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RCA …Root Cause Analysis
กิจกรรมการทบทวนท่ีเน้นการวิเคราะหเ์พ่ือหาสาเหตุ

ของปัญหาท่ีแท้จริงภายหลงัเกิด เหตผิุดพลัง้ท่ี
รนุแรง ของการปฏิบติังาน เพ่ือน าไปสู่ 

การปรบัปรงุระบบ/กระบวนการ และน าไปสู่การลด
โอกาสท่ีจะเกิดขึน้ซ า้ และเกิดความปลอดภยัมากขึน้

RCA คืออะไร



หลกัคิดส ำคญัของ Root Cause Analysis

❑ เป็นกระบวนกำรท่ีใช้ในกำรตอบสนองต่อกำรเกิดอบุติักำรณ์ไม่
พึงประสงคท่ี์รนุแรงเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดอบุติักำรณ์ซ้ำ

❑ ด้วยกำรเรียนรู้จำกอบุติักำรณ์ ด้วยวิธีกำรเชิงระบบท่ีมี
โครงสร้ำงชดัเจน (System Analysis)

❑ มุ่งเน้นท่ีระบบมิใช่ท่ีคนปฏิบติังำนแต่ละคน

❑ มีสมมติุฐำนว่ำเหตกุำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์เกิดขึน้และมีผลเสีย
ต่อผูป่้วยคือควำมล้มเหลวของระบบ

❑ จดุเน้นส ำคญัคือกำรป้องกนัมิใช่กำรต ำหนิหรือลงโทษ



เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะหส์ำเหตรุำกของควำม
ผิดพลำดท่ีเป็นช่องโหว่ในเชิงระบบท่ีก่อให้เกิด
อบุติักำรณ์ควำมไม่ปลอดภยั ค้นหำจดุเปล่ียนท่ี
เป็นไปได้ น ำมำสู่กำรปรบัปรงุกระบวนกำร สร้ำง
ปรำกำร ป้องกนัเชิงระบบ เพ่ือลดหรือหยดุโอกำสท่ีจะ
เกิดอบุติักำรณ์ควำมไม่ปลอดภยัซ ำ้

เป้ำหมำย Root Cause Analysis





เราสามารถแบง่สาเหตคุวามผิดพลาดได้ 2 แบบ คือ

❑ Active error : ได้แก่ การละเว้นไม่ท าตาม
ข้อตกลง หรือท าในส่ิงท่ีไม่ใช่ข้อตกลง (บคุคล)

❑ Latent error : ได้แก่ ความบกพร่องของระบบท่ี
เอื้อให้เกิดความผิดพลาด

RCA > Latent error (AE, Sentinel Event)

สาเหตขุองความผิดพลาด



1. RCA เชิงรบั : กำรวิเครำะหเ์ม่ือเกิดเหตกุำรณ์ไม่
พึงประสงค ์หรือเหตเุกือบพลำดสู่กำรก ำหนด
มำตรกำรป้องกนั เพ่ือลดกำรเกิดควำมเส่ียงซ ำ้

2. RCA เชิงรกุ : กำรวิเครำะหห์ำโอกำสท่ีจะเกิด
ปัญหำหรือข้อบกพร่องในกระบวนกำรท ำงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยั เรียกว่ำ กำรวิเครำะห์
จดุบกพร่องหรือผลกระทบ ( Failure mode and 
effect analysis : FMEA)

ชนิดของ RCA



มองทุกมมุอย่างไม่มีอคติต่อกนั



❑ Turning point : กำรมองย้อนหลงัก่อนท่ีจะเกิดเหตกุำรณ์

❑ Cognitive Walkthrough : กำรมองย้อนหลงัเหตกุำรณ์โดยผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องคอยให้ข้อมูล

❑ Conventional Why : เป็นกำรถำมโดยใช้ค ำถำมว่ำ “ท ำไม”

❑ Comprehensive Scan : วิธีครอบจกัรวำลท่ีมีกำรตัง้ประเดน็ในกำร
ทบทวน ได้แก่ ผูป่้วย/ผูร้บับริกำร, ผูใ้ห้บริกำร/ทีมงำน ,กระบวนกำร
,เครื่องมือ/ส่ิงแวดล้อม,องคก์ร

❑ พหคุะแนน RCA ( Affinity Diagrams )

❑ RCA แบบ Timeline

❑ RCA ยกก ำลงั 2

แนวทางการวิเคราะห์ RCA





ควำมเปล่ียนแปลงของ RCA ยกก ำลงั 2

1. ให้ควำมส ำคญัในควำมรนุแรงท่ีเกิดขึน้เพ่ือน ำมำก ำหนด
มำตรกำรในกำรป้องกนั

2. ทีมมีส่วนส ำคญัอย่ำงย่ิงในกำรท ำ RCA

3. กำรตัง้ข้อสงสยัในกระบวนกำรตัง้ค ำถำม

4. กฏ 5 ของสำเหตท่ีุค้นพบ

5. ระดบัของกำรแก้ไข/ปรบัปรงุ

6. ผูน้ ำส่งเสริม สนับสนุนแก้ไข

RCA ยกกก ำลงั 2



เวลำในกำรทบทวน

Timing for RCA2 Event Review

❑ เร่ิมภำยใน 72 ชัว่โมง

❑ จบภำยใน 45 วนั

Timing for Action Review

❑ ด ำเนินกำรร่วมกบักำรทบทวนโดยใช้ Risk 
Register มำช่วยในกำรพฒันำ





1. เมื่อเกิดเหตขึุน้ ด ำเนินกำรแก้ไข ดแูลคนท่ีอยู่ในเหตกุำรณ์ ในกรณีเกิด
เหตกุำรณ์ซ ำ้ในขัน้ตอนเดิมควรหยดุกำรปฏิบติังำน

2. เรียงล ำดบัควำมส ำคญัในกำรท ำ RCA  ( Risk based priority )
3. ค้นหำควำมจริง ( Timeline , Flow chart เป็นต้น )
4. บง่ช้ีสำเหตท่ีุแท้จริง ( Root cause analysis )
5. ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนัท่ีรดักมุ ( weaker , Intermediate , 

Strong )
6. จดัท ำแผนกำรพฒันำ/กำรป้องกนัท่ีก ำหนดไว้
7. ก ำหนดตวัช้ีวดัในกำรติดตำมและประเมินผล
8. ผูน้ ำสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ เช่น ทรพัยำกร อนุมติักำรน ำขัน้ตอนไปใช้ 

เป็นต้น

8 Steps RCA ยกก ำลงั 2





เหตกุารณ์ท่ีรนุแรงต า่ๆ ท่ีเกิดซ า้ๆ มีความถ่ี
สงูขึน้ๆ

เหตกุารณ์ท่ีมีความรนุแรงสงู

การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัโดยไม่ตัง้ใจและ
น าไปสู่ความเส่ียงท่ีมีความรนุแรง

เหตกุารณ์ท่ีมีความรนุแรงสงูแต่ไม่เคยเกิดขึน้

อะไรคือควำมผิดพลำดท่ีท ำ RCA









เกณฑใ์นกำรประเมิน
โอกำสในกำรเกิดในระดบัหน่วยงำน



ผลกระทบในระดบัหน่วยงำน











Turning point : กำรมองย้อนหลงัก่อนท่ีจะเกิดเหตกุำรณ์

Cognitive Walkthrough : กำรมองย้อนหลงัเหตกุำรณ์โดยผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องคอยให้ข้อมูล

Conventional Why : เป็นกำรถำมโดยใช้ค ำถำมว่ำ “ท ำไม”

Comprehensive Scan : วิธีครอบจกัรวำลท่ีมีกำรตัง้ประเดน็ในกำร
ทบทวน ได้แก่ ผูป่้วย/ผูร้บับริกำร, ผูใ้ห้บริกำร/ทีมงำน ,กระบวนกำร
,เครื่องมือ/ส่ิงแวดล้อม,องคก์ร

พหคุะแนน RCA ( Affinity Diagrams )

RCA แบบ Timeline

RCA ยกก ำลงั 2

แนวทางการวิเคราะห์ RCA



2. Potential Change

3. Listen to Voice of staff

5. Creative solution
How to prevent it?
How to make it better?
How to detect it earlier?
How to do it earlier?
How to do it more appropriate?

1. Story & Timeline

4. Swiss Cheese

RCA แบบ Timeline



Assess Diagnosis Plan Care

Monitor & reassess

Educate Discharge

• ER ปวดทอ้ง Dx AGE

• ER revisit -> admit Dx AGE

• Shock

• Death



Assess Diagnosis Plan Care

Monitor & reassess

Educate Discharge























แนวคิดกำรวิเครำะหปั์จจยัต่ำงๆ



1. ผูป่้วย
สภาวะของโรคและอาการของผูป่้วยทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ตวัของผูป่้วย เชน่ ภาษา , โรคเดมิทีเ่ป็นอยู่
กระบวนการรกัษาทีใ่หไ้ป
ประวตักิารรกัษาต่างๆของผูป่้วย
ความสมัพนัธก์บัผูใ้หก้ารรกัษา

2. เจ้ำหน้ำท่ี
ความรู ้ ความสามารถของเจา้หน้าที่
ภาวะทางอารมณ์ และทางกายภาพ

ตวัอย่ำงปัจจยัต่ำงๆ



3. กระบวนกำร

ขัน้ตอนการปฏบิตั ิขัน้ตอนการดแูล ( CPG, Guide line )

ขัน้ตอนการตดัสนิใจต่างๆ

ความแมน่ย า เทีย่งตรงของผลการตรวจวเิคราะหต์่างๆ

การน ากระบวนการทีอ่อกแบบไวม้าสูก่ารปฏบิตัิ

4. กำรส่ือสำร

การสือ่สารต่างๆ เชน่ การรายงาน การพดู การเขยีนบนัทกึ ในการ
ปฏบิตังิาน

การสือ่สารทีต่อบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

การน า และการประสานงานของผูน้ า



5. ส่ิงแวดล้อม และเครื่องมือ
ภาระงาน
เวลาในเกดิความเสีย่ง
ความพรอ้มใช ้ความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื
การออกแบบสิง่แวดลอ้ม
การเขา้ถงึในการใหบ้รกิารต่างๆ

6. ทีมน ำ และองคก์ร
โครงสรา้งการบรหิาร การบงัคบับญัชา
นโยบาย เป้าหมาย เขม็มุง่
งบประมาณ ทรพัยากร
วฒันธรรมความปลอดภยั



















5. Creative solution
How to prevent it?
How to make it better?
How to detect it earlier?
How to do it earlier?
How to do it more appropriate?

4. Swiss Cheese

3. Listen to Voice of staff

2. Potential Change

1. Story & Timeline

Step 5: Creative Solution





ตวัอย่ำงแนวคิด HFE
กำรออกแบบฉลำกต่ำงๆ

กำรออกแบบระบบสญัญำณเตือน

กำรออกแบบซอฟทแ์วร์

กำรออกแบบแสดงข้อมลู

กำรออกแบบ แบบฟอรม์หรือบนัทึก

กำรออกแบบขัน้ตอนกำรท ำงำน

กำรออกแบบสถำนท่ีท ำงำน

กำรออกแบบกำรอบรม

กำรออกแบบเคร่ืองช่วยจ ำ กำรคิด กำรตดัสินใจ

กำรออกนโยบำย ระเบียบปฏิบติั วิธีปฏิบติังำน
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การ
ออกแบบ

• ระบบไมโครโฟนในหอ้งประชุมทีก่ ำหนดใหก้ดพดูไดท้ลีะ
คน

ระบบ
สญัญาณ
เตือน

• กำรใชแ้ถบสตี่ำงๆ คูก่บัป้ำยขอ้มอืผูป่้วยเพื่อบง่ชีส้ถำนะ
บำงอยำ่ง

• กำรเขยีนชือ่ยำทีผู่ป่้วยแพไ้วใ้นแผน่ค ำสัง่กำรรกัษำของ
แพทยท์ุกแผน่ ท ำใหล้ดโอกำสทีแ่พทยจ์ะสัง่ยำทีผู่ป้วยแพ้

การ
แสดงผล
ข้อมลู

• กำรใช ้white board ในหอ้งผูป่้วยเพือ่บนัทกึเป้ำหมำยกำร
ดแูลประจ ำวนัผูป่้วยรว่มกนัระหวำ่งทมีผูใ้หบ้รกิำรกบั
ผูป่้วยและญำติ

• กำรบนัทกึขอ้มลูส ำคญัในฟอรม์ปรอททีท่ ำใหแ้พทยเ์วรซึง่
ไมใ่ชเ่จำ้ของไขส้ำมำรถท ำควำมเขำ้ใจควำมเป็นมำของ
ผูป่้วยในเวลำอนัรวดเรว็

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชตุกิุล “Patient Safety is Simple” รพ.จุฬำลงกรณ์ 25 กุมภำพนัธ ์2552
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แบบฟอรม์ • กำรออกแบบฟอรม์อยำ่งกระชบัเพือ่สง่เสรมิใหม้กีำรบนัทกึ
ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรประเมนิผูป่้วยบำงประเภท

• แบบบนัทกึทำงกำรเงนิ กำรเจำ้หน้ำที ่พสัดุ ทีอ่อกแบบให้
สวยงำมน่ำด ูเหน็จุดเน้นทีต่อ้งบนัทกึขอ้มลูเป็นพเิศษ

ขัน้ตอนการ
ท างาน

• กำรใชร้หสั CPR 
• กำรใชบ้ตัรมอบหมำยงำนเมือ่เกดิอุบตัเิหตุหมู่

สถานท่ีท างาน • กำรม ีalcohol hand rub ทีป่ลำยเตยีงผูป่้วยทุกเตยีง ท ำให ้
compliance ในกำรปฏบิตัติำมขอ้แนะน ำใหล้ำ้งมอืทุกครัง้
ก่อนและหลงัสมัผสัผูป่้วยเป็นไปไดด้ขีึน้

• กำรน ำภำพสวยงำมตดิทีส่นัแฟ้มเพือ่ใหท้รำบวำ่ควรจดัวำง
แฟ้มใหถู้กทีอ่ยำ่งไร

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชตุกิุล “Patient Safety is Simple” รพ.จุฬำลงกรณ์ 25 กุมภำพนัธ ์2552
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การ
ฝึกอบรม/
การเรียนรู้

• กำรใชก้ระบวนกำรเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม กำรเรยีนรูแ้บบผูใ้หญ่
• กำรจดัสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึขอ้มลูควำมรุท้ำงวชิำกำร
• กำรจุดมมุทีใ่หค้วำมรูส้กึทีผ่อ่นคลำยไวใ้นทีท่ ำงำนเพื่อกำรแลกเปลีย่น

เรยีนรู้
การส่ือสาร • กำรใชร้ปูภำพใหผู้ป่้วยทีใ่สท่อ่ชว่ยหำยใจหรอืใสเ่ครือ่งช่วยหำยใจชีแ้สดง

ควำมตอ้งกำร ชว่ยลดเวลำในกำรสือ่สำรและควำมเขำ้ใจ
• กำรใชแ้ผน่ป้ำยสองภำษำเพือ่สือ่สำรกบัชำวต่ำงประเทศ

เคร่ืองช่วย
การคิด การ
ตดัสินใจ 
(cognitive 
aids)

• กำรใช ้Partogram ในกำรตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของกำรคลอดระยะทีห่นึ่ง 
ท ำใหต้ดัสนิใจไดร้วดเรว็ขึน้หำกมคีวำมลำ่ชำ้เกดิขึน้

• กำรบนัทกึ vital sign และผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำรในกรำฟแผน่
เดยีวกนั ท ำใหส้ำมำรถพยำกรณ์ไดว้ำ่ผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกก ำลงัจะเขำ้
ระยะชอ็คเมือ่ใด

• กำรใชก้รำฟบนัทกึขอ้มลูบำงอยำ่งพรอ้มทัง้แถบสแีสดงพสิยัว่ำปกตหิรอื
ผดิปกตหิรอืเขำ้สูร่ะดบัทีต่อ้งระวงัเป็นพเิศษ เชน่ ระดบัน ้ำตำลในผูป่้วย
เบำหวำน ระดบั billirubin ทำรกแรกเกดิ

• เครือ่งชว่ยในกำรค ำนวนขนำดยำหรอืกำรผสมยำ











จากการทบทวนสูก่ารออกแบบระบบ



ออกแบบแลว้ตอ้งน าสูก่ารปฏิบตัจิริง

















Process Information Answer

1. Events , Adverse event ท่ีเกิดขึ้น เหตุการณ์ไมพ่งึประสงคค์อือะไร

2. Risk-based priority: กำรประเมินควำม
เส่ียง ( Risk Analysis)

โอกาสเกดิ และความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ , Risk Level

3. What happen ? เกิดอะไรขึ้น ( Time line , 
5 WHY , ผงัก้ำงปลำ อ่ืนๆ )

เกดิอะไรขึน้บา้ง ตอ้งการความชว่ยเหลอืและสิง่อ านวย
ความสะดวกอะไรบา้ง สิง่ทีช่ว่ยตดัสนิใจในขณะนัน้คอือะไร

4. รำกของปัญหำ สำเหตท่ีุเกิดขึ้น สาเหตุ+เหตุการณ์ทีเ่กดิ+ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

5. Action solution ( มำตรกำรกำรป้องกนั )
เพ่ือหำค ำตอบใหม่ๆ หรือท ำให้ดีขึ้น

ระบบงานใหม ่มาตรการในการป้องกนัคอือะไร

6. Action plan แผนกำรด ำเนินกำร ( Risk 
register )

ใครคอื Owner , ความถีใ่นการทบทวน ,, แผนการ
ด าเนินการ

7.กำรติดตำม ชือ่ตวัชีว้ดั , การก ากบัและตดิตาม

8. กำรสนับสนุนจำกทีมน ำ ตอ้งการการสนบัสนุนอะไรบา้ง , จะแจง้ใหใ้ครทราบบา้ง



ขอบพระคณุทกุๆท่ำนครบั

Facebook : Suradet Sriangkoon
suradetsri@gmail.com

Facebook Page : ห้องเรียนควำมเส่ียง : @Riskroom
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