


System

ที่ดี เพื่อความปลอดภัยต้องเป็นอย่างไร
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Informed Culture

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในระบบมีความรู้ที่ทันสมัย
เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์ เทคนิค องค์กร และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม

Flexible Culture
ความสามารถในการปรับตัว
ขององค์กรเม่ือเผชิญกับ
สภาวะที่มีอันตราย ด้วยการ
เปลี่ยนจากการมีล าดับชั้น
บังคับบัญชามาเป็นการ
ท างานแบบแนวราบมากขึ้น

Reporting Culture

ผู้คนพร้อมที่จะรายงานความผิด
พลั้งและ near-misses

Just Culture

บรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งผู้คนได้รับ
การส่งเสริมในการใหข้้อมูลที่จ าเปน็เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ขณะที่มีความชัดเจนในเส้นแบ่ง
ระหว่างพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้

Learning Culture

การสรุปความรู้จากระบบข้อมูล
ความปลอดภัย และน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

Safety Culture

-การสนับสนุนด้านการจัดการ รพ. ส าหรับความปลอดภัยของผู้ป่วย
-การจัดคนท างาน

-ความถี่ในการรายงานเหตุการณ์
-การตอบสนองต่อความผิดพลั้งที่ปราศจาก
การส่งผลร้ายกับตนในภายหลัง

-การเป็นองค์กรแห่งหารเรียนรู้หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-ความคาดหวังของท่ีปรึกษา/ผู้จัดการ และกิจกรรมการ
ส่งเสริมความปลอดภัย
-การสื่อสารและการรับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง
-ความเห็นต่อความปลอดภัยในภาพรวม

-การส่งต่องานและการเปลี่ยนผ่านของ รพ.
-การท างานเป็นทีมภายในหน่วยงานของ รพ.
-การสื่อสารที่เปิดกว้าง

-การท างานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน รพ.
-การท างานเป็นทีมภายในหน่วยงานของ รพ.
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มนษุย์/คน  =  ความพลาดพลั้ง

(To Err is Human)

The IOM 1999

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
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ปัจจัยที่ท าให้มนุษย์พลาดพลั้ง (Human Factors)

1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล

= งานที่หลากหลายเกินไป/มากเกินไป  ความกลัว  ความเครียด

ความโกรธ  ความอ่อนล้า  แอลกอฮอล์

2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มารบกวน

= เสียง  ความร้อน  ที่ผิดไปจากปกติ  สิ่งกระตุ้น  การมองเห็น

3. ขาดความรู้ ข้อมูลไม่เพียงพอ

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
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1. Skill - base error  (พลั้งเผลอ)
หลงลืม
ประมาท
ขาดความตั้งใจ
ขาดสมาธิ

2. Rule - base error  (พลั้งพลาดจากฐานกฎระเบียบ)

กฎดี แต่ใช้ผิด
กฎดี แต่ไม่ใช้
ใช้กฎท่ีไม่ดี

3. Knowledge - base error  (พลั้งพลาดจากฐานความรู้)

ใช้ความรู้ท่ีคนพอใจ/คุ้นเคย
ใช้ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์
ละเลยการใช้ความรู้
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สถานการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดความพลาดพลั้ง

1. procedure ที่ไม่คุ้นเคย

2. ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนั้นๆ

3. เวลาจ ากัด/เวลาไม่เพียงพอ

4. การตรวจเช็คที่ไม่ดีพอ/ไม่เพียงพอ

5. งานที่ใช้ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้รับการรับรองความสามารถด้านนั้นๆ

6. ความจ าที่จ ากัด

7. ความเหนื่อยล้า

8. ความเครียด   หิว   ป่วย

9. อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม

10. ทัศนคติต่ออันตรายที่จะเกิด เป็นอย่างไร
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1) Surgical Safety Checklist

2) การป้องกันการแพ้ยาซ้ าโดยใช้ IT (pop – up) ก่อนสั่งใช้ยา

3) การท า Mark site ในผู้ป่วยผ่าตัด 

4) Visual Control เช่น การจัดท าแถบสี เพื่อให้เห็นสิ่งผิดปกติ

ได้ชัดเจน

Human Factors Engineering

(จัดการกับปัจจัยที่ท าให้มนุษย์พลาด)

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
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-วิเคราะห์กระบวนการท างาน สู่การค้นหาจุดที่มีโอกาสพลาด (Failure Mode) 
และประเมินผลกระทบ

-ระบุ/ค้นหาสาเหตุ และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดพลาด

Learning

-จัดระบบใหม่ (ออกแบบ) / 
ปรับปรุงระบบ

-ติดตามการลดลงของความถ่ี
ของการพลาด

-การลดลงของผลกระทบ

FMEA 
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RCA
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อยู่บนสมมติฐานว่า ความพลาดพลั้ง/ผิดพลั้ง 

เกิดจากระบบที่ยังไม่ดีพอ 
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FMEA & RCA เพ่ง ที่ระบบ 

ต้องไม่มุ่งที่ตัวบุคคล
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FMEA & RCA มุ่งที่มาตรการป้องกัน

ไม่ใช่การต าหนิ  กล่าวโทษ  หรือลงโทษ
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จะท า FMEA & RCA เมื่อใด
 เชิงรุก :  คือการวิเคราะห์โอกาสเกิดปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องต่างๆ โดยสมมติฐานว่า “ความบกพร่อง

สามารถเกิดข้ึนได้” เรียกว่า  Failure Mode and 

Effect  Analysis (FMEA)

 เชิงรับ :  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ

เกิดเหตุเกือบพลาด (Near Miss) เพื่อน าไปสู่การ

ก าหนดแนวทางป้องกัน (RCA)

13

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล (CQS) 



การท า FMEA & RCA ต้องใช้ข้อมูลจากไหนบ้าง
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FMEA RCA

-วิเคราะห์กระบวนการท างานให้เห็น
เป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอน (Process 
Analysis : Process step)
-ทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
เคยเกิด (ถ้ามี)
-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ
หัวหน้า/ผู้บริหาร (Process Owner)
-ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ันๆ (Expert)

-รายงานอุบัติการณ์ 
(Incident Report)
-หาข้อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกการ
รักษา (Fact Finding) 
-ทีมงานที่อยู่ในเหตุการณ์
-ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ันๆ (Expert)

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
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FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis Process

       
          

Process Step 
(                ) 

      Failure Mode 
[              “”] 

Failure Effect 
(                     ) 

Step 1 
................................................................. ............................................... 
................................................................... ............................................. 
................................................................ ................................................ 
.................................................................. .............................................. 
…………………………………………………………………………………………..……… 

 
............................................... ........................................................... 
........................................................................ .................................. 
............................................................ ..............................................  
................................................................. ...........................................
....................................................................................................... 

Step 2 
 

................................................................. ............................................... 

................................................................... ............................................. 

................................................................ ................................................ 

.................................................................. .............................................. 
…………………………………………………………………………………………..……… 

 
............................................... ........................................................... 
........................................................................ .................................. 
............................................................ ..............................................  
................................................................. ...........................................
....................................................................................................... 

Step 3 
 

................................................................. ............................................... 

................................................................... ............................................. 

................................................................ ................................................ 

.................................................................. .............................................. 
…………………………………………………………………………………………..……… 

 
............................................... ........................................................... 
........................................................................ .................................. 
............................................................ ..............................................  
................................................................. ...........................................
....................................................................................................... 

 

ขั้นตอนหรือปัจจัย

มีอะไร
ผิดพลาด
เกี่ยวกับ
ปัจจัย
หรือ

ขั้นตอน
ได้บ้าง?

มีผลที่ติดตามมาอย่างไร?

รุนแรงขนาดไหน?

เกิดขึ้นบ่อยไหม?

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
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หน่วย/ทีม   .................................................................................................................................................................................................................................................  

เป้าหมายของงาน   ........................…………..................... 
 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการท างานที่มีจุดเสี่ยง (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) 
 

ชื่อกระบวนการท างาน [Process] ………………………………………………..……………………………………………………… 

 
       

          

Process Step 

(                ) 

      Failure Mode 

[              “”] 

Failure Effect 

(                     ) 

Step 1  

 

  

Step 2  

 

  

Step 3  
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RCA 
Root Cause Analysis Process

1. เลือก/ระบุ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์พลาดพลั้ง

2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 เลือกข้อมูล (Collect Data, Information)

2.2 ทีมที่เก่ียวข้องทั้งหมด(Interprofessional Team) ร่วมกันทบทวน

โดยศึกษา Process ที่น าไปสู่การเกิด Event นั้นๆ

3. วิเคราะห์ระบบ (System) และกระบวนการท างาน (Processes)

ที่เก่ียวข้องมากกว่าจะไปเฝ้าที่สมรรถนะรายบุคคล Individual 

Performance
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4. Identify the Root Cause(s) : วิเคราะห์ให้ลึกลงไป 

(Deep analysis) โดยใช้ค าถาม “What” and “Why” ค้นหา

ค าตอบจนกระทั่งเห็นทุกมุมของ Process และปัจจัยสนับสนุน

ต่างๆ ที่ท าให้เกิด Event นั้นๆ

5. ระบุแนวทางการปรับปรุงระบบ/กระบวนการท างาน เพื่อจะ

ลดการเกิดหรือป้องกันไม่ให้เกิด Error ขึ้นอีกในอนาคต
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RCA 
Root Cause Analysis Process (ต่อ)
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การตั้งค าถาม
ในการท า RCA

 เกิดอะไรขึ้น?

 เกิดขึ้นที่ขั้นตอนใด

 สาเหตุคืออะไร

 ระบบเป็นอย่างไร

 จะป้องกันได้อย่างไรไม่ให้
เกิดขึ้นอีก



 เกิดอะไรขึ้น

 ใครท า

 พยาบาล หรือ แพทย์

 นาย ก หรือ นาย ข

 ขอนะ_อย่า_ให้เกิดขึ้นอีก
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เทคนิคการท า RCA

1.เกิดอะไรเกิดขึ้น?

2.ท าไมเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น?

3.ท าไมจึงเกิดระบบ/กระบวนการน้ัน

a. คน : ทรัพยากรมนุษย์

b. เครื่องมือ/การบริหารสารสนเทศ

C. สิ่งแวดล้อม : 
การบริหารสิ่งแวดล้อม d. การน า/วัฒนธรรมองค์กร

e. การสื่อสาร

f. ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อื่นๆ

Root Cause

Proximal Cause
(สาเหตุเบื้องต้นใกล้ชิดกับเหตุการณ์)

* เพื่อวิเคราะห์หาและคัดเลือก Root Cause ที่แท้จริง * 20



ตัวอย่างการตั้งค าถามน าไปสู่การท า RCA 

Event/Error

[อุบัติการณ์รุนแรง]

 รายละเอียดเหตุการณ์ย่อย

- What happened? (เกิดอะไรขึ้น)

- Who was involved?  (ใครเกี่ยวข้อง)

- When did it happen? (เกิดขึ้นเมื่อใด)

- Where did it happen? (มีผลกระทบต่อ

หน่วยงานใดบ้าง)

- The severity of harm? (ความรุนแรงของ

สถานการณ์/ต่อคนไข)้
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Process Step & Method

[ขั้นตอนซับซ้อน สับสน 
ไม่ชัดเจน]

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้เป็นอย่างไร
 ขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการเกิด Event

Man
[คน]

 มีปัจจัยเกี่ยวกับคนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
- Performance ของเจ้าหน้าที่
- อัตราก าลังที่ควรจะเป็น
- มีแผนอย่างไรในการจัดการเมื่ออัตราก าลังต่ า
กว่าที่ควร

Communication
[การสื่อสาร]

 มีข้อมูลข่าวสารที่พร้อมใช้ในระดับใด สมบูรณ์ชัดเจน
หรือไม่

Materials
[เครื่องมือ]

 การท างานของเครื่องมือมีผลต่อผลลัพธ์อย่างไร
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ตัวอย่างการตั้งค าถามน าไปสู่การท า RCA (ต่อ)
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Customer / Stakeholder

[ผู้รับผลงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย]

 ปัจจัยผู้รับบริการ ความต้องการที่ส าคัญ (Need) , 
ความคาดหวังต่อบริการ

Policy

[นโยบาย/ผู้บริหาร]

 ปัจจัยอะไรอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร 
มีหรือไม?่
- วัฒนธรรมองค์กรเอื้อต่อการค้นหาและ
ลดความเสี่ยงเพียงใด

Environment

[สิ่งแวดล้อม]

 มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อผลลัพธ์
- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเหมาะสมส าหรับ
กระบวนการท่ีกระท าเพียงใด

- มีการวางแผนและทดสอบเมื่อเกิดความล้มเหลว
ของระบบอย่างไร

ปัจจัยอื่นๆ  ปัจจัยใดอีกที่มีผล
 บริการ/หน่วยงานใดที่ได้รับผลกระทบ
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ตัวอย่างการตั้งค าถามน าไปสู่การท า RCA (ต่อ)

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล (CQS) 
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Root Cause Analysis (RCA) Process

แล้วอะไรเป็นสาเหตุ?
ระบุ 
Root

(รากของ

ปัญหา)?

เรามี
มาตรการ

ป้องกันความ
ผิดพลาดน้ี 
อย่างไร?

ป้องกันได้ดี
แค่ไหน?

เราสามารถ
ด าเนินการ

แก้ไข
ได้อย่างไร?



  ย    ีย  ห       ไม่ ึ ป    ค 

   ้ ห ้  ีห่้   ภ  ช    ี  ีย ช ่  ู้ป่วย   ่ ให้ไ โ  ี     ี  ม    

โ ย  ีย ค ไ ้ช ่  ค   ว.   ม      . แ ่ ู้ป่วยช ่ 

ค   ว.   ม     ว. ( ู้ป่วยช ่ ซ      )  ี่ม           ว 

       ี  ่  

  ิ ม ห้    ว   มค    ีย    ้ ห ้  ี่   ถ มช ่  ู้ป่วย
 ี ค     ว่  ค   ว. ใช่ไหมค .... ู้ป่วย   ว ่ใช่ค่ 
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งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ

รักษาพยาบาล (CQS) 
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งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ

รักษาพยาบาล (CQS) 

     วิ ค   ห์ห ส  ห ุ ชิ     (Root Cause Analysis)

 ุ   ิ   ณ์ไม่ ึ ป  ส ค์ [Event/Error] …………ให้ไอโอดีนรังสีกับผู้ป่วยผิดคน………………

วิ ค   ห์ปั   ย ่ี  ี่ยว ้  
      Root cause

(ระบุสัญลักษณ์ “”)
Current Control

(มาต  า เดิมที่ใช้อยู่)

Process Control /
Process design – redesign / CQI

(      แ      ใหม่/ป   ป ุ     )

ปั 
  ย

  
  

  

Process Step
& Method

[ข ้นตอนซ  ซ้อน     น 
ไม่ช ดเจน]

มีการระบุ/ก าหนดข้ัน
การการปฏิบัติงานไว้
ชัดเจน



มีการประกาศใช้
วิธีปฏิบัติงานการ
ให้ไอโอดีนรังสี
ผู้ป่วย

-วิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ยากที่
จะปฏิบัติตาม
-วิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ไม่
รัดกุม

Man

ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนด
ไว้


ไมมี่ -ภาระงานมาก

-เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติตาม
วิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้

Communication
สื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติ/
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ขั้นตอนการให้ไอโอดีรังสี

มี

Materials
ไมม่ีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่
ใช้ในการท างาน

ไมมี่
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วิ ค   ห์ปั   ย ี่  ี่ยว ้  
      Root cause

(ระบุสัญลักษณ์ “”)
Current Control

(มาต  า เดิมที่ใช้อยู่)
Process Control /

Process design – redesign / CQI

ปั 
  ย

  
  

้ ม

Customer/ 
Stakeholder

[ผู้   ผ งาน/ผู้มี ่วนได้
 ่วนเ ีย]

เม่ือเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ-สกุล
ผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับไอโอดีนรังสี 
ผู้ป่วยได้ยินช่ือตน แต่ไม่ได้ยิน
ว่านามสกุลอะไร 

ไม่มี

Policy

[นโย าย/ผู้  ิหา ]

ไม่มี ไม่มี

Environment เสียงดัง ไม่มี

ปั   ย  ่ ๆ
ไมมี่ ไม่มี

( ่ )      วิ ค   ห์ห ส  ห ุ ชิ     (Root Cause Analysis)

 ุ   ิ   ณ์ไม่ ึ ป  ส ค์ [Event/Error] …………ให้ไอโอดีนรังสีกับผู้ป่วยผิดคน………………

งานคุม้ครองผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล (CQS) 



E-mail :  hom_jrama@yahoo.co.th

091-7745233 (48827)
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