


ความเสี่ยงทางคลนิิก (Clinical Risk)

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกดิความเสียหายขึน้กับผู้ป่วย

อันมีเหตุเกดิจากกระบวนการให้บริการหรือกจิกรรม

การตรวจวนิิจฉัย และการดแูลรักษาพยาบาล

หรืออุบัตกิารณ์ไม่พงึประสงค์



อาจประกอบด้วย

- Sentinel Events (อุบตักิารณ์ไม่พงึประสงค์/ไม่น่าเกดิ)

- Iatrogenic injury (โรคหมอทาํ)

- Malpractice (เวชปฏบิตัไิม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี)้

- Medical errors (ความคลาดเลื่อนหรือความล้มเหลวของ

การรักษาจากแผนการรักษาที่วางไว้)   

- Complication (ภาวะไม่พงึประสงค์ที่เกดิจากการดแูล

รักษาที่ไม่ตัง้ใจ                             

69.9% ของภาวะไม่พงึประสงค์

สามารถป้องกันได้



สาํคัญอย่างไร

1. เป็นคุณภาพพืน้ฐานที่สาํคัญที่สุดของโรงพยาบาล

2. นําไปสู่ความเสียหายที่รุนแรงได้

3. ต้องอาศัยความรู้ หลักฐานวชิาการ

ผู้ป่วยไม่สามารถป้องกันตวัเองจากอันตรายดงักล่าวได้

4. การบริหารจดัการต้องอาศัยทมีของวชิาชีพที่เกี่ยวข้อง



ตวัอย่างความเสี่ยงทางคลนิิก

1. ความผิดพลาดในการสื่อสารและการระบุตวัผู้ป่วย

2. ความผิดพลาดของการวนิิจฉัย

3. ความผิดพลาดของการวางแผนการดแูลรักษาพยาบาล

4. ความผิดพลาดหรืออุบตัเิหตุในการให้การรักษาพยาบาล

5. อาการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดัหรือการทาํหตัถกา



เมื่อเกดิความเสี่ยงหรือภาวะไม่พงึ

ประสงค์..
ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนหรือการบาดเจบ็

มีภาวะแทรกซ้อน บาดเจบ็แต่ไม่พกิาร

การบาดเจบ็ทาํให้พกิารชั่วคราว

การบาดเจบ็ทาํให้พกิารถาวร
อยู่โรงพยาบาล

นานขึน้

..เสียชีวติ..



ความเสี่ยงทางคลนิิก อาจเกดิได้จาก

ผู้ป่วยไม่ได้รับสิ่งที่ควรจะได้

ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ไม่ควรจะได้



การศกึษาในสหรัฐอเมริกา (Schuster 

et.al.,1998)
50% ไม่ได้รับการดแูลด้านการป้องกันโรคตามที่แนะนํา

30% ไม่ได้รับการดแูลรักษาระยะเฉียบพลันตามข้อบ่งชี้

30% ได้รับการดแูลรักษาระยะเฉียบพลันด้วยวธิีการ

ที่เป็นข้อห้าม

40% ไม่ได้รับการดแูลรักษาโรคเรือ้รังตามข้อบ่งชี้

20% ได้รับการดแูลรักษาโรคเรือ้รังที่เป็นข้อห้าม



ความเสี่ยงส่วนมากป้องกันได้

การศกึษาของมหาวทิยาลัย Harvard (HMPS,1984)

สถานที่ที่เกดิภาวะไม่พงึประสงค์ที่สามารถป้องกันได้..

ER 

93.3% ป้องกันได้ ห้องคลอด

78.7% ป้องกันได้

ห้องผ่าตดั

71.4% ป้องกันได้

ICU

70.3% ป้องกันได้
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การทบทวนเวชระเบียน

ประเมินผูป้่วย

Assessment
วางแผน

Planning
ดแูลตามแผน

Implementation
ประเมินผล

Evaluation
รบัเขา้

Entry
จาํหน่าย

Discharge

การทบทวนข้างเตียง

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

การทบทวนอื่นๆ

การทบทวนคาํรอ้งเรยีนของผูป้่วย
การทบทวนเหตกุารณส์าํคญั (เสียชีวิต 
ภาวะแทรกซอ้น)
การคน้หาความเสี่ยง
การทบทวนศกัยภาพ (การสง่ตอ่ การตรวจรกัษา)
การตดิเชื้อในโรงพยาบาล
การใชย้า
การใชท้รพัยากร
ตวัชี้วดั

Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention

การทบทวนคณุภาพกบัความเสี่ยง

ทางคลินิก



The National Coordinating Council for Medication 
Error Reporting and Prevention
ระดบั A       เหตกุารณซ์ึง่มโีอกาสทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความ

คลาดเคลือ่น
ระดบั B       เกดิความคลาดเคลือ่นขึน้ แตย่งัไมถ่งึผูป้่วย
ระดบั C       เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้่วย แตไ่มท่าํให้

ผูป้่วยไดร้บัอนัตราย
ระดบั D      เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้่วย สง่ผลให้

ตอ้งมกีารเฝ้าระวงัเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ไมเ่กดิ
อนัตรายตอ่ผูป้่วย

แนวทางการจดัระดบัความรนุแรง



ระดบั E         เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้่วย
สง่ผลใหเ้กดิอนัตรายช ัว่คราว และ
ตอ้งมกีารบาํบดัรกัษา

ระดบั F         เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้่วย 
                   สง่ผลใหเ้กดิอนัตรายช ัว่คราว และ

ตอ้งนอนโรงพยาบาล หรอือยูโ่รง
พยาบาลนานขึน้

ระดบั G       เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้่วย
สง่ผลใหเ้กดิอนัตรายถาวรแกผู่ป้่วย

แนวทางการจดัระดบัความรนุแรง



ระดบั H       เกดิความคลาดเคลือ่นกบั
ผูป้่วยสง่ผลใหต้อ้งทาํการ
ชว่ยชวีติ

ระดบั I       เกดิความคลาดเคลือ่นกบั
ผูป้่วยซึง่อาจเป็นสาเหตขุอง
การเสยีชวีติ

แนวทางการจดัระดบัความรนุแรง



Clinical Risk

 Common Clinical risk

 Specific Clinical risk

• เป็นความเสี่ยงโดยทัว่ไปในกระบวนการ

ทางการพยาบาล การดแูลผูป้่วย

• เป็นความเสี่ยงเฉพาะตามกลุ่มโรค/หตัถการที่

สาํคญั



ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป

(Common Clinical RISK)

 เป็นความเสี่ยงทางคลนิิกทีร่ะบุกว้างๆ ในกระบวนการ

รักษา

 ไม่จําเพาะต่อโรคใดโรคหนึ่ง

 อาจพบร่วมในหลายคลนิิกบริการ

 อาจใช้มาตรการเดยีวกนัในการป้องกนัในภาพรวม

 นําไปสู่การค้นหาความเสี่ยงทางคลนิิกเฉพาะโรคได้

 พบในระยะแรกของการพฒันา ในระยะถดัมาจะมคีวาม

นิ่งและ  สามารถแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่



ผลตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร/เอกซ์เรย์ผดิพลาด

การให้เลือดผิดคน

การให้ยาผิดพลาด

การให้สารนํ้าผิดพลาด

การตดิเชื้อในโรงพยาบาล

แผลกดทับ

ตกเตียง

ฆ่าตัวตาย/ถูกฆาตกรรม

  ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป

(Common Clinical RISK)



ความเสี่ยงทางคลนิิกเฉพาะโรค

Disease‐Specific 
Clinical RISK



Specific Clinical risk อายรุก
รรม

• Myocardial infarction

• Cerebrovascular disease

• Tuberculosis

• Diabetic Foot

• Shock/CHF

• IICP/Rebleeding

• Relapse/Reinfection

• Limb loss

Disease/condition/procedure    Clinical 
risk/AE/Cx



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



Specific Clinical risk  สูตินรี
เวช

• Ectopic pregnancy

• Preclampsia

• Normal Labour

• Shock

• clampsia

• PPH

Disease/condition/procedure    Clinical 
risk/AE/Cx



Specific Clinical risk  กมุาร

• DHF

• New born

• Shock

• Hypogysemia Jx

Disease/condition/procedure    Clinical 
risk/AE/Cx



หลกัพื้นฐานในการทาํงานคณุภาพ

ง่าย
ทาํงานประจาํใหง้่ายขึ้น

พฒันาคณุภาพแบบเรียบง่าย

ดีตอ่ตวัเองและทีมงาน

ดีตอ่ผูร้บัผลงาน

ดีตอ่องคก์ร

มนั

ดี

มนัจากการไดท้าํสิ่งแปลกใหม่

มนัจากการไม่ถูกกดดนั

มนัจากสมัพนัธภาพระหว่างการทาํงาน

มนัเพราะเห็นเป็นความทา้ทาย

มีสขุ ฝ่ากาํแพงสูค่วามมีจติใจที่งดงาม

Simplicity

Joyful

Effective

Spirituality

Simplicity
Innovation
Human Factors

CQI
Evidence-based
Patient Safety
Clinical Tracer
Trigger Tools


