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การทบทวนท่ีสมัผสัได้ 
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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 
 เพ่ือสร้างความตระหนัก เรียนรู้ ในความมหศัจรรยแ์ห่งลมหายใจท่ี

สมัผสัได้ถึงคณุค่าของการทบทวน 
 

 เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรคร์ปูแบบการทบทวนท่ีเรียบง่าย  
 

 สร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ในการทบทวน เพ่ือให้ทีมพยายามหาโอกาสในการทบทวนให้

ได้มากท่ีสุด จนนําไปสู่การทบทวนในงานประจาํ 
 

 เพ่ือให้มีการขยายผลการทบทวนรายกรณีสู่การพฒันาระบบงาน 

สร้างสรรคท์างออกในการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดี

ย่ิงข้ึน 
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“บริการสขุภาพของไทยเป็นบริการท่ีมีคณุภาพและน่าไว้วางใจ 

ในทุกมิติ ทุกขัน้ตอน ทุกเวลาสาํหรบัทุกคน 

ด้วยการพฒันาอย่างไม่ออมมือ เตม็ศกัยภาพ 

ท่ีมนุษย์สร้างสรรคพึ์งทาํได้” 

อนุวฒัน์ ศภุชุติกลุ : HA Update 2016,P.11 
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สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
ปรบัจูนเจตคต ิ

Train 
Monitor 

Trace 

  Possible Action for Change : ทบทวนท่ีสมัผสัได้ 

ประเมินผล 
ปรบักระบวนการ 

เช่ือมโยง ขยายผล 

ยกระดบัผลลพัธ ์

วิเคราะห์ 
อะไรดี 

ดีเพราะอะไร 

อะไรยังไม่ดี 

ไม่ดีเพราะ

อะไร 
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ทุกลมหายใจกบัการทบทวน 
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MOMMA 

TEST 



คะแนน 1    มกีารทบทวนเป็นคร ัง้คราว 

คะแนน 2    มกีารทบทวนที่สอดคล้องกบับริบทของหน่วยงาน                     

คะแนน 3    มีการทบทวนที่ครอบคลมุโอกาสเกิดปัญหาสําคญั  นํามาสูก่าร                         

ปรบัปรงุระบบงาน 

คะแนน 4    มีการทบทวนที่บูรณาการเข้าเป็นกิจกรรมประจาํ มีการติดตามการปฏิบติั

ตามและผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ 

คะแนน 5    มวีฒันธรรมของการทบทวนคณุภาพการดแูลผู้ป่วย รวมทัง้การมีระบบ  

Concurrent monitoring  

 
 

การทบทวนการ ให้บริการ และการดแูลผูปวย 
 



ปญหาทีพ่บในการทบทวน 

• ทบทวนเป็นคร ัง้คราว นานๆ คร ัง้ 
 

• ทบทวนเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์รนุแรง 
 

• ทบทวนไม่ครอบคลมุปัญหาสาํคญั เช่น การทบทวนการส่งต่อการทบทวนโดยผู้
ชาํนาญกว่า 

 

• ทบทวนแล้วเกิดความเครียด ความขดัแย้ง มุ่งค้นหาความบกพร่อง 
 

• การทบทวนการใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบการใช้ 
Guideline ได้ข้อสรปุเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

 

• ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการทบทวน ไปวางระบบหรือขยายผล 
 

• ขาดมุมมองการแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมที่เกี่ยวข้อง 
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หวัหนา้หน่วยใหค้วามสําคญั มุ่งมัน่ พาทํา ติดตาม 

ทบทวนในงานประจาํ ใชเ้วลาสัน้ๆ 

ทบทวนกนัเอง ไม่ตอ้งมีใครมาสัง่ 

ทบทวนทุกระดบั ไม่เลือกว่าเป็นใคร เม่ือไร  

มีกรอบแนวคิด แต่รูปแบบไม่จํากดั มุ่งเนน้ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปจากการ

ทบทวน เพือ่นําไปปรบัปรุงระบบงาน 

ขยายผลจากการทบทวน แพร่กระจายไปสู่วงกวา้ง 

Positive thinking มีเจตคติที่ดีต่อการทบทวน  เร่ิมจากตวัเราและ

มองเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน 

SIMPLIFY   REVIEW 



ทกุลมหายใจที่มีคณุค่ากบัการทบทวนในงานประจาํ 

• การทบทวนเพ่ือการเรียนรู้ของทีม โดยเฉพาะอย่างย่ิง เป็นการประเมิน

ตนเองเพ่ือให้ทีมงานได้สรปุบทเรียน มิใช่การทบทวนเพ่ือทาํการบา้นส่งผู้

เยี่ยมสาํรวจหรือ สรพ. 

• สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่างการทบทวนด้วยการ “คิดบวก ฟังบวก 

ตอบบวก” ลดความกงัวลเก่ียวกบัการหาความผิดพลาด ผู้ท่ีต้องรบัผิดชอบ  

• ใช้ประโยชน์จากข้อมลูการทบทวน มาออกแบบระบบงานให้มีความชดัเจน

ในการปฏิบติั สามารถทาํซํา้ได้อย่างคงเส้นคงวา  

• มีระบบการวดัผลท่ีฝังอยู่ในระบบ  หมัน่ถามตนเองตลอดเวลาว่าผลงานท่ี

เกิดขึ้นเป็นอย่างไร รบัรู้ด้วยข้อมลูอะไร จะทาํให้ดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ได้อย่างไร  



ลกัษณะวฒันธรรมความปลอดภยั 

• นําเรื่องความเสีย่งมาเลา่สูก่นัฟังไดอ้ย่างสะดวกใจ 

• ทบทวนและเรียนรูจ้ากเหตุการณ์ทีรุ่นแรงโดยไม่ชกัชา้ 

• การรายงานอบุตักิารณ์ทีค่รอบคลมุ 

• มีสายตาที่ว่องไวในการมองหาความเสีย่งตลอดเวลา 

• ขวนขวายหาทุกวิธีการที่จะทาํใหเ้กิดความปลอดภยั 

• สอดแทรกแนวคดิความปลอดภยัเขา้ในทกุโอกาส 

• ผูนํ้าเห็นคุณค่าและใสใ่จอย่างต่อเน่ือง 

• ต่อยอด ขยายผล จากจุดเลก็ๆ 

• Share ขอ้มูล Share ปญัหา Share ทางออก Share ความรูส้กึ 



ถา้ทา่นอยูใ่นหน่วยงานตอ่ไปน้ี  

ทา่นจะทบทวนอะไรบา้ง? อยา่งไร? 

• ER 
• OPD 
• LR  
• IPD  

• หน่วยสนับสนุนบริการ 



คดิใหม ่ ทาํใหม ่ กบักจิกรรมทบทวนทีสํ่าคญั 

• การทบทวนการส่งต่อ 

• การทบทวนเหตกุารณ์สาํคญั 

• การทบทวนโดยผู้ชาํนาญกว่า 

• การทบทวนขณะดแูลผู้ป่วย 

• การทบทวนเวชระเบยีน 

• การทบทวนตวัช้ีวดั 



• มองหาส่ิงท่ีเราทาํไม่ได้ ทาํได้ไม่ดี นํามาปรบัปรงุศกัยภาพของ

บุคคล องคก์ร ระบบงาน  

• ควรทบทวนทุกครัง้ท่ีมีการส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรกัษา 

• ควรทบทวนโดยเรว็ขณะท่ีผู้เก่ียวข้องยงัจดจาํเหตุการณ์ต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นได้ ยงัรบัรู้ความรู้สึกของผู้รบับริการ 

 

 

 

การทบทวนการส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรกัษา 



ใครควรเข้าร่วม 

การทบทวนการส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรกัษา 

• ควรร่วมมือกนัในทุกระดบั 

• ผู้ปฏิบติังานท่ีหน้างานควรสรปุเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมทัง้

อธิบายสาเหตุในมุมมองของตน 

• หวัหน้างาน แพทย์ควรทบทวน หาข้อมูลและให้ความเหน็

เพ่ิมเติม 

• ในเร่ืองสาํคญัควรให้ทีมงานท่ีเป็นกลางเข้าร่วมหาข้อมูล

เพ่ิมเติม แต่อาจต้องจาํกดัขอบเขตการรบัรู้ หากเป็นเร่ือง 

sensitive  



เน้ือหาท่ีควรเน้น 

ในการทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรกัษา 

• เหตผุลท่ีเกิดเหตกุารณ์ เป็นเพราะทาํไม่ได้ หรือทาํไม่ดี 

หรือทาํดีแต่ไม่ถกูใจผู้รบับริการ 

• ถ้าทาํไม่ได้ ควรจะมีการเพ่ิมศกัยภาพของบคุคล องคก์ร

อย่างไร 

• ถ้าทาํไม่ดี จะทาํให้ดีขึน้ได้อย่างไร 

• การวินิจฉัยและการดแูลก่อนส่งต่อ ทาํได้ถกูต้อง

เหมาะสม เพียงใด  

 



• การทบทวนควรนํามาสู่การพฒันาศกัยภาพ มิใช่ทบทวนแล้ว ได้

ข้อสรปุว่า  “ผู้ป่วยสมควรได้รบัการส่งต่อ” เพียงอย่างเดียว 

• การรบั Feedback จากรพ.ปลายทาง มีความสาํคญัสูงมากในการ

พฒันาศกัยภาพต่อ 

• ควรมีการส่ือสารข้อมูลผลลพัธ์การส่งต่อผูป่้วยกบัรพ.ท่ีรบัผูป่้วย

ปลายทางอย่างใกล้ชิด  จะทาํให้ทราบว่า การวินิจฉัยถกูต้อง? การ

ดแูลขัน้ต้น เหมาะสม? การดแูลระหว่างส่งต่อเหมาะสม?  ละเลยบาง

ส่ิงบางอย่างไปหรือไม่?  ขาดความรู้ในบางเรื่องท่ีควรรู้หรอืไม่? 

 

ความคาดหวงัการนําผลการทบทวนไปใช้ประโยชน์? 

การส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรกัษา 

 



การทบทวนเหตกุารณ์สาํคญั 

เหตกุารณ์สาํคญัท่ีควรนํามาทบทวน :  

• ผู้ป่วยเสียชีวิตทกุราย 
 

• ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทกุราย    

• ผู้ป่วยท่ีญาติแสดงความไม่พอใจสงู มีโอกาสเกิดข้อร้องเรียนสงู  
 

• อบุติัเหตท่ีุก่อให้เกิดการบาดเจบ็ต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี 

  

คือการเรียนรู้และจัดระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซํา้ 

และการจัดการกับปัญหารุนแรงอย่างเหมาะสม 



ทบทวนเหตกุารณ์สาํคญัอย่างไร 

จึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

• รีบทบทวนทนัทีเม่ือทราบเหต ุ

• เกบ็ข้อมลูรายละเอียดต่างๆ ในสถานท่ีจริงให้มากท่ีสดุ ทัง้

จากการสมัภาษณ์ และหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

• มองระบบท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

• วิเคราะหใ์ห้ได้ Root cause เพ่ือการป้องกนั แก้ไขท่ีย ัง่ยืน 

• การป้องกนัควรเน้นการออกแบบระบบให้คนทาํงานง่ายขึน้ 



ใครควรเป็นผูท้บทวนเหตุการณ์สาํคญั 

• ควรเป็นคนกลางท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกบัเหตุการณ์ (ถ้าทาํได้) 

• ควรเป็นผู้มีความรู้ในเร่ืองนัน้ดี และเป็นท่ียอมรบั 

• ควรจาํกดัจาํนวนให้มีน้อยท่ีสดุ  ไม่เกิน 3 คน 

• ควรรายงานตรงต่อผู้อาํนวยการ 

• อาจปรึกษาผู้เช่ียวชาญภายนอก ถ้าจาํเป็น 

 



การทบทวนโดยผูช้าํนาญกว่า 

• หวัใจสาํคญั คือการใช้ศกัยภาพของผู้เก่งกว่าในองคก์รมา พฒันา

ศกัยภาพของผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

• เป็นการเรียนรู้ท่ีตรงประเดน็ เป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง มีการ

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเรว็  
 

• ความถ่ีของการทบทวน : ER  ควรทบทวนทนัทีในวนัรุ่งข้ึน เพราะ

หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน  อาจก่อให้เกิดผลเสีย รนุแรง การ

ทบทวนรายเดือน รายสปัดาห์ อาจไม่เพียงพอ 
 

• สาํหรบังานในลกัษณะอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจ 



จะคดัเลือกกรณีอยา่งไร มาทบทวน 

โดยผูช้าํนาญกว่า เพื่อประหยดัเวลา  

• พยาบาลเลือกกรณีท่ีตนไม่มัน่ใจหรือต้องการเรียนรู้มาให้แพทยท์บทวน 

• จดัระบบสุ่มผู้ป่วยอ่ืนมาทบทวนอีกจาํนวนหน่ึง 

• เวลาท่ีใช้ในการทบทวน ไม่ควรเกินวนัละ 15 นาที  

• เม่ือชาํนาญขึ้น จะใช้เวลาน้อยลง และทบทวนได้มากขึ้น 

การใช้ประโยชน์จากข้อมลูการทบทวน :  

• ติดตามผู้ป่วยมารบัการตรวจรกัษาเพ่ิมเติม (ถ้าจาํเป็น) 

• จดัให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มคนท่ีต้องทาํงานโดยเรว็ท่ีสุด ไม่ควรรอ

วางแผนเป็นเดือนๆ 

 

 



• แพทยท์บทวนการตรวจรกัษาของพยาบาล 

• แพทยผ์ู้เช่ียวชาญทบทวนการตรวจรกัษาของแพทยท์ัว่ไป 

• ผู้มีประสบการณ์สงูได้รบัการฝึกอบรมมาเป็นการเฉพาะ   

ทบทวนการปฏิบติังาน ของผูมี้ประสบการณ์น้อยกว่า ใน

งานบางอย่างท่ีต้องใช้ความชาํนาญ เช่น Counseling, การ

อ่าน EKG, การคดักรอง 

 

การทบทวนโดยผู้ชาํนาญกว่า 
จะขยายความหมายหรือประยกุต์ใช้กบังานต่างๆ อยา่งไร? 

 



การทบทวนขณะดแูลผู้ป่วย 

• เพ่ิมความไวในการค้นหาผูป่้วยได้ 

• ตอบสนอง แก้ไขปัญหาของผูป่้วยได้ทันท่วงที 

• เป็นการเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูป่้วยแต่ละคน หยิบยืน่ให้ 

• เรียนรู้จากมุมมองของวิชาชีพอื่น 

• เหน็ประเดน็ท่ีจะนํามาปรบัปรงุระบบงาน 

 

 

 

 

 

ต้องทาํขณะท่ีผู้ป่วยยงันอนรกัษาอยู่ในโรงพยาบาล 



 

การทบทวนขณะดแูลผูป่้วย 

 • ส่ือสารให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจเหตุผลของการปรบั

ระบบงาน 

• จดัระบบท่ีจะให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัในอนาคต 

• ทุกคนมีความไวมากขึน้ในการตรวจจบัปัญหา 

 

 



การทบทวนขณะดแูลผูป่้วย 

การเช่ือมโยงการทบทวนกบัความเสี่ยงทางคลนิิก? 

• การพิจารณาว่าผู้ป่วยรายนัน้มีความเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนอะไร   

• การตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีค้นพบ คือการจดัการกบั

ความเส่ียง เพ่ือป้องกนัผลท่ีไม่พึงประสงค ์

• ข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการป้องกนั

ความเส่ียง สาํหรบัผู้ป่วยท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 



การทบทวนขณะดแูลผู้ป่วย 

• ควรทบทวนทุกโอกาสท่ีเป็นไปไดร้ะหว่างท่ีดูแลรกัษาผูป่้วย  

• สามารถทําไดทุ้กวนัระหว่างการตรวจเย่ียมร่วมกนัระหว่างแพทย์

พยาบาล วิชาชีพอื่นๆ  

• การทบทวนร่วมกบัสหวิชาชีพ อาจกาํหนดทุกสปัดาห ์

• ทีมสหวิชาชีพช่วยใหเ้กิดมมุมองหลากหลายจาํเป็นในผูป่้วย

ซบัซอ้น   

• การรอทีมสหวิชาชีพอย่างเดียวอาจทําใหเ้สียโอกาสการเรียนรูจ้าก

ผูป่้วย  

 

 

 

 

 



การทบทวนขณะดแูลผู้ป่วย 

จะบนัทึกข้อมูลจากการทบทวนผู้ป่วยอย่างไร 

• ถ้าเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ กบ็นัทึกข้อมูลเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ 

• ถ้าการทบทวนพบปัญหาบางอย่างท่ีมองข้ามไป กค็วรบนัทึกส่ิงท่ี

พบเหน็ และการดแูลผู้ป่วยท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมานัน้ในเวชระเบียน 

• อาจพบว่ามีบางกรณีน่าสนใจท่ีควรบนัทึกไว้เรียนรู้ในอนาคต ก็

ควรจดบนัทึกไว้ต่างหาก และพยายามนํามาขยายผลแลกเปล่ียน

เรียนรู้กนั 

 บนัทึกข้อมลูปัญหา ตามท่ี RMC.โรงพยาบาลออกแบบ

ระบบ เพ่ือเกบ็ประเดน็ความเส่ียง  



การทบทวนเวชระเบียน 

• เพื่อให้เหน็จุดอ่อนของการบนัทึก นําไปสู่การปรบัปรงุ

การบนัทึกและการประเมินคณุภาพการดแูล ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดแูลผูป่้วย 

• ทุกขอ้มูลของการบนัทึก เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 

กรณีมีการฟ้องร้อง 

 

 

 



การทบทวนตวัช้ีวดั 

 

 

 
ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ของ 

หน่วยงาน องค์กร และการดูแลผู้ป่วยของเรา  

ทบทวนทุกระดบั  
ตัง้แต่ ระดบัหน่วยงาน  โครงการ และองคก์ร 



Buzz Group 
กรณีศึกษา  



• ผู้ป่วยชายไทย  อาย ุ55 ปี  U/D HT. ไม่ด่ืมสรุา ไม่สบูบุหรี่ รกัษาต่อเน่ือง  ไม่ขาดยา   
1ชม.ก่อนมารพ.ฯ ไข้สงู  ไม่ไอ  ไม่หอย  ไม่มปัีสสาวะแสบขดั 

• 18.30น. V/S BT.=40°c,PR.=116bpm. RR.=20bpm,BP.=178/90mm.Hg rest 
repeat BP.=150/90mm.Hg. 

• Not pale,no jaundice,not inject pharynx,regular heart sound,lung clear,soft 
abd., Rt.CVA Tenderness 

• Rx. CBC., UA. 

• 19.00น.ญาติตะโกนเรียก ผป.ล้มในห้องน้ําขณะเกบ็ปัสสาวะ พบว่าเป็นลม หมด
สติ no pulse รีบเคล่ือนย้ายกลบัเข้า ER. 

• 1930 น. Start CPR EKG: พบ VF Cardiac arrestDefrib.200J 
Refer รพศ.(ระยะทาง 30 กม.) 

 
 

 

 

Dx.Acute Febrile Illness c HT.  กรณีศึกษาท่ี 1  



• 2ก.พ.58 : ผป.ชายไทย อายุ 31 ปี U/D HIV Positive(CD4=14) ตาขวามวักอ่นมา
รพ.ฯ 2 เดือน ปว.การรับการรักษา : ต.ค.58 Dx.Cytomegalovirus 
Retinitis(CMVR) Rt.Eye  จกัษุแพทยส่์งconsult Med. เพื่อAdm.ใหย้า Systemic 
Gancyclovir 1 cycle 

• F.U.1 wks.พบว่าการติดเช้ือท่ีจอประสาทตาไม่ดีข้ึน และเร่ิมมีการติดเช้ือท่ีตาซา้ย 

จึงAdm.ใหย้า Systemic Gancyclovir อีก 1 cycle 

• 26ม.ค.59: การติดเช้ือไม่ดีข้ึน จกัษุแพทยฉี์ด Intravitreal gancyclovir 1 doseและ 

นดัมาฉีดซํ้ าใน 28ม.ค.59อีก 1 dose Refer รพศ.เพื่อพบแพทยด์า้นจอประสาทตา 

• แพทยร์พศ.Dx.Cytomegalovirus retinitisBE. R/O Ac. Retinal Necrosis Rt.Eye 

• 1ก.พ.59 :ผ่าตดัตาขวาพบว่าจุดรับภาพชดับนจอประสาทตาขวาบวมมาก มีพงัผืดท่ี
จอประสาทตา เขา้ไดก้บัลกัษณะ Severe Drug Toxicity 

 

 
 

กรณีศึกษาท่ี 2  



ข้อมลูการทบทวนจาก รพช. 60 เตียง (25/04) 

• หญิงตัง้ครรภอ์าย ุ22 ปี G1P0 GA. 38 wks.  EDC. 19/04 ได้รบัการ
ส่งต่อมาจาก PCU ตัง้แต่  20/01 เน่ืองจาก BP. 155/113 mm.Hg.  

Pitting edema 2+ แพทยจ่์ายยา Aldomet ให้ 1 เดือน 

• 10/03 BP.=180/130 mm.Hg.  Adm. อยู่รพ.ฯ 2 วนั แพทยส์ัง่

จาํหน่าย นดัติดตามทกุสปัดาห ์

• ผป.มาตรวจตามนัดอีก 3 ครัง้ แต่ละครัง้ BP.อยู่ในช่วง 160-180/ 

90-120 mm.Hg. แต่ไม่ได้รายงานแพทย(์ครัง้ท่ี 3 : -31/03) 

• 03/04  ผป.ไม่รู้สึกตวั  ชกัเกรง็ทัง้ตวั 

กรณีศึกษาท่ี 3  
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จากการทบทวน : หวัใจสาํคญัของการป้องกนั  

• ถ้าเคยมีเหตุการณ์เกิดขึน้ ต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียด ทาํความเข้าใจ 

ความรู้สึกผู้ปฏิบติังาน 

• พยายามออกแบบระบบงานให้ง่ายต่อผู้ปฏิบติังาน และสามารถป้องกนัเหตุไม่

พึงประสงคไ์ด้  (ถามตวัเองว่า  ทาํอย่างน้ีแล้ว จะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ซํา้มาก

เพียงใด)  

• การจดัทาํคู่มือ แนวทางป้องกนัความเส่ียงเพื่อส่ือสารให้ทุกคน รบัทราบ คู่มือที่

จดัทาํ  ควรกระชบัและง่ายต่อการทาํความเข้าใจ 

• ทาํอย่างไรจึงจะมีการปฏิบติัตามแนวทาง? :  คาํตอบที่ต้องการไม่ใช่คู่มือ  

    แต่อยู่ที่ความตระหนักในโอกาสเกิดปัญหา  เครื่องเตือนใจ  ส่ิงอํานวยความ

สะดวก  การติดตาม และสะท้อนกลบั  

 



Team Specific Activities Combination Hospital -wide 

ทบทวนขา้งเตียง 

ทบทวนการใชข้อ้มูลวิชาการ 

ทบทวนส่งต่อ/ขอยา้ย/ปฏิเสธการรกัษา 

ทบทวนโดยผูช้าํนาญกว่า 

ทบทวนตวัช้ีวดั 

ทบทวนเหตกุารณ์สาํคญั / เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์

ทบทวนความคลาดเคล่ือนทางยา /ผลไม่พึงประสงค ์

ทบทวนการใชท้รพัยากร 

ทบทวนเวชระเบียน 

ทบทวนการติดเช้ือ 

ทบทวนคาํรอ้งเรียน 

ลดภาระในการทบทวนของแต่ละหน่วยงาน 



จากหน่ึงเหตุการณ์ สู่การมองระบบ 



ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการทบทวน 

Complaint Management 

 
Competency Management 

 

Adverse Event  / Risk Management 

 

Infection Control System 

Drug Management System 

 
Medical Record System 

 

Resource Management  (UR) 

 

Measurement & Monitoring 

 

Patient care / nursing process 

 

EBP : Clinical CQI 
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ทบทวนสอดคลอ้งบรบิทของหน่วยงานอย่างสมํา่เสมอ ?  

ทบทวนครอบคลมุโอกาสเกดิปญัหาสาํคญั ?  

ทบทวนที่บูรณาการเขา้เป็นกจิกรรมประจาํ ? 
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ทําอย่างไร ??  
ใหก้ารทบทวน อยู่ในลมหายใจเขา้-ออก อย่างย ัง่ยนื 
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ตามวงล้อแห่งการพฒันาและการเรียนรู้ Do Safety 

กต้็องเรียนรู้ Do ลด Risk  

ทบทวนอย่างมีคณุธรรมจริยธรรม ด้วยการ Do CQI 

คณุภาพในทุกลมหายใจ 
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We can’t correct the past, But we might change the future. 
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THANK YOU 
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