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การทาบัญชีความเสี่ ยง (Risk Profile) โรงพยาบาลอินทร์ บุรี
ประโยชน์ ของการทาบัญชีความเสี่ ยง (Risk Profile)
1. ทำให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในหน่วยงำนตนเอง ว่ำมีอะไรบ้ำงหรื ออำจเกิดควำม
เสี่ ยงอะไรขึ้นบ้ำง มีกำรจัดกำรลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ ยงในหน่วยงำน
2. เพื่อกำหนดแนวทำงกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในหน่วยงำนตนเองได้
3. เพื่อทบทวนควำมเสี่ ยงที่สำคัญเพื่อวำงแผนมำตรกำรกำรป้ องกันและควบคุม
4. มีกำรทบทวนควำมเสี่ ยงของกระบวนกำรต่ำงๆ ตลอดจนควำมเหมำะสมของมำตรกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงป้ องกันที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย ทุก 6 เดือน
5. มีกำรสื่ อสำรบัญชีควำมเสี่ ยง หรื อผลกำรวิเครำะห์แนวโน้มควำมเสี่ ยง อุบตั ิกำรณ์
ให้กบั ทีมหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวโน้มควำมเสี่ ยงในภำพรวมของตนเอง
และนำไปใช้ประโยชน์ในกำรชี้ให้ชดั ว่ำจัดลำดับควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
อย่ำงไร และติดตำมว่ำผลกำรจัดกำรยังเกิดซ้ ำหรื อควำมรุ นแรงลดลงหรื อไม่ อย่ำงไร
บัญชีความเสี่ ยงมี 2 กลุ่มคือ
1. ควำมเสี่ ยงทัว่ ไป (General risk หรื อ Non-clinical risk) : ควำมเสี่ ยงโดยทัว่ ไปที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรรักษำดูแล
2. ควำมเสี่ ยงทำงคลินิก (Clinical risk)
2.1 ควำมเสี่ ยงทำงคลินิกทัว่ ไป (Common clinical risk) : เป็ นควำมเสี่ ยงในกำรดูแล
ผูป้ ่ วยโดยทัว่ ไป หมำยถึง
- เป็ นควำมเสี่ ยงทำงคลินิกที่ระบุกว้ำงๆ ในกระบวนกำรรักษำ
- ไม่จำเพำะต่อโรคใดโรคหนึ่ง
- อำจพบร่ วมในหลำยคลินิกบริ กำร
- อำจใช้มำตรกำรเดียวกันในกำรป้ องกันในภำพรวม
- นำไปสู่ กำรค้นหำควำมเสี่ ยงทำงคลินิกเฉพำะโรคได้
- พบในระยะแรกของกำรพัฒนำและสำมำรถแก้ไขได้เป็ นส่ วนใหญ่
2.2 ควำมเสี่ ยงทำงคลินิกเฉพำะโรค (Specific clinical risk) : เป็ นควำมเสี่ ยงเฉพำะตำม
กลุ่มโรค/หัตถกำรสำคัญ

11

12
ฉบับที่2 ทบทวนเมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2563

ตัวอย่ำงควำมเสี่ ยงทัว่ ไป
 ของหำย / ลักขโมย
 กำรทะเลำะวิวำท
 หลังคำรั่ว / ท่อน้ ำแตก
 อุบตั ิเหตุรถชนกันในโรงพยำบำล
 คอมพิวเตอร์เสี ย
 คิดค่ำใช้จ่ำยผิด / ให้สิทธิ์ ผดิ
ตัวอย่ำงควำมเสี่ ยงทำงคลินิกทัว่ ไป
 อุบตั ิกำรณ์จำกกำรระบุตวั ผิดพลำด
 อุบตั ิกำรณ์ยำ
 อำกำรข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำหรื อกำรให้เลือด
 กำรติดเชื้อในโรงพยำบำล
 อุบตั ิกำรณ์พลัดตกเตียง พลัดตก หกล้ม แผลกดทับ เส้นเลือดดำอักเสบ
 อุบตั ิกำรณ์ควำมคลำดเคลื่อนในกำรให้สำรน้ ำ
 อุบตั ิกำรณ์กำรจัดอำหำรให้ผปู ้ ่ วยไม่ถูกต้อง
ตัวอย่ำงควำมเสี่ ยงทำงคลินิกเฉพำะโรค
ตำมที่แต่ละ PCT ได้กำหนดไว้
บัญชี ความเสี่ ยง โรงพยาบาลอินทร์ บุรี
การค้ นหาความเสี่ ยง
1. สังเกตควำมเสี่ ยงในสิ่ งแวดล้อมในที่ทำงำน
2. วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกระบวนกำรของกำรทำงำน
3. ศึกษำจำกใบรำยงำนอุบตั ิกำรณ์ของหน่วยงำนที่ผำ่ นมำ 6 เดือน
4. คำดกำรณ์จำกควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยแต่ละรำยเมื่อประเมินผูป้ ่ วย
เสร็ จสิ้ น
5. สังเกตในระหว่ำงกำรตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยประจำวัน
6. วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วยแต่ละโรค
7. ศึกษำจำกบันทึก ทะเบียนต่ำง ๆที่มีอยูใ่ นหน่วยงำน
8. ศึกษำจำกควำมเสี่ ยง / อุบตั ิกำรณ์ที่อื่นๆ เช่น องค์กรอื่น ข่ำวสำรผ่ำนสื่ อต่ำงๆ
9.
# การจัดทาบัญชีความเสี่ ยงเป็ นการทบทวนจากอดีต ทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็ นการเฝ้ าระวังความ
เสี่ ยงในอนาคต #
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กาหนดให้ มีการจัดทาบัญชี ความเสี่ ยงทุก 6 เดือน
ช่ วงที่ 1 ตุลำคม – มีนำคม (ให้ทบทวนอุบตั ิกำรณ์ 6 เดือน ของปี ที่ผำ่ นมำ ช่วงเดือน
เมษำยน - กันยำยน ร่ วมกับวิธีอื่นๆในหัวข้อกำรค้นหำควำมเสี่ ยง)
ช่ วงที่ 2 เมษำยน – กันยำยน (ให้ทบทวนอุบตั ิกำรณ์ 6 เดือน ของปี ที่ผำ่ มำ ช่วงเดือน
ตุลำคม – มีนำคม ร่ วมกับวิธีอื่นๆในหัวข้อกำรค้นหำควำมเสี่ ยง) โดยอำจเพิ่มเติมมำเฉพำะควำม
เสี่ ยง / อุบตั ิกำรณ์ที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น
ประกอบด้ วย 3 ส่ วน
1. ฟอร์ ม 1 เมื่อสำมำรถรวบรวมควำมเสี่ ยงที่สำรวจด้วยวิธีต่ำงๆ ได้แล้ว ให้
จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ ยงในหน่วยงำน โดยให้ควำมสำคัญกับควำมเสี่ ยงที่มีควำมรุ นแรง
มำกก่อน แล้วพิจำรณำควำมเสี่ ยงที่มีควำมถี่เป็ นอับดับรองลงมำ โดยบันทึกลงในตำรำงใน ฟอร์ ม 1
เรี ยกว่ำ “การทา Risk matrix”
กำรทำ Risk matrix ประกอบด้วยกำรประเมินคะแนนโอกำสเกิด (Likelihood) และคะแนน
ควำมรุ นแรง (Consequence)
โอกาสเกิด (Likelihood)
ข้ อมูล
Rare
ไม่เชื่อว่ำจะเกิดได้ 0 -1 ครั้ง/ปี
1 คะแนน
Unlikely
ไม่คำดว่ำจะเกิด 2 - 5 ครั้ง/ปี
2 คะแนน
Possible
เป็ นครั้งครำว
6 - 12 ครั้ง/ปี
3 คะแนน
Likely
บ่อย
13 – 30 ครั้ง/ปี
4 คะแนน
Frequent
บ่อยมำก
30 ครั้ง/ปี
5 คะแนน
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ความรุ นแรง (Consequence)
ข้ อมูล
Negligible

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

Clinical-มีอนั ตรำย/บำดเจ็บเล็กน้อย ไม่ตอ้ งกำรปฐมพยำบำล A-B
หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
Non-clinical -มีโอกำสเกิดควำมผิดพลำด ยังไม่มีผลกระทบ
ต่อสำเร็ จหรื อวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
Clinical -มีอนั ตรำย/บำดเจ็บปำนกลำง ต้องมีกำรเฝ้ ำระวัง แต่ C-D
สำมำรถแก้ไขได้โดยง่ำย
Non-clinical -เกิดควำมผิดพลำด/มูลค่ำควำมเสี ยหำย
ไม่เกิน 5,000 บำท/มีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ต่อสำเร็ จหรื อ
วัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
Clinical -อันตรำย/บำดเจ็บปำนกลำง ต้องกำรกำร
E-F
รักษำพยำบำลหรื อหัตถกำร อำจมีกำรสูญเสี่ ยหน้ำที่ของ
ร่ ำงกำยของร่ ำงกำยเล็กน้อยหรื อชัว่ ครำว หรื อทำให้ตอ้ งนอน
โรงพยำบำลนำนขึ้น มีแนวโน้มจะมีกำรร้องเรี ยนหรื อมีกำร
ร้องเรี ยน แต่ควบคุมได้ดว้ ยกำรไกล่เกลี่ยเบื้องต้น
Non-clinical -เกิดควำมผิดพลำด/มูลค่ำควำมเสี ยหำย 5,00030,000 บำท/มีผลกระทบปำนกลำง (ที่ตอ้ งทำกำรแก้ไข) ต่อ
สำเร็ จหรื อวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน
Clinical -อันตรำย /บำดเจ็บรุ นแรง/อำจทำให้สูญเสี ยอวัยวะ G-H
หรื อกำรทำหน้ำที่ของร่ ำงกำยอย่ำงถำวร หรื อต้องมีกำรช่วย
ฟื้ นคืนชีพ เกิดกำรร้องเรี ยน แต่ควบคุมได้ดว้ ยทีมสันติวิธี
Non-clinical -เกิดควำมผิดพลำด/มูลค่ำควำมเสี ยหำย 30,00050,000 บำท/มีผลกระทบสูง ทำให้กำรดำเนินงำนไม่สำเร็ จ
ตำมวัตถุประสงค์
Clinical –อุบตั ิกำรณ์นำไปสู่ภำวะทุพพลภำพอย่ำงถำวรหรื อ I
เสี ยชีวิตหรื อเกิดกำรร้องเรี ยนผ่ำนสื่ อสำธำรณะ ต้องอำศัยกำร
ไกล่เกลี่ยระดับจังหวัดขึ้นไป
Non-clinical -เกิดควำมผิดพลำด/มูลค่ำควำมเสี ยหำย 50,000
บำท ขึ้นไป/มีผลกระทบสู งมำก ทำให้ภำรกิจขององค์กร
เสี ยหำยอย่ำงร้ำยแรง

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน
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หมำยเหตุ : อุบตั ิกำรณ์ระดับ G H I (ที่มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรร้องเรี ยน/ฟ้ องร้องถือว่ำเป็ นเหตุกำรณ์
รุ นแรง) + Sentinel event (ทุกข้อ ถึงแม้วำ่ จะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ตำม) ให้ถือเป็ น Red zone
กำหนดกำรแก้ไข เฝ้ ำระวังเป็ นอันดับต้น
หลังจำกนั้น นำมำคูณกันและแปลผลคะแนน (Risk rating) ดังนี้
Red zone = High
9 คะแนนขึ้นไป
Yellow zone = Medium
5-8 คะแนน
Green zone = Small or insignificant
1-4 คะแนน
2. ฟอร์ ม 2 เมื่อจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ ยงได้แล้ว ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนช่วยระดมสมองเพื่อแนวทำงป้ องกันและแก้ไข โดยอุบตั ิกำรณ์ระดับ Red zone
ให้เร่ งดำเนินกำรแก้ไข ป้ องกัน หลังจำกนั้นจึงดำเนิ นกำรในระดับถัดไป คือ Yellow และ Green
ตำมลำดับ
3. ฟอร์ ม 3 จัดทำขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้หน่วยงำนมีกำรรำยงำนควำมเสี่ ยงระดับ
A- B ให้เพิม่ มำกขึ้น ซึ่ งเป็ นตัวบ่งบอกถึงประสิ ทธิภำพของกำรดักจับควำมเสี่ ยง หำกมีกำรรำยงำน
ควำมเสี่ ยงระดับ A- B มำก ถือว่ำโรงพยำบำลมีระบบกำรดักจับควำมเสี่ ยงได้ดี คือ ควำมเสี่ ยงนั้นยัง
ไม่ถึงผูป้ ่ วย / ผูร้ ับบริ กำร / ลูกค้ำ หรื อแม้แต่เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลเอง ฟอร์ม 3 กำหนดให้มีกำร
บันทึกเป็ นรำยวัน และส่ งทุกเดือน
ตัวอย่ำงเช่น หน่ วยงานซักฟอก กำรให้ผอู ้ ื่นตรวจเช็คผ้ำที่เรำซักแล้ว และพบว่ำผ้ำไม่
สะอำด จึงนำมำซักใหม่ ก่อนนำไปส่ งให้กบั หอผูป้ ่ วย เป็ นอุบตั ิกำรณ์ระดับ B ให้ลงบันทึก 1 B เป็ น
ต้น

