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คู่มืองานบริหารความเสี่ยง 
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 

 
 

ปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โดย 
ทีมบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลนาโพธิ์ 
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ค าน า 

 
ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในระบบการให้บริการสุขภาพเพราะเป็นระบบบริการที่

กระท ากับชีวิตของมนุษย์  การน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะเป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งว่าผู้รับบริการจะได้รับความปลอดภัย โรงพยาบาลนาโพธิ์ ได้มุ่งมันที่จะวางระบบการ
ให้บริการเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการตลอดจนบุคลากร ดังนั้นจึงต้องมีระบบบริหาร
ความเส่ียงเป็นที่ได้มาตรฐาน โดยใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ของสถาบันและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

 
 

 
      ..........................    
            (นายเวฬุวัน  อินทอง) 
    ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลนาโพธ์ิ 

             ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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วิสัยทัศน์:โรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน 
พันธกิจ: 1.ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเยียวยา  2.สร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม 

3.เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี             4.มีมิตรไมตรีต่อผู้รับบริการ 5.บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
ค่านิยม:ระบบเด่น(System) เน้นคนไข้(Customers Focus) ได้ผลลัพธ์(Management  by Facts) 
ปรับเรียนรู้(Leaning)   สู้เป็นทีม(Teamwork) 
 

การบริหารความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อมีการป้องกันและแก้ไขความเส่ียงเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อลด โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ทรัพย์สิน

ของผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ  และโรงพยาบาล 
(3) เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์  และ/หรือลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
(4) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงคุณค่า  และร่วมมือในการค้นหา รายงาน จัดการและพัฒนางาน

บริหารความเส่ียง 
(5) เพื่อสร้างระบบบริหารความเส่ียงท่ีสามารถปฏิบัติได้   และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(6) เพื่อประกันความมั่นใจของผู้รับบริการ  และบุคลากรผู้ให้บริการของโรงพยาบาล 

พันธกิจ 
 พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง เพื่อเฝ้าระวัง คุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย แก่โรงพยาบาล 
ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
โรงพยาบาลนาโพธิ์ ตระหนักถึงความส าคัญความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร โดยบุคลากรทุกคน

เป็นผู้จัดการความเสี่ยงคนแรกและมีหน้าที่รายงานอุบัติการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาทุกคร้ัง และถือการรายงาน
อุบัติการณ์เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร จุดเน้นปี ๒๕๖๕  

๑. การบ่งช้ีตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ต้องใช้ข้อมูลอย่างน้อย ๒ ตัว(เช่น ชื่อ –นามสกุล และรูปจากบัตร
ประชาชน หรือ เลขที่บัตรประชาชน   อายุ  ที่อยู่ เพื่อป้องกันการให้บริการผิดคน  

๒. ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก การคัดแยกประเภทผู้ป่วย แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
SEPSIS การป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดต าแหน่ง ผิดหัตถการ 

๓. ก าหนดแนวปฏิบัติการบริหารยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication 
Error) การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงให้มีคณะกรรมการPTC ก าหนดวิธีการจัดหาและจัดเก็บ และการ
บริหารยาอย่างปลอดภัย 

๔ 
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๔. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในเร่ืองการติดเชื้อในโรงพยาบาล
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 

๕. ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ 
๖. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ก ากับและประสานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม

นโยบาย และเกิดความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร 
๗. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่องค์กรก าหนด ให้บริการดุจญาติมิตร 

เพื่อสร้างความประทับใจและป้องกันการร้องเรียน และก าหนดคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนเพื่อ
วางระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและการดูแลบุคลากรผู้ได้รับผลกระทบจาก
การร้องเรียน 

๘. ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการบุคลากรตลอดจนยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัยจากการ
ขับขี่ การส่งต่อผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
    
     .................................... 
     (นายเวฬุวัน อินทอง) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
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มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย ๙ ข้อ โรงพยาบาลนาโพธ์ิ อ.นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
**ตามประกาศของสรพ.** 

ข้อ มาตรฐาน Owner 
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

Monitorและ
รายงาน

อุบัติการณ์ 

การท า
RCA  

(AE ระดับ 
Eขึ้นไป) 

มาตรการ
ป้องกันการ

เกิดซ้ า 

๑ 

ผ่าตัดผิดข้าง        
ผิดคน               
ผิดต าแหน่ง         
ผิดหัตถการ  

NSO 

นายวิทยา 

แมนประ

โคน 

-การบ่งช้ีผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เพื่อ
ป้องกันการผ่าตัดผิดข้างผิดคน 
-การบ่งช้ีตัวผู้ป่วยและต าแหน่ง
ผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัด 
-การบ่งช้ีผู้ป่วยก่อนให้การรักษา
และท าหัตถการ 

๑.อุบัติการณ์การ
ท าหัตถการผิดคน 
ผิดข้าง ผิดอวัยวะ
เท่ากับ ๐ 
๒.อุบัติการณ์
เล่ือน/งดผ่าตัด
เนื่องจากการ
เตรียมผู้ป่วยและ
อุปกรณ์ไม่พร้อม
เท่ากับ ๐ 

-รายงาน
อุบัติการณ์
ในระบบ
โปรแกรม
ความเส่ียง 
-ท าRCA 
อุบัติการณ์
ระดับEขึ้น
ไป 

-นิเทศติดตาม
การปฏบิัติตาม
แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒ 

การติดเช้ือ
ส าคัญ (SSI, 
CAUTI,Covid-
๑๙) 

ICC 
นางจ าปูน 
โพธิบัติ, 
นางภัทรพร 
จรูญไธสง 

-คู่มือการป้องกันและควบคุมการ
ติดเช้ือโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
-แนวปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วย
สงสัยติดเช้ือโควิด 
-การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย
โควิด ด้านอาคารสถานท่ี ตึก
ผู้ป่วย Cohort Ward  
-การฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย Cocid-๑๙ 
-แนวทางการให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด า 
-แนวทางการป้องกันการติดเช้ือใน
ทารกแรกเกิด 
-แนวทางการดูแลแผลฝีเย็บหลัง
คลอด 
 -แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis 
-แนวปฏิบัติการพยาบาล การสวน

๑.อัตราการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล 
๒.SSI < ๑% 
๓.การเกิด
อุบัติการณ์
CAUTI<๕/๑๐๐๐
วันนอน 
๔.อัตราการเกิด
Phlepbitis(ราย) 
๕.อัตราการติดเช้ือ
ท่ีแผลฝีเย็บ 
๖.อัตราทารกมีไข้
หลังคลอด. 
 

-รายงาน
อุบัติการณ์
ในระบบ
โปรแกรม
ความเส่ียง 
-ท าRCA 
อุบัติการณ์
ระดับEขึ้น
ไป 

-ติดตามนิเทศ
การปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง 
-ติดตามKPI 
อย่างต่อเนื่อง 
-องค์กร
พยาบาลนิเทศ
ทางคลินิก
เรื่องการ
ป้องกันการติด
เช้ือใน
โรงพยาบาล 
และทบทวน
อัตราการเกิด
Phlepbitis 
ในโรงพยาบาล 

https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/1.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-3.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/1.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-3.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/1.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-3.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/1.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-3.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/2.-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-IC.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/2.-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-IC.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/2.-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-IC.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/2.-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-IC.zip?x11460
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ข้อ มาตรฐาน Owner 
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

Monitorและ
รายงาน

อุบัติการณ์ 

การท า
RCA  

(AE ระดับ 
Eขึ้นไป) 

มาตรการ
ป้องกันการ

เกิดซ้ า 

ปัสสาวะและการคาสายสวน
ปัสสาวะ 
-แนวปฏิบัติทางการพยาบาล การ
ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์
ภายนอก 
-แนวทางการล้างมือ ส่งเสริมให้มี
การล้างมืออย่างถูกต้อง ๗ 
ขั้นตอนและใช้หลักการล้างมือ
ตาม  
๕ moment 

๓ 
บุคลากรติด
เช้ือจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  

ICC &HR 
นางจ าปูน 
โพธิบัติ 

นางวิจิตรา 

มูลมณี 

๑.นโยบายและคู่มือปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือโรงพยาบาลนา
โพธิ์ 
๒.แนวปฏิบัติของบุคลากรเมื่อ
ได้รับอุบัติเหตุ/สัมผัสเลือด/สาร
คัดหล่ังจากการปฏิบัติงาน 
๓.การสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 
๔.สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน
(PPE)ให้เพียงพอ 
๕.Flow การรายงานบุคลากร
สัมผัสโรคติดเช้ือ/โรคติดต่อส าคัญ 
๖.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันส าหรับ
บุคลากร 
๗.แนวปฏิบัติการล้างมืออย่าง
ถูกต้อง Clip การล้างมืออย่าง
ถูกต้อง ๗ ขั้นตอน 

๑.อัตราการได้รับ
บาดเจ็บจากของมี
คมและสัมผัสกับ
สารคัดหล่ังของ
ผู้ป่วยขณะ
ปฏิบัติงานของบุ
คลาการเป็น ๐ 
๒.อุบัติการณ์การ
ติดเช้ือของ
บุคลากรเท่ากับ ๐ 
๓.อัตราการล้างมือ
ของบุคลากรอย่าง
ถูกต้อง>ร้อยละ 
 

-รายงาน
อุบัติการณ์
ในระบบ
โปรแกรม
ความเส่ียง 
-ท าRCA 
อุบัติการณ์
ระดับEขึ้น
ไป 

๑.อบรมให้
ความรู้การ
ป้องกันการติด
เช้ือของ
บุคลากร 
การสวมชุด
PPE    
 

๔ 
การเกิด med 
error, advert 

ภก.ศศิกร  

ชาญนุวงศ์ 

-การรับค าส่ังและระบบการเฝ้า
ระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา 

  -มาตรการ 
LASA ช่ือพ้อง

https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/3.-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/3.-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/3.-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.zip?x11460
https://drive.google.com/drive/folders/1tOkyzxiz-4QJtMfMpIhUhVbO7NaqopZ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOkyzxiz-4QJtMfMpIhUhVbO7NaqopZ5?usp=sharing
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ข้อ มาตรฐาน Owner 
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

Monitorและ
รายงาน

อุบัติการณ์ 

การท า
RCA  

(AE ระดับ 
Eขึ้นไป) 

มาตรการ
ป้องกันการ

เกิดซ้ า 

drug event  นางนิ

ชานันท์ ประ

การะโพธิ ์

นางขจรจิตร 

พลตรี 

-การเฝ้าระวังการใช้ยาคู่ท่ีมีอันตร
กิริยารุนแรง 
-การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาและการป้องกันการ
แพ้ยาซ้ า  
-Medication Reconcilliation 
-การบริหารยาส าหรับพยาบาล 
-การบริหารจัดการยาท่ีมีความ
เส่ียงสูง(High Alert Drug)  
-แนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารยา
เสพติดในหอผู้ป่วย 
-การใช้ยาวาร์ฟาริน ( Warfarin)  
-แนวทางปฏิบัติการเบิกยา การ
ส ารองยา การคืนยา 
หน่วยงาน ER,LR,IPD 

Monitor  
๑.Prescribing 
error 
๒.Pre-dispensing 
error 
๓.Dispensing 
error 
๔.Administration 
error 
๕.อัตราการเกิด
การแพ้ยาซ้ า 
๖.สรุปสถิติรายงาน
ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา 

เภสัชกร
ทบทวน
อุบัติการณ์
ต้ังแต่ระดับ
Cขึ้นไป 

มองคล้าย 
-แนว
ปฏิบัติการแบ่ง
บรรจุยา(Pre-
pack) 
-ทบทวนและ
พัฒนาระบบ
เพื่อป้องกัน
การแพ้ยาซ้ า 
-ทบทวนแนว
ปฏิบัติในการ
ติดตาม ADR 
-จัดท ารายงาน
ยาท่ีต้องเฝ้า
ระวัง 
-นิเทศติดตาม
การปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติท่ี
ก าหนด 
-การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เรื่อง
ความคลาด
เคล่ือนทางยา 
-จัดท าSTOCK
ยา 
-ออกแบบการ
บันทึกในใบ
MAR 
-ระบบการเบิก

https://drive.google.com/drive/folders/1tOkyzxiz-4QJtMfMpIhUhVbO7NaqopZ5?usp=sharing
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ข้อ มาตรฐาน Owner 
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

Monitorและ
รายงาน

อุบัติการณ์ 

การท า
RCA  

(AE ระดับ 
Eขึ้นไป) 

มาตรการ
ป้องกันการ

เกิดซ้ า 

ยาแบบ ๑ 
day dose 
-ออกแบบการ
เก็บยาส าหรับ
ผู้ปว่ย(คอนโด
ยา) 
-พัฒนาระบบ
การรับค าส่ัง
การใช้ยาทาง
โทรศัพท์ 
 

๕ 
การให้เลือดผิด
คน ผิดหมู่ ผิด
ชนิด 

NSO 

นางรวีวรรณ  

ปะทิเก 

-แนวปฏิบัติการให้เลือด และ
ส่วนประกอบของเลือด 

-อุบัติการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการให้
เลือดและ
ส่วนประกอบของ
เลือดเท่ากับ ๐ 

ท า RCA 
ทุก
เหตุการณ์
หากพบ
อุบัติการณ์ 

-การนิเทศ
ติดตามการ
ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ 
-การ
ปฐมนิเทศ
พยาบาลใหม่
ระบบพี่เล้ียง
ดูแลการให้
เลือดส าหรับ
พยาบาลใหม่ 

๖ 
การระบุตัว
ผู้ป่วยผิดพลาด  

NSO 

นางล าดวน 

รูไธสง 

-แนวปฏิบัติการระบุตัวผู้ป่วยก่อน
ให้การรักษาและท าหัตถการ 

-การระบุตัวผู้ป่วย
ผิดพลาดระดับE
ขึ้นไป
(Identification 
error)เท่ากับ ๐ 

-รายงาน
อุบัติการณ์
ในระบบ
โปรแกรม
ความเส่ียง 
-ท าRCA 
อุบัติการณ์

-การนิเทศ
ทางการ
พยาบาลเรื่อง
การระบุตัว
ผู้ป่วย 

https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/5.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/5.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/5.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/6.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/6.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94.zip?x11460
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ข้อ มาตรฐาน Owner 
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

Monitorและ
รายงาน

อุบัติการณ์ 

การท า
RCA  

(AE ระดับ 
Eขึ้นไป) 

มาตรการ
ป้องกันการ

เกิดซ้ า 

ระดับEขึ้น
ไป 

๗ 
ความคลาด
เคล่ือนในการ
วินิจฉัยโรค 

PCT 

นพ.กฤษณะ 

ศักดิ์ศรี

ตระกูล, นาง

เปรมจิตต์ 

เบญจมาศ  

-CPG  STROKE,Ac.MI, 
SEPSIS,AC,Appendicitis,Covid-
๑๙,DHF 
-ระบบ LABด่วน 
-การทบทวน CASE ตามเกณฑ์
ของทีมPCT ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี 

-อุบัติการณ์การ
การวินิจฉัย
ผิดพลาด 

-รายงาน
อุบัติการณ์
ในระบบ
โปรแกรม
ความเส่ียง 
-ท าRCA 
อุบัติการณ์
ระดับEขึ้น
ไป 

-ทบทวนcase 
หา Gaps เพื่อ
พัฒนาไม่ให้
เกิดอุบัติการณ์
ซ้ า 

๘ 
การรายงานผล 
lab 
คลาดเคล่ือน  

Lab,NSO 

นายศราวุธ 

สร้อยเสนา 

นางสาคร 

ช านิกล้า 

นางภาวินี 

จงเล่ียม

กลาง 

- แนวปฏิบัติการเก็บและส่งส่ิงส่ง
ตรวจไปห้องปฏิบัติการ 
-แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานผล
LAB ด่วนและLABปกติ 
- แนวปฏิบัติเรืองการเก็บส่ิงส่ง
ตรวจ 

-ร้อยละการ
รายงานผลLAB
ผิดพลาด เปา
หมาย ๐% 

-รายงาน
อุบัติการณ์
ในระบบ
โปรแกรม
ความเส่ียง 
-ท าRCA 
อุบัติการณ์
ระดับEขึ้น
ไป 

-มีระบบการ
ควบคุม
คุณภาพ
ภายใน
(IQC)และการ
ควบคุม
คุณภาพโดย
ององค์กร
ภายนอก
(EQA) 
-มีรายงานผล
การตรวจ
วิเคราะห์ผ่าน
ระบบ
สารสนเทศ
ทาง
ห้องปฏิบัติการ
(LIS)ท่ี

https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/7.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/7.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/7.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/8.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5-lab-patho-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/8.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5-lab-patho-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/8.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5-lab-patho-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.zip?x11460
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ข้อ มาตรฐาน Owner 
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

Monitorและ
รายงาน

อุบัติการณ์ 

การท า
RCA  

(AE ระดับ 
Eขึ้นไป) 

มาตรการ
ป้องกันการ

เกิดซ้ า 

เช่ือมต่อจาก
เครื่องตรวจ
วิเคราะห์
อัตโนมัติเพื่อ
ลด
ข้อผิดพลาด
จากการลงผล
ในกรณีท่ีต้อง
ลงผลระบบ
LISเอง ให้มี
การตรวจสอบ
การลงผลทุก
ครั้งโดยนัก
เทคนิค
การแพทย์ 
และรับรองผล
โดยนักเทคนิค
การแพทย์อีก
คน 
-หากเกิด
อุบัติการณ์ขึ้น
ทุกระดับความ
รุนแรงให้มี
การทบทวน
อุบัติการณ์
ร่วมกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุก
เหตุการณ์ 
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ข้อ มาตรฐาน Owner 
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 

Monitorและ
รายงาน

อุบัติการณ์ 

การท า
RCA  

(AE ระดับ 
Eขึ้นไป) 

มาตรการ
ป้องกันการ

เกิดซ้ า 

๙ 
การคัดกรองท่ี
ห้องฉุกเฉิน
คลาดเคล่ือน  

NSO 
นางดวง
เดือน นาม
ไธสง 
นางพัชริ
นทร์ ศรียอด 
นางอัจฉรา 
สุประพนธ ์

-แนวปฏิบัติเรื่อง การคัดกรองและ
คัดแยกผู้ป่วยกลุ่มงานการ
พยาบาลโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
-แนวปฏิบัติการคัดกรองและการ
ดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้ือระบบ
ทางเดินหายใจ 

-อุบัติการณ์การคัด
กรองผิดพลาด 

-ท าRCA 
อุบัติการณ์
ระดับEขึ้น
ไป 

--การนิเทศ
ทางการ
พยาบาลตาม
แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 
๑.การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงในหน่วยงาน 

(1) เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีจะต้องเฝ้าระวังความเส่ียงทุกด้านท่ีจะเกิดขึ้น 
(2) ทุกหน่วยงานมีการค้นหาความเส่ียงและจัดท า Risk Profileของหน่วยงาน 
(3)  มีการก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขในเหตุการณ์ท่ีส าคัญรวมท้ังมาตรการความเส่ียงในเชิงรุก 
(4) มีระบบการค้นหาสาเหตุส าคัญ(RCA)ในอุบัติการณ์ท่ีรุนแรง(ความเส่ียงระดับ G-H-I ) และความเส่ียง

ระดับ๔ 
(5) มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในระบบท่ีมีผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรง(FMECA)ในเหตุการณ์ท่ีส าคัญ

และพบบ่อยเพื่อวางมาตรการป้องกันในเชิงรุก 
(6) มีการส่ือสารให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด และมีการประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากร 

รวมท้ังมีการประเมินผลตามอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
(7) สรุปอุบัติการณ์เป็นรายเดือน รวมท้ังวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้น และปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึ้น 
๒.การรายงานเหตุการณ์/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การจัดการและการประเมินผลงานบริหารความเสี่ยง 

(1) เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ผูพ้บเหตุการณ์เป็นผู้จัดการความเสี่ยงในเบื้องต้น
หากอยู่ในขอบเขตท่ีกระท าได้ และให้บันทึกเหตุการณ์ท่ีโปรแกรมความเส่ียง 

(2)  หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างาน อ่านรายงานอบุัติการณ์ท้ังหมดในระบบเครือข่าย computer
ภายในองค์กรและติดตามการจัดการความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง 

(3)  เลขาทีมความเส่ียงสรุปจ านวนอุบัติการณ์/เหตุการณ์ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นและน าเสนอทุก๓เดือน 
(4) หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างานวิเคราะห์อุบัติการณ์/เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและวางระบบเพื่อป้องกันการ

เกิดเหตุการณ์ซ้ าทุก ๓ เดือน 

https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/9.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/9.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.zip?x11460
https://w2.med.cmu.ac.th/ha/wp-content/uploads/2020/05/9.%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.zip?x11460
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(5) เมื่อมีข้อร้องเรียน ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร โรงพยาบาลถือว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีส าคัญ
และมีผลต่อช่ือเสียงของโรงพยาบาล  

(6) มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสะท้อนสถานการณ์ความเส่ียง ระบบเฝ้าระวัง จัดล าดับ
ความส าคัญ 

๓.ด้านบุคลากร 
(1) คณะกรรมการและหน่วยงานต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและมี

ส่วนร่วมในการค้นหาและรายงาน จัดการและพัฒนางานบริหารความเส่ียง 
(2) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงให้

เหมาะสมสอดคล้อง 
(3) หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาลโดยต าแหน่งและเป็น

ผู้จัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 
ค าจ ากดัความที่ใช้ในงานบริหารความเสี่ยง 

๑)  ความเสี่ยง(Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะประสบความสูญเสียหรือส่ิงไม่พึงประสงค์   ได้แก่   ความ
สูญเสียท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ  การเส่ือมเสียช่ือเสียง  การสูญเสียรายได้  การสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน  การบาดเจ็บหรืออันตรายต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล  การ
ท าลายส่ิงแวดล้อม  ภาระการชดใช้ค่าเสียหาย 

๒)  บัญชีรายการความเสี่ยง(Risk  profile)  หมายถึง  รายการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น  ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบหน่วยงานได้รวบรวมจัดท าขึ้น  โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์  ข้อมูลในอดีต  
และหน่วยงานอื่นๆ  ตลอดจนการทบทวนต่าง ๆ  และการส ารวจภายในหน่วยงานของตนเอง  เพื่อ
เป็นประเด็นส าคัญท่ีควรมีการเฝ้าระวัง  โดยมีท้ังระดับโรงพยาบาล  กลุ่มงาน/แผนก  หน่วยงาน 

๓)  อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse  event /AE)  หมายถึง อันตรายที่ผู้ป่วยได้รับซ่ึงเกิดจาก
การรักษาและไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรค  หรือความผิดปกติเดิมของผู้ป่วย  อันตราย
ดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาการรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น  หรือเกิดความพิการตามมา 

  ลักษณะสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  ได้แก่  การถูกท าร้ายหรือการบาดเจ็บ  เหตุร้าย   ภัยอันตราย
การคุกคามก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ม่ันคง   ความไม่แน่นอน  การถูกเปิดเผย 

๔)  เหตุเกือบพลาด (Near  miss)  หมายถึง  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีเกือบเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์  หรือ  ไม่เกิดขึ้นเพราะแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน  หรือด้วยความบังเอิญ 

๕)    Sentinel Event   หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดการณ์มาก่อนและอาจจะมีผลท าให้
เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตหรือส่งผลร้ายแรง ทางด้านจิตใจ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่
สามารถระงับได้. และอาจท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของรพ. ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

(1) ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย หรือถูกฆาตกรรมในโรงพยาบาล 
(2) ผ่าตัดผิดข้าง / ผิดคน / ผิดชนิด 
(3) ลืมเครื่องมือหรือวัสดุทางการแพทย์ไว้ในตัวผู้ป่วยจากการผ่าตัด 
(4) ให้เลือดผิดกรุ๊ป จนท าให้เกิด Hemolytic Blood Tranfusion Reaction 
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(5) การให้ยาผิด / แพ้ยาซ้ า จนท าให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายถาวร/ต้องท าการช่วยชีวิต/
เสียชีวิต 

(6) มารดาเสียชีวิต หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเนื่องจากการเจ็บครรภ์และการคลอด
บุตร 

(7) ส่งมอบทารกแก่มารดาผิดคน 
(8) ผู้ป่วย / ทารก / ถูกลักพาตัว / สูญหาย 
(9) อัคคีภัย / วินาศภัย 
(10) กรณีฟ้องร้อง หรือเผยแพร่ต่อเส่ือมวลชน 

การจัดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่เพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  มีหน้าที่ 

(1) ร่วมก าหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงในระดับโรงพยาบาล 
(2) ร่วมจัดการความเส่ียงท่ีรุนแรงและส าคัญ 
(3) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยค่าเสียหาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล มีหน้าที่ 
(1) ก าหนดนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงในระดับโรงพยาบาล 
(2) จัดท าคู่มือ/แนวทาง  การปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง 
(3) ประเมินประสานโปรมแกรม/ระบบท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงในด้านต่างๆ  ของโรงพยาบาลเพื่อป้องกัน

และควบคุมความเส่ียง 
(4) ส ารวจและจัดท าบัญชีรายการความเส่ียงของโรงพยาบาล 
(5) ฝึกอบรม  ให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการบริหารความเส่ียง 
(6) ออกแบบ/พัฒนา/จัดระบบรายงาน  และฐานข้อมูลความเส่ียงของโรงพยาบาล 
(7) รวบรวมวิเคราะห์   ทบทวน  อุบัติการณ์  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและวางมาตรการป้องกันความ

เส่ียงในโรงพยาบาล 
(8) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าในการจัดการความเส่ียงให้คณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล 
(9) ทบทวนนโยบายมาตรการ  วิธีปฏิบัติในการจัดการบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล  หน้าที่: 
(1) จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน 
(2) ร่วมก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 
(3) น ากระบวนการบริหารความเส่ียงลงสู่การปฏิบัติโดยเน้นการป้องกัน การค้นหาความเส่ียงในเชิงรุก 
(4) จัดระบบรายงาน  ฐานข้อมูลความเส่ียงของโรงพยาบาล 
(5) ประเมินการประสานกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียง 
(6) รับรายงานอุบัติการณ์ท่ีมีความเร่งด่วน  และมีความเส่ียงต่อการฟ้องร้องจากหัวหน้ากลุ่มงานและ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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(7) ควบคุมให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
(8) รับผิดชอบบริหารค าเรียกร้องค่าเสียหาย 
(9) รับผิดชอบการบริหารการเงินเพื่อชดเชยความสูญเสียของโรงพยาบาล 
(10)  ตรวจสอบข้อมูลจากการบันทึกรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์  และพิจารณาส่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
(11)  เสนอข้อพิจารณาต่อทีมน าในการสืบสวน/ค้นหาข้อมูลและการด าเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์/

อุบัติการณ์ส าคัญ 
 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  หน้าที่:    

- รวบรวมสถิติรายงานความเส่ียง/เหตุการณ์  จากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล   

- ควบคุมจัดเก็บให้เหมาะสมน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาล 

- จัดท ารายงานความเส่ียงต่อทีมน า  ทีมน าเฉพาะด้าน  และหน่วยงานต่างๆ  ตามวาระท่ีก าหนด 

- ร่วมวิเคราะห์ปัญหากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานเหตุการณ์ส าคัญ/เร่งด่วน/รุนแรงให้
ผู้อ านวยการทราบภายใน๒๔ ช่ัวโมงและบันทึกรายงาน 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ(โปรแกรม/ระบบต่าง ๆ) 
หน้าที่: 

- ร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารความเส่ียง ร่วมกับคณะกรรมการรบริหารความ
เส่ียงใน  

- ติดตามแก้ไขความเส่ียง/อุบัติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

- จัดท าบัญชีความเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวัง  และวางแผนด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไข 

- รายงานอุบัติการณ์  ความเส่ียง  ท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเองให้เก่งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงทุกเดือน 

- กระตุ้น  สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรในส่วนของตนให้ความร่วมมือในการ  รายงาน
ความเส่ียง 

- ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิผลการด าเนินการและวางมาตรการป้องกันปรับปรุงและหากล
ยุทธ์ใหม่ๆ ในการป้องกันและครอบคลุมความเส่ียงในโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 หัวหน้าหน่วยงาน 
หน้าที่:  

- เป็นผู้จัดการความเส่ียงในหน่วยงาน  พิจารณาส่ังการและด าเนินการกรณีมีความเส่ียง                
หรือเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 

- ค้นหาและจัดท าบัญชีรายการความเส่ียงภายในหน่วยงาน  และวางมาตรการป้องกันและ
ควบคุมความเส่ียงท่ีส าคัญ 

- จัดระบบบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงาน 
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- ทบทวน   และลงนามในบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์ภายในหน่วยงาน  ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานบันทึกรายงาน 

- วิเคราะห์สถิติข้อมูล  เกี่ยวกับความเส่ียงภายในหน่วยงาน   และร่วมกับเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานวิเคราะห์   ประเมินประสิทธิผลของการป้องกันและควบคุมความเส่ียงในหน่วยงาน 

- น าเสนอข้อมูลการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ
กลุ่มงาน/แผนก/โรงพยาบาล 

- สนับสนุนให้บุคลากรในบังคับบัญชาร่วมมือในการเฝ้าระวังและรายงานความเส่ียง 

- ทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างสม่ าเสมอ 

- รับนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการความเส่ียงระดับโรงพยาบาล 
บุคลากรทุกระดับ  ทุกคน 

หน้าที่: 

- เป็นผู้จัดการความเส่ียงเบ้ืองต้น    แก้ไขสถานการณ์/อุบัติการณ์เบ้ืองต้น 

- เปิดใจรับฟังปัญหาและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข 

- บันทึกอุบัติการณ์และการแก้ไขความเส่ียง  อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
หน้าที่:  

- รับข้อร้องเรียน 

- ควบคุมลดระดับอารมณ์ของผู้ร้องเรียน 

- ด าเนินการตามการจัดการกับข้อร้องเรียน 

- รวบรวมเรื่องร้องเรียน 
โปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาลนาโพธิ์ 

โปรแกรม ความหมาย 

๑.การติดเชื้อ อุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดการติดเช้ือ อาจเป็นทั้งพฤติกรรมของบุคคล 
หรือจากเครื่องมือต่างๆ (IC ) 

๒. โปรแกรมสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

 

      ๒.๑ อาคารสถานท่ี อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีจะเกิดความไม่ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี (ENV) 
       ๒.๒ สาธารณูปโภค อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีจะเกิดจากการใช้งานไม่ได้ของสาธารณูปโภค (ENV) 
       ๒.๓ ชุมชน อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกิดจากการบ าบัดน้ าเสียไม่สมบูรณ์ หรือสร้างมลพิษทางอากาศ

ให้กับชุมชน (ENV) 
       ๒.๔ ความปลอดภัย อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกิดจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ

๔ 
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,เจ้าหน้าท่ี เช่นโจรกรรม (ENV) 

    ๒.๕  อาชีวอนามัย อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บจาก
การท างานท่ีอาจเกิด แก่ตัวเจ้าหน้าท่ีเอง (IC) 

๓. สารสนเทศและเวชระเบียน  
     ๓.๑ สารสนเทศ อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกิดปัญหากับระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ความไม่ปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยี 
     ๓.๒  เวชระเบียน อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกิดปัญหากับระบบเวชระเบียน เช่น Chart หาย ,การบันทึกเวช

ระเบียนไม่เหมาะสม 
๔.การจัดการทรัพยากรและบุคลากร
(UM) 

 

      ๔.๑ การเงิน อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกิดจากการดูแลระบบการเงิน  สภาพคล่อง  การทุจริต 
(กรรมการบริหาร) 

      ๔.๒ วัสดุ อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกี่ยวกับวัสดุ ความไม่พอเพียง(กรรมการบริหาร) 
      ๔.๓ บุคลากร  อุบัติการณ์หรือโอกาสท่ีเกิดความไม่พอเพียง ไม่เหมาะสมในด้านการบริหารบุคลากร 
๕. โปรแกรมสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม
องค์กร(ETICHS) 

 

    ๕.๑ ข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากการร้องเรียนของผู้รับบริการด้วยลายลักษณ์อักษรหรือวาจา  แต่ต้อง
มีการสอบสวนข้อเท็จจริง  (กรรมการรับข้อร้องเรยีน,RM) 

    ๕.๒ การไม่สมัครใจอยู่ อุบัติการณ์ท่ีท าให้เกิดความล่าช้าต่อระบบการให้บริการ (กรรมการรับข้อร้องเรียน,RM) 
    ๕.๓ พฤติกรรมการบริการไม่
เหมาะสม 

อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าท่ี (กรรมการรับ
ข้อร้องเรียน,RM) 

  ๕.๔  สิทธิผู้ป่วย อุบัติการณ์ในลักษณะการริดรอนสิทธิของผู้ป่วยการดูแลไม่เป็นตามสิทธิที่ผู้ป่วยควรจะ
ได้รับ (PCT) 

๖.ความเส่ียงทางคลินิก  
  ๖.๑  Common Clinical Risk เป็นความเส่ียงทางคลินิกท่ีระบุกว้างๆในกระบวนการดูแลรักษา ไม่ระบุเฉพาะต่อโรคใด

โรคหนึ่งอาจพบร่วมกันในหลายคลินิกบริการ (PCT) 
  ๖.๒  Specific  Clinical Risk เป็นความเส่ียงทางคลินิกท่ีเกิดขึ้นกับเฉพาะโรคนั้นๆ เช่น ผู้ป่วยCerebrovascular 

disease มีภาวะIICP ,Tuberculosis มี Relapsหรือมี Re infection , DM Ulcer ถูกตัด
อวัยวะ ,PIH มี Eclampsia  
ภาวะตกเลือดหลังคลอด เป็นต้น 

๗.Medication error อุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาท้ังหมด (MED  Error) 

   ๗.๑ Prescribing Error ความผิดพลาดในการส่ังยา 
   ๗.๒  Pre-dispensing Error ความผิดพลาดในกระบวนการก่อนจ่ายยา 
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   ๗.๓ Dispensing Error ความผิดพลาดในการจ่ายยา 
  ๗.๔ Administration Error ความผิดพลาดในการให้ยาผู้ป่วย 
๘.โปรแกรมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆท่ีท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ENV) 

เช่น ช ารุด ไม่พร้อมใช้ ฯลฯ  
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
๑.การค้นหาความเสี่ยง 
     เป็นการบริหารความเส่ียงเชิงรุก   ท าให้สามารถลดความถี่และความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 
กลยุทธ์ในการค้นหาความเสี่ยง 
ก.ระดับหน่วยงาน 
๑) หน่วยงานท าการค้นหารวบรวมความเสี่ยงต่างๆ  ที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  โดยการ 
 -   ทบทวนกระบวนการหลักของงาน  หาจุดท่ีอาจเกิดความเส่ียง 
 -   ส ารวจส่ิงแวดล้อมในหน่วยงาน 
 -   ทบทวนจากบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน 
 -   ทบทวนเวชระเบียน 
 -   ค้นหาข้อมูลจากข่าวสาร  ส่ือต่างๆ 
 -   ระดมสมองจากประสบการสอบเทียบตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 -   การตรวจการณ์และการนิเทศ 
๒) ท าบัญชีรายการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 -   แยกหมวดหมู่  ตามความเหมาะสม 
 -   จัดล าดับความส าคัญ  โดยค านึงถึงความถ่ีของการเกิดและระดับความรุ่นแรงของผลกระทบ  
๓) วางแนวทางการจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
 -   วางแนวทางจัดการเชิงระบบ 
 -   วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Root  Cause  Analysis) 

  -   ในกรณีท่ีคาดว่าสามารถจัดการได้ภายในหน่วยงานให้น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อน าไปหา  
       แนวทางจัดการในระดับคณะกรรมการคร่อมสายงาน  เช่น PCT   ENV   IC  ต่อไป 

                -   น าข้อมูลมาสรุปจัดท าคู่มือส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน  ในการป้องกันและจัดการความเส่ียง 
 -   เฝ้าระวังและติดตามการด าเนินงานโดยดูจากรายงานอุบัติการณ์   และเครื่องช้ีวัดท่ีมีการเก็บ  
     ข้อมูล 
 -   ทบทวนคู่มือ  และมาตรการที่จัดท าไว้เป็นระยะ ๆ  ตามความเหมาะสม  และเมื่อเกิดความ
เส่ียงท่ีมีระดับผลกระทบรุนแรง 
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ข ระดับโรงพยาบาล 
๑)ค้นหาและรวบรวมความเสี่ยงต่างๆ  ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลโดย 
 -   ข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงาน 
 -   ข้อมูลการรายงานจากโปรแกรม HOSXP/ระบบต่าง ๆ 
 -   ส ารวจ/สัมภาษณ์หน่วยงาน 
 -   ค้นหาข้อมูลจากข่าวสาร  ส่ือต่าง ๆ 
 -   การข้อร้องเรียน การเรียกร้องค่าเสียหาย 
 -   การส ารวจตรวจสอบเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติงาน 
๒)ท าบัญชีรายการความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
 -   แยกหมวดหมู่  ตามความเหมาะสม 
 -   จัดล าดับความส าคัญ  โดยค านึงถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบ   ความถ่ีของการเกิด 
๓)วางแนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 -   วางแนวทางจัดการเชิงระบบ 
 -   วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง(Root  Cause  Analysis)      
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 ผังการค้นหาความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แหล่งอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน             โปรแกรม/ระบบ 
 

     
 
 
 
 

ก าหนดมาตรการ 

ท าบัญชีรายการความเสี่ยง
โรงพยาบาล 

ค้นหา / รวบรวม 

รายงานอุบัติการณ์ 

วางแนวทาง/
มาตรการ 

ท าบัญชีความเสี่ยง 

ค้นหา/รวบรวม 

ความเสี่ยง/ลงข้อมูลใน
ระบบComputer 

-  การเรียกร้องค่าเสียหาย 
- แหล่งข้อมูลภายนอก 
-  การส ารวจโรงพยาบาล 

รายงานอุบัติการณ์ 

วางแนวทาง/
มาตรการ 

ท าบัญชีความเสี่ยง 

ค้นหา/รวบรวม 

ความเสี่ยง/ลงข้อมูลใน
ระบบComputer 
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  ๒.  การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียงจะครอบคลุมต้ังแต่การประเมินความรุนแรง ผลกระทบ ประเมินการตอบสนองของ

เจ้าหน้าท่ีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  การจัดการกับการร้องเรียกร้องค่าเสียหาย   ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร
ความเส่ียง  การประมวลผลข้อมูลความเส่ียง 

 

การประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยง 

ระดับ ความเส่ียงทางคลินิก ท่ัวไป ความเส่ียงท่ัวไป 

A มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์/ความเส่ียงได้แต่ยังไม่เกิด
ตรวจพบได้ก่อน 

๑ -ไม่มีการเส่ือมเสียชื่อเสียง ทรัพย์สิน มีความเสียหาย
เล็กน้อยมูลค่าไม่ถึง๒๐๐๐บาท 

-ไม่มีผลกระทบด้านจิตใจ 
B เกิดอุบัติการณ์ไม่ถึงตัว ตรวจพบก่อน 

C เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว ไม่เป็นอันตราย ๒ -มีความเสียหาย มูลค่า ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐บาท 

-ในด้านจิตใจ อาจมีผลกระทบให้เกิดความกังวล 
เพิ่มขึ้น 

D เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว สังเกตอาการเพิ่ม แต่ไม่ต้อง
รักษา 

E เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว รักษาเพิ่มเติม ๓ มีความเสียหาย มูลค่า ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐บาท 

-ในด้านจิตใจ อาจมีผลกระทบให้เกิดความกังวล 
ความเครียด เพิ่มขึ้น 

F เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว อยูโ่รงพยาบาลนานขึ้น 

G เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว อันตรายถาวร พิการ ๔ ชื่อเสียงภาพพจน์เสียหาย ปรากฏในส่ือสาธารณะ/ถูก
ฟ้องร้อง ต่อองค์กร/วิชาชีพ มีความเสียหาย มูลค่า 
๑๐,๐๐๐บาทขึ้นไป 

-ในด้านจิตใจ อาจมีผลกระทบให้เกิด ความเครียด 
อย่างรุนแรง  รู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง  
เกิดความทุกข์ ต้องเยียวยา 

H เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว ต้องช่วยชีวิต 

I เสียชีวิต 
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ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกณฑ์การคิดคะแนนเพื่อน ามาจัดล าดับและจัดการกับความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด (Likeihood) 
ต่ า โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ภายใน๑๒ เดือน คะแนน ๑ 

ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นน้อย ภายใน ๖ เดือน คะแนน ๒ 
สูง โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง ภายใน ๓  เดือน คะแนน ๓ 

สูงมาก โอกาสเกิดขันสูงมาก ทุกเดือน คะแนน ๔ 
 

ผลกระทบ(Impact) 
ต่ า  ผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานระดับความรุนแรงความ

เส่ียงท่ัวไประดับ ๑และความเส่ียงทางคลินิกระดับ A-B-C-D 

 ผลกระทบต่อทรัพย์สินไม่รุนแรง ไม่เร่งด่วน ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยไม่รุนแรง 

 ผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรมรุนแรงเล็กน้อย 

คะแนน ๑ 

ปานกลาง  ผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานระดับความรุนแรงเส่ียง
ท่ัวไประดับ ๒และความเส่ียงทางคลินิกระดับ  E-F 

 ผลกระทบต่อทรัพย์สินไม่รุนแรง ไม่เร่งด่วน ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยรุนแรงเล็กน้อย 

 ผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรมรุนแรงเล็กน้อย 

คะแนน ๒ 

สูง  ผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานระดับความรุนแรง เส่ียง
ท่ัวไประดับ ๓ และความเส่ียงทางคลินิกระดับG-H 

คะแนน ๓ 

                          
ผลกระทบ               
โอกาส 

๑ 
(ต่ า) 

๒ 
(ปานกลาง) 

๓ 
(สูง) 

๔ 
(สูงมาก) 

๑ 
(ต่ า) 

 
 

   

๒ 
(ปานกลาง) 

 
 

   

๓ 
(สูง) 

 
 

   

๔ 
(สูงมาก) 
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 ผลกระทบต่อทรัพย์สินไม่รุนแรง ไม่เร่งด่วน ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยรุนแรงปานกลาง 

 ผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรมรุนแรงปานกลาง 
สูงมาก  ผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานระดับความรุนแรง เส่ียง

ท่ัวไประดับ ๔ และความเส่ียงทางคลินิกระดับ ระดับ I 

 ผลกระทบต่อทรัพย์สินรุนแรง/เร่งด่วน  

 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยรุนแรงมาก 

 ผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรมรุนแรงมาก 

คะแนน ๔ 

สูงสุด  ถูกฟ้องร้องหรอืขอชดเชยค่าเสียหาย  

 
 
 

แนวทางการจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ส าคัญ    โรงพยาบาลนาโพธิ ์

อุบัติการณ์ 
การจัดการ 

ควบคุมสถานการณ์ได้ ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ 
1. เสียชีวิตขณะดูแล    

รักษาที่โรงพยาบาล  
(ด้วยภาวะผิดปกติ) 

2. ความเคลื่อนทางยา
ท าให้ได้รับอันตราย/
เสียชีวิต 

3. มารดา/ทารก 
เสียชีวิต 

4. ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย/
พยายามฆ่าตัวตาย/
ถูกท าร้ายร่างกาย 

5. ความเคลื่อนจาก
การ ให้โลหิต 

6. ผ่าตัดผิดคนผิดข้าง
ผิดอวัยวะ 

การรายงาน 
-จนท.ท่ีพบเหตุการณ์แจ้งผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับทันทีท่ีพบเหตุการณ์(หน.จุด/แพทย์
เวร/ประธาน  RM,ประธานPCT) 
-บันทึกความเส่ียง แจ้งประธาน  RM 
การสอบสวนเหตุการณ์ 
-สอบสวนเหตุการณ์โดยทีมบริหารความเส่ียง
ของ 
โรงพยาบาลและ ประธานPCT  ,หัวหน้ากลุ่ม 
การพยาบาล  ภายใน ๒๔ชม. หลังรับแจ้ง
เหตุการณ์ 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
ทีม PCT เขียนรายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารและทีมน า ภายใน ๑ วัน 
-เขียนรายงานการตาย ในจุดท่ีเกี่ยวข้อง 
-เขียนใบรับรองการตาย 
-เก็บศพไว้ในโรงพยาบาล ณ.จุดท่ีจัดไว้อย่าง
น้อย  

การรายงาน 
-จนท.ท่ีพบเหตุการณ์แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ทันทีท่ีพบเหตุการณ์(หน.จุด/แพทย์เวร/ประธานRM ,
ประธานPCT,และผู้อ านวยการโรงพยาบาล) 
-บันทึกความเส่ียง แจ้งประธาน  RM 
การสอบสวนเหตุการณ์ 
-สอบสวนเหตุการณ์โดยทีมเจรจาไกล่เกล่ียของ
โรงพยาบาลประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ประธานRM ,ประธานPCT ,หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
,หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ,หัวหน้า  PCU ทันทีหลัง
รับแจ้งเหตุการณ์ 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
ทีม PCT เขียนรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และทีมน า ภายใน ๑ วัน  -เขียนรายงานการตาย ใน
จุดท่ีเกี่ยวข้อง 
-เขียนใบรับรองการตาย 
-เก็บศพไว้ในโรงพยาบาล ณ.จุดท่ีจัดไว้อย่างน้อย ๒ 
ชม. 

๘ 
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๒ ชม. 
-สร้างความเข้าใจ ปลอบโยน ให้ข้อมูลโดย
แพทย์เวร หัวหน้าจุด งานสุขภาพจิต 
-สร้างความเข้าใจในชุมชนโดยงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว งานประชาสัมพันธ์  ผู้อ านวยการ 
และคปสอ.  
-พิจารณาตามการสอบสวนและข้อเท็จจริง
โดยกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
 

-สร้างความเข้าใจ ปลอบโยน ให้ข้อมูลโดยแพทย์เวร  
หัวหน้าจุด งานสุขภาพจิต * การจัดการเกี่ยวกับชุมชน 
-สร้างความเข้าใจในชุมชนโดยงานเวชปฏิบัติครอบครัว 
งานประชาสัมพันธ์  ผู้อ านวยการ และคปสอ. 
-พิจารณาตามการสอบสวนและข้อเท็จจริงโดย
กรรมการบริหารโรงพยาบาล 
 

 

อุบัติการณ์ การจัดการ 
ควบคุมสถานการณ์ได้ ควบคุมสถานการณ์ได้ 

เกิดอัคคีภัย การรายงาน 
-จนท.ท่ีพบเหตุการณ์แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ทันทีท่ีพบเหตุการณ์(หน.จุด/แพทย์/ประธานRM,
ประธานENV ) 
-บันทึกความเส่ียง แจ้งประธาน  RM 
การสอบสวนเหตุการณ์ 
-สอบสวนเหตุการณ์โดยทีมบริหารความเส่ียงและทีม
ENV  , ภายใน ๒๔ชม. หลังรับแจ้งเหตุการณ์ 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
ทีม ENV เขียนรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
และทีมน า ภายใน ๑ วัน 
-จัดการตามแผนป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
-สร้างความเข้าใจในชุมชนโดยงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว  
งานประชาสัมพันธ์  ผู้อ านวยการ และคปสอ. 
   
 

การรายงาน 
-จนท.ท่ีพบเหตุการณ์แจ้งผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับทันทีท่ีพบเหตุการณ์(หน.จุด/แพทย์
เวร/ประธานRM/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
,ประธานENV) 
-บันทึกความเส่ียง แจ้งประธาน  RM 
การสอบสวนเหตุการณ์ 
-แจ้งต ารวจ โดยจุดท่ีพบเหตุการณ์และ
ต ารวจท าการสอบสวนเหตุการณ์ 
-สอบสวนเหตุการณ์โดยทีมเจรจาของ
โรงพยาบาลประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล /ประธานRM ประธานENV ,
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ทันที หลังรับแจ้ง
เหตุการณ์ 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
ทีม ENV เขียนรายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารและทีมน า ภายใน ๑ วัน 
-จัดการตามแผนป้องกันอัคคีภัยของ
โรงพยาบาล 
-สร้างความเข้าใจในชุมชนโดยงานเวชปฏิบัติ 
ครอบครัว งานประชาสัมพันธ์  ผู้อ านวยการ  
และคปสอ. 

๙ ๑๓ 
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อุบัติการณ์ 
การจัดการ 

ควบคุมสถานการณ์ได้ ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ 
 การเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
บุคลากรหรือโรงพยาบาล
(บุคลากรทะเลาะวิวาท
กับผู้รับบริการ) 

การรายงาน 
-จนท.ท่ีพบเหตุการณ์แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ทันที 
ท่ีพบเหตุการณ์(หน.จุด/แพทย์เวร/ประธานRM,) 
-บันทึกความเส่ียง แจ้งประธานความเส่ียง 
การสอบสวนเหตุการณ์ 
-สอบสวนเหตุการณ์โดยทีมบริหารความเส่ียงของ 
โรงพยาบาล  ภายใน ๒๔ชม. หลังรับแจ้ง
เหตุการณ์ 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
ทีม RM เขียนรายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารและทีมน า ภายใน ๑ วัน 
-เข้าระงับเหตุการณ์และแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกัน 
การถูกฟ้องร้อง 
-เขียนรายงานในจุดท่ีเกี่ยวข้อง 
-สร้างความเข้าใจ ปลอบโยน ให้ข้อมูลโดยแพทย์
เวร  
หัวหน้าจุด งานสุขภาพจิต 
-สร้างความเข้าใจในชุมชนโดยงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว งานประชาสัมพันธ์  ผู้อ านวยการ 
และคปสอ. 
   
 
   
 

การรายงาน 
-จนท.ท่ีพบเหตุการณ์แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ทันทีท่ีพบเหตุการณ์(หน.จุด/แพทย์เวร/ประธาน
RM/ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล) 
-บันทึกความเส่ียง แจ้งประธาน  RM 
การสอบสวนเหตุการณ์ 
-สอบสวนเหตุการณ์โดยทีมเจรจาของโรงพยาบาล
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  , 
ประธาน RM หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ,
หัวหน้ากลุ่ม 
การพยาบาล ,หัวหน้า  PCU ในพื้นท่ี ภายใน ๒๔ 
ชม. หลังรับแจ้งเหตุการณ์ 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
 -เข้าระงับเหตุการณ์และแก้ไขปัญหา 
-เขียนรายงานในจุดท่ีเกี่ยวข้อง 
-สร้างความเข้าใจ ปลอบโยน ให้ข้อมูลโดยแพทย์
เวร หัวหน้าจุด งานสุขภาพจิต 
-สร้างความเข้าใจในชุมชนโดยงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว งานประชาสัมพันธ์  ผู้อ านวยการ 
และคปสอ. 
  * การชดเชยความสูญเสีย 
-พิจารณาตามการสอบสวนและข้อเท็จจริงโดย
กรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 
 
หมายเหตุ  ประธาน  RM  (ผู้อ านวยการโรงพยาบาล) 
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๓.การจัดการความเสี่ยง 
๓.๑ ก่อนเกิดเหตุ 
 ๑) การหลีกเล่ียงความเส่ียง  เช่น  การส่งต่อผู้ป่วย,  ไม่ท าการรักษา/ท าหัตถการที่มีความเส่ียงสูง 
 ๒) ผ่องถ่ายความเส่ียง  เช่น  การจ้างเหมาบริษัทเพื่อดูแลเครื่องมือพิเศษท่ีใช้ในการแพทย์,เครื่องมือ
ทางห้องปฏิบัติการ 
 ๓) ป้องกันความเส่ียง  เช่น  มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติงาน,มีระบบบ ารุงเชิงป้องกันและ
มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ,มีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์  ปีละ  ๑  ครั้ง 
 ๔) แบ่งแยกความเส่ียง  เช่น  การแบ่งแยกหรือจัดให้มีระบบส ารองทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน  เช่น  
การส ารองอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุการแพทย์,การเตรียมความพร้อมใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า   การส ารองข้อมูล
บริหารโรงพยาบาลเพื่อความพร้อมในการให้บริการข้อมูลราชการ 
๓.๒ หลังเกิดเหตุ 
 ๑) การลดความสูญเสียหลังจากเกิดเหตุการณ์ 
 โดยใช้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีดูแล  แก้ไขปัญหาโดยฉับพลันภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  หลัง
รับทราบปัญหาด้วยความเอาใจใส่  และให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  โดยมีการประคับประคองสภาพจิตใจ
,ขวัญ – ก าลังใจ  ท้ังของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  พร้อมท้ังรายงานผลการแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริหาร
สูงสุด  และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  และติดตามประเมินผลภายหลังการไกล่เกล่ียอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) การบริหารเงินชดเชยค่าเสียหาย 
 กรณีท่ีต้องมีการชดเชยค่าเสียหายทีมเอื้ออาทร  จะเป็นผู้สรุปข้อมูลปัญหา  น าเสนอผู้บริหารสูงสุด
และทีมกรรมการบริหารโรงพยาบาล  ร่วมกันพิจารณาชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสม,ยุติธรรม ทุกฝ่าย
ท าเรื่องเสนอขอชดเชยหากเข้าเกณฑ์ ม.๔๑ 
 
การประเมินผล 
1) การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด 
2) การทบทวนความถ่ีและความรุนแรงของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 
3) มีการส่ือสารการตอบสนองของคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าคณะกรรมการ

โรงพยาบาลได้รับทราบ  ได้พิจารณา  และให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยญาติเจ้าหน้าท่ี  
และทรัพย์สินของโรงพยาบาล 
 

สรุปแนวทางในการ การจัดการอุบัติการณ์ 
 เมื่อเกิดอุบัติการณ์/ความเส่ียง  ผู้ประสบเหตุต้องประเมินการจัดการแก้ปัญหาในขั้นต้น  และ
ด าเนินการแก้ไขเบื้องต้นก่อน  จากนั้นให้ด าเนินการตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์/อุบัติการณ์ดังนี้ 
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เหตุการณ์รุนแรงน้อย(A-B-C-D,๑-๒) 
-   หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแก้ไข   พร้อมหาแนวทาง/มาตรการป้องกันเขียนใบรายงานส่งเลขา
คณะกรรมการความเส่ียงโรงพยาบาลตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๑ เดือน 
-   หัวหน้าหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ  ทบทวนวิธีปฏิบัติงาน 

 -   หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้พบเหตุการณ์ลงบันทึกข้อมูลลงComputer WWW.naphohos.com
เหตุการณ์รุนแรงปานกลาง(E-F),๓) 

-   หัวหน้าหน่วยงานติดตามการแก้ไขปัญหารายงานหัวหน้ากลุ่มงาน/PCT เพื่อร่วมแก้ปัญหา  และ
เขียนใบรายงานส่งเลขาฯRM ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  (ไม่ควรเกิน  ๑ สัปดาห์  หรือหากเกิด
เหตุการณ์ในวันหยุดควรส่งวันแรกของวันท าการ)และด าเนินการหา  Root  Cause  Analysis; RCA  
ส่ง  RM  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  (ไม่ควรเกิน  ๑ เดือน ) 

- หัวหน้าหน่วยงาน/กลุ่มงาน  ผู้รับผิดชอบ  ทบทวนคู่มือปฏิบัติและประกันคุณภาพ 
เหตุการณ์รุนแรงมาก(G-H-I,๔) 

-   หัวหน้าหน่วยงานแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน/ประธานทีมท่ีเกี่ยวข้องทันที  แจ้งทีมไกล่เกล่ียร่วมเจรจา
ต่อรอง/แก้ไขสถานการณ์เบ้ืองต้น  และรายงานด้วยวาจาทันที  ต่อผู้อ านวยการ/หรือผู้รักษาการแทน  
พร้อมเขียนในรายงานส่งRM(ไม่ควรเกิน  ๒๔ ช่ัวโมง  หรือหากเกิดเหตุการณ์ในวันหยุดควรส่งวันแรก
ของวันท าการ)และด าเนินการหา RCA ส่งเลขาฯ  RMตามระยะเวลาท่ีก าหนด(ไม่เกิน  ๑๕  วัน) 
-   หัวหน้าหน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีมน า/ทีมRMก าหนดแผนจัดการโดยเร่งด่วน   และท า  RCA  ก าหนด
มาตรการป้องกันการเกิดซ้ าโดยเร็ว(ไม่ควรเกิน ๒  สัปดาห์  ภายหลังเกิดเหตุการณ์) ผู้บริหารระดับสูง
ติดตามอย่างใกล้ชิด 
-   รายงานด่วนต่อผู้อ านวยการ/RM ให้ทราบทันทีทางโทรศัพท์  หรือช่องทางอื่นโดยเร็วท่ีสุด   
เพื่อให้มีการควบคุมสถานการณ์  และด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

การจัดการข้อร้องเรียน 
๑)  ผู้รับขอร้องเรียน  แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าตามแนวทางท่ีวางไว้  หรือตามประสบการณ์  สามัญ
ส านึก 
๒) รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน  ในกรณีแก้ไขปัญหาตามล าพังไม่ได้ 
๓) ด าเนินงานการแก้ไข/จัดการณ์ข้อร้องเรียนนัน้แล้ว  มีระบบการส่ือสารให้ทราบโดยจดหมาย
ราชการ (กรณีผู้ร้องเรียนระบุช่ือ  ท่ีอยู่) บอร์ดประชาสัมพันธ์   การส่ือสารกับผู้น าชุมชนผ่าน
ผู้อ านวยการ/ผู้แทนโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 

http://www.naphohos.com/
http://www.naphohos.com/
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ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ๑)ทุกหน่วยงานมีการรายงานความเส่ียงท่ีพบในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ได้แก่ 
 -   แบบบันทึกอุบัติการณ์  ใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ตามหัวข้อและรายละเอียดท่ีก าหนด   
ซึ่งจะถูกส่งไปรวบรวมไว้ที่เลขาฯทีมบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาล   
 -   แบบบันทึกอุบัติการณ์/แบบรายงานผลการจัดการความเส่ียง  จะมีประจ าหน่วยงาน
ส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีเขียนรายงานอุบัติการณ์  และวิธีการแก้ไข 
 -   แบบสรุปรายงานอุบัติการณ์ประจ าเดือน  ส่งให้เลขาฯทีมบริหารความเส่ียงของ
โรงพยาบาลเดือนละ ๑ครั้ง 
 ๒) มีช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนรายงานความเส่ียง  โดยมีความหมายหลากหลาย  สะดวก  
เป็นความลับ  และมีการส่ือสารย้อนกลับ  เช่น  ส่งในตู้รับความคิดเห็น   ส่งผ่านหัวหน้าหน่วยงาน   
ส่งทาง  web  page  ของโรงพยาบาล 
 ๓) มีการจัดท าฐานข้อมูลความเส่ียง และระบบสารสนเทศ(ส่ือสารทั่วท้ังองค์กร)มีการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   และน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๔) มีการวิเคราะห์   ประมวลผลความเส่ียง  แสดงแนวโน้ม  ความสูญเสีย  วิเคราะห์
อุบัติการณ์  เพื่อให้ทราบสถานการณ์และประเมินความเส่ียงในอนาคต 
หมายเหตุ   การตอบสนองต่อปัญหาเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้การรายงานประสบความส าเร็จ 
 เหตุการณ์/อุบัติการณ์ท่ีรุนแรง  ท่ีมีโอกาสถูกฟ้องร้อง  ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน  
ถูกต้องและเป็นความลับ  โดยด าเนินการดังนี้ 

1) ผู้ประสบเหตุการณ์ต้องแจ้งให้ผู้จัดการความเส่ียงทราบโดยเร็วภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
2) รวบรวมหลักฐานให้มากท่ีสุด  และเก็บในท่ีปลอดภัย 
3) การระงับค าเรียกร้องค่าเสียหาย   โดยการตอบสนองต่อผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม  

ตรงไปตรงมาเพื่อลดความตึงเครียด  และขจัดความเข้าใจผิดท่ีเกิดขึ้น 
4) สืบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียด  ไม่มีอคติ 

หมายเหตุ   - หลีกเล่ียงการเผชิญหน้าระหว่างผู้ป่วย/ญาติ  กับเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นคู่กรณ 
      -  ผู้ไกล่เกล่ียต้องวางตัวให้เป็นที่เช่ือถือและวางใจแก่ผู้เสียหายว่ามีความเป็น     

การเรียกร้องค่าเสียหาย 
i. เหตุการณ์/อุบัติการณ์ท่ีรุนแรง  ท่ีมีโอกาสถูกฟ้องร้อง  ต้องได้รับการจัดการอย่าง

เร่งด่วน  ถูกต้องและเป็นความลับ  โดยด าเนินการดังนี ้
ii. ผู้ประสบเหตุการณ์ต้องแจ้งให้ผู้จัดการความเส่ียงทราบโดยเร็วทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
iii. รวบรวมหลักฐานให้มากท่ีสุด  และเก็บในท่ีปลอดภัย 
iv. ทีมเจรจาไกล่เกล่ียต่อรองเข้าระงับค าเรียกร้องค่าเสียหาย   โดยการตอบสนองต่อ

ผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม  ตรงไปตรงมาเพื่อลดความตึงเครียด  และขจัดความ
เข้าใจผิดท่ีเกิดขึ้น 

v. สืบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียด  ไม่มีอคติ 
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หมายเหตุ  

- หลีกเล่ียงการเผชิญหน้าระหว่างผู้ป่วย/ญาติ  กับเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นคู่กรณี 

- ผู้ไกล่เกล่ียต้องวางตัวให้เป็นท่ีเช่ือถือและวางใจแก่ผู้เสียหายว่ามีความเป็น     
กลางไม่พึ่งพาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่มีต าแหน่งจากการเลือกตั้งเพื่อให้เป็น
ตัวแทนในการไกล่เกล่ีย 

แนวทางปฏิบัติในการรับเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การรับเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากการเปิดตู้รับความคิดเห็น 
  ๑.๑ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการเปิดตู้รับความคิดเห็น เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
   นางล าดวน  รูไธสง 

๑.๒ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เปิดตู้รับความคิดเห็นอย่างน้อยเดือนละ๑ ครั้ง โดยน าใบ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 
ครึ่งหนึ่งขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา 

๑.๓ เลขาฯความเส่ียงบันทึกข้อเสนอให้ทีม/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไข 
๑.๔ หากผู้ร้องเรียนได้ลงช่ือและต้องการท่ีจะให้ตอบข้อเสนอให้เลขาฯความเส่ียงติดตามผล

การแก้ไขและบันทึกการแก้ไขให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง(ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)ลงนาม
ก่อนท่ีจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ 
๒. การรับเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  

๒.๑ หน่วยงานทุกหน่วยงานให้มีแบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ประจ า
หน่วยงาน ไว้ 
๒.๒ หากมีผู้ต้องการร้องเรียน/มีข้อเสนอแนะ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับเรื่องบันทึกข้อมูลลงในแบบ

 บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ประจ าหน่วยงาน กรอกรายละเอียดให้ครบทุก
 ช่องและให้ถ่ายเอกสารส่งRM  ๑ ชุด 

  ๒.๓ กรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน ครึ่งหนึ่งขึ้นพิจารณาข้อเสนอแนะจากบันทึกข้อ 
 ร้องเรียนจากหน่วยงาน 

๒.๔ เลขาฯความเส่ียงรับแบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ประจ าหน่วยงาน 
 และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๒.๕  ประมวลผลรายงานประจ าเดือนโดยงานสารสนเทศผู้รับผิดชอบโปรแกรมความเส่ียง
 (นาย ธีระพงษ์  ศรียอด) 
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แนวทางปฏิบัติในการรับเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (แสดงเปน็ Flow chart) 
 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจาก 
แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ (ประจ าตู้รับความคิดเห็น ) 

การรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากแบบ
บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  

(จากทะเบียน) 

ส่งส ำเนำแจ้งเลขำฯควำมเสี่ยง  
แผ่นจริงไว้ท่ีหน่วยงำน 

 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการเปิดตู้รับความคิดเห็นและติดตามท่ีหน่วยงานทุกวัน 

เลขาฯความเสี่ยงรับและเปิดผนกึแบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ น าข้อมูลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสียง 

 
เลขาความเสี่ยงน าขอ้มูลผลการประชุมส่งทีมท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขและติดตามการด าเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะปิดประเด็นได้ 
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แนวทางปฏิบัติในการรับรายงานอุบัติการณ์/ความเสี่ยง 
 ๑. การรับรายงานอุบัติการณ์/ความเสี่ยง 

๑.๑ เมื่อเกิดอุบัติการณ์/ความเส่ียงขึ้น ให้ผู้ประสบเหตุ/ผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์/ผู้ท่ีเกี่ยวข้องบันทึก
อุบั ติการณ์/ความเส่ียงลงในแบบรายงานอุบั ติการณ์/ความเส่ียง หรือผ่านทางโปรแกรมความเส่ียง ท่ี 
www.naphohos.com ท่ีมีอยู่ในทุกหน่วยงานและสามารถลงได้ทุกแห่งท่ีเช่ือมเครือข่าย Internetไว้ 

๑.๒ หากสามารถแก้ไขได้ ให้แก้ไขในเบ้ืองต้น และรีบส่งแบบรายงานอุบัติการณ์/ความเส่ียง ไปยังเลขาฯ
ความเส่ียง (อุบัติการณ์/ความเส่ียง) ในวันนั้น  กรณีในเวลาราชการ หรือหัวหน้าเวร กรณีนอกเวลาราชการ หาก
หัวหน้าเวรสามารถแก้ไขได้ ให้แก้ไขในเบ้ืองต้น และต้องรีบรายงานเลขาฯความเส่ียง (อุบัติการณ์/ความเส่ียง) ต่อ
โดยด่วน 

๑.๓ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการติดตามการรายงานอุบัติการณ์/ความเส่ียง เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
   ล าดับท่ี ๑ นางล าดวน   รูไธสง 
   ล าดับท่ี ๒  นางสาวศศิกร  ชานุวงศ์  

๒. การบันทึกรายงานอุบัติการณ์/ความเสี่ยงลงในทะเบียนบันทึกอุบัติการณ์/ความเสี่ยง 
๒.๑ หลังจากเลขาฯความเส่ียง(อุบัติการณ์/ความเส่ียง) ได้รับรายงานอุบัติการณ์/ความเส่ียงแล้ว จะมา
บันทึกในทะเบียนบันทึกอุบัติการณ์/ความเส่ียงทุกสัปดาห์ 
๒.๒ การบันทึกทะเบียนบันทึกรายงานอุบัติการณ์/ความเส่ียง ปฏิบัติดังนี้ 

 วันท่ี  เวลาช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์เป็นเวร เช้า บ่าย ดึก 
 กรอกช่ือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

o โปรแกรมความเส่ียง 
o ลงระดับความเส่ียง 
o ทีมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
o ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ ผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี หรือทรัพย์สิน 
o ประธานความเส่ียงตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลในระบบComputerทุก

วัน  
o หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างานตรวจข้อมูลข้อมูลในระบบComputerทุกวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naphohos.com/


31 

 

 31 

 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ใบแจ้งโอกาสพัฒนา 
 
 ๑. กรณีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะหรืออุบัติการณ์/ความเสี่ยงน าเข้าที่ประชุมความเสี่ยง 

๑.๑ ท่ีประชุมทบทวนหาข้อสรุปกับเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบแจ้งโอกาสพัฒนา 
ส่งถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทันทีท่ีได้ข้อสรุป โดยไม่ต้องส่งส าเนาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะหรืออุบัติการณ์/ความ
เส่ียงไปด้วย เพราะมีต้นขั้วอยู่ท่ีหน่วยงานแล้ว (หากส่งไปแล้วท่ีหน่วยงานไม่มีต้นขั้วอยู่ ให้ติดต่อขอส าเนาจากทีม
ความเส่ียงได้เป็นกรณีไป) ยกเว้น กรณีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะท่ีมาจากตู้รับความคิดเห็น ให้ส่งส า เนาแนบไป
ด้วย 

 
๒. กรณีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะหรืออุบัติการณ์/ความเสี่ยงไม่ต้องน าเข้าที่ประชุมความเสี่ยง 

 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอให้ปรับปรุงคุณภาพ( Flow chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะหรืออุบัติการณ์/ความเสี่ยงน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการความเสี่ยงแล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบขอให้
ปรับปรุงคุณภาพส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้ข้อสรุป 

 

กรณีไมม่ีการขอติดตามงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ต้องส่งเอกสารใดกลับคืนทีม
ความเสี่ยง ให้หน่วยงานพัฒนาต่ออย่าง

ต่อเนื่องและติดตามโอกาสพัฒนานั้นต่อไป 

 

ในกรณีที่มีการขอติดตามงาน ให้
หน่วยงานด าเนินการแก้ไขและกรอก

รายละเอียดด้านหลังหรือพิมพ์
เพิ่มเติมตามรูปแบบP-D-C-A 

 

ส่งคืนเลขาฯความเสี่ยง 
(อุบัติการณ์/ความเสี่ยง ภายใน

เวลาที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
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รายงานอุบัติการณ์ (Incident  report)โรงพยาบาลนาโพธิ์ 
 วันที่…………เดือน…………………พ.ศ……........…เวลา…….............น.   สถานที่เกิดเหตุ................................................................. 

ชื่อผู้ป่วย………………………………………………………HN…………………AN……………………. 
เหตุการณ์(ให้ท าเคร่ืองหมาย/ในช่องสี่เหลี่ยมทุกข้อที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น) 

โปรแกรมความเสี่ยงในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย  9  มาตรการจ าเป็นต่อความ

ปลอดภัย 
1.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง ผิด

หัตถการ................................................ 
2.การติดเช้ือในโรงพยาบาลระบุ.............
SSI…………CAUTI…………อื่นๆ............... 
3.บุคลากรติดเช้ือจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

4.การเกิดMedication ErrorsและAdverse 
Drugs Event………………………………………. 

5.การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด 
6.การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด 

7.ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค 
8.LAB Errors....................................... 

9.การคัดกรองคลาดเคล่ือน..................... 
............................................................... 

การคลอด 
 มารดา/ทารกเสียชีวิต 

 ระบุช้ือคนผิด/ส่งมอบทารกผิดคน 
 อื่นๆ......................................................... 

............................................................ 
............................................................. 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
............................................................. 

 เสียชีวิต.............................................. 
 CPR,ใส่ ET Tube………………………… 
 Refer โดยไม่ได้วางแผน...................... 
 Re-visitท่ี ER ภายใน48ชม................ 
 Re-admit ด้วยโรคเดิมภายใน28วัน 

 miss diagnosis 
 miss treatment 

 deley treatment 
 FALLพลัดตกหก ล้มระบุ................... 
 Pressure ระดับ................................                

 ทรุดลงขณะรอรับบริการ 
 Re-admit ซ้ าด้วยโรคเดิม        

ภายใน ๒๘ วัน................................ 
 อุบัติการณ์ในกระบวนการจ าหน่าย 

 ............................................................ 
สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร 

 ผู้รับบริการร้องเรียนระบบบริการ
เช่น ช้า ถูกลัดคิว........................... 
 ร้องเรียนพฤติกรรมบรกิารไม่

เหมาะสม………………………………….. 
 ละเมิดสิทธิ์ของผู้รับบริการ............. 
 ไม่สมัครใจอยู่.................................. 

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

 

โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที ่

 ขอมมีคมท่ิมต าจากการท างาน 
 สารน้ ากระเด็นเข้าตา 

 เจ้าหน้าท่ีติดเช้ือจากการท างาน 
 เจ้าหน้าท่ีได้รับอันตรายอื่นๆ.ระบุ......... 
 .............................................................. 

 ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน 
โปรแกรมโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 
 ปัญหาระบบน้ าใช้.............................. 

 ปัญหาระบบน้ าด่ืม............................... 
 ปัญหาระบบน้ าเสีย.............................. 

 เกิดอัคคีภัยและไม่สามารควบคุมได้ 
 ไฟฟ้าดับนานเกิดผลต่อการบริการ....... 
 ปัญหาเรื่องไฟอื่นๆ................................ 
 ปัญหาระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ.......... 
 โจรกรรม/ลักขโมย............................... 
 ............................................................. 

โปรแกรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
เคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ ระบุ

...................................................................
โปรแกรมสารสนเทศและเวชระเบียน 

 คอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้ 
เวชระเบียนหายเอกสารเวชระเบียน 

 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
 เวชระเบียนผิดคน 
 เวชระเบียนหาย 

อื่นๆระบุ......................................... 
      

ด้านหน้า 
NAPHO RM -๐๐๑ 
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             ด้านหลัง
การทบทวนแก้ไขเบื้องต้น 

รายละเอียด (เขียนเพิ่มหรือแยกกระดาษได้อีก ถ้ามีความจ าเป็น 
- มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน ................................................................................................................................................. 

เป็นความเส่ียงด้าน  คลินิก  ส่ิงแวดล้อมความปลอดภัย  การติดเช้ือ (IC) ระบบยา  ข้อร้องเรียน/สิทธิผู้ป่วย 

 ทรัพยากร (คน เงิน ของ)  ระบบข้อมูล/สารสนเทศ  อื่นๆ ................................................................... 

- ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์  A  B  C  D  E  F G H  I ความเส่ียงท่ัวไป  1 2 3  4 
(ค าอธิบายให้ดูเอกสาร ด้านหลัง ประกอบการพิจารณาจัดระดับความรุนแรง) 
- เพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ....................................................................................................................................... 
- ได้จัดการแก้ไขอะไรไปบ้างในทันที .................................................................................................................................... 
- ข้อเสนอการแก้ไขระยะยาว ............................................................................................................................................. 

ใครที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติการณ์  เจ้าหน้าท่ี  ผู้ป่วย   ญาติผู้ป่วย  อื่นๆ ระบุ ................................. 
ส่วนท่ี 2 ส าหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ต้องการสืบค้นหาข้อมูลต่อใช่หรือไม่                                           ใช่                                ไม่ใช่        
ข้อมูลเพิ่มเติม ..................................................................................................................................................................... 
ประสานงานหรือ ส่งรายงาน วันท่ี .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............................. ส่งต่อไปท่ีใด 

หน่วยงาน ..................................... คณะกรรมการ .......................................ผู้เกี่ยวข้อง............................. 

ผลการติดตาม   แก้ไขได้      แก้ไขไม่ได้ ......................... รอพิจารณา……………………………………………………………… 
สรุปผล .............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ................................................................................. ต าแหน่ง ...................................................... วันท่ี ................... 
ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ ความเสี่ยงทางคลินิก และความเสี่ยงท่ัวไป 

ระดั
บ 

ความเสี่ยงทางคลินิก ทั่วไป ความเสี่ยงทั่วไป 

A มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์/ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่เกิด ๑ -ไม่มีการเสื่อมเสียชื่อเสียง ทรัพย์สิน มีความเสียหายเล็กน้อย
มูลค่าไม่ถึง๒๐๐๐บาท 
-ไม่มีผลกระทบด้านจิตใจ 

B เกิดอุบัติการณ์ไม่ถึงตัว ตรวจพบก่อน 

C เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว ไม่เป็นอันตราย ๒ -มีความเสียหาย มูลค่า ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐บาท 
-ในด้านจิตใจ อาจมีผลกระทบให้เกิดความกังวล เพิ่มขึ้น 

D เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว สังเกตอาการเพิ่ม แต่ไม่ต้องรักษา 

E เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว รักษาเพิ่มเติม ๓ มีความเสียหาย มูลค่า ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐บาท 
-ในด้านจิตใจ อาจมีผลกระทบให้เกิดความกังวล ความเครียด 
เพิ่มขึ้น F เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว อยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 

G เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว อันตรายถาวร พิการ ๔ ชื่อเสียงภาพพจน์เสียหาย ปรากฏในสื่อสาธารณะ/ถูกฟ้องร้อง 

                                    

NAPHO RM -๐๐๑ 
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H เกิดอุบัติการณ์ ถึงตัว ต้องช่วยชีวิต ต่อองค์กร/วิชาชีพ มีความเสียหาย มูลค่า ๑๐,๐๐๐บาทขึ้นไป 
-ในด้านจิตใจ อาจมีผลกระทบให้เกิด ความเครียด อย่างรุนแรง  
รู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง  เกิดความทุกข์ ต้องเยียวยา I เสียชีวิต 

  
 

แบบบันทึกการรับรายงานเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  
(ประจ าตู้รับความคิดเห็น โรงพยาบาลนาโพธิ์) : NAPHO RM_๐๒ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบบันทึกการรับรายงานเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  

(ประจ าตู้รับความคิดเห็น โรงพยาบาลนาโพธ์ิ) 

 ผู้มารับบริการ   ญาติ   ผู้มาติดต่อ  เจ้าหน้าท่ีรพ. 
 

วันท่ีมารับบริการ........................................เวลา..........................น. 
ข้อร้องเรียน 
.........................................................................................................  
.................................................................................................. ....... 
.........................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 

.........................................................................................................  

..........................................................................................................  

.........................................................................................................  
บริการท่ีประทับใจ 
.......................................................................................................... 
..........................................................................................................  
............................................................................................ ............. 

 

ท่านท่ีต้องการทราบผลการด าเนินงาน กรุณาแจ้ง
รายละเอียด เพ่ือติดต่อกลับ 

ช่ือ..สกลุ...........................................................................................  
ท่ีอยู่................................................เบอร์โทรศัพท์.. ......................... 

ขอขอบพระคุณ 

จัดท าโดยทีมบริหารความเส่ียง โรงพยาบาลนาโพธิ์ โทร ๐-๔๔๖๒๙-๓๒๗ ต่อ ๑๓๐ 
 
 

NAPHO RM_๐๐๓ 
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 แบบบันทึกการรับรายงานเร่ืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  :  
ข้อมูลผู้ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ หน่วยงานท่ีเป็นท่ีมาของค าร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อมูลท่ัวไป (กรณีต้องการระบุ) การจัดแบ่งประเภท 

ช่ือ.สกุล........................................ … 
ท่ีอยู่……………………………… 
โทรศัพท์......................................     

 ผู้มารับบริการ    ญาติ 

 ผู้มาติดต่อ         เจ้าหน้าท่ีรพ. 

 อื่นๆ (ระบุ)................................. 

 ลายลักษณ์อักษร         วาจา 

 โทรศัพท์ 

 อื่นๆ (ระบุ)................................. 
ข้อมูลผู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

 
ช่ือ..........................................................................หน่วยงาน.......................................วันท่ี.........................เวลา................. 
 
ข้อร้องเรียน
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ โปรดเก็บส าเนาไว้ที่หน่วยงานและน าแผ่นจริงแจ้งเลขาฯความเส่ียง (เรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ) นางล าดวน 
รูไธสงได้  ทุกวันหาก ด่วนกรุณาโทรศัพท์แจ้งทันที  
หรือส่งข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนได้ทาง E-mail : ruthaisong_duan@hotmail.com 
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ใบขอให้ปรับปรุงคุณภาพ 
 
 
                                                                                      
เรียน หัวหน้าหน่วยงาน/ประธาน............................................................................. 
 เนื่องจากมีการค้นพบความเส่ียง/เกิดอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะในหน่วยงานของท่าน  
เมื่อวันท่ี............................................................เวลา.................................................น. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ท่ีมาของใบแจ้งโอกาสพัฒนา  ค าร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เลขท่ี.............../...........................                   ตู้รับความคิดเห็น 

 การส ารวจความพึงพอใจ                                                ความเส่ียง/อุบัติการณ์ 

 การ เยี่ ยมส ารวจภายในครั้ ง ท่ี . . . . . . . . / . . . . . . . .                          อื่ นๆ
.................................................... 

ผู้ออกใบแจ้งโอกาสพัฒนา :   
 

ต าแหน่ง  
วันท่ี 

ผู้รับใบแจ้งโอกาสพัฒนา : 
 

ต าแหน่ง  
วันท่ี 

รายละเอียด 
.................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
   ดังนั้น ทีมบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลนาโพธิ์ จึงขอความร่วมมือจากท่านและทีมงาน ในการตรวจสอบและ/หรือแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว โดยทีมบริหารความเส่ียง   ไม่ขอติดตามงาน ให้หน่วยงานพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่อง 

                                                                ขอติดตามงาน ภายในวันท่ี................... ......................................... ......... จัก
ขอบพระคุณยิ่ง 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(นายแพทย์  เวฬุวัน  อินทอง) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลนาโพธิ์ 

 
 

ลงช่ือ.................................................................................. 
(นางล าดวน   รูไธสง) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
 
 
 

เลขท่ี............../.................................... 
วันท่ีส่ง................................................ 
เวลา..................ผู้ส่ง........................... 

ใบขอให้ปรับปรุงคุณภาพ 
 

NAPHO RM_๐๔        ด้านหน้า 
 

NAPHO-RM_๐๔   ด้านหลัง 
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เรียน ประธานทีมบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
 จากการได้รับใบขอให้ปรับปรุงคุณภาพ ทางหน่วยงานได้ด าเนินการแล้วมีรายละเอียดดังนี้ 

 วิเคราะห์สาเหตุ เนื่องจาก........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
 การแก้ไข/แนวทางป้องกัน................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

      ด าเนินการแล้ว เมื่อวันท่ี.................................................................................................................................................. 
     ผลการด าเนินการ................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 

      ยังไม่ได้ด าเนินการ   เนื่องจาก ...................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ................................................ 

(.................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 

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

 
 
วันท่ี........................................... 
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                  แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยงระดับหน่วยงาน………………………… 

ความเสี่ยง/โอกาสในการพัฒนา ระดับความ
รุนแรง 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

ประเมินความเสี่ยง คะแนนความเส่ียง 
คะแนนผลกระทบXคะแนนจ านวน 

ล าดับ 
ผลกระทบ 
(I:๑-๕) 

จ านวนความเสี่ยง 
(๑-๔) 

       

       
       
       

       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPHO RM_๐๕ 
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ค าอธิบายการกรอกแบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

ประเด็น ค าอธิบาย 
รายการ/ประเด็นความเส่ียง ระบุรายการ/ประเด็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบ หรือ อาจสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว  หรือ ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายของขั้นตอน/

กิจกรรมนั้นๆ 
ประเภทความเส่ียง 
 

(๑)ความเส่ียงด้านคลินิก   (๒)ความเส่ียงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   (๓)ความเส่ียงด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  (๔)ความเส่ียงด้านสิทธิ
ผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร  (๕)ยาและสารน้ า (๖)ความเส่ียงด้านสารสนเทศและเวชระเบียน (๗)ความเส่ียงด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล (๘)ความเส่ียงด้านการจัดการทรัพยากรและบุคลากร 

ผลกระทบ ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้นๆ  แบ่งเป็น ๔ ระดับ  ได้แก่ 
ระดับ ๑ – ต่ า   /   ระดับ ๒ – ปานกลาง   /   ระดับ ๓ –สูง  /  ระดับ ๔ – สูงมาก   

จ านวนความเส่ียง /ความถ่ีท่ีคาดว่าจะเกิดความเส่ียงนั้นๆ  แบ่งเป็น ๔ ระดับ  ได้แก่ 
ระดับ ๑ – ต่ า  (๑-๕ครั้ง/เดือน) ,   ระดับ ๒ – ปานกลาง  (๖-๑๐ครั้ง/เดือน) ,   ระดับ ๓ –สูง (๑๐-๒๐ครั้ง/เดือน) , ระดับ ๔  (สูงมาก  >๒๐
ครั้ง/เดือน) 

คะแนนความเส่ียง ค่าคะแนนความเส่ียงท่ีเกิดจากผลกระทบ คูณกับ ความถ่ี   

ล าดับ จัดล าดับตามคะแนนความเส่ียง เพื่อจัดล าดับความส าคัญ  
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แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน……………………………. 

 
ความเสี่ยง/โอกาสในการพัฒนา กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์/

เป้าหมาย 
แผนด าเนินการ  

(การป้องกัน,ระเบียบ,วิธี,คู่มือ,ข้อตกลงระหว่างหน่าย
งาน) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

แบบเฝ้าระวังความเสี่ยงตามบัญชีรายการความเสี่ยงของหน่วยงาน………………….. 
 

P(prevention): การป้องกัน  A(avoidance): การหลีกเลี่ยง   T(transfer):การถ่ายโอนความเสี่ยง   S(segregation):การแบ่งแยกความเสี่ยง  R(reduction): การลดความสูญเสีย   

NAPHO RM_๐๖ 
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ฝ่าย/หน่วยงาน………….……............     โรงพยาบาลนาโพธิ์    จ.บุรีรัมย์ 
 

ล าดับ รายการความเสี่ยง ระดับความ
รุนแรง 

จ านวนการเกิดอุบัติการณ์ (คร้ัง) รวม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

NAPHO RM_๐๗ 
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