
ความเสีย่งทางคลนิิก

Clinical risk

หลกัสูตร 602 : คุณภาพและความปลอดภยัทางคลนิิก

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)
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ส่งเร็ว ส่งไว ส่งทุกที.่...
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Risk & AE

ความเสี่ยง (risk) กบัอบุตัิการณ์ (incident, adverse event) 

• ความเสีย่ง (risk) คือโอกาสที่จะเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

หรอืโอกาสที่จะไม่ บรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

• อุบตัิการณ ์คือเหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์ (adverse event) ที่

เกดิข้ึนแลว้ อบุตัิการณ์ในอดีต ที่ไม่มีการปรบัปรุงแกไ้ข

ระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง จะยงัคงเป้นความเสี่ยงในอนาคตต่อไป
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ความเส่ียงคือผลของความไมแ่น่นอนต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์ การบรรลุวตัถปุระสงค์

ความไม่แน่นอน
การบรรลุวตัถปุระสงค์

ไม่สมบูรณ์

ความเส่ียงคืออะไร

มผีล lab ทีน่่าเชื่อถอื 
สง่ผลใหก้ารรกัษาถูกตอ้ง 

เหมาะสม ไดผ้ล

สิง่ทีท่ าใหผ้ล lab ไม่น่าเชื่อถอื

Deviation

Potential event Potential consequent
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ความเส่ียงคือผลของความไมแ่น่นอนต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์

ความไม่แน่นอน
การบรรลุวัตถุประสงค์

ไม่สมบูรณ์

ความเส่ียงคืออะไร

มผีลตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิาร ท่ีน่าเชื่อถือ 
ส่งผลให้การรักษาถูกต้อง 

เหมาะสม ได้ผล
สิ่งท่ีท าให้ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิารไม่น่าเชื่อถอื

การเบี่ยงเบน (deviation)

Potential event

Potential consequent
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Risk= Prob of Incidence

เกดิอนัตรายกบัผูป่้วย

E-I

ไม่เกดิอนัตรายกบัผูป่้วย

A-D

Adverse Event(AE)

Harm=E up, Sentinel=G,H,I

AE ERRORE-

UP

A,B=Near miss

Risk Incidence Error and AE
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Risk 

Identification

Risk 

Analysis

Risk 

Treatment

Risk Monitor 

& Review

PSG: SIMPLE

Past incidents

Med Rec review

FMEA

Process analysis

Clinical risk Risk profile

Gap analysis

HFE

Human-centered 

design

Patient journey 

map 

Incident report

Trace

KPI monitoring

RCA & redesign

Proactive Risk Management โดยใช้ 
Risk Register ร่วมกบัเคร่ืองมือคณุภาพต่างๆ

Risk

register



การคน้หา risk/AEในงานประจ าสามารถท าไดด้งัน้ี

1. go & see เดินเขา้ไปในหน่วยดูแลผูป่้วยและถามว่าผูป่้วยแต่ละรายที่เราก าลงัให ้

การดูแลอยู่นั้นมีโอกาสประสบความเสีย่งอะไรบา้ง

2. recall ทมีงานร่วมวงกนัทบทวนว่าในรอบเดือนที่ผ่านมามีอบุตัิการณ์อะไรเกดิข้ึน

บา้ง ท ัง้ที่ไดเ้ขียนรายงานและไม่ไดเ้ขียนรายงาน

3. matching with process น ารายงานอบุตักิารณ์ที่เคยเกดิข้ึนมาระบใุนแผนภมิู 

process flow chart ของงานที่รบัผิดชอบ เพือ่ใหเ้หน็ภาพ ความเสีย่งที่เป็นไป

ไดต้ลอดสายของกระบวนการ และเพิม่เตมิดว้ยการท า FMEA เพือ่วเิคราะหว์่ามี

โอกาสจะเกดิความลม้เหลวอะไร ในแต่ละขัน้ตอน

4. situation awareness คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกดิความเสีย่งอะไรในงานหรอื

หตัถการที่เราก าลงัจะท า บรกิารที่เราก าลงัจะใหก้บัผูป่้วย และเตรยีมพรอ้มเพือ่

ป้องกนัหรอืรบัมือ 11



ความเสีย่งทางคลนิิก (Clinical Risk)

เหตกุารณ์ที่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายข้ึนกบัผูป่้วย

อนัมีเหตเุกดิจากกระบวนการใหบ้รกิารหรอืกจิกรรม

การตรวจวินิจฉยั และการดูแลรกัษาพยาบาล

หรอือบุตัิการณ์ไม่พงึประสงค์
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อาจประกอบดว้ย

- Sentinel Events (อบุตักิารณ์ไม่พงึประสงค/์ไม่น่าเกดิ)

- Iatrogenic injury (โรคหมอท า)

- Malpractice (เวชปฏบิตัไิม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามขอ้บ่งช้ี)

- Medical errors (ความคลาดเคลื่อนหรอืความลม้เหลวของการรกัษา

จากแผนการรกัษาที่วางไว)้ 

- Complication (ภาวะไม่พงึประสงคท์ี่เกดิจากการดูแลรกัษา 

โดยไม่ตัง้ใจ)

69.9% ของภาวะไม่พึงประสงค์

สามารถป้องกนัได ้
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ส าคญัอย่างไร

1. เป็นคณุภาพพื้นฐานที่ส าคญัที่สุดของโรงพยาบาล

2. น าไปสู่ความเสยีหายที่รุนแรงได้

3. ตอ้งอาศยัความรู ้หลกัฐานวิชาการ

4.ผูป่้วยไม่สามารถป้องกนัตวัเองจากอนัตรายดงักล่าวได้

5. การบรหิารจดัการตอ้งอาศยัทมีของวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้ง
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ตวัอย่างความเสี่ยงทางคลนิิก

1. ความผิดพลาดในการสื่อสารและการระบตุวัผูป่้วย

2. ความผิดพลาดของการวินิจฉยั

3. ความผิดพลาดของการวางแผนการดูแลรกัษาพยาบาล

4. ความผิดพลาดหรอือบุตัเิหตใุนการใหก้ารรกัษาพยาบาล

5. อาการหรอืภาวะแทรกซอ้นจากการผ่าตดัหรอืการท าหตัถการ
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เม่ือเกดิความเสี่ยงหรอืภาวะไม่พงึประสงค.์.

ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้นหรอืการบาดเจบ็

มีภาวะแทรกซอ้น บาดเจบ็แต่ไม่พกิาร

การบาดเจ็บท าใหพ้ิการชั่วคราว

การบาดเจ็บท าใหพ้ิการถาวร
อยู่โรงพยาบาล

นานขึน้

..เสยีชีวติ..
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ความเส่ียงทางคลินิก อาจเกิดได้จาก

ผู้ป่วยไม่ได้รับสิ่งทีค่วรจะได้

ผู้ป่วยไดรั้บส่ิงทีไ่ม่ควรจะได้
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การศึกษาในสหรฐัอเมรกิา (Schuster et.al.,1998)

50% ไม่ไดร้บัการดูแลดา้นการป้องกนัโรคตามที่แนะน า

30% ไม่ไดร้บัการดูแลรกัษาระยะเฉียบพลนัตามขอ้บง่ช้ี

30% ไดร้บัการดูแลรกัษาระยะเฉียบพลนัดว้ยวธิกีารที่เป็นขอ้หา้ม

40% ไม่ไดร้บัการดูแลรกัษาโรคเรื้อรงัตามขอ้บง่ช้ี

20% ไดร้บัการดูแลรกัษาโรคเรื้อรงัที่เป็นขอ้หา้ม
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ความเส่ียงส่วนมากป้องกันได้

การศึกษาของมหาวทิยาลยั Harvard (HMPS,1984)

สถานที่ที่เกดิภาวะไม่พงึประสงคท์ี่สามารถป้องกนัได.้.

ER 

93.3% ป้องกนัได ้

หอ้งคลอด

78.7% ป้องกนัได ้

หอ้งผ่าตดั

71.4% ป้องกนัได ้

ICU

70.3% ป้องกนัได ้

20



21

การทบทวนเวชระเบียน

ประเมินผูป่้วย

Assessment

วางแผน

Planning

ดแูลตามแผน

Implementation

ประเมินผล

Evaluation

รบัเขา้

Entry

จ  าหน่าย

Discharge

การทบทวนข้างเตียง

Care & Risk
Communication
Continuity & D/C plan 
Team work
HRD
Environment & Equipment
Medical Record

การทบทวนอ่ืนๆ

การทบทวนค ารอ้งเรียนของผูป่้วย

การทบทวนเหตกุารณส์ าคญั (เสียชีวิต 

ภาวะแทรกซอ้น)

การคน้หาความเสี่ยง

การทบทวนศกัยภาพ (การส่งตอ่ การตรวจรกัษา)

การตดิเช้ือในโรงพยาบาล

การใชย้า

การใชท้รพัยากร

ตวัช้ีวดั

Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention

การทบทวนคุณภาพกบัความเส่ียงทางคลินิก
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The National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention

ระดบั A       เหตุการณซ่ึ์งมโีอกาสที่จะก่อใหเ้กดิความคลาดเคลือ่น

ระดบั B       เกดิความคลาดเคลือ่นข้ึน แต่ยงัไม่ถงึผูป่้วย

ระดบั C       เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป่้วย แต่ไม่ท าใหผู้ป่้วยไดร้บั

อนัตราย

ระดบั D      เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป่้วย ส่งผลให ้ ตอ้งมกีารเฝ้าระวงั

เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าไม่เกดิอนัตรายต่อผูป่้วย

แนวทางการจดัระดบัความรุนแรง
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ระดบั E         เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป่้วยส่งผลใหเ้กดิ

อนัตรายชั่วคราว และ ตอ้งมกีารบ าบดัรกัษา

ระดบั F         เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป่้วยสง่ผลใหเ้กดิ

อนัตรายชั่วคราวและตอ้งนอนโรงพยาบาล หรือ

อยู่โรงพยาบาลนานขึ้น

ระดบั G       เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป่้วย ส่งผลใหเ้กดิ

อนัตรายถาวรแก่ผูป่้วย

แนวทางการจดัระดบัความรุนแรง
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ระดบั H       เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป่้วยส่งผลให ้

ตอ้งท าการช่วยชีวติ

ระดบั I       เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป่้วยซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของ

การเสยีชีวติ

แนวทางการจดัระดบัความรุนแรง
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Clinical Risk

▪ Common Clinical risk

▪ Specific Clinical risk

• เป็นความเสีย่งโดยทัว่ไปในกระบวนการทางการพยาบาล

การดูแลผูป่้วย

• เป็นความเสีย่งเฉพาะตามกลุม่โรค/หตัถการที่ส าคญั

25



ความเสีย่งทางคลนิิกทัว่ไป (Common Clinical Risk) 

• เป็นความเสีย่งทางคลนิิกที่ระบกุวา้งๆ ในกระบวนการรกัษา

• ไม่จ าเพาะต่อโรคใดโรคหน่ึง

• อาจพบรว่มในหลายคลนิิกบรกิาร

• อาจใชม้าตรการเดียวกนัในการป้องกนัในภาพรวม

• น าไปสูก่ารคน้หาความเสีย่งทางคลนิิกเฉพาะโรคได้

• พบในระยะแรกของการพฒันา ในระยะถดัมาจะมีความน่ิงและ 

สามารถแกไ้ขไดเ้ป็นสว่นใหญ่
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• ผลตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร/เอกซเรยผ์ิดพลาด

• การใหเ้ลือดผิดคน

• การใหย้าผิดพลาด

• การใหส้ารน า้ผิดพลาด

• การตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

• แผลกดทบั

• ตกเตยีง

• ฆ่าตัวตาย/ถูกฆาตกรรม

ความเสีย่งทางคลนิิกทัว่ไป (Common Clinical Risk) 
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ความเสีย่งทางคลนิิกเฉพาะโรค

Disease-Specific 

Clinical RISK
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Specific  Clinical risk อายรุกรรม

• Myocardial infarction

• Cerebrovascular disease

• Tuberculosis

• Diabetic Foot

• Shock/CHF

• IICP/Re-bleeding

• Relapse/Re-infection

• Limb loss

Disease/condition/procedure Clinical risk/AE/Cx
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Specific Clinical risk ศลัยกรรม

• Head injuries

• Acute appendicitis

• Multiple trauma

• Limb injuries

• IICP/ Herniation

• Ruptured

• Shock

• Replantation failure

Disease/condition/procedure Clinical risk/AE/Cx
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Specific Clinical risk สูตนิรเีวช

• Ectopic pregnancy

• Preeclampsia

• Normal Labour

• Shock

• Eclampsia

• PPH

Disease/condition/procedure Clinical risk/AE/Cx
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Specific Clinical risk กมุาร

• DHF

• New born

• Shock

• Hypoglysemia , Jaundice

Disease/condition/procedure Clinical risk/AE/Cx
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หลกัพื้ นฐานในการท างานคุณภาพ

ง่าย
ท างานประจ  าใหง่้ายข้ึน

พฒันาคุณภาพแบบเรียบง่าย

ดีต่อตวัเองและทีมงาน

ดีต่อผูร้บัผลงาน

ดีต่อองคก์ร

มนั

ดี

มนัจากการไดท้  าสิ่งแปลกใหม่

มนัจากการไม่ถูกกดดนั

มนัจากสมัพนัธภาพระหว่างการท างาน

มนัเพราะเห็นเป็นความทา้ทาย

มีสขุ ฝ่าก าแพงสู่ความมีจติใจทีง่ดงาม

Simplicity

Joyful

Effective

Spirituality

Simplicity

Innovation
Human Factors

CQI

Evidence-based

Patient Safety

Clinical Tracer

Trigger Tools
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