
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑.1/073              วันที่    27 สิงหาคม 2564      
 

เรื่อง  ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนฯ โดยทีมบริหารความเสี่ยง ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนพร้อมแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน และการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2564  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ในการนี้ คณะกรรมการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ขอรายงานผลการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

          1.  มีเรื่องขออนุญาตเผยแพร่ จ านวน 1,428 เรื่อง ผ่านเว็ปไซต์, ผ่านเว็ปเพจ และตู้รับความ
คิดเห็นของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 2.  การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่องก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงพยาบาล 
ศรีสัชนาลัย ต่อไป 
 
 

     
 
  

  (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
                                                                      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
       
 
 
                √   อนุมัต ิ  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

 

 

 



Program_Name Date_inform Dept_RM Dept_inform Risk_Name Event Date_sent Team_res Name_inform Solution

Drug 03/10/2020 10:20:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Co-trimoxazole 3x2 (6เม็ด)  หอ้ง

ยาจ่ายแค่ 2เม็ด

03/10/2020 10:26:43 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 04/10/2020 15:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังloratadine 1*3 pc หอ้งยาจัด

loratadine 1 tab hs โทรถามเภสัชปรึกษา

แพทย์แล้ว ใหจ้่ายloratadine 1 tab hs 

ไม่ได้แจ้วตึกชาย

05/10/2020 3:14:20 PTC ภริูชา   เจริญกุล ใหเ้ภสัชแจ้งทกุครั งที่มีการ

เปล่ียนแปลงorder

Drug 04/10/2020 10:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หลุดยาฉีด Losec 40 mg ทกุ12 ชม เวลา

06.00น

05/10/2020 3:16:56 PTC ภริูชา   เจริญกุล ปรับเวลาฉีดใหม่ 10.00น/

22.00น

Drug 05/10/2020 1:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หลุดยาฉีด Losec 40 mg ทกุ12 ชม เวลา

24.00น

05/10/2020 3:18:17 PTC ภริูชา   เจริญกุล ปรับเวลายาเปน็ 02.00น/

14.00น

Commom Clinical Risk 04/10/2020 13:30:00 หอ้ง LAB ตึกชาย ใบคล้องเลือดไม่ตรงกับกรูปเลือด ผป.เลือด กลุ่มบ ี แต่หอ้งแลปติดเปน็ กล่ม O 

 สีชมพู ถงเลอืดกลุ่ม บี

05/10/2020 10:13:30 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งแลป  ยืนยันว่า ผป.  

กลุ่ม บี

Specific Clinical Risk 07/10/2020 8:30:00 สุขภาพจิต งานเวชระเบยีน การประสานงาน คนไข้มารับบริการ OSCC ตามระบบคนไข้นัด

ไปยื่นที่หอ้งใหค้้าปรึกษา - งานใหเค้าปรึกษา

ขอคิวและขอซองOSCC - รับบริการเจ้าหน้าที่

งานค้าปรึกษาน้าซองกลับมาคืนที่หอ้งบตัร 

กรณี นี  คนไข้ไปยื่นบตัรนัดที่หอ้งใหค้้าปรึกษา

ตามค้าแนะน้าของหอ้งคลอด แต่เจ้าหน้าที่หอ้ง

ใหค้้าปรึกษาใหม้ายืนบตัรที่ด้านหน้า คนไข้ไป

ยื่นที่หน้าหอ้งตรวจOPD เจ้าหน้าที่หน้าOPD 

แนะน้ามายื่นที่หอ้งบตัร คนไข้มายื่นบตัรที่

หอ้งบตัร จากเหตุการณ์นี มีบคุคลทราบถึง

ความลับOSCC ของคนไข้นอกจากเจ้าหน้าที่

ใหค้้าปรึกษา 1.เจ้าหน้าที่ OPD 1 ทา่น 2.

เจ้าหน้าที่หอ้งบตัร 6 ทา่น ซ่ึงตามหลัก OSCC

 ควรมีผู้เข้าถึงน้อยที่สุด

07/10/2020 8:52:56 PCT พรพิมล   อ่วมภกัดี ใหป้ฏบิติัตามแนวทางตาม

ระบบOSCC หรือ เก็บเอกสาร

ไว้ที่หน่วยบริการ



Specific Clinical Risk 05/10/2020 8:14:00 สุขภาพจิต งานเวชระเบยีน การประสานงาน คนไข้มารับบริการ OSCC ตามระบบคนไข้นัด

ไปยื่นที่หอ้งใหค้้าปรึกษา - งานใหเค้าปรึกษา

ขอคิวและขอซองOSCC - รับบริการเจ้าหน้าที่

งานค้าปรึกษาน้าซองกลับมาคืนที่หอ้งบตัร 

กรณี นี  คนไข้ไปยื่นบตัรนัดที่หอ้งใหค้้าปรึกษา

ตามค้าแนะน้าของหอ้งคลอด แต่เจ้าหน้าที่หอ้ง

ใหค้้าปรึกษาใหม้ายืนบตัรที่ด้านหน้า คนไข้มา

ยื่นบตัรที่หอ้งบตัร จากเหตุการณ์นี มีบคุคล

ทราบถึงความลับOSCC ของคนไข้นอกจาก

เจ้าหน้าที่ใหค้้าปรึกษา ซ่ึงตามหลัก OSCC 

ควรมีผู้เข้าถึงน้อยที่สุด

07/10/2020 9:18:13 PCT พรพิมล   อ่วมภกัดี ปฎบิติัตามระบบOSCCหรือเก็บ

เอกสารที่หน่วยบริการ

Information 05/10/2020 10:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ ระบบHosXP ใช้งานไม่ได้ครั งละ5นาทวีันที2่

ต.ค.63เกิดประมาณ4-5ครั ง วันที7่ต.ค.63เกิด

2ครั ง

07/10/2020 14:23:29 IM วีนัส   สดใส

Information 07/10/2020 10:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ เคร่ืองคอมดับบอ่ยท้าใหท้้างานล่าช้า IT มาดู

ใหบ้อกว่าซ่อมไม่ได้ รอเสนอในแผน ไม่มีคอม

07/10/2020 14:27:06 IM วีนัส   สดใส

Information 07/10/2020 10:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ โทรศัพทใ์ช้งานไม่ได้ทั งสายนอกและสายใน

วันที2่-7ต.ค.63 ท้าใหป้ระสานงานทั งในและ

07/10/2020 14:54:45 IM วีนัส   สดใส

Commom Clinical Risk 14/10/2020 10:02:00 กายภาพ กายภาพ ท้าหตัถการกายภาพใหผู้้ปว่ยที่มี

ความดันโลหติสูง

เวลา 10.02 น. ผู้ปว่ยเข้ารับบริการที่แผนก

กายภาพบ้าบดั ตรวจวัดความดันโลหติได้ 

159/78 P.85 ใหผู้้ปว่ยนอนพัก 15 นาท ีแต่

14/10/2020 19:49:35 PCT นราธร ส้าเภาทอง ท้าบตัรคัดกรองความดันโลหติ 

หากตรวจพบว่าผู้ปว่ยมีความดัน

โลหติสูงหรือต้่า หรือมีอัตราการEnvironment 17/10/2020 19:00:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง ที่พักขยะไม่มีไฟฟ้า บริเวณที่พักขยะไม่มีไฟฟ้าเพื่อใหแ้สงสว่างแก่

ผู้น้าขยะไปทิ งทั งไฟที่หอ้งพักขยะและไฟทาง

17/10/2020 19:13:32 ENV พรรณิภา    ไชยดก

Commom Clinical Risk 18/10/2020 8:45:00 รังสีวิทยา ตึกหญิง มาท้างานสาย แพทย์ส่ัง CxR โทรหาเจ้าหน้าที่หอ้ง x-ray 

ตอน 08.30 น. 3 สาย ไม่มีคนรับสาย 08.45 

18/10/2020 8:50:48 PCT เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Risk 18/10/2020 8:30:00 รังสีวิทยา ตึกหญิง พฤติกรรมบริการ จนท.มาท้างาน สาย เวรเช้า 8.45น 19/10/2020 8:43:32 RM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงานที่รัดบผิดชอบ

Environment 19/10/2020 8:30:00 สูติกรรม บริหารทั่วไป น้า้ปะปาขุ่นมาก น ้าปะปาขุ่นมาก  ถ้าอาบน ้าเด็ก โอกาศจิดเชือ

ที่สะดือ   /แผลใ้เญ็บของแม่ที่จะใช้น้า้

19/10/2020 9:29:06 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

Environment 18/10/2020 10:30:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง ไม่มีฟ้าตรงวที่ทิ งขยะ ไม่มีฟ้าตรงวที่ทิ งขยะ ถ้าไปทอ้งขญะช่วงเวลา

กลางคืนจะเกิดอันตรายได้

19/10/2020 9:31:28 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งบริหาร

Risk 18/10/2020 10:30:00 บริหารทั่วไป สูติกรรม ส่ิงแวดล้อม	(ที่จอดรถ , ขยะ,ความ

สะอาด )

มีเด็กวัยรุ่นยขี่รถมอเะตอร์ไซด์มาแถวๆบา้นพัก

 ช่วงมืดๆ  /*มีคนภายนอกมาสูบบหร่ีแถว

19/10/2020 9:33:48 RM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งบริหาร

Information 16/10/2020 10:30:00 งานสารสนเทศ แพทย์แผนไทย hopxpใช้ไม่ได้ hopxpใช้ไม่ได้ หลายจุด 19/10/2020 9:35:50 IM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งไอทด้ีาเนินการ

Commom Clinical Risk 19/10/2020 9:15:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ไม่ CXR ผู้ปว่ยรับใหม่จาก ER มา F/U ตามแพทย์นัด 

มีส่ัง CXR ก่อนพบแพทย์ แต่ผู้ปว่ยไม่ได้ CXR

20/10/2020 11:25:00 PCT สุนันทา   นิระโทษะ

Commom Clinical Risk 20/10/2020 10:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง บานเกร็ดช้ารุด บานเกร็ดช้ารุดปดิไม่ได้คนไข้หนาวมาก 20/10/2020 11:26:44 PCT สุนันทา   นิระโทษะ

Information 17/10/2020 19:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ใหบ้ตัรนัดผิดคน ผู้ปว่ยมาตรวจ มีนัดดูอาการ ได้บตัรนัดผิดคน

ไป (ญาติแจ้งก่อนถึงวันนัด)

20/10/2020 13:08:12 IM สุกัญญา   ค้าแปง 1.แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อ-

สกุลผู้ปว่ยก่อนใหบ้ตัรนัดทกุครั ง

2.แก้ไขออกบตัรนัดใหม่ใหผู้้ปว่ยDrug 24/10/2020 14:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Mixtard70/30 14 เช้า 8 เย็น หอ้ง

ยารับค้าส่ังเปน็18 เช้า 4 เย็น

24/10/2020 15:11:18 PTC สุนันทา   นิระโทษะ



Specific Clinical Risk 27/10/2020 21:05:00 ตึกชาย ตึกชาย Death ขณะadmit ชายไทย วัย 57 ป ีวินิจฉัย Rt Lung Mass 

Pleural effusion admit 27/10/63 12.45

น.มาด้วย 1 เดือนก่อนมา ยกเคร่ืองสูบน้า้ 

เคร่ืองทบัหน้าอก 14 วันก่อนมา มานอนร.พ.

29/10/2020 2:40:20 PCT ภริูชา   เจริญกุล ติดตามอาการผู้ปว่ย อย่างใก้

ลชิด และ ควรแนะน้าใหม้ีญาติ

เฝ้าทกุครั งที่นอน ร.พ.

Specific Clinical Risk 10/10/2020 20:15:00 ตึกชาย ตึกชาย CPR แล้วdead case ผู้ปว่ยชาย อาย7ุ4 ป ีadmit 7ต.ค.63 

เวลา 15.15 น. Dx Hyponatremia ใหป้ระวัติ

 3 วันก่อนมาเวียนศีรษะ อาเจียนวันละ 2 ครั ง

เปน็น ้า ไม่มีถ่ายเหลว Na120 K3.9 Cl89 

30/10/2020 2:59:16 PCT ดลพร   หรัิญรัตน์ รายงานความเส่ียง+

conference ทมี PCT

Drug 30/10/2020 16:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง 0.9% NSS 1000 ml IV 80 ml/hr.

 หอ้งยาไม่ได้คีย์ Order  IV

30/10/2020 16:31:27 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 29/10/2020 13:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน สุขภาพจิต ไม่มีพยาบาลไปกับรุรีเฟอร์คนไข้ให ้

iv drip

ผป.จิตเวชที่มีอาการก้าวร้าว ต้ารวจจับมาที่ 

รพ.หอ้งุฉุกเฉิน   งานสุขภาพจิตไปประเมินให้

02/11/2020 8:42:24 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ตามแนวทาง  ผป.ที่มีภาวะ

ฉุกเฉิน  ตามเกณฑ์ต้องอยู่้้้ที่Specific Clinical Risk 02/11/2020 11:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ผป.แอทมิทใหม่ วินิจฉัย Sepsis

ไม่ให ้Cef 3 ไม่ท้าแบบ Sepsis มา

ผู้ปว่ยแอทมิทจาก ER Sepsis ไม่ได้ให ้Cef  

ก่อนแอทมิท ไม่ท้าแบบฟอร์ม Sepsis มา

02/11/2020 11:32:53 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Commom Clinical Risk 02/11/2020 16:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกหญิง จ่ายอาหารสลับกัน จ่ายอาหารสลับเตียง 03/11/2020 7:10:02 PCT เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Information 03/11/2020 10:20:00 ผู้ปว่ยนอก งานเวชระเบยีน คีย์ CC ทบั visit หอ้งทนัตกรรม คนไข้มาท้าฟัน เวลา 06.42น. หลังจากท้าฟัน

ผิด มาขอคิวเพิ่มเพื่อขอใบรับรองแพทย์ท้า

03/11/2020 11:34:59 IM พรพิมล   อ่วมภกัดี ตรวจสอบก่อนคีย์ประวัติ

Specific Clinical Risk 04/11/2020 11:00:00 ผู้ปว่ยนอก งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน คัดแยกผู้ปว่ยไม่ถูกต้อง ผู้ปว่ยมาด้วยหายใจเหนื่อยหอบ แต่ถูกส่งไปที่

คลินิกไข้หวัด RR 32 

(วันที่ 3 พย.63 อีก 2 เคส) +พบอีกหลายเคส

04/11/2020 12:49:33 PCT สุกัญญา   ค้าแปง ควรใหพ้ยาบาล triage ประเมิน

ผู้ปว่ยก่อนส่งไปคลินิกต่างๆ

Information 31/10/2020 9:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ใหบ้ตัรนัดผิดคน ออกบตัรนัดผิดคน 05/11/2020 9:18:57 IM สุกัญญา   ค้าแปง แก้ไขบตัรนัดใหถู้กต้อง /

ทบทวนการระบตัุวผู้ปว่ยCommom Clinical Risk 04/11/2020 16:14:00 ผู้ปว่ยนอก งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยอาการทรุดลงหลังมารักษา ผู้ปว่ยมาตรวจตอนเช้า V/S ปกติ ได้ยากลับ

บา้น at 16.14 มาด้วยซึมลง ไม่รู้สึกตัว BP 

05/11/2020 9:26:50 PCT สุกัญญา   ค้าแปง ทบทวนเคส

Environment 06/11/2020 13:30:00 บริหารทั่วไป งานปฐมภมูิและองค์

รวม

ชุดชั นในของ นิสิต ม นเรศวรหาย ชุดชั นในของ นิสิต ม นเรศวรหายตากไว้ข้าง

บา้้นพักหายไปทั งหมด

06/11/2020 16:07:23 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งบริหาร  บอกว่า แจ้งรปภ  

แล้วDrug 09/11/2020 19:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ Order  CPM 1  amp IV หลังได้เลือด 

 หอ้งยาคีย์ CPM 1  amp IV ก่อนได้เลือด

10/11/2020 10:34:25 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Tool 09/11/2020 8:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน หน่วยควบคุมการติด

เชื อและจ่ายกลาง

พบใบมีดติดมากับด้ามมีด ตรวจเช็คเคร่ืองมือพบด้ามมีดมีใบมีดไม่ได้ถอด

ออกท้าใหบ้าดถุงมือขาด

10/11/2020 10:51:03 ENV พรรณิภา    ไชยดก แจ้งหน่วย ER รับทราบแก้ไข

Tool 10/11/2020 8:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน หน่วยควบคุมการติด

เชื อและจ่ายกลาง

พบเข็มลงมากับset suture ตรวจเช็คเคร่ืองมือพบเข็ม cutting ติดมากับ 

Needle

10/11/2020 10:52:53 ENV พรรณิภา    ไชยดก แจ้งหน่วยงานรับทราบ

Income 12/11/2020 13:00:00 บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ไปรษณีย์ไม่น้าส่งบลิค่าอินเตอร์เนต ไปรษณีย์ไม่น้าส่งบลิค่าอินเตอร์เนต  ท้าใหไ้ม

ไ้ด้การเบกิจ่ายเพราะต้องใช้ใบบลิตัวจริง   ท้า

12/11/2020 13:32:16 ทมีน้า ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ต้องไป1แจ้งความที่ สถานี

ต้ารวจ   2.ต้องน้าใบแจ้งความDrug 13/11/2020 0:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง hydralazine 1x4 pc หอ้งยาจ่าย 

glipizide มาให้

13/11/2020 8:17:30 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 13/11/2020 17:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง hydralazine 1x4pc หอ้งยาจ่าย 

glipizide มาให ้พยาบาลเวรบา่ยจ่ายยาห้

13/11/2020 8:19:26 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Information 09/11/2020 10:00:00 บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส่งจดหมายผิดที่ ต้องการส่งไปแขวการทางสุโขทยั แต่จ่าหน้า

ซองผิดไปแขวงการทางพิษณุโลก ท้าใหจ้ด

13/11/2020 9:21:56 IM ธัญลักษณ์   พุ่มชุ่ม ตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้

ถูกต้องก่อนน้าหนังสือใส่ในซองCommom Clinical Risk 15/11/2020 7:30:00 ตึกชาย หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด คนไข้นายคงคา ยิ มเยาะ HN 99541 แพทย์ 

order CBC BUN Creatinine Electrolyte 

15/11/2020 10:31:45 PCT วิจิตรา สุวรรณอ้าไพ 

ท.น.13350

ใหเ้จาะเลือดคนไข้ส่งมาใหม่ค่ะ

Commom Clinical Risk 15/11/2020 7:30:00 ตึกชาย หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด คนไข้ชื่อ นายมนทนิ ระวังภยั มีหลอดเลือด 

EDTA และ Cloted activated มาแต่ไม่มี

15/11/2020 10:36:07 PCT วิจิตรา สุวรรณอ้าไพ 

ท.น.13350

ใหเ้จาะเลือดคนไข้มาใหม่ค่ะ

Environment 16/11/2020 8:30:00 บริหารทั่วไป สุขภาพจิต น ้าปะปาขุ่นมาก น ้าปะปาขุ่นมาก 16/11/2020 8:18:35 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งบริหาร

Environment 07/10/2020 10:30:00 บริหารทั่วไป รักษาความปลอดภยั ไม่ได้ปดิไฟและคอมพิวเตอร์  

อาคารทางเดินหายใจ

ไม่ได้ปดิไฟและคอมพิวเตอร์  อาคารทางเดิน

หายใจตั งแต่ เวรบา่ย

16/11/2020 10:23:26 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้ว er ประสานงาน ตนงาน 

มาปดิEnvironment 06/10/2020 22:50:00 บริหารทั่วไป รักษาความปลอดภยั พบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน 4-5 คน พบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน 4-5 คน  ข้างริมน ้า  

ใกล้ๆจตึกหญิง ในเวลาดึก

16/11/2020 10:26:44 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ สอบถามเปน็กลุ่มญาติ จึงบอก

ใหแ้ยกตัว และเปน้สถานที่ยามEnvironment 07/10/2020 0:10:00 บริหารทั่วไป รักษาความปลอดภยั พบกลุ่มวันรุ่น จับกลุ่มริมน ้าข้างตึก

ชาย

รับแจ้วจากจึกชายว่ามี กลุ่มวัยรุ่น จับกลุ่ม

ริมน ้าข้างตึกชาย

16/11/2020 10:31:57 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้ง ERให ้แจ้งต้ารวจมา

ตรวจสอบDrug 07/10/2020 17:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ยา  metro2x3pc หอ้งยาจ่ายเปน็ dilantine 

50mg 2x3pc

16/11/2020 13:46:04 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ 1.แจ้งหอ้งยา

Drug 11/10/2020 14:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

order NPO  รวมยาด้วย  หอ้งยาจัดเข้ามาในตู้ 16/11/2020 13:49:02 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ 1.แจ้ง หอ้งยาทราบ

2.ตรวจเชo็der  และน้ายาออก

จากตู้Drug 13/10/2020 17:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มีorder off  tramol  กิน  หอ้งยาจัดยาเข้า

มา+ พยาบาลไม่ได้ตรวจเช็ค order ท้า

ใหผ้ป.ผป. ได้รับยาไป 3มื อ

16/11/2020 14:03:30 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ 1.โทรแจ้งหอ้งยา

2.พยาบาลตรวจเช็คใบ mar

ระหว่างแจกยาทกุครั ง



Drug 14/10/2020 14:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มี  oder ยา  GG1x3pc o pc  หอ้งยาไม่ได้

จัดยาเข้ามา

16/11/2020 14:05:49 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ 1.แจ้งจ้งยา

Drug 19/10/2020 10:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

oder GGsyr  2.5  ML o tid  หอ้งยาจ่าย

เปน็GGsyr  2.5 ชช.

16/11/2020 14:09:21 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยาใหจ้ัดยาใหม่

Drug 30/10/2020 8:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ใหย้าล่าช้า  -ยา  cef-3 อ  dose  06.00น  

ตรวจเจอว่ายังไม่ด้ใหเ้วลา .8.00น  จึงใหย้า

16/11/2020 14:12:24 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ double  checkยาหลังใหย้า

และลงเวลาDrug 30/10/2020 11:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

oder  ยา   ativan  6 tab  q 4 hr  หอ้งยา

จัดยาเข้ามา   4 tab q 6 hr

16/11/2020 14:15:37 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยาตรวจสอบ  oder

Drug 21/11/2020 11:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง domperidone 1X3 ac หอ้งยาจัด

ยามาให ้4 เม็ด

21/11/2020 11:44:44 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 24/11/2020 18:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง ยา Dilantin 100 mg IV q 8 hr. 

หอ้งยาจัด ยา Dilantin 3 tab oral hr.

24/11/2020 19:32:19 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Drug 20/11/2020 12:00:00 องค์กรแพทย์ งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังฉีด Diclofenac 1 amp V ไม่ได้มี

การทวนค้าส่ังกับแพทย์ ใหย้าผู้ปว่ยมาฉีดที่ ER

26/11/2020 11:03:46 PTC สุกัญญา   ค้าแปง

Drug 28/11/2020 15:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง metronidazole 500 mg IV q 8 

hr หอ้งยาไม่ได้จัดยามาให้

28/11/2020 15:36:06 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Income 30/11/2020 10:00:00 กายภาพ กายภาพ ไม่ได้ใหใ้บส่ังยาผู้ปว่ยเพื่อไปช้าระ

เงิน30บาท

หลังจากผู้ปว่ยท้ากายภาพบ้าบดัเสร็จแล้ว เจ้า

หน้าได้ใหบ้ตัรนัดแก่ผู้ปว่ยแต่ไม่ได้ใหใ้บส่ังยา

30/11/2020 12:12:26 ทมีน้า วรลักษณ์  จงบริบรูณ์ แก้ไขโดยยื่นแบบฟอร์มไม่

ยินยอมร่วมจ่าย 30 บาท และInformation 01/12/2020 9:30:00 องค์กรแพทย์ คลินิคพิเศษ ปริ นใบส่ังยาผิดคน ปริ นใบส่ังยาผิดคน ใหแ้พทย์ปริ นใหใ้หม่ 

พยาบาลตรวจสอบพบก่อนใหผู้้ปว่ย

02/12/2020 14:55:10 IM วีนัส   สดใส

Information 30/11/2020 8:30:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ บตัรผิดคน หอ้งบตัรส่งบตัรผิดคน พยาบาลตรวจสอบพบ

ก่อนใหเ้ปล่ียนใหม่

02/12/2020 14:59:22 IM วีนัส   สดใส

Drug 03/12/2020 11:00:00 องค์กรแพทย์ งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ผู้ปว่ยมารับยาตามนัด พบ pulse ช้า  แพทย์ 

review ประวัติ พบว่ามีการส่ัง prescriped   

03/12/2020 11:48:15 PTC สุกัญญา   ค้าแปง แพทย์ off Atenolol แลัวนัดดู

อาการInfection 13/10/2020 13:30:00 ตึกชาย ตึกชาย CAUTI  Ecoli ผป.นอน  รพ.ตรวจพบCAUTI ตรวจ UC พบ 

Ecoli

05/12/2020 17:30:03 IC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ใหย้า

Commom Clinical Risk 23/11/2020 10:30:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกชาย ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้าตึก ผป.  นอน รพ  มี  x ray  แต่  ผป.นอไม่ได้ส่ง 

ไปท้าก่อนเข้ามาในตึก

05/12/2020 17:49:52 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงาน ผป.นอก

Environment 23/11/2020 13:30:00 ตึกชาย ตึกชาย แอร์ไหม้ ห้้อฃพิเศษ 2 ได้กลินเหฒ้นไหม้จากช่องแอร์ 05/12/2020 17:52:49 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งบริหาร  2.ปรับเวลาเหดิปดิ

แอร์   ปดิ 6.00-9.00น.  และ  Environment 19/11/2020 10:30:00 ตึกชาย ตึกชาย เหล็กหมุนเตียงช้ารุด  ผป.เดินเต๊ะ 

มีแผล

เหล็กหมุนเตียงวช้ารุด  ผป.เดินเต๊ะ ท้าใหเ้กิด

มีแผล+ต้องท้าแผลบเพิ่ม

05/12/2020 17:56:43 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งช่างมาซ๋อมทนัท ี /ท้าแผล

ให ้ผป.Commom Clinical Risk 03/12/2020 13:30:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกชาย ท้าหตัการไม่ครบก่อนเข้าตึก ผป นอกไม่ได้ใหข้้อมูลแะไม่ได้ให ้ผป.  ลงราย

มือชื่ก่อนเข้ามา ที่มนตุ้ก

05/12/2020 17:59:39 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงาน  ผป.นอกรับทราบ

Commom Clinical Risk 13/10/2020 0:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย ไม่ได้ให ้ผป.เซ็นต์ยินยอม ER  ไม่ได้ใหผ้ป.ลงรายมือชื่อก่เนข้ามาในตึก 06/12/2020 10:47:11 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานและใหเ้วรดึกเข้า

มาลงลายมือชื่เปน็หลักฐานCommom Clinical Risk 15/10/2020 0:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย ไม่ด้ลงตราประทบัลายมือชื่อ ER  ไม่้ไดปํ้มชื่อ  หลังลายเซ็นต์  ไม่รู้ว่าเปน็ใคร 06/12/2020 10:49:22 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานใหม้าปํ้มและลงชื่อ

ใหส้มบรูณ์Commom Clinical Risk 31/10/2020 1:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ไม่ดได้ท้าความสะอาดแก้วแจก

ยาผป.

เวรดึก  จนท.ไมไ้ด้ทความสะอาดแก้วยาหลัง

แจก

06/12/2020 10:51:49 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ หวัหน้าเวรก้ากับดูแลผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบTool 30/12/2020 10:30:00 บริหารทั่วไป ตึกชาย อุปกรณ์  และเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ ถุงขยะด้าขนาด 35-45 มม  หมด ในคลังของ

รพ.   2สัปดาห ์ เบกิของม่ได้มีต้องใช้ถุงขนาด

06/12/2020 10:55:27 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งงานพัสดุ     2จนท.เก็บขย

นะเปล่ียนถุงยะเมือ่เต็ม บอ่ยขึ นEnvironment 25/12/2020 14:00:00 ตึกชาย ตึกชาย มีมแวมคลอดลูก3ตัว มี จนท.มาให้

อาหาร

มีแมวทอ้งมาอยู่ในหอผู้ปว่ยคลอดลูก 3ตัว  

มัเจหา้หน่ามาใหอ้าหาร  สภาพในตึกไม่เหมาะ

06/12/2020 10:58:04 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ หาคนเอาแมวไปเลี ยง

Environment 17/12/2020 13:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ญาติอ ผป.ท้ากระจกหอ้งแยกโรค

แตก

ญาติ ผป.หอ่งแยกโรค  ผลักระจกเพื่อเปดิ

ระบายอากาศท้าใหก้ระจกหล่นมาแตก

06/12/2020 11:00:42 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งงานซ่อมบ้ารุง  เพือ่ซ่อมแซม

Environment 05/11/2020 5:30:00 ตึกชาย ตึกชาย จนท.เวรดึกไม่เก็บขยะหอ้งพิเศษ จนท.เวรดึกไม่เก็บขยะหอ้งพิเศษ 06/12/2020 11:04:02 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์ นิเทศติดตาม2 แจ้ง  เวรดึก

ทราบและใหเ้วรเช้าเข้ามาเก็บCommom Clinical Risk 17/11/2020 14:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย โรงครัวไม่้ไดแจกข้าว ผป.1เตียง 13.00 พบว่าโรงดครัวไม่ได้แจกข้าว   ตอน

กลางวัน  ญาติต้องไปซื อให ้ผป.  สอบถามโรง

06/12/2020 11:11:29 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานโรงครัวทราบ

Commom Clinical Risk 06/12/2020 13:30:00 ตึกชาย ตึกชาย unpalne refer ADHF C COPD    AE  Resiratory failure 06/12/2020 11:38:02 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ refer

Drug 03/11/2020 11:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์หยุดยา  B5  แล้ว แต่ยังจัดยาเข้า 06/12/2020 12:21:03 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 04/11/2020 7:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

จัดยาผิด  mixrad ไม่ตรง oder 06/12/2020 12:22:37 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยาแก้ไข

Drug 06/11/2020 17:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แแพย์ส่ัง D/C  วันพรุ่งนี    แต่วันนี ผป.ยังอยู่  

หอ้งยาไม่ด้จัดยาเข้ามาให้

06/12/2020 12:24:11 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 08/11/2020 18:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

จัดยาผิด  para   1.5ชช  จัดเปน็ 1.5 cc  /  

และ  GG  1ชช  tid  pc   จัดเปน็ 1 cc

06/12/2020 12:27:03 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยาเปล่ียน

Drug 04/11/2020 14:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

จัดยาผิด  เวลา  ทกุ  6 ชม  จัดเปน็ ทกุ  4 ชม 06/12/2020 12:28:19 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 05/11/2020 18:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ยาที่ส่ัง  Hold  ไว้  แต่หอ้งยาจัดเข้ามา 06/12/2020 12:29:17 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 06/11/2020 14:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ไม่ได้จัดยาตอนเช้าให ้ ท้าให ้ผปได้รับยาล่าช้า 

 ในตึกโทรหอ้งยาแล้ว ได้ยามาฉีด เวลา 14.00

06/12/2020 12:31:17 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 18/11/2020 17:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

จัดยาใหไ้ม่ครบdose 06/12/2020 12:32:39 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา



Drug 18/11/2020 17:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

จัดยาไม่ครบ  ตามเวลาที่ได้ 06/12/2020 12:34:03 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 19/11/2020 17:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ไม่ได้จัดยาตามdose ยา 06/12/2020 12:35:52 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหง้อยา

Drug 24/11/2020 10:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

จัดยาamlo ผิดขนาด 06/12/2020 12:37:03 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Commom Clinical Risk 27/10/2020 21:42:00 ตึกชาย ตึกชาย case dead ใน รพ Pleural effusion   /lunf mass  Hx  ยก

เครือ่งสูบน ้าแล้วเคร่ืองทบัหน้าอก

07/12/2020 11:49:30 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ทบทวนcase  ณษญ.ษฯ๖ษฒ 

EARLY WARNING  SIGN

2.v/s  ตามประเภทผู้ปว่ยCommom Clinical Risk 07/10/2020 20:40:00 ตึกชาย ตึกชาย case dead ใน รพ Hypo-osmolality and hyponatraemia- 

Hyperkalaemia

hypertensionJ- Chronic obstructive 

07/12/2020 11:54:15 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ทบทวร case

Environment 08/12/2020 6:30:00 ซ่อมบ้ารุง หอ้ง LAB เวลา 06.30 น.กระแสไฟฟ้าหอ้งปฏบิติัการ

เกิดขัดข้องบางจุด ซ่ึงจุดที่ขัดข้องมีเคร่ืองมือที่

08/12/2020 16:46:43 ENV วิจิตรา สุวรรณอ้าไพ 

ท.น.13350

แจ้งหวัหน้ากลุ่มงานบริหารให้

รับทราบและด้าเนินการแก้ไข Commom Clinical Risk 08/12/2020 18:10:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit case เเพทย์ Dx.Sepsis c infected dirrhae 

ผู้ปว่ยมีเจาะ H/C เเต่ไม่ได้ Stat. ยา Cef-3 2

10/12/2020 8:34:54 PCT น.ส.สกัญญา  วันมอย ควรมีการตรวจสอบ Order ซ ้า

อีกครั ง ก่อนที่จะ D/C OPD Commom Clinical Risk 09/12/2020 10:00:00 หอ้ง LAB หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด เจาะเลือดผู้ปว่ยโดยไม่ได้ถามชื่อ โดยเจาะเปน็

 Lab HT แต่ผู้ปว่ยมาเจาะ CBC ท้าใหต้้อง

14/12/2020 16:27:17 PCT ชุติมา   ละออ ท.น. 

12027

ถามชื่อ-นามสกุล และ 

ตรวจสอบค้าส่ังเจาะเลือดใหดี้Specific Clinical Risk 15/12/2020 10:40:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก แพทย์ดึงคิว OPDcard ผิดคน HN 85415 มาตรวจ เข้าพบแพทย์ตรวจ 

แพทย์ดึงคิว+ ส่ังยา HN.138460 ออกมาให ้ /

15/12/2020 14:21:42 PCT วิภาดา วสุวัฒนศรี

Specific Clinical Risk 15/12/2020 11:15:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก HN 14194 มาตรวจ เข้าพบแพทย์ตรวจ 

แพทย์ดึงคิว+ ส่ังยา HN.74248 ออกมาให ้ / 

15/12/2020 14:23:20 PCT วิภาดา วสุวัฒนศรี

Drug 15/12/2020 14:00:00 งานหอ้งยาใน คลินิคพิเศษ ผู้ปว่ยเบาหวานได้syringไม่มีเข็ม ผู้ปว่ยเบาหวานได้syringไม่มีเข็ม6อัน  ได้แจ้ง

หอ้งยาและผู้ปว่ยแล้วถ้าพบอีกใหน้้ามาใหห้อ้ง

15/12/2020 15:08:10 PTC วีนัส   สดใส

Risk 17/12/2020 9:48:00 ผู้ปว่ยนอก งานประกันสุขภาพ พฤติกรรมบริการ วันนี เวลา 09:48 น. ได้รับข้อมูลจากญาติ

ผู้ปว่ยที่หอ้งประกัน ว่า พยาบาลโต๊ะซักประวัติ

 1 และ 2 พูดจาไม่ดีกับผู้ปว่ย เหตุการณืคือ 

17/12/2020 9:55:05 RM มณทกานต์   นามแก้ว แจ้งหน่วงานที่เกี่ยวข้องทราบ

Commom Clinical Risk 18/12/2020 9:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit ผูปว่ย admit ER ไม่ได้ส่งเจาะ lab ก่อนเข้า 

ward ผู้ปว่ยมาถึง ward แล้ว

18/12/2020 9:39:15 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 18/12/2020 18:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาลืมจัดยาผู้ปว่ยเข้ามา 18/12/2020 22:42:04 PTC สรวีย์    เพชรกิ่ง แจ้งหอ้งยาตามยาใหผู้้ปว่ย แจ้ง

ความเส่ียงDrug 18/12/2020 18:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาไม่ได้จัดยาBUSCOPAN V เข้ามา 18/12/2020 22:45:12 PTC สรวีย์    เพชรกิ่ง แจ้งหอ้งยาตามยาใหผู้้ปว่ย

Commom Clinical Risk 18/12/2020 21:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit แพทย์ส่ังเจาะ Lab  CBC , Electrolyte หอ้ง

ฉุกเฉินไม่ส่งผู้ปว่ยเจาะ Lab ก่อน Admit

19/12/2020 10:46:32 PCT เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Specific Clinical Risk 20/12/2020 14:50:00 หอ้ง LAB ตึกหญิง ค่า DTX 420 mg% ไม่ได้รายงาน

แพทย์

แพทย์ส่ังเจาะ DTX stat หอ้ง lab เจาะเจอค่า

 วิกฤติ ไม่ได้รายงานแพทย์

20/12/2020 15:10:30 PCT เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 20/12/2020 21:05:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit แพทย์ส่ังเจาะ lab ก่อน admit ER ไม่ได้ส่ง

ผู้ปว่ยเจาะ Lab

20/12/2020 21:19:09 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 21/12/2020 11:50:00 องค์กรแพทย์ ผู้ปว่ยนอก ระบตัุวผู้ปว่ยผิด H.N . 83300 มาตรวจและเจาะ lab ติดตาม

ค่า ไต เข้าตรวจกับแพทย์อัจฉริยา มิ่งกล่ิน แต่

21/12/2020 16:19:10 PCT วิภาดา วสุวัฒนศรี พยาบาลจุดหลังตรวจ  ให้

แพทย์แก้ไข ปรินทร์ OPD cardSpecific Clinical Risk 22/12/2020 11:30:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ไม่รายงาน DTX เจาะ DTX ได้ 522 mg% OPD ไม่ได้รายงาน

แพทย์

24/12/2020 12:25:20 PCT Name

Specific Clinical Risk 24/12/2020 18:10:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง case sepsis ไม่ใหย้า cef-3 stat แพทย์ Admit จาก OPD Dx.sepsis แพทย์ส่ัง

 Cef-3 2 gm v OD ไม่ใหย้า Cef-3 stat จาก

24/12/2020 12:29:43 PCT Name

Specific Clinical Risk 04/10/2020 1:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง on ET-Tube case เด็ก อายุ 6 ป ีAdmit Pnemonia c 

Sepsis Hx. เดิม CP

ระหว่าง Admit มีชักเร็ง ซึมลง แพทย์ 

24/12/2020 12:46:50 PCT Name ทบทวนเคสร่วมกับแพทย์

เจ้าของไข(้พ.วรัทยา)และแพทย์

เวร (พ.กชพรรณ)แล้วเปน็เคส Specific Clinical Risk 22/12/2020 3:30:00 ตึกหญิง ตึกหญิง on ET-Tube ผู้ปว่ยหญิง อายุ 84 ป ีAdmit Dx.Pnemonia 

ใหพ้่นยาและ On O2 อาการไม่ทเุลา แพทย์

24/12/2020 12:58:33 PCT Name ทบทวนเคสกับแพทย์เจ้าของไข้

 แพทย์วางแผนใส่ Tube ถ้าSpecific Clinical Risk 18/12/2020 20:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง on ET-Tube ผู้ปว่ยหญิงอายุ 67 ป ีAdmit 

DX.Hypoglycemia c DM ประวัติเดิม 

24/12/2020 13:08:26 PCT Name ทบทวนเคสร่วมกับแพทย์

เจ้าของไข(้พ.จิรกตต์ิ)แล้วเปน็Specific Clinical Risk 08/12/2020 20:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ไม่จ่ายยาก่อนนอน แพทย์ส่ัง Respiridone 1xhs พยาบาลเวร

บา่ยลืมแจกเวลา 20.00น.ตรวจพบเวลา 24.30

24/12/2020 13:13:36 PCT Name พยาบาลตรวจสอบออเดอร์

แพทย์กับใบ Mar ทกุวันทกุเวรSpecific Clinical Risk 18/12/2020 18:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง จ่ายยาไม่ครบ แพทย์ส่ัง Enoxa 0.6 ml q 12 hr หอ้งยาไม่

จ่ายยา

24/12/2020 13:16:34 PCT Name

Specific Clinical Risk 18/12/2020 15:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง จ่ายยาไม่ครบ หอ้งยาจัดยาผู้ปว่ย Losec 40 mg ใส่ล๊อกยา

คนไข้ผิดเตียง

24/12/2020 13:18:39 PCT Name

Specific Clinical Risk 24/12/2020 1:00:00 --โปรดเลือก-- ตึกหญิง จ่ายยาเกิน แพทย์ส่ัง Off Domperidone หอ้งยาจ่ายยา

มาให้

24/12/2020 13:29:01 PCT Name

Risk 23/11/2020 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก งานสารสนเทศ พฤติกรรมบริการ เจ้าหน้าที่โอพีดีแสดงพฤติกรรมและค้าพูดไม่

เหมาะสม ต่อว่าผู้รับบริการ

25/12/2020 13:28:01 RM จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งเจ้าหน้าที่โอพีดีใหรั้บทราบ

ถึงพฤติกรรมบริการSpecific Clinical Risk 10/12/2020 17:00:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ผู้ปว่ยsepsis นอน รพ.ไม่ใช้

standing order sepsis

ผู้ปว่ยsepsis นอน รพ.ไม่ใชs้tanding order 

sepsis ท้าใหไ้ม่ได้ใหI้V+ Cef-3 ก่อนนอน รพ.

25/12/2020 13:32:16 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งเจ้าหน้าทีO่PD ใหรั้บทราบ 

เน้นต้องท้าตาม standing 



Specific Clinical Risk 15/12/2020 12:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก ไม่ได้ลง CC ไม่ได้ลงอาการส้าคัญที่มา รพ. 25/12/2020 13:34:28 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งผู้ซักประวัติใหรั้บทราบ

Income 22/12/2020 12:00:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ไม่บนัทกึอาการ+การรักษาหลัง

รายงานผลDTXแพทย์

Dx Hyperglycemia นอนรพ.แพทย์ใหย้าและ

เจาะDTX เจ้าหน้าที่ไม่ได้บนัทกึอาการและ

25/12/2020 13:39:01 ทมีน้า จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบและหา

แนวทางแก้ไขInformation 24/12/2020 9:00:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ บตัรผิดคน หอ้งบตัรส่งบตัรผิดคนผู้ปว่ยHN3746 ส่ง3935 25/12/2020 13:53:56 IM วีนัส   สดใส

Commom Clinical Risk 28/12/2020 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก นัดผิดคลินิก HN 31200 Dx. COPD นัดผิดคลินิก นัดเปน็

ตรวจโรคทั่วไป

28/12/2020 10:29:43 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งผู้นัดใหรั้บทราบ

Information 28/12/2020 10:30:00 คลินิคพิเศษ ตึกหญิง admit ไม่โทรแจ้ง ผู้ปว่ย Admit จากคลินิกพิเศษ ไม่โทรแจ้ง 28/12/2020 10:47:15 IM สุนันทา   นิระโทษะ

Commom Clinical Risk 28/12/2020 12:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก นัดผิดคลินิก Hn23308 Dx. DLD เจ้าหน้าที่ออกบตัรนัด

เปน็โรค COPD

28/12/2020 13:34:56 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งผู้นัดใหรั้บทราบ ให้

ตรวจทานรายการนัดก่อนCommom Clinical Risk 28/12/2020 12:00:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ไม่มีลายเซ็นเปน็พยาน HN62357นอนรพ.เจ้าหน้าที่ปั๊มชื่อ แต่ไม่มี

ลายเซ็นเปน็พยาน

28/12/2020 13:39:48 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับทราบ

Income 28/12/2020 14:00:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ตรวจสอบสิทธิบตัรผิด HN157376 มาตรวจด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว 

หอ้งบตัรส่งสิทธิ ์เปน็ well baby

28/12/2020 14:00:20 ทมีน้า จีระภา  ทา้วบญุยืน แก้ไขเปล่ียนสิทธิก์่อนเข้าหอ้ง

ตรวจCommom Clinical Risk 29/12/2020 15:00:00 สูติกรรม สูติกรรม มีการส่ังแลปANC ครั งที่ 2  แต่

ผู้ปว่ยไมไ้้ด้รังการเจาะเลือด

มีการส่ังแลปANC ครั งที่ 2  แต่ผู้ปว่ยไมไ้้ด้รัง

การเจาะเลือด

พยาบาลหอ้งคลอดเช้คผลเลือด ANCพบว่ามี

29/12/2020 10:52:06 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Specific Clinical Risk 07/10/2020 18:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก ชักขณะรอเจาะเลือด HN0105846ใหป้ระวัติ ชักเก็งก่อนมา รพ. 

แพทERตรวจร่างกายและใหร้อตรวจโอพีดี 

29/12/2020 12:39:31 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 08/10/2020 8:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยstroke ใหร้อตรวจOPD ผ็ปว่ยมาERเวลา 7.35 น.ความดัน 150/80 

mmhg ชาใบหน้าซีกขวา และหวัไหล่ขวา ขา 

2ข้างมีแรงดี รายงานแพทย์เวรER ใหร้อตรวจ

29/12/2020 12:46:32 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 05/11/2020 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก revitsit HN0021393 เวียนศรีษะ มารักษา รพ.

4/11/63 ได้ยาฉีดแก้เวียน วันที5่/11/63 

29/12/2020 13:14:15 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 09/11/2020 9:32:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก รักษาล่าช้า  เมื่อคืน 19.00น. เจ็บแน่นกลางอกไม่มีร้าวไป

ที่ไหน PS 5 คะแนน  เช้านี  ไปรักษาคลีนิค

29/12/2020 13:21:21 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Risk 28/12/2020 10:40:00 --โปรดเลือก-- งานปฐมภมูิและองค์

รวม

พฤติกรรมบริการ 28ธค  สามีของเจ้าหน้าที่  หอ้งคลอดมา

โวยวาย ด่า จนท.ฝ่ายเวชปฏบิติัและครอบครัว

29/12/2020 13:57:25 RM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหวัหน้าพยาบาล  /ผู้บริหาร

Commom Clinical Risk 26/12/2020 13:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ON  ET TUBE  refer 26ธค63  หลัง นอน รพ.1วัน  มีอาการหอบ

มากขึ น  ON  ET TUBE  refer

29/12/2020 14:01:31 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Commom Clinical Risk 23/12/2020 3:40:00 ตึกชาย ตึกชาย ON  ET TUBE  refer  ถึงตึก 03.40 น.Malignant neoplasm of 

bronchus and lung -ทลุาหอบ R26-28 hr

29/12/2020 14:05:29 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Commom Clinical Risk 26/12/2020 18:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ON  ET TUBE  refer  case Anaemia  หลัง admit  7 วัน  BP 

drop  SHOCK   ON  ET TUBE  refer  ศรี

29/12/2020 14:08:28 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Information 29/12/2020 14:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง --โปรดเลือก-- ผู้ปว่ย Admit จาก ER ไม่ได้บนัทกึสัญญาณ

ชีพมาใหเ้ว้นว่างไว้

29/12/2020 14:43:04 IM วิรัชฎา    ดาดาษ

Specific Clinical Risk 29/12/2020 14:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก revitsit มารักษาด้วยปวดแน่นทอ้ง มารักษา รพ.

28/12/63ได้ยาฉีด และวันที2่9/12/63 ปวด

30/12/2020 8:50:50 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Commom Clinical Risk 30/12/2020 7:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ON ET TUBE  REFER Cellulitis - Cellulitis of finger and toe   

ระหว่างนอน  โรงพยบาล O2 Sat  drop  

30/12/2020 12:00:25 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Drug 01/01/2021 13:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกชาย ฉลากยาผิด    order แพทย์ ยาisodil 10 มก.1*3 ก่อน

อาหาร ฉลากหน้าซอง เปน็isodil  5 มก.อม

01/01/2021 14:01:38 PTC สรวีย์    เพชรกิ่ง แจ้งหอ้งยาเปล่ียนฉลากยา

Drug 01/01/2021 16:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ผู้ปว่ยใหย้า 50%Glucose v 50 cc.+RI 10  

unit  ไม่ได้จ่ายยา

01/01/2021 16:50:16 PTC สรวีย์    เพชรกิ่ง แจ้งหอ้งยา

Risk 28/12/2020 10:40:00 สูติกรรม งานปฐมภมูิและองค์

รวม

การใช้ความรุนแรงด้านวาจา สามีจนท.หอ้งคลอด มาด่าทอ จนท.ปฐมภมูิ

ด้วยถ้อยค้ารุนแรง   จากสาเหตุ   กังวลว่า  

05/01/2021 13:48:55 RM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ จนท.หอ้งเวชประสาน สสจ.แล้ว

ไม่ใช้จังหวัดที่เปน็กลุ่มรุนแรง Infection 04/01/2021 14:00:00 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ผู้ปว่ยมีระวัติเดินทางมาจาก พื นที่

เส่ียง  ระบาดดควิด สมุทรสาคร

แล้วไม่แจ้ง

ผู้ปว่ยกลับมาจาก จังหวัดสมุทรสาค มารับ

บริการที่ แผนกแพทยืแผนไทยแล้วไม่บอก

ประวัติ  แต่ผ่านจากจุดคัดกรองข้างหน้าโดย

การ  วัดไข้ ไม่มีไข้และใส่ mask

05/01/2021 13:54:17 IC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานกับจนท.ระบาด ใหท้้า

ความสะอาดพื นยที่ ด้วย  แอ

ลกออล์ 90   

ใหจ้นท.ที่ใหบ้ริการอาบน ้า สระCommom Clinical Risk 07/01/2021 9:13:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก เอาแฟ้มประวัติกลับบา้น HN0103178มาตรวจตั งแต่15/9/63 ออกจาก

หอ้งตรวจ(ไม่มียา) ไม่ผ่านโต๊ะนัด ผู้รับบริการ

07/01/2021 8:56:51 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Drug 06/01/2021 20:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาจ่ายยา rifampicin เกินมา2 dose

พิมพ์หน้าฉลาก Etambutol ผิด

07/01/2021 10:57:23 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 07/01/2021 12:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง 0.9%NSS 1000 ml IV KVO  หอ้ง

ยาไม่คีย์ สติกเกอร์ IV

07/01/2021 12:37:02 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 07/01/2021 4:30:00 ตึกชาย ตึกชาย unpalne refer on  ET  TUBE   admit 21.45 o  หายใจเหนื่อย หอบ on 

tube  refer  05.00BacteE871 Other 

07/01/2021 13:14:15 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ทบทวน case

Risk 07/01/2021 4:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ตามคนงานรเวนดึกไปพบ มี ผป.  on et tube  และดิ นมา กตามคนงาน

ไม่เจอ -ไปเก็บขยะดตึกหญิง

07/01/2021 13:17:53 RM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหวัหน้าตึก



Specific Clinical Risk 07/01/2021 10:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก p 40/min RR28/min O298% มาตรวจตามนัด ชีพจร40 ครั ง/นาท ีหายใจ 

28 ครั ง/นาท ีO2 Sat 98% ส่งตรวจหอ้ง

08/01/2021 9:18:02 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Commom Clinical Risk 06/01/2021 8:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ON  ET TUBE  refer นอน รพ.12.00น.หายใจเหนื่อยหอบ  ไข้  

14.00 น หายใจเหนื่อยเพิ่มขึ นr36-40  o sat 

08/01/2021 13:50:57 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสาน ส่งต่อ

Information 09/01/2021 1:50:00 ตึกชาย ตึกชาย รายงานแพทย์ ผิดเวร คนไข้ในตึกเกิดอาการเปล่ียนแปลง รายงาน

แพทย์เวรนอก

09/01/2021 4:35:51 IM สรวีย์    เพชรกิ่ง รายงานความเส่ียง  แจ้งแพทย์

เวรในเมื่อผู้ปว่ยมีอาการDrug 07/01/2021 18:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ผู้ปว่ยไม่ได้รับยาCEF-3 2GM 1DOSE 09/01/2021 4:41:57 PTC สรวีย์    เพชรกิ่ง รายงานความเส่ียง ทบทวนการ

ใหย้าSpecific Clinical Risk 02/01/2021 10:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง --โปรดเลือก-- เคส Sepsis pneumonia หายใจเหนื่อยหอบ 

ใส่ETT tube Refer

11/01/2021 11:33:41 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Information 10/01/2021 18:10:00 งานเวชระเบยีน ตึกหญิง ท้าแผนก Admit ผิด ผู้ปว่ย Admit เปน็แผนก ศัลยกรรม หอ้งบตัร 

ท้าเปน็แผนก อายุรกรรม

11/01/2021 11:40:34 IM เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Information 10/01/2021 18:10:00 งานเวชระเบยีน ตึกหญิง หอ้งบตัร ท้าแผนก Admit ผิด ผู้ปว่ยadmit แผนกศัลยกรรม หอ้งบตัร ท้า

เปน็แผนก อายุรกรรม

11/01/2021 11:42:04 IM เบญจวรรณ  สืบพันธ์ -

Commom Clinical Risk 31/12/2020 13:30:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ไม่มีชื่อในใบเบกิอาหาร ไม่มีชื่อในใบเบกิอาหาร 12/01/2021 9:03:44 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 31/12/2020 7:00:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ไม่มีชื่อผู้ปว่ยในใบเบกิอาหาร ไม่มีชื่อผู้ปว่ยในใบเบกิอาหาร 12/01/2021 9:18:20 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 31/12/2020 15:00:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ เปล่ียนอาหารไมไ้ด้แจ้ง เปล่ียนอาหารไมไ้ด้แจ้ง 12/01/2021 9:20:06 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 30/12/2020 15:00:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวง

กัน

ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวงกัน 12/01/2021 9:21:36 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 31/12/2020 15:00:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวง

กัน

ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวงกัน 12/01/2021 9:22:58 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 30/12/2020 15:00:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวง

กัน

ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวงกัน 12/01/2021 9:23:44 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 31/12/2020 15:00:00 ตึกชาย ตึกหญิง ผู้ปว่ยกลับบา้นไมไ้ด้รับแจ้ง ผู้ปว่ยกลับบา้นไมไ้ด้รับแจ้ง 12/01/2021 9:25:39 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 30/12/2020 15:00:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ผู้ปว่ยกลับบา้นไมไ้ด้รับแจ้ง ผู้ปว่ยกลับบา้นไมไ้ด้รับแจ้ง 12/01/2021 9:26:26 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Commom Clinical Risk 31/12/2020 15:00:00 ตึกชาย ตึกหญิง ผู้ปว่ยใหม่ไม่ได้รับแจ้ง ผู้ปว่ยใหม่ไม่ได้รับแจ้ง 12/01/2021 9:27:22 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหกน่วยงาน

Commom Clinical Risk 30/12/2020 15:00:00 ตึกหญิง โภชนศาสตร์ ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวง

กัน

ใบเบกิอหาารกับทา้ยเตียงไม่ตรวงกัน 12/01/2021 9:28:22 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้หงน่วยงาน

Commom Clinical Risk 31/12/2020 15:00:00 สูติกรรม โภชนศาสตร์ ผู้ปว่ยใหม่ไมไ้ด้้รับแจ้ง ผู้ปว่ยใหม่ไมไ้ด้้รับแจ้ง 12/01/2021 9:29:32 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหน่วยงาน

Specific Clinical Risk 12/01/2021 11:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ผู้ปว่ย Re-Admit ผู้ปว่ย case non-masive hemoptysis c 

Pneumonia รับ รีเฟอร์ จากศรีสังวร plan 

12/01/2021 11:16:11 PCT สุนันทา   นิระโทษะ

Commom Clinical Risk 13/01/2021 11:30:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก ออกบตัรนัดใส่ A4 แพทย์ใหก้ลับไปให ้cef-3 2 gm IV 13-19 

ม.ค. 64 เวลา 09.00น.

OPD ออกบตัรนัดใหผู้้ปว่ยโดยเขียนลง

13/01/2021 11:42:22 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 13/01/2021 11:30:00 ตึกหญิง ตึกหญิง เบกิอาหารไม่ตรง order แพทย์ แพทย์ส่ัง soft diet ตึกหญิงส่ัง regular diet 13/01/2021 11:45:47 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 12/01/2021 15:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย จ่ายไม่ครบ ผป.ไม่ได้กินยา มียา  kcl รับประทาน   2dose (10.

00,13.00)  state    แต่หอ้งยาจัดให ้1 dose

15.00 ตรวจเช็คจึงพบว่า  หอ้งยาไม่ได้จัดยา

มาให ้   ท้าใหไ้ด้รับยา ล่าช้าไป  2 ชม   

13/01/2021 13:26:39 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานหอ้งยาแล้วได้รับมา

 ช่วง 15.30 น

Commom Clinical Risk 06/01/2021 8:30:00 ตึกชาย ตึกชาย มีแปลถลอกและแขนบวมจากการ

ผูกยึด

6,864ผป. มี alcohol  มี agitate   และ  

restaine      7มค64  พบบริเวณรัก

13/01/2021 13:30:48 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประเมิน  การผูกยึกทกุครั งที่  

วัด V/S หรือประเมิน  AWS   Commom Clinical Risk 12/01/2021 14:40:00 หอ้ง LAB ตึกชาย เลขในใบคล้องเลือดไม่ตรงกับถุง

เลือด

เลขในใบคล้องเลือดไม่ตรงกับถุงเลือด 

90063015230  ใบคล้องเล้ือด90063013230

13/01/2021 13:38:01 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานหอ้งแลป  เช็ดค

ก่อนออกมาSpecific Clinical Risk 13/01/2021 8:30:00 ตึกชาย ตึกชาย MHI  ON ET Tube  REFER MHI   admit  .o97d 04.35  และ  05.40 

พบ  BP  170/90  แขนซีกซ้าย อ่อนแรง   -

13/01/2021 13:43:59 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงาน  ส่งต่อ รพอต.

Commom Clinical Risk 11/01/2021 7:15:00 งานเวชระเบยีน หอ้ง LAB ผู้ปว่ยชื่อ นางทองมั่น  นราภยั HN 23771 

หอ้งบตัรออกคิว HT (ใบคิวบตัร)

ชื่อนางเฉลียง  เพชรทอง

14/01/2021 11:01:37 PCT นพ.สุทนต์   ทั่งศิริ

Commom Clinical Risk 14/01/2021 10:30:00 ตึกชาย หอ้ง LAB ผู้ปว่ยชื่อนายชุม จินะ HN 95866 ลงนัดจาก

ตึกผู้ปว่ยชายใบนัด Lab HT แต่ แพทย์ Order

14/01/2021 11:04:46 PCT นพ.สุทนต์   ทั่งศิริ

Commom Clinical Risk 12/01/2021 6:25:00 คลินิคพิเศษ หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด คนไข้ชื่อ นายเง่ือน ช้าเรือง HN 94074 ได้รับ

ใบนัดของคนไข้ชื่อ นายวันชัย มั่งค้า HN 

14/01/2021 13:46:26 PCT วิจิตรา สุวรรณอ้าไพ 

ท.น.13350Commom Clinical Risk 12/01/2021 6:25:00 งานเวชระเบยีน หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด คนไข้ชื่อ นายเง่ือน ช้าเรือง HN 94074 แต่

หอ้งบตัรส่งคิวในระบบ HIS เปน็ นายวันชัย 

14/01/2021 13:48:33 PCT วิจิตรา สุวรรณอ้าไพ 

ท.น.13350Commom Clinical Risk 15/01/2021 13:06:00 ไม่ทราบ งานเวชระเบยีน น้าเวชระเบยีนกลับบา้น ญาติมาขอเบกิออกซิเจน เมื่อซักประวัติไปรับ

ออกซิเจนที่หน่วยจ่ายแล้วน้าขึ นรถกลับบา้น

15/01/2021 13:11:22 PCT พรพิมล   อ่วมภกัดี ทบทวนระบบการท้างานให้

ทราบตรงกัน ปฎบิติัแนวทาง



Drug 16/01/2021 0:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Cefazolin 250 mg และ 

Ceftazidime 250 mg ผสม น ้ายาล้างไต 

16/01/2021 9:53:01 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Drug 18/01/2021 22:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังยา spironolactone 4*1 oral pc 

หอ้งยาจัดยา มาใหแ้ค่ 2 tab

18/01/2021 23:50:58 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์ -

Income 20/01/2021 8:30:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ตรวจสอบสิทธิบตัรผิด HN.56482 มารับบริการ กลุ่มเส่ียงเบาหวาน 

มาเจาะ FBS หอ้งบตัรใหสิ้ทธิเปน็โครงการสง

20/01/2021 15:39:35 ทมีน้า วิภาดา วสุวัฒนศรี จุดหลังตรวจตรวจพบ---- แก้ไข

 สิทธิติดตัว เปน็สูงอายุSpecific Clinical Risk 22/01/2021 12:20:00 หอ้ง LAB ตึกหญิง ท้า Lab ไม่ครบ แพทย์ส่ัง lab  Uric acid หอ้งแลบ ไม่ได้ส่ัง

ตรวจ

22/01/2021 12:34:53 PCT เบญจวรรณ  สืบพันธ์ -

Environment 22/01/2021 7:00:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง เมื่อเช้า เปดิน ้าก๊อก ที่แฟลตครอบครัว น ้าขุ่น 

สีด้า  ท้าใหไ้ม่สามารถ ซักผ้า และอาบน ้าได้

22/01/2021 15:42:27 ENV สุภทัรา   ศรีสุวรรณ ตรวจสอบ และแก้ไข เพิ่มเติม

Commom Clinical Risk 24/01/2021 9:00:00 รังสีวิทยา ตึกหญิง --โปรดเลือก-- เจ้าหน้าที่ X ray มาสาย 8.50 ถึงมาท้างาน 

แพทย์มาround ward แล้วรอผล x ray 

24/01/2021 9:02:21 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Commom Clinical Risk 22/01/2021 12:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit แพทย์ส่ังเจาะ uric ก่อน admit ER ไม่ได้ทวน

 order ก่อน D/C จาก ER

24/01/2021 17:03:06 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 23/01/2021 17:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทยืส่ัง plasil 10 mg IV stat หอ้งยาไม่ได้

จัดยา stat ให้

24/01/2021 17:04:38 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Specific Clinical Risk 20/01/2021 23:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ใส่ ET-tube ผู้ปว่ย Case Dx. Infected Bronchiectasis 

Admit พ.2 หลังนอน รพ. ได้ 7 วัน วันที่ 20 

27/01/2021 9:03:50 PCT จุฑามาศ  สุดสัง ร่วมทบทวน Case กับทมั สห

สาขาวิชาชีพSpecific Clinical Risk 25/01/2021 17:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก revitsit มาด้วยปวดทอ้งใต้ลิ นปี่ ได้ยากินยาฉีดและ

กลับบา้น เวลา17.18 น. มาตรวจซ ้าด้วย

27/01/2021 10:07:40 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Risk 26/01/2021 8:00:00 ตึกชาย ตึกชาย การรับconsultทางโทรศัพท์ โทรศัพททหน่วยงาน  ใช้ไม่ได้

ต้องการโทรศ้พทรายงานแพทย์เวร  เวลา 

07.38-07.50 น. แต่ยังไ้รับสายเปน็เคสที่มี  

28/01/2021 11:15:33 RM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แนวทางในการ  coin sult  

แพทย์ทางโทรศัพท์

Specific Clinical Risk 22/01/2021 10:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ผป.ไม้กระแทกหบูวมโน หลัง amit

 1วัน  on  ET TUBE

ผป.ไม้กระแทกหบูวมโน หลัง amit 1วัน 

ปสัสาวะไม่ออก on  ET TUBE

28/01/2021 11:55:39 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ทบทวน case

Specific Clinical Risk 22/01/2021 14:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ON  ET TUBE  refer  Atrial fibrillation and flutter     ใส่TUBE 

 ยาก/ภาวะน ้าเกิน

28/01/2021 15:25:06 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ทบทวนการใส่ ET TUBE  ผป.

ยากSpecific Clinical Risk 20/01/2021 10:30:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกชาย ไม่ได้ให ้ CXR  ก่อน เข้าตึก Anaemia in chronic diseases   ไม่ได้ให ้ 

CXR  ก่อน เข้ามา admit

28/01/2021 15:28:09 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งศุนยื  admit

Commom Clinical Risk 18/01/2021 16:30:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย โรงครัวไม่้ไดจัดอาหารใหผ้ป. มใบยอดอกาาหรเปน็อาหารอ่อ่นโรงครัวไม่้ได

จัดอาหารใหผ้ป.

28/01/2021 15:31:40 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานแงานแล้วจัดตาม

Commom Clinical Risk 17/01/2021 16:30:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย มีอาหาร BDแต่ไม่ได้จัดมาให้ มีอาหาร BDแต่ไม่ได้จัดมาให้ 28/01/2021 16:43:52 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งดรงครัว  และแก้ปญัหาโโย

ใช้ BD  ในตึกผสมใหผู้้ปว่ยไปCommom Clinical Risk 16/01/2021 12:00:00 โภชนศาสตร์ โภชนศาสตร์ ไม่มีอาหารBD  มาให้ แพทย์ส่ง oder  ใหม่้ เวรเช้า ส่งรายการ

อาหาร BD  ในเวรเช้า    เที่ยงไมไ้ด้รับอาหาร

28/01/2021 16:46:14 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานโรงครัวแล้วน้า BD 

 มาให้Infection 20/01/2021 13:30:00 ตึกชาย ตึกชาย การเฝ้าระวังเชื อดื อยา ผป. on  ET TUBE  C T piece กลับมาจาก 

รพ.ศีรสังวร  ผล ระหว่างนอน  ผล sputum  

28/01/2021 16:52:24 IC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ เฝ้า้ระวังการแะร่กระจายเชื อ

Infection 27/01/2021 15:20:00 ตึกชาย ตึกชาย ได้รับการท้าหดัตุากรไม่ครบในผป.

DTX71

Case DMtype2/HT/CKD  stage 3     

ผู้ปว่ยนอนหลับ  ส่งเสียงอืออาไม่เปน็ค้าพูด 

ญาติปลุกต่ืน 13.00น. 

28/01/2021 17:10:32 IC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ -ต้อกงท้าหตัการเช่นการให้

สารน้า้  ในผป. ที่ภาวะ 

hypoglycemia  ก่อนเข้าตึกSpecific Clinical Risk 28/01/2021 14:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง sepsis ไม่ได้รับยา ATB ภายใน 1 

ชม.

ผู้ปว่ยเคส UTI เข้า SIRS พยาบาลจุด Triage 

วัด V/S BP 101/58 mmHg PR 124 /min 

30/01/2021 7:02:45 PCT สุนันทา   นิระโทษะ

Commom Clinical Risk 31/01/2021 8:45:00 รังสีวิทยา ตึกหญิง --โปรดเลือก-- แพทย์ส่ัง x ray แต่จนท.มาสาย โทรตั งแต่ 

8.30 หลายครั งจนถึง8.40 ถึงรับโทรศัพท ์มา

31/01/2021 8:46:53 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Environment 01/02/2021 10:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง น ้าขุ่น น ้าที่ใช้ภายในขุ่นมากๆๆ 01/02/2021 10:25:12 ENV สุนันทา   นิระโทษะ

Information 01/02/2021 12:30:00 งานเวชระเบยีน ตึกหญิง ชื่อแพทย์ผิด หอ้งบตัรท้า Admit ชื่อแพทย์ผิด 01/02/2021 12:28:12 IM เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 01/02/2021 13:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง --โปรดเลือก-- แพทย์ใหa้dmit ผู้ปว่ย alteration of 

conscious แล้วส่งเวรว่า NR แล้ว มาถีง 

01/02/2021 16:02:57 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Commom Clinical Risk 01/02/2021 14:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง --โปรดเลือก-- หอ้งฉุกเฉินโทรadmit คนไข้ใส่ ออกซิเจนมาให้

 แต่คนไข้ถึง ward ไม่มีถังออกซิเจนมา วัด

01/02/2021 16:06:24 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Drug 01/02/2021 19:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Ethambutol(500)1Xhs แต่หอ้งยา

จ่าย  Ethambutol(400) มาให้

01/02/2021 19:32:08 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Tool 01/02/2021 22:00:00 รังสีวิทยา ตึกหญิง --โปรดเลือก-- จนท. X ray นางสายชล ปกัษี เข็นเคร่ืองแรง

มาก ไม่ถนอมเคร่ืองเลย เคร่ืองเก่าก็พังไป 1 

02/02/2021 8:42:50 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ

Tool 02/02/2021 8:45:00 รังสีวิทยา ตึกหญิง --โปรดเลือก-- เวลา 8.45 ตามจนท . Xray ยังไม่มาท้างาน 

ตึกจะส่ง x ray คนไข้ ส่งไม่ได้

02/02/2021 8:44:52 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ

Commom Clinical Risk 03/02/2021 19:10:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit แพทย์ส่ัง Film acute abdomen ก่อนเข้า 

ward ER ไม่ได้ส่ง film ก่อนเข้า ward

03/02/2021 19:14:30 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 04/02/2021 1:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Hydralazine 1*2 oral pc หอ้งยา

จัด ยา Glipizide 1*2 มาให้

04/02/2021 1:26:16 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Specific Clinical Risk 03/02/2021 23:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง admit ไม่ถึง 4 ชม refer case hypotension D/C จาก ER BP70/40

 mmHg on Levohhed(4:250) rate 5 

04/02/2021 12:31:15 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Tool 01/02/2021 11:00:00 สูติกรรม สูติกรรม อุปกรณ์  และเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ หญิงไทยคู่ อาย2ุ2ปคีรรภแ์รก อายุครรภ3์3+3

 สป.ปวดถ่วงทอ้ง มีมูกออกจากช่องคลอด 12 

04/02/2021 14:35:43 ENV บญุนาค   พวงทอง เคร่ืองNST เก่า(ป2ี556)อุปกรณ์

เส่ือมตามอายุการใช้งาน ท้า



Drug 05/02/2021 14:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Ferrous fumarate 1*2 oral ac 

หอ้งยา คีย์ Ferrous fumarate 1*2 oral pc

05/02/2021 14:46:38 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 03/02/2021 17:00:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกชาย dtx  450 ไม่ได้ยา 1.ผป.  มาจาก opd   DTX  450   ไม่มี   Rx.

2.มี CXR  ไม่ได้ ท้าก่้อนเข้ามาในตึก

08/02/2021 9:56:12 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ รง.แพทย์   แจ้ง DTX  แพทย์

ไม่ราบข้อมูล

ส่งไป CXRSpecific Clinical Risk 04/02/2021 6:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย ใส่ cath  แปล้ว ปลาย pennis 

บวมแดง

3กพ64 16.00 ผป.CHF  C AF  ใส่  foeley 

cath ที่ ER  ไมไ้ด้รูดปดิเหนังหุ้มปลาย pennis

08/02/2021 10:02:06 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ -ท้าหตัถการใหส้มบรูณ์     /ให้

ยาแก้ปวดCommom Clinical Risk 28/01/2021 1:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ติดstickerชื้้อ สกุล ผิดคน  ผิด chart 08/02/2021 10:06:08 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ตรวจสอบทกุครั ง

Drug 26/11/2020 1:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย sticker ยาน ้าผิด sticker ยาน ้าผิด 08/02/2021 10:25:52 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 30/12/2020 17:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ativan  2x2 op c  จัดยาไม่ครอบขา ด2เม็ด 08/02/2021 10:27:49 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยาจัดยาเพิ่ม

Drug 07/01/2021 12:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ไมไ้ด้จัด  ยา น ้า  ยากิน ยาฉีดเข้ามาให้ 08/02/2021 10:29:18 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 08/01/2021 2:00:00 งานหอ้งยาใน --โปรดเลือก-- ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

NACL  500 ml   v drip 50cc/hr  x i หมด 

 off   onlock  แต่พยายาบใหต้่้อ 1000ml  

08/02/2021 10:32:44 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ off ทนัท ี  ทบทวนการใหย้า้

Drug 12/01/2021 15:30:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

15.00น  พบว่า ไม่ได้ยา KCL  dose ที่ 2   

ซ่ึงต้องได้ในเวลา 13.00

08/02/2021 10:36:59 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ทบทวน หวัหน้าเวรต้อง  บนัทึ

การได้ยบา stat  และ ต้อง runDrug 14/01/2021 10:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มีการส่ังยา แต่ไม่ได้ print  ใบยา 08/02/2021 10:39:00 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งและแก้ไข

Drug 08/02/2021 14:00:00 งานหอ้งยาใน งานหอ้งยาใน ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาไมไ้ด้จัดยาอี้ก  2 dose 08/02/2021 10:40:47 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Drug 08/02/2021 17:00:00 งานหอ้งยาใน งานหอ้งยาใน ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

จัดยาใหม้่ครอบขาดอีก 1 dose 08/02/2021 10:42:11 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยาจัดเข้ามาเพิ่ม

Drug 19/01/2021 18:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

DOSE  2:2  ใบ Mar เปน็  1:3 08/02/2021 10:44:47 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งหอ้งยา

Commom Clinical Risk 08/02/2021 10:10:00 ตึกชาย ตึกหญิง --โปรดเลือก-- ผู้ปว่ยตึกชายแอบมาทางหอ้งสงฆ์แล้วปนีลง

ระเบยีงแล้วตกมาที่พื น

08/02/2021 10:45:40 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Drug 08/02/2021 14:00:00 งานหอ้งยาใน งานหอ้งยาใน ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

 -เดิม   มีการ NPO  และเปล่ียนเปน็  Feed 

BD  หอ้งยาจึงไม่ได้จัดยากินมาให้

08/02/2021 10:47:44 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานหอ้งยา

Drug 29/01/2021 17:16:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ยาเหน็บ   แต่พิมพ์จ่าหน้าซอง เปน็ยากิน 08/02/2021 10:50:35 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ โทรแจ้งหอ้งยา

Drug 30/01/2021 1:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ไมไ้ด้ใหย้า  cef 3  ช่วงเวลา  01.00น 08/02/2021 10:53:04 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้งและทบแทวนเวลาใหย้า

Drug 09/12/2020 9:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ยา  0.9 nacl  1000 ทส 80 cc/hr    แต่ใน

เคร่ือง infusion pump  เปน็  100 cc  มา 1

08/02/2021 10:56:24 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ตรวจสบอ  iv  ทกุเวร

Drug 04/12/2020 9:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ผป.ไม่ได้กินยา  acyclavia  ช่วง 22.00  ให้

ญาติไดว้แต่ญาติลืม

08/02/2021 10:58:26 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ทบทวืนยาทส้ีาคัญที่ต้อกงินต่อ

เหน้าDrug 07/12/2020 9:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

9..00น พบว่าผู้ปว่ยไมได้ยา cef 3  ในเวลา  

06.00 น

08/02/2021 11:00:05 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ใหย้าทนัท ี  ทบทวนเวลาที่ได้ยา

Drug 03/12/2020 2:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

สอบถามผป. ไม่ได้กินยา kcl  จาก  er 08/02/2021 11:02:10 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ แจ้ง er  ขอยาเพิ่ม

Drug 23/12/2020 14:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ยา  fluconazol 1 o pc  เช้า   วันอังคาร  

วันพฤหสั   -หอ้งยาไม้ได้จัดยาเข้ามา  จัดเข้า

08/02/2021 11:06:16 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ กินยาใน ทนัท ี แจ้งหอ้งยา

Drug 08/02/2021 14:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ส้่ังยาเพิ่ม  ไ้ม่ระบวุัน เวลา และเขียนช่องทาง

ขวา ของ ใบorder 22มค64 -ผป.ได้ยาล่าช้า 

08/02/2021 11:09:01 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ใหย้าทนัยที่

Drug 31/12/2020 9:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ยา B1  แต่ในเวรดึกซ่ึงzx.9hv'wfh.og;]k 

06.00o

08/02/2021 11:11:08 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ -ขอยาได้ 9.00 ใหเ้วลา 10.00น

Drug 08/02/2021 13:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ยา Tramaol (50)1 tb prn q8hr นางส้ารวย

 สมค้า (พ.4) ไปอยู่ในล็อกยา นางส้ารวย นรา

08/02/2021 13:51:47 PTC จุฑามาศ  สุดสัง  ควรตรวจชื่อ - สกุล ซ ้าทกุครั ง

Environment 08/02/2021 14:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ หลังคาร่ัว เชื อรา ฝนตกหลังคาน ้าร่ัว 08/02/2021 14:15:05 ENV สุภารัตน์ จีระกมล  เอาผ้ามาดูดซับน ้าบริเวณที่มี

สายไฟ/สานแลนInformation 08/02/2021 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก คลินิคพิเศษ ไม่ส่ือสารการ off ยา ผู้ปว่ย DM/HT รับยาที่ รพ.สต.ต่อเนื่อง วันที่ 

29 ม.ค.2564 บวมที่เทา้ มาตรวจที่ รพ.ศรีสัช 

08/02/2021 14:22:17 IM สุภารัตน์ จีระกมล เขียน off ในใบยาที่ติดสมุดผู้ปว่ย

Information 28/01/2021 9:30:00 ผู้ปว่ยนอก คลินิคพิเศษ การส่ือสารส่งต่อ รพ.สต. Case  HT , DLD    รับยาที่ รพ.สต.   วันที1่2

 ม.ค.2564 มาตรวจด้วย UTI  วัดความดัน BP

11/02/2021 15:15:59 IM สุภารัตน์ จีระกมล

Information 11/02/2021 13:00:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ ลงที่อยู่้ต้าบลผิด ผู้ปว่ยอยู่ต้าบลทา่ชัย ลงที่อยู่้เปน้ต้าบลศรีสัช 

ในระบบ HosXp

11/02/2021 15:45:37 IM Name

Information 30/01/2021 13:00:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ ลงที่อยู่้ผิดในเวชระเบยีน ผู้ปว่ยอยู่ต้าบลแม่สินเเต่ลงที่อยู่้ต้าบลศรีสัช ใน

 HosXP

11/02/2021 15:48:30 IM Name

Information 10/02/2021 13:00:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ ลงที่อยู่้ ผิดเวชระเบยีน ผู้ปว่ยอยู่บา้นเลขที2่83 หมู1่1 ต.ปา่งิ ว เเต่ลง 

HosXp 28311หมู0่0 ต.ปา่งิ ว

11/02/2021 15:53:16 IM Name

Drug 12/02/2021 15:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Ferrous Fumarate 1*2 oral ac 

หอ้งยา ใหย้ามา 3 เม็ด

13/02/2021 11:09:15 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Drug 12/02/2021 20:20:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนของยาที่มีความ

เส่ียงสูง (high alert drug)

แพทย์ส่ัง Dilantin 750 mg + NSS ml IV 

drip in 30 min หอ้งยาจ่ายยา Dilantin 500

13/02/2021 11:11:00 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์



Risk 10/02/2021 10:00:00 องค์กรแพทย์ ผู้ปว่ยนอก พฤติกรรมบริการ ญาติร้องเรียนพฤติกรรมบริการแพทย์โดยอัด

คลิปเสียงไว้

13/02/2021 15:15:35 RM จีระภา  ทา้วบญุยืน

Drug 14/02/2021 23:45:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง meropenam 1 gm IV OD หอ้งยา

ไม่ได้จัดยามาให้

14/02/2021 23:14:49 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Specific Clinical Risk 15/02/2021 12:15:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ER Load IV ไม่มี พยาบาล น้าส่ง แพทย์ส่ัง Nss IV load 2500 ml, ER Load 

IV เกิน 300 ml +ไม่มี พยาบาล น้าส่ง

15/02/2021 12:32:11 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 15/02/2021 15:00:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง --โปรดเลือก-- OPD Admit มาไม่ได้แจ้งตึกผู้ปว่ย วินิจฉัย 

Bradycardia

15/02/2021 16:00:43 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Commom Clinical Risk 17/02/2021 10:20:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ ระบเุเผนกส่งตรวจผิด ผู้ปว่ยมารับยา HT  บตัรนัดระบเุเผนกความ

ดันโลหติสูง  ยื่นบตัรรับคิว ส่งตรวจที่ ตรวจ

18/02/2021 13:06:30 PCT สุภารัตน์ จีระกมล

Drug 18/02/2021 14:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Glipizide 2X2 Oral ac หอ้งยาจัด

และพิมพ์หน้าซองยาเปน็ Glipizide 2X2 Oral

18/02/2021 14:04:20 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 18/02/2021 13:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ การส่ือสารเเผนการรักษาที่ต่อ รพ.

สต.

การส่ือสารเเผนการรักษาของเเพทย์ขณะส่งต่อ

 รพ.สต./ออกตรวจที่ รพ.สต. มียาบางตัว

18/02/2021 15:26:02 PCT สุภารัตน์ จีระกมล เขียนสัญญลักษณ์  ปรับ/ลด/

เพิ่ม/off ยา ใหเ้ปน็ลายลักษณ์Commom Clinical Risk 17/02/2021 10:20:00 ผู้ปว่ยนอก คลินิคพิเศษ ผู้ปว่ยความดันสูงไม่ปฏบิติัตามเเน

วทาง

case  HT มาตรวจที่ OPD เเรกรับพบ BP>

180/100 mmHg ไม่ส่ง bed rest เเละ

18/02/2021 15:43:45 PCT สุภารัตน์ จีระกมล

Commom Clinical Risk 15/02/2021 12:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย ไม่ได้จัดอาหารมื อเที่ยงวันมาให้ มี  BD  200  mlx4  F เร่ิมมือเที่ยง แจ้งโรง

ครัวแล้ว ไม่ได้จัด  อามาให้

19/02/2021 9:17:44 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ โทรศัพทป์ระสานงานแล้ว จัด

อาหารมาให ้  12.20 นCommom Clinical Risk 12/02/2021 12:30:00 ตึกหญิง โภชนศาสตร์ ไม่ได้เบกิอาหารใหผู้้ปว่ย ไม่ได้เบกิอาหารใหผู้้ปว่ย 19/02/2021 9:19:58 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานแล้ว

Commom Clinical Risk 22/02/2021 9:30:00 งานประกันสุขภาพ คลินิคพิเศษ การส่ือสารส่งข้อมูลการใหบ้ริการ

ระหว่างหน่วยงาน

Case DMtype2   วันนี มารับยา ยื่นบตัรที่

หอ้งบตัรเเล้วส่งตรวจสอบสิทธิท์ี่งานประกัน 

22/02/2021 15:50:30 PCT สุภารัตน์ จีระกมล ประสานงานกลับเเละส่ือสาร 

ข้อมูลการใหบ้ริการระหว่างCommom Clinical Risk 22/02/2021 9:30:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ สิทธิผู้์ปว่ยไม่ตรงกัน ผู้ปว่ยมาตรวจวันนี มีใบตรวจสอบสิทธิป์ริ มมา

ขึ นที่ รพ.สต.วังชิ น สิทธิท์ี่ติดสติ กเกอร์ เปน็

22/02/2021 15:57:11 PCT สุภารัตน์ จีระกมล ตรวจสอบสิทธิท์กุครั งที่มารับ

บริการSpecific Clinical Risk 16/02/2021 18:20:00 ทนัตกรรม งานเวชระเบยีน คนไข้มารับบริการ2visit งานทนัตก

รรมดึงvisit ผิด

คนไข้มารับบริการถอนฟัน Q404 เวลา 

08:07:28น. และกลับมารับบริการซ ้า Q600 

23/02/2021 14:03:56 PCT พรพิมล   อ่วมภกัดี ควรมีการตรวจสอบและเรียกใช้

 Q ใหถู้กต้อง และมีการCommom Clinical Risk 24/02/2021 10:15:00 ผู้ปว่ยนอก งานหอ้งยานอก ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ผู้ปว่ย HN 0018206 ชื่อนางประครอง ยอดยิ่ง

 น้า OPD card ของ ผู้ปว่ย HN 0068035 

นางประครอง ขุนบญุมารับยา 

สอบถามผู้ปว่ยนางประครอง ยอดยิ่งแจ้งว่า

24/02/2021 10:30:56 PCT ภญ.พิริยา   นุชข้า ทกุจุดบริการต้องมีการทวนชื่อ -

 นามสกุลผู้ปว่ยทกุครั งเพื่อเปน็

การยืนยันตัวตน ไม่ใหเ้กิดความ

ผิดพลาดของการท้างานCommom Clinical Risk 23/02/2021 15:35:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ไม่เซนต์ใบยินยอมก่อน Admit case diarrhea แพทย์ให ้Admit สังเกต

อาการ OPD ไม่ได้เซนต์ใบยินยอมนอน

24/02/2021 10:50:09 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 24/02/2021 11:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Espogen 4000 u SC OD ทกุวัน

อังคาร หอ้งยาลืมจัดยามาให้

24/02/2021 11:33:45 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 24/02/2021 11:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Espogen 4000 u SC OD ทกุวัน

อังคาร พยาบาลวอร์ดลืมฉีดยาใหผู้้ปว่ย

24/02/2021 11:35:48 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 23/02/2021 9:30:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ เวชระเบยีนบนัทกึที่อยู่ผิด case HT ส่งยาไปใหท้ี่บา้นผู้ปว่ยไม่ได้รับ

เนื่องจากระบทุี่อยู่ผิด 6 หมู่ 24 ต.แม่สิน 

24/02/2021 13:47:10 PCT สุภารัตน์ จีระกมล

Commom Clinical Risk 24/02/2021 9:30:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ ลงวันนัดผิด ผู้ปว่ย HT ลงวันนัดในระบบHosXp 27 ม.ค 

2564 เขียนบตัรนัดใหผู้้ปว่ย 27 ก.พ.2564 

24/02/2021 13:52:44 PCT สุภารัตน์ จีระกมล ก่อนยื่นบตัรนัดใหผู้้ปว่ยต้อง

ตรวจสอบเอกสารใบ บตัรนัด/Information 24/02/2021 15:00:00 งานเวชระเบยีน งานสารสนเทศ การน้ากระดาษรียูส มีประวัติ

ผู้ปว่ยมาใช้

จะพิมพ์เอกสารสารสนเทศ แต่ใช้กระดาษรียูส

ที่มีประวัติคนไข้อยู่

24/02/2021 15:59:33 IM ชาติชาย   กิจตะวงษ์ ใหใ้ช้การท้าลายกระดาษที่มี

ข้อมูลคนไข้ หา้มน้ากลับมาใช้Drug 25/02/2021 19:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Cef-3 2 gm IV OD หอ้งยาไม่ได้จัด

ยามาให้

26/02/2021 8:38:36 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 25/02/2021 9:15:00 งานเวชระเบยีน หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด คนไข้ชื่อนายจันทร์  แสงแดง HN 64459 แต่ 

OPD card และคิวหอ้งบตัรที่คนไข้ถือมาส่ง

26/02/2021 8:55:26 PCT ชุติมา   ละออ ท.น. 

12027

ใหห้อ้งบตัรส่งคิวใหม่

Specific Clinical Risk 18/02/2021 19:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ใส่ ET-tube case Hepatic encephalophaty ผู้ปว่ย ซึม

ลง เรียกไม่รู้สึกตัว คล้าชีพจร ไม่ได้ แพทย์ On

01/03/2021 11:32:52 PCT สุภทัรา   ศรีสุวรรณ

Specific Clinical Risk 01/03/2021 21:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ผป.แอทมิทใหม่ เจาะเลือดช้า Case Chest pain แพทย์ส่ังเจาะ Trop I 

20.50น.D/C จาก ER 20.35น 

Admit ward 21.00น. Trop I ไม่ได้ถูกเจาะ

02/03/2021 9:16:14 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 02/03/2021 8:30:00 งานหอ้งยานอก หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ผู้ปว่ยชื่อนางสงกรานต์ เอี่ยมหน่อ HN 58337 

ใบนัดที่น้ายื่นเจาะเลือด ชื่อนายโปร่ง  ยอดวารี

02/03/2021 10:33:38 PCT ชุติมา   ละออ ท.น. 

12027

แจ้ง OPD ใหแ้ก้ไขใบนัดเจาะ

เลือดSpecific Clinical Risk 11/02/2021 15:36:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก ตรวจผู้ปว่ยผิดพลาด มาด้วยแสบร้อนทอ้ง ส่งEKG ดูผลส่งกลับโอพีดี

 ไม่ดีขึ น ตรวจEKGซ ้า NSTEMI ส่งต่อ รพ.อต.

04/03/2021 11:52:55 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 01/03/2021 13:10:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก BP80/60 ส่งตรวจโอพีดี มาด้วยเวียนศรีษะอาเจียน วัดความดัน 80/60

 ส่งหอ้งฉุกเฉิน วัดได้ 100/60 ส่งกลับโอพีดี 

04/03/2021 11:56:14 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 03/03/2021 8:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก คัดกรองล่าช้า 7.05 ยื่นบตัรตรวจด้วยไข้ อ่อนเพลีย เวลา 

8.00น. คัดกรองที่โอพีดีวัดความดัน80/60 ไข้

04/03/2021 11:59:22 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 04/03/2021 8:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก รักษาซ ้า มาตรวจเวลา 04.12 น. ด้วยปวดทอ้ง ได้ยา

กินและยาฉีด D/Cเวลา 04.40 น.ทเุลาปวด

04/03/2021 12:13:57 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Environment 05/03/2021 14:00:00 ไม่ทราบ ไม่ทราบ ที่จอดรถจนท.ไม่เพียงพอ ที่จอดรถจนท.ไม่เพียงพอ รถเข้าออกล้าบาก 

บางวันจอดรถขวาง เอารถออกไม่ได้

05/03/2021 13:52:06 ENV วีนัส   สดใส

Environment 08/03/2021 6:00:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง น ้าไม่ไหล เวลา 06.00 น. น ้าปะปาไม่ไหล 30 นาท ี

ผู้ปว่ยไม่มีน ้าใช้

08/03/2021 7:17:50 ENV ศศิประภา   สีสงคราม



Drug 08/03/2021 11:20:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังยา  Methotrexate 2 เม็ดต่อ 

สัปดาห ์วันจันทร์ และ พฤหสั หอ้งยา ไม่จ่าย

08/03/2021 11:21:50 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Drug 10/03/2021 11:40:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาจัดยา ใส่ล็อคยาผิดคน 10/03/2021 11:45:04 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Specific Clinical Risk 11/03/2021 10:00:00 งานปฐมภมูิและองค์

รวม

ตึกหญิง case Preq G1P0A0L0 GA 16+3 By LMP 

ให ้ประวัติเลือดออกทางช่องคลอด เปล่ียน 

12/03/2021 10:02:45 PCT สุภทัรา   ศรีสุวรรณ แนะน้าการสังเกตอาการผิดปกติ

 และมารพ.ทนัทีSpecific Clinical Risk 11/03/2021 10:00:00 งานปฐมภมูิและองค์

รวม

ตึกหญิง case Preq G1P0A0L0 GA 16+3 By LMP 

ให ้ประวัติเลือดออกทางช่องคลอด เปล่ียน 

12/03/2021 10:02:54 PCT สุภทัรา   ศรีสุวรรณ แนะน้าการสังเกตอาการผิดปกติ

 และมารพ.ทนัทีSpecific Clinical Risk 15/03/2021 20:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก แพทย์ส่ังยา Stat ไม่ได้ใหย้าผู้ปว่ย ผู้ปว่ย Warfarin overdose แพทย์ส่ังให ้Vit K

 10 mg V Stat พยาบาลไม่ได้ใหย้าผู้ปว่ยตาม

15/03/2021 21:26:37 PCT พรรณิภา    ไชยดก

Specific Clinical Risk 02/03/2021 9:30:00 ตึกชาย ตึกชาย รายงานผลlab  ผิดเตียงและได้รับ

ยาใหม่

เวรดึก  ตืดผล lab  ผิดเตียง  มีค่า K Na  ต้่า  

  รายงานแทพยืได้รับการปรับ  rate  iv  มี 

KCL  30  ml  ทกุ  4 ชม  x 2 dose

17/03/2021 13:20:02 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ต้องมีการ เช็ค 2คน

Commom Clinical Risk 09/03/2021 15:45:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ไม่ได้จัดยาฉีดมาใหผู้้ปว่ย หอ้งยาไม่ได้จัดยาแ้ดให ้ผู้ปว่ย admit  ยา 

hadol 5 mg  im

17/03/2021 13:47:51 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ โทรประสานงานหอ้งยา

Tool 17/03/2021 9:00:00 ตึกชาย ตึกชาย มีคนมาเดินไปมา เข้าออกหลาย

เที่ยว

มีผู้ชายาย  มาเดิน เข้าออก  เดินไปมา หลาย

ที่ที่ตึกชาย

17/03/2021 13:51:22 ENV ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Specific Clinical Risk 17/03/2021 8:10:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก stroke fast tract HN83904 มาด้วยเวลา06.00 น. เวียนศรีษะ 

อาเจียน ไม่อ่อนแรง มารพ.08.10 น. คัดกรอง

17/03/2021 14:02:15 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Drug 10/03/2021 13:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มียา  clochicine  เปน็  dose  วันเว้นวัน 17/03/2021 14:08:21 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานหอ้งยา

Drug 11/03/2021 13:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ไม่ได้จัดยา เข่้าอมาใหเ้ปน็วันที่ 2 ยา กิน  วัน

เว้นวัน

17/03/2021 14:10:03 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานตงานหอ้งยา

Drug 11/03/2021 13:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มี  omeperzole  40 mg  ได้จัดยาเข้ามา 17/03/2021 14:11:36 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ปะรสานหอ้งยา หใ้จัดยามให้

Drug 11/03/2021 15:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มีอยา  codar...600 mg   แต่หอ้งยาจัดมาให ้

 200  mg

17/03/2021 14:13:37 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานหอ้งยา

Drug 12/03/2021 18:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ลืมใหย้า ช่วงเวลา 19.00น. 17/03/2021 14:15:33 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ใหย้าทนัท ี  มีระบบเตือน

Specific Clinical Risk 05/03/2021 13:10:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก STEMI รับประทานหอยแคลงลวก ปวดทอ้ง  ถ่าย

เหลวเปน็น ้า 3 ครั ง อาเจียนเปน็เศษอาหาร 3 

17/03/2021 14:16:41 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Drug 25/02/2021 14:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาไม่ด้จัดยา  metropolo  เข้ามาให้ 17/03/2021 14:17:23 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงาจหอ้งยา  ใหเ้จัดเข้า

มาCommom Clinical Risk 18/03/2021 10:00:00 งานเวชระเบยีน งานหอ้งยาใน การแก้ไขข้อมูลในการระบตัุวตน

ผู้ปว่ย

ขณะรับยาเรียกชื่อ ด.ช.ศุภกฤต สติดี เมื่อทวน

ชื่อ ญาติและผู้ปว่ยแจ้งชื่อ ด.ช.ศุภกฤต นาวา 

18/03/2021 10:11:35 PCT ปญัญาภรณ์   เกตุ

คร้ามCommom Clinical Risk 18/03/2021 16:00:00 ไม่ทราบ งานสารสนเทศ ข้อมูลรายการยาหายไปจาก HOSxP พบปญัหาเมื่อวันที่ 18/3/64

ผู้ปว่ย warfarin มีประวัติรับยาเมื่อ 23/2/64 

ใน OPD scan มี scan ใบส่ังยา แต่ไม่พบ

18/03/2021 16:05:29 PCT ปญัญาภรณ์   เกตุ

คร้าม

Commom Clinical Risk 17/03/2021 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก ไม่ลงCC  ็HN75839ไม่ลงCC ก่อนพบแพทย์ 19/03/2021 9:10:59 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน  ็แก้ไขลงCCก่อนพบแพทย์แล้ว

Commom Clinical Risk 17/03/2021 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก ไม่ลงCC ไม่ได้ลงCCก่อนพบแพทย์ 19/03/2021 9:12:15 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน  ็แก้ไขลงCCก่อนพบแพทย์แล้ว

Commom Clinical Risk 17/03/2021 10:25:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก ปริ นแลปไม่ตรงวัน ปริ นผลแลปTFTเข้าพบแพทย์ไม่ตรงวันที่ระบุ 19/03/2021 9:13:38 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Commom Clinical Risk 19/03/2021 10:20:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ ออกบตัรคิวใหผุ้้ปว่ย 2 ใบ ผู้ปว่ยมารับยา CKD  QN 141  ออกบตัรคิว

เเละ OPD card ใหผู้้ปว่ย 2 หมายเลข คือ 44 

19/03/2021 13:43:14 PCT สุภารัตน์ จีระกมล

Commom Clinical Risk 17/03/2021 8:30:00 งานยานพาหนะ คลินิคพิเศษ พขร.ไม่ไปรับเลอืดส่งตรวจ  พขร.ไม่ออกไปรับเลือด ที่ รพ.สต.ดงคู่  มาส่ง

ตรวจที่หอ้งเเลป โทรตามบอกว่าลืม เลือดถึงที่

19/03/2021 13:48:20 PCT สุภารัตน์ จีระกมล

Commom Clinical Risk 17/03/2021 10:00:00 งานยานพาหนะ คลินิคพิเศษ พขร.ไม่ไปส่งยาตามวันที่อนุมัติไว้ เขียนขออนุญาตใช้รถใหไ้ปส่งยาที่ รพ.สต.วันที่

 10,11 มีนาคม2564  พขร.ยังไม่ไปส่งยา

19/03/2021 13:54:25 PCT สุภารัตน์ จีระกมล

Information 19/03/2021 13:00:00 งานเวชระเบยีน ตึกหญิง ระบทุี่อยู่ในใบ sammary ผิด หอ้งบตัร ระบทุี่อยู่ของผู้ปว่ย ผิดต้าบล ward 

แจ้งใหแ้ก้ไขแล้ว ก็ไม่ท้า ลืม

จนผู้ปว่ย D/C (ผู้ที่เกี่ยวข้องและท้าผิด : ธน

19/03/2021 14:23:34 IM ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 23/03/2021 9:00:00 บริหารทั่วไป งานหอ้งยานอก ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าดับเนื่องจากมีการซ่อมบ้ารุงไฟฟ้านอก

โรงพยาบาลท้าใหไ้ฟฟ้าในโรงพยาบาลดับเปน็

23/03/2021 15:23:46 PCT ภญ.พิริยา   นุชข้า ซ่อมบ้ารุงระบบส้ารองไฟโดย

ด่วน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวInformation 23/03/2021 9:00:00 งานสารสนเทศ งานหอ้งยานอก ระบบ Server/LAN ล่มเกิน 30 นาที ไฟฟ้าดับในโรงพยาบาลนานกว่า 3 ชั่วโมงควร

มีการส้ารองข้อมูลผู้ปว่ยเพื่อใหส้ามารถ

23/03/2021 15:26:57 IM ภญ.พิริยา   นุชข้า จัดใหม้ีระบบส้ารองข้อมูลผู้ปว่ย

กรณีไฟดับIncome 23/03/2021 9:00:00 บริหารทั่วไป งานหอ้งยานอก ไฟฟ้าดับกว่า 3 ชั่วโมง เปน็ผลใหร้ะบบ  

Hosxp ล่ม ท้าใหไ้ม่สามารถคีย์ยาผู้ปว่ยได้ใน

กรณีที่ผู้ปว่ยต้องช้าระเงิน ท้าใหโ้รงพยาบาล

อาจสูญเสียรายได้จ้านวนมาก

23/03/2021 15:32:49 ทมีน้า ภญ.พิริยา   นุชข้า ควรมีระบบไฟฟ้าส้ารองที่มี

ประสิทธิภาพหากเกิดเหตุไฟดับ

 และระบบ Hosxp ไม่ควรล่ม

นานเกิน 30 นาท ีควรมีระบบTool 23/03/2021 9:00:00 ซ่อมบ้ารุง งานหอ้งยานอก อุปกรณ์  และเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ ไฟฟ้าดับในโรงพยาบาลนานกว่า 3 ชั่วโมง แต่

เคร่ืองส้ารองไฟใช้งานไม่ได้ท้าใหค้อมฯดับอยู่

23/03/2021 15:37:56 ENV ภญ.พิริยา   นุชข้า ควรเร่งแก้ไปโดยด่วน หากมี

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ นอีก 



Environment 22/03/2021 16:00:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง จนท.ได้รับอุบติัเหตุ ใบไม้แหง้ร่วงหลังตึกหญิงจ้านวนมาก ท้าให้

ขับขี่มอเตอร์ไซด์ล่ืนล้ม

24/03/2021 8:21:15 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ

Specific Clinical Risk 24/03/2021 8:33:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก revitsit HN0134465 อาเจียนบอ่ย10+ครั ง อ่อนเพลีย

 มาตรวจER05.09 น พยาบาลตรวจใหD้/C 

24/03/2021 11:34:57 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 23/03/2021 19:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก STEMI 2 วัน ก่อนมา มึนเวียนศีรษะ ไม่มีอาเจียน 1.5

 ชม. ก่อนมา นอนอยู่ปวดรักแร้ทั งสองข้าง 

24/03/2021 11:44:53 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Drug 24/03/2021 11:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังยา try off Levophed(4:250) หอ้ง

ยาไม่จ่ายยาเข้ามา

24/03/2021 11:47:59 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Tool 29/03/2021 20:00:00 สูติกรรม สูติกรรม เคร่ืองปรับอากาศไม่ท้าความเย็น วันที2่6 มีนาคม2564 เวลา20.00 น.พยาบาล

เวรบา่ยแจ้งในไลน์กลุ่มว่าแอร์ไม่เย็น ได้ลอง

ปรับลดอุณหภมูิลงแล้ว เมื่อวันที2่8 มี.ค.2564

29/03/2021 10:52:18 ENV บญุนาค   พวงทอง แจ้งซ่อมตามระบบในเวลา

ราชการ ขออนุมัติติดตั ง

เคร่ืองปรับอากาศส้ารอง(ตัวCommom Clinical Risk 26/02/2021 13:30:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ เบกิอาหารไม่ตรงโรค ใบบกิอาหารกับ ใบอาหารทา้ยเตียงไม่ตรงกัน 29/03/2021 14:34:55 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานตึกทราบแล้้ว

Commom Clinical Risk 25/02/2021 10:30:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ผู้ปว่ยกลับบา้นไม่ได้รับแจ้ง ผู้ปว่ยกลับบา้นไม่ได้รับแจ้ง 29/03/2021 14:36:25 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานตึกชายแล้ว

Commom Clinical Risk 26/02/2021 13:30:00 ตึกชาย โภชนศาสตร์ ใบเบกิอาหารไม่เปน็ปจัจุบนั ใบเบกิอาหารไม่เปน็ปจัจุบนั 29/03/2021 14:37:35 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานตึกชายแล้ว

Commom Clinical Risk 25/02/2021 10:30:00 สูติกรรม โภชนศาสตร์ ผู้้ปว่ยใหม่ไม่ได้รับแจ้ง ผู้้ปว่ยใหม่ไม่ได้รับแจ้ง  ท้าให้้ไม่ได้จัดอาาหรให้ 29/03/2021 14:39:13 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานตึกแล้ว

Specific Clinical Risk 21/03/2021 19:20:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย ใส่ unplane   refer ผป.ออกจา ER  18.45  น ถึง ward   19.20  

 ใช้เวลา35 นาท ีซ่ึงlab+film   ดูมาแล้วจาก 

ER   มาถึง  O 2  84  room  air E3V4M6  

29/03/2021 14:47:54 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Specific Clinical Risk 22/03/2021 9:30:00 หอ้ง LAB ตึกชาย ผลHCT  ไม่ตรงกับในward เครือ่งปั่นในตึกมีปยัหาจึงให ้ หอ้งแลปปั่นให ้

ได้ Hct  17   และในตึกเจาะซ้อีกรอบ ผป.ไม่

มีbleeding  และให ้ER  ช่วยปั่นได้เ  24   

29/03/2021 14:54:01 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Specific Clinical Risk 30/03/2021 10:00:00 งานปฐมภมูิและองค์

รวม

ตึกหญิง ผล sputum GeneXpert positive ส่ง sputum GeneXpert  17/3/64

หอ้ง Lab แจ้งงาน TB ว่าผล sputum 

GeneXpert Positive 22/3/64

เจ้าหน้าที่งาน TB ไม่ได้ตามคนไข้ใหม้ารับการ

รักษา

30/03/2021 14:34:59 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 29/03/2021 10:00:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ส่งตรวจผิดคลินิก HN81368 นัดAsthma clinic ส่งครวจOPD

ทั่วไป ท้าใหเ้กิดความล่าช้า ต้องหา

30/03/2021 15:57:35 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Commom Clinical Risk 29/03/2021 10:25:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ส่งตรวจผิดคลินิก HN42953 นัดAsthma clinic ส่งครวจOPD

ทั่วไป ท้าใหเ้กิดความล่าช้า ต้องหา

30/03/2021 15:58:31 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Specific Clinical Risk 26/03/2021 8:10:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอก revitsit HN0038883มาตรวจ25/3/64 เวลา 20.48 

น.ด้วยปวดทอ้งได้ยากิน ยาฉีดและกลับบา้น 

30/03/2021 16:08:31 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน

Information 30/03/2021 10:00:00 สูติกรรม สูติกรรม การตรวจสอบสิทธิไม่ถูกต้อง หญิงตั งครรภ ์มาคลอดบตุร check สิทธิก่อน

นอนรพใและก่อนกลับบา้นแล้ว จนท.งาน

31/03/2021 9:24:56 IM บญุนาค   พวงทอง ผู้ปว่ยมาติดต่อที่รพ. ใหใ้ชสิทธิ

UC ต้องคืนเงินค่าคลอดจ้านวนStaff 29/03/2021 13:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน --โปรดเลือก-- พฤติกรรมบริการไม่ดี ได้รับหนังสือร้องเรียนจากสสจ. มีผู้้ร้องเรียน

เกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่หอ้ง

ฉุกเฉิน

31/03/2021 14:48:57 HRD รวีวรรณ เล็กวิลัย 1.ตรวจสอบข้อมูลบนัทกึเวช

ระเบยีนจากโปรแกรมHosXP

2.เขิญผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์

พูดคุยสอบถามข้อเทจ็จริงEnvironment 01/04/2021 20:20:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง น ้าปะปาไม่ไหล น ้าไม่ไหลประมาณ 20 นาท ีผู้ปว่ยไม่มีน ้าใช้

เวรน ้า คือ นายแสนเพชร

01/04/2021 10:42:20 ENV ศศิประภา   สีสงคราม

Environment 06/03/2021 11:30:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง ไม่มีถังด้าใส่ขยะ นายสมหมาย นาฬิเก ไม่ล้างถังด้า ท้าใหไ้ม่มีถัง

ใส่ขยะ

01/04/2021 10:51:46 ENV ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 03/04/2021 12:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง NSS 1000 ml IV rate 80 ml/hr

หอ้งยารับ order เปน็ 5%D/N/2 1000 ml IV

 rate 80 ml/hr

03/04/2021 13:58:31 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Environment 03/04/2021 23:45:00 บริหารทั่วไป --โปรดเลือก-- --โปรดเลือก-- น ้าไม่ไหลตั งแต่23.40 ขณะนี เที่ยงคืนแล้วยัง

ไม่มา คนไข้เข้าส้วมแล้วไม่มีน ้าใช้

03/04/2021 23:56:05 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ

Environment 03/04/2021 23:45:00 บริหารทั่วไป --โปรดเลือก-- --โปรดเลือก-- น ้าไม่ไหลตั งแต่23.40 ขณะนี เที่ยงคืนแล้วยัง

ไม่มา คนไข้เข้าส้วมแล้วไม่มีน ้าใช้

03/04/2021 23:56:18 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ

Environment 03/04/2021 23:45:00 บริหารทั่วไป --โปรดเลือก-- --โปรดเลือก-- น ้าไม่ไหลตั งแต่23.40 ขณะนี เที่ยงคืนแล้วยัง

ไม่มา คนไข้เข้าส้วมแล้วไม่มีน ้าใช้

03/04/2021 23:56:18 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ

Environment 03/04/2021 23:45:00 บริหารทั่วไป --โปรดเลือก-- --โปรดเลือก-- น ้าไม่ไหลตั งแต่23.40 ขณะนี เที่ยงคืนแล้วยัง

ไม่มา คนไข้เข้าส้วมแล้วไม่มีน ้าใช้

03/04/2021 23:56:18 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ



Environment 03/04/2021 23:45:00 บริหารทั่วไป --โปรดเลือก-- --โปรดเลือก-- น ้าไม่ไหลตั งแต่23.40 ขณะนี เที่ยงคืนแล้วยัง

ไม่มา คนไข้เข้าส้วมแล้วไม่มีน ้าใช้

03/04/2021 23:56:19 ENV วิรัชฎา    ดาดาษ

Drug 04/04/2021 11:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังยา Pred 8x1 หลังได้ Dexa ครบ 5 

วันแต่หอ้งยาจ่ายยามาก่อนวันครบ

04/04/2021 12:10:47 PTC วิรัชฎา    ดาดาษ

Drug 04/04/2021 11:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังยา ก่อนอาหาร แต่หอ้งยาจ่ายเปน็ 

หลังอาหาร

04/04/2021 12:13:46 PTC วิรัชฎา    ดาดาษ

Specific Clinical Risk 05/04/2021 9:30:00 ตึกหญิง ตึกหญิง on ET-Tube case ผู้หญิง 50 ป ีDx.Pneumonia มาด้วย

อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อย ญาติ NR ที่ ER

Admit ward 8 ชม เปล่ียนใจไม่ NR รักษา

05/04/2021 13:56:05 PCT ศศิประภา   สีสงคราม ทบทวน case กับแพทย์ผู้รักษา 

เปน็ case Plan refer Tube

Drug 06/04/2021 17:25:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Ferrous fumarate 1x3 ac หอ้งยา

จัดเปน็ pc

06/04/2021 17:28:43 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 07/04/2021 20:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

พยาบาลเวรบา่ย ไม่ได้ แจกยา ก่อนนอน ให้

ยาช้า 4 ชม.

08/04/2021 9:34:07 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์ ตรวจสอบในเวรดึก น้ายาไปให ้

เวลา 24.00 น.Tool 14/04/2021 8:00:00 บริหารทั่วไป ตึกหญิง อุปกรณ์  และเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ หอ้งแยกโรค ตัวกรอง UV หมดอายุ ตึกหญิง

แจ้งบริหารตั งแต่ก่อนหมดอายุ ยังไม่มาเปล่ียน

14/04/2021 8:45:12 ENV ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 14/04/2021 14:45:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit แพทย์ส่ัง lasix 40 mg IV stat OPDไม่ได้ท้า

หตัถการ

ผล Trop I ออกไม่ได้รายงานตามเวลาที่ lab 

14/04/2021 16:04:21 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 14/04/2021 14:15:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit 1.เจาะ DTX ไม่ได้ลงข้อมูลใน HosXPและ

Chart admit

2.ลง V/S ไม่ครบถ้วน

3.เซนต์ใบยินยอมไม่ครบถ้วน

14/04/2021 16:07:02 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 16/04/2021 10:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน --โปรดเลือก-- --โปรดเลือก-- ผู้ปว่ยadmit มาถึงตึกหญิงใหr้epeat E lyte 

10.00 น แต่ใบorder      ถูกติ กมาว่าท้าแล้ว

16/04/2021 9:30:17 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Commom Clinical Risk 12/04/2021 23:20:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน น้าผล CT กลับมาผิดคน พยาบาลน้าผู้ปว่ยกลับจาก CT   ผล CT เปน็

ของ รพ.ศรีนคร 

ผล CT ผู้ปว่ยที่น้ากลับมา ผิดปกติ ต้อง refer 

16/04/2021 9:42:40 PCT สุกัญญา   ค้าแปง 1.แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ทราบแนวทางการรับผู้ปว่ยหลัง

ท้า CT+การระบตัุวผู้ปว่ย +ผล Commom Clinical Risk 16/04/2021 10:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง --โปรดเลือก-- ER เซนต์ใบยินยอมไม่ครบถ้วน ไม่ภกูต้อง 

ผู้ใหค้วามยินยอมเปน็น้องชาย แต่ระบเุปน็สามี

16/04/2021 9:43:09 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Information 09/04/2021 12:02:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกชาย Admite ไม่โทรเเเจ้ง Pt.ไข้ ปวดทอ้ง T39.0C On 0.9% NSS v 

80cc/hr Admite ไม่โทรเเจ้งในตึกรับทราบ

16/04/2021 14:58:50 IM ชุติมา    เดียวสกุล โทรเเจ้งจุด Admite รับทราบ

Specific Clinical Risk 18/04/2021 21:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง admit ไม่โทรแจ้ง  เวลา21.00 มีเคส admit ตึกหญิง Dx. 

hyperglycemia c HT urgency c R/O 

18/04/2021 21:13:37 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 09/04/2021 12:20:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกชาย Admite ไม่โทรเเจ้ง Case ไข้ ปวดทอ้ง T39.5 C P122 ครั ง/นาท ี

R24 ครั ง/นาท ีOn 0.9%1000 cc. v 

20/04/2021 10:52:00 PCT ชุติมา    เดียวสกุล โทรเเจ้งจุดท้า Admite  ปเูตียง

รับใหม่Commom Clinical Risk 10/04/2021 8:20:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย ผลLab ค่าวิกฤติไม่ท้า EKG ผู้้ปว่ย Admite จาก ER ผล Lab K 2.2( ค่า

วิกฤติ) ไม่ท้า EKG หลังผล Lab ออก

20/04/2021 11:05:34 PCT ชุติมา    เดียวสกุล ท้า EKG และรายงานเเพทย์  

ประสาน ER ทบทวนการดูแลCommom Clinical Risk 19/04/2021 7:30:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย อาหาร BD ติดชื่อผู้ปว่ยผิดคน Pt.Stroke Feed BD 1:1 300 ml. x 4 Feed

 ตรวจอาหาร BD ก่อนเเจก พบติดสติ กเกอรื

20/04/2021 11:12:29 PCT ชุติมา    เดียวสกุล โทรประสานงาน จนท.โรงครัว

Environment 15/04/2021 20:20:00 ตึกชาย ตึกชาย พยาบาลถุกท้าร้ายร่างกาย ผู้ปว่ย psychosis ขาดยา แพทย์ใหผู้กยึด 4 

ระยาง แต่ญาติแก้ผูกยึด คิดว่าผู้ปว่ยสงบแล้ว 

 ท้าใหผู้้ปว่ยกระชากน ้าเกลือ agitate 

พยาบาลในเวร 3 คน ช่วยกันจับเพื่อผูกยึดใหม่

 คนงาน 1 คน และ ตามยามมาช่วยจับผูกยึด 

20/04/2021 11:16:06 ENV ศิรพรรณ์    เที่ยงตรง -ประคบเย็นที่มือ

-แจ้งญาตเร่ืองผูกยึด ว่าผูกยึด

เพื่อปอ้งกันอันตรายที่จะเกิดขึ น

 ไม่ต้องแก้ออก และสังเกตว่า

จะหลุดหรือแน่นไปใหม้าแจ้งCommom Clinical Risk 04/04/2021 8:00:00 ตึกชาย ตึกชาย บาดเจ็บจากการผูกยึด ผู้ปว่ย AWS alc psychosis มีagitation ผูก

ยึด 4 ระยาง และคาดอก คนไข้ดิ นแรง ผูก

ยึดแน่น ท้าใหต้้นแขนขวาถลอก แขนซ้ายบวม

20/04/2021 11:33:05 PCT ชุติมา    เดียวสกุล -ผูกยึดไม่แน่นเกินไป และไปดู

บริเวณที่ผูกยึดทกุ 2 ชม  ว่า

บวม แดง ใหเ้ปล่ียนต้าแหน่งผูกSpecific Clinical Risk 03/04/2021 15:30:00 ตึกชาย ตึกชาย Coma score drop On ET.Tube Age 79ป ี6 Hr มีพูดเพ้อ หายใจไม่สะดวก 

K3.3 MG1.1 หลั

 Admite 15 hr. ซึมลง E1V2M5 ไข้ T39.4 C

 notify On ET tube รีเฟอร์ รพ.สรีสังวร 

20/04/2021 11:45:18 PCT ชุติมา    เดียวสกุล ทบทวน case (9/4/64) ระบบ

การดูแล ครอบคลุม( เเพทย์

Plan Refer OPD case ใน

เวลาราชการไว้เร่ือปยัหางปวดInfection 12/04/2021 17:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย Case PUI case R/O PUI มา Admite  มีจนท.เเต่งตัวชุด

 PPEมาส่งตามเส้นทางหลังตึก เจ้าทน้า

20/04/2021 12:06:44 IC ชุติมา    เดียวสกุล การลงนามยินยอมนอนรพ. ให้

มีการปอ้งกันเพื่อปอ้งกันการCommom Clinical Risk 20/04/2021 9:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ราบงานแลปผิดเตียง รายงานLAB แพทย์ผิดเตียง แพทย์ส่ังเพิ่มiv  

rate 80 cc/hr เปน็100 cc/hr พยาบาลคู่เวร

 ตรวจสอบพบว่ารายงานผิดเตียง ยังไม่ได้ปรับ

20/04/2021 16:18:41 PCT ภริูชา   เจริญกุล ตรวจสอบชื่อและเตียงตนไข้ทกุ

ครั งที่ ติดเอกสาร 

รายงานแพทย์ถ้าผิด



Commom Clinical Risk 21/04/2021 9:15:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ระบตัุวผู้ปว่ยผิด บตัร OPD card ผิดคน ดักจับได้ตอนเรียกซัก

ประวัติ

21/04/2021 11:20:14 PCT รวีวรรณ เล็กวิลัย ส่งใหห้อ้งบตัรแก้ไข

Commom Clinical Risk 21/04/2021 10:05:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย ไม่โทรบอก admit case hypovolemic shock ไม่ได้โทรบอกตึก

ว่า admit จึงท้าใหป้เูตียงและเลือกเตียง 

21/04/2021 14:23:28 PCT ศิรพรรณ์    เที่ยงตรง -โทรแจ้งพยาบาล er ให ้

double check การโทร admitInformation 22/04/2021 11:15:00 งานสารสนเทศ ตึกชาย  lAb ไม่ถูกโอนเข้ามาในตึก Pt. AKI Admite  จาก PCU Lab ไม่ถูกโอน

เข้ามาในตึก

22/04/2021 12:07:59 IM ชุติมา    เดียวสกุล Tel. เเจ้ง จนท. คอม ใหโ้อนผล

Lab เข้ามาให้Information 22/04/2021 11:15:00 งานสารสนเทศ ตึกชาย Lab ไม่ถูกโอนเข้ามาในตึก Pt. AKI Admite จาก PCU ผล Lab ไม่ถูกโอน

เข้ามาในตึก

22/04/2021 12:11:44 IM ชุติมา    เดียวสกุล Tel เเจ้ง จนท.งาน คอมโอนผล

 Lab.เข้ามาให้Information 22/04/2021 15:20:00 งานสารสนเทศ ผู้ปว่ยนอก Admite Lab ไม่โอนเข้ามาในตึก Case Admite จาก OPD Dx. SBP ไม่ถูกโอน

ผล Lab เข้ามาในตึก

22/04/2021 15:58:22 IM ชุติมา    เดียวสกุล Tel  เเจ้ง จนท.คอม โอนผล 

Lab ให้Drug 23/04/2021 0:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Dexa 4 mg q 6 hr หอ้งยาจ่าย 

tramol มาให้

23/04/2021 1:37:24 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 23/04/2021 12:20:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ผู้ปว่ย on  MFM 1*3 oral pc หน้าซองยา

เขียนจ่ายยามา 4 เม็ด แต่หอ้งยาจ่ายยามา 3 

23/04/2021 12:51:48 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 24/04/2021 3:50:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ผู้ปว่ยตกเตียง ผู้ปว่ย Case Hyponatremia มีอาการ หลงลืม

 จึงต้องผูกมัดไว้กับเตียง 

ผู้ปว่ยแก้มัดได้เอง ลุกปนีลงเตียง ศีรษะ

24/04/2021 8:07:54 PCT เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Staff 25/04/2021 9:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย พนักงานโรงครัวลืมจ่ายอาหารให้

ผู้ปว่ย

ได้รับแจ้งจากผู้ปว่ยหอ้งพ.6ว่าไม่ได้

รับประทานอาหาร จึงโทรประสานกับทางโรง

25/04/2021 9:33:02 HRD ชุติมา    เดียวสกุล โทรบอกโรงครัวใหน้้าอาหาร

ขึ นมาใหผู้้ปว่ยInformation 26/04/2021 10:26:00 งานสารสนเทศ งานหอ้งยานอก ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ปว่ย COPD, BPH มารับยาตามนัด ขณะจ่าย

ยาตรวจสอบรายการยาเดิมใน Patient EMR 

26/04/2021 10:25:22 IM ปญัญาภรณ์   เกตุ

คร้าม

จ่ายยาตาม visit COPD ม.ค. 

64 แล้วรายงานความเส่ียงCommom Clinical Risk 16/04/2021 22:40:00 ซ่อมบ้ารุง หอ้ง LAB กระแสไฟกระชาก เวลาประมาณ22.40น. เกิดไฟฟ้ากระชาก ท้า

ใหs้erial board ของเคร่ือง CBC พัง ท้าให้

26/04/2021 15:12:51 PCT วีรยุทธ   ทมิแย้ม ถ่ายรูปจากจอเคร่ือง CBC แล้ว

น้ามาคีย์ผล manual ในระบบ Information 27/04/2021 15:15:00 งานสารสนเทศ ตึกชาย Admite ไม่โอน Lab เข้ามา Case DF ADmite  ไม่โอนผล Labเข้ามา 27/04/2021 15:59:31 IM ชุติมา    เดียวสกุล Tel ประสานงาน IT โอนผล 

Lab เข้ามาให้Specific Clinical Risk 27/04/2021 22:30:00 ตึกชาย ตึกชาย CPR Dead Case UTI R/O Pneumonia U/D AF ปวด

ทอ้ง ไข้ หลัง Admite 5 วันปวดทอ้งมากขึ น

27/04/2021 16:08:39 PCT ชุติมา    เดียวสกุล ทบทวน case

Specific Clinical Risk 29/04/2021 9:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ให ้Antivenom ผิดชนิด ผู้ปว่ยชายอายุ 58 ป ีเข้ารับการรักษาที่หอ้ง

ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยการถูกงู

เขียวหางไหม้กัด (Green Pit Viper) แล้วมี

การส่ังใช้ยาเซรุ่ม Antivenin 30 ml drip 

120ml/hr พยาบาลใหย้าเปน็เซรุ่ม Cobra 

Antivenin (เซรุ่มงูเหา่) ตรวจพบที่หอ้งยา

29/04/2021 10:37:00 PCT ภญ.พิริยา   นุชข้า 1. หอ้งยาแจ้งแพทย์ว่ามีการฉีด

ยาเซรุ่มงูผิดชนิด 

2. แพทย์รับทราบ Refer ผู้ปว่ย

ทนัท ี

3. ลดการส้ารองยาพิษงูในหอ้ง

ฉุกเฉิน หรือ ท้าฉลากช่วยก้ากับ
Tool 11/04/2021 10:05:00 หน่วยควบคุมการติด

เชื อและจ่ายกลาง

ตึกชาย อุปกรณ์  และเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ ส่งสายSuctionขาวขุ่น(สั น)ลงไปนึ่งได้ของที่

หมดอายุขึ นมาบนตึก

29/04/2021 11:22:27 ENV ชุติมา    เดียวสกุล โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ใหน้้าของมา

เปล่ียนEnvironment 30/04/2021 8:00:00 ไม่ทราบ งานหอ้งยาใน หลังคาร่ัว เชื อรา หลังคาร่ัวน ้าฝนตกใส่ notebook ช่องจ่ายยา 

4 เปยีกทั งเคร่ือง

30/04/2021 8:47:18 ENV ปญัญาภรณ์   เกตุ

คร้ามCommom Clinical Risk 29/04/2021 9:35:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกชาย ผู้ปว่ยถูกงูเขียวหางไหม้กัด 7.25ถึงER 

E4V5M6pupil 2.5 mm RTL ปวดหลังมือ

30/04/2021 16:34:27 PCT ขวัญหล้า   ชุบเลี ยง ประสานrefer ศรีสังวร

Commom Clinical Risk 01/05/2021 12:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย ไม่ได้รับการเเจกอาหารมื อกลางวัน ผู้ปว่ยเด็ก6 ป ีพ.4 ไม่ได้รับการแจกอาหารมื อ

กลางวัน

01/05/2021 14:52:29 PCT ชุติมา    เดียวสกุล โทรเเจ้งโรงครัว น้าอาหารมาให้

Commom Clinical Risk 30/04/2021 9:30:00 หอ้ง LAB คลินิคพิเศษ ออกผลlab ไม่ตรงกับorderที่ส่ัง

ตรวจ

ส่ังตรวจlab DM  เเต่ออกผล UA  CBC FBS 

Chol TG SGPT

03/05/2021 13:08:40 PCT สุภารัตน์ จีระกมล เเจ้งหอ้งlab ตรวจสอบผลอีกครั ง

Specific Clinical Risk 29/05/2021 7:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ฉีดเซรุ่มผิดชนิด ผป.ถกงูเขียวหางไหม้ กัด  แต่ฉีด เซรุ่มงูเหา่ 03/05/2021 16:12:31 PCT Name ทบทวน case  3 พ.ค.64  

แนวปฏฺ้บติั   ใหเ้ซรุ่มไว้ที่ ER Specific Clinical Risk 01/05/2021 13:30:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน น้าผล  CT ผิดคน  และท้าใหต้อง

ส่งผป.ได้รับการรักษาช้า

ผป.   mild  head injury    2 case  ผู้หญิง/

ชาย   ส่ง CT  ทั งคู่  และเวลาผลออกสลับ  คน

  น้าผลคนที่ผิดปกติ  แต่  ไปน้าใบของคน

03/05/2021 16:17:44 PCT Name แนวปฏบิติั  ทบทวน  pateint  

identifind  2. พบายทไ้ีปด้วย

ต้องหใ้ แพทญ์ ER  อ่าน ผล Specific Clinical Risk 21/04/2021 15:15:00 ตึกชาย ตึกชาย   case   dead case  UTI   03/05/2021 16:27:30 PCT Name ทบทวน  case  3 พค64

Drug 04/05/2021 13:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาไม่ได้จ่ายยา MgSO4 day3 มาให ้ward 04/05/2021 21:06:03 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 04/05/2021 13:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาไม่ได้จ่ายยา Losec 40 mg IV มาให ้

ward

04/05/2021 21:07:47 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Information 08/04/2021 10:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ ส่งคิวตรวจผิดคน หอ้งบตัรส่งคิวบตัรผิดคน ผู้ปว่ยHN126016

แต่ส่ง129016

07/05/2021 13:35:46 IM วีนัส   สดใส โทรประสานหอ้งบตัรส่งคิวใหม่

Information 06/05/2021 10:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ ระบบHosxpใช้งานไม่ได้ ระบบHosxpใช้งานไม่ได้เวลา10.00-10.10น. 07/05/2021 13:40:17 IM วีนัส   สดใส แจ้งITมาดูระบบ

Commom Clinical Risk 26/04/2021 6:33:00 งานเวชระเบยีน หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ใบนัดชื่อนางโฉม  ปิ่นศักด์ิ  HN 8412 ใบคิวที่

หอ้งบตัรแจกชื่อ นางสมศรี ทพิย์เครือ HN 

09/05/2021 9:00:26 PCT ชุติมา   ละออ ท.น. 

12027

แจ้งหอ้งบตัรเปล่ียนคิวใหค้นไข้

ใหม่Drug 10/05/2021 11:00:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังยา Gemfibrozil  1*2 oral ac หอ้ง

ยา จ่ายยามาแค่ 1 เม็ด

10/05/2021 10:56:53 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์



Information 28/04/2021 8:11:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ส่งบตัรรถนั่งรถนอนปนมาที่จุดซัก

ประวัติผู้ปว่ยนัด

หอ้งบตัรส่ง OPDcard ผู้ปว่ยรถนั่ง/รถนอน 

มาไว้ที่จุดซักประวัติผู้ปว่ยนัด มิได้คัดแยกส่ง

11/05/2021 13:46:52 IM รวีวรรณ เล็กวิลัย ลงบนัทกึความเส่ียงเพื่อเน้นย่้า

ใหป้ฏบิติัตามแนวทางที่ก้าหนดCommom Clinical Risk 28/04/2021 9:38:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก ระบตัุวผู้ปว่ยผิด พยาบาลโต๊ะ 3 เรียกผู้ปว่ยคิวแรก และเข้าถึง

เวชระเบยีนเตรียมซักประวัติลงคอมช่วยลด

11/05/2021 14:04:18 PCT รวีวรรณ เล็กวิลัย รีบตามหาผู้ปว่ยเพื่อแก้ไขใหถู้ก

คน ส่งพบแพทย์แล้วอยู่ระหว่างIncome 14/05/2021 10:00:00 การเงิน องค์กรแพทย์ การเงินล่าช้า เงินพตส. และเงิน ฉ.11 ค้างจ่ายองค์กรแพทย์

 1 ปี

14/05/2021 11:02:09 ทมีน้า พญ.อัจฉริยา  มิ่งกล่ิน

Income 14/05/2021 11:30:00 การเงิน องค์กรแพทย์ การเงินล่าช้า เงิน พตส , ฉ11 ค้างจ่าย 14/05/2021 11:48:24 ทมีน้า พญ.วรัทยา  วิไลสกุล

ยงIncome 14/05/2021 11:30:00 การเงิน องค์กรแพทย์ การเงินล่าช้า เงิน พตส. และ เงิน ฉ.11 ค้างจ่าย 14/05/2021 11:48:35 ทมีน้า พญ.กชพรรณ  นพ

พรพรรInformation 10/05/2021 8:00:00 การเงิน ตึกหญิง เงิน ฉ11 ไม่ได้ตั งแต่เดือนมกราคม 

2564

เงิน ฉ11 ไม่ได้ตั งแต่เดือนมกราคม 2564 

สอบถาม รพ. อื่น ได้ทกุเดือน 

ขอใหก้ารเงินรีบด้าเนินการด่วน!!!

17/05/2021 8:44:40 IM ศศิประภา   สีสงคราม

Information 17/05/2021 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง --โปรดเลือก-- OPD ซักประวัติไม่มี CC 17/05/2021 10:21:54 IM วิรัชฎา    ดาดาษ

Specific Clinical Risk 04/05/2021 15:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ใส่ ET-tube Case Pneumonia รับกลับจาก รพ.อต.เพื่อ 

rehab ระหว่าง admit มี Secretion 

17/05/2021 10:27:12 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Specific Clinical Risk 17/05/2021 12:00:00 รังสีวิทยา ตึกหญิง x-ray ผิด แพทย์ส่ัง CxR แต่หอ้ง x-ray CxR ผิดด้าน 17/05/2021 12:59:41 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Tool 18/05/2021 7:00:00 ไม่ทราบ ตึกหญิง อุปกรณ์  และเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ หน่วยคลังพัสดุ จ่าย Syring ฉีดยา ขนาด 3 

ml ใน Syring มีเศษผงสีด้าอยู่ข้างใน

18/05/2021 8:00:49 ENV เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 15/05/2021 11:30:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย ไม่ได้แจกข้าวคนไข้ โรงครัวลืมแจกข้าวผู้ปว่ยมื อเที่ยง 18/05/2021 14:43:43 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 17/05/2021 21:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง fortum 1 gm IV q 12 hr หอ้งยา

จ่ายยาใหเ้ปน็ fortum 2 gm IV q 12 hr

18/05/2021 14:45:22 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 18/05/2021 16:30:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย ลืมจ่ายอาหารใหผู้้ปว่ย เวลา16:30น.ได้รับแจ้งจากญาติคนไข้ว่าคนไข้

ยังไม่ได้อาหารมื อเย็น..ตรวจสอบในใบยอด

18/05/2021 16:28:21 PCT ชุติมา    เดียวสกุล โทรใหเ้จ้าหน้้าที่น้าอาหารมาให้

Commom Clinical Risk 18/05/2021 12:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย ลืมน้าอาหารมาใหผู้้ปว่ย เวลา12:00น.ได้รับแจ้งจากญาติคนไข้ว่าคนไข้

ยังไม่ได้อาหารมื อเที่ยง..ตรวจสอบในใบยอด

18/05/2021 16:30:31 PCT ชุติมา    เดียวสกุล โทรบอกโรงครัวใหน้้าอาหาร

ขึ นมาให้Commom Clinical Risk 18/05/2021 12:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกชาย ลืมน้าอาหารมาใหผู้้ปว่ย เมื่อ12:00น.ได้รับแจ้งจากญาติคนไข้ว่ายัง

ไม่ได้อาหาร..จึงตรวจสอบใบยอดอาหรพบว่า

18/05/2021 16:33:17 PCT ชุติมา    เดียวสกุล โทรบอกโรงครัวใหน้้าอาหาร

ขึ นมาให้Commom Clinical Risk 19/05/2021 2:40:00 หอ้ง LAB ตึกหญิง เวร on call ไม่รับโทรศัพท์ ผู้ปว่ยเพศหญิง อายุ 75 ป ีHct 14% แพทย์ส่ัง

ให ้PRC 3 unit เวลา02.15น. ต้องให ้PRC 

19/05/2021 2:41:41 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 19/05/2021 20:00:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ระบสุ่วนสูงผิด หอ้งฉุกเฉินซักประวัติและใส่ส่วนสูงคนไข้ผิด

ผู้ปว้ยเเจ้งมีส่วนสูง 156 ซม. หอ้งฉุกเฉิน ลง

ประวัติส่วนสูง 120 ซม.

19/05/2021 20:13:25 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 21/05/2021 11:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง ยา Para (500) 1 tab oral prn q 

4-6 hr , Diclofenac  1*3 oral pc หอ้งยา

21/05/2021 11:22:08 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 27/05/2021 9:30:00 หอ้ง LAB ตึกชาย ผลแลปต่างกัน วันที่  27พค64  เวลา 23.44 น.ผล  WBC  

2790   Hct 44.5  plt 187000  N62.3   

C34.8

28/05/2021 15:28:55 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ -แจ้งหอ้งแลป  ตรวจ  CBC  ซ ้า

Commom Clinical Risk 30/05/2021 9:55:00 รังสีวิทยา ตึกชาย เจ้าที่หอ้งเอกซเรย์ยังไม่มาท้างาน แพทย์ส่ัง film AAS ตอนเช้า 08.32 น.

เจ้าหน้าที่และพยาบาลเข็นผู้ปว่ย case bowel

30/05/2021 9:22:00 PCT วรายุทธ  คลังต่วน โทรแจ้งเจ้าที่หอ้งเอกเรย์

Information 01/06/2021 9:30:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก บตัรคิวไม่ตรงผู้ปว่ย ผู้ปว่ยบตัรคิว89 scanเรียกขึ น 78 ไม่ตรงคิว

ผู้ปว่ย (ผู้ปว่ยมีคิวเดียว)

01/06/2021 10:08:36 IM รวีวรรณ เล็กวิลัย

Information 01/06/2021 10:00:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก บตัรคิวไม่ตรงผู้ปว่ย ผู้ปว่ยบตัรคิว 59  (มีคิวเดียว) scanคิวฮุกกะ

ขึ นคิว 58

01/06/2021 10:11:35 IM รวีวรรณ เล็กวิลัย เรียกชื่อผู้ปว่ยแทนบตัรคิว

Commom Clinical Risk 01/06/2021 13:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง --โปรดเลือก-- แพทย์ส่ังตรวจ bloodketone แต่พยาบาล

เจาะเลือดส่งตรวจ bloodlactate

01/06/2021 13:34:14 PCT วิรัชฎา    ดาดาษ

Specific Clinical Risk 02/06/2021 10:00:00 ผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยนอก นัดผิด HN94901 dx thyrotoxicosis แพทย์นัดฟัง

ผล TFT1 เดือน แต่พยาบาลนัดฟังผล 4 เดือน

02/06/2021 10:23:35 PCT จีระภา  ทา้วบญุยืน แจ้งพยาบาลที่นัดใหรั้บทราบ

Specific Clinical Risk 08/06/2021 11:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ผลแลปผิดพลาด ผป. hypo Naผล  e-lyte  7 มิย64   พ.ให ้

KCL  กิน30 ccx1 /เจาะซ ้าพรุ่งนี 

8.มิย64 ผลตอน 7.00 Na 142k2.2 cl123 

co211  (หอ้งแลปแจ้งค่าวิกฤต) พยบาลท้า 

EKGรง.แพทย์ ให KCL30 cc ทกุ  4 hrxiii ได้

กิน dose แรก 8.30น.

11/06/2021 8:51:33 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์

Drug 11/06/2021 11:45:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Kalimate 30 gm oral q 4 hr x 3

 dose หอ้งยาไม่ได้จ่ายยามาให ้ward

11/06/2021 12:07:21 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Specific Clinical Risk 10/06/2021 12:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง unplan Refer case Sepsis ชักเกร็งใส่ Tube refer ศรีสังวร 14/06/2021 13:16:32 PCT สุนันทา   นิระโทษะ ทบทวน case 17/06/64



Commom Clinical Risk 15/06/2021 15:30:00 ผู้ปว่ยนอก งานหอ้งยาใน ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ส่งผู้ปว่ยadmit 2 รายพร้อมกัน ศูนย์เปลน้า

คนไข้มา สลับกัน ระหว่าง OPD กับผู้ปว่ยท้า

15/06/2021 16:46:40 PCT ขวัญหล้า   ชุบเลี ยง ใหศู้นย์เปล น้าไปศูนยa์dmit  

เพื่อท้าหตัถการCommom Clinical Risk 16/06/2021 8:30:00 หอ้ง LAB คลินิคพิเศษ ระบตัุวผู้ปว่ยผิด หลังเจาะเลือดเสร็จหอ้ง lab คืนบตัรคิวใหผุ้้

ปว่ยผิดคน

16/06/2021 13:57:07 PCT สุภารัตน์ จีระกมล เเจ้งหอ้งLab ทราบ

Drug 01/05/2021 6:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มีorder  hold  ยาไว้  lasartan(50)1x2pc   

แต่หอ้งยาจัดเข้าในตึก  และพยาบาล  จ่ายให ้

17/06/2021 13:39:20 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ รายงานแพทย์เวร   -สังเกตุ

อาการไม่มีอาการผิดปกติDrug 11/05/2021 6:30:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ลืมใหย้า  maropenam 10 mg v 06.00 น  

 ผป.ไปเข้าหอ้งน ้า  พยาบาลไม่เจอเลยแขวน

17/06/2021 14:04:50 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ตรวจสอบทกุครั งก่นอลงเวร

Drug 17/05/2021 13:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

หอ้งยาปรับ rate  IV ผิด  - จาก  60  cc/hr 

เปน็  80 cc/hr

17/06/2021 14:13:03 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานงานหอ้งยา ตรวจสอบ

Drug 25/05/2021 13:00:00 งานหอ้งยาใน ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

มี off ยา fortum  แต่หอ้งยายังจัดเข้ามาให้

ผู้ปว่ย

17/06/2021 14:16:00 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ประสานหอ้งยา   /ในตึกเอายา

ออกจาก lock  ยาDrug 29/05/2021 1:00:00 ตึกชาย ตึกชาย ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

ใหย้าผิดจาก  5/D/N   100  ml  v 20 cc/hr 

  แต่ใหเ้ปน็  NSS

17/06/2021 14:23:32 PTC ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ตรวจเช็ค  order

Commom Clinical Risk 18/06/2021 7:30:00 โภชนศาสตร์ ตึกหญิง ไม่จ่ายอาหารใหก้ับผู้ปว่ย โรงครัวไม่ได้จ่ายอาหารใหก้ับผู้ปว่ย (มื อเช้า) 18/06/2021 8:03:45 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Specific Clinical Risk 12/06/2021 16:00:00 ตึกหญิง ตึกหญิง ผู้ On ET-tube Case CHF ระหว่าง Admit หายใจเหนื่อย

หอบแพทย์จึงใส่ Et-Tube refer Dx.CHF c 

18/06/2021 8:08:14 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Drug 20/06/2021 11:30:00 ผู้ปว่ยนอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Colchicine 1x1 pc วันเว้นวัน หอ้ง

ยาไม่ได้จัดยามาให้

20/06/2021 21:53:33 PTC ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 20/06/2021 16:45:00 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ตึกหญิง ท้าหตัถการไม่ครบก่อนเข้า Admit แพทย์ส่ัง CxR ก่อน admit ER ไม่ได้ส่งผู้ปว่ย 

CxR

20/06/2021 21:56:10 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Information 22/06/2021 9:30:00 งานสารสนเทศ คลินิคพิเศษ ระบบการท้างานของ HosXp ติดขัด ระบบการท้างานของ HosXp ติดขัดท้างานได้

ไม่ต่อเนื่อง ท้าใหต้รวจผุ้ปว่ยได้ล่าช้า

23/06/2021 13:33:53 IM สุภารัตน์ จีระกมล รีเซตเคร่ืองทกุครั งที่มีปญํหา  6

 ครั งCommom Clinical Risk 23/06/2021 10:40:00 หอ้ง LAB คลินิคพิเศษ ออกผลlab ไม่ส่งเข้าระบบ HosXp ผู้ปว่ยมาเจาะเลือด lab รับเลือดเวลา  07.55 

น ผลเลือดไม่ออก เวลา 10.40 น โทร

23/06/2021 13:40:01 PCT สุภารัตน์ จีระกมล โทรประสานงาน หอ้งlab เพื่อ

ตามผลStaff 22/06/2021 19:30:00 รักษาความปลอดภยั ตึกหญิง ไม่มาปฏบิติัหน้าที่ ตึกหญิง โทรหายาม สมหมาย  เวลา 19.00 น 

ใหย้ามมาเชิญญาติ ออก ตามนโยบายหา้ม

24/06/2021 12:46:45 HRD เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Drug 24/06/2021 11:40:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ัง Hold ยา Amlo 1*1 oral , 

Losartan 1*1 oral pc   if BP < หรือ เทา่กับ

24/06/2021 12:51:43 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Specific Clinical Risk 25/06/2021 17:30:00 สูติกรรม สูติกรรม G 2  รกค้าง 29/06/2021 10:27:45 PCT ผกาทพิย์   สุขจิตร์ erly   refer

เปดิ  IV  2 เส้น  

เตรียม  G/M  ไว้แต่ไม่ด้เอาไป

บนรถถ้ามี  active  bleeding  

gelutusive  ไม่มีในตึกเพื่อ Drug 29/06/2021 9:30:00 ไม่ทราบ คลินิคพิเศษ ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

เเพทย์ออกตรวจที่ รพ.สต. ผู้ปว่ยเบาหวานมี

ส่ังยา NPH 6 u hs นัดอีก 10วันเข้ามาตรวจที่

29/06/2021 15:02:06 PTC สุภารัตน์ จีระกมล

Drug 07/06/2021 9:30:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

case DM/HTมาตรวจตามนัดที่คลินิก DM  

วันที่ 25 ม.ค64 (FBS172mg% RX 

29/06/2021 15:12:55 PTC สุภารัตน์ จีระกมล การปรับเปล่ียนยาควรเขียน

เคร่ืองหมาย อธิบายบอกตามCommom Clinical Risk 05/07/2021 9:00:00 ผู้ปว่ยนอก คลินิคพิเศษ ผู้ปว่ยเบาหวานขาดนัด /ขาดยา2+

 ปี

case DM    ขาดนัดตั งเเต่ 18/03/62 

เนื่องจากไปท้างานที่กรุงเทพ  การซักประวัติ/

รักษาไม่มีการสืบค้นประวัติการเจ็บปว่ยในอดีต

05/07/2021 15:05:51 PCT สุภารัตน์ จีระกมล การซักประวัติควรมีการสืบค้น

ประวัติการเจ็บปว่ยในอดีต  

เพื่อวางเเผนการรักษาต่อเนื่องCommom Clinical Risk 05/07/2021 9:00:00 รพ.สต. คลินิคพิเศษ ไม่มีใบส่ังเจาะ lab case DM ขาดนัดไม่มารับยาต่อเนื่อง ให ้รพ.

สต.ติดตามการรักษา ตามใหผู้้ปว่ยมาที่ รพ. 

05/07/2021 15:12:04 PCT สุภารัตน์ จีระกมล ประสาน รพ.สต. ใหเ้ขียนใบ 

refer เเนบมาRisk 06/07/2021 13:30:00 ผู้ปว่ยนอก ไม่ทราบ อยากใหม้ีช่องทาง  ด่วนเรือ่งขอใบ

ส่งตัว

มีหนังสือร้องเรียนไปที่ว่าการอ้าเภอ  ว่ามาขอ

ใบส่งตัวเพือ่ไปตามนัดแล้ว ติดเที่ยงต้องรอบา่ย

06/07/2021 15:57:10 RM ผกาทพิย์   สุขจิตร์ ชี อแจงขั นตอนรับบริกดารทาง

หน้าเวบCommom Clinical Risk 09/07/2021 16:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกหญิง จัดอาหารเกิน ผู้ปว่ยกลับบา้นแจ้งลบยอดอาหาร แต่โรงครัว

ยังจัดขึ นมาใหอ้ีก

11/07/2021 16:26:16 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 10/07/2021 16:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกหญิง จัดอาหารมาเกิน ตึกหญิงแจ้ง D/C ผู้ปว่ยกลับบา้น โรงครัวยัง

จัดอาหารขึ นมาใหอ้ีก

11/07/2021 16:28:34 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 11/07/2021 7:30:00 โภชนศาสตร์ ตึกหญิง จัดอาหารไม่ครบ โรงครัวไม่ได้จัดอาหารมาใหผู้้ปว่ย 11/07/2021 16:30:16 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Specific Clinical Risk 11/07/2021 16:00:00 โภชนศาสตร์ ตึกหญิง โรงครัวไม่ได้จัดอาหารมาให้ ผู้ปว่ย Admitใหม่ โรงครัวไม่ได้จัดอาหารมาให้ 11/07/2021 16:32:09 PCT ศศิประภา   สีสงคราม

Commom Clinical Risk 28/06/2021 8:59:00 รพ.สต. หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ใบนัดจาก รพสต.ศรีสัชนาลัย เขียน HN 

93027 ชื่อ นางล้ายวง ถุงทรัพย์ 

HN ที่ถูกคือ 117182

13/07/2021 22:17:52 PCT ชุติมา   ละออ ท.น. 

12027

Commom Clinical Risk 07/07/2021 8:24:00 งานเวชระเบยีน หอ้ง LAB ระบตัุวผู้ปว่ยผิด หอ้งบตัรใหคิ้วผู้ปว่ย ชื่อนางบญุชู ไต่ถาม HN 

29170 แต่ที่บตัรนัดชื่อ นางสุก ระวังภยั HN 

13/07/2021 22:21:24 PCT ชุติมา   ละออ ท.น. 

12027Commom Clinical Risk 14/07/2021 10:20:00 ผู้ปว่ยนอก คลินิคพิเศษ ผู้ปว่ยรับยา 2 เเหง่ ผู้ปว่ยHT /ไทรอยด์    รับยาไทรอยด์ ประจ้าที่

 รพ.ศรีสัช เเละรับยา HT ที่ รพ.สต. ผูปว่ยบน่

14/07/2021 13:43:44 PCT สุภารัตน์ จีระกมล

Drug 15/07/2021 9:10:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ แพทย์ส่ังยาผิดคน แพทย์ส่ังยาHTผิดคนHN14ส่ังเปน็HN147 15/07/2021 9:13:43 PTC วีนัส   สดใส แจ้งแพทย์ใหส่ั้งยาใหม่



Commom Clinical Risk 15/07/2021 14:00:00 งานเวชระเบยีน คลินิคพิเศษ หอ้งบตัรลงที่อยู่ผู้ปว่ยไม่ตรงจริง หอ้งบตัรลงที่อยู่ผู้ปว่ยไม่ตรงจริงบา้นเลขที3่6

ม.7ต.สารจิตรลงเปน็367ม.00

15/07/2021 13:22:03 PCT วีนัส   สดใส แจ้งหอ้งบตัร

Commom Clinical Risk 15/07/2021 14:00:00 คลินิคพิเศษ คลินิคพิเศษ ระบตัุวผู้ปว่ยผิด แพทย์พิมพ์ใบส่ังยาผู้ปว่ยผิดคน 15/07/2021 14:46:12 PCT วีนัส   สดใส แจ้งแพทย์ส่ังยาผู้ปว่ยใหม่

Information 19/07/2021 9:30:00 --โปรดเลือก-- คลินิคพิเศษ ระบบ HosXp หน่วง ช้ามาก ระบบ HosXp หน่วง ช้ามาก ท้าใหต้รวจผู้ปว่ย

ได้น้อย

19/07/2021 9:37:08 IM สุภารัตน์ จีระกมล

Commom Clinical Risk 03/08/2021 9:30:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ระบตัุวผู้ปว่ยผิด HN6259 OPD card ผิดเปน็HN 6269 03/08/2021 11:40:20 PCT รวีวรรณ เล็กวิลัย ประสานหอ้งบตัร

Commom Clinical Risk 04/08/2021 10:30:00 งานเวชระเบยีน ผู้ปว่ยนอก ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ผู้ปว่ยสอบถามคิวซักประวัติถือบตัรคิว43 หา

บตัรไม่พบ ปรากฏหอ้งบตัรส่งบตัรคิว50 

04/08/2021 10:53:20 PCT รวีวรรณ เล็กวิลัย

Drug 13/08/2021 16:30:00 งานหอ้งยานอก ตึกหญิง ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

แพทย์ส่ังยา Favipiravir (200) 9 tab oral q 

12 hr x 1day  then 4 tab oral q 12 hr x 

4day  หอ้งยา ติดสต๊ิกเกอร์ ซองยา สลับซอง 

13/08/2021 16:41:23 PTC เบญจวรรณ  สืบพันธ์

Commom Clinical Risk 25/08/2021 10:20:00 สุขภาพจิต งานเวชระเบยีน ระบตัุวผู้ปว่ยผิด ญาติยื่นบตัรประชาชนบอกมาขอตรวจปรึกษา

หอ้ง้าปรึกษา ส่งตรวจไปหอ้งค้าปรึกษา CC: 

ภรรยามาปรึกษา สามีมีอาการหวาดระแวง

ภรรยามีชู้ ท้าร้ายภรรยา โดยการตบตี

PHI: 08.54 น. 2 ป ี ผู้ปว่ยด่ืมสุราทกุวัน และ

เร่ิมมีอาการ   หแูว่ว คุยคนเดียว   

25/08/2021 10:50:45 PCT พรพิมล   อ่วมภกัดี ควรมีการสอบถามทวนชื่อคนไข้

ก่อนท้าการตรวจรักษา

Information 23/08/2021 19:00:00 รังสีวิทยา รังสีวิทยา ระบบ Pacs ในหอ้งฉุกเฉิน รับแจ้งจากแพทย์หอ้งฉุกเฉินว่าระบบดูภาพ

เอกซเรย์ Pacs มีการเรียงล้าดับภาพผิดปกติ

25/08/2021 15:14:31 IM สายชล  ปกัษี เบื องต้นใหแ้พทย์ restart 

เคร่ืองถ้ายังไม่หายใหแ้จ้งDrug 30/08/2021 20:45:00 งานหอ้งยานอก งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน ความคลาดเคล่ือนทางยา (ex.ฉีด

ยาผิด จ่ายยาผิด ใหย้าซ ้า)

-แพทย์ส่ัง Ceftri 2 gm V หอ้งยาจ่าย 

Ceftazidine

-จ่ายยาโดยไม่มีฉลากยามา 3 ซอง (ยาฉีด)

31/08/2021 9:40:11 PTC สุกัญญา   ค้าแปง แจ้งหอ้งยารับทราบ



 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  27  สิงหาคม  2564 
 
หัวข้อ :  หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1) หนังสือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ไตรมาสที่ 4 

 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล )                                             (นายสุทนต์  ทัง่ศิริ) 
   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
      วันที่  27  สิงหาคม  2564                                         วันที่  27  สิงหาคม  2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  วันที่  27  สิงหาคม  2564                  

 

 

 

 

 
 


