม่ถูกต้อง
 การใช้คาย่อ/สัญญาลักษณ์/หน่วยวัดต่าง ๆ  ให้ IV ผิดชนิด / ผิดเวลา / ผิดขนาด
 Computer / Internet ล่ม / ไม่สามารถใช้งานได้
 อื่น ๆ ...........................................................  อาหารไม่ตรงตามแผนการรักษา
 คิดค่ารักษาไม่ถูกต้อง
 คุณภาพอาหาร / อาหารปนเปื้ อน
 Unplanned extubation
 ผู้ป่วยไม่ สมัครใจอยู่
 ให้เลือดไม่ตรงตามแผนการรักษา
 การตกเลือดหลังคลอด
 ไม่พึงพอใจ/ไม่มนั่ ใจระบบ/รักษาล่าช้า/ไม่ดี
4.3 การผ่าตัด / วิสัญญี / การคลอด
 กลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 ย้าย รพ.เพื่อความสะดวกในการดูแล/ไปใช้
 บาดเจ็บอวัยวะข้างเคียง
 การค้นหา/การประเมิน
สิ ทธิบตั ร
 งด / เลื่อนผ่าตัด
 การตรวจรักษา  การส่ งต่อผูป้ ่ วย
 ปฏิเสธการรักษา/อาการทุเลา/ระยะสุดท้าย
อื่น ๆ .................................................................  set ผ่าตัด / เตรี ยมผ่าตัดไม่ถูกต้อง
 อื่นๆ...................................................................  ผู้ป่วยหนีกลับ
3.ความเสี่ ยงเฉพาะโรคทางคลินิก (Specific
 ไม่ พงึ พอใจ / การร้ องเรียน / สิ ทธิผ้ ใู ช้ บริการ
5. โปรแกรมควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
clinical risk)
 ไม่พึงพอใจ.............................................................
 อุบตั ิการณ์ระดับ I (รายงาน ผอ.ตามระบบทันที)  การติดเชื้ อในโรงพยาบาล....................................
 ละเมิดสิ ทธิ เช่น การเปิ ดเผยความลับ
 ภาวะแทรกซ้อนจาการคลอด...........................  ทิ้งขยะติดเชื้ อผิดวิธี
 อื่น ๆ ..........................................................................
 ภาวะแทรกซ้อนทางวิสญ
ั ญี.............................  การทาปราศจากเชื้อไม่ได้มาตรฐาน
…………………………………………………………
 ผ้าไม่สะอาด / ชารุ ด / ขาด
 Cardiac arrest / CPR ในห้องผ่าตัด / DOT
…………………………………………………………
 แยกผ้าผิดวิธี / ปนเปื้ อน
(รายงาน ผอ.ตามระบบทันที)
…………………………………………………………
 ล้างเครื่ องมือไม่สะอาด
 ภาวะ Shock ทุกชนิด
 อื่น ๆ .................................................................. …………………………………………………………
 Missed Dx / Delayed Dx
 อื่น.................................................................... …………………………………………………….. ……………………………………………………........
ข้อเท็จจริ งโดยย่อตามลาดับ (อธิ บายว่าความเสี่ ยงเกิดเมื่อไร เกิดที่ไหน เสี่ ยงกับใคร เกิดอย่างไร) ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
การช่วยเหลือ/การแก้ไข เบื้องต้น.....................................................................................................................................................................................................................
ระดับความรุนแรง  A  B  C  D  E  F  G  H  I  Patient Safety Goals
การจัดการ
 เฝ้ าระวังระบบงาน  ทบทวนระบบงาน  ทา RCA
(หมายเหตุ ; Sentinel event และอุบัติการณ์ ระดับ G-I ให้ รายงาน ผอ.ตามระบบทันที) ลงชื่อ........................................................ผูพ้ บเหตุการณ์/หน่วยงาน....................
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เกณฑ์ การประเมินความรุ นแรงของเหตุการณ์ 9 ระดับ
ระดับความรุ นแรง
ยังไม่เกิดความ
คลาดเคลื่อน
ระดับ A

การเกิดความเสี่ ยง

ผลกระทบ

การรายงาน

การจัดการ

การติดตามประเมินผล

มีเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบตั ิการณ์

ยังไม่ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของ

RMC
(ทุกเดือน)

Near miss
(เฝ้ าระวังระบบงาน)

ทุก 6 เดือน

ไม่เป็ นอันตราย
ระดับ B

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

ยังไม่ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของ

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของแล้ว แต่ไม่เป็ นอันตรายหรื อเกิดความเสี ยหายเล็กน้อย มูลค่าไม่เกิน
1,000 บาท
ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของแล้ว ต้องมีการเฝ้ าระวังให้มนั่ ใจว่าไม่เกิดอันตราย หรื อเกิดความ
เสี ยหายแล้ว มีมูลค่า 1,000 – 5,000 บาท

Near miss
(เฝ้ าระวังระบบงาน)
Miss

ทุก 3 เดือน

ระดับ C

RMC
(ทุกเดือน)
RMC
(ภายใน 7 วัน)
RMC
(ภายใน 7 วัน)

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

อันตราย
ระดับ E

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

ระดับ F

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

ระดับ G

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

ระดับ H

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

ระดับ I

เกิดอุบตั ิการณ์แล้ว

หมายเหตุ

Near miss = เหตุเกือบพลาด
Sentinel event = เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของแล้วเกิดอันตรายหรื อเสี ยหายชัว่ คราวต้องได้รับการรักษาหรื อ
ซ่อมแซม หรื ออาจเกิดการเสี ยชื่ อเสี ยงของ รพ.หรื อทรัพย์สินเสี ยหาย มูลค่า 5,000 – 10,000
บาท
ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของแล้ว เกิดอันตรายหรื อเสี ยหายชัว่ คราวต้องได้รับการรักษาซ่อมแซม
นานขึ้น นอนโรงพยาบาลนานขึ้นหรื อมีแนวโน้มจะเกิดการร้องเรี ยน หรื อทรัพย์สินเสี ยหาย
มูลค่า 10,000 – 30,000 บาท
ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของแล้ว เป็ นอันตรายถาวร แต่ไม่ถึงกับชี วิต หรื อเกิดการร้องเรี ยนขึ้น
หรื อทรัพย์สินเสี ยหายมูลค่า ไม่เกิน 40,000 บาท
ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของแล้ว ส่ งผลให้ตอ้ งทาการช่วยชี วิต / สิ่ งของเสี ยหายมาก อาจ
ก่อให้เกิดการฟ้ องร้องโรงพยาบาล เกิดการฟ้ องร้องขึ้นในชุมชนหรื อทรัพย์สินเสี ยหายไม่เกิน
50,000 บาท
ถึงผูร้ ับบริ การหรื อสิ่ งของแล้ว อาจเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิต อาจเป็ นสาเหตุของการ
เสี ยชีวิต/เกิดการฟ้ องร้อง ผ่านสื่ อสาธารณะ หรื อทรัพย์สินเสี ยหายมากกว่า 50,000 บาท

(ทบทวน/เฝ้ าระวังระบบงาน)

Miss
(ทบทวน/เฝ้ าระวังระบบงาน)

ทุก 3 เดือน

RMC
(ภายใน 7 วัน)

Adverse event
(ทา RCA)

ทุก 1 เดือน

RMC / ผอก.
(ภายใน 7 วัน)

Adverse event
(ทา RCA)

ทุก 1 เดือน

RMC / ผอก.
(ทันที)
RMC / ผอก.
(ทันที)

Adverse event
(ทา RCA)
Adverse event
(ทา RCA)

ทุก 1 เดือน

RMC / ผอก.
(ทันที)

Adverse event
(ทา RCA)

ทุก 7 วัน

ทุก 1 เดือน

RMC ( Risk Management Committee ) = คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
RCA ( Root Cause Analysis )

=

การหาสาเหตุที่แท้จริ งของปัญหา
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ระดับ D

ทุก 3 เดือน

RM : ว.ด.ป. ที่รับ............................เวลา................
แบบรายงานความคลาดเคลือ่ นทางยา โรงพยาบาลอินทร์ บุรี
ชื่อผูร้ ายงาน (เภสัชกร,แพทย์,พยาบาล).................................................................หน่วยงาน...........................................
ชื่อผูป้ ่ วย/ผูป้ ระสบปัญหา...............................................อายุ..........ปี เพศ........... HN........................หน่วยงาน........................
วัน เดือน ปี และเวลาที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้น
กรุ ณาบรรยายความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

ผลลัพธ์ ต่อผูป้ ่ วย (ดูความหมายด้านหลัง)
Category : A B C D E F G H I

สาเหตุ ของความคลาดเคลื่อนทางยา : เกิดจาก

( เลือกได้ > 1 ข้อ )
การจัดการ  เฝ้ าระวังระบบงาน  ทบทวนระบบงาน  ทา RCA 1. การติดต่อสื่ อสาร
 ด้วยวาจา
ชนิด ของความคลาดเคลื่อนทางยา
 การคัดลอก/แปลคาสัง่ ใช้ยาผิด
 ไม่ได้ให้ยาแก่ผปู ้ ่ วย (ไม่รวมเมื่อผูป้ ่ วยปฏิเสธยา)
 การเขียนคาสัง่ ใช้ยา  อ่านลายมือไม่ออก
 ขนาดยา
 มากไป
 น้อยไป
 ใช้ตวั ย่อไม่เหมาะสม
 ความรุ นแรงหรื อความเข้มข้นของยา  มากไป  น้อยไป
 ใช้หน่วยผิด
 ยาผิดชนิด
 มีศูนย์หลังจุดทศนิยม
 รู ปแบบยาผิด
 มีศูนย์หน้าตัวเลข
 เทคนิคการให้ยาผิด
 ไม่มีจุดทศนิยม
 วิถีทางให้ยาผิด
 อ่านผิด
 อัตราการให้ยาผิด
 เร็ วไป
 ช้าไป
2. ชื่อ/ลักษณะของยาทาให้สบั สน (LASA)
 ระยะเวลาในการให้ยาผิด
 ยาวไป
 สั้นไป
 ชื่อยาออกเสี ยงคล้ายกัน คือ......................กับ......................
 ให้ยาแก่ผปู ้ ่ วยผิดเวลา
 ภาชนะบรรจุคล้ายกัน คือ......................กับ......................
 ให้ยาผิดคน (ผูป้ ่ วย)
 ลักษณะ/สี ยาคล้ายกัน คือ......................กับ......................
 การติดตามผูป้ ่ วยไม่เหมาะสมทาให้เกิด
 ฉลากยาจากบริ ษทั คล้ายกัน คือ...................กับ....................
 ปฏิกิริยาระหว่างยา
 ได้รับยาที่ผปู ้ ่ วยมีประวัติแพ้
3. ฉลากยา
 ได้รับยาหมดอายุ
 ฉลากยาที่จ่ายให้ผปู ้ ่ วย  คาแนะนาในการใช้ยาผิด
 อื่นๆ (ระบุ)
 คาแนะนาในการใช้ยาไม่ครบ
 DI
 ชื่อยาผิด
ชื่อยา..............................................กับยา...............................................
 ขนาดยาผิด
Patient Safety Goals
 ผูป้ ่ วยผิดคน
 HAD ชื่อยา...........................  การแพ้ยาซ้ า
 อื่นๆ (ระบุ).........................
 LASA (ระบุชื่อยา)………………………………………………….
 ผลข้างเคียงจากยาที่มีผลต่อการดารงชีวิตและส่งผลกระทบกับผูป้ ่ วยในระยะยาว
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