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รายงานการประชุมคณะกรรมการความเส่ียงโรงพยาบาลหนองมะโมง 
ครั้งท่ี 5/ 2562 

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 - 16.00 น. 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลหนองมะโมง 

****************************************** 
ผูมาประชุม  

1.นพ.ไกร กุณฑลกิติเดช                     ประธานกรรมการ 
2.นางบุณฑรกิา วรรณกลึง     กรรมการ 
3.นางสมมารถ แสงแกว                         กรรมการ 
4.นางอมรศิริ อุทัยวงษ                            กรรมการ  
5.นางสาวนิรชา มะลิทอง                         กรรมการ  
6.นางสาวมัชฌิมา กรมประสิทธ์ิ                 กรรมการ 
7.นางสาวไอลดา สุขสิงหสําอางค                กรรมการ 
8.นางสาวพิมพชนา รัฐรวีสิทธ์ิ                    กรรมการ 
9.นางสาวกรกนก ดีวัน                            กรรมการ 
10.นางสาวยุพาภรณ ทองคํา                     กรรมการ 
11.นางสาวธนพร อินทรกลัด                     กรรมการ       
12.นางสาวณิชมน มณีรอด                       กรรมการ     
13.นายวิทยา จันทโรจน      กรรมการ 
14.นางสุพัตรา    สุวรรณศริิ                      กรรมการและเลขานุการ 
   
 

ผูไมมาประชุม   1. นายสมเกียรติ อุทัยวงษ  
  2. นางสาวสุรัตน วะระชีวะ 
  3. นายจตุรงค เพชรสุริยา  
  4. นางสาวขวัญใจ ประจําแถว                                                                 
 
 
ผูเขารวมประชุม   นางสาวสิรินทร นาถอนันต  
   
     
                    
เริ่มประชุม เวลา 13.15 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

- ไมม ี

        

               มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 

  -คุณนิรชา มะลิทอง แจงผลการดําเนินการ กรณีผูปวยลื่นลมในหองน้ําผูปวยใน วาไดดําเนินการใหมีการแขวน

ปายเตือน และตั้งปายระวังพ้ืนลื่น ระหวางทําความสะอาดและพ้ืนยังไมแหง และกําชับแมบานใหหมั่นทําความสะอาด

และเช็ดพื้นหองน้ําใหแหงอยูเสมอ 

 -คุณนิรชา มะลิทอง แจงผลการดําเนินการ กรณีจายาผิดพลาด โดยใชหลักการบริหารยา และมีระบบเช็คยากับ

ชื่อที่ซองยาวาตรงกันหรือไม 

 -คุณพิมพชนา รัฐรวีสิทธิ์ แจงผลการดําเนินการกรณีอุปกรณลางฟลมฟน ชํารุดฉีกขาดทําใหมีแสงรั่วเขาไปทําให

ฟลมฟนเสีย วาไดดําเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว และจัดทําแบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณรายวันและ

รายสัปดาห 

 -คุณสุพัตรา สุวรรณศิริ แจงผลการดําเนินการ กรณีเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการขัดของ สงผลใหอุณหภูมิ

ภายในหองปฏิบัติการสูงเกินคาที่กําหนด โดยผอ.อนุมัติใหติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมอีก 1 ตัว ขนาด 24000 btuสลับ

เปด เชา-บายกับตัวเดิมที่มี ทาํใหสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในหองปฏิบัติการใหอยูในชวงที่กําหนดได 

 

               มติที่ประชุม  รับทราบ  โดยประธานเสนอวา กรณผีูปวยลื่นลมในหองน้ําผูปวยใน อาจตองปูแผนกันลื่นแบบมีรู 

และคุณบุณฑริกา วรรณกลึง เสนอวาทุกจุดงานควรมีการตรวจเช็คเครื่องมือหรืออุปกรณและมีการบันทึกลงแบบฟอรม

เหมือนของงานรังสี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบและพิจารณา 

 - คุณสุพัตรา สุวรรณศิริ นําเสนอสรุปการรายงานความเสี่ยง 6 เดือนแรก ของปงบ 2562 (ตั้งแต ตุลาคม 2561 
ถึง มีนาคม 2562)  วามีสถิติการรายงานความเสี่ยงทั้งหมด 208 ครั้ง แยกเปนประเภท Non Clinic 105 ครั้ง ประเภท  
Clinic 103 ครั้ง โดยเปนระดับ A-D รอยละ 93 ระดับ E-F รอยละ 5 และระดับ G-I รอยละ 2 โดยมีการรายงานความ
เสี่ยงที่เปนNear miss เพียง รอยละ 6 เทานั้น  ชี้ใหเห็นวาสถิติการรายงานความเสี่ยง Near miss ยังอยูในระดับที่ต่ํา  ขอ
ความรวมมือทุกจุดงานเพ่ิมการรายงานความเสี่ยง Near Miss มากขึ้น  

-คุณสุพัตรา สุวรรณศิริ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562 
 
            มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
4.1 งานผูปวยใน 

4.1.1 คุณนิรชา มะลิทอง นําเสนอผลการดําเนินการแกไขความเสี่ยงที่ผานมา ดังนี้ 

 - จัดทําแนวทางการใหยาNorepinephrine 

 - จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยใชยาWarfarin 

              - มีระบบการทดสอบกริ่งสัญญาณเตือนหอผูปวยชาย หญิง และหองพิเศษ ทุกวันศุกร และมีแบบ

บันทึกการทดสอบ 

  - มีการจัดหาแกวน้ํากระดาษไวที่ตูน้ําดื่ม สําหรับผูปวยและญาติแทนการใชแกวพลาสติก 

              - จัดทําปายแขวนที่หนาหอผูปวยขณะทําความสะอาด ติดแผนกาวกันลื่นในหองน้ํา และตั้งแผนปาย

เตือนระวังลื่นพื้นเปยก  

   - มกีารวางระบบการบริหารยา เพ่ือปองกันการจายยาผิดพลาด 

 

4.1.2 คุณนิรชา มะลิทอง รายงานความเสี่ยงที่พบในเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้ 

 -การคัดลอกคําสั่งแพทยผิดพลาด /คลินิก ระดับ B/เกิด 3 ครั้ง ดังนี้ แพทยสั่งFF 1x1 pc ไมไดเขียนลง

ใบแจงการใหยา  แพทยสั่ง RND 1x2 pc เขียนเปน 1x3 pc และ แพทยสั่งOff Metronidazole oral พยาบาลเขียน 

off Metroclopramide  แกไขเบื้องตนโดยแกไขใบแจงการใชยา แนวทางการแกไขปองกัน คือ ใชการปริ้นสติกเกอร

Doseยา ลงบนใบแจงการใหยาแทนการคัดลอก 

 

        มติที่ประชุม  รับทราบ    
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4.2 งานรังสี 
 -คุณพิมพชนา รัฐรวีสิทธิ์ รายงานความเสี่ยง เรื่อง  เกิดปญหาจากโปรแกรม HosXp คาใชจายเอกซเรยไมตรง
คนไขสิทธิ์ กรมบัญชีกลางการเงินแจงวามีการเปลี่ยนราคาคาเอกซเรย ผูปวยมาฟลม LS spine จํานวน 2 รูป AP และ
Lateral คาใชจาย 220x2=440 บาท ชวงที่เขาพบหมอและ printใบสั่งยา ราคายังคง 440 บาท มาที่การเงินทําการรูด
บัตร ก็ยังคงเปน 440 บาท แตเมื่อ จะทําการปดบัญชีสแกนเก็บหลักฐาน ราคา เปลี่ยนเปน 220 บาท จึงโทรแจงเอกซเรย 
ตรวจสอบรายการเอกซเรย ใน Hosxp คียเปน LS spine 2 ภาพ AP และLateral ปกติผูกคาใชจายไวจะขึ้น 440 
แตเมื่อกดเขาไปดูคาใชจาย ราคาเปน 220 บาทจริงตามที่การเงินแจง จึงไดทําการยืนยัน บันทึกคาใชจายอีกครั้ง  
เ พ่ื อ ใ ห ร า ค า ก ลั บ เ ป น  4 4 0  บ า ท ส า เ ห ตุ  ค า ด ว า น า จ ะ เ ป น ที่ ร ะ บ บ  Hosxp 
เพราะทางเอกซเรยไมไดมีการเขาไปแกไขคาใชจาย และกอนสงตัว ผูปวยไปพบแพทยไดมีการตรวจสอบคาใชจายจาก 
หนา EMR กอนแลว ราคาคือ 440 บาท และทําการบันทึกในใบนําทาง  

วางแนวทางแกไขปองกันโดย เอกซเรยตรวจสอบคาใชจายจาก Hoxp จาก EMR กอนทุกครั้งกอนสง 
ผูมารับบริการไปพบแพทย และบันทึกคาใชจายลงในใบนําทาง ปรึกษา IT เพ่ือแกไขชื่อคาใชจายรายการเอกซเรย เพื่อ 

      บอกจํานวนแผน ราคา ( รายการเดิมจะไมบอกจํานวนแผนเอกซเรย) และจัดทํารายการคาใชจายเอกซเรยที่มีในระบบ 
เพ่ือสงใหงาน ITเปลี่ยนชื่อคาใชจายในระบบ 

        

 มติที่ประชุม  รับทราบ    

 

 

4.3 แพทย 
 ประธานแจงความเสี่ยง ที่รายงานในเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้ 

          - สั่งยาคลาดเคลื่อน ความรุนแรงระดับ C เกิด 5 ครั้ง แพทยสั่งยาremedไมครบ, มีสั่งยาเพ่ิมใหม วาง
แนวทางแกไขปองกันโดย แพทยตรวจสอบอีกครั้งกอนสั่งยา และconfirm orderที่ไมชัดเจนกับแพทย 
           - ประวัติผูปวยคลาดเคลื่อน เกิด 1 ครั้ง ผูปวยยายจากรพอื่นมารักษาSLEตอ ครั้งแรกยาไมเหมือนที่รพ
มี แพทยแจงแลวและคียยาแทน มารับยาซ้ําตามนัดผูปวยบอกไมเคยกินยา แกไขเบื้องตนโดยทบทวนยาเดิมกับรพเดิม 
ทบทวนขอมูลกับผูปวยและแพทย  วางแนวทางแกไขปองกันคือใหแพทยลงnoteในPEเพราะผูปวยอาจจําไมไดในvisit
แรกเรื่องปรับยา 
          -แพทยเวรปฏิบัติงานลาชา เกิด 1 ครั้ง 9.40น.ไมมีแพทยออกตรวจOPD เนื่องจากแพทยคนหนึ่งไป
อบรม อีกคนดูผูปวยในอยู วางแนวทางแกไขปองกันคอืใหโทรตามแพทย OPD ER และ IPD ตามลําดับ หรือตาม ผอ.มา
ชวยตรวจ  
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยประธานแจงใหโทรตามแพทยได ตอน 9.00 น.  หากไมรับสายใหบันทึกไว 
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4.4 ER 
      - คุณมัชฌิมา กรมประสิทธิ์ แจงความเสี่ยง วันที่ 29 มีนาคม 2562 เขียน HN.ในใบรายงานผลDTX  ของผูปวยผิด
คนไปสงที่หอง Lab  แกไขเบื้องตนโดย ตรวจสอบแลวแกไขสงไปใหม แนวทางแกไขปองกันคือ เพ่ิมการตรวจสอบHN
กอนสงใบรายงานผลออกไป 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

4.5 งานแพทยแผนไทย 
 คุณธนพร อินกลัด รายงานความเสี่ยงเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้ 

           -ความเสี่ยงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตอประสานงานแตละแผนก Non-
Clinic/ระดับ 1 ผูปวยขาออนแรงทั้งสองขาง มารับบริการแพทยแผนไทย เม่ือใหบริการเสร็จโทรติดตอ พขร. ใหแจงเวร
เปลมารับผูปวย โดยใหผูปวยนั่งรอ เมื่อรอนานเกิน 15 นาที จึงใหผูชวยแพทยแผนไทยและญาติชวยกันเข็นผูปวยไป
ดานหนาOPD พขร.แจงวาลืมแจงพนักเวรเปล แกไขเบื้องตนโดย ใหผูชวยแพทยแผนไทยเข็นเปลไปสงผูปวย  แนว
ทางแกไขปองกันคอื แจงเจาหนาที่ในกลุมงานแพทยแผนไทย หากติดตอเวรเปล ใหติดตอOPD 
ติดตามผล และบันทึกความเสี่ยงทุกเดือน 
  -ขั้นตอนการสงตอผูปวยภายหลังใหบริการคลาดเคลื่อน เกิด 2 ครั้ง วันที่19 มีนาคม 2562 ประเภท 
Non-Clinic/ระดับ 3, 2 หองเก็บเงินไดรับแจงจากศูนยประกันสุขภาพ ผูปวย สิทธิ์ 89 บัตรประกันสุขภาพ  
วันนี้มารับบริการที่แพทยแผนไทย มียากลับบานแต ไมสงผูปวย มาชําระเงิน ที่หองเก็บเงิน     และวันที่ 26 มีนาคม 
2562ผูปวย โครงการรักษาตอเนื่อง มีบัตรประชาชนย่ืน วันนี้มารักษาที่ แผนไทย. เวลา 16.30 น ไมมีผูปวย นําใบสั่งยา
มารูดบัตรประชาชน.ที่หองเก็บเงิน และ แผนไทย.ไมไดแจงวามี ผูปวยคางอยู หองเก็บเงินจึงมอบบัตรประชาชนใหเวร
หองยาตอเพ่ือไวรูดบัตรในเวรนอกเวลา ตอไป วันที่ 27/3/62เวลา 08.00น เวรนอกเวลาหองยาแจงวาไมมี ผูปวย มารูด
บัตรประชาชน. หองเก็บเงินแจง แผนไทยใหทราบ แจงการเงินถึงปญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแกไขตอไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ และเสนอให เจาหนาที่แผนไทยเปนผูนําใบสั่งยาผูปวยมาชําระเงินที่หองเก็บเงิน แทน

การใหผูปวยถือมาเอง  

 

4.6 งานกายภาพบําบัด 
 คุณณชิมน มณรีอด รายงานความเสี่ยงเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้  
  -การบันทึกขอมูลการนัดคลาดเคลื่อน(โปรแกรม,สมุดนัด,ใบประเมินผูปวย) 1 มี.ค. 62 เกิด 1 ครั้ง  
นัดผูปวยเขารับบริการกายภาพบําบัดวันที่ 1มี.ค.62 ผูมารับบริการชื่อนางรวม อ่ึงขวัญแตบัตรนัดเปนนางสําอาง ดิษฐดํา 
แกไขเบื้องตนโดย แกไขบัตรคนไขใหถูกตอง แนวทางการแกไขปองกัน วางระบบการตรวจสอบการนัดและใช
โปรแกรมการนัด 
  -การบันทึกขอมูลคลาดเคลื่อน(โปรแกรม,ใบประเมินผูปวย) 29 มี.ค. 62 เกิด 1 ครั้ง คียขอมูลผูปวยใน
โปรแกรม HosXp คลาดเคลื่อน(vital sign,อาการ,การตรวจรางกาย,ใบสั่งยา)สลับกับผูปวยอีกคน แกไขเบื้องตนโดย
บันทึกขอมูลเวชระเบียนใหครบถวน/แกไขใหถูกตอง แนวทางการแกไขปองกันและติดตาม วางระบบการตรวจสอบการ
บันทึกเวชระเบียน  
        มติที่ประชุม  รับทราบ และเสนอใหใชโปรแกรมนัดเพ่ือลดความผิดพลาด 
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4.7 งานเภสัชกรรม 
 คุณสิรินทร นาถอนันต รายงานความเสี่ยงเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้  
  -  Pre-Dispensing error เ กิด  2 ครั้ ง  ระดับB อัตราคลาด เคลื่ อน 0 .66 สั่ ง  simvastatin จั ด 
simethicone และ  สั่ง Trihexyphenidyl 5mg จัด Trihexyphenidyl 2 mg 
  - Drug Related Problem เกิด 2 ครั้ง 

                1. ความรุนแรงระดับ A ผูปวยมากอนนัดแจงวายาลดความดันเม็ดสีขาวหมด วันนี้จะขอรับเพ่ิม 
แกไขเบื้องตนโดย ตรวจสอบกับ HOSXP นาจะเปน furosemide ไดรับยาครั้งสุดทายเดือนพฤศจิกายน 61 แตไมมี
บั น ทึ ก ใ น  PE ว า แ พ ท ย  Offย า  แ ล ะ ผู ป ว ย ไ ม มี ส มุ ด ป ร ะ จํ า ตั ว  มี แ ต ใ บ นั ด รั บ ย า อ ย า ง เ ดี ย ว 
และแจงผูปวยวาแพทยหยุดยาแลวหากมีอาการผิดปกติใหมากอนนัดได แนวทางการปองกัน คือ ขอความรวมมือจาก
แพทยใหลงประวัติหากมีการสั่งหยุดยา  ปรึกษาพยาบาลที่ OPD เพื่อทําการออกสมุดประจําตัวใหผูปวย เภสัชกร
ทบทวนรายการยากับผูปวยทุกครั้งที่จาย หากมีการเปลี่ยนแปลงใหเขียนลงสมุดผูปวย ถาไมไดเอาสมุดมาให note ลง
ใน HOSXP  

  2.ความรุนแรงระดับ B ผูปวยมากอนนัดแจงวายาหมดกอนเนื่องจากหักเม็ดยาแลวยาปนหมด
แกไขเบื้องตนโดย แจงผูปวย หากยาหมดกอนนัดใหรับโรงพยาบาลกอนนัดได แนวทางการปองกัน คือเภสัชกรสอบถาม
ปญหาการใชเม็ดยาที่แบงหักทุกครั้ง และจัดแนวทางแกไขรวมกับแพทย เชนใหแพทยพิจารณาสั่งยาเพิ่มเกินวันนัดใน
กรณีที่เปนยาเมด็หักแบง  

 -กระบวนการออกใบเสร็จ/สิทธิ/เก็บเงิน คลาดเคลื่อน โดย ผูปวยสิทธิการรักษาเปนประกันสังคมใน
เครือขาย แตเก็บเงินกับผูปวย 30 บาทซึ่งสิทธิการรักษานี้ไมจําเปนตองเก็บเงิน แกไขเบ้ืองตนโดย แจงเจาของเวรที่เก็บ
เงินผูปวย ติดตอใหผูปวยนําใบเสร็จมาคืนเพื่อทําการยกเลิกใบเสร็จ พรอมกับคืนเงิน  แนวทางการปองกัน คือบรรจุ
หัวขอการเงินสิทธิตางๆในการปฐมนิเทศพนักงานใหมของหองยาและ ทบทวนความเขาใจในการปฏิบัติงานเปนระยะ 

  
  -ยาขาด (ความเสี่ยงทางคลินิกระดับ H, เดือนเมษายน)** ผูปวยชาย มีอาการเจ็บหนาอก น้ําหนัก 60 
kg แพทยวินิจฉัย MI ให Enoxaparinให Enoxaparin 30 mg (0.3mI) IV bolus แลว และจําเปนตองให Enoxaparin 
จากนั้น 15 นาที ตองให ขนาด 1 mg/kg subcutaneous ซึ่งยา ไมเพียงพอตอการบริหารยา (ผูปวยรายนี้ตองไดยา 30 
mg IV bolus + 60mg/kg subcutaneous = 90 mg ขณะที่รพ. มี Enoxaparin 40 mg/0.4ml x 2 dose = 80 mg)
แกไขเบื้องตนโดย รายงานแพทย และสงตอผูปวยโดยเร็ว แนวทางการปองกัน คือ ทบทวนระบบการสํารองยาฉุกเฉิน/
ชวยชีวิตใหมีเพียงพอ เปลี่ยนขนาดยาใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยคุณสิรินทร นาถอนันต แจงวาไดวางแผนสั่ง 

Enoxaparin 60 mg.จํานวน 3 กลอง ใชได 3 เคส อายุยาประมาณ 3 ป สามารถแลกเปลี่ยนกับ รพ.ชัยนาทได หากใกล
หมดอายุ 

 
        มติที่ประชุม  รับทราบ และประธานเสนอให มีการสั่งยา Dilantin ชนิดฉีด ไวในคลังยาของโรงพยาบาล

ดวย 
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4.8 งานผูปวยนอก 
คุณไอลดา สุขสิงหสําอาง  รายงานความเสี่ยงเรื่อง โตะซักประวัติ 5 ไมสามารถเรียกคิวซักประวัติได แกไข

เบื้องตนโดย แจง ฝาย IT ตรวจสอบ แนวทางการปองกันคือ เมื่อมีการเคลื่อนยายคอมพิวเตอร ตองแจงฝาย IT เพ่ือดู

โปรแกรมใหพรอมใชงาน  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

4.9 งานเวชระเบียน 
 คุณยุพาภรณ ทองคํา รายงานความเสี่ยงเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้ 
  -สงผูปวยผิดจุดบริการ  

                    1.วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผูมารับบริการมาขอใบสงตัวและจะขอรับบริการทันตกรรมดวยแต
เจาหนาที่หองบัตรสงชื่อไปที่ทันตกรรม เลย ไมสงมาที่ OPD เพ่ือรับใบสงตัวกอน แนวทางการปองกันคือ กรณีที่ผูมารับ
บริการมีรับบริการ 2 แผนก เจาหนาที่หองบัตรจะตองแจงใหชัดเจนวาควรไปรับบริการที่แผนกใดกอน/หลัง เพ่ือที่ผูมารับ
บริการจะไดไปรอรับบริการถูกแผนก 

  2.วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกคิวที่ 8 ไมไดรับการซักประวัติ
เนื่องจากชื่อไมขึ้นในหนาจอซักประวัติของ OPD พยาบาลซักประวัติตรวจสอบที่ใบนําทางพบวา เจาหนาที่หองบัตรสงชื่อ
ไปแผนกหองฉุกเฉิน เนื่องจาก ตรงชอง “สงตอไปที่หอง” ไมไดแกเปน OPD แนวทางการปองกันคือ ตองมีการตรวจสอบ
หนาสงตรวจกอนการสงตรวจทุกครั้งโดยเฉพาะ ตรงชอง "สงตอไปที่หอง"  

  3.วันที่ 27 มีนาคม 2562 สงผูปวยผิดจุดบริการจากแผนกหองฉุกเฉิน เปนแผนกกายภาพบําบัด
เนื่องจากการเรงรีบของเจาหนาที่เนื่องจากเปนเวรดึกและเปนวันคลินิกเบาหวานทําใหเลือกหองสงตรวจไมถูกตอง แนว
ทางการปองกันคือ ตองมีการตรวจสอบหนาสงตรวจกอนการสงตรวจทุกครั้งโดยเฉพาะ ตรงชอง "สงตอไปที่หอง" 

 -ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะจากผูมารับบริการ วันที่ 4 มีนาคม 2562 เกิด 2 ครั้ง รุนแรงระดับ 2 
เจาหนาที่นอก รพ. โทรมาติดตอ รพ.เรื่องฝงเข็มยาคุม เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ครั้งแรก โอนสายไปที่แผนก OPD ครั้งท่ี 
2 โอนไปที่แผนกแพทยแผนไทย ทาํใหเจาหนาที่นอกหนวยงานแจงใหปรับปรุงในเรื่องการสงตอ/โอนสายใหถูกตอง”แกไข
เบื้องตนโดย โอนสายไปยังงาน ANC แนวทางการปองกันคือ ขณะรับสายโทรศัพทควรตั้งใจฟงเรื่องที่มาขอติดตอจาก
เจาหนาที่ภายนอกเพ่ือที่จะไดโอนสายไปแผนกตางๆใหถูกตอง และระมัดระวังในการกดหมายเลขโทรศัพทขณะที่กําลัง
โอนสายไปยังแผนกตางๆ 

 -สงสิทธิ์คลาดเคลื่อน โดยมีการตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาในเว็บของ สปสช. แตไมไดแกไขในระบบ Hos 
XP แนวทางการปองกันคือ ตรวจสอบสิทธิ์จากเว็บ สปสช.ทุกครั้งและเช็คขอมูลสิทธิ์ในระบบ Hos XP ใหตรงกับกับเว็บ
ของ สปสช. กอนที่จะสงตรวจทุกครั้ง  กรณีที่ตรวจสอบสิทธ์ิแลวพบวาสิทธิ์ผูมารับบริการมีการเปลี่ยนสิทธิ์ใหม ใหแกไข
ขอมูลสิทธิ์ในโปรแกรม Hos XP ใหถูกตองตรงกับเว็บของ สปสช. และมีการจัดเก็บสถิติการสงสิทธิ์คลาดเคลื่อนเปน
รายบุคคลในแตละเดือน เพ่ือหาทางพัฒนาคุณภาพงานตอไป  
   

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเสนอแนะใหมีการMonitor เจาหนาที่ๆผิดพลาดเปนรายบุคคลดวย เพื่อพัฒนา

แกไขขอผิดพลาดตอไป 



8 

 

4.10 งานซักฟอก 
-คุณอมรศิริ อุทัยวงษ รายงานความเสี่ยงเรื่อง สงผาผูปวยผิดจุดงาน โดยนําผาของงานกายภาพ สงไปที่งาน

แพทยแผนไทย แนวทางการปองกันคือ เพ่ิมความรอบคอบในการดูชื่อหนวยงานบนถังผาทุกครั้ง และ วางแผนเปลี่ยน

ถังสงผาใหมีสีแตกตางกัน 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

4.11 งาน IT 
 - คุณวิทยา จันทโรจน รายงานความเสี่ยงเรื่อง อุณหภูมิหอง Server สูง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสีย แกไข
เบื้องตนโดย ใชเครื่องปรับอากาศในหองทํางานของศูนยประกันฯ เปดตลอด 24 ชม.แจงงานชางเพ่ือตรวจสอบและแกไข
แนวทางการปองกันคือ ติดตั้งกริ่งแจงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 26 องศาเซลเซียสและประกาศใหเจาหนาที่ทราบถึงวิธี
ปฏิบัติเมื่อไดยินเสียงสัญญาณเตือน 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

4.12 งานเทคนิคการแพทย 
 คุณสุพัตรา สุวรรณศิริ รายงานความเสี่ยง เดือนมีนาคม ดังนี้ 
  -ตัวอยางสูญหาย ความรุนแรง ระดับ 3 วันที่ 8/3/2562 จนท LAB ตรวจสอบรายงานผล H/C ที่สง
ตรวจ รพ.ชัยนาท พบวา ตัวอยางของ นายบุญทัน แสนเลิศ ยังไมไดรายงานผล และไมมีการรับตัวอยางเขาระบบ 
Rakcheckpoint จึงโทรประสานงานกับ จนท หองจุล รพ.ชัยนาท ตรวจสอบแลวไมพบตัวอยาง จึงสงเรื่องตอมาที่ จนท.
จุดรับตัวอยาง ตรวจสอบ แลวพบวา ไมพบตัวอยางเชนกัน โดยพบแตใบนําสง เขาใจวาตัวอยางนาจะสงตามไปวันหลัง 
โดยไมมีการประสานงานกลับมาที่ รพ. หนองมะโมง ใหตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนแตอยางใด แกไขเบื้องตน
โดย โทรรายงานแพทยถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน และสอบถามวายังตองการสงตรวจอยูหรือไม แนวทางแกไขปองกัน
คือ ประสานงานและตกลงรวมกันกับ หัวหนา LAB รพ ชัยนาท ใหมีการสื่อสารกลับในกรณีตรวจรับตัวอยางกับใบนําสง
แลวไมตรงกัน และแลบ นมม. จัดทําแบบบันทึกการนําสงตวัอยาง รพชัยนาท ใหมีการตรวจสอบและลงชื่อรับทราบ 3 จุด
คือ แลบ นมม./ พขร/จนท รับแลบ รพชัยนาท เพื่อใหมีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของตัวอยาง และใชไป
หลักฐานในการสอบทวนกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงค และสรางGroup Line  จนท. แลบ นมม และ พขร เพ่ือใชใน
การสื่อสารเก่ียวกับการนําสงตัวอยางไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  

    -ตัวอยาง ตก หลน เสียหาย ความรุนแรง ระดับ A วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 น.จนท.Lab ทํา

ตะกราใสอุปกรณสําหรับเจาะเลือดคนไขตกหลังจากเจาะเลือดคนไขที่ER หัวเข็มที่ใชแลวกระเด็นออกจากภาชนะทิ้งเข็ม 

ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณและ ตัวอยางเลือดอาจไดรับความเสียหาย แกไขเบื้องตนโดย เก็บเข็มเขา

ภาชนะทิ้งเข็มดวยความระมัดระวัง และตรวจสอบภาชนะทิ้งเข็มใหปดสนิทและตรวจสอบบริเวณโดยรอบใหเรียบรอย 

แนวทางแกไขปองกันคือ วางแผนเปลี่ยนตะกราใสอุปกรณเจาะเลือดใหเปนแบบมีฝาปดลอค และจัดเตรียมForcep ไวใน

ตะกราใสอุปกรณเจาะเลือด เพ่ือสําหรับใชคีบเข็มหรืออุปกรณที่ใชเจาะเลือดแลว กรณีตกหลนออกมาจากภาชนะทิ้งเข็ม 

 






