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ผลลพัธท์างคลนิกิ 

ศกัยภาพของเรา ความคาดหวงัของผูป้วย 

สขุภาพ/คณุภาพชวีติทีด่ ี

หาย/ทเุลา 

ไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นหรอืการบาดเจ็บ 

ผลลพัธด์ ี

ป้องกนัหรอืลด 
Adverse  events/ 

complications 

มภีาวะแทรกซอ้น บาดเจ็บแตไ่มพ่กิาร 

มกีารบาดเจ็บทําใหพ้กิารชัว่คราว 

การบาดเจ็บทําใหพ้กิารถาวร 

เสยีชวีติ 

ภาวะเสีย่ง 



ประเด็นสําคญั 
  เป็นคณุภาพพืน้ฐานทีส่ําคัญทีส่ดุของโรงพยาบาล 
 ความซบัซอ้นของระบบ เทคโนโลย ีและบคุลากร ยิง่ทําใหเ้สีย่ง

เพิม่ขึน้ 
 โอกาสเกดิความสญูเสยี สง่ผลตอ่ผูป่้วยและครอบครัว ระดับ

ความรนุแรง ตัง้แต ่เล็กนอ้ย ไปจนถงึชวีติ  
  มผีลกระทบตอ่รา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม หรอืจติวญิญาณ 
 ตอ้งอาศัยความรู ้หลักฐานวชิาการ และทมี ในการบรหิารจัดการ

อยา่งเป็นระบบ 

ความเสีย่งทางคลนิกิ (Clinical risk) 

หมายถงึ  ความเสีย่ง หรอื เหตกุารณ์ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั
ผูป่้วย จากกระบวนการ หรอื กจิกรรมตรวจวนิจิฉัย หรอื การ
ดแูลรักษาพยาบาล เกดิไดต้ัง้แตเ่ริม่ดแูลรักษา จนกระทัง่ 
ผูป่้วยกลบัไปใชช้วีติทีบ่า้น 



วธิกีารคน้หาความเสีย่งทางคลนิกิ 

เชงิรกุ 
 คน้หาชอ่งวา่งจากกระบวนการดแูลผูป่้วย เวชระเบยีน 

อยา่งสมํา่เสมอ 
 ประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยในวารสารวชิาการตา่ง ๆ 
 ประสบการณ์ในอดตีของตนเองหรอืผูอ้ืน่ เชน่ รายงาน

อบุตักิารณ์ ขา่วเหตกุารณ์ในหนา้หนังสอืพมิพ ์

Institute for Healthcare Improvement (IHI) พบวา่  
การรายงานอบุตักิารณ์ (Adverse event) ครอบคลมุเพยีง  

10-20% ของ error  (เชงิรบั) และไมค่อ่ยเกดิอนัตรายกบัผูป่้วย 



จะวดัความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งไร 

 ปี 1999 IHI เสนอแนะการใช ้Global Trigger Tools 
เพือ่คน้หาเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค ์(Adverse Event : 
AE) ทีม่รีะดบัความรนุแรงตัง้แต ่E ขึน้ไป และวดัอตัรา
การเกดิ AE ตอ่เนือ่ง เพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ โดยการทบทวนเวชระเบยีนทีสุ่ม่ขึน้มา และใช ้
trigger ชว่ยในการคน้หาภายใตเ้วลาทีจํ่ากดั 

 Trigger หมายถงึ ลกัษณะ กระบวนการ เหตกุารณ์ หรอื
ผลลพัธบ์างประการทีส่ามารถคน้หาหรอืมองเห็นไดง้า่ย 
และมคีวามสมัพันธก์บัโอกาสทีจ่ะเกดิ AE ในการดแูลผูป่้วย 



จดุดอ้ยของการใช ้Trigger tools 

 ภาระงาน : การใชท้มีสบืคน้เวชระเบยีน 
 ไมท่นัเหตกุารณ์ : ไมส่ามารถชว่ยเหลอื ระงับเหต ุในผูป่้วยราย

นัน้ได ้โดยเฉพาะทีเ่ป็น AE ระดบั E ขึน้ไป 
 เป็นการบรหิารจัดการความเสีย่งเชงิรับ รวมทัง้ไมไ่ดค้รอบคลมุ 

AE ทีม่คีวามรนุแรงไมม่าก 

พจิารณาแลว้ Conventional trigger tool  
ไมน่่าจะเหมาะสําหรับบรบิท โรงพยาบาลศริริาช 

 



คณะฯ/ภาควชิา /ฝ่าย /หนว่ยงาน/บคุลากรทางคลนิกิ 

ระบบคณุภาพ Lab/ หนว่ยงาน (ISO) 
สมป. 2548 และทกุ 2 ปี  

ระบบคณุภาพโรงพยาบาล (HA) (HA/JCIA) 

2nd HA 3rd HA สรพ. 1st HA 
10 ม.ค. 2545 6 ม.ีค. 2551 11 ม.ิย. 2547 

5th HA 
ม.ิย. 2557 

ระบบการบรหิารจดัการระดบัคณะฯ (TQA) (MUQD) 

มหาวทิยาลยัฯ 

2548 และทกุ 1 ปี  

(MUQD/EdPEx) 

กสพท 
ม.ค. 2554 

มหาวทิยาลยัฯ 

2555 และทกุ 1 ปี  

ระยะที ่ 1 
 

พฒันาระบบคณุภาพ 
 

2542-44 

ปี 2541 สรพ. ชกัชวนใหค้ณะฯดําเนนิการ
รับรองคณุภาพโรงพยาบาล 

คณะฯ/ภาควชิา /ฝ่าย /หนว่ยงาน/บคุลากรท ัง้คณะฯ 

Advanced 
HA 

TQA 

ระยะที ่ 2 
 

พฒันากระบวน 
การดแูลผูป่้วย 

 
2545-47 

ระยะที ่ 3 
 

พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
 

2548-50 

26 ก.ย. 2554 
4th HA 

ระยะที ่ 4 
 

พฒันาสูอ่งคก์รทีม่ชีวีติ & 
  

เรยีนรู ้ สูน่วตักรรม 
 

2551-54 

ระยะที ่ 5 
 

พฒันาสูก่ารสรา้ง 
วฒันธรรมความปลอดภยั  

วฒันธรรมคณุภาพ  
วฒันธรรมการเรยีนรู ้ & 
ความเป็นเลศิอยา่งย ัง่ยนื 

 
2555-58 

 

มุง่เนน้ TQA, Clinical 
tracer, RM, KM, Lean-R2R  

ในการขับเคลือ่น 

เสน้ทางการพฒันาคณุภาพศริริาช
สูค่วามเป็นเลศิและย ัง่ยนื 



โรงพยาบาลศริริาชควรจะมกีารใช ้trigger tool 
หรอืไม ่อยา่งไร 

 ควร 

เนือ่งจาก 
 ผูป่้วยมคีวามซบัซอ้น  
 มผีูเ้ชีย่วชาญทีห่ลากหลาย 

ตอ้งการการดแูลอยา่งเป็นทมีสหสาขาวชิาชพีในทศิทางเดยีวกนั 

 ลดความเสีย่งของผูป่้วย เมือ่รับไวใ้นการดแูลในโรงพยาบาล  
 เพิม่ความปลอดภยั เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของการ

รักษาพยาบาล 
 เป็นพืน้ฐานการพัฒนาคณุภาพการดแูลรักษา และระบบงานที่

เกีย่วขอ้ง 
 ตอบสนองพันธกจิ วสิยัทศันข์องคณะฯ 



เริม่ทีพ่ยาบาลเพราะเป็นผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัผูป่้วย  
เป็นศนูยก์ลางของทมีดแูลรักษา 

กําหนดตวัสง่สญัญาณเนิน่ๆและบรหิารความเสีย่งเชงิรกุใน
ทศิทางเดยีวกนั โดยมแีนวทางการดําเนนิการทีเ่ป็นทีย่อมรับ

ของสหสาขาวชิาชพี อยา่งมุง่เป้า 

ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะปฏบิตั ิทีถ่กูตอ้ง  

 สามารถบรหิารจัดการความเสีย่งเชงิรกุ เพิม่ความปลอดภยั
ของผูป่้วย  

 สง่เสรมิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และคณุภาพในการดแูล
รักษา   

Siriraj Concurrent Trigger Tool (ตวัสง่สญัญาณ) 
: Modified Early Warning Sign (MEWS) 

Safety & 
Quality 



วตัถปุระสงค ์
1. จัดระบบการบรหิารความเสีย่งเชงิรกุในการดแูลผูป่้วยใน

โรงพยาบาลศริริาชอยา่งเป็นทมีสหสาขา (Siriraj concurrent 
trigger tool) โดยกําหนด Modified Early Warning Sign 
(MEWS) เป็น ตวัสง่สญัญาณ 
 จัดทํา guideline/caremap ของทมีสหสาขา รองรับการ

ดําเนนิการ เป็นการสง่เสรมิ สนับสนุนการบรหิารจัดการ
ความรูท้ีสํ่าคญัของคณะฯ สูค่วามเป็นเลศิ 

2. สง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั วฒันธรรมคณุภาพ 
และวฒันธรรมการเรยีนรูใ้นการทํางาน อยา่งเป็นทมีสหสาขา 

Siriraj Concurrent Trigger Tool (ตวัสง่สญัญาณ) 
: Modified Early Warning Sign (MEWS) 



รปูแบบการดาํเนนิการ 

 ทบทวน คน้หา guideline/CPG/caremap 

จัดทํา guideline 
 การวนิจิฉัย : อาการ อาการแสดง การตรวจคน้ 
 รักษา พยาบาล : การตอบสนองภาวะฉุกเฉนิ การ

เตรยีมการ 

 ไมม่ ี

วตัถปุระสงค ์:  
 สภาวะผูป่้วยไมเ่ลวลง  
 ผูป่้วยไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นทีป้่องกนัได ้

โดยปรกึษาอาจารยแ์พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 



ตวัชีว้ดั 

1. อตัราผูป่้วยทีไ่ดรั้บการคดักรองดว้ย MEWS 
2. อตัราผูป่้วยทีม่ ีMEWS และมภีาวะแทรกซอ้นจากสาเหตทุี่

ป้องกนัได ้
3. อตัราผูป่้วยทีม่ ีภาวะแทรกซอ้นจากสาเหตทุีป้่องกนัได ้

โดยไมม่ ีMEWS ตามทีกํ่าหนด 



จดุเนน้การพฒันาคณุภาพประจาํปี 2555 

1. ชมุชนสขุภาพด ี(Healthy Community) 
2. การพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิและยั่งยนื (Journey to Excellence & Sustainability)  

-  Clinical Tracer/CPG 
-  Benchmarking KPI 
-  Utilization Management, Lean, Lean-R2R 

3. การสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยดว้ยการบรหิารความเสีย่งเชงิรกุ (Safety 
Culture by Risk Management) 
-  การใชร้ะบบรายงานอบุัตกิารณ์ (Occurrence Report) 
-  ความตอ่เนือ่งในการรักษาทางยา (Medication Reconciliation) 
-  การใชต้วัสง่สญัญาณ (Concurrent Trigger Tool) 
-  การตอบสนองภาวะฉุกเฉนิ (Emergency Response) 

4. การสรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization) 
-  Siriraj KM strategy (Link-Share-Learn) 

5. การเพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สาร (Communication Effectiveness) 
-  การสือ่สารขอ้มลูภายในทมี/ระหวา่งทมี (Handovers) 
-  การสรา้งมสีว่นรว่มของผูป่้วยและญาตใินการดแูลรักษา 
-  การบนัทกึเวชระเบยีน/ขอ้มลูสําคญั 

6. สรา้งความพงึพอใจแกผู่ใ้ชแ้ละทมีผูใ้หบ้รกิารอยา่งสมดลุ (Increase Customer 
and Staff Satisfaction) 

“HEROES” 



ทาํอยา่งไร 
ผลเป็นอยา่งไร 



คน 

KM เป็นกระบวนการทีเ่ป็นระบบในการ 

Best practices และสารสนเทศ 
ทีม่ปีระโยชนต์อ่การดําเนนิการขององคก์ร 

ความรูเ้ชงิทฤษฎ/ี 
 ประจักษ์ 
(Explicit) 

  การจัดการ      คน้หา     ความรู ้
  การจัดการ     รวบรวม     ความรู ้
  การจัดการ   กลัน่กรอง     ความรู ้
  การจัดการ  แลกเปลีย่น     ความรู ้
  การจัดการ        ใช ้     ความรู ้
  การจัดการ       สรา้ง     ความรู ้
  การจัดการ      จัดเก็บ     ความรู ้

ระบ ุ

 ทนุปัญญาภายในองคก์ร 

 ทนุปัญญาภายนอกองคก์ร 

   ความรูข้ององคก์ร (Knowledge capital) 

ความรูป้ฏบิัต ิ 
(ทนุปัญญา) 

(Tacit) 

การจดัการความรู ้
(Knowledge Management) 

ความรู ้(Knowledge) : สารสนเทศ + ประสบการณ์ในการทํางาน 

สมรรถนะหลกั 
& วสิยัทศัน ์

ความรูข้อง
องคก์ร 



Siriraj KM Strategy  
(Link-Share-Learn) 

Link 

Share 

Empowerment evaluation 
(ประเมนิผล & เชดิชู) 
รางวลัโครงการตดิดาว :  

KM criteria 

• ผูเ้ชีย่วชาญภายใน สายสนับสนุน 
  ผูบ้รหิารและทมีประสานงาน 
• หลกัฐานทางวชิาการ คลงัความรูอ้งคก์ร  
  intranet/internet  คูม่อื เอกสาร ตํารา 

• การใชข้อ้มลูบรหิาร 
จัดการ ตดิตาม ประเมนิผล 
KPI & benchmark เพือ่ 

   - พัฒนา ตอ่เนือ่ง (CQI) 
   - แบง่ปัน/ขยายผล (KM) 
   - สรา้งระบบงาน/ความรู ้  
     ใหม ่(Innovation) 
• ประเมนิตนเอง :  
   Internal survey 
• ประเมนิจากองคก์รภายนอก 

หน่วยงาน 

นวตักรรม 

รายบคุคล 

พฒันาคน 
ใช ้K. สรา้ง K. 

ยกยอ่ง ใหเ้กยีรต ิ

“วสิยัทศัน”์ 
ความภาคภมูใิจ 
เผยแพรสู่ส่งัคม 

พัฒนาระบบงาน  
นวตักรรม คลังความรู ้KM Website 

เอกสารคณุภาพ แหลง่เรยีนรูท้ีสํ่าคัญและจําเป็น 

• CoP : สกดั รวบรวม  
  เรยีบเรยีง ความรูท้ีสํ่าคญั 
  สรา้งระบบงานของคณะฯ 
• เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้:  
  ST, SST, good/best  
  practice, Mentor 
• จัดเก็บความรู ้

Learn 

Siriraj KM strategy 
KM tools 

High 
risk 



คร ัง้ที ่1 

คร ัง้ที ่2 

คร ัง้ที ่3 

คร ัง้ที ่4 

MEWS : Increase intracranial pressure 

อยากเห็นอะไร ไมอ่ยากเห็นอะไร 
รูไ้ดอ้ยา่งไร ใหไ้วและถกูตอ้ง 
ทําอยา่งไรจงึป้องกนั และจัดการใหเ้ร็วและด ี





MEWS : Increase intracranial pressure  
& R2R 

ตอ่ยอดสู ่
R2R 

ตวัชีว้ดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลลพัธก์อ่น
ดาํเนนิการ 

ผลลพัธท์ีป่ฏบิตัไิด ้
2556 2557 

1. อตัราความถกูตอ้งของการตรวจพบ
ภาวะ IICP จากการใช ้MEWS เมือ่
เทยีบกบั CT Scan (%) 

80 68.5 
(n=73) 

70.55 68.5 

2. ผลการรักษาภาวะ IICP  
- Improve (%) (คะแนน GCS และ 
Motor Power grade ) 

 
≥50 

 
48.80 

 
56.52 

 
55.17 

- อตัราการตาย (%) ≤8 19.50 9.57 5.75 



Gynecologic postoperative bleeding  
and hypovolemia 



Pressure Ulcer Prevention:  
SSI-ET Bundle 

Pre 



Pressure Ulcer Prevention:  
SSI-ET Bundle 

Pre 



Siriraj Concurrent Trigger Tool 

มุง่ตอบสนอง 
safety KPI 

รพ. & สู ่HRO 



คณะฯ/ภาควชิา /ฝ่าย /หนว่ยงาน/บคุลากรทางคลนิกิ 

ระบบคณุภาพ Lab/ หนว่ยงาน (ISO) 
สมป. 2548 และทกุ 2 ปี  

ระบบคณุภาพโรงพยาบาล (HA) (HA/JCIA) 

2nd HA 3rd HA สรพ. 1st HA 
10 ม.ค. 2545 6 ม.ีค. 2551 11 ม.ิย. 2547 

5th HA 
ม.ิย. 2557 

ระบบการบรหิารจดัการระดบัคณะฯ (TQA) (MUQD) 

มหาวทิยาลยัฯ 

2548 และทกุ 1 ปี  

(MUQD/EdPEx) 

กสพท 
ม.ค. 2554 

มหาวทิยาลยัฯ 

2555 และทกุ 1 ปี  

ระยะที ่ 1 
 

พฒันาระบบคณุภาพ 
 

2542-44 

เสน้ทางการพฒันาคณุภาพศริริาช
สูค่วามเป็นเลศิและย ัง่ยนื 

ปี 2541 สรพ. ชกัชวนใหค้ณะฯดําเนนิการ
รับรองคณุภาพโรงพยาบาล 

คณะฯ/ภาควชิา /ฝ่าย /หนว่ยงาน/บคุลากรท ัง้คณะฯ 

TQC 
2559 

Advanced 
HA 

TQA 

ระยะที ่ 2 
 

พฒันากระบวน 
การดแูลผูป่้วย 

 
2545-47 

ระยะที ่ 3 
 

พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
 

2548-50 

26 ก.ย. 2554 
4th HA 

ระยะที ่ 4 
 

พฒันาสูอ่งคก์รทีม่ชีวีติ & 
  

เรยีนรู ้ สูน่วตักรรม 
 

2551-54 

ระยะที ่ 5 
 

พฒันาสูก่ารสรา้ง 
วฒันธรรมความปลอดภยั  

วฒันธรรมคณุภาพ  
วฒันธรรมการเรยีนรู ้ & 
ความเป็นเลศิอยา่งย ัง่ยนื 

 
2555-58 

 

ระยะที ่ 6 
 

พฒันาสูอ่งคก์รที ่
นา่ไวว้างใจ (HRO) & 

องคก์รทีม่ ี
สมรรถนะสงู (HPO) 

 
2559-62 

 

มุง่เนน้ TQA,  
Siriraj CT Plus, Siriraj CTT, 

Innovation, KM & BP,  
Lean-R2R 

6th HA 
ก.ย. 2560 

TQA 

2562 

Specific dis. 
certification 

WFME           AUNQA 

, AAHRPP 



SiCTT & การตอ่ยอด 

 บรูณาการการแพทยแ์ผนไทย & แผนปัจจบุนั 

ปีงบประมาณ จาํนวน 
(เร ือ่ง) ชือ่เร ือ่ง 

2558 3 1. แนวทางในการคดักรองผูป่้วยทีม่ภีาวะเสีย่ง 
2. แนวทางการดแูลรักษาผูป่้วยดว้ยวธิหีตัถการ 
3. แนวทางการรักษาผูป่้วยดว้ยยาสมนุไพร 

 ขยายสูส่มาคมแพทยแ์ผนไทยของประเทศ เพือ่
สรา้งแนวปฏบิตักิารรักษาผูป่้วยดว้ยการแพทยแ์ผน
ไทยประยกุตท์ีบ่รูณาการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 



 เกดิการถา่ยโอนความรูร้ะหวา่งและขา้มทมีอยา่งเป็นระบบ 
โดยมเีป้าหมายเดยีวกนั (ปลอดภยั & คณุภาพ) เกดิการ
สรา้งความรูใ้หพ้รอ้มใช ้เพือ่ป้องกนักอ่นเกดิเหต ุ 

 บคุลากรหนา้งานสามารถประเมนิความเสีย่ง และ
ชว่ยเหลอืผูป่้วยไดท้นัทว่งท ีดว้ยแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
มาตรฐานกลาง 

 กระบวนการทํางานราบรืน่ขึน้ 
 สามารถพัฒนาสมรรถนะทีสํ่าคญัและจําเป็นของพยาบาล

โดยเฉพาะบคุลากรใหม ่ไดเ้ร็ว เป็นระบบ 

การเรยีนรู ้



 รางวลั Excellence Award 2009 
ประเภท Business Enabler 

Government Sector 

เกณฑ ์:  
ความไวว้างใจ คณุภาพ คณุคา่ 
ภาพลักษณ์ทีแ่ข็งแกรง่   
เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
นวตักรรมใหม่ๆ สูต่ลาดเสมอ 

 รางวลั Trusted Brand (ระดบัทอง)  
 6 ปี ตดิตอ่กนั (2550 - 2555) 

Platinum Award  
ปี 2554 

 ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้รหิารทกุระดับ 
 กําหนดกลยทุธแ์ละทมีสนับสนุนชดัเจน 
 ตัง้เป้าหมายชดัเจน  
 สรา้งความมสีว่นรว่มของทกุระดับ และคณุคา่

แกท่กุฝ่าย โดยการบรหิารจัดการอยา่งเป็น
ระบบ เชือ่มโยงผูเ้ชีย่วชาญ และผูป้ฏบิตังิาน 

 ตดิตามประเมนิผล และพัฒนาตอ่เนือ่ง & ตอ่
ยอดสูค่วามเป็นเลศิ 

 ม ีknowledge facilitator และทมีสนับสนุน 
 ใช ้Siriraj KM strategy (Link – Share – 

Learn) & SIRIRAJ culture ขบัเคลือ่น  
 ทีสํ่าคัญคอื ชาวศริริาชมคีวามมุง่มั่นในการทําด ี

เพือ่สว่นรวม 

ปจัจยัความสําเร็จ 



ขอบคณุคะ่ 
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