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-เพื่อใหมีการบรหิารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

-เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก และมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง

-เพื่อใหผูจัดการความเสี่ยงกองหรือหนวยงานรับทราบขอบเขตความรับผิดชอบ 

-เพื่อใหมีการกําหนดเหตุการณไมพึงประสงคตามระดับความรนุแรงและผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึน

   วัตถุประสงค 



-เพ่ือใหมีระบบการรายงานความเสี่ยงที่ชัดเจนตามระดับความรุนแรงที่กําหนด  

ระดับความรุนแรง G-I ซ่ึงกําหนดใหทุกหนวยรายงานผูจัดการความเสี่ยง ทันที
-เพือให้มีการทบทวนและวเิคราะห์หาสาเหตุรากเหง้า(Root Cause 
Analysis)ของการเกดิเหตุการณ์ความเสียง

-นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการให้

ดีขึนอย่างต่อเนือง

   วัตถุประสงค( ตอ)







PMK-RM-001
ระบบบริหารความเสยีงระดบัโรงพยาบาลของ รพ.รร๖





•ความเสยีง (Risk) หมายถึง โอกาสทีจะ
ประสบกบัความสูญเสียหรือสิงทีไมพ่ึง
ประสงคท์งัดา้นรา่งกาย จิตใจสงัคม 
และจิตวิญญาณ

•ความเสยีงในโรงพยาบาล (Hospital 
Risk) หมายถึง โอกาสทีจะประสบกบั
ความสูญเสียหรือสิงทีไมพ่ึงประสงค ์โดย
ความเสียงอาจเกิดขึนต่อผูร้บับริการ 
บุคลากร และโรงพยาบาล

•ความคลาดเคลือน (Error) หมายถึง 
เหตุการณที์ผิดปกติทีสามารถป้องกนั
ไดโ้ดยอาจส่งผลใหเ้กิดอนัตราย
หรือไมเ่กิดอนัตรายก็ได ้           



• อุบัตกิารณ์ (Incident) หมายถงึ เหตกุารณ์ผิดปกต ิ
หรือเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ หรือความคลาดเคลอืน  ที
เกิดขนึโดยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สิน ตอ่ผู้ รับบริการ บคุลากร และ
โรงพยาบาล

เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ (Adverse Event: AE) 
หมายถงึ เหตกุารณ์ทีผิดปกติ ทีอาจมีความคลาดเคลือน

เกิดขนึหรือไม่ก็ได้ แตเ่กิดผลเสียหาย บาดเจ็บ หรืออนัตราย 

ตอ่ผู้ รับบริการ / บคุลากร / โรงพยาบาล 

เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์รุนแรง (Sentinel Event) 

หมายถึง ความเสียงทเีฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทก่ีอให้เกิดการเสียชีวิต หรือ

สูญเสียหน้าทีการทาํงานของอวัยวะอย่างถาวร 





• เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์รุนแรง (Sentinel Event) หมายถึง ความเสียงทเีฝ้าระวังเป็นพิเศษ
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทก่ีอให้เกิดการเสียชีวิต หรือสูญเสียหน้าทีการทาํงานของอวัยวะ
อย่างถาวร 

Unexpected death:
การเสียชีวิตโดยไม่คาดการณ์

การผ่าตัดผิดตาํแหน่ง ผิด

ประเภท ผิดคน

 การมีอุปกรณ์ตกค้างใน

ร่างการผู้ป่วย

 การทาํร้ายร่างกาย/

ฆาตกรรมใน รพ.

 การทาํร้ายร่างกาย/

ฆาตกรรมใน รพ.
 อุบัตกิารณ์ทเีสียงต่อการ

เสียชือเสียง/ฟ้องร้อง

เหตกุารณ์กลุม่ชน จาก
สถานการณ์ภยัพิบตัสิง่ผล

ตอ่ร่างกาย



จัดกลุมความคลาดเคลื่อนตามระดับความรุนแรงต้ังแตระดับ A to I ดังนี้

• Category A: เหตุการณที์มีโอกาสจะก่อใหเ้กิดความคลาดเคลือนเกิดขึนและไม่มีความเสียหายใด 
“ยงัไม”่

• Category B: เกิดความคลาดเคลือนเกิดขึนแต่ยงัไม่ส่งผลถึงผูม้ารบับริการ“เกิดขนึ”

• Category C: เกิดความคลาดเคลือนเกิดขึนถึงผูม้ารบับริการโดยยงัไม่ไดร้บัอนัตราย “กบัคน”

• Category D: เกิดความคลาดเคลือนกบัผูร้บับริการ ซึงตอ้งมีการเฝ้าระวงั ติดตาม เพมิเติมเพอืใหม้นัใจ
วา่ไมเ่กิดอนัตราย“ส่งผล”



(ตอ)

• Category E: เกิดความคลาดเคลือนกบัผูร้บับริการ  ทาํใหเ้กิดอนัตรายชวัคราว และยงัตอ้งมีการบาํบดัรกัษา
“รกัษา”

• Category F:เกิดความคลาดเคลือนกบัผูร้บับริการ  ทาํใหเ้กิดอนัตรายชวัคราว และตอ้งนอน รพ.หรืออยู่ใน รพ.
นานขึน“ยาวกวา่” 

• Category G: เกิดความคลาดเคลือนกบัผูร้บับริการ  ทาํใหเ้กิดอนัตรายถาวร เช่น เกิดความพิการถาวร“ถาวร”

• Category H: เกิดความคลาดเคลือนกบัผูร้บับริการ ส่งผลทาํใหเ้กิดอนัตรายเกือบถึงแก่ชีวิต จาํเป็นตอ้ง

ปฏิบติัการช่วยชีวิต หรือเสียชีวิตหากไม่ไดร้บัการรกัษาอยา่งเร่งด่วน “ช่วยชีวิต”

• Category I: เกิดความคลาดเคลือนกบัผูร้บับริการ ซึงอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต “ซาํ dead”





ประเภทความเสียง 

1. ความเสยีงทางคลินิก (Clinical risk)  

-ความเสียงทางคลินิกทวัไป (Common Clinical Risk) เหตกุารณ์ไมพ่งึ

ประสงค์อนัเนืองมาจากการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยไม่ถกูต้องหรือไมมี่

ประสทิธิภาพ 

- ความเสียงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk) เป็น

เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ เฉพาะตามกลุม่โรคหรือหตัถการสําคญั 



ประเภทความเสียง(ต่อ) 

2.ความเสยีงทวัไป ( Non-Clinical risk หรือ Common Risk)

        หมายถึง ความเสียงทีไมไ่ด้มีสาเหตจุากการรักษาพยาบาล  แตเ่กิด

จากปัจจยัอืนๆ ทีมีผลทําให้เกิดความเสียหาย ควรครอบคลมุในด้าน

ของความเสียงด้านกลยทุธ์ ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ด้าน

ทรัพยากรบคุคล ด้านการเงิน สิงแวดล้อม สารสนเทศ และด้าน

ปฏิบตัิการ เป็นต้น



โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ แบงความเสี่ยงเปน 8 โปรแกรม ไดแก

1.ความปลอดภัยของผูปวย
2.ผูปวยสัมพันธ(ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ความคิดเห็น)
3.การติดเช้ือใน รพ.
4.สิ่งแวดลอม
5.อาชีวอนามัย(การปองกันอนัตรายจากการทํางาน)
6.การรักษาความปลอดภัยของคน ทรัพยสิน
7.อัคคีภัย/อุบัติภัย
8.บัญชีและการเงิน





กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                   
เอกสารอางองิ: Risk Management Guidance for Implementation of HA Standards (4th Edition 2018) 

 

๖.๑ การกําหนดบรบิท 

๖.๓ การประเมินความเสี่ยง 

๖.๓.๑ การคนหาความเสี่ยง 

๖.๓.๒ การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

๖.๔ การจดัการกับความเสี่ยง 

๖.๒ การสื่อสารและการปรึกษา  ๖.
๕ 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                   
เอกสารอางอิง: Risk Management Guidance for Implementation of HA Standards (4th Edition 2018) 

 

๖.๑ การกําหนดบริบท 

๖.๓ การประเมินความเสี่ยง 

๖.๓.๑ การคนหาความเสี่ยง 

๖.๓.๒ การวเิคราะหและประเมินความเสี่ยง 

๖.๔ การจัดการกับความเสี่ยง 

๖.๒ การสื่อสารและการปรึกษา  ๖.
๕ 
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การคน้หาความเสียง(Risk Identify)

เป็นกระบวนการทีใช้ค้นหา ซงึอาจค้นหาใน

อดีต...ทบทวนความเสียงย้อนหลงั ทบทวน

เวชระเบียน  อบุตัิการณ์ ข้อร้องเรียน

 การวิเคราะหแ์ละประเมินความเสียง

(Risk Analysis and Risk evaluation )เป็น

กระบวนการในการจดัระดบัความเสียงเพือ

นําไปสู่ลาํดบัความสาํคญั......และจดัเป็น 

Risk Profile(บญัชีความเสียง)



การคน้หา risk/AE ในงานประจาํสามารถทาํไดด้งันี
1. go & see เดินเขา้ไปในหน่วยดูแลผูป่้วยและถามวา่ผูป่้วยแต่ละรายทีเรากาํลงัใหก้ารดูแลอยู่นนัมีโอกาสประสบความเสยีง

อะไรบา้ง

2. recall ทีมงานรว่มวงกนัทบทวนว่าในรอบเดือนทีผ่านมามีอบุติัการณ์อะไรเกิดขึนบา้ง ทงัทไีดเ้ขียนรายงานและไม่ไดเ้ขียน
รายงาน

3. matching with process นํารายงานอบุติัการณ์ทีเคยเกดิขึนมาระบใุนแผนภมิู process flow chart ของงานที
รบัผิดชอบ เพอืใหเ้หน็ภาพ ความเสยีงทีเป็นไปไดต้ลอดสายของกระบวนการ และเพมิเติมดว้ยการทํา FMEA เพอื
วเิคราะหว์า่มีโอกาสจะเกดิความลม้เหลวอะไร ในแต่ละขนัตอน

4. situation awareness คาดการณ์วา่จะมีโอกาสเกดิความเสยีงอะไรในงานหรือหตัถการทเีรากาํลงัจะทํา บริการทีเรากาํลงัจะ
ใหก้บัผูป่้วย และเตรียมพรอ้มเพอืป้องกนัหรอืรบัมือ



 

การประเมินระดับความรุนแรง Risk Matrix 

 

การวิเคราะหความสําคัญ   = ระดับความรนุแรง x ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง (ความถี)่ 

ระดับโอกาสเกิดความเส่ียง 

(ความถี)่ 

ระดับความรุนแรงความเส่ียง ทางคลินิก / ทั่วไป 

A-B / 1 C-D / 2 E-F / 3 G-H /4 I / 5 

1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

Risk Matrix เป็นการประเมินระดบัความรุนแรง...เพือจดัทําบญัชีความเสียง(Risk Profile)



คะแนน แทนดวยส ี การจัดการ 
1 - 2  เฝาระวังการเกิดอุบัติการณใหจัดทําคูมือ / แนวทางปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน

กรณี Near Miss ที่อาจสงผลกระทบที่รุนแรงตองทบทวนมาตรการโดยทํา RCA  

3 - 6  กําหนดมาตรการปองกันควบคุมไมใหสูงข้ึน / กําหนดมาตรการปองกันการเกิดซํ้าโดยทํา RCA 

8 - 12  ทบทวนระบบวางแนวทางแกไขปญหาลดความรุนแรงของสถานการณ  / กําหนดมาตรการปองกัน  
การเกิดซํ้าโดยทาํ RCA  

15 - 25  ทบทวนระบบปองกันการเกิดซํ้า / ทําแผนลดความรุนแรง / กําหนดแนวทางดูแลเจาหนาที่
เยียวยาผูปวย / ลดการฟองรองโดยกําหนดมาตรการปองกันการเกิดซํ้าโดยทํา RCA 

 

การจดัการความเสียงตามลําดบัความสําคญั

Error



การจดัการกบัความเสียง (Risk Treatment)

เป็นกระบวนการในการแกไ้ข / ควบคุมความเสียง 

เพือลดความรุนแรงของความเสียง โดยการนํา

มาตรการต่างๆ เชน่ นโยบาย ระเบียบปฏบิติั แนว

ปฏิบติั กระบวนการ ฯลฯ ไปสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่

กระบวนดงันี

การหลีกเลียงความเสียง( Risk Avoidance)

การถ่ายโอนความเสียง( Risk Tranfer)

การลดความเสียง( Risk Redution)

การยอมรบัความเสียง( Risk  Acceptance)



การตดิตามและทบทวนความเสียง

 (Risk Motoring & Review)

การกาํกบัดู ติดตาม สงัเกตแุละประเมิน

 ทบทวนกิจกรรม..ใหส้าํคญักบัอุบตัิการณซ์าํ

ตรวจสอบความเสียงทีเกิดขึนใหม่...กลยุทธใ์หม่





PMK 

online





การวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง

(Root Cause Analysis)

ขอ้บ่งชีทีตอ้งทาํ RCA

อุบตัิการณ ์High Risk แต่ละ

เหตุการณ์

อบุตักิารณ์ Low Risk…
High Volume

ภาพรวม























เรยีนรูก้ารทาํ RCAอย่างเหมาะสมกบัอบุตักิารณ์

การตงัคาํถาม 

“ทาํไม”ซาํหลายๆ

ครงัตอ่เหตกุารณท์ี

เกิดขึนแต่ละขนัตอน

ลาํดบัขนัการเกิด

เหตกุารณ/์จดุเปลียนใน

การกระทาํ

ผูเ้กียวขอ้งพูดถึงสงิที

เกิดขึนระหว่างการ

ทาํงานในขนัตอนที

เกียวขอ้ง



การทํา RCA

ใหเกิดประโยชนทําอยางไร

“การนําปจจัยเชิงระบบ”

IEC ศักยภาพของ

บุคลากร ภาระงาน

การนิเทศฯ

สงิแวดล้อมใน

การปฏิบตังิาน
อปุกรณ์/

เครืองมือ

เทคโนโลยี

การออกแบบ

ระบบงาน

การควบคมุ

กํากบัดแูล





ทบทวนขา้งเตยีงสรปุยอ่ ข้อปลอดภยั
(S a fe ty  B r ie f )

ส่งตอ่ระหว่างเวร

คยุกนัยามเช้า
(M o r n in g  B r ie f )

ผูนํ้าออกหน้ารบัรู้
(P S  L e a d e rs h ip W a lk r o u n d )

ตรวจสอบปัญหาทีอาจจะถูกละเลย
ไประหวา่งการดแูลผูป่้วยตามปกติผูป้ฏบิตัิงานนําประเด็นความเสียงมาคุยกนั

ในทีมเป็นประจาํในทุกเวรโดยใชเ้วลาสนัๆ

ส่ง ต่ อประเด็นความเสียงและขอ้
พงึระวงัทีคุยกนัภายในแต่ละเวร

ผูป่้วยทีรบัใหม่และปัญหาการดแูลผูป่้วย
ทีเกดิขนึในชว่งเวรบ่ายและเวรดึก

ตรวจเยยีมหน่วยงานต่างๆ อยา่งสมาํเสมอทุกสปัดาห์
เพือรบัรูปั้ญหาและอุบติัการณต์า่งๆ ทีเกดิขนึ

ใหค้วามมนัใจวา่จะมุง่เนน้การแกไ้ขปรบัปรุงระบบ
และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัที

คยุกนัวนัละนิด จติตนืตวั




