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การค้นหาความเสี่ยง  

  
 

  

         เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าทีค้่นหาความเส่ียงและอุบัติการณ์  
 
ช่องทางค้นหาความเส่ียง  เช่น การส่งเวร  การทบทวนเวชระเบียน เสียชีวติ ,Un-plan 
ICU/Refer/CPR,  Re-admit, Re-Visit , IC, ENV, 5ส, เคร่ืองมือแพทย์ RM round ข้อ
ร้องเรียน/12 กจิกรรมทบทวน,Morning talk, MM Conference  ฯลฯ 
 
รายงานต่อหัวหน้างานอย่างสม ่าเสมอ โดยเบ้ืองต้นสามารถศึกษาลกัษณะความเส่ียงของหน่วยงาน
ตนเองได้ที่ทะเบียนความเส่ียง (Risk Profile) ของแต่ละหน่วยงาน  
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รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
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ระดบั  นยิาม  นยิามส ัน้ๆ

A
พบเหตกุารณ/์ สถานทีท่ ีอ่าจเกดิเหตทุีไ่มพ่ ึง่ประสงคผ์ูพ้บสามารถปรบัแกไ้ดก้อ่นเกดิเหตกุารณไ์มพ่ ึง่

ประสงค ์(เป็นเหตกุารณ ์near miss)
เกดิทีน่ ี่

B เกดิเหตกุารณแ์ลว้ แตไ่มเ่ป็นอนัตราย ไมม่ผีลกระทบใดๆ เนือ่งจากไมถ่งึตวัผูป่้วย/ เจา้หนา้ที่ เกดิทีไ่กล

C
เกดิเหตกุารณ/์ ความผดิพลาดแลว้ แตไ่มเ่ป็นอนัตรายหรอืเกดิความเสยีหายถงึแมเ้หตกุารณน์ ัน้ถงึตวั

ผูป่้วย/ เจา้หนา้ทีแ่ลว้
เกดิกบัใคร

D
เกดิเหตกุารณ/์ ความผดิพลาดขึน้ มผีลกระทบถงึผูป่้วยตอ้งใหก้ารดแูลเฝ้าระวงัเป็นพเิศษวา่จะไมเ่ป็น

อนัตราย
ตอ้งระวงั

E
เกดิเหตกุารณ/์ ความผดิพลาดขึน้ มผีลกระทบอนัตรายตอ่ผูป่้วย/เจา้หนา้ที ่เพยีงช ัว่คราว ตอ้งการ

การรกัษา/แกไ้ขเพิม่เตมิ ไมก่ระทบวนันอน
ตอ้งรกัษา

F
เกดิเหตกุารณ/์ ความผดิพลาดขึน้มผีลกระทบ-อนัตรายตอ่ผูป่้วย/เจา้หนา้ที ่ท ีต่อ้งใชเ้วลาแกไ้ขนาน

กวา่ปกต ิกระทบตอ่วนันอน ทาใหต้อนนอน รพ.นานขึน้
ยยีวยานาน

G
เกดิอนัตรายตอ่ผูป่้วย ถงึพกิารถาวร/ เกดิผลเสยี หรอืผลกระทบทาใหเ้สยีชือ่เสยีง/ ความเชือ่ถอื 

เส ีย่งตอ่การถกูฟ้องรอ้ง
ตอ้งพกิาร

H
เกดิอนัตรายตอ่ผูป่้วย ตอ้งทาการชว่ยชวีติ/ เกดิผลเสยี หรอืผลกระทบทาใหเ้สยีชือ่เสยีง และ/หรอืมี

การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากโรงพยาบาล
ตอ้งการปั๊ม

I
เกดิอนัตรายตอ่ผูป่้วย ถงึเสยีชวีติ/ เกดิผลเสยี หรอืผลกระทบทาใหเ้สยีชวีติเสยีชือ่เสยีงโดยมกีาร

ฟ้องรอ้งทางศาล/สือ่
จาใจลา

การประเมนิระดบัความรุนแรงของเหตกุารณ์

กลุม่อุบตักิารณค์วามเสีย่งดา้นคลนิกิและหนวดอุบตักิารณด์า้น Personnel Safety Goals ของกลุม่

อุบตักิารณค์วามเสีย่งท ัว่ไป กาหนดระดบัความรุนแรงเป็นระดบั A – I ตามรายละเอยีดดงันี้



“เราจะเป็นที่พ่ึงของโซนลุม่น้้าปาว” 
 

ระดบั นยิาม

1 เกดิความผดิพลาดขึน้แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ผลส าเร็จหรอืวตัถุประสงคข์องการด าเนนิงาน

2 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ โดยมผีลกระทบ (ทีค่วบคมุได)้ ตอ่ผลส าเร็จหรอืวตัถุประสงคข์องการด าเนนิงาน

3 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้และมผีลกระทบ (ทีต่อ้งท าการแกไ้ข) ตอ่ผลส าเร็จหรอืวตัถุประสงคข์องการด าเนนิงาน

4 เกดิผลกระทบขึน้แลว้ และท าใหก้ารด าเนนิงานไมบ่รรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย

5
เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ และมผีลใหก้ารด าเนนิงานไมบ่รรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท าใหภ้ารกจิขององคก์ร

เสยีหายอย่างรา้ยแรง

กลุม่อุบตักิารณค์วามเสีย่งท ัว่ไป ยกเวน้หมวดอุบตักิารณค์วามเสีย่ง Personnel Safety Goals

ก าหนดระดบัความรุนแรงเป็นระดบั 1 – 5 ตามรายละเอยีดดงันี้
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Descriptor Negligible (1) Minor (2) Moderate (3) Major(4)  Extreme (5) 

เจ้าหน้าที่และ
ความสามารถ 
  
 

ขาดแคลนก้าลังคนช่ัวคราว 
(<1 วัน) ไม่มีผลต่อการดูแล
ผู้ป่วย   

 

มีความผิดพลาด
เล็กน้อยเนื่องจากการ
ฝึกอบรมที่ไม่ดีพอ 
  
  

 

การบรรลุวัตถุประสงค/์บริการล่าช้า
เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ มีความ
ผิดพลาดปานกลางเนื่องจากการ
ฝึกอบรมที่ไม่ดีพอ มีปัญหาเรื่องกา
ลังคนต่อเนื่อง   

การบรรลุวัตถุประสงค/์
บริการมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากขาดกาลังคน มี
ความผิดพลาดส้าคัญ
เนื่องจากการฝึกอบรมที่ไม่ดี
พอ  

ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์/บริการ 
เนื่องจากขาดกาลังคน มี
ความผิดพลาดที่รุนแรงมาก
เนื่องจากการฝึกอบรมที่ไม่ด ี
  

การเงนิ   ความเสียหายทางการเงิน
น้อยมาก (เช่น <1,000 
บาท)  

ความเสียหายทางการ
เงินน้อย (เช่น 1,000-
10,000 บาท)  

ความเสียหายทางการเงินปานกลาง 
(เช่น 10,000-100,000บาท)  

ความเสียหายทางการเงิน
มาก (เช่น 100,000-
1,000,000 บาท)  

ความเสียหายทางการเงิน
รุนแรงมาก (เช่น มากกว่า 
1 ล้านบาท) 

 
ช่ือเสียงต่อองค์กร 
  
 

ค้าเล่าลือ ไม่มีข่าวใน
สื่อมวลชน ไม่มีผลต่อขวัญ
กาลังใจของ 
เล็กน้อย   
  

 

มีข่าวในหน้า
สื่อมวลชนท้องถิ่นบ้าง
ในช่วงสั้นๆ มี
ผลกระทบต่อขวัญกา
ลังใจของเจ้าหน้าที
  

มีข่าวในหน้าสื่อมวลชนท้องถิ่น
ต่อเนื่อง มีผลต่อขวัญกาลังใจและ
การรับรู้ของสาธารณะพอสมควร 
  

 

มีข่าวในหน้าสื่อมวลชน
ระดับชาติ น้อยกว่า 3 วัน  
ความเช่ือมั่นของสาธารณะ 
สั่นคลอน   
 

มีข่าวในหน้าสื่อมวลชน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
มากกว่า 3 วัน, เป็นที่สนใจ
ของฝ่ายการเมือง, court 
enforcement  

ความรุนแรง (Consequence)  
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Descriptor Negligible (1) Minor (2) Moderate (3) Major(4)  Extreme (5) 

ประสบการณ์ผู้ป่วย  คุณภาพของประสบการณ์
ผู้ป่วยหรือผลลพัธ์ทาง
คลนิิกที่ลดลงไม่เกีย่วข้อง
โดยตรงกบัการให้บริการ  

มีประสบการณ์ผู้ป่วย
หรือผลลพัธ์ทาง
คลนิิกที่ไม่น่าพงึพอใจ
เลก็น้อย readily  
resolvable   

มีประสบการณ์ผู้ป่วยหรือ
ผลลพัธ์ทางคลนิิกที่ไม่น่าพงึ
พอใจซ่ึงมีผลระยะส้ัน recover 
ภายใน 1 สัปดาห์   

มีประสบการณ์ผู้ป่วยหรือ
ผลลพัธ์ทางคลนิิกที่ไม่น่า
พงึพอใจซ่ึงมีผลระยะยาว 
ใช้เวลามากกว่า 1สัปดาห์ 
จงึจะ recover 

มีประสบการณ์ผู้ป่วยหรือ
ผลลพัธ์ทางคลนิิกที่ไม่น่า
พงึพอใจ มีผลต่อเน่ืองระยะ
ยาว  

วตัถุประสงค์/
โครงการ   

แทบสังเกตไม่เห็นการ
ลดลงของขอบเขต 
คุณภาพ หรือก าหนดการ  

มีการลดลงของ
ขอบเขต คุณภาพ 
หรือก าหนดการ 
เลก็น้อย  

มีการลดลงของขอบเขตหรือ
คุณภาพของโครงการ 
วตัถุประสงค์หรือก าหนดการ  

มีการท างานของโครงการ
ล่าช้าอย่างมีนัยยะส าคญั 
  

ไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์โครงการ 
องค์กรเสียช่ือเสียงอย่าง
มาก  

การบาดเจบ็ (ราง
กายและจติใจ) ต่อ
ผู้ป่วย/ญาต/ิเจ้าหน้า
ที   

มีการบาดเจบ็น้อยมาก ไม่
ต้องให้การปฐมพยาบาล 
  

มีการบาดเจบ็เลก็น้อย 
ต้องให้การปฐม
พยาบาล   
 

มีการบาดเจบ็ปานกลาง ต้องให้
การักษาพยาบาล 
หรือคาปรึกษาต้องราย 
งานเจ้าหน้าที่ต ารวจ (หากมีการ
ท าร้ายร่างกายหรือการกระท า
รุนแรง)  

มีการบาดเจบ็มาก อาจมี
การสูญเสียสมรรถภาพ
ช่ัวคราว  
ต้องได้รับการรักษา 
พยาบาล ค าปรึกษา  

เสียชีวติหรือพกิารถาวร   
 

ความรุนแรง (Consequence)  
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Descriptor Negligible (1) Minor (2) Moderate (3) Major(4)  Extreme (5) 

ผลการ
ตรวจสอบ  

มีข้อเสนอแนะจานวนน้อย 
เป็นประเดน็การพฒันา
คุณภาพเร่ืองเลก็ๆ   

มีข้อเสนอแนะที่สามารถ
จดัการได้โดยผู้บริหาร
ระดบัต้น   

มีข้อเสนอที่ท้าทายซ่ึง
ต้องการแผนปฏิบัตกิารที่
เหมาะสม   

ต้องมีปฏิบัตกิารภาคบังคบั 
(enforcement action) 
คะแนน rating ต า่ เป็น 
critical report  

มีการด าเนินคดตีาม
กฎหมาย คะแนน rating 
เป็น 0 เป็น severely 
critical report
  

ค าร้องเรียน/การ 
ชดเชย   
 

มีการร้องเรียนด้วยวาจาซ่ึง
เจรจายุตไิด้ 
  
 

มีค าร้องเรียนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ไม่เกีย่วข้อง
กบัการดูแลทางคลนิิก
โดยตรง   
 

มีค าร้องเรียนเกีย่วกบัขาด
การดูแลที่เหมาะสมที่รับ
ฟังได้ การเรียกร้อง
ค่าชดเชยในวงเงนิที่ 
คุ้มครอง   

ค าร้องเรียนเกีย่วกบัขาดการ
ดูแลที่เหมาะสมหลายเร่ือง 
การเรียกร้องค่าชดเชยเกนิ
วงเงนิที่ 
คุ้มครอง  

มีค าร้องเรียนที่เป็นเร่ือง
ซับซ้อน มีการเรียกร้อง
ค่าชดเชยหลายคร้ัง หรือ
จ านวนมาก 

การหยุดชะงกั
บริการ   
 

หยุดชะงกัในบริการที่ไม่มี
ผลต่อการให้บริการผู้ป่วย   
 
  
 

มีการหยุดชะงกัที่มีผลต่อ
การบริการผู้ป่วยเลก็น้อย 
ในช่วงเวลาส้ันๆ 
  
 

มีการหยุดชะงกับริการที่มี
ผลต่อการดูแลผู้ป่วยซ่ึง
ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุด
ให้บริการช่ัวคราว  

มีการหยุดชะงกับริการที่มีผล
รุ่นแรงต่อการดูแลผู้ป่วย ต้อง
นาแผนสารองฉุกเฉินมาใช้  

สูญเสียการทาหน้าที่หลกั
อย่างถาวร การหยุดชะงกั
นาไปสู่ผลกระทบด้านอ่ืน
ที่รุนแรง   

ความรุนแรง (Consequence)  
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง  โรงพยาบาลกุมภวาป ีจ .อุดรธานี

ระดับ E-F และระดับ 4  
รายงานภายใน 1 สัปดาห์
RCA ภายใน 1 สัปดาห์

ระดับ A-D และระดับ 1-3 
รายงานภายใน 1 เดือน

RCA  า    1      

ประเมินความรุนแรงของความเส่ียง

หัวหน้างานอ่านเหตุการณ์และยืนยันความเส่ียงในโปรแกรม HRMS

พบเหตุการณ์/บันทึกเหตุการ์ใบIR/       HRMS on Cloud

ระดับ G-I และระดับ 5
รายงานภายใน 24 ชม.

RCA ภายใน 7 วัน
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แก้ไขได้ในระดับหน่วยงาน แก้ไขไม่ได้

วิเคราะห์ความเส่ียง (Risk analysis)

หัวหน้างานอ่านเหตุการณ์และยืนยันความเส่ียงในโปรแกรม HRMS

หัวหน้างานยุติปัญหาใน
โปรแกรม HRMS on Cloud

นอกเวลาราชการในเวลาราชการ

รายงานหัวหน้าฝ่ายการ 

รายงานหัวหน้างาน/เวร

รายงานผู้อ้านวยการโดยตรงทางวาจา

รายงานเวรตรวจการ

ทีมความเส่ียงประสานงาน เพ่ือ
ทบทวนและติดตามความเส่ียง

แก้ไขได้/ยุติปัญหาในโปรแกรม HRMS on Cloud

ยุติปัญหาไม่ได้ ส่งข้อมูลให้คณะกรรมบริหารแก้ไข
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แบบบันทกึรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์ส าคญั Incidence Report (IR) 
แยกสีตามระดับผลกระทบ 
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แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HRMS on cloud 

หลังจากลงข้อมูล 
สามารถเข้าใช้
โปรแกรมได ้  
ในวันพุธ,ศุกร ์

รหสัเร่ิมตน้ คอื 
a12345 



“เราจะเป็นที่พ่ึงของโซนลุม่น้้าปาว” 
 

Risk Profile (บัญชีความเสี่ยง) 

Consenquence Likelihood Risk level

คะแนน (1-5) คะแนน (1-5) C คูณ L ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 น ้ายาตรวจวิเคราะห์ ขาด Stock ไม่พอใช้ ขณะปฎิบติังาน 1

ตอ้งยืมโรงพยาบาลอ่ืน

บัญชีความเส่ียงด้านคลีนิก (Risk Profile of Non-Clinical Risk)

Rik Plofile     หน่วยงาน.......................................................ประจ าปีงบประมาณ ......................

ล าดับ Risk Title(ช่ือความเส่ียง)
เดือน

แหล่งท่ีมา WI CQI QA

Catastrophic = 5 5 10 15 20 25

Major = 4 4 8 12 16 20

Moderate = 3 3 6 9 12 15

Minor = 2 2 4 6 8 10

Negligible = 1 1 2 3 4 5

Remote = 1 Uncommon = 2 Occasional = 3 Probable = 4 Frequnt = 5

เกดิทุกปี เกดิทุกเดือน เกดิทุกสัปดาห์ เกดิทุกวัน
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ระดบั เกณฑ์ จ านวนอุบัตกิารณ์(คร้ัง) 
1 

( A – D ) 
Negligible  อันตราย/บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย( A-D )หรือความรุนแรงทั่วไป 1 

 

2 
( E - F ) 

Minor  อันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือให้การักษาได้โดยง่าย หรืออาจท้าให้ต้อง
นอนรพ.นานขึ้น อันตราย/บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย( E-F )หรือความรุนแรงทั่วไป 2 

3 
( G ) 

Moderate  อันตราย/บาดเจ็บปานกลาง ต้องการการรักษาเพ่ิมเติม, อาจสูญเสียหน้าที่ของร่างกาย
เล็กน้อยหรือชั่วคราว( G ) หรือความรุนแรงทั่วไป 3 

4 
( H ) 

Major  มีอันตราย/บาดเจ็บรุนแรง อาจท้าให้สูญเสียอวัยวะหรือลดการท้าหน้าที่ของร่างกายอย่าง
ถาวร( H ) หรือความรุนแรงทั่วไป 4 

5 
( I ) 

Catastrophic  อุบัติการณ์น้าไปสู่การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร( I ) 
 หรือความรุนแรงทั่วไป 5 

ความรุนแรง (Consequence) เกณฑก์ารค านวณ Risk Matrix 5x5  
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ระดบั จ านวนอุบัตกิารณ์(คร้ัง) 

1-Rare (ไม่เช่ือว่าจะเกดิได้)  

2-Unlikely (ไม่คาดว่าจะเกดิ) เกดิทุกปี 

3-Possible (เป็นคร้ังคราว) เกดิทุกเดือน 

4-Likely (บ่อย) เกดิทุกสัปดาห์ 

5-Frequent (บ่อยมาก) เกดิทุกวนั 

 
โอกาสเกิด (Likelihood) 
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แนวทางปฏิบัต:ิ 
• วิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็น 
    อุบัติการณ์  (Likelihood) 
• วิเคราะห์ผลกระทบหรือความรุนแรง 
    ของอุบัติการณ์หากเกิดขึ้น  
 •   ประมาณการโดยให้คะแนน 1-5 

     (1=ต่่าสุด,3=ปานกลาง,5=สูงสุด)  คูณ     
     หรือคุณคะแนนทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น Risk Level 
• พิจารณาล่าดับความส่าคัญของ Risk ทั้งหมด 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

Risk matrix zone สีส้มและสแีดง ท า Risk Register  
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ตาราง 5x5 
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แพ้ยาซ ้า 

Risk Register (Risk Matrix Zone สีส้มและสีแดง) 
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ทบทวนความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน  

    ่ง Green Yellow Orange Red

 ะ ะ วลา า ทบทว 3      1      24 ชัว่  ง
ทบทว ทั ท ี      

 า   24 ชัว่  ง

 า ต  า  ้ ง  ั 1  ี 6      3      
  ไ้ขทั ท ี ละ

 า งา      า บ หิา 
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