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1. ผังก ากับงาน (ถ้ามี) 

- 
2. นโยบาย 

1. สร้างหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัย ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการใช้บริการของ
ผู้ป่วยและญาติ  

2. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ค้นหา และจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น โดยการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามิใช่เป็นการจับผิดหรือกล่าวโทษ  

3. บริหารจัดการความอุบัตกิารณ์ความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความตระหนักในการปอ้งกันและการแก้ไขความเสี่ยง 
2. เพื่อผู้ให้บริการและผู้รบับริการปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นที่ปอ้งกันได ้
3. เพื่อเกิดการค้นหาความเสี่ยงที่ปอ้งกันได ้
4. เพื่อจัดการกบัความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม 

 
4. ขอบข่าย 

1.ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดข้ึนภายในโรงพยาบาล หรือภายนอก
โรงพยาบาลที่ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร รวมทั้งการเกิดอุบัติการณ์ต่าง ๆอันเป็นผลให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับ คุณภาพที่มิได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานโรงพยาบาลและสิทธิผู้ป่วย  

2 บุคลากรทุกคนในองค์กร รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่อยู่ในเหตุการณ์/ ผู้พบเห็นเหตุการณ์/ ผู้ก่อให้เกิด
เหตุการณ์ หรือผู้รับทราบเหตุการณ์มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติน้ี  

3 ระเบียบปฏิบัติน้ี ครอบคลมุถึงการหาแนวทางในการแก้ไข และป้องกันปัญหาเชิงระบบไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ซ้ า 

 
5. นิยามศัพท์ 

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง “โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์” สิ่งที่ไม่พึง
ประสงค์ในโรงพยาบาลอาจมีลักษณะดังต่อไปนี้  

1) การถูกท าร้ายหรือการบาดเจ็บ ซึ่งรวมความถึงการท าร้ายจิตใจ ความ เจ็บป่วย การสูญเสียหน้าที่ของ
อวัยวะ การถูกกลั่นแกล้ง การรบกวน  

2) เหตุร้าย ภัยอันตราย ภาวะยากล าบาก  
3) การคุกคาม ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกไม่มั่นคง  
4) ความไม่แน่นอน สิ่งที่ก ากวม น่าสงสัย คาดการณ์ไม่ได้ ท านายไม่ได้ ไม่แน่ใจ  
5) การถูกเปิดเผยซึ่งรวมความทั้งการเปิดเผยทางกายภาพ การเผยความลับ และ  การแปลความที่

ผิดพลาด 
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5. นิยามศัพท์ (ต่อ) 

ความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical risk) คือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิความเสียหาย ข้ึนกับผู้ป่วย อันมีเหตุเกิดจาก

กระบวนการให้บริการ กิจกรรมการตรวจวินิจฉัย และการดูแล  รักษาพยาบาล โดยแบ่งเป็น ความเสี่ยงทั่วไปทาง
คลินิก (Common clinical risk) และความเสี่ยง ทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific clinical risk) 

2) ความเสี่ยงทั่วไป (Non-Clinical risk) คือความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษา ได้แก่ ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  เครื่องมือ ข้อร้องเรียน อาชีวอนามัย และระบบ
สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

      
2. บัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) หมายถึง รายการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งโรงพยาบาล / 

หน่วยงานได้รวบรวมจัดท าข้ึน โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์การส ารวจภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นประเด็น
ส าคัญที่ควรมีการเฝ้าระวังโดยรวบรวมจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นระดับโรงพยาบาล  

3. อุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนนอกเหนือความคาดหมาย จากการท างานตามปกติ
ที่อาจกระทบกับช่ือเสียงโรงพยาบาล ทรัพย์สินโรงพยาบาล และมี ผลกระทบต่อผู้ป่วยต้ังแต่ระดับ A ถึง I  

4. ระดับความรุนแรง (index for categorizing error) ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ป่วยโดยก าหนดไว้ตั้งแต่ระดับ A ถึง I อ้างอิงจากระบบ HRMS Healthcare Risk Management System สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทั่วไป แบ่งเป็นระดับความรุนแรงตามผลกระทบ
ของอุบัติการณ์ที่เกิดข้ึน คือระดับ 1-5 (ดังภาคผนวก ก) 

5. เหตุการณ์เกือบพลาด (Near Miss) คือ อุบัติการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยมรีะดับความรุนแรงระดับ A , B 
ซึ่งหมายถึง เหตกุารณ์ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผูป้่วย แต่ ยังไมท่ันได้เกิดข้ึน เนื่องจากถูกตรวจพบได้โดยบังเอิญ หรือ 
ตรวจพบไดจ้ากระบบการดักจับของหน่วยงาน รวมถึงอุบัตกิารณ์ทั่วไปที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ระบบบริการ
ชีวิตทรัพย์สิน 

6. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรงสูงมาก (Sentinel event) คืออุบัติการณ์หรือค าร้องเรียนที่มีความ
รุนแรงสูง ระดับ G, H, I  หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดข้ึนโดยไม่มีการคาดการณ์มาก่อน ซึ่งมีผลท าให้เกิดความเสยีหาย
จนถึงแก่ชีวิต หรือสูญเสียหน้าที่การท างาน ของอวัยวะอย่างถาวรซึ่งส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่มี
ความสัมพันธ์กับพยาธิสภาพของโรคที่เจ็บป่วย ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงความเสียหายต่าง ๆที่
ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงและความเสียหาย ต่อช่ือเสียงของโรงพยาบาล อาจจะน าไปสู่การฟ้องร้อง หรือ
ด าเนินการทางกฎหมาย  

7. ข้อร้องเรียน หมายถึง ผลของการแสดงออกซึง่ความไม่พงึพอใจของ ผู้รบับริการอันเนื่องมาจากการบริการ 
หรือการรักษาพยาบาลทีผ่ิดไปจากความต้องการและความคาดหวังซึ่งข้อร้องเรียนนีผู้ร้ับบริการอาจร้องเรียนโดยตรง
ด้วยวาจา เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบสารสนเทศ ช่องทางใดช่องทางหนึง่ก็ได ้

8 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ชุดของกิจกรรมและวิธีการท่ีใช้ในการชีน้ า
องค์กร และควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
โดยกิจกรรมบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ได้ก าหนดให้เป็นไปตามโปรแกรมตามของระบบ HRMS on Cloud (ดัง
ภาคผนวก ข) 
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6. ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหีน้าที ่
 สนับสนุนให้ทกุหน่วยงานมีการทบทวนและจัดท าบัญชีความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงทางคลินกิทั่วไป และ

ความเสี่ยงทางคลินกิเฉพาะโรค 
 สนับสนุนให้มกีารป้องกันความเสี่ยงโรงพยาบาลเคียนซา 
 มีระบบการรายงานความเสี่ยง (อย่างเป็นวัฒนธรรม) การเกบ็ การประมวลผล อุบัติการณ์ความเสี่ยง  
(ทางคลินกิและทั่วไป) 
 คณะกรรมการความเสี่ยงตอ้งมกีารบรหิารจัดการความเสี่ยงทางคลินิกที่ยังเป็นปัญหาส าคัญระดับ

โรงพยาบาลเคียนซา โดยการทบทวน วิเคราะห์ RCA แก้ปญัหาเฉพาะและวางระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว
ไม่ให้เกิดข้ึนอีก 

 สนับสนุนให้ทกุหน่วยมกีารวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการ RCA 
 มีการประชุมประจ าเดอืน ประเด็น ทบทวนความเสี่ยงที่ส าคัญ, ทบทวนข้อร้องเรียนหรืออุบัติการณ์

ทางคลินิกที่ส าคัญ, ทบทวนแนวโน้ม, ตัวช้ีวัดทางคลินิกที่ยังมีปัญหา 
 ก าหนดให้มกีาร Risk Quality Round ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงทีห่น้างานและ

การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
 จัดท ารวบรวมผลลัพธ์ของการแก้ปญัหาความเสี่ยงทางคลินกิที่ส าคัญ การวางระบบป้องกันความเสี่ยง

ต่าง ๆ และระบบป้องกันความเสี่ยงทีท่ าได้ดีแล้ว 
2. ตัวแทนความเสี่ยงหน่วยงาน มหีน้าที ่
 เป็นผู้จัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน 
 ติดตามการปฏิบัติในมาตรฐานให้เป็นไปตามแนวทางการปอ้งกันความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
 ติดตามการรายงานความเสี่ยง และสรปุผลความเสี่ยงส าคัญของหน่วยงานในแต่ละเดือน 

3. ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที ่
รายงานข้อมลูความเสี่ยง / อุบัติการณ์ หรือข้อร้องเรียนจากผู้รบับริการลงในระบบ HRMS on Cloud หรือ 

สมุดรายงานความเสี่ยงของหน่วยงาน หรือสมุดลงทะเบียนข้อร้องเรียน 
 เมื่อพบความเสี่ยง / อุบัติการณ์ให้ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให ้เหตุการณ์

นั้นขยายความรุนแรง  
 จ าแนก และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
 เฝ้าระวัง และป้องกัน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้บ่อยจากการท างาน 
 ปฏิบัติในมาตรฐานให้เป็นไปตามแนวทางการปอ้งกันความเสี่ยงของโรงพยาบาล  โดยเฉพาะความ

เสี่ยงระดบัสงู ให้รายงานด้วยวาจาต่อผู้บงัคับบัญชาตามสายงาน และผู้อ านวยการทราบทันที เพื่อขอค าปรึกษาและให้
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล หรือ หาข้อมูลรายละเอียดตา่ง ๆ เพิ่มเตมิ รวมทัง้เข้าร่วมการทบทวน 
Root Cause Analysis เมื่อถูกร้องขอ (แล้วแต่กรณี) 
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7. วิธีปฏิบัติ 

7.1 วิธีการตรวจสอบ 
1) ค้นหาความเสี่ยง ใหทุ้กหน่วยงานค้นหาความเสี่ยงจากความผิดพลาด โดยพจิารณาจากการรายงาน 
2) ประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน โอกาสที่จะเกิดข้ึน ความสูญเสีย ท าบัญชีรายการความเสี่ยง (Risk 

profile) ที่ค้นพบทั้งหมด จัดล าดับและประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยค านึงถึงความเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย 
ช่ือเสียงของโรงพยาบาล ทรัพย์สินของโรงพยาบาลเสียหายและเกี่ยวข้องกับชีวิต 

3) การจัดการความเสี่ยง ให้มมีาตรการ หรือแนวทางปฏิบัตใินการป้องกันความเสี่ยงตามความส าคัญ
ของแต่ละหน่วยงาน มีการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงทีส่ัมพันธ์กบั กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการ
ท างาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากทีสุ่ด กรณีที่มเีหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์เกิดข้ึน เป็นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทีป่ระสบเหตุจะตอ้งประเมินและจดัการกับปัญหาในข้ันต้น  และหากมผีู้ประสบเหตุต้องการ
ขอดูกล้องวงจรปิด ให้ปฏิบัติตามแนวทาง และยื่นแบบฟอรม์แบบค ารอ้งขอดูภาพจากกลอ้งวงจรปิดทีฝ่่ายบรหิาร (ดงั
ภาคผนวก ค) 

4) การรายงานอุบัติการณ์ 
4.1. เมื่อประเมินและจัดการแก้ไขอุบัติการณ์ในกรณีที่ควบคุมสถานการณ์ได้และไม่รุนแรงให้

รายงานผูบ้ังคับบัญชา พรอ้มรายงานอุบัตกิารณ์ทีเ่กิดข้ึนผ่านโดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 : การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เป็น Khiensa Safety Goals ของ

โรงพยาบาล ใน โปรแกรม HRMS on Cloud  
รูปแบบที่ 2 : การรายงานผ่านสมุดรายงานความเสี่ยงของหน่วยงาน  

เมื่อครบก าหนดให้หน่วยงานส่งรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงส าคัญของหน่วยงานในแต่ละเดือน (ดงั
ภาคผนวก ง) ส่งทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความปลอดภัยของเดือน   

4.2. ถ้าเป็นเหตกุารณ์ทีรุ่นแรงระดบัต่ า/ปานกลาง ใหร้ายงานตามข้ันตอน เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงใน
หน่วยงานจะท าการตรวจสอบทุก 2 สัปดาห์ (ดงัภาคผนวก) 

4.3. ถ้าควบคุมสถานการณ์ได้แต่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง หรอือาจสง่ผลเสียหายเร่งด่วน ให้รายงาน
ตามขั้นตอนถึงหัวหน้าฝ่าย แล้วหัวหน้าฝ่ายแจ้งผู้อ านวยการทราบภายใน 24 ช่ัวโมง เพื่อแก้ไขปัญหา และสง่รายงาน
อุบัติการณ์ตามสายงานถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อประสานงานผูเ้กี่ยวข้องต่อไป 

4.4. ถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ หรือเหตุการณ์นั้นรุนแรงมาก ให้ผู้ประสบเหตุการณ์หรือหัวหน้า
หน่วยงานแจ้งผู้อ านวยการทราบภายใน 24 ช่ัวโมง เพื่อให้รบีด าเนินการต่ออย่างเหมาะสมพรอ้มส่งรายงานอุบัตกิารณ์
ถึงคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วจะเสนอผู้อ านวยการมอบหมายกรรมการบรหิาร
ไกล่เกลี่ยด าเนินการต่อไป (ดงัภาคผนวก จ) 
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7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. รายงานด้วยวาจาทันทีแกร่ายงานหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายหลงัเกิดเหตุการณ์และจัดการในเบือ้งต้น 
2. หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบภายใน 

24 ช่ัวโมง 
3. ส่งรายงานภายใน 24 ช่ัวโมง 
4. ช่องทางการรายงาน 

4.1). เจ้าทีร่ายงานผ่านโปรแกรม HRMS on Cloud หรือสมุดรายงานความเสี่ยงของหน่วยงาน, 
การ Round ของทมีพัฒนาคุณภาพ, Trigger  Tool, การทบทวน 12 กิจกรรมในหน่วยงาน 

4.2). ผู้มารับบริการแจง้ข้อร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ทางวาจา, ผ่านตู้รับความคิดเห็น, ผ่านศูนย์ไกล่
เกลี่ย เว็บไซต์โรงพยาบาล /สารสนเทศอื่น ๆ, จดหมายแจ้งจากศูนย์รบัเรื่องร้องทุกข์ประชาชน, รับฟงัเสียงสะท้อน
จากเวทปีระชุมภาคประชาชนต่าง ๆ, สิทธิผู้ป่วยกบัการคุ้มครองทางกฎหมาย มาตรา 41 

4.3). ลักษณะของอบุัติการณ์ (Sentinel event) ที่ต้องรายงาน ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
รับทราบทุกกรณี 

1. อัคคีภัยที่เกิดจากความประมาทของบุคลากร 
2. รถทางราชการได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รบับาดเจบ็ 
3. เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อฟ้องร้อง/เสื่อมเสียช่ือเสียง และเป็นคดีความ (ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย , การ

ลักพาทารก) 
7.3 กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง 

1) จัดท าบัญชีความเสี่ยงโรงพยาบาล (Hospital Risk Profile) โดยสรุปจากแบบฟอร์มรายงานของ
หน่วยงาน มาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงทางคลินิก และความเสี่ยงทั่วไป (ดังภาคผนวก ฉ) 

2) การจัดล าดับความส าคัญของอบุัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาลในแต่ละเดือนให้อ้างอิงตามแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยง (ดงัภาคผนวก ช)  

3) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจัดท าใบแจ้ง/ใบตอบ เพือ่ใช้ส าหรบัสือ่สารกับหน่วยงานและ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะท างานเฝ้าระวังและปอ้งกนัความคลาดเคลื่อนทางยา คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย งานผู้ป่วยนอก งานแพทย์แผนไทย งาน
บรหิารทั่วไป เป็นต้น (ดังภาคผนวก ซ) ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ และเกี่ยวข้องกบัหน่วยงานนั้นๆ 

4) เผยแพร่ ประสาน ขอความร่วมมือ หน่วยงาน และทีมดูแลผูป้่วย โดยการบริหารความเสี่ยง เช่น 
บรรจุวาระการบรหิารความเสี่ยงเข้าในการประชุมของหน่วยงานหรอืทีม 

5) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง น าผลทีส่รุปแล้ว ตอบกลับใหห้น่วยงานทราบพร้อมค าแนะน า  
(ถ้ามี) 

6) กรณีความเสียหายทีรุ่นแรงคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะท างานอื่น ๆ ไม่สามารถ
จัดการได้ใหป้ระสานกบัผูอ้ านวยการเพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหาต่อไป 

7) ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
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8) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง น าความเสี่ยงทีม่ีการท า RCA จากรายงานมาวิเคราะห์ศึกษาและ

ประเมินผล ในประเด็นต่อไปนี้คือ 
- สาเหตุปจัจัยร่วมที่ท าให้เกิดความเสียหาย 
- ความรุนแรงของความเสียหาย 
- ประสิทธิภาพความเหมาะสมของกลยทุธ์ที่ใช้ป้องกันและจดัการเหตุการณ์นั้นๆ 
- ความจ าเป็นที่จะตอ้งเปลี่ยนกลยทุธ์ใหม่ เพือ่ให้ได้ผลที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

9) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ประเมิน และติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร/์
นโยบาย 

 
8. เอกสารอ้างอิง 

- PMK-PND-001 เรื่อง ระบบการบรหิารความเสี่ยง กองการพยาบาล รพ.รร.6 
- มาตรฐานเชิงนโยบายการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะ

แพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดการกับเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์และSentinel Event โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานความเสี่ยงระบบ HRMS on Cloud 
- บัญชีอุบัตกิารณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS on Cloud 

 
9. เครื่องชี้วัดคุณภาพ 

1. จ านวนการรายงานอุบัติการณ์เพิม่ขึ้น  
2. อัตราข้อร้องเรียนไดร้ับการแก้ไข 100 % 
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการรายงานอุบัติการณ์ตาม Flow chart 100 % 
4. จ านวน AE ที่พบจากการใช้ Trigger tool และได้รบัการแก้ไข ป้องกัน เพิ่มข้ึน 
5. ร้อยละของอุบัตกิารณ์ระดับสูง (G-I) /๔-๕ ได้ท า RCA ในเวลาที่ก าหนด 100% 
6. จ านวนรายงาน Near miss A, B, 1 เพิ่มข้ึน  
7. จ านวนการเกิดอบุัติการณ์ระดบัสงู (G-I)/ ๔-๕ ลดลง 
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10. ภาคผนวก 

ก. การแบง่ระดบัความรุนแรงของอบุัติการณ์ความเสี่ยง 
ข. โปรแกรมความเสี่ยง 
ค. แนวทางและแบบฟอรม์การขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดวงจร 
ง. แบบสรปุอุบัตกิารณ์ความเสี่ยง ระดบัหน่วยงาน โรงพยาบาลเคียนซา 
จ. แนวทางบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลเคียนซา 2558 (แก้ไขปี 2563) 
ฉ. บัญชีความเสี่ยงโรงพยาบาล (Hospital Risk Profile) 
ช. แบบประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Metrix) 
ซ. ใบแจ้ง/ใบตอบความอบุัติการณ์ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน 
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การแบ่งระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

1. Clinical Risk แบ่งเป็น 9 ระดับ 

ระดับความรุนแรง ระดับความเสี่ยง 
A** (เกิดที่นี่) เกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรบัแก้ไขได้
ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อื่นและผูป้่วย  Low Risk 

B** (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ ความผิดพลาดข้ึนแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ ความผิดพลาด
นั้นไปที่ผู้อื่นแตส่ามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผูป้่วย  Low Risk 

C (เกิดกบัใคร) เกิดเหตกุารณ์/ ความผิดพลาดข้ึนและมผีลกระทบถึงผูป้่วยแต่ไม่เกิด
อันตรายหรือเสียหาย  Low Risk 

D (ใหร้ะวัง) เกิดความผิดพลาดข้ึน มีผลกระทบถึงผูป้่วยต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่า
จะไม่เป็นอันตราย  Low Risk 

E (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดข้ึน มีผลกระทบถึงผูป้่วยเกดิอันตรายช่ัวคราวที่ต้อง
แก้ไข/ รักษาเพิ่มมากขึ้น  Moderate Risk 

F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดข้ึน มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกิน
ก าหนด ผู้ป่วยต้องรักษา/ นอนโรงพยาบาลนานข้ึน  Moderate Risk 

G (ต้องพกิาร) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยทาใหผู้้ป่วยเกิดความพิการถาวร หรือมผีลกระทบ
ทาให้เสียช่ือเสียง/ ความเช่ือถือและ/ หรือมีการร้องเรียน  High Risk 

H (ต้องการปัม๊) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยมผีลทาให้ต้องทาการช่วยชีวิต หรือกรณีทาให้
เสียช่ือเสียงและ/ หรือมกีารเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล  High Risk 

I (จาใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตทุาใหเ้สียชีวิต เสียช่ือเสียงโดยมีการ
ฟ้องรอ้งทางศาล/ สื่อ  High Risk 
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2. Non-Clinical Risk แบ่งเป็น 5 ระดับ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ัวไป ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 1** 

1 เกิดความผิดพลาดข้ึนแต่ไม่มีผลกระทบต่อผลส าเร็จหรอืวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงาน (* เกิดผลกระทบทีม่ีมลูค่าความเสียหาย 0 - 
10,000 บาท)  

Low Risk 

ระดับ 2 

2 เกิดความผิดพลาดข้ึนแล้ว โดยมีผลกระทบ (ท่ีควบคุมได้) ต่อ
ผลส าเร็จหรอืวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน (* เกิดผลกระทบที่มมีูลค่า
ความเสียหาย 10,001 - 50,000 บาท)  

Low Risk 

ระดับ 3 

3 เกิดความผิดพลาดข้ึนแล้ว และมีผลกระทบ (ท่ีต้องทาการแก้ไข) ต่อ
ผลส าเร็จหรอืวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน (* เกิดผลกระทบที่มมีูลค่า
ความเสียหาย 50,001 - 250,000 บาท)  

Moderate Risk 

ระดับ 4 

4 เกิดความผิดพลาดข้ึนแล้ว และท าให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (* เกิดผลกระทบที่มีมลูค่าความเสียหาย 250,001 – 
10,000,000 บาท)  

High Risk 

ระดับ 5 

5 เกิดความผิดพลาดข้ึนแล้ว และมีผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายอย่าง
ร้ายแรง (* เกิดผลกระทบทีม่ีมลูค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท)  

High Risk 

 

หมายเหต ุ**อุบัติการณ์ ความเสี่ยง ระดับ  A B และระดบั 1 เป็น Near miss 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS on Cloud 
 

Common Clinical 
Risk 

 

Specific Clinical Risk 
Personnel Safety 

Goals 
Organization Safety 

Goals 

S: Safe Surgery S: Surgical diseases 
and procedure 

S: Social Media and 
Communication 

S: Social Media and 
Communication 

I: Infection Prevention 

and control 

M: Medical diseases 
and procedure 

I: Infection and 
Exposure 

I: Infection and 
Exposure 

M: Medication and 

Blood Safety 

P: Pediatric diseases 
and procedure 

M: Mental Health and 
Mediation 

M: Mental Health and 
Mediation 

P: Patient Care 

Process 

O: Orthopedic 
diseases and 
procedure 

P: Process of Work 

 

P: Process of work 

 

L: Line, Tube and 

Catheter and 

Laboratory 

E: Eye, Ear, Nose, 
Throat disease and 
procedure 

L: Lane (Traffic) and 
Legal Issues 

L: Lane (Traffic) and 
Legal Issues 

E: Emergency 

Response 

D: Dental disease and 
procedure 

E: Environment and 
working conditions 

 

E: Environment and 
working conditions 

O: Other  O: Other O: Other 
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แนวทางการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดวงจร
ปิด 

กรอกแบบค ารอ้ง(ตามแบบฟอรม์) 

 

ยื่นค าร้องทีฝ่่ายบริหาร 

ในเวลาราชการ 

 

เป็นคดีความ 

 

ไม่เป็นคดีความ 

 

แนบส าเนา 

บันทึกประจ าวัน 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิาร ติดต่อ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

เพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิด 

 

ภาคผนวก ค 



แบบค าร้องขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด 

 

 

     เขียนท่ี......................................................... 

     วันท่ี......เดือน.........................พ.ศ. ............ 

 

 ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..................................นามสกุล............................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน................................................เบอร์โทรศัพท์............................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
ขอดูภาพเหตุการณ์ในวันท่ี......................................................ช่วงเวลา...................ถึง.................... 
เหตุการณ์โดยย่อ............................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
เป็นคดีความ         ไม่เป็น        เป็น (พร้อมแนบส าเนาบันทึกประจ าวัน) 

 

        ลงช่ือ...........................................ผู้ยื่นค าขอ 

            (...................................................) 

 

        ลงช่ือ............................เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอ 

             (..................................................) 

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน โรงพยาบาลเคียนซา 

ประจ าเดือน........................................................ 

หน่วยงาน............................................................................................ 

1.จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง..........................เรื่อง        

2.อุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกประเภท         

Clinic 
  

Non - Clinic 

ระดับ จ านวน 
  

ระดับ จ านวน 

A   
  

1   

B   
  

2   

C   
  

3   

D   
  

4   

E    5  

F   
  

รวม   

G   
  

สรุป Top 5 แรก 
  H   

  
ล าดับ เรื่อง จ านวน 

I   
  

1     

รวม   
  

2     

  
3     

สรุป Top 5 แรก 
  

4     

ล าดับ เรื่อง จ านวน 
 

5     

1     
     2     
 

โปรแกรม จ านวน แก้ไขไม่ได ้ แก้ไขได ้

3     
 

1.Common 
Clinical Risk       

4     
 

2.Specific 
Clinical Risk       

5     
 

3.Personnel 
Safety Goals       

 

 4.Organization 
Safety Goals 

      

  

 

ภาคผนวก ง 

Sentinel event 

   1. ……………………………………………………………… 
    2. ……………………………………………………………… 

         หมายเหตุ ส่งแบบสรปุอบุัติการณ์ความเสี่ยงประจ าเดือนของหน่วยงานทีป่ระชุมคณะกรรมการความเสี่ยงประจ าเดอืน 
 



Non-Clinical Risk 
 

อนัดบั อุบัตกิารณ์ 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Common Clinical Risk 

อนัดบั อุบัตกิารณ์ 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Specific Clinical Risk 

อนัดบั อุบัตกิารณ์ 

1   

2   

3   

4   4   

5   
 

 

 

 

 



สรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงความรุนแรงต่ า และปานกลาง 
หน่วยงาน............................................................... 

ข้อมูลของระหว่างวันท่ี........................วันท่ีส่งข้อมูลสรุป........................ผู้รายงานข้อมูล..................... ....................... 
1.จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด....................................................ครั้ง 
2.จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงทีส่ามารถแก้ไขได้.....................................ครัง้ 
3.จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ไมส่ามารถแก้ไขได้..................................ครั้ง 
4.อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดังนี ้

1. รายละเอียด................................................................................................................... ................................. 
.......................................................................................................................................................................  
อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้าน*……………………………………………………………………………………………..………………. 
ความรุนแรงระดับ............................................................จ านวน............................................................ครัง้ 

2. รายละเอียด................................................................................................................... ................................. 
......................................................................................................................................... .............................. 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้าน*……………………………………………………………………………………………..………………. 
ความรุนแรงระดับ............................................................จ านวน............................................................ครัง้ 

3. รายละเอียด................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้าน*……………………………………………………………………………………………..………………. 
ความรุนแรงระดับ............................................................จ านวน............................................. ...............ครัง้ 

4. รายละเอียด................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้าน*……………………………………………………………………………………………..………………. 
ความรุนแรงระดับ............................................................จ านวน............................................. ...............ครัง้ 

5. รายละเอียด.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้าน*……………………………………………………………………………………………..………………. 
ความรุนแรงระดับ............................................................จ านวน............................................. ...............ครัง้ 

หมายเหต ุอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้าน* เช่น Common Clinical Risk, Specific Clinical Risk, Personnel Goals, 
Organization Safety Goals



 

ล าดั
บ 

อุบัตกิารณ์ 

Risk matrix 

ระ
ดับ

คว
าม
รุน

แร
ง 

เดือน 

โอ
กา
ส 
(ค
วา
มถ

ี่/ค
รั้ง
) 

ผล
กร
ะท

บ 

ต.
ค.

-62
 

พ.
ย.-

62
 

ธ.ค
.-6

2 

ม.
ค.

-63
 

ก.พ
.-6

3 

ม.ี
ค.

-63
 

เม
.ย.

-63
 

พ.
ค.

-63
 

ม.ิ
ย.-

63
 

ก.ค
.-6

3 

ส.
ค.

-63
 

ก.ย
.-6

3 

รว
ม 
(ค
รั้ง
) 

ตย. 
บุคลากรบนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียน
ไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง 

3 1 เลก็นอ้ย 5 3 7 2                   

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   
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Risk Profile ประจ าเดือน.................................................... 

Risk ความถี ่ แนวทางป้องกนัแก้ไข 

1. Non-Clinical Risk 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 
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Risk Profile ประจ าเดือน.................................................... 

Risk ความถี ่ แนวทางป้องกนัแก้ไข 

   2. Clinical Risk        

  

  

     2.1 Common Clinical Risk 

  
……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

      2.2 Specific Clinical Risk       
  

  

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

   ……………………………………….. ……………………………. …………………………………………………………… 

 



Risk Profile ประจ าปีงบประมาณ.................................................... 

Risk 
ความถี ่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. Non-Clinical Risk                           

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

   …………………….………………….                         

 



Risk Profile ประจ าปีงบประมาณ.................................................... 

Risk 
ความถี ่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. Clinical Risk                           

     2.1 Common Clinical Risk                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….   
           

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….   
           

   ……………………………………….                         

     2.1 Specific Clinical Risk                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….   

           
   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….   
           

   ……………………………………….                         

   ……………………………………….                         
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ใบแจ้งอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

ทีมบริหารความเสี่ยง และความปลอดภัย  
โรงพยาบาลเคียนซา 

 
 โปรแกรม............................................................................................................. 

 
เรียนหัวหน้างาน/ทมี..............................................ทราบ 

จากการสรุปใบความเสี่ยงของโรงพยาบาลเคียนซา ประจ าเดือน......................พบอบุัติการณ์ความ 
เสี่ยงในหน่วยงาน/ทมี ดังนี ้
1. ………………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………................................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
2. ………………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………................................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
………………………………………………………………………………................................................... 
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