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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
โรงพยาบาลท่ าช้ าง

ความหมายและคาจากัดความของการบริหารความเสี่ ยง
เพื่อให้เข้าใจความหมายของการบริ หารความเสี่ ยง ผูอ้ ่านควรทาความเข้าใจกับความหมายของคาที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
ความเสี่ ยง (Risk) หมายถึง “โอกาสที่จะประสบกับความสู ญเสี ยหรื อสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์” สิ่ งที่ไม่
พึงประสงค์ในโรงพยาบาลได้แก่ อันตรายหรื อการบาดเจ็บต่อร่ างกายและจิ ตใจ, เหตุร้าย, ภาวะคุ กคาม,
ความไม่แน่นอน, exposure และการเปิ ดเผยความลับ
ความเสี่ ยงที่จะเกิดกับผูป้ ่ วยมีท้ งั ด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการดูแลผูป้ ่ วยเรี ยกว่า ความเสี่ ยงทางคลินิก ซึ่ งอาจจาแนกเป็ นความ
เสี่ ยงทางคลินิกทัว่ ไป และความเสี่ ยงทางคลินิกเฉพาะโรค
อุบัติการณ์ (Incidence) คือ เหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนอกเหนื อความคาดหมายจากการ
ทางานปกติ รายงานอุบตั ิการณ์เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะทาให้หน่วยงานและองค์กรทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
หรื อเกือบจะเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน
ความผิดพลั้ง หรือ ผิดพลาด (Medical error) คือ การปฏิบตั ิงานที่ไม่รักษามาตรฐานหรื อตัดสิ นใจ
ใช้การรักษาที่ไม่ถูกต้อง อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นอันตราย ความเสี ยหายต่อผูป้ ่ วย (หรื ออาจไม่
เกิดอันตรายก็ได้)
เหตุการณ์ เกือบพลาด (Near miss) คือ เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) แต่ไม่
เกิดขึ้น
เหตุการณ์ พึงสั งวร (Sentinel event) คือ หมายถึ ง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดการณ์ มาก่อนและ
อาจจะมีผลทาให้เกิดความเสี ยหายจนถึงแก่ชีวิตหรื อส่ งผลร้ายแรงทางด้านจิตใจ โดยไม่มีความสัมพันธ์กบั
พยาธิ สภาพของโรคที่ผปู ้ ่ วยเป็ น หรื อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถระงับได้ใน รพ. และอาจทาให้เสื่ อม
เสี ยชื่อของ รพ. ต้ องรายงานทันที และบันทึกรายงานอุบัติการณ์ ส่งภายใน 24 ชม. เช่ น
1. เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ เช่ น หกล้ม /ตกเตี ย ง แล้วมี บาดแผลรุ นแรง หรื อมี โรคแทรกซ้อน เช่ น
กระดูกหัก เป็ นต้น
2. มารดาเสี ยชีวติ หรื อเกิดภาวะแทรกซ้อนรุ นแรงเนื่ องจากการเจ็บครรภ์และการคลอดบุตร
3. ผ่าตัดหรื อทาหัตถการ ผิดคน ผิดข้าง ผิดอวัยวะ
4. ลืมเครื่ องมือหรื อวัสดุทางการแพทย์ไว้ในตัวผูป้ ่ วยจากการผ่าตัด
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ให้ยา ให้เลือด ผิดคน ผิดชนิด ผิดกลุ่ม แล้วเกิดปฏิกิริยารุ นแรง
ข้อร้องเรี ยนที่มีการระบุชื่อทั้งผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยน
การลักตัวเด็ก หรื อส่ งมอบทารกแก่มารดาผิดคน
ผูป้ ่ วยฆ่าตัวตาย หรื อ ถูกฆ่า ขณะอยูใ่ นโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ โดยไม่คาดคิด (unexpected death) ขณะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
อุบตั ิ การณ์ ที่คาดว่าอาจมี ผลกระทบร้ ายแรงกับโรงพยาบาลหรื อผูป้ ่ วย เช่ น ไฟไหม้
ไฟฟ้ าช็อต นักข่าวถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตรถโรงพยาบาลเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
เหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ (Adverse Events : AE) คือ การบาดเจ็บ อันตรายหรื อภาวะแทรกซ้อนที่เป็ น
ผลจากการดูแลรักษา มิใช่กระบวนการตามธรรมชาติของโรค ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชี วิต นอนโรงพยาบาลนาน
ขึ้นหรื ออวัยวะสู ญเสี ยทาหน้าที่ เป็ นเหตุการณ์ /อุบตั ิ การณ์ ซ่ ึ งนาไปสู่ อนั ตราย ที่มีการจัดระดับผลกระทบ
รุ นแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป ยกเว้น
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก การดาเนินตามธรรมชาติของโรคไม่เป็ น AE
 เหตุการณ์หรื อเป็ นผลโดยตรง ที่ตอ้ งเกิดขึ้นจากการรักษาวิธีน้ นั เช่น รอยแผลจาก
การผ่าตัด ไม่เป็ น AE
 ผลกระทบหรื ออันตรายต่อจิตใจ เช่น อาการวิตกกังวลก่อนการผ่าตัด ไม่เป็ น AE
เมื่อสงสั ยว่าเป็ น AE หรือไม่ ให้ ใช้ คาถาม 4 ข้ อนี้
1. ถ้าเรื่ องนี้เกิดกับเราจะสบายใจไหม
2. เกิดจากธรรมชาติของโรค หรื อ เกิดจากการรักษาพยาบาล
3. เรื่ องที่เกิดเราตั้งใจให้เกิดขึ้นหรื อไม่
4. เป็ นผลทางจิตใจหรื อไม่
ทาไมโรงพยาบาลต้ องค้ นหา Adverse Events : AE
1. AE เป็ นอัน ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ คนไข้ที่ แ ท้จ ริ ง และยัง เป็ นผลจากการ
รักษาพยาบาล
2. AE เกิดได้บ่อยมากในทุกโรงพยาบาลทัว่ โลก (3-16%)
3. AE เป็ นความผิดคาดอย่างมากของผูป้ ่ วย ญาติ และสังคม (ต้องการความ
ปลอดภัย และหายจากโรคอย่า งรวดเร็ ว) เมื่ อเกิ ด AE จึ งมี แนวโน้มจะมี
ผลกระทบทางลบกับโรงพยาบาล และบุคลากรที่รุนแรงเห็นได้ในสื่ อทัว่ ไป
และการฟ้ องร้องในศาล
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ประเภทของความเสี่ ยง
ประเภทความเสี่ ยงของโรงพยาบาลท่าช้ าง แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความเสี่ ยงทางคลินิก (Clinical Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการดูแลผูป้ ่ วยเรี ยกว่าความเสี่ ยงทาง
คลินิก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ความเสี่ ยงทางคลินิกทัว่ ไป (Common Clinical Risk) คือ เหตุการณ์หรื อการดูแลรักษา
ที่อาจเกิดอันตรายหรื อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กบั ผูป้ ่ วยทัว่ ไป รายใดก็ได้ โดยไม่ระบุจาเพาะโรค
1.2 ความเสี่ ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk) คือ ความเสี่ ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยและอาจเกิ ดภาวะไม่พึงประสงค์หรื อเสี ยชี วิตโดยระบุจาเพาะโรคและภาวะเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับโรคนั้นๆ
2. ความเสี่ ยงทัว่ ไป (General Risk) คือ ความเสี่ ยงหรื อโอกาสที่จะประสบกับความสู ญเสี ยหรื อสิ่ ง
ไม่พึงประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย เช่น สิ่ งแวดล้อม อัคคีภยั เครื่ องมือ ข้อร้องเรี ยน เป็ นต้น
โปรแกรมความเสี่ ยง ของโรงพยาบาลท่าช้ าง แบ่ งออกเป็ น 16 โปรแกรม ดังนี้
1.โปรแกรมความเสี่ ยงทางคลินิก (PCT)
2.โปรแกรมความเสี่ ยงควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC)
3.โปรแกรมความเสี่ ยงพัฒนาระบบยา (PTC)
4.โปรแกรมความเสี่ ยงด้ านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
6.โปรแกรมข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
7.โปรแกรมสารสนเทศ
8.โปรแกรม Pateint safety goal (PSG)
หมายเหตุ โปรแกรม 1-3 เป็ นด้านคลินิก
โปรแกรม 4-8 เป็ นด้ านความเสี่ ยงทัว่ ไป

การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management)
การบริ หารความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการและกิจกรรม ในการค้นหา ระบุหาความเสี่ ยงที่สาคัญ
ของโรงพยาบาล การประเมินผลกระทบของความเสี่ ยงซึ่ งมีผลกระทบต่อการบรรลุพนั ธกิจและเป้ าประสงค์
ขององค์กร การพัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ ยง และนาไปปฏิบตั ิ อย่างเป็ นระบบโดยมีการบูรณา
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การและเน้นความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนงานและเทคโนโลยี เพื่อให้โรงพยาบาลเป็ น
สถานบริ การสาธารณสุ ขที่ปลอดภัยแก่ บุคลากร ผูร้ ับบริ การ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
ระบบบริหารความเสี่ ยงและความปลอดภัยทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
1. มีการประสานงานและประสานความร่ วมมื อที่ ดีระหว่างโปรแกรมบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ
รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการค้นหาความเสี่ ยงทางด้านคลิ นิกและความเสี่ ยงทัว่ ไป ในทุกหน่ วยงานและในทุกระดับ
จัดลาดับความสาคัญ เพื่อกาหนดเป้ าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้ องกัน
3. มีการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการป้ องกันอย่างเหมาะสม สื่ อสารและสร้างความตระหนักอย่าง
ทัว่ ถึง เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิที่ได้ผล
4. มีระบบรายงานอุบตั ิการณ์ และเหตุการณ์ เกื อบพลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนา
ข้อมูลไปใช้เพื่อประเมินผล ปรับปรุ ง เรี ยนรู้และวางแผน
5. มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ ง (Root Cause Analysis) เพื่อค้นหาปั จจัยเชิ งระบบ ที่อยูเ่ บื้องหลัง
และนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่เหมาะสม
6. มีการประเมินประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมบริ หารความเสี่ ยงและความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
และนาไปสู่ การปรับปรุ งที่ดียงิ่ ขึ้น
ความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารความเสี่ ยง
1. ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจจับและแก้ไขปั ญหากระบวนการ : การเฝ้ าระวังปั ญหา, การจัดการกับ
เหตุการณ์เบื้องต้น, การรายงาน, การลดความสู ญเสี ย, การวิเคราะห์สาเหตุ, การวางแนวทางเพื่อ
ป้ องกัน
2. การจัดให้ระบบค้นหาความผิดพลาดให้ปรากฏเพื่อหยุดยั้งได้ทนั เป็ นหน้าที่ของทุกคนที่ตอ้ ง
เฝ้ าระวังในความเสี่ ยงที่สาคัญ ความเสี่ ยงที่สาคัญต้องใช้มาตรการเชิงรุ ก ไม่รอตั้งรับ
3. ผลลัพธ์ : ตรวจจับและแก้ไขปั ญหาได้รวดเร็ ว, ควบคุ มความสู ญเสี ยได้, โอกาสเกิ ดซ้ าอยู่ใน
ระดับต่า
การสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้ จากความผิดพลาด
1. แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย ไม่มีบรรยากาศการตาหนิ และให้คาแนะนาแบบสร้างสรรค์
2. เมื่อเกิดความผิดพลาด ให้เป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้และปรับปรุ งระบบ
3. ทาให้การพูดคุยเรื่ องความผิดพลาดเป็ นเรื่ องปกติ
4. จัดให้มีระบบการรายงาน พร้อมให้ความรู้และคาแนะนาที่ถูกต้อง
5. ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการพูดคุย
6. สร้างบรรยากาศการเห็นใจผูร้ ่ วมงาน
7. เรี ยนรู ้จากองค์กรอื่นๆ ว่ามีวฒั นธรรมการเรี ยนรู ้จากความผิดพลาดอย่างไร
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กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอนได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การค้ นหาความเสี่ ยง (Risk identification) การค้นหาความเสี่ ยงเป็ นขั้นตอนแรกที่
สาคัญเพราะการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกลยุทธ์เชิ งรุ กเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ย ซึ่ งในการค้นหาสามารถทาได้
หลายวิธีเช่น
1. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
1.1 ระบบบันทึกข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว เช่น รายงานอุบตั ิการณ์, รายงานเวรตรวจการ,
รายงานการตรวจรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น
1.2 ประสบการณ์ของบุคคล
- เรี ยนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น
- เรี ยนรู้จากกระบวนการทางาน
- จากเพื่อนนอกหน่วยงาน
การค้ นหาความเสี่ ยงทางคลินิก
- ค้นหาจากกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย จากการวิเคราะห์กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
- ประสบการณ์ในอดีตของตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น รายงานอุบตั ิการณ์, ข่าวเหตุการณ์
ในหน้าหนังสื อพิมพ์
- การทบทวนเวชระเบียน (การใช้ตวั ส่ งสัญญาณ Trigger Tool)
- ผลการวิจยั ในวารสารวิชาการต่างๆ
- ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ (การทบทวนกิจกรรมคุณภาพ 12 กิจกรรม)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
การประเมิ นความเสี่ ยง เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทาทั้งในระดับแผนกและในระดับโรงพยาบาล
ซึ่ งสอดแทรกอยูใ่ นขั้นตอนต่างๆ ของการทางานดังนี้
2.1 การประเมินควบคุมแก้ ไข/ปัญหา
การประเมิ น ขั้น แรกสุ ด ท าโดยผูป้ ระสบเหตุ ก ารณ์ ค นแรกซึ่ งเข้า ไปช่ ว ยเหลื อ หรื อ
ป้ องกันไม่ให้ได้รับอันตรายมากขึ้น เป็ นเรื่ องของการใช้สามัญสานึกว่ากาลังมีการสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย
อะไร ก็ ต้องได้รับ การช่ วยเหลื อ จะเกิ ดปั ญหาอะไรขึ้ นกับ ใครในล าดับ ต่ อไป ควรจะท าอะไรในทัน ที
เจ้าหน้าที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้อย่างไร
การประเมิ นขั้นต่อมา ท าในระดับ แผนก/หน่ วยงาน เมื่ อหัวหน้าแผนกหรื อหัวหน้า
หน่ วยงาน ทบทวนเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นและตัดสิ นใจว่าจะต้องรายงานต่อขึ้ นไปให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
ผูร้ ับผิดชอบในส่ วนกลางหรื อไม่
2.2 การจัดทา Risk Profile
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เป็ นการจัดทาภาพรวมของความเสี่ ยง ซึ่ งมีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน ซึ่ งจะ
มีท้ งั ความเสี่ ยงทัว่ ไปที่พบร่ วมกัน และความเสี่ ยงเฉพาะของหน่วยงานนั้น การจัดทา profile เริ่ มด้วยการทา
บัญชี ค วามเสี่ ย งทั้ง หมดที่ ค ้นพบ บัญชี น้ ี อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามระยะเวลาบ้า ง สิ่ ง ส าคัญคื อต้อง
ประเมินความรุ นแรงของความเสี่ ยงต่างๆ ให้เห็นว่าอะไรคือความเสี่ ยงสาคัญที่ตอ้ งระมัดระวัง และจะต้อง
ไม่ให้ความเสี่ ยงที่พบบ่อยมาบดบังความสาคัญของความเสี่ ยงที่รุนแรงและส่ งผลกระทบสู ง
2.3 การประเมินเพือ่ จัดการกับคาร้ องเรียน
สิ่ งนี้ เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง กิจกรรมที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ได้แ ก่ การรายงานให้ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบรั บ ทราบโดยทัน ที การรวบรวมข้อ มู ล และหลัก ฐานต่ า งๆ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งและการเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย การทาความเข้าใจกับผูร้ ้องเรี ยน
การสื บค้นอย่างละเอียด สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องโดยให้ความมัน่ ใจกับเจ้าหน้าที่วา่ โรงพยาบาลจะช่วยเหลือ
2.4 ระบบข้ อมูลข่ าวสารเพือ่ การบริหารความเสี่ ยง
การเกิดความสู ญเสี ยในเรื่ องซ้ าๆ กัน แสดงว่าความเสี่ ยงนั้นไม่ได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสม โรงพยาบาลจะต้องเรี ยนรู ้ จากสิ่ งที่เกิ ดขึ้ นกับตนเองโดยจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งครอบคลุ ม
สิ่ งต่อไปนี้
ก. การรวบรวมและนาเสนอรายงานอุบตั ิการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
ข. การวิเคราะห์แนวโน้มของอุบตั ิการณ์ ในแง่มุมต่างๆ เช่ น ประเภทของอุบตั ิการณ์
สถานที่เกิดเหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ค. ค่าเสี ยหายหรื อความรุ นแรง
ง. การติดตามสถานการณ์ของคาร้องเรี ยนแต่ละเรื่ อง
2.5 การประเมินความเสี่ ยง
การประเมินความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน
และการจัดระดับความเสี่ ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงานขององค์กร
การก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐาน เป็ นการก าหนดเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประเมินความเสี่ ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ยง (Likelihood) ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact) ซึ่ งได้กาหนดเกณฑ์ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1
แสดงระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ หรือความถี่ (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ ไว้ 5 ระดับดังนี้
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด/ความถี่
คาอธิบาย
5
สู งมาก
เกิดเหตุการณ์ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนต่อครั้งหรื อมากกว่า
4
สู ง
เกิดเหตุการณ์ 2-5 เดือนต่อครั้ง
3
ปานกลาง
เกิดเหตุการณ์ทุกปี ต่อครั้ง
2
น้อย
เกิดเหตุการณ์ 2-5 ปี ต่อครั้ง
1
น้อยมาก
เกิดเหตุการณ์ นานกว่า 5 ปี ต่อครั้ง
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ตารางที่ 2
แสดงระดับความรุ นแรงและผลกระทบของ ความเสี่ ยงด้ านคลินิก (Clinical Risk) กาหนดระดับ A-I ดังนี้
ระดับ
ระดับความ
ผลกระทบทีเ่ กิด
ความสาคัญ
รุ นแรง
1
A
เหตุการณ์ซ่ ึ งมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน/เหตุการณ์ที่เกือบพลาด
น้อยมาก
แต่ตรวจพบหรื อแก้ไขได้ทนั ก่อนเกิดเหตุ “ดักจับได้ ก่อนทีจ่ ะไปถึงผู้ป่วย”
2
B
เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงาน เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว
น้อย
แต่ ถู ก ตรวจพบก่ อน ยัง ไม่ ถึ ง ผูป้ ่ วย “สามารถตรวจพบได้ ก่อน ยัง ไม่ ถึ ง
ตัวผู้ป่วย”
C
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย แต่ไม่เกิดอันตราย สามารแก้ไขเหตุการณ์ได้
“ส่ งผลกระทบถึงผู้ป่วย แต่ ไม่ ได้ รับอันตราย”
D
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้ตอ้ งมีการเฝ้ าระวังอาการเพิ่ม
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย “ต้ องมีการเฝ้ าระวังเพิ่มเติม เพื่อให้ มั่นใจว่ า
ไม่ เกิดอันตราย”
3
E
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผูป้ ่ วยเป็ นการ
ปานกลาง
ชัว่ คราว ต้องมีการบาบัดรักษาเพิ่มเติม “เกิดอันตราย (harm) รักษาชั่ วคราว
ต้ องมีการรักษาหรือแก้ไขเพิม่ เติม”
F
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผูป้ ่ วยเป็ นการ
ชั่วคราว ต้องรั บ ไว้นอนโรงพยาบาลหรื อต้องรั ก ษานานเกิ นกว่า ก าหนด
“เกิดอันตราย (harm) เป็ นการชั่ วคราว ต้ องรับไว้ นอน รพ. หรื อ นอน รพ.
นานขึน้ ”
4
สู ง

G

4
สู ง (ต่อ)

H

5
สู งมาก

I

เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยเป็ นการถาวร
เช่น เกิดความพิการถาวร “เกิดความสู ญเสี ย (harm) เป็ นอันตรายถาวร เช่ น
เสี ยอวัยวะ/พิการ
มีอุบตั ิการณ์เกิดขึ้น ส่ งผลให้เกิดอันตรายเสี ยหายต่อผูป้ ่ วย ต้องช่วยชี วิตหรื อ
จนเกื อ บเสี ย ชี วิ ต “อัน ตรายเกือบเสี ย ชี วิต เช่ น การแพ้ ยา, anaphylaxis,
CPR”
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยถึงขั้นเสี ยชีวติ “เสี ยชีวติ ”
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ประเภท

ผูป้ ่ วย
(ไม่ใช่
ยา/คลินิก)

บุคคลภายนอก
(ที่ไม่ใช่ผทู ้ ี่มา
ขอรับการรักษา)
บุคลากร
ภายใน

ตารางที่ 3
แสดงระดับความรุ นแรงของผลกระทบ/การบาดเจ็บของ ความเสี่ ยงทัว่ ไป (Non Clinical Risk) กาหนดระดับ 1-5 ดังนี้
ระดับความรุ นแรงของอุบัติการณ์
1
2
3
4
(น้ อยมาก)
(น้ อย)
(ปานกลาง)
(สู ง)
มีเหตุการณ์ที่อาจจะหรื อ
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บเล็กน้อย
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บปานกลาง
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บรุ นแรง
มีความคลาดเคลื่อนในการ
ให้การปฐมพยาบาล
ต้องการให้การรักษาเพิม่ เติม ต้องอยู่ รพ. เพื่อรักษาหรื อ
ดูแลรักษาหรื อบริ การ
ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ทาหัตถการขนาดเล็ก
ต้องทาหัตถการขนาดใหญ่
แต่ไม่มีการบาดเจ็บ
เช่น ทาแผล ให้ยาแก้ปวด ให้ยารักษาหรื อแก้ไขอาการ
หรื อต้องอยู่ รพ. นานขึ้น
ต้องอยู่ รพ. เพื่อสังเกตอาการ หรื อย้ายไป Critical Care
(ไม่ admit)
ไม่ตอ้ งให้การรักษา
ต้องได้รับการประเมิน
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ
การบาดเจ็บนั้นต้องเข้ารับ
หรื อปฏิเสธการรักษา
การบาดเจ็บและได้รับการ รักษาพยาบาล แต่ไม่ตอ้ งรับ
การรักษาใน รพ.
รักษาเล็กน้อยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ไว้รักษาใน รพ.
ไม่ตอ้ งให้การรักษา
หรื อทาการตรวจ

ให้เฉพาะ first aid treatment
ซึ่ งการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยนั้น
ไม่ตอ้ งหยุดงาน (ไม่ส่งผล
กระทบต่อการทางาน)

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาล ทาให้ตอ้ ง
หยุดงานหรื อไม่สามารถทา
หน้าที่ตามเดิมได้

เกิดอันตราย/พิการถาวร
หรื อต้องเข้ารับการรักษา
ใน รพ. หรื อ ต้องหยุดงาน
(มีผลกระทบต่อการทางาน)

5
(สู งมาก)
ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ

มีบุคคลภายนอกที่ได้รับ
บาดเจ็บต้องเข้ารับการ
รักษาใน รพ. > 3 คน
หรื อมีการเสี ยชีวติ
มีการเสี ยชีวติ หรื อมี
บุคลากรที่ตอ้ งเข้ารับการ
รักษาใน รพ. > 3 คน
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ประเภท

ระดับความรุ นแรงของอุบัติการณ์
1
2
3
(น้ อยมาก)
(น้ อย)
(ปานกลาง)
เครื่ องมือ/อุปกรณ์/ ยังไม่มีความคลาดเคลื่อน มีความคลาดเคลื่อน/ผิดปกติ/ มีความคลาดเคลื่อน/ผิดปกติ/
เครื่ องจักร/
หรื อผิดปกติ แต่มีเหตุการณ์ ชารุ ด/แตกหักของชิ้นส่ วน
ชารุ ด/แตกหักของชิ้นส่ วน
ระบบงาน
ซึ่ งอาจทาให้เกิดความ
ระบบงานหรื อเสี ยการทา
ระบบงานหรื อเสี ยการทา
(Machine/Process/
เสี ยหายต่ออุปกรณ์
หน้าที่เพียงเล็กน้อย
หน้าที่ปานกลาง
System)
เครื่ องจักรกลหรื อระบบงาน (Functional failure of part of แต่ยงั สามารถทางานต่อไปได้
machine or process)
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบงานหลัก (Failure will
probably occur without
major damage to system)
การบริ การ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทาให้ประสิ ทธิภาพการ
ก่อให้เกิดปั ญหาแก่การ
การให้บริ การ
บริ การลดลง หรื อการทาให้ ให้บริ การปานกลาง ต้องหยุด
ขลุกขลัก
ให้บริ การบางส่ วน
ร้องเรี ยน
เกิดผลกระทบเฉพาะเรื่ อง
เกิดผลกระทบกว้างขึ้น
เกิดผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง
หรื อเกิดผลกระทบเล็กน้อย มีแนวโน้มว่าบุคคลภายนอก
ถูกร้องเรี ยนภายใน รพ.
ทราบเฉพาะภายในองค์กร
องค์กรจะทราบเรื่ อง
ระบุชื่อ ยังไม่แพร่ กระจาย
ออกนอก รพ.
มีแนวโน้มถูกฟ้ องร้อง

4
5
(สู ง)
(สู งมาก)
มีความคลาดเคลื่อน/ผิดปกติ มีความคลาดเคลื่อนผิดปกติ
ชารุ ด/แตกหักของชิ้นส่ วน ชารุ ด แตกหักของชิ้นส่ วน
ระบบงานหรื อเสี ยการทา ระบบงานเสี ยการทาหน้าที่
หน้าที่มาก มีผลให้ระบบงาน รุ นแรง มีผลให้ระบบงาน
หลักหยุดชะงัก ถูกทาลาย
หลักหยุดชะงัก ถูกทาลาย
ทางานต่อไปไม่ได้ระยะ
โดยสิ้ นเชิง
เวลาหนึ่ง
(Failure causes complete
system loss)
ก่อให้เกิดปั ญหาแก่การ
ให้บริ การอย่างมาก
ต้องหยุดให้บริ การชัว่ คราว
มีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์องค์กร
มีการร้องเรี ยน
ต่อองค์กรภายนอก รพ.

ไม่สามารถให้บริ การได้เลย

ถูกฟ้ องร้อง
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ประเภท

สิ่ งแวดล้อม

การสู ญเสี ยเงิน

1
(น้ อยมาก)
มีความผิดปกติเกิดขึ้น
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การทางาน (แค่รบกวน)

ไม่สูญเสี ย
แต่มีเหตุการณ์คลาดเคลื่อนที่
อาจนาไปซึ่งการสู ญเสี ยเงิน

ระดับความรุ นแรงของอุบัติการณ์
2
3
4
5
(น้ อย)
(ปานกลาง)
(สู ง)
(สู งมาก)
ความผิดปกติ/ปั ญหาที่เกิดขึ้น ความผิดปกติ/ปั ญหาที่เกิดขึ้น ความผิดปกติ/ปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความผิดปกติ/ปั ญหา
สามารถจัดการได้โดยไม่ตอ้ ง
สามารถจัดการได้ดว้ ย
กระจายออกนอกหน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นส่ งผลเสี ยหาย
อาศัยบุคลากรนอกหน่วยงาน บุคลากรภายนอกมาจัดการ
แต่ไม่ส่งผลร้ายแรงหรื อ
ร้ายแรงหรื ออัคคีภยั ที่ตอ้ งมี
โดยไม่กระจายออกนอก
อัคคีภยั รุ นแรงเกิน
การอพยพ (evacuation)
หน่วยงานหรื ออัคคีภยั ระดับ
incipient stage
incipient stage หรื อน้อยกว่า
<10,000 บาท
ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ ยง
ในการประเมินความเสี่ ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่ เกิ ดขึ้ น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ ย งที่ส ามารถยอมรั บได้ (Risk Appetite Boundary)
สาหรับการประเมินค่าระดับความเสี่ ยงเพื่อหาค่าระดับความเสี่ ยงได้ตามสู ตร ดังต่อไปนี้
ระดับความเสี่ ยง = ระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ X ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
แนวทางการตอบสนองความเสี่ ยง
การกาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ ยง ซึ่ งในการวางแนวทางการจัดการความเสี่ ยงมี
หลายวิธี และสามารถปรั บ เปลี่ ยนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ขึ้ น อยู่ก ับดุ ล ยพิ นิจของผูร้ ั บ ผิดชอบ แต่
อย่างไรก็ตามแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต้องคุม้ ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ ยงทางเลือก
หรื อกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ ยงซึ่ งแบ่งเป็ นแนวทางดังนี้
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (risk avoidance) เช่น การปิ ดห้องผ่าตัดเนื่ องจากไม่มีวิสัญญี
แพทย์หรื อวิสัญญีพยาบาล เป็ นต้น
2. การผ่องถ่ายความเสี่ ยง (risk transfer) เช่ น การจ้างเหมาให้บริ ษทั มาดูแลบารุ งรักษา
เครื่ องมื อที่ ซับ ซ้ อน การส่ ง ตรวจพิ เ ศษบางอย่า งที่ ท าไม่ บ่ อยไปยัง ห้ องปฏิ บ ตั ิ ก าร
ภายนอก เป็ นต้น
3. การป้ องกันความเสี่ ยง (risk prevention) มีหลายรู ปแบบได้แก่
3.1 การป้ องกัน (protection) เช่ น เสื้ อตะกั่ว, กล่ องใส่ ของมี คม, การฉี ดวัคซี น,
การตรวจสอบ Software จากภายนอกว่ามีไวรัสหรื อไม่, การคัดกรองผูป้ ่ วยที่มี
ความเสี่ ยงสู งสาหรับหัตถการบางอย่าง
3.2 การมี ร ะบบบ ารุ งรั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน และมาตรฐานเกี่ ย วกับ เครื่ อ งมื อ เช่ น
การจากัดผูใ้ ช้เครื่ องมือ, การตรวจสอบ, การทดสอบระบบสารอง
3.3 การมีระเบียบปฏิบตั ิในการทางาน เช่น การให้ยา, การตรวจสอบอุปกรณ์ใน
รถฉุ กเฉิ น, การรับส่ งผูป้ ่ วยที่ห้องผ่าตัด, การรับเงิน, การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของแพทย์
3.4 การให้ความรู ้ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าสามารถจากัดขอบเขต
หรื อป้ องกั น ความเสี่ ยงได้ ด้ ว ยวิ ธี ใ ด ท าให้ ทุ ก คนมี ส่ วนเป็ นเจ้ า ของ
กระบวนการป้ องกันความเสี่ ยง
4. การลดความสู ญเสี ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ (loss reduction) ได้แก่ การดูแลปั ญหาโดย
ฉับพลันด้วยความเอาใจใส่ ให้ความอบอุ่นสะดวกสบาย ให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา
ภายใต้คาแนะนาของผูร้ ู ้กฎหมาย การสื่ อสารและความเข้าใจที่ดีต่อกันจะช่วยป้ องกัน
การฟ้ องร้ องได้ แม้จะเป็ นเหตุการณ์ ที่ดูเล็กน้อย เช่ น คาร้ องเรี ยนของผูป้ ่ วย นัน่ เป็ น
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สัญญาณเตื อนว่าจะต้องปรั บ ปรุ งการสื่ อสารและสัมพันธภาพระหว่า งเจ้าหน้าที่ ก ับ
ผูป้ ่ วย
5. การแบ่งแยกความเสี่ ยง (risk segregation) ได้แก่ การแบ่งแยกหรื อจัดให้มีระบบสารอง
สาหรับทรัพยากรที่ใช้ในการทางาน
แต่ละหน่ วยงานจะต้องระบุความเสี่ ยงและวิธีการจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่ าว การ
จัดทารายการสรุ ปของหน่ วยงานจะได้ประโยชน์คือ ทาให้เห็ นชัดเจนว่ามีความเสี่ ยง
อะไร ทาให้หน่ วยงานต้องพิจารณาว่ามีมาตรการในการควบคุ มหรื อป้ องกันอย่างไร
มาตรการเหล่านั้นเพียงพอหรื อไม่
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation)
เป็ นการสรุ ปมาตรการการจัดการกับความเสี่ ยงทั้งหมดที่ได้ดาเนินการไปโดย
1. ตรวจสอบว่าการจัดการกับความเสี่ ยง/การป้ องกันนั้นเพียงพอหรื อไม่ อย่าง
น้อยปี ละครั้ง
2. หาอัตราอุ บตั ิ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นและกับความสู ญเสี ยที่ตอ้ งชดเชยเที ยบกับอดี ต
และทัว่ ไป
3. กิ จ กรรมบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ไ ด้ด าเนิ น ไปในรอบปี และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ดาเนินการ
4. ประเมินความตระหนักและการมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่ ภายใต้สมมุติฐานว่า
ทุกคนคือ ผูจ้ ดั การความเสี่ ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ ยง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์กรมี การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถู กต้องและมี
ประสิ ทธิ ผล มาตรการหรื อกลไกการควบคุ มความเสี่ ยง (Control Activity) ที่ดาเนิ นการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นได้จริ งและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรื อต้องจัดหามาตรการหรื อตัวควบคุ มอื่น
เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ ยงที่ยงั เหลื ออยูห่ ลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน
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โปรแกรมความเสี่ ยงโรงพยาบาลท่ าช้ าง แบ่งออกเป็ น 8 โปรแกรม ดังนี้
1โปรแกรมความเสี่ ยงทางคลินิก
1.1ความเสี่ ยงทางคลินิก ทั่ว ไป (Common Clinical Risk) หมายถึ ง อุ บตั ิ ก ารณ์ ที่ เกิ ดจาก
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและกระบวนการของระบบที่บริ การผูป้ ่ วย
- เป็ นความเสี่ ยงทางคลินิกที่ระบุกว้างๆ ในกระบวนการรักษา
- ไม่จาเพาะต่อโรคใดโรคหนึ่ง
- อาจพบร่ วมในหลายคลินิกบริ การ
- อาจใช้มาตรการเดียวกันในการป้ องกันในภาพรวม
- นาไปสู่ การค้นหาความเสี่ ยงทางคลินิกเฉพาะโรคได้
- พบในระยะแรกของการพัฒนา ในระยะถัดมาจะมีความนิ่ งและ
สามารถแก้ไขได้เป็ นส่ วนใหญ่
ตัวอย่างความเสี่ ยงทางคลินิกทัว่ ไป
- ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ/เอกซ์เรย์ผดิ พลาด
- การให้เลือดผิดคน
- การให้ยาผิดพลาด
- การให้สารน้ าผิดพลาด
- การติดเชื้อในโรงพยาบาล
- แผลกดทับ
- ตกเตียง
- ฆ่าตัวตาย
1.2ความเสี่ ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Disease-Specific Clinical Risk) หมายถึง อุบตั ิการณ์ที่เกิดจาก
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและกระบวนการของระบบเฉพาะโรค และหัตถการที่สาคัญของหน่วยงานที่บริ การ
ผูป้ ่ วย
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคสาขาสู ติ-นรี เวชกรรม
- Pregnancy induced hypertension
- Postpartum haemorrhage
- Labour
- Ectopic pregnancy
- Ecclampsia / convulsion
- Hypovolemic shock
- Severe birth asphyxia
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- Birth trauma
- Rupture uterine
- Rupture ectopic pregnancy
- Pregnancy induced hypertension
- Postpartum haemorrhage
- Preterm
- Thallasemia
- Ecclampsia / convulsion
- Hysterectomy/Blood Tx
- Severe birth asphyxia
- LBW
- Death after Cordocentesis
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคสาขาศัลยกรรม
- Head injuries
- Acute appendicitis
- Multiple trauma
- Limb injuries
- IICP/Herniation
- Ruptured
- Shock
- Replantation failure
- Head injuries
- UGIB
- CA breast
- Nephrolithotomy
- Death/rebleeding
- Cx
- Pain/SSI

16
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคสาขาอายุรกรรม
- Myocardial infarction
- Cerebrovascular disease
- Tuberculosis
- Diabetic Foot
- Shock/CHF
- IICP/Rebleeding
- Relapse/Reinfection
- Limb loss
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคสาขากุมารเวชกรรม
- Dengue HF
- RDS
- High Fever
- Diarrhea
- Asthma
- Hemorrhage / Shock
- Pneumothorax
- Convulsion
- Electrolyte imbalance
- Respiratory Failure
- Pneumonia
- Peterm
- Death
- Hypothermia
- RDS
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคสาขาศัลยกรรมออร์โธปิ ดิกส์
- Multiple fracture
- Open Fracture
- Instrument insertion
- Closed Fracture BB
- Shock
- Osteomyelitis
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- Wound infection
- Broken plate
- Compartment Synd
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคสาขาโสต ศอ นาสิ ก/จักษุ
- Larygeal / thyroid operation
- Tonsillectomy
- Cataract Operation
- Upper airway obstruction
- Acute bleeding
- Infection
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคด้านวิสัญญีวทิ ยา
- Regional anesthesia
- Intraop-postoperation
- Failure
- Postspinal headache
- Cardiac arrest
- Hypoxia
ตัวอย่างความเสี่ ยงเฉพาะโรคด้านรังสี วทิ ยา
- Contrast media intervention
- Anaphylaxis/Shock
- Allergy
2.โปรแกรมความเสี่ ยงด้ านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง อุบตั ิการณ์ที่
เกิดขึ้นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ อาจเป็ นทั้งพฤติกรรมของบุคคล หรื อจากเครื่ องมือต่างๆ
3..โปรแกรม ความเสี่ ยงด้ านพัฒนาระบบยา หมายถึง อุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ยา
ทั้งหมด
4.. ความเสี่ ยงด้ านโครงสร้ างทางกายภาพ สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยของอาคารสถานที่
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการใช้งานไม่ได้ของสาธารณูปโภค
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการบาบัดน้ าเสี ยไม่สมบูรณ์หรื อสร้างมลพิษทาง
อากาศให้กบั ชุมชน
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- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของผูร้ ับบริ การ
,เจ้าหน้าที่ เช่น โจรกรรม เป็ นต้น
- โรงครัว
- ตรวจสุ ขภาพเจ้าหน้าที่
5. ความเสี่ ยงด้ านเครื่องมือ และอุปกรณ์
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากเครื่ องมือ/อุปกรณ์ทวั่ ไปไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากระบบเครื่ องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทั้งหมดที่ใช้
ในการรักษาผูป้ ่ วยโดยตรง เช่น ความไม่เพียงพอ ชารุ ด ไม่พร้อมใช้
เป็ นต้น
6.ความเสี่ ยงด้ านข้ อร้ องเรียนข้ อเสนอแนะ(รวมถึง สิ ทธิผ้ ูป่วย การเงิน)
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการร้องเรี ยนของผูร้ ับบริ การด้วยลายลักษณ์
อักษรหรื อวาจา (ทั้งจากลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก)
- อุบตั ิการณ์ในลักษณะการลิดรอนสิ ทธิ ของผูป้ ่ วย การดูแลไม่เป็ นไป
ตามสิ ทธิที่ผปู้ ่ วยควรจะได้รับ
- อุบตั ิการณ์ที่ทาให้เกิดความล่าช้าต่อระบบการให้บริ การ
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการร้องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริ การของ
เจ้าหน้าที่
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการบกพร่ องในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการดูแลระบบการเงิน สภาพคล่อง การทุจริ ต
7.โปรแกรมสารสนเทศ
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบไอที
8.โปรแกรม Pateint safety goal
- อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากการบันทึกเวชระเบียน และระบบเวชระเบียน

หมายเหตุ
โปรแกรม 1-3 ให้ใช้ระดับความรุ นแรงในการประเมินเป็ น A-I
โปรแกรม 4-8ให้ใช้ระดับความรุ นแรงในการประเมินเป็ น 1-5
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การแบ่ งระดับความรุนแรงและผลกระทบ
1. ระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ หรื อความถี่ (Likelihood)
เป็ นการวัดเชิงปริ มาณ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังนี้
- ระดับ 5 = สู งมาก ( >25 ครั้ง)
- ระดับ 4 = สู ง (12 – 25 ครั้ง)
- ระดับ 3 = ปานกลาง (5-10 ครั้ง)
- ระดับ 2 = น้อย (5-2 ครั้ง)
- ระดับ 1 = น้อยมาก (1 ครั้ง)
รายละเอียด ตารางที่ 1 แสดงระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์หรื อความถี่ (หน้าที่ 7)
2. ระดับความรุ นแรงและผลกระทบของโปรแกรมความเสี่ ยงด้ านคลินิก (Clinical Risk)
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เป็ นการวัดเชิ งคุ ณภาพ แบ่งความรุ นแรงออกเป็ น 5 ระดับ และแบ่งระดับความ
รุ นแรงด้านผลกระทบตั้งแต่ A-I ดังนี้
- ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับผลกระทบ : A
- ระดับ 2 = น้อย ระดับผลกระทบ : B, C, D
- ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับผลกระทบ : E, F
- ระดับ 4 = สู ง ระดับผลกระทบ : G, H
- ระดับ 5 = สู งมาก ระดับผลกระทบ : I
รายละเอียด ตารางที่ 2 แสดงระดับของความรุ นแรงและผลกระทบของความเสี่ ยง
ด้านคลินิก (Clinical Risk) (หน้าที่ 7- 8)
3. ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ/การบาดเจ็บของ ความเสี่ ยงทัว่ ไป (Non Clinical Risk)
เป็ นการวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ แบ่งความรุ นแรงออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับ 1 = น้อยมาก
- ระดับ 2 = น้อย
- ระดับ 3 = ปานกลาง
- ระดับ 4 = สู ง
- ระดับ 5 = สู งมาก
รายละเอียด ตารางที่ 3 ระดับของความรุ นแรงของผลกระทบ/การบาดเจ็บของ
ความเสี่ ยงทัว่ ไป (Non Clinical Risk) (หน้าที่ 9- 11)

ช่ องทางการรายงานอุบัตกิ ารณ์ โรงพยาบาลท่ าช้ าง
1. รายงานอุบัติการณ์ ทางระบบเอกสาร ตามแบบรายงานอุบตั ิการณ์โรงพยาบาล
ท่าช้างซึ่ งจาแนกออกเป็ น 3 แบบดังนี้ (เอกสารภาคผนวก ก.)
1.1) แบบรายงานอุบตั ิการณ์ Sentinel Event ใช้สาหรับรายงานเหตุการณ์
ที่เกิ ดขึ้นโดยไม่คาดการณ์ มาก่อนและอาจจะมี ผลทาให้เกิ ดความเสี ยหายจนถึ งแก่ชีวิตหรื อส่ งผลร้ ายแรง
ทางด้านจิ ตใจ โดยไม่มีความสัมพันธ์ กบั พยาธิ สภาพของโรค ที่ ผปู ้ ่ วยเป็ นหรื อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นแล้วไม่
สามารถระงับได้ภายใน รพ. อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของ รพ.
1.2) แบบรายงานอุบตั ิการณ์ (Clinical Risk) ใช้สาหรับรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ ที่เกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การ
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1.3) แบบรายงานอุบตั ิการณ์ ทวั่ ไป (Non Clinical Risk) เหตุ การณ์ ไม่
พึงประสงค์ ที่เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย อันเนื่ องมาจากอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรม
บริ การและระบบสนับสนุนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยภายใน รพ. ซึ่ งอาจมีผลต่อผูป้ ่ วยและผูใ้ ช้บริ การ
2. รายงานทางระบบ Internet ระบบ Hos-XP
3. จากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ บริการ
- ตูร้ ับฟังความคิดเห็นผูร้ ับบริ การตึกผูป้ ่ วยนอก
- ตูร้ ับฟังความคิดเห็นผูร้ ับบริ การตึกผูป้ ่ วยใน
- ด้วยวาจา
-เว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าช้าง

การรายงานอุบัติการณ์ ทางระบบ Hos-XP
1.

เข้าไปในหน้า Hos-XP แล้วคลิกเข้าไปตรงมุมบนสุ ด และซ้ายสุ ด (ตามลูกศรที่ช้ ีในภาพ)
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2. คลิกเข้าไปที่ Tools แล้วเลือก Switch menu
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3. คลิกที่ ระบบงานอืน่ ๆ แล้วเลือก Risk management กดเข้าไปที่ รายงานอุบัติการณ์ ประจาวัน

4. คลิก รายงานอุบัติการณ์ แล้วกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่คาว่า พิมพ์รายงาน
แล้วกด ตกลง เพื่อพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในบัญชีความเสี่ ยงของหน่วยงานตนเอง

**ดูรายละเอียดในคู่มือประกอบการเลือก ความรุ นแรง(หน้า 8-11 )และเชื่อมโยงโปรแกรม(หน้า 3)
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5. อุบตั ิการณ์ใดที่ได้รับการทบทวนแล้วให้ คลิก การทบทวน และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

6. แต่ละหน่วยงานสามารถกดดูรายการอุบตั ิการย้อนหลังได้ โดยคลิก รายการอุบัติการณ์ (ตามลูกศรชี้)
และสามารถกดเข้าไปในแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดได้ ถ้าอุบตั ิการณ์ใดที่ได้ทบทวนแล้ว จะมีสัญลักษณ์
รู ปวงกลมสี เขียวขึ้น แต่ถา้ อุบตั ิการณ์ที่ยงั ไม่ได้ทบทวนจะมีสัญลักษณ์ รู ปสี่ เหลี่ยมสี แดง
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การรายงานและการบริหารความเสี่ ยงโรงพยาบาลท่าช้ าง
ตารางที่ 4 แสดงตารางระยะเวลาการรายงานอุบัติการณ์ และระดับดาเนินการความเสี่ ยง
ระดับ
ระดับความรุ นแรง/
ระยะเวลารายงาน
ระดับดาเนินการ
ความสาคัญ
ผลกระทบ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
ทัว่ ไป ทางคลินิก
น้อยมาก
1
A
-รายงานอุบตั ิการณ์
-จนท.ประสบเหตุแก้ไขปั ญหา
ส่ งทีมบริ หารความ
-รายงานหัวหน้าหน่วยงานภายใน 48 ชม.
เสี่ ยง ภายใน 3 วัน
หลังจากเกิดอุบตั ิ
การณ์
น้อย
2
B,C,D -รายงานอุบตั ิการณ์
-จนท.ประสบเหตุแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ส่ งทีมบริ หารความ
-รายงานหัวหน้าหน่วยงานภายใน 48 ชม.
เสี่ ยง ภายใน 3 วัน
เพื่อร่ วมวางแนวทางแก้ไขปั ญหาในระดับ
หลังจากเกิดอุบตั ิ
หน่วยงาน
การณ์
ปานกลาง
3
E,F
-รายงานอุบตั ิการณ์ส่ง -จนท.ประสบเหตุรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ศูนย์คุณภาพภายใน
ภายใน 24 ชม.
24 ชม.
-ทีมบริ หารความเสี่ ยงส่ งกลับทีมบริ หารที่
เกี่ยวข้องภายใน 48 ชม.
-หน่วยงาน/ทีมบริ หาร ที่เกี่ยวข้องสื บค้นหา
สาเหตุ/แก้ไขปรับปรุ งตามสาเหตุ/ทบทวน
ระบบงาน/สรุ ปผล
-จัดการตอบกลับทีมบริ หารความเสี่ ยงภายใน
15 วัน
-ทีมบริ หารความเสี่ ยงลงทะเบียนเฝ้ าระวังการ
เกิดอุบตั ิการณ์ซ้ า
ครบ 3 เดือน ไม่พบอุบตั ิการณ์ซ้ า ปิ ดประเด็น
นาเข้ารวบรวมบัญชีความเสี่ ยง
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ระดับ
ความสาคัญ

สู ง-สู งมาก

ระดับความรุ นแรง/
ระยะเวลารายงาน
ผลกระทบ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
ทัว่ ไป ทางคลินิก
4,5
G,H,I -รายงานอุบตั ิการณ์ส่ง
ศูนย์คุณภาพภายใน
24 ชม.
-นอกเวลาส่ งที่เวร
ผูต้ รวจการพยาบาล

ระดับดาเนินการ

-จนท.ประสบเหตุ รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นด้วย
วาจาทันที
-กรณี เร่ งด่วน/Sentinel event : ผูอ้ านวยการ /
ทีมไกล่เกลี่ย/RM มอบหมายทีมแก้ไขปั ญหา
เร่ งด่วน ระดับ รพ. ดาเนินการ
-ศูนย์คุณภาพส่ งบันทึกอุบตั ิการณ์ประสาน
กลับยังหน่วยงาน/ทีมบริ หารที่เกี่ยวข้องภายใน
48 ชม. สื บค้นหาสาเหตุ RCA/ปรับปรุ งตาม
สาเหตุ/ทบทวน ระบบงาน สรุ ปผลการจัดการ
ส่ งศูนย์คุณภาพภายใน 30 วัน

การประเมินระดับความเสี่ ยง (Risk Assesment matrix)
การแบ่งระดับความเสี่ ยงแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ โดยมีสูตรการหาระดับค่าความเสี่ ยงดังนี้
ระดับความเสี่ ยง = ระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ X ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
ซึ่ งการจัดแบ่งระดับความเสี่ ยง 4 ระดับ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile มีเกณฑ์การจัดแบ่งดังนี้
1) ความเสี่ ยงระดับต่า (Low) ใช้ อกั ษรตัว L
คะแนนระดับ ความเสี่ ย ง 1-3 คะแนน ยอมรั บ ความเสี่ ย ง ก าหนดเป็ น สี เ ขี ย ว
โดยทัว่ ไปความเสี่ ยงในระดับนี้ ถือว่าเป็ นความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการดาเนิ นงาน ความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้น
สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ เพิม่ เติม
2) ความเสี่ ยงระดับปานกลาง (Medium) ใช้ ตัวอักษรตัว M
คะแนนระดับความเสี่ ยง 4-7 คะแนน ยอมรับความเสี่ ยงแต่ตอ้ งมีแผนควบคุมความ
เสี่ ยง กาหนดให้เป็ น สี เหลือง ความเสี่ ยงในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็ นความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการจัดการ
เพิม่ เติม
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3) ความเสี่ ยงระดับสู ง (High) ใช้ ตัวอักษร H
คะแนนระดับความเสี่ ยง 8-14 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ ยง กาหนดเป็ น สี ส้ม
เพื่อให้ความเสี่ ยงนั้นลดลงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4) ความเสี่ ยงระดับสู งมาก (Extreme) ใช้ อกั ษรตัว E
คะแนนระดับความเสี่ ยง 15-25 ต้องมีแผนลดความเสี่ ยงและประเมินซ้ า หรื ออาจ
ต้องถ่ายโอนความเสี่ ยง กาหนดเป็ น สี แดง
ตารางที่ 5
แสดงแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Profile)
โอกาสที่จะเกิด
ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
1
2
3
4
5
5
5=M
10 = H
15 = E
20 = E
25 = E
4
4=M
8=H
12 = H
16 = E
20 = E
3
3=L
6=H
9=H
12 = H
15 = E
2
2=L
4=M
6=M
8=H
10 = H
1
1=L
2=L
3=L
4=M
5=M
ระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ สู งมาก สู ง ปานกลาง ต่า
เกณฑ์ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ ยง
- ระดับความเสี่ ยงสู ง ทุกกรณี ต้องมีการควบคุมความเสี่ ยง การติดตามผลและประเมินผล
ต่อความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ทั้งประสิ ทธิ ภาพ/ประสิ ทธิ ผล
- การควบคุมพิจารณาได้จาก
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนงาน/กิจกรรม จากการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ งของปัญหา
3. แผนปฏิบตั ิงานประจา
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การจัดทาบัญชีความเสี่ ยง (Risk Profile)
บัญชี ค วามเสี่ ย ง (Risk Profile) คื อ การท าบัญชี ค วามเสี่ ย งทั้ง หมดที่ ค ้นพบ ซึ่ ง บัญชี น้ ี อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาบ้างแต่ไม่มากนัก สิ่ งที่สาคัญคือจะต้องประเมินความรุ นแรงของความเสี่ ยง
ต่างๆ ให้เห็นว่าอะไรคือความเสี่ ยงสาคัญที่ตอ้ งระมัดระวัง และจะต้องไม่ให้ความเสี่ ยงที่พบบ่อยมาบดบัง
ความสาคัญของความเสี่ ยงที่รุนแรงและส่ งผลกระทบสู ง
การจัดทาบัญชีความเสี่ ยง จัดความเสี่ ยงได้ 2 ระดับ ดังนี้
1) บัญชีรายการความเสี่ ยงระดับโรงพยาบาล
1.1) ความเสี่ ยงทัว่ ไป (Non-Clinical risk) หมายถึง ความเสี่ ยงทัว่ ไปหรื อโอกาส
จะประสบกับความสู ญเสี ยหรื อสิ่ งไม่พึงประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแล
รั กษาโรคผูป้ ่ วย เช่ น สิ่ งแวดล้อม อัคคี ภยั เครื่ องมื อ ข้อร้ องเรี ย น ถ้า เป็ น
กระบวนการหลักก็จะเป็ นความเสี่ ยงเรื่ อง การบริ การและการบริ หารจัดการ
1.2) ความเสี่ ยงทางคลินิก (Common Clinical risk) หมายถึง เหตุการณ์หรื อการ
ดูแลรักษาที่อาจเกิ ดอันตรายหรื อเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์กบั ผูป้ ่ วยทัว่ ไป
รายใดก็ได้ โดยไม่ระบุจาเพาะโรค
1.3) ความเสี่ ยงเฉพาะโรค (Specific Clinical risk) หมายถึง ความเสี่ ยงใดๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลรั ก ษาผูป้ ่ วยและอาจเกิ ด ภาวะไม่ พึ ง ประสงค์ห รื อ
เสี ยชีวติ โดยระบุจาเพาะโรคและภาวะเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรคนั้นๆ
2) บัญชีรายการความเสี่ ยงระดับหน่วยงาน
2.1) อันตรายที่มีต่อผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วยตกเตียง น้ าเกลือหมด เคลื่อนย้ายไม่ถูกต้อง ฯลฯ
2.2) เสี่ ยงต่อเครื่ องมือ เช่น เครื่ องเอ็กซเรย์ฟันชารุ ด ฯลฯ
2.3) อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ถูกเข็มแทง ฯลฯ
2.4) ความผิ ด พลาดจากการปฏิ บ ัติ ง าน เช่ น การอ่ า นฟิ ล์ ม ผิ ด หรื อ เห็ น ภาพ
ไม่ครบถ้วน ฯลฯ

ตัวชี้วดั ระบบบริหารความเสี่ ยงโรงพยาบาลท่ าช้ าง
1.จานวนความเสี่ ยงทั้งหมด(แยกระระดับความรุนแรง)
2.. ประเภทของ Sentinel event จาแนกตามความถี่
3..จานวนความเสี่ ยงระดับสู ง-สู งมาก(G-I ,4-5)
4.. .จานวนความเสี่ ยงระดับสู ง-สู งมาก(G-I ,4-5)
ที่ได้รับการทา RCA และแก้ไขปั ญหา
5.จานวนเกิดซ้ าของอุบตั ิการณ์ระดับความรุ นแรงเสี่ ยงระดับสู ง-สู งมาก(G-I ,4-5)
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