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  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้ง

ด้านการค้นหา   การวิเคราะห์ การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม การประเมินผลมาตรการการป้องกัน แก้ไข

ความเสี่ยงต่างๆ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

  2. ขอบเขต : หน่วยงานในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ทุกหน่วยงาน 

  3. ความรับผิดชอบ :  

3.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Lead Team)  

3.1.1 ร่วมพิจารณาและทบทวนนโยบาย / มาตรการการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล                  ที่

คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงนำเสนอ  

3.1.2 ร่วมกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นำเสนอเพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล (Risk Management team)  

3.2.1 พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบาย / มาตรการการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ให้ครอบคลุม 

ทั้งเชิง ป้องกันและแก้ไข  

3.2.2 ดำเนินการจัดการ ป้องกัน และแก้ไข เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงรุนแรงขั้นสูง(ระดับEขึ้นไป) หรือ

กรณีที่ โรงพยาบาลอาจถูกฟ้องร้อง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งภายในหน่วยงาน หรือสถาบันฯโดยรวม (Sentinel 

event)  

3.2.3 กำกับ และติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ  

3.2.4 รายงานผลการดำเนินการแก่ผูอ้ำนวยการสถาบันฯหรือผู้ที่ไ่ีดร้ับมอบหมาย  

3.3 เจ้าหน้าที่ทุกคนในสถาบันฯ 

3.3.1 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล มาตรการป้องกันความ

เสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน  

3.3.2 เมื่อประสบเหตุการณ์ผิดพลาด ให้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เพ่ือไม่ให้เหตุการณ์ขยายความรุนแรง  

3.3.3 รายงานอุบัติการณ์ หากเหตุการณ์รุนแรงตามสายการบังคับบัญชา  

3.3.4 บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานอุบัติการณ์ ส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
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4. คำนิยามศัพท์ : 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร/

หน่วยงานแบ่งเป็น 

Near missed  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดคิดมาก่อน(ความเสี่ยง) แต่หน่วยงานที่เกิดเหตุสามารถ

ตรวจจับข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเองก่อนที่จะจบกระบวนการทำงานของตน  และยังไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ  

Missed  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดคิดมาก่อน(ความเสี่ยง) และหน่วยงานที่เกิดเหตุไม่สามารถตรวจจับ

ข้อผิดพลาดได้ดว้ยตนเองก่อนที่จะจบกระบวนการทำงานของตน หน่วยงานอ่ืนหรือผู้อ่ืนเป็นผู้ตรวจพบความเสี่ยง

จะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือไม่ก็ตาม 

ประเภทของความเสี่ยง มี 2 กลุ่มคือ 

1. ความเสี่ยงทั่วไป (Non-Clinical risk) : หมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยอัน

เนื่องมาจากอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมบริการและระบบสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย

ภายในรพ.ซึ่งอาจมีผลต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ เป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาดูแล   

2. ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical risk) เป็นความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไป 

  5. เอกสารอ้างอิง : - 

  6. รายละเอียด  

 

  ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความเสี่ยง 

การค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิด เชิงรุก 

1. สังเกตความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อม 

2. คาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละรายเมื่อประเมินผู้ป่วยเสร็จสิ้น 

3. สังเกตในระหว่างการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประจำวัน 
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4. วิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน 

5. วิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะแต่ละโรค 

6. ศึกษาจากเอกสารวิชาการและรายงานอุบัติการณ์ใน รพ.อ่ืน. 

การค้นหาความเสี่ยงหลังเกิด เชิงรับ 

1. ระบบการเฝ้าระวังและการรายงานอุบัติการณ์ / ระบบข้อร้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูล/แนวโน้ม/การกระจาย

ของการเกิดเหตุการณ์ผู้เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ 

2) กิจกรรมทบทวน หาวิธีการบันทึกข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปใช้ เช่น การเขียนบัตรสรุปข้อมูลอย่างสั้นที่สุด

เสียบไว้ในแต่ละซองของแผนภูมิกระบวนการดูแลผู้ป่วย ซึ่งทีมงานเห็นได้ง่าย 

3) การทบทวนเวชระเบียน trigger ที่มีความไวและมีโอกาสพบ adverse event สูงเช่น การกลับมารักษาซ้ำ 

การติดเชื้อในโรงพยาบาล การเสียชีวิต 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การคาดคะเนหรือคำนวณโอกาสที่จะเกิดมูลเหตุที่นำไปสู่ความ

เสียหาย  เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อเลือกวิธีการที่จะ

สามารถรองรับความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อไปโดยนำปัจจัยเสี่ยงที่ได้มาจัดระดับความรุนแรง 

หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง คือ  

1. ระดับของโอกาส(ความถี่)ที่จะเกิดการความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
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ตารางแสดง โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ หรือระดับความถี่ในการเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

3 บ่อยมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า / มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง 

บ่อย ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง / มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ 

2 ปานกลาง 1 –2 ปี เกิด 1ครั้ง  

1 นานๆครั้ง ภายใน 5 ปีเกิดข้ึน 1 ครั้ง/ มีโอกาสเกิดบ้างแต่นานๆ ครั้ง 

 

2. ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เป็น 

การประเมินน้ำหนักความเสี่ยง (Risk Weighing) ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่า ควรจะ

ดำเนินการในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร (ให้มีกิจกรรมที่เน้นย้ำหรือให้ความสำคัญมากถ้าเป็นความเสี่ยงที่มีค่า

น้ำหนักมาก)  

ระดับความรุนแรงความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 

 

ความรุนแรง ระดับ ผลกระทบ 

1 

รุนแรงน้อย 

ระดับ A  มีโอกาสเกิดความผิดพลาด 

ระดับ B เกิดข้ึนแล้วแต่ไม่ถึงผู้ป่วย/ไม่มีผลกระทบ 

ระดับ C  เกิดเหตุการณ์/ความคลาดเคลื่อนถึงผู้ป่วย แต่ไม่อันตราย/มีผลกระทบ

เล็กน้อย 

ระดับ D  เกิดเหตุการณ์/ความคลาดเคลื่อนถึงผู้ป่วย ต้องเฝ้าระวังจนมั่นใจว่า

ปลอดภัย/มีผลกระทบปานกลาง 

2 

รุนแรงปานกลาง 

ระดับ E  เกิดเหตุการณ์/ความคลาดเคลื่อนถึงผู้ป่วย ต้องบำบัดรักษา/มี

ผลกระทบรุนแรง 
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ระดับ F  เกิดเหตุการณ์/ความคลาดเคลื่อนถึงผู้ป่วย เกิดอันตรายชั่วคราวต้อง

นอน รพ. หรือนอนนานขึ้น 

3 

รุนแรงมาก 

ระดับ G  เกิดเหตุการณ์/ความคลาดเคลื่อนถึงผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวร

แก่ผู้ป่วย 

ระดับ H  เกิดเหตุการณ์/ความคลาดเคลื่อนถึงผู้ป่วย และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

จนเกือบถึงแก่ชีวิต 

ระดับ I  เกิดเหตุการณ์/ความคลาดเคลื่อนถึงผู้ป่วย จนเสียชีวิต 

 

ระดับความรุนแรงความเสี่ยงท่ีไม่ใช่ทางคลินิก (Non-Clinical Risk)  

ความ

รุนแรง 

ระดับ ผลกระทบ 

1 

รุนแรงน้อย 

ระดับ1 :เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบบริการหรือ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สิน(แต่ยังไม่เกิด) 

ระดับ2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีผลกระทบต่อระบบงานหรือการบริการน้อย

(ระบบ/บริการยังดำเนินต่อไปตามปกติ) และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ

ทรัพย์สินไม่เกิน 5,000 บาท 

2 

รุนแรงปาน

กลาง 

ระดับ 3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีทำให้ระบบงานหรือการบริการไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตามปกติ น้อยกว่า 5 วันหรือก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ

ทรัพย์สินไม่เกิน 25,000 บาท 

3 

รุนแรงมาก 

ระดับ 4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีทำให้ระบบงานหรือการบริการไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตามปกติมากกว่า 5 วันหรือก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ

ทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 บาท 

ระดับ 5 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีทำให้ระบบงานหรือการบริการไม่สามารถ

ดำเนินการก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินมากกว่า 100,000 บาท 
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หมายเหตุ 

ข้อร้องเรียน    - ไม่รุนแรง (ระดับ A – D) มีผลกระทบต่อผู้ป่วยเล็กน้อย / ความไม่พึงพอใจของบุคคล 

- ปานกลาง (ระดับ E - F) เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย/ เจ้าหน้าที่ 

- รุนแรง (ระดับ G – I)  เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย/ เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง/ เสียชื่อเสียงของ

โรงพยาบาล 

 

3. Risk Matrix  เป็นการวิเคราะห์ความสำคัญของความเสี่ยง  โดยนำโอกาสข้อ 1  และความรุนแรง ข้อ 2 

มาวิเคราะห์หาความสำคัญ ดังตาราง 

 

โอกาส 

ความ

รุนแรง 

1 

A  B C D 

2 

E F 

3 

G I 

3 

บ่อยมาก/1 เดือนต่อครั้ง 

3 

LOW 

6 

HIGH 

9 

HIGH 

2 

ปานกลาง/1 –2 ปี เกิด 1ครั้ง 

2 

LOW 

4 

MODERATE 

6 

HIGH 

1 

นานๆครั้ง/ภายใน 5 ปีเกิดขึ้น 1 

ครั้ง 

1 

LOW 

2 

LOW 

3 

MODERATE 

 

การพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยนำค่าระดับคะแนนของโอกาส  และค่าคะแนนของผลกระทบ

หรือความเสียหาย มาพิจารณาร่วมกัน  
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การคิดคะแนนสมการในการประเมิน คือ 

น้ำหนักความเสี่ยง = โอกาสหรือความถ่ี x ผลกระทบหรือควารุนแรง 

   ( Risk Weighing    =   Probability (Frequency) x Impact (Severity) ) 

เช่น  กิจกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนในระดับ 3  และมีความรุนแรงในระดับ 3  จะมีค่า

ระดับความสำคัญในระดับ  9  (โอกาส ระดับ 3  X ผลกระทบระดับ 3 = ค่าระดับความสำคัญ = 9)  และ นำผลระดับ

ความสำคัญที่ได้มาเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับความเสี่ยงตามลำดับ

ความสำคัญ  การประเมินน้ำหนักความเสี่ยงนำมาสู่กลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยงแต่ละเรื่อง 

การจัดโปรแกรมความเสี่ยง  8 โปรแกรม 

1.  ระบบบริการและการมุ่งเน้นผู้รับบริการ(CFM) 

2.  ระบบสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์และเวชระเบียน(IM) 

3.  การพัฒนาบุคลากร ทรัพยาบุคคล  (HR 

4.  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและเครื่องมือ (ENV) 

5.  ความเสี่ยงด้านการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล(ICC) 

6.  ความเสี่ยงระบบยา เภสัชกรรม (PTC) 

7.  ความเสี่ยงด้านการดูแลผู้ป่วย  (PCT) 

8.  การบริหารจัดการ, แผน (HLT) 

 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการกับความเสี่ยง( Action to Manage Risk)    การจัดการกับความเสี่ยงมี 3 

ลักษณะคือ การป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย,  การชดเชยความเสียหาย และ การจัดการกับความเสี่ยงของบริการ

ทางการแพทย์ 

1. การป้องกัน/ ควบคุมความเสียหาย  
กลยุทธ์ในการป้องกัน/  ควบคุมความเสียหายอาจทำได้ 5 วิธีคือ  
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ก. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เช่น การลดห้องผ่าตัดเนื่องจากวิสัญญีพยาบาลไม่เพียงพอ 
ข. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) เช่น การส่งต่อผู้ป่วยที่ซับซ้อนไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าการ

ส่งตรวจชันสูตรซึ่งมีราคาสูงที่ห้องปฏิบัติการอ่ืน 
ค. การป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention)  ได้แก่ การมีมาตรการป้องกันอันตราย การบำรุงรักษาเครื่องมือเชิง

ป้องกัน การมีระเบียบปฏิบัติที่รัดกุมในกระบวนการทำงาน การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
ง. การลดความสูญเสีย (Loss Reduction) เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน การใส่ใจดูแล การ

ให้ความสะดวกสบาย เพ่ือลดความไม่พึงพอใจที่เกิดข้ึน กับผู้รับบริการให้มากท่ีสุด หรือเพ่ือควบคุมไม่ให้ความ
เสียหายลุกลาม 

จ. การจัดแบ่ง/ สำรองทรัพย์สิน (Asset Segregation) ทรัพย์สินที่สำคัญคือ เงิน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล 
สาธารณูปโภค สารสนเทศ ต้องมีการจัดแบ่งหรือสร้างระบบสำรองให้รัดกุม 

2. การชดเชยความเสียหาย 
ก. การชดใช้ค่าเสียหายโดยโรงพยาบาลซึ่งอาจจะเป็นการจ่ายจากบัญชีเงินสด หรือกองทุนสำรองเฉพาะ 
ข. การถ่ายโอนความรับผิดชอบทางการเงินให้องค์กรอ่ืน เช่น การทำประกัน 
3. การจัดการกับความเสี่ยงของบริการทางการแพทย์ 
ก. การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ และการกำหนดสิทธิในการดูแล รักษาผู้ป่วย (Privilege) 

สำหรับแพทย์แต่ละคน 
ข. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน/ พัฒนาคุณภาพกับการกำหนดสิทธิในการ ดูแลรักษาผู้ป่วย 
ค. การเพ่ิมความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล 
ง. การใช้กฎข้อบังคับขององค์กรแพทย์ 
จ. การแต่งตั้งหัวหน้าแผนกท่ีเข้มแข็ง 
ฉ. การสนับสนุนการดำเนินงานของหัวหน้าแผนก 
ช. การปรับปรุงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างคณะแพทย์กับกรรมการบริหาร 
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  แนวทางการจัดการความเสี่ยงและข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานพบความเส่ียง/ขอ้รอ้งเรียน 

ประเมินความเส่ียง / ขอ้รอ้งเรียน 

ระดบั A – D  ( Clinic ) 

ระดบั 1-2 ( Non clinic ) 

ระดบั E – F ( Clinic ) 

ระดบั 3( Non clinic ) 

ระดบั G – I ( Clinic ) 

ระดบั 4-5 ( Non clinic ) 

1. หวัหนา้หน่วยงานจดัการแกไ้ข 

2. จดัท าบญัชีความเส่ียง 

3. จดัล าดบัความส าคญั 

4. รวบรวมรายงานอบุตัิการณ/์ ขอ้
รอ้งเรียนส่งคณะกรรมการ RM ทกุ
วนัท่ี 10 ของเดือน 

1. หวัหนา้หน่วยงานจดัการแกไ้ข 

2. เขียนรายงานความเส่ียง/ ขอ้รอ้งเรียนส่ง
คณะกรรมการ RM ภายใน 3 วนั 

3. หน่วยงานและทีมระบบ ที่เก่ียวขอ้งท า 
RCA และก าหนดแนวทางปฏิบตัเิพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงเชงิระบบภายใน 14 วนั 
โดยมีทีมRM ติดตามและใหค้ าปรกึษา/
ประสานงาน 

4. จดัท าบญัชีความเส่ียง 

5. RM น าเสนอผลการแกไ้ข/แนวทางปฏิบตัิ
พรอ้มสื่อสารใหร้บัทราบทั่วกนั 

6. รวบรวมความเส่ียง/ขอ้รอ้งเรียน 

 ทกุวนัท่ี 10 ของเดือน 

1. รายงานโดยวาจาทนัทีและเขยีน
รายงานความเส่ียง/ ขอ้รอ้งเรียนส่งทีม 
RMภายใน 24 ชั่วโมง 

2. แจง้หวัหนา้กลุ่มงาน/ ฝ่าย / ประสาน
ทีมไกล่เกล่ียกรณีที่อาจเกิดการฟ้องรอ้ง
หรือเป็นคดีความ 

3. แจง้ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

4. ทีมRMและทีมระบบ  ท า RCA และ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงเชิงระบบภายใน 7 วนั 

5. RM น าเสนอผลการแกไ้ข/ แนวทาง
ปฏิบตัิ พรอ้มสื่อสารใหร้บัทราบทั่วกนั 
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ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผลและติดตามความเสี่ยง 

             การประเมินผลกิจกรรมบริหารความเสี่ยง มีเป้าหมายที่จะทำให้กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ครบ

วงจร และเพ่ือประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการมีกิจกรรมนี้ ว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่   การประเมินผลระดับแผนก

จะเชื่อมโยงกลับไปที่เครื่องชี้วัดและระบบประกันคุณภาพ, กิจกรรมประเมินได้แก่ 

1. การติดตามเครื่องชี้วัดความเสี่ยงของหน่วยงานประจำเดือน 
2. การทบทวนประสบการณ์เบื้องหลังเครื่องชี้วัดเกี่ยวกับความเสี่ยงประจำปี โดยให้ความสำคัญกับการเกิด

อุบัติการณ์ซ้ำข้ึนอีกท้ังที่มีมาตรการป้องกัน มากกว่าที่ดูแนวโน้มของการเกิดอุบัติการณ์  การตรวจสอบความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนใหม่ๆ เพ่ือประเมินว่าต้องใช้กลยุทธ์ใหม่เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

 

  7. ภาคผนวก:  

ขั้นตอนการดำเนินงานรายงานความเสี่ยง 

ขั้นตอน หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

- รายงานอุบัติการณ์/ความเสี่ยง/ข้อร้องเรียน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

- ผู้พบเห็น/ทราบเรื่อง 

 
 

- รวมรวบรายงานความเสี่ยง และจัดประเภท
ลำดับความเสี่ยง ส่งต่อไปยังกลุ่มงาน/
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการความเสี่ยง 

 

 
 

- RM Man รับการรายงานอุบัติการณ์ ผ่าน
ทะเบียนความเสี่ยงกลุ่มงาน และดำเนินการแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มงานร่วมแก้ไขอุบัติการณ์ และ
ส่งกลับในระยะเวลาที่กำหนด 

- RM Man กลุ่มงาน 
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
- ทุกคนในกลุ่มงาน 

ผู้พบเห็น/ทราบเรื่อง 

คณะกรรมการความเสี่ยง 

กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 



     

 

ระเบียบปฏบิัต ิ หน้า :    11/11 

 
เรื่อง : การบริหารความเสี่ยง 

รหัสเอกสาร :  
    0841-301-I08-002 
ฉบับท่ี : 01 
ประกาศใช้ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ชื่อกลุ่มงาน : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 
 

เอกสารนี้เป็นสมบัติของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ ห้ามนำออกไปภายนอก แก้ไข หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต 

0841-301-I08-002 เร่ือง การบริหารความเส่ียง 

 
 

- ติดตามการตอบกลับอุบัติการณ์ และจัดทำ
ทะเบียนความเสี่ยงในการติดตาม 
- หากเป็นอุบัติการณ์สำคัญ ระดับ E ขึ้นไป 
จัดทำ RCA และนำเสนอต่อที่ประชุมสื่อสาร
องค์กร 

- คณะกรรมการความเสี่ยง 

 

บันทึกการแก้ไขนับตั้งแต่เริ่มใช้ 

ฉบับท่ี แก้ไขครั้งท่ี ประกาศใช้ รายละเอียด 
01 00 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 

   รายละเอียดผู้จัดทำ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

 ผู้จัดทำ  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

 ผู้ทบทวน หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

   นางสาวมนต์สิริ ธรรมศรี 

 ผู้อนุมัติ  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน  นางสาวจุฬาลักษณ์   รุ่มวิริยะพงษ์ 

   

คณะกรรมการความเสี่ยง 

 


