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สำรบัญ
ตอนที่
หัวข้อ
1.
วัตถุประสงค์
2.
ขอบเขต
3.
ความรับผิดชอบ
4.
คาจากัดความ
5.
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
6.
เอกสารแนบ
7.
เอกสารอ้างอิง
8.
ตัวชี้วัด / เกณฑ์ตรวจสอบ
9.
การเก็บบันทึก
ภำคผนวก
บันทึกการประกาศใช้
ฉบับที่

แก้ไขครั้งที่

วันที่

รายละเอียดการแก้ไข

A

00

8 มกราคม 2546

ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติ

B

00

23 กุมภาพันธ์ 2547

-

4 มกราคม 2548

แก้ไขเอกสาร QP-RMC-01 ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00 เป็น
QP-RMC-01 ฉบับที่ B แก้ไขครั้งที่ 00โดยแก้ไขทั้งฉบับ
แก้ไขเอกสาร FM-RMC-01-002(00) เป็น
FM-RMC-01-002(01)
แก้ไขเอกสาร FM-RMC-01-004(00) เป็น
FM-RMC-01-004(01)
ยกเลิกเอกสาร FM-RMC-01-003(00)
จัดทาเอกสาร WI-RMC-01-001ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
จัดทาเอกสาร FM-RMC-01-005(00)

แก้ไขเอกสาร
- ผังการไหลการบริหารความเสี่ยง
- FM-RMC-01-001(00) เป็น FM-RMC-01-001(01)
- FM-RMC-01-002(01) เป็น FM-RMC-01-002(02)
- FM-RMC-01-004(01) เป็น FM-RMC-01-004(02)

เอกสารเลขที่ : QP-RMC-01
ฉบับที่ : D แก้ไขครั้งที่ : 00

เรื่อง : การบริหารความเสี่ยง
วันที่บังคับใช้ : 4 มกราคม 2559

หน้าสารบัญที่ ข ของ ง

26 เมษายน 2548

แก้ไขเอกสาร
- FM-RMC-01-001(01) เป็น FM-RMC-01-001(02)
- FM-RMC-01-004(02) เป็น FM-RMC-01-004(03)
- FM-RMC-01-005(00) เป็น FM-RMC-01-001(01)
ยกเลิกเอกสาร
- FM-RMC-01-002(02)
จัดทาเอกสาร
- FM-RMC-01-006(00)

C

00

5 กรกฎาคม 2548

แก้ไขเอกสาร
- QP-RMC-01 ฉบับที่ B แก้ไขครั้งที่ 00 เป็น
QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 00โดยแก้ไขทั้งฉบับ
- FM-RMC-01-001(02) เป็น FM-RMC-01-001(03)
- FM-RMC-01-004(03) เป็น FM-RMC-01-004(04)
- FM-RMC-01-005(01) เป็น FM-RMC-01-005(02)
- FM-RMC-01-006(00) เป็น FM-RMC-01-006(01)
จัดทาเอกสาร
- FM-RMC-01-007(00)

C

01

1 สิงหาคม 2549

แก้ไขเอกสาร
- QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 00 เป็น
QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 01 โดยแก้ไขคาว่า
“หัวหน้างาน” เป็น “หัวหน้ากลุ่มงาน” ทั้งฉบับ และแก้ไข
ข้อ 3.3.2, 3.4.3, 3.4.10, 3.7.12, 3.8.2, 5.2.1, 5.2.2,
5.3.3, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 8.1, 8.2, 9.4 และ 9.5
- แก้ไขผังการไหลระบบรายงานอุบตั ิการณ์ตามระดับความ
รุนแรง
- แก้ไขตารางกาหนดแนวทางการรายงานบริหารความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลตารวจ

เอกสารเลขที่ : QP-RMC-01
ฉบับที่ : D แก้ไขครั้งที่ : 00

C

02

C

03

เรื่อง : การบริหารความเสี่ยง
วันที่บังคับใช้ : 4 มกราคม 2559

14 กันยายน 2549

หน้าสารบัญที่ ค ของ ง

แก้ไขเอกสาร
- QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 01 เป็น
QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 02 โดยแก้ไขคาว่า
“งาน” เป็น “กลุ่มงาน” ในข้อ3.4.7(4) (9), 3.5, 3.6.3,
3.7, 3.7.9, 3.7.12
และแก้ไขข้อ 3.1, 3.2, 3.4.9, 3.7.7, 4.5, 4.6, 5.1.3,
5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.5.1,
5.5.4, 5.6, และ 6.7
- แก้ไขผังการไหลการบริหารความเสี่ยง
- แก้ไขตารางกาหนดแนวทางการรายงานบริหารความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลตารวจ

1 มีนาคม 2550

แก้ไขเอกสาร
QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 02 เป็น
QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 03 โดยแก้ไขข้อ 4.4.5,
5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.5.1, 5.5.4, 8.1 และ 8.3
- แก้ไขผังการไหลการบริหารความเสี่ยง
- แก้ไขตารางกาหนดแนวทางการรายงานบริหารความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลตารวจ
- FM-RMC-01-001(03) เป็น FM-RMC-01-001(04)
- FM-RMC-01-004(04) เป็น FM-RMC-01-004(05)
- FM-RMC-01-005(02) เป็น FM-RMC-01-005(03)
- FM-RMC-01-006(01) เป็น FM-RMC-01-006(02)
- FM-RMC-01-007(01) เป็น FM-RMC-01-007(02)

9 มีนาคม 2553

แก้ไขเอกสาร
- WI-RMC-01-001 ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 02 เป็น
WI-RMC-01-001 ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 03
โดยแก้ไขข้อ 4.2.3(5)

22 มกราคม 2556 แก้ไขเอกสาร
- FM-RMC-01-008(0) เป็น FM-RMC-01-008(01)

เอกสารเลขที่ : QP-RMC-01
ฉบับที่ : D แก้ไขครั้งที่ : 00
D

00

เรื่อง : การบริหารความเสี่ยง
วันที่บังคับใช้ : 4 มกราคม 2559
4 มกราคม 2559

หน้าสารบัญที่ ง ของ ง

แก้ไขเอกสาร
- QP-RMC-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 03 เป็น
QP-RMC-01 ฉบับที่ D แก้ไขครั้งที่ 00 โดยแก้ไขทั้งฉบับ
- FM-RMC-01-001(04) เป็น FM-RMC-01-001(05)
- FM-RMC-01-006(02) เป็น FM-RMC-01-006(03)
จัดทาเอกสาร
- WI-RMC-01-002 ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ในการรายงานอุบัติการณ์ทางระบบคอมพิวเตอร์

เอกสารเลขที่ : QP-RMC-01
เรื่อง : การบริหารความเสี่ยง
ฉบับที่ : D แก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 4 มกราคม 2559
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ผู้จัดทา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รพ.ตร.
วันที่ 4 มกราคม 2559
ผู้ทบทวน พ.ต.อ.
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.ตร. วันที่ 4 มกราคม 2559
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด การ บริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และครอบคลุ ม ทั้ งด้ า นการค้ น หา
การวิเคราะห์ การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม การประเมินผลมาตรการการป้องกัน แก้ไขความเสี่ยงต่างๆ
ของโรงพยาบาลตารวจ
1.2. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล อุบัติการณ์ความเสี่ยงจะได้รับการรายงานเข้าสูร่ ะบบ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกประเภทที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ใช้กับทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
ตารวจ
3. ควำมรับผิดชอบ
3.1 นายแพทย์ใหญ่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อดาเนินการบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
3.1.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติมาตรการการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงนาเสนอ
3.1.3 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลตารวจ เพื่อประกาศ
เป็นนโยบายให้หน่วยงานนาไปปฏิบัติ
3.2 คณะกรรมการอานวยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Lead Team)
3.2.1 ร่วมพิจารณาและทบทวนนโยบาย / มาตรการการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงนาเสนอ
3.2.2 ร่วมกาหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนาเสนอ
เพื่อนาเสนอนายแพทย์ใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโรงพยาบาล (Risk Management Committee = RMC)
3.3.1 พิจารณาทบทวนและกาหนดนโยบาย / มาตรการการบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาล ให้ครอบคลุม ทั้งเชิง
ป้องกันและแก้ไข
3.3.2 ด าเนิ น การจั ด การ ป้ อ งกั น และแก้ ไข เหตุ ก ารณ์ ที่ เป็ น ความเสี่ ย งรุ น แรงขั้ น สู ง (ระดั บ GHI) หรือ กรณี ที่
โรงพยาบาลอาจถูกฟ้องร้อง ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งภายในหน่วยงาน หรือโรงพยาบาลโดยรวม (Sentinel
event)
3.3.3 กากับ และติดตามการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3.3.4 รายงานผลการดาเนินการแก่นายแพทย์ใหญ่หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
3.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3.4.1 รวบรวมรายงานอุบัติการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.4.2 ร่วมการแก้ไขสถานการณ์ หรือให้คาปรึกษาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ขยายความรุนแรง
3.4.3 ร่วมกาหนดนโยบาย รวมทั้งการติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการและนโยบาย ประสานและเชื่อมโยงระบบ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเลขที่ : QP-RMC-01
ฉบับที่ : D แก้ไขครั้งที่ : 00

เรื่อง : การบริหารความเสี่ยง
วันที่บังคับใช้ : 4 มกราคม 2559
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3.4.4 รวบรวมสถิติการรายงานอุบัติการณ์ของแต่ละหน่วยงาน ส่งต่อรายงานอุบัติการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และส่ งข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ไปหน่ ว ยงานและกลุ่ ม งาน ทุ ก เดื อ นวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งของโรงพยาบาล และ
หามาตรการหรือแนวทางการป้องกันแก้ไขในเชิงระบบ และนาเสนอต่อ คณะกรรมการอานวยการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล (Lead Team) เพื่อพิจารณา
3.4.5 นามาตรการป้องกันหรือแนวทางการป้องกันแก้ไขที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เสนอขออนุมัติต่อนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจ และประกาศเป็นแนวทาง
หรือระเบียบปฏิบัติให้หน่วยงานต่างๆนาไปปฏิบัติ
3.4.6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของแต่ละกลุ่มงาน ด้านการพัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
ซ้าๆ เรีย งลาดับ ตามความสาคั ญ หรือ ตามทรัพยากรที่ มี อยู่ให้ ไ ด้ป ระโยชน์ สูงสุด รวมถึ งการปฏิบั ติต าม
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันแก้ไขในเชิงระบบ
3.5 หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้าหน่วยงาน
3.5.1 จัดให้มีคณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้จัดการความเสี่ยงระดับกลุ่มงานและระดับหน่วยงานในสังกัด
3.5.2 รับรายงานเหตุการณ์ และร่วมการแก้ไขสถานการณ์ หรือให้คาปรึกษาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ขยายความรุนแรง
3.5.3 วิ เคราะห์ อุ บั ติ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน กลุ่ ม งาน รวมถึ งการค้ น หามาตรการการป้ อ งกั น หรื อ
แนวทางแก้ไขเชิงระบบ และนาเสนอ RMC ทุก 30 วัน (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)
3.5.4 รั บ นโยบายจากคณะกรรมการอ านวยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพหรื อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
โรงพยาบาลไปปฏิบัติและประเมินผล
3.5.5 ติดตามประเมินผลมาตรการและแนวทางแก้ไขเชิงระบบที่ได้วางไว้
3.6 เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
3.6.1 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล มาตรการป้องกันความเสี่ยง
และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน
3.6.2 เมื่อประสบเหตุการณ์ผิดพลาด ให้ดาเนินการแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ขยายความรุนแรง
3.6.3 รายงานอุบัติการณ์ หากเหตุการณ์รุนแรงตามสายการบังคับบัญชา
3.6.4 บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานอุบัติการณ์ ส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
4. คำจำกัดควำม
4.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะประสบความสูญเสียหรือสิง่ ที่ไม่พึงประสงค์ได้แก่ อันตรายหรือการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายและ/หรือจิตใจ เหตุร้าย ภาวะคุกคาม ความไม่แน่นอน การเปิดเผยความลับ ความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ป่วยทั้ง
ด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม
4.2 อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง ความสูญเสียหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย ผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงของโรงพยาบาล
4.3 ประเภทของความเสี่ยงในโรงพยาบาลตารวจ แบ่งตามผลกระทบได้ 3 ประเภท ได้แก่
4.3.1 ความเสีย่ งหรือความสูญเสียทีเ่ กิดกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
4.3.2 การบาดเจ็บหรืออันตรายต่อเจ้าหน้าที่จากการปฏิบตั ิงาน
4.3.3 ความเสีย่ งหรือความสูญเสียทีม่ ีผลต่อโรงพยาบาล
4.4 ประเภทของความเสี่ยงตามโปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
4.4.1 ความเสี่ยงทางคลินิก หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากกระบวนการให้บริการ
กิจกรรมการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาพยาบาลหรืออุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังนี้
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A1
การดูแลรักษาและการวินิจฉัย
A2
การผ่าตัด/หัตถการ/การคลอด/การบริการระงับความรูส้ ึก
A3
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ/รังสีวิทยา
A4
เลือด/ส่วนประกอบของเลือด
A5
การควบคุมและป้องกันการติดเชือ้
A6
ยาและสารน้า
4.4.2 ความเสี่ยงทั่วไป หมายถึง โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาผู้ป่วย รวมทั้งข้อร้องเรียนซึ่งรวมถึงความไม่พึงพอใจต่างๆ(ดาเนินการโดยคณะทางานรับความคิดเห็นด้าน
คุณภาพ) ดังนี้
B1
สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม
B2
อาคาร/สถานที/่ สิ่งแวดล้อม/สาธารณูปโภค
B3
ความปลอดภัยทั่วไป
B4
การบันทึก เก็บหลักฐานเอกสาร/เวชระเบียน
B5
การสื่อสารและสารสนเทศ
B6
เกี่ยวกับบุคลากร
B7
เครื่องมืออุปกรณ์
B8
การสูญเสียรายได้/ภาระค่าใช้จ่าย
B9
โภชนาการ
4.5 การแบ่งระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล
4.5.1 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางคลินิก แบ่งออกเป็น 9 ระดับ A-I ดังนี้
A
ยังไม่เกิดอุบัติการณ์ ยังไม่ถึงผู้รับบริการ แต่เหตุการณ์ที่พบอาจเกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อ
ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือองค์กรได้
B
เกิดอุบัติการณ์ขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ถึงผู้รับบริการตรวจพบก่อน ( near miss )
C
เกิดอุบัติการณ์ขึ้นแล้ว ถึงผู้รับบริการแล้ว แต่ไม่เป็นอันตราย ไม่ต้องติดตาม
D
เกิดอุบัติการณ์ขึ้นแล้ว ถึงผู้รับบริการแล้ว ไม่เป็นอันตราย แต่ต้องติดตามผล
E
เกิดอุบัติการณ์แล้ว ถึงผู้รับบริการ เกิดอันตรายชั่วคราว แก้ไขรักษาเพิ่มเติม (ไม่ใช้เวลาหรือการ
รักษาเพิ่มเติมจากกาหนดเดิม )
F
เกิดอุบัติการณ์แล้ว ถึงผู้รับบริการแล้ว เกิดอันตรายชั่วคราว แต่ต้องแก้ไขรักษาเพิ่มเติม โดยใช้
เวลารักษาหรือการรักษามากกว่า ยาวกว่าแผนการรักษาเดิมหรือต้องรักษาเกินกว่า 1 สัปดาห์
แต่ไม่ก่อให้เกิดความพิการ
G
เกิดอุบัติการณ์แล้ว ถึงผู้รับบริการแล้ว เกิดอันตรายอย่างถาวร/ทาให้เกิดความพิการ
H
เกิดอุบัติการณ์แล้ว ถึงผู้รับบริการแล้ว เกิดอันตรายเกือบถึงแก่ชีวิต เช่น หัวใจหยุดเต้นกรณี
Anaphylaxis
I
เกิดอุบัติการณ์ขึ้นแล้ว ถึงผู้รับบริการ แล้วเกิดอันตรายถึงชีวิต
4.5.2 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ไม่เกิดอันตรายหรือผลกระทบ ไม่มีมูลค่าความเสียหาย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีโอกาส
เกิดข้อร้องเรียน
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ระดับที่ 2 ระดับต่า เกิดเหตุการณ์ขึ้น มูลค่าความเสี่ยหายต่ากว่า 5,000 บาท มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เล็กน้อย สามารถควบคุมแก้ไขได้ มีข้อร้องเรียน แต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ถึงผู้รับบริการ
ระดับที่ 3 ระดับปานกลาง มูลค่าความเสียหาย 5,000 – 50,000 บาท มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องใช้
เวลาแก้ไขไม่เกิน 1 เดือน มีข้อร้องเรียน มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ไม่ทาให้โรงพยาบาลเสีย
ชื่อเสียง
ระดับที่ 4 ระดับสูง มูลค่าความเสียหายมากกว่า 50,000 – 300,000 บาท มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้อง
ใช้เวลาแก้ไข 1-6 เดือน มีข้อร้องเรียน มีผลกระทบต่อผู้รับบริการรุนแรง อาจทาให้โรงพยาบาล
เสียชื่อเสียงหรือถูกฟ้องร้อง
ระดับที่ 5 ระดับสูงมาก มูลค่าความเสียหายมากกว่า 300,000 บาท มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องใช้
เวลา แก้ ไขนานกว่ า 6 เดื อ น มี ข้ อ ร้ อ งเรีย น ถู กฟ้ อ งร้อ งหรือ มี ก ารเผยแพร่ผ่ านสื่ อ มวลชน
นาความเสื่อมเสียสู่องค์กร
4.6 Sentinel events หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลให้เกิดการเสียชีวิต (G H I) ที่ไม่สัมพันธ์กับธรรมชาติ
ของการเจ็บป่วยหรืออาจนาความเสื่อมเสียมาสู่องค์กร และเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 8 ประเด็น ดังนี้
4.6.1 เกิดอัคคีภัย
4.6.2 การระบาดของโรครุนแรง
4.6.3 อุบัติเหตุหมู่
4.6.4 การรั่วไหลของสารเคมี สารชีวภาพ สารกัมมันตรังสี
4.6.5 เหตุที่จะทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคลากร หรือโรงพยาบาลหรือมีการฟ้องร้อง
4.6.6 ผู้ป่วยกระโดดตึก /ทาร้ายร่างกาย
4.6.7 ผู้ป่วย /ญาติ อาละวาดทาร้ายร่างกายผู้อื่น
4.6.8 การโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ
4.7 Adverse event หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่คาดคิด ไม่พึงประสงค์ หรือมีโอกาสเกิดอันตราย
ได้แก่เหตุการณ์ทางคลินิกระดับ E ขึ้นไป
4.8 รายงานอุบัติกำรณ์ หมายถึง การรายงานเหตุการณ์ /สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยงโดยวิธี
ดังต่อไปนี้
4.8.1 เขียนใบรายงานอุบัติการณ์
4.8.2 รายงานอุบัติการณ์ในระบบคอมพิวเตอร์
4.8.3 รายงานด้วยวาจาหรือโทรศัพท์ ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4.9 แบบรายงานอุ บั ติ ก ารณ์ หมายถึ ง แบบฟอร์ ม รายงานอุ บั ติ ก ารณ์ โรงพยาบาลต ารวจ(FM-RMC-01-001) หรื อ
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้า โรงพยาบาลตารวจ(FM-RMC-01-006) ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงพยาบาล มีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 การค้นหา/ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มงาน ทีมบริหารความเสี่ยง ค้นหา
ความเสี่ยงเชิงรุก และความเสี่ยงเชิงรับที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล
5.1.1 การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก หมายถึง การค้นหาความเสี่ยงที่ได้จากการทบทวนกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง
ของโรงพยาบาล เช่น การบริการที่เปิ ดใหม่ กระบวนการที่ เกิดขึ้ นใหม่ การน าเครื่อ งมื อใหม่เข้ามาใช้งาน
การนา High risk/ High volume หรือ Complicate process นาเหตุการณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
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และผลกระทบ-FMEA:Failure modes and effects analysis
5.1.2 การค้นหาความเสี่ยงเชิงรับ หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้น ได้แก่
(1) ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสีย่ ง
(2) การรายงานอุบัติการณ์ทางระบบคอมพิวเตอร์(WI-RMC-01-002)
(3) รับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางโทรศัพท์
(4) สถิติ รายงานต่าง ๆ จากทุกหน่วยงาน รวมถึงการติดตามตัวชี้วัดของงานต่าง ๆ
(5) การทบทวน 12 กิจกรรม
(6) การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติหรือการเดินสารวจปัญหา
(7) ความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผู้บังคับบัญชา และทีมนา
(8) จากข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านการคณะกรรมการรับความคิดเห็นด้านคุณภาพ(ข้อร้องเรียน)
(9) แบบบันทึกเหตุการณ์ประจาวันในบางหน่วยปฏิบัติ เช่น หน่วยรักษาความปลอดภัย
5.2 การจัดลาดับความสาคัญความเสีย่ ง (Risk Prioritization)
5.2.1 จัดลาดับความเสีย่ งระดับหน่วยงาน/กลุ่มงาน ระดับโรงพยาบาล ทุก 3 เดือนเพื่อดูแนวโน้ม
ลำดับควำมสำคัญของปัญหำ= ระดับควำมรุนแรง X ควำมถี่(โอกำสเกิด)
กาหนดความถี่ของการเกิดอุบัติการณ์ดังนี้
1
เกิดอุบัติการณ์ นานกว่า 5 ปีต่อครั้ง
2
เกิดอุบัติการณ์ ทุก 1 ปีขึ้นไป- 5 ปีต่อครั้ง
เกิดอุบัติการณ์ ทุก 6 เดือนขึ้นไป - ทุก 1 ปีต่อครั้ง
3
4
เกิดอุบัติการณ์ ทุก 2 เดือน – 6 เดือนต่อครั้ง
5
เกิดอุบัติการณ์ ทุกเดือน
จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำโดยใช้ Risk Matrix ดังตาราง
ระดับควำมรุนแรง
ควำมถี่

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

5.2.2 นาความเสี่ยงมาลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการแก้ปัญหา
5.3 การรายงานความเสีย่ ง เมื่อเกิดอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ผู้อยู่ในสถานการณ์ต้องดาเนินการดังนี้
5.3.1 ประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์หรืออุบัติการณ์ดังกล่าวตามข้อ 4.5 และ 4.6
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5.3.2 รายงานอุบัติการณ์โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงและช่วงเวลาดังนี้
5.3.2.1 อุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงทางคลินิกระดับ G, H, I และความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 4-5 หรือ Sentinel
event
1) กรณีเกิดอุบัติการณ์ ในเวลาราชการต้องรายงานด้วยวาจาโดยตรงทันที ภายใน 30 นาที ต่อหัวหน้า
หน่วยงาน แพทย์เจ้าของไข้ ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง ผู้ บั งคั บ การโรงพยาบาลและนายแพทย์ ใ หญ่ โ รงพยาบาลต ารวจ ตามล าดั บ ชั้ น
และบันทึกลงในแบบรายงานอุบัติการณ์ พร้อมส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพภายใน 24 ชั่วโมง หรือบันทึก
ลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามWI-RMC-01-002
2) กรณี เกิดอุบัติการณ์ นอกเวลาราชการต้องรายงานด้วยวาจาโดยตรงทันที ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ต รวจการพยาบาล เวรแทน พตร. และรายงานผู้ จั ด การความเสี่ ย งโรงพยาบาล วัน ท าการ
และบันทึกลงในแบบรายงานอุบัติการณ์ หรือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ภายใน 24 ชั่วโมงหรือเมื่อเปิดทาการภายในเวลา12.00 น.
5.3.2.2 อุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงทางคลินิกระดับ E, F และความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3 รายงานหัวหน้าเวร
หัวหน้าหน่วยงาน แพทย์เจ้าของไข้ บันทึกลงในแบบรายงานอุบัติการณ์ พร้อมส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ภายใน 3 วัน หรือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์
5.3.2.3 อุบั ติก ารณ์ ที่ มี ค วามรุน แรงทางคลิ นิ ก ระดั บ A B C D และความเสี่ย งทั่ วไป ระดั บ 1-2 รายงาน
หัวหน้าเวร หัวหน้าหน่วยงาน แพทย์เจ้าของไข้ บันทึกลงในแบบรายงานอุบัติการณ์ พร้อมส่งศูนย์
พัฒนาคุณภาพภายใน 7 วัน หรือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์
5.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เมื่อเกิดอุบัติการณ์ ให้จัดการตามระดับความรุนแรงทางคลินิก A-I
และทั่วไป 1-5 ดังนี้
5.4.1 อุบัติการณ์ที่มคี วามรุนแรงทางคลินิกระดับ G, H, I และความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 4-5 หรือ Sentinel event
5.4.1.1 ผู้ประสบเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์ ให้การดูแลเบื้องต้น ตอบสนองข้อร้องเรียน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์
ขยายความรุนแรง
5.4.1.2 รายงานเหตุ การณ์ ต่ อหั วหน้ าหน่ วยงาน แพทย์เจ้าของไข้ ผู้ต รวจการพยาบาล หั วหน้ ากลุ่ มงาน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บังคับการโรงพยาบาลและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาล
ตารวจ ตามลาดับชั้น หรือผู้แทนนอกเวลาราชการ ภายใน 30 นาที และบันทึกลงในแบบรายงาน
อุบัติการณ์ พร้อมส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพภายใน 24 ชั่วโมง หรือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์
5.4.1.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมแก้สถานการณ์ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลาม
5.4.1.4 ผู้จัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล พิจารณาส่งกลับรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องแก้ไขป้องกัน เพื่อไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซ้า
5.4.1.5 คณะทางานบริหารความเสี่ยงกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์หา
สาเหตุราก (Root cause analysis) หาแนวทางป้ อ งกั น เพื่ อไม่ ให้ เกิด ซ้า บั น ทึ กและส่ งกลับ ศู น ย์
พัฒนาคุณภาพภายใน 15 วัน
5.4.1.6 ผู้ได้รับมอบหมายตอบกลับผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
5.4.2 อุบัติการณ์ทมี่ ีความรุนแรงทางคลินิกระดับ E, F และความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3
5.4.2.1 ผู้ประสบเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์ ให้การดูแลเบื้องต้น ตอบสนองข้อร้องเรียน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์
ขยายความรุนแรง
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5.4.2.2 รายงานหัวหน้าเวร หัวหน้าหน่วยงาน แพทย์เจ้าของไข้ บันทึกลงในแบบรายงานอุบัติการณ์ พร้อมส่ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพภายใน 3 วัน หรือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์
5.4.2.3 ผู้จัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล พิจารณาส่งกลับรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องแก้ไขป้องกันการเกิด
เหตุการณ์ซ้า
5.4.2.4 คณะทางานบริหารความเสี่ยงกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์หา
แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้า บันทึกและส่งกลับศูนย์พัฒนาคุณภาพภายใน 30 วัน
5.4.3 อุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงทางคลินิกระดับ A B C D และความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 1-2
5.4.3.1 ผู้ประสบเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์ ให้การดูแลเบื้องต้น ตอบสนองข้อร้องเรียน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์
ขยายความรุนแรง
5.4.3.2 รายงานหัวหน้าเวร หัวหน้าหน่วยงาน แพทย์เจ้าของไข้ บันทึกลงในแบบรายงานอุบัติการณ์ พร้อมส่ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพภายใน 7 วัน หรือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์
5.5 การจัดการกับการเรียกร้อง และเยียวยา หลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้จัดการความเสี่ยงโรงพยาบาล / หัวหน้า
กลุ่มงาน/ แพทย์เจ้าของไข้ พิจารณาตอบสนองการเรียกร้อง โดย
5.5.1 ทาบันทึกรายงานเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและเยียวยา
5.5.2 คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาน าเสนอข้ อ เรี ย กร้ อ ง แนวทางในการชดเชยและตอบสนองต่ อ ข้ อ เรี ย กร้ อ ง
ต่อนายแพทย์ใหญ่
5.5.3 คณะกรรมการฯ พิจารณาให้การดูแล
5.6 การติดตามผล
5.6.1 หน่วยงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขป้องกันที่กาหนด และติดตามอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.6.2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ติดตามผลจากระบบรายงานอุบัติการณ์
5.6.3 คณะกรรมการรั บร้องเรียนและเยียวยาผู้ประสบเหตุไม่พึงประสงค์จากการรักษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบรุนแรง กลับมาใช้บริการซ้า
5.7 การรายงานผลการติดตาม แนวโน้มประเด็นปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ
5.7.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติการณ์ ประจาเดือนส่งกลับหน่วยงานเกิดเหตุ หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
5.7.2 ผู้จัดการคุณภาพของหน่วยงาน รวบรวมรายงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์แนวโน้ม สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในแต่ละเดือน ในที่ประชุมของหน่วยงาน
5.7.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรพ.ตร. สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติการณ์ และแนวทางแก้ไข/มาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้าระดับโรงพยาบาล นาเสนอคณะกรรมการอานวยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
5.7.4 ตั ว แทนผู้ ป ระสานคุ ณ ภาพ(QMR) น าแนวทางแก้ ไ ข/มาตรการป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ซ้ าระดั บ
โรงพยาบาลที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการอานวยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เสนอต่อนายแพทย์
ใหญ่โรงพยาบาลตารวจ เพื่อประกาศเป็นนโยบายของโรงพยาบาลตารวจ
6. เอกสำรแนบ
6.1. ผังการไหล การรายงานความเสีย่ ง
6.2. ผังการไหล การจัดการความเสี่ยง
6.3. WI-RMC-01-001 วิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
6.4. WI-RMC-01-002 วิธีปฏิบัติในการรายงานอุบัติการณ์ทางระบบคอมพิวเตอร์
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แบบรายงานอุบัติการณ์ โรงพยาบาลตารวจ
แบบสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัตกิ ารณ์ โรงพยาบาลตารวจ
แบบสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้า (ผู้ป่วยใน)โรงพยาบาลตารวจ
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้าโรงพยาบาลตารวจ
แบบสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้า (ผู้ป่วยนอก)โรงพยาบาลตารวจ

7. เอกสำรอ้ำงอิง
7.1. นโยบายเกีย่ วกับการบริหารความเสี่ยง
7.2. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตอนที่ II การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ดูแลผูป้ ่วย ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.)
8. ตัวชี้วัด / เกณฑ์ตรวจสอบ
กาหนดตามสถานการณ์ แนวโน้ม ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล โดยพิจารณาจาก
8.1. ความรุนแรงสูงระดับ G,H,I (Sentinel Events)
8.1.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ที่มคี วามรุนแรงระดับ G H I ได้รับการทา RCA และได้แนวทางแก้ไข/มาตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติการณ์ซ้าภายใน 15 วัน (เป้าหมาย 100%)
8.1.2 อัตราอุบัติการณ์ที่มคี วามรุนแรงระดับ G H I ได้รับการทา RCA และเกิดอุบัติการณ์ซ้า (เป้าหมาย 0%)
8.1.3 ความครอบคลุมในการรายงานอุบตั ิการณ์(90 %)
8.2. อุบัติการณ์ทเี่ กิดขึ้นซ้าๆ ระดับ A-F
8.2.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 5 ลาดับแรกแรก ที่ได้รับการทบทวนและจัดการเชิงระบบ
8.2.2 จานวนมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขป้องกันความเสี่ยงของโรงพยาบาล ที่คณะกรรมการบริหาร
ความ
เสี่ยงฯดาเนินการ ติดตามและพัฒนา
9. กำรเก็บบันทึก
เอกสารในระบบคุณภาพได้มีการจัดเก็บและควบคุมดังนี้
ชื่อเอกสาร
9.1 แบบรายงานอุบัติการณ์ โรงพยาบาลตารวจ
(FM-RMC-01-001)
9.2 แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้า
โรงพยาบาลตารวจ(FM-RMC-01-006)
9.3 แบบสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัตกิ ารณ์ โรงพยาบาลตารวจ
(FM-RMC-01-004)
-ระดับหน่วยงาน/งาน
-ระดับโรงพยาบาล
9.4 แบบสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้า (ผู้ป่วยใน)
โรงพยาบาลตารวจ (FM-RMC-01-05)

สถานที่เก็บ

การจัดเก็บ

ระยะเวลา

-

ทาลาย

-

ทาลาย

ทันทีที่สรุป
งานเสร็จ
ทันทีที่สรุป
งานเสร็จ

หน่วยงาน/งาน เรียงตามลาดับงาน,
เดือนและปี
ศูนย์TQM
หน่วยงาน/งาน
เรียงตามลาดับ
เดือนและปี

6 เดือน
3 ปี
3 ปี

เอกสารเลขที่ : QP-RMC-01
ฉบับที่ : D แก้ไขครั้งที่ : 00

เรื่อง : การบริหารความเสี่ยง
วันที่บังคับใช้ : 4 มกราคม 2559
ชื่อเอกสาร

9.5 แบบสรุปรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้า
(ผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลตารวจ (FM-RMC-01-007)

หน้าที่ 9 จาก 9
สถานที่เก็บ

การจัดเก็บ

ระยะเวลา

หน่วยงาน/งาน

เรียงตามลาดับ
เดือนและปี

3 ปี

