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ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสูงเนิน 

เป้าหมาย  

 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก้ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ  

1. การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาลครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
2. จัดการอุบัติการณ์ ข้อร้องเรียน ร่วมกับทีม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกัน แก้ไข เพ่ือดูแนวโน้มน ามาใช้ประโยชน์ 
4. สร้างความตื่นตัวทั่วทั้งองค์ในการบริหารความเสี่ยง    

ขอบเขตบริการ  

1. ก าหนดนโยบายและวางแผนค้นหาความเสี่ยง 
2. ก าหนดโปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารจัดการเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นในโรงพยาบาล  
4. ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
5. ให้ความรู้และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง  

 
หน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. ก าหนดนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
2. จัดท าคูม่ือการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 
3. รวบรวมความเสี่ยง อุบัติการณ์ และจัดท าบัญชีความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล 
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการคร่อมสายงาน เพ่ือทบทวนอุบัติการณ์ จัดการความเสี่ยง 

และการแก้ไข เชิงระบบ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ า  
5. ให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลและสร้างความตื่นตัวทั้งองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
7. ติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ  
8. สรุปรายงาน ประมวลผล ดูแนวโน้มความเสี่ยง รายไตรมาศ รายปี เพ่ือวางมาตรการการบริหารความ

เสี่ยง  
 
บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน 

1. เป็นผู้จัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ด าเนินการทบทวนและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และ
กระตุ้นให้มคี้นหาและการรายงานความเสี่ยง 

2. ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกและจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน และวางมาตรการป้องกัน
ควบคุมความเสี่ยงส าคัญ 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดประเภท การประเมินความรุนแรงของอุบัติการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานบันทึกในใบรายงานความเสี่ยง/อุบัติการณ์  และลงนามรับทราบ 

4. รวบรวมข้อมูลสถิติ วิเคราะห์เกี่ยวกับความเสี่ยงหน่วยงาน ติดตามแนวโน้ม จัดอันดับความเสี่ยง
หน่วยงาน และวางแนวทางแก้ไข มาตรการป้องกัน  

5. น าเสนอข้อมูลความเสี่ยงส าคัญและการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ แก่คณะกรรมการความเสี่ยง 
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บทบาททีมคร่อมสายงาน  

1. ทีมร่วมทบทวนอุบัติการณ์ จัดท ามาตรการ การป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาเชิงระบบในระบบงาน
ที่เก่ียวข้อง  

2. รวบรวมข้อมูลสถิติ วิเคราะห์เกี่ยวกับความเสี่ยง ดูแนวโน้ม จัดอันดับความเสี่ยง ของทีมคร่อมสายงาน 
และวางแนวทางแก้ไข มาตรการป้องกัน  

3. น าเสนอข้อมูลความเสี่ยงส าคัญและการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ แก่คณะกรรมการความเสี่ยง 

บทบาทหน้าที่บุคลากรทุกระดับ  
1. รับทราบโยบาย ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสูงเนิน 
2. เป็นผู้จัดการความเสี่ยงเบื้องต้น แก้ไขสถานการณ์ / อุบัติการณ์เบื้องต้น 
3. บันทึกอุบัติการณ์และการแก้ไข รายงานผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางท่ีก าหนด 
4. ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกหน่วยงาน เพื่อหารแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์/อุบัติการณ์ซ้ า 

 
ค าจ ากัดความ  

1.ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่ประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่นความสูญเสียที่เกิด
กับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสียรายได้ การสูญเสียหรือความเสี่ยหายต่อทรัพย์สิน การ
บาดเจ็บหรืออันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล การท าลายสิ่งแวดล้อม ภาวะในการชดใช้ค่าเสียหาย  

2.เหตุเกือบพลาด (Near Miss) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกือบเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือไม่
เกิดข้ึน เพราะแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน 

3.อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse  Event) หมายถึง อันตรายที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเกิดจากการรักษา และ
ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรค หรือความผิดปกติเดิมของผู้ป่วย อันตรายดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาการรักษา / นอน
โรงพยาบาลนานขึ้น หรือเกิดความพิการตามมา (ตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป)  

4.บัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) หมายถึง รายการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งหน่วยงานที่ได้
รวบรวมจัดท าข้ึนโดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต การส ารวจภายในหน่วยงาน และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ตลอดจนการทบทวนต่างๆ เพ่ือเป็นประเด็นส าคัญท่ีควรมีการเฝ้าระวัง 

5.อุบัติการณ์รุนแรง (Sentinel  Event  เหตุการณ์พึงสังวร) หมายถึงความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความสูญเสีย
อย่างมาก ที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรืออันตรายขั้นรุนแรงต่อผู้ป่วย หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล ซึ่งผู้
ประสบเหตุต้องรายงานหัวหน้า หรือผู้อ านวยการทันที หรือโดยเร็ว 

 
Sentinel  Event  Alert คือ การก าหนดเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง  ที่ต้องมีการตอบสนองโดยผู้รับผิดชอบ

อย่างเร่งด่วน  
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ความเสี่ยงที่ต้องรายงานผู้อ านวยการทันที โรงพยาบาลสูงเนิน 
 

ความเสี่ยงทางคลินิก ความเสี่ยงด้านระบบ 
1.เสียชีวิตขณะผ่าตัด /หลังผ่าตัด 1.เกิดอัคคีภัย 

2.แม่เสียชีวิตขณะคลอด  หรือทารกเสียชีวิตที่ไม่เหมาะสม 2.ถูกโจรกรรม , ลักขโมย 

3.ผป.เสียชีวิตจากการรักษาผิดพลาดส่งผลให้ญาติไม่พึง
พอใจอย่างมาก 

3.ระบบก๊าซระเบิด (รวมก๊าชหุงต้ม  ออกซิเจน  
เครื่องนึ่งไอน้ า) 

4.ผป.ท าร้ายตัวเองถึงเสียชีวิต เช่นกระโดดตึก  ฆ่าตัวตาย 
4.ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่นฟ้าผ่า ส่งผลถึงชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5. ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับรุนแรงถึงเสียชีวิต 
5. จนท.เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานอาจถึงพิการ/
เสียชีวิต เช่นตกจากที่สูง อุบัติเหตุรถยนต์ 

6.จนท.ติดเชื้อที่รุนแรงขณะปฏิบัติงาน เช่น HIV SARS  
ไข้หวัดนก หรือมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง Covid-19 

6.ผู้รับบริการ/จนท ถูกท าร้ายร่างกายหรือถูกข่มขู่ที่
รุนแรงขณะอยู่ใน รพ. 

7.ให้เลือด ผิดคน ผิดชนิด ผิดกลุ่ม แล้วเกิดปฏิกิริยารุนแรง 7.การถูกร้องเรียนที่รุนแรงเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง 

 
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน/ทีมคร่อมสายงาน 
แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ  

1. การบริหารความเสี่ยงกรณียังไม่เกิดเหตุการณ์ : เป็นการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความ
เสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึน 

2. การบริหารความเสี่ยงกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้ว : เป็นการบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของ
เหตุการณ์ ก่อนที่เกิดความสูญเสีย ให้น้อยที่สุด และน าไปเรียนรู้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ า   

1. การบริหารความเสี่ยงกรณียังไม่เกิดเหตุการณ์  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1. การค้นหาความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2. ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3. การจัดท ามาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 4. การประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1. การค้นหาความเสี่ยง  สามารถค้นหาก่อนเกิดเหตุการณ์ ได้จากหลายช่องทาง  ได้แก่ การทบทวนความ
เสี่ยงจากการปฏิบัติงาน การก ากับนิเทศโดยหัวหน้างาน การค้นหาจากกระบวนการหลักของหน่วยงาน การทบทวน
และค้นหาจากงานประจ า เรียนรู้จากประสบการณ์และอุบัติการณ์ของผู้อ่ืน 
ขั้นตอนที่ 2. ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Analysis Matrix ) เมื่อค้นหาความเสี่ยงได้
แล้วให้น ามาประเมินเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงดังนี้ 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

เกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดขึ้น Probabillty โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

1 น้อยมาก (Rare / Remote) <1/10000 โอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก เกิด 1 ครั้งใน 5 ปี 

2 น้อย (Unlikely / Uncommon) 1/10000 โอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก เกิด 1 ครั้งใน 2-3 ปี 

3 ปานกลาง (Possible/ 
Occasional) 

1/1000 โอกาสเกิดขึ้นบ่อย หรือเกิด 1 ครั้งใน 3 เดือน  
ใน 1 -2 ปี 

4 สูง (Likely / Frequent) 1/100 เกิดข้ึน 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

5 สูงมาก (Almost certain) 1/10 เกิดข้ึน 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

 
 ตารางวิเคราะห์  Risk Matrix  

ความรุนแรงของเหตุการณ์/ผลที่เกิดขึ้นตามมา 
(Consequence) 

โอกาสเกิดเหตุการณ์/ความถี่ 
(Likelihood 

น้อยมาก 
Rare 
( 1 ) 

น้อย 
Unlikely 

( 2 ) 

ปานกลาง 
Possible 

( 3 ) 

สูง 
Likely 
( 4 ) 

สูงมาก 
Almost 
certain 

( 5 ) 

Catastrophlc event)   ( 5 ) 5+1=5 5+2=7 5+3=8 5+4=9 5+5=10 

Major  ( 4 ) 4+1=5 4+2=6 4+3=7 4+4=8 4+5=9 

Moderate   ( 3 ) 3+1=4 3+2=5 3+3=6 3+4=7 3+5=8 

Minor  ( 2 ) 2+1=3 2+2=4 2+3=5 2+4=6 2+5=7 

Negigible  ( 1 ) 1+1=2 1+2=3 1+3=4 1+4=5 1+5=6 

การจัดกลุ่มความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิด 

เกณฑ์ Description 

A-B เล็กน้อย 
(Minor event) 

Non- permanent harm (up to 1 month) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
พบบ่อย  หรือพบเป็นครั้งคราวแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล /   
เจ้าหน้าที่  / หน่วยงาน  มากนัก 

C-D กลาง 
(Moderate event) 

semi – permanent  harm (up to  1 year) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เป็น
เหตุการณ์ที่ส าคัญ เสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล แต่พบน้อย หรือ
เป็นความเสี่ยงที่รุนแรง ท าให้นอนโรงพยาบาลนานขึ้น อาจพบเป็นครั้งคราว 
/ บ่อย 

E-F ส าคัญ 
(Major event) 

Major prermanent  harm   เป็นเหตุการณ์ส าคัญเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง/
ถูกฟ้องร้องถึงสื่อมวลชน หรือการเสียทรัพย์สินที่รุนแรง 

GHI รุนแรง 
( Catastrophlc event) 

Permanent  loss  of  function  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
ทุพลลภาพ / การเสียทรัพย์สินที่รุนแรง  
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การจัดกลุ่มความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิด  

1. ความเสี่ยงต่ า (Low risk) Green 
2. ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate risk) Yellow 
3. ความเสี่ยงสูง (high risk) Oranges 
4. Extreme risk  Red 

การวิเคราะห์ 
 1.ให้แทนค่าคะแนนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือความถ่ีและความรุนแรง เหตุการณ์หรือผลที่จะเกิดตา
มา โดยเปรียบเทียบจากสถิติที่ก าหนดตามตัวแปรต่างๆ  
 2.น าค่าคะแนน 2 มาบวกกันในตาราง 
 3.น าผลคูณของค่าคะแนนที่ได้เทียบตามตาราง ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงใด เช่น ความเสี่ยง
เล็กน้อย (สีเขียว) , ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) , ความเสี่ยงส าคัญ (สีส้ม)  , ความเสีย่งสูง (สีแดง) 
 หน่วยงานประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน โดยน าความเสี่ยงที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยง
ส าคัญ และความเสี่ยสูง จัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยง แก้ไขในระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร และรวบรวมเป็น 
Risk Register ของหน่วยงาน  
ขั้นตอนที่ 3. การจัดท ามาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยการใช้ประโยชน์ Risk matrix โดยความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน   
 3.1 .ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงในการค้นหาความเสี่ยงของแต่
ละหน่วยงานมาท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงแต่ละหน่วยงาน 
  - น าความเสี่ยงที่ค้นหาและประเมินระดับแล้วมาเรียงล าดับความส าคัญตั้งแต่ระดับ Extreme risk , 
High risk ,moderate risk,และ Low risk  
  - น าความเสี่ยง High risk ทุกเรื่อง และระดับ moderate risk ที่มีค่าคะแนน ≥6 มาท ามาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม  
  - สื่อสารรายการความเสี่ยงที่ค้นหามาได้และมาตรการที่วางไว้ให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด  
 3.2 ช่วยในการตัดสินใจ ท า Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ในกรณี ค่าคะแนน Risk matrix 
≥6 
 3.3 หน่วยงานจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงกรณีท่ีวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับ High risk  และระดับ 

อ่ืนที่มีค่า คะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป  
 3.4 ผลที่ได้คือ Risk Profile เชิงรุกของหน่วยงาน  
ขั้นตอนที่ 4. การประเมินผล ประเมินผลจากผลของการน ามาตรการที่น าไปปฏิบัติว่าป้องกันความเสี่ยงได้หรือมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นจะต้องน ามาปรับมาตรการใหม่  
  
2. การบริหารความเสี่ยงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1. การค้นหาความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2. ประเมินและวิเคราะห์ 
ขั้นตอนที่ 3. การจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4. การประเมินผล   
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ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความเสี่ยง 
 1.1 การค้นหาเชิงรุก  
  - การส ารวจความเสี่ยงหน่วยงาน  ผู้บริหาร เยี่ยมส ารวจภายใน/ภายนอก  
  - การส ารวจหน้างานทีมคร่อมสายงาน ENV IC PCT กก.เครื่องมือ  
  - ค้นหาจากกระบวนการหลักของหน่วยงาน  
  - การสังเกตขณะปฏิบัติ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม 
  - ทบทวนข้างเตียง สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ  
  - ทบทวน 12 กิจกรรมทางคลินิกต่างๆ 
 1.2 การค้นหาเชิงรับ ได้แก่   จากบันทึกที่มีอยู่แล้ว  เช่น  

- รายงานอุบัติการณ์ 
- รายงานการตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
- รายงานยาเสพติด 
- บันทึกการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
- รายงานการควบคุมคุณภาพของอาหาร 
- รายงานด้านอาชีวอนามัย 
- รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน 
- รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยด้านรังสีวิทยา 
- บันทึกการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
- รายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- บันทึกประจ าวันของหน่วยงาน 
- รายงานเวรตรวจการ 
- รายงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย 

 1.3 การค้นหาจากอดีต 
  - ศึกษาความสูญเสียของหน่วยงานที่ผ่านมา 
  - เรียนรู้จากประสบการณ์ หรือความผิดพลาดของคนอ่ืน 
  - ทบทวนเวชระเบียน 
  - วิเคราะห์รายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) 
  - ทบทวน ปรับปรุง Risk Profile 
  - ทบทวนข้อร้องเรียน 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวกับความเสี่ยง  
 
วิธีการหาความเสี่ยงจากกระบวนการดูแลผู้ป่วย (ค้นหาเชิงรุก) 

1.Patient round  เป็นการค้นหาความเสี่ยงจากผู้ป่วยที่ก าลังนอนอยู่ เช่น  C3THER , nursing round 
,grand round เป็นต้น 

2.Chart round เป็นการสุ่มเวชระเบียนมาอ่าน มาทบทวนว่าเรามีอะไรที่อาจหลุดหรือผิดพลั้งไป มีอะไรที่
ไม่ได้สื่อสารกันหรือดูแลไม่สอดคล้องกัน ควรท าให้บ่อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้แพทย์ดูของแพทย์ พยาบาลดูเอง
พยาบาล เมื่อไรเห็นควรจะมาทบทวนร่วมกันก็นัดมาคุยกัน  
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จะค้นหาความเสี่ยงได้อย่างไร 
1.Disease round เป็นการเอาโรคเป็นตัวตั้ง พิจารณาว่าประเด็นส าคัญโรคนี้มีอะไรบ้าง จะดูแลตรงไหนให้ดี

ขึ้นอย่างไร ( ซึ่งอาจใช้แนวคิดองค์รวม ใช้เครื่องชี้วัด ใช้ความรู้ทางวิชาการท่ีเปลี่ยนไป หรือใช้การทบทวนเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์มาจุดประกายการพัฒนา)  

2.การทบทวน 12 กิจกรรมตามบันไดขั้นที่ 1 
 
การทบทวน 12 กิจกรรม เป็นกลไกตรวจจับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

1.การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย : เป็นการตรวจหาปัญหาในเรื่องความเหมาะสมของการดูแลผู้ป่วย อาจจะพบ
เหตุเกือบพลาดหรือภาวะแทรกซ้อนและสามารถแก้ไขได้ในทันที 

2.การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา : เป็นการตรวจหาปัญหาในเรื่อง competency ของ
องค์กร รวมทั้งความไม่พึงพอใจ ซึ่งอาจจะแฝงอยู่ 

3.การค้นหาและป้องความเสี่ยง : เป็นการทบทวนประสบการณ์ในหน่วยงานของตนเองและองค์กรอ่ืน 
รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อน ทีมงานอาจจะน า
เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่อ่ืนมาพิจารณาในเชิงรุก โดยการถามว่า “เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในองค์กรของเราได้หรือไม่” ถ้ามี
โอกาสก็หาทางป้องกันโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นั้นก่อน 

4.การป้องกันและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล : เป็นการตรวจหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เฉพาะ
ระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

5.การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา: เป็นการตรวจหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ เหตุ
เกือบพลาดเฉพาะระบบยา 

6.การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ท่ีมิใช่แพทย์  :  เป็นการตรวจหาปัญหาในเรื่อง competency      ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นเนื้อหาในการพัฒนา competency หรือการจัดท าแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม 

7.การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ส าคัญ : เป็นการตรวจหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เช่น 
การเสียชีวิต การเกิดภาวะแทรกซ้อน 

8.การทบทวนความสมบูรณ์เวชระเบียน : เป็นการตรวจหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ เกือบพลาด ซึ่ง
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การทบทวนหลังจากจ าหน่ายผู้ป่วยแล้วจะท าให้ตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจหลุดรอดไป
จากรายงานอุบัติการณ์ 

9.การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ : เป็นการหาโอกาสปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

10.การติดตามเครื่องชี้วัดที่ส าคัญ : เป็นการศึกษา performance ของระบบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
หรือไม่  

11.การทบทวนการใช้ทรัพยากร   
12.การทบทวนความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน : เป็นการรับทราบความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยอาจมีตั้งแต่ระดับไม่

รุนแรงถึงระดับรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นความไม่พึงพอใจในระดับใดก็สามารถสะท้อนปัญหาเชิงระบบขององค์กรได้ 
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การแบ่งประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
 1.ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical  Risk) คือ เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับผู้ป่วย  อันมีเหตุ
เกิดจากกระบวนการให้บริการ  หรือกิจกรรมการตรวจวินิจฉัย  และการดูแลรักษาพยาบาล  หรืออุบัติการณ์ไม่พึง
ประสงค์  ความคลาดเคลื่อนทางยา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1.1. ความเสี่ยงทางคลินิกท่ัวไป (Common Clinical  Risk) เหตุการณ์ที่เกิดอันตราย หรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อันเนื่องมาจากกระบวนการรักษาพยาบาล ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประสิทธิภาพ สามารถเกิด
ได้ในผู้ป่วยทั่วไป ไม่จ ากัดโรคใดโรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ เช่น 

- ผล LAB / X-ray  ผิดพลาด 
- การให้ยาผิด / ให้เลือดผิด 
- การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- ตกเตียง / เป็นลมในห้องน้ า 
- แผลกดทับ 
- ผู้ป่วยท าร้ายตนเอง 
1.2.  ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical  Risk) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

อันเนื่องมาจากกระบวนการรักษาพยาบาล ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประสิทธิภาพ ในผู้ป่วยเฉพาะโรคใดโรค เช่น 
Specific Clinical risk สูติ-นรีเวชกรรม 
           Disease/condition/procedure Clinical risk/AE 
• Pregnancy induced hypertension                      Eclampsia / convulsion                                                                     

• Postpartum haemorrhage Hypovolemic shock  
Hysterectomy/Blood Tx 

• Labour                                                                                                              Severe birth asphyxia                          
Birth trauma                          
Rupture uterine 

• Ectopic pregnancy                                   Rupture ectopic pregnancy 

• Preterm Severe birth asphyxia 

• Postpartum haemorrhage PPH shock  

• Thallasemia LBW,Death after Cordocentesis 
Specific Clinical risk ศัลยกรรม 
           Disease/condition/procedure Clinical risk/AE 
 Head injuries IICP/Herniation 

 Acute appendicitis  Ruptured 

 Multiple  trauma Injury  Shock 

 Limb injuries  Replantation failure 

 UGIB Death  / Re- bleeding 

 Post operation Pain / SSI 
 
 
 



-10- 
 

Specific Clinical risk อายุรกรรม 
           Disease/condition/procedure Clinical risk/AE 
 Myocardial infarction Shock/CHF 

 Cerebrovascular disease  IICP/Re bleeding 

 Tuberculosis  Relapse/Re infection 

 Diabetic Foot  Limb loss/Ambution 

 Sepsis septic shock Septic Shock /Re shock 

 Alcohol withdrawal  DTs,-Rum fit seizure 
Specific Clinical risk กุมารเวชกรรม       

Disease/condition/procedure Clinical risk/AE 
 Dengue HF Hemorrhage  / Shock 

 RDS Pneumothorax  

 High Fever Convulsion  

 Diarrhea Electrolyte imbalance 

 Asthma Respiratory Failure 

 Pneumonia Death 

 LBW 
             -  IUGR  
             -  Pre term 

Death 
Hypothermia 
RDS 

Specific Clinical risk ทันตกรรม       
Disease/condition/procedure Clinical risk/AE 

 Dental diseases and procedure Active Bleeding 
 ติดเชื้อหลังการรักษาทางทันตกรรม   
 Dry socket(กระดูกเบ้าฟันอักเสบ) 
 เศษรากฟัน/กระดูกค้าง 
 ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมอ่ืนๆ   
 วัสดุอุดฟันหลุด ภายใน 1เดือน 
 กัดริมฝีปากหรือลิ้นหลังฉีดยาชา 

 
2.ความเสี่ยงเฉพาะทั่วไป ได้แก่ สารสนเทศและเวชระเบียน สิ่งแวดล้อม โครงสร้างกายภาพและความปลอดภัย การ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ ระบบการผลิตยาสมุนไพร การประสานงานต่างๆ เสียง
สะท้อนผู้รับบริการ  
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การทบทวนความเสี่ยง เมื่อพบ AE ให้ทบทวน  Care  Process  และ RCA สร้างแนวทางปฏิบัติใหม่เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง 

Care  Process 
1. การเข้าถึงและเข้ารับบริการ  Access , Entry                                   
2. การประเมินผู้ป่วย   Assessment  (Investigation, Diagnosis)   
3. การวางแผนการดูแลผู้ป่วย การวางแผนจ าหน่าย  Plan of care, Discharge  Plan               
4. การดูแลผู้ป่วย Care  of  patient (Re assessment) การดูแลผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงได้ดูแล

เหมาะสมตามมาตรฐาน 
5. การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัวInformation  and  Empowerment   
6. การดูแลต่อเนื่อง Continuity  of  Care  มีระบบนัดหมาย มีระบบช่วยเหลือให้ค าปรึกษา มีการ

ส่งHHC 
 

Root  Cause  Analysis (RCA) คือ การค้นหาสาเหตุเชิงระบบ   โดย 
1.ผู้เกี่ยวข้อง  ผู้มีความรู้ร่วมค้นหา  
2.ดูสถานการณ์จริง  เอกสารรายงานเหตุการณ์    เวชระเบียน  
3.เปรียบเทียบระบบที่ปฏิบัติจริงกับระบบมาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติที่เป็น Best  Practice   
4.เมื่อทราบจุดอ่อนของระบบ  ควรปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา 
 

 การท า RCA  ควรท าในกรณี 
- อุบัติการณ์ท่ีมีความรุนแรงสูง ควรท า RCA เฉพาะส าหรับแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 
- อุบัติการณ์ท่ีมีความรุนแรงไม่มาก แต่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง ควรเลือกน ามาท า RCA ในภาพรวม 
- อุบัติการณ์เกือบพลาด (Near  miss)  แต่ถ้าเกิดแล้วผลกระทบรุนแรง 
-  

Failure  Modes  and  Effects  Analysis (FMEA) เป็นการประเมินความเสี่ยงในเชิงรุก  เพื่อออกแบบ
กระบวนการใหม่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อน 
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ขั้นตอนที่ 2. ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การแบ่งระดับความรุนแรงและการจัดกลุ่มความเสี่ยงด้านคลินิก  และหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

Personnel Safety Goals ของกลุม่อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ก าหนดและแยกระดับความรุนแรง 
เป็นระดับ A – I ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ ผลกระทบ ความ
รุนแรง 

การจัดกลุ่ม 

A (เกิดที่นี่) เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรับแก้ไข
ได้ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อ่ืนและผู้ป่วยหรือบุคลากร 

น้อย 

Near Miss B (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ ความ
ผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึง
ผู้ป่วยหรือบุคลากร 

C (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผู้ ป่วยหรือ
บุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย 

Low Risk 
D (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแล

เฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย 
ปาน
กลาง 

E (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตราย
ชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/ รักษาเพ่ิมมากขึ้น Moderate 

Risk F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติ
หรือเกินก าหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/ นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

G (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ท าให้เกิดความพิการถาวร 
หรือมผีลกระทบท าให้เสียชื่อเสียง/ ความเชื่อถือและ/ หรือมีการร้องเรียน 

มาก 

High Risk 

H (ต้องการปั๊ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลท าให้ต้องท าการ
ช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียชื่อเสียงและ/ หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
โรงพยาบาล 

I จ าใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต เสีย
ชื่อเสียงโดยมี 
การฟ้องร้องทางศาล/ สื่อ 
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การแบ่งระดับความรุนแรงและผลกระทบ  แบ่งเป็น 9 ระดับ  A – I 

การจัดกลุ่ม 
ความ
รุนแรง 

ระดับ ผลกระทบ 

 
 

 
บุคคล ทรัพย์สิน ระบบงาน ชื่อเสียง 

1    
(เกือบพลาด)
Near miss 

น้อย A  “ดักจับได้” โดยหน่วยงาน 
ก่อนท่ีจะไปถึงผู้ป่วย/
เจ้าหน้าท่ี  

- - - 

B เกิดความคลาดเคลื่อน
ขึ้น     
แต่ สามารถตรวจพบได้
ก่อน  
 ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย/ 
เจ้าหน้าที ่

- - - 

2  
( เสี่ยงต่ า) 

Low Risk  

C  เกิดอุบัติการณ์ “ส่งผล
กระทบ” ถึง ผู้ป่วย 
เจ้าหน้าท่ี  
แต่ไม่ได้รับอันตราย 

ทรัพย์สินเสียหาย 
เล็กน้อย มูลค่าความ
เสียหายไม่เกิน 500 
บาท 

เริ่มมผีลกระทบต่อ
ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน แก้ไข
ภายในหน่วยงาน 
ผลเป็นที่น่าพอใจ 

- 

ปาน
กลาง 

D เกิดอุบัติการณ์ แตไ่มเ่ป็น
อันตราย ต้องมีตดิตาม การ
เฝ้าระวังเพิ่มเติม  เพื่อให้
มั่นใจว่าไม่เกดิอันตราย 

ทรัพย์สินเสียหาย  
มูลค่า >500 – 
1000 บาท 

ภารกิจหยุดชะงัก
ช่ัวคราวต้องมีการเฝ้า
ระวังแก้ไขภายใน
น่วยงาน และต้องมี
การปรับ ระบบงาน
ภายใน 

ถูกร้องเรียน
ภายใน
โรงพยาบาล ระบุ
ช่ือยังไม่
แพร่กระจายออก
นอก รพ. 

3  
( เสี่ยงปาน

กลาง) 

Moderate 
Risk  

E เกิดอุบัติการณ์ และเป็น
อันตราย “ต้องมีการดูแล
รักษาหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ” 

ทรัพย์สินเสียหาย  
มูลค่า > 1,000 – 
5,000 บาท 

มีผลกระทบต่อนอก
หน่วยงาน ต้อง
วิเคราะห์ 
สาเหตุ   ปรับ
ระบบงานภายใน 
ร่วมกัน 

บุคคลภายนอก
หน่วยงานเร่ิม
ทราบเร่ือง  อาจ
เกิดการเสีย
ช่ือเสียงของรพ. 
แต่ควบคุมได ้

F เป็นอันตราย “ต้องรับการ
ดูแลรักษาใน
โรงพยาบาล  หรือนอน
โรงพยาบาลนานขึ้น” 

ทรัพย์สินเสียหาย
มูลค่า >5,000-

10,000  บาท      
 

มีผลกระทบต่อนอก
หน่วยงาน ต้อง
วิเคราะห์ สาเหตุ 
ปรับระบบงานที่
ส าคัญร่วมกับทีมน า 

 

 

มีบุคคลภายนอก
ทราบเรื่อง    
มีแนวโน้มจะเกิด
การร้องเรียน 
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การจัดกลุ่ม ความ
รุนแรง 

ระดับ ผลกระทบ 

   บุคคล ทรัพย์สิน ระบบงาน ชื่อเสียง 

4  
(เสี่ยงสูง) 

High Risk 

  

  

มาก G เกิดความสูญเสีย 
เป็น “อันตรายถาวร” เช่น
สูญเสียอวัยวะ  /พิการ 

ทรัพย์สินเสียหาย
มูลค่า > 10,000-
50,000  บาท 

มีผลกระทบต่อชุมชน  
แก้ปัญหาระดับ รพ. 

เกิดการ
ร้องเรียนขึ้นใน
ชุมชน 

H เป็น“อันตรายเกือบ
เสียชีวิต ”เช่น การแพ้ยา 
anaphylaxis  หัวใจหยุด
เต้นต้องช่วย CPR 

ทรัพย์สินเสียหาย
มูลค่า > 50,000-
100,000  บาท 

เกิดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
แก้ปัญหาระดับ
โรงพยาบาล 

มีแนวโน้มเสี่ยง
ต่อการ
ฟ้องร้องและ 
เรียก
ค่าเสียหาย 

I เสียชีวิต    ทรัพย์สินเสียหาย  
มากกว่า100,000 
บาท 

เกิดผลกระทบต่อ
สาธารณะ ออกข่าว
ผ่านสื่อ แก้ปัญหา 
ระดับโรงพยาบาล 

เกิดกรณี
ฟ้องร้อง  

 

กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ยกเว้นหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง Personnel Safety Goals  
ก าหนดและแยกระดับความรุนแรงเป็นระดับ 1 – 5 ตามรายละเอียด ดังนี้  
ระดับ ผลกระทบ ความรุนแรง 

1 เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ไม่มีผลกระทบต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน  (* เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 0 - 
10,000 บาท)   

น้อย 

2 เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ต่อผลส าเร็จ
หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  (* เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความ
เสียหาย 10,001 - 50,000 บาท)  

3 3  เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องท าการแก้ไข) ต่อ
ผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ 
ของการด าเนินงาน  (* เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 - 
250,000 บาท)   

ปานกลาง 

4 เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย   
(* เกิดผลกระทบท่ีมีมูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท)   
มาก 

มาก 

5 เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้ การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายอย่างร้ายแรง    
(* เกิดผลกระทบท่ีมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท) 
 

* หมายเหตุ : การประมาณการตัวเลขของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ควรพิจารณาตามความเหมาะสม 
กับขนาด ภารกิจ และการด าเนินงานขององค์กร 
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ขั้นตอนที่ 3. การจัดการกับความเสี่ยง (Action to Manage Risk) 
 3.1 ก่อนเกิดเหตุ  
  3.1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การปิดห้องผ่าตัดเมื่อไม่มีวิสัญญี การส่งต่อ 
  3.1.2 การผ่องถ่ายความเสี่ยง เช่น จ้างเหมาบริษัท เพ่ือดูแลเครื่องมือทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ  
  3.1.3 การป้องกันความเสี่ยง เช่น ใส่ของมีคมในกล่องหนา การมีระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือ เช่น 
การตรวจสอบและการสอบเสียบเครื่องมือต่างๆมีระเบียบการปฏิบัติในการท างาน เช่นการให้ยา การตรวจสอบ
อุปกรณ์ในรถฉุกเฉิน การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเป็นเจ้าของการป้องกันความเสี่ยง  
  3.1.4 การแบ่งแยกความเสี่ยง เช่น ระบบส ารองไฟ เครื่องมืออุปกรณ์ การส ารองข้อมูล  
  3.1.5 มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง ได้แก่  
   - ทุกหน่วยงานมีระบบรายงานความเสี่ยง 
   - ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานความเสี่ยงได้หลาหลายช่องทาง สะดวก มีการสื่อสาร 
                                 ยอ้นกลับ และไม่เปิดเผยแก่ผู้ไม่เก่ียวข้องกรณีเป็นความลับ 
   - จัดท าฐานข้อมูลความเสี่ยงสื่อสารทั้งองค์กร  
 3.2 หลังเกิดเหตุ 
  3.2.1 ลดความสูญเสียหลังเกิดเหตุการณ์ เป็นการดูแลแก้ปัญหาฉับพลันโดยการเอาใจใส่ ให้ข้อมูล
ตรงไปตรงมา ภายใต้ค าแนะน า การสื่อสาร ความเข้าใจดีต่อกัน ประคับประคองจิตใจ ขวัญก าลังใจทั้งผู้ป่วย ญาติ 
และเจ้าหน้าที่รายงานผู้บริหารสูงสุด คฯกรรมการบริหารโรงพยาบาล และติดตามประเมินผลภายหลังการไกล่เกลี่ย
อย่างต่อเนื่อง 
  3.2.2 การบริหารเงินชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่ต้องมีการชดเชยค่าเสียหายทีมควบคุมค่าเสียหาย/
ไกล่เกลี่ย จะเป็นผู้สรุปข้อมูล ปัญหา น าเสนอผู้บริหารสูงสุดและทีมกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมกันพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสม  
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามลักษณะการเกิดอุบัติการณ์ และระดับของความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงระดับ Near Miss ( A - B, 1 ) หน่วยงานด าเนินการวางมาตรการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
และรายงานความเสี่ยงภายใน 1วันและแก้ปัญหาภายใน 1 เดือน 

2. ความเสี่ยงต่ า (C - D , 2) และมีสาเหตุเกิดจากหน่วยงานเดียว ให้หน่วยงานบริหารจัดการเอง โดยการ
ทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ/จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เช่น การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 
การเตรียมผ่าตัด  ความคาดเคลื่อนในการให้ยา โดยให้รายงานภายใน 1วัน และจัดการความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนภายใน 14 วัน  

3. ความเสี่ยงปานกลาง (E - F, 3 4) และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและทีมคร่อมสายงาน
ร่วมทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุ ( RCA ) เพ่ือวางแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น แนว
ทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารก การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นต้น โดยก าหนดให้รายงานภายใน 1วัน และแก้ไขความเสี่ยง
ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุการณ์  

4. ความเสี่ยงสูง ( G H I , 5 ) และ เหตุการณ์พึงสังวร (Sentinel event) ทีมความเสี่ยงร่วมกับ 
หน่วยงานและทีมคร่อมสายงานต่างๆ  ร่วมทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุ ( RCA ) เพ่ือวางมาตรการป้องกัน
ทันที ที่เกิดเหตุการณ์ มีการรายงานเหตุการณ์แก่ผู้อ านวยการหรือผู้แทนทันทีที่เกิดเหตุการณ์ เพ่ือ
จัดการปัญหาเบื้องต้น และทบทวนแก้ไขปัญหาโดยวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงระบบ ภายใน 3 วัน  เช่น การ
ทบทวนมารดาคลอดเสียชีวิต  ไฟไหม ้ 
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แนวทางรายงานและแก้ไข  
ประเภท 

การรายงาน 
ส่งรายงานการ

ทบทวน 
แนวทางการแก้ปัญหา 

ระดับ Clinic Non 
Clinic 

Near Miss A-B 1 ภายใน 1 วัน ภายใน 1 เดือน วางมาตรการป้องกัน 
รุนแรงต่ า C-D 2 ภายใน 1 วัน ภายใน 1 เดือน ทบทวนหาแนวทางปฏิบัติ/

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
รุนแรงปานกลาง E-F 3 4 ภายใน 1 วัน ภายใน 14 วัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า น า

ผลกระทบมาวิเคราะห์หา 
RCA 

รุนแรงสูง G H I , 
 

SE  

5 ภายใน 24 ชม. 
 

ทันที 

ภายใน 7 วัน 
 

ภายใน 3 วัน 

ให้ท าการวิเคราะห์ หา 
RCA วิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ระบบทุกปัญหา  น ามา
ปรับปรุงระบบงาน  

 
หมายเหตุ          

1. กรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งในระหว่างวิชาชีพ  หรือ  เกิดความเสี่ยงซ้ าซากหรือ 
        ถูกร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการซ้ าซากจะพิจารณาเข้ากรรมการบริหารทรัพยากร   เป็นครั้งคราว 

2. รายชื่อตัวแทน กก.บริหารทรัพยากรที่ช่วยแก้ไขในเบื้องต้นตามล าดับ  
 งานบริการทั่วไป    

1.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หรือรองหัวหน้ากลุ่มงาน   
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ  
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   
4. รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  
5. รองประธานองค์กรแพทย์  

 ความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ   
1.ผู้อ านวยการ 
2.รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์     
3. รองประธานองค์กรแพทย์  

 งานบริการ PCU   
1. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน  ฯ    
2. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร.           
4.  ผู้อ านวยการ 

3.  กรณีเป็นเหตุการณ์วิกฤติสาธารณูปโภค และความปลอดภัย ให้รายงาน   
      1. ช่างเทคนิค / หัวหน้าฝ่ายบริหาร   
      2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    

  3. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ตามล าดับ 
 4.  กรณีผู้อ านวยการไม่อยู่ให้รายงานรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร / ฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนา
คุณภาพ หรือหัวหน้าฝ่ายที่อาวุโส ตามล าดับ 



-17- 
 

 5.  กรณีนอกเวลาราชการ รายงาน  
 1. หัวหน้าเวรแต่ละหน่วยงาน 
 2. หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน 
 3.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ตามล าดับ 

 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผล หมายถึง การน าเหตุการณ์ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น มาตรวจสอบความเพียงพอของวิธีการ
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสิ่งที่ต้องประเมินได้แก่  

4.1 การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทุกเดือนและประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ 
4.2 การเกิดอุบัติการณ์ซ้ า ต้องตั้งค าถามว่า 

- อุบัติการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งๆท่ีมีมาตรการป้องกันแล้ว 
- อุบัติการณ์เป็นปัญหาเดี่ยวหรือเรื่องของระบบ มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ 
- ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเพ่ือประเมินว่าต้องใช้กลยุทธ์ใหม่เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

4.3 การทบทวนความถ่ีและความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
4.4 มีการสื่อสารการตอบสนองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าได้

พิจารณาและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของโรงพยาบาล 
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ตัวชี้วัดประสิทธิภาพงานบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
 

ล าดับ ข้อมูล/ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
1 
 
 

   จ านวนความเสี่ยงท่ีได้รับรายงาน (ทั้งหมด/รุนแรง) 
   -ความเสี่ยงด้านคลินิก 
   -ความเสี่ยงทั่วไป 

เพิ่มข้ึน 

2 
 
 

  สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ near miss 
   -ความเสี่ยงด้านคลินิก 
   -ความเสี่ยงทั่วไป 

> 60 % 

3 
 
 
 

 ร้อยละของอุบัติการณ์ที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
-High risk (ระดับ G-I) 
-Moderate Risk (ระดับ E-F) 
-Low risk (ระดับ D-C) 
-Near Miss (ระดับ A-B) 

 
100% 
100% 
80% 
80% 

4 อัตราหน่วยงานที่มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
 

100% 

5 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ซ้ าในกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ     High < 10% 

9 จ านวน AE ที่พบจากการใช้ trigger tool  

10 อัตราการค้นหาRoot cause analysis (RCA) ในความเสี่ยงสูง 
 

> 90% 
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กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 
รายการ ระดับหน่วยงาน ระดับทีมน า ระดับโรงพยาบาล 

1.การค้นหาและ
รวบรวมความเสี่ยง 

- ทบทวนกระบวนการหลัก 
- ส ารวจสิ่งแวดล้อม 
- ทบทวนเวชระเบียน 
- ค้นหาข้อมูลจากข่าว และสื่อ
ต่างๆ 
- ระดมสมองจากประสบการณ์ 
- ตรวจสอบและสอบเทียบ
มาตรฐานที่ก าหนด 
- การตรวจการและการนิเทศ 
- การทบทวน 12 กิจกรรม 

- จากระบบรายงานที่มีอยู ่
- จากข้อมูลข่าวสาร สื่อ 
- จากระดมสมอง
ประสบการณ์ทีมงาน 
 

- จากรายงานของหน่วยงาน
ต่างๆ 
- จากรายงานของทีมน า
ต่างๆ 
- ส ารวจ สัมภาษณ์
หน่วยงาน 
- จากข่าวสาร สื่อต่างๆ  
- จากการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย เสียงสะท้อน
ผู้รับบริการ 

2.การประเมินและ
วิเคราะห ์

- ท า Risk Register ระดับ
หน่วยงานแยกประเภท/ระดบั 
- จัดล าดบัความส าคัญ 

- ท า Risk Register ระดับ
หน่วยงานแยกประเภท/ระดบั 
- จัดล าดบัความส าคัญ 

- ท าท า Risk Register 
ระดับโรงพยาบาล 

3.การจัดการความ
เสี่ยง 

- แนวทางการ
จัดการความเสี่ยงที่

ส าคัญ 

- วิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่
เก่ียวข้อง ( RCA ) 
- ปัญหาคร่อมสายงาน ประสาน 
ส่ง RM แนวทาง/มาตรการ จัดท า
คู่มือ  
- ติดตามผลการปฏิบตั ิ
- ทบทวนคู่มือ/มาตรการที่
ก าหนดไว้เปน็ระยะๆ 

- วางมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 5 ระดับ
ทางคลนิิกและความเสี่ยง
ทั่วไป แจง้ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องถือปฏิบัติ  

- มอบนโยบายและให้การ
สนับสนนุปัจจยัในการ
ด าเนินการ 
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ
แก้ไข 

4.การประเมินผล - ติดตามตัวชี้วัด 
- ทบทวนอุบัติการณ์ซ้ า / เกือบ
พลาด  

- ติดตามตัวชี้วัด 
- ทบทวนเชิงระบบ 

- ติดตามตัวชี้วัด 
- ทบทวนเชิงระบบ 
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การรายงานความเสี่ยงผ่านระบบ HRMS on Cloud ในโปรแกรม NRLS (National Reporting 
and Learning) 

การพัฒนาระบบ NRLS เพื่อให้เป็นระบบที่รองรับการสื่อสารข้อมูล แนวทางปฏิบัติ และสามารถแลกเปลี่ยนกับ
ประเทศอื่นๆ ได้ทั่วโลก จึงมีการก าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล (Standard Data Set) อิงตาม MIM PS : Minimal 
Information Model for Patient Safety Incident Reporting and Learning Systems ของ WHO และก าหนด
มาตรฐานค าศัพท์ (Terminologies) ตามแนวคิดและหลักการของ Patient and Personnel (2P) Safety Goals 
(SIMPLE)2โดยปรับโครงสร้างข้อมูลบางส่วนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งานของผู้ใช้ในสถานพยาบาล  URL ของ โรงพยาบาลสูงเนิน  : https://sng.thai-nrls.org  

 
องค์ประกอบของการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ NRLS  

การบันทึกข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงลงในฐานข้อมูล (database) ของระบบ NRLS ซึ่งมีการบันทึก
จาก 2 ช่องทาง คือ 1) การบันทึกแบบ Real-time โดยอัตโนมัติ ผ่านช่องทาง HRMS Service ของระบบ HRMS on  
Cloud และ 2) บันทึกด้วยการ Import เป็นครั้งๆ ผ่านช่องทาง NRLS service ของระบบ NRLS โรงพยาบาลสูงเนิน
เลือกบันทึกข้อมูลแบบ Real-time  โดยข้อมูลที่บันทึกผ่านทั้ง 2 ช่องทางนั้น ต้องมีรูปแบบ (Format) ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล (Standard data set) และมาตรฐานค าศัพท์ (Terminologies) โดยมี
องค์ประกอบของการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ NRLS ดังนี้  

1. Incident Type: ประเภทอุบัติการณ์ การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแต่ละครั้ง เป็นการบันทึกข้อมูล
รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งมีรหัสก ากับไว้ทุกรายการ ตามที่มีในบัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยง โดยรหัสอุบัติการณ์
ความเสี่ยงจะแสดงประเภทอุบัติการณ์ และความหมายของอุบัติการณ์ความเสี่ยง ดังนี้  

1.1 ระดับชั้นของประเภทอุบัติการณ์ (Incident Hierarchy) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่   
- ระดับชั้นที่ 1 กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
- ระดับชั้นที่ 2 หมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในแต่ละกลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
- ระดับชั้นที่ 3 ประเภทอุบัติการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในแต่ละหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
- ระดับชั้นที่ 4 ประเภทย่อยอุบัติการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในแต่ละประเภทอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
- ระดับชั้นที่ 5 อุบัติการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในแต่ละประเภทย่อยอุบัติการณ์ความเสี่ยง  

1.2 รหัสอุบัติการณ์ความเสี่ยง (Incident Code) มีองค์ประกอบสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว 
และ ส่วนที่เป็นชุดตัวเลข 3 ตัวโดยตัวเลขตัวแรกเป็นหลักหน่วย 1 ตัวและตัวเลข 2 ตัวหลังเป็นตัวเลขหลัก
สิบ ซึ่งมีความหมายดังนี้  
- ตัวอักษรตัวแรก เป็นอักษรย่อที่แสดงถึงกลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยง ว่าอยู่กลุ่มใด  
- ตัวอักษรตัวท่ี 2 เป็นอักษรย่อที่แสดงถึงหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง ว่าอยู่ในหมวดใด  
- ตัวอักษรตัวท่ี 3 เป็นอักษรย่อที่แสดงถึงประเภทอุบัติการณ์ความเสี่ยง ว่าอยู่ในประเภทใด  
- ตัวเลขตัวแรก (เลขหลักหน่วย) แสดงถึง ประเภทย่อยของอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละ 
ประเภทอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
- ตัวเลขสองตัวหลัง (เลขหลักสิบ) แสดงถึง เรื่องอุบัติการณ์ความเสี่ยง ว่าเป็นเรื่องล าดับใดในแต่ละประเภท
ย่อยอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้นๆ   
 
 
 
 
 

https://sng.thai-nrls.org/
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ตัวอย่างการใช้รหัสอุบัติการณ์ความเสี่ยง   
CPS101 หมายถึง รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงในกลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinical Risk 

Incident: C) หมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง Patient Safety Goals: P (Common Clinical Risk Incident) ประเภท
อุบัติการณ์ความเสี่ยง Safe Surgery: S ประเภทย่อยอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ S1: Safe Surgery and Invasive 
Procedure (1) ซึ่งเป็นรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง ล าดับที่ 1 (01) ชื่อ “ผ่าตัดผิดต าแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or 
other invasive procedure performed on the wrong body part)”  
 

กลุ่ม หมวด ประเภท ประเภทย่อย ล าดับ 
รายการ

อุบัติการณ์ 
ความเสี่ยง 

C 
ย่อมาจาก 

Clinical Risk 
Incident 

บอกถึง กลุ่ม 
อุบัติการณ์

ความ 
เสี่ยงด้าน
คลินิก 

 

P 
ย่อมาจาก 
Patient 
Safety 

Goals บอก
ถึง 

หมวด
อุบัติการณ์ 
ความเสี่ยง 
Common 

Clinical Risk 
Incident 

 

S 
ย่อมาจาก 

Safe 
Surgery บอก 
ถึง ประเภท 
อุบัติการณ์ 
ความเสี่ยง 

Safe Surgery 
 

1 
บอกถึง 

ประเภทย่อย 
อุบัติการณ์ 
ความเสี่ยงที่ 
S1: Safe 

Surgery and 
Invasive 

Procedure 
 

01 
อุบัติการณ์ 
ล าดับที่ 1 

 

CPS101 
ผ่าตัดผิด

ต าแหน่ง ผิด 
ข้าง (Surgery 

or 
other 

invasive 
procedure 
performed 

on the 
wrong body 

part) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-22- 
 

1.3 Template Risk Incident and Terminology การจัดรูปแบบโครงสร้าง Template รายการ
อุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ NRLS เพ่ือให้สถานพยาบาลสามารถใช้งานร่วมกันได้ภายใต้ความหมายและความ
เข้าใจ 
ที่ตรงกัน ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   

กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
หมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง  

ประเภทอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
ประเภทย่อยอุบัติการณ์ความเสี่ยง  

รหัสอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
ชื่ออุบัติการณ์ความเสี่ยง 

นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ 
อุบัติการณ์ความเสี่ยง 
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ตัวอย่างเช่น Template Risk Incident and Terminology ของรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่อง ผ่าตัดผิด
ต าแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong body part) แสดง
รายละเอียด ดังนี้  
 

กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยง อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinical Risk Incident: C) 
 

หมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง   อุบัติการณ์ความเสี่ยง Patient Safety Goals: P (Common Clinical Risk  
Incident)  
 

ประเภทอุบัติการณ์ความเสี่ยง   S: Safe Surgery  
 

ประเภทย่อยอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง   

S1: Safe Surgery and Invasive Procedure  
 

รหัสอุบัติการณ์ความเสี่ยง CPS101 
ชื่ออุบัติการณ์ความเสี่ยง   ผ่าตัดผิดต าแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or other invasive procedure  

performed on the wrong body part) 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของ 
อุบัติการณ์ความเสี่ยง  
 

- เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยได้รับการ
ตรวจรักษาด้วยการผ่าตัด  
- การผ่าตัด หมายถึง การท าหัตถการทุกหัตถการ (รายครั้ง) โดยนับรวมทั้งใน
หัตถการที่ดมยาและไม่ดมยา  
- การนับจ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง นับตามจ านวนรายครั้งของการผ่าตัด A 
surgical intervention performed on the wrong body part or wrong site 
(for example wrong knee, wrong eye, wrong limb,  
wrong tooth or wrong organ); the incident is detected at any time after 
the start of the procedure. Includes wrong level spinal surgery and 
interventions that are considered surgical but may be done outside of a 
surgical  
environment e.g. wrong site block (unless being undertaken as a pain 
control procedure), biopsy, interventional radiology procedures, 
cardiology procedures, drain insertion and line insertion e.g. PICC/ 
Hickman lines. Excludes interventions where the wrong site is selected 
because of unknown/unexpected abnormalities in the anatomy of 
patient. This should me documented in the medical record Excludes 
incidents where the wrong site surgery is due to incorrect laboratory 
reports/results or incorrect referral letters  

หมายเหตุ   อ้างอิงจาก NHS, Revised Never Events Policy and Framework  
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2. Patient Information: บุคคล/ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ แยกตามบริบทของประเทศไทย ซึ่งมี 3 ตัวเลือก 
ได้แก่ 1) กลุ่มบุคคล 2) หน่วยงาน/ องค์กร และ 3) รายบุคคล โดยกรณีผู้ได้รับผลกระทบเป็น “รายบุคคล” ต้อง
ระบุองค์ประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  

2.1 เพศ ก าหนดเป็นตัวเลือกให้เลือกระบุว่าเป็น เพศชาย หรือ เพศหญิง หรือ เพศทางเลือก  
2.2 อายุ ก าหนดให้เติมเฉพาะตัวเลข ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป โดยการนับเดือนเศษของปีถ้าต่ ากว่า 6 
เดือนให้นับเป็น 0 ปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี  
 

3. Incident Location: สถานที่เกิดอุบัติการณ์ แบ่งล าดับชั้นของสถานที่เกิดเหตุออกเป็น 2 ระดับ ตาม 
บริบทของประเทศไทย และการน าไปใช้ประโยชน์ของสถานพยาบาล ดังนี้  

ประเภทสถานที่ ในพื้นที่ของโรงพยาบาล 
 (ที่รายงานเหตุ) 

นอกพื้นที่ของโรงพยาบาล 
(ที่รายงานเหตุ) 

ชนิดสถานที่  
(แบ่งตาม 
ลักษณะของการ 
ให้บริการ)  
 

1. OPD  
2. IPD  
3. อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  
4. หออภิบาลผู้ป่วยหนัก-ไอซียู  
5. ห้องคลอด  
6. ห้องผ่าตัด  
7. งานสนับสนุนทางการแพทย์  
8. งานสนับสนุนทั่วไป : Back office  
 

1. ไม่ใช่พื้นท่ีในเขตโรงพยาบาล  
2. ในเขต รพ. อ่ืน  
 

 
4. Incident Time: เวลาที่เกิดอุบัติการณ์ แบ่งเป็น เวร/กะ/ผลัด ซึ่งก าหนดช่วงเวลาตามบริบทของสถานพยาบาล 
ดังนี้  
- เวรดึกวันราชการ   
- เวรเช้าวันราชการ   
- เวรบ่ายวันราชการ   
- เวรดึกวันหยุดราชการ   
- เวรเช้าวันหยุดราชการ   
- เวรบ่ายวันหยุดราชการ   
- เวรดึกวันหยุดนักขัตฤกษ์   
- เวรเช้าวันหยุดนักขัตฤกษ์   
- เวรบ่ายวันหยุดนักขัตฤกษ์   
โดย การก าหนดช่วงเวลาของแต่ละเวร เป็นไปตามบริบทของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง ดังนี้  
- เวรดึก คือ เวรที่อยู่ในช่วงเวลา 00.01 – 08.00 น. หรือ 00.31 – 08.30 น.   
- เวรเช้า คือ เวรที่อยู่ในช่วงเวลา 08.01 – 16.00 น. หรือ 08.31 – 16.30 น.  
- เวรบ่าย คือ เวรที่อยู่ในช่วงเวลา 16.01 – 24.00 น. หรือ 16.31 – 00.30 น.  
5. Agents involved: รายละเอียดเหตุการณ์พอสังเขป บันทึกตามรูปแบบเพ่ือบอกให้ทราบว่า เกิดอะไร  
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หมวด/ ประเภท / ประเภทย่อย ของกลุ่มอบุัติการณ์ความเสี่ยงด้านคลินิก 
กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinic Risk Incident : C) 

อักษร
ย่อ 

หมวด อักษร
ย่อ 

ประเภท ตัวเลข
หลัก
หน่วย 

ประเภทย่อย 
 

P Patient 
Safety Goals 

หรือ 
Common 

Clinical Risk 
Incident 

S Safety 
Surgery 

1 Safe Surgery and Procedure 
2 Safe Anesthesia 
3 Safe Operating Room 

I Infection 
Prevention 
and Control  

1 Hand Hygiene  
2 Prevention of Healthcare Associated 

Infection 
3 Isolation Precaution 
4 Prevention and control Spread of 

Multidrug Persistent Organism 
(MDRO) 

M Medication & 
Blood safety 

1 Safe form Adverse Drug Event (ADE) 
2 Safe form Medication Error 
3 Medication Reconciliation 
4 Retinal Drug Use (RDU) 
5 Blood Transfusion Safety 

P Patient Care 
Process 

1 Patient identification 
2 Communication 
3 Reduction of Diagnostic Error 
4 Prevention of Common 

Complications 
5 Pain Management 
6 Refer and Transfer Safety 

L Line , Tube & 
Catheter and 
laboratory 

1 Catheter and Tubing Connection  , 
and Flow Control 

2 Right and Appropriate Laboratory 
Specimens and Testing 

E Emergency 
Respond 

1 Respond to the Deteriorating Patient 
2 Medical Emergency 
3 Maternal & Neonatal Mobility 
4 ER Safety 

O Other (อ่ืนๆ 
ไม่สามารถจัด

เข้า SIMPLEได้) 

1 อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ Simple 
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หมวด/ ประเภท / ประเภทย่อย ของกลุ่มอบุัติการณ์ความเสี่ยงด้านคลินิก (ต่อ) 
กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinic Risk Incident : C) 

อักษร
ย่อ 

หมวด อักษร
ย่อ 

ประเภท ตัวเลข
หลัก
หน่วย 

ประเภทย่อย 
 

 
S 

Patient 
Safety Goals 

หรือ 
Specific 

Clinical Risk 
Incident 

G Gynecology ฿ 
Obstetrics 

Diseases and  
Procedure 

1 Maternal Health Care Process 
2 Child Health Care Process 
3 Gynecology and  Procedure 

S Surgical 
diseases and 
procedure 

1 Specific Complications in Surgery 
2 Urological System 

M Medical 
diseases and 
procedure 

1 Respiratory System 
2 Cardiovascular System 
3 Gastrointestinal System 
4 Neurological System 
5 Specific Complication of medical 

Procedure 
6 Medical Emergencies Complication 

P Pediatric 
diseases and 
procedure 

1 Pediatric diseases 
2 Pediatric Medication diseases  / 

Complications 
O Orthopedic 

diseases and 
procedure 

1 Otho-Sugery Complication 

E Eyes ,ear , 
nose Throat 
diseases and 
procedure 

1 Eyes / Ophthalmic Disease 
2 ENT Disease 

D Dental 
diseases and 
procedure 

1 Dental Treatment Complication 
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หมวด/ ประเภท / ประเภทย่อย ของกลุ่มอบุัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป 
กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป (General Risk Incident : G) 

อักษร
ย่อ 

หมวด อักษร
ย่อ 

ประเภท ตัวเลข
หลัก
หน่วย 

ประเภทย่อย 
 

P Personnel 
Safety Goals 

 

S Social Media 
and 

Community 

1 Safety and Privacy of Information 
2 Social Media and Community 

Professionalism 
I Infection and 

Exposure 
1 Fundamental of infection Control 

and Prevention for workforce  
2 Specific  infection Control and 

Prevention for workforce 
M Mental 

Health and 
Mediation 

1 Mental Health 
2 Mediation 

P Process of 
work 

1 Fundamental Guideline for 
Prevention 

2 Specific Guideline for Prevention of 
work Related Disorder 

3 Fitness for Duty Health Assessment  
L Lane (Traffic) 

and Legal 
Issue  

1 Ambulance and Referral Safety 
2 Legal Issue  

E Environment 
and working 
Condition 

1 Safety Physical Environment 
2 Working Condition 
3 Workplace Violence 

O Other (อ่ืนๆ 
ไม่สามารถจัด

เข้า SIMPLEได้) 

1 อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ Simple 
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หมวด/ ประเภท / ประเภทย่อย ของกลุ่มอบุัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป (ต่อ) 
กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป (General Risk Incident : G) 

อักษร
ย่อ 

หมวด อักษร
ย่อ 

ประเภท ตัวเลข
หลัก
หน่วย 

ประเภทย่อย 
 

O Organization 
Safety Goals 

 

S Strategy , 
Structure , 
Security 

1 Strategy System 
2 Structure System 

  3 Security System 
I Information 

Technique & 
Communication 

, Internal 
Control & 
Inventory 

1 Information Technique & 
Communication 

2 Internal Control & Inventory 

M Manpower 
,Management 

1 Manpower 
2 Management 

P Policy , Process 
of work & 
Operation 

1 Policy 
2  Process of work & Operation 

L Licensed & 
Professional 
Certificate 

1 Licensed & Professional Supervision 

E Economy 1 Financial 
2 Budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Patient Safety Goals 
อักษรย่อ ประเภท หน่วยงานประสานเกี่ยวข้อง 

S Safety Surgery OR , Supply, 
ทันตกรรม, กก.เครื่องมือ , กก.

IC 
I Infection 

Prevention and 
Control 

กก.IC , กก.PCT , 
กก.IPD 

M Medication & Blood 
safety 

กก.PTC ,ชันสูตร 

P Patient Care 
Process 

กก.PCT, องค์กรแพทย์ 

L Line , Tube & 
Catheter and 
laboratory 

งานชันสูตร,กก.PCT ,กก.IPD 
 

E Emergency 
Respond 

งานห้องฉุกเฉิน , งานห้องคลอด  
, กก.PCT 

Personnel Safety Goals 
อักษรย่อ ประเภท หน่วยงานประสานเกี่ยวข้อง 

S Social Media 
and 

Community 

กก. IM , กก. HRD 

I Infection and 
Exposure 

กก.IC , กก.ENV 

M Mental Health 
and Mediation 

กก.บริหาร, กก.ไกล่เกลี่ย ,   
กก.IPD , กก.HRD 

P Process of work กก.ENV, กก.HRD 
L Lane (Traffic) 

and Legal Issue 
 บริหาร , กก.บริหาร , กก.HRD 

E Environment 
and working 
Condition 

กก.IC , กก.ENV, กก.HRD  

แนวทางการค้นหาเฝ้าระวังและการประสานงานความเสี่ยง/อุบัติการณ์  โรงพยาบาล
สูงเนิน 

กลุ่ม Clinical Risk Incident : C กลุ่ม General Risk Incident : G 
 

ปรับปรุง เม.ย.64 
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การบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสูงเนิน 
     ปี  2564  (ปรับปรุง  มิ.ย.64) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

หน่วยงานที่พบเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงระดับ  G-I 

หน่วยงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
รายงานหัวหน้างานตามล าดับและส่ง
ใบอุบัติการณ์ที่ศูนย์ภายใน 24 ชม. 

1.  หน่วยงานรายงานด้วยวาจาทันที 
ผอก. /รองผอก./หน.บริหาร/หน.กลุ่มการฯ/หน.ศูนย์พัฒนา 
2.  บันทึกรายงานอุบัติการณ์ส่งศูนย์พัฒนา 
3.  ประสานศูนย์รับขอ้ร้องเรียน(ศูนย์หลักประกัน
สุขภาพ)ชว่ยแก้ปัญหาเบื้องต้น/ เจรจาไกล่เกลี่ย 

ศูนย์พัฒนาฯออกใบโอกาสเสนอผอก.
รับทราบประสานคกก.และหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งร่วมทบทวนระบบวิเคราะห ์ 
AE/RCA และวางมาตรการแก้ไขทันที  
-  มาตรการเบื้องต้นภายใน  1 –3 วัน 
-  มาตรการระยะยาวภายใน 7 วัน 

ส่งผลทบทวนพร้อมมาตรการที่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน 

ผอก. รับทราบเหตุการณ์ 
และพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม 

ประชุมกก.บริหารทรัพยากร 
ก าหนดมาตรการ การแก้ไข ภายใน 3วนั  

 

ประสานการด าเนินการกับทกุหนว่ยงาน 
และ คกก. ที่เกี่ยวข้อง  ( ภายใน 7 วัน ) 

สรุปประเมินผลพร้อมมาตรการ 
ที่ด าเนินการทั้งหมด 

ความเสี่ยง ระดับ A - F 

แก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

รายงานอุบัติการณส์่งศูนย์พัฒนาภายใน 1 วัน 

ศูนย์พัฒนาออกใบโอกาสพัฒนาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ผอก. 

ศูนย์ฯ ติดตามผลการแก้ไข 
-Moderate Risk ( E-F) ภายใน 2 สัปดาห ์
-Low Risk ( C-D ) ภายใน  1  เดือน 
-Near miss (A-B) ภายใน 1 เดือน 

ไม่มีผลกระทบ มีผลกระทบต่อชื่อเสียง 
/ ทรัพย์สิน /ร้องเรียน 

ความเส่ียงด้านคลินิก 
เสนอผลเข้า- คกก. PCT 

ทบทวนและสรุปมาตรการ
ในภาพรวมเสนอองค์กร
แพทย์รับรองเพื่อออก

มาตรการ 

ความเส่ียงด้านระบบ 
- คกก.ที่เกี่ยวขอ้ง IC/ENV/IM
ทบทวนและวางมาตรการ 
-  คกก. M&E ทบทวน และ
สรุปมาตรการในภาพรวม 

ส่งศูนย์พัฒนา 
เสนอ ผอก.รับทราบ 

ประสานนัดทีมเกี่ยวข้อง 
ทบทวน/วางมาตรการ 

ความเสี่ยงที่ได้มาตรการเรียบร้อยแลว้น าเสนอ กก. RM ทุก 1 เดือน 
- กก.RM  รวบรวม วิเคราะห์แนวโน้มและติดตามการเกิดซ้ า รายงานผู้บริหารและทีมน า  
- ประสานกก.คร่อมติดตามผลการใช้มาตรการ/ และการปรับระบบงานต่างๆ  
-       สรุปรายงานความเส่ียงประจ าเดือน  Feed back ข้อมูลให้หนว่ยงาน/กก.คร่อมสายงาน 
   

- A/B (เกือบพลาด) ให้แก้ไขหน้างาน 
- C (พลาดแต่ไม่เกิดอันตราย)ใหS้mall talk เพื่อหา
สาเหตุปรับระบบแจ้งหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
-A-C กรณีเกิดซ้ าควรทบทวนระบบวางแนวทาง 
-ระดับ  D-F ควรทบทวนหาสาเหตุและวางมาตรการ  
- E ขึ้นไปที่ส าคัญให้ทบทวนวิเคราะห์  AE/RCA และ
วางมาตรการ 

ศูนย์รับข้อร้องเรียน 
Key รายงานเขา้
โปรแกรมData 
Center ของ สปสช. 
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 1.ศูนย์พัฒนาประสานคกก.คร่อมสายงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน กรณี ความเสี่ยง
ระดับ G-I เสี่ยงต่อการร้องเรียนและชื่อเสียง รพ. 
 2.รวบรวมผลการทบทวน และมาตรการทีไ่ด้ 
เสนอเขา้ที่ประชุมคกก.ต่างๆพิจารณาและขอ
ความเห็นเพิ่มเติม  

5)  กระบวนการ การจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา 
 

                        ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 
  

ประสาน คกก.และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ทบทวน ระบบวิเคราะห ์AE/RCA  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพออกใบโอกาส
พัฒนา เสนอ ผอก.ทราบและลงนาม 
 

ประเมินระดับความเสี่ยง A-I 
และผลกระทบต่อชื่อเสียง รพ. 

1.หน่วยงานแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 
2.รายงานหัวหน้าตามล าดับ 
3.ส่งใบอุบัติการณ์ที่ศูนย์พฒันาภายใน 24 ชม  
 1.หัวหน้างานประเมินระดับความรุนแรง 
ระดับ G-I รวบรวมปัญหา ทบทวน RCA วิเคราะห์ AE 
วางมาตรการแก้ไข ภายใน 1-3 วัน  
มีผลต่อชื่อเสียง และร้องเรียน รายงานหัวหน้า ผอก.
ด้วยวาจาทันที ประสานผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเบื้องต้น 
และประชุมก าหนดมาตรการภายใน 3วัน  
ระดับ D-F รวบรวมปัญหา วางมาตรการแก้ไขภายใน 
2 wk  ภายใน 1-3 วัน ระดับA-C ภายใน 1 เดือน 

1.ศูนย์พัฒนา ตรวจสอบใบโอกาสพฒันา key ลง
โปรแกรมความเสี่ยง   
2.พิมพ์ใบโอกาสพัฒนา เสนอ ผอก.ทราบและลงนาม 
3.ส่งใบโอกาสพฒันาให้ คกก.คร่อมสายงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขียนผลทบทวนพร้อมมาตรการ 
 

1.จัดท าและออกมาตรการ หรือแนวทางตา่งๆ
ตามผลสรุปทบทวน 
2.ศูนย์พัฒนาน าผลสรุปและแนวทางแกไ้ข 
มาตรการต่าง แจ้งในที่ประชุม RM ทุกเดอืน  
และประกาศใช้  
 

1.รวบรวมข้อมูลความเสี่ยง รอบ 6เดือน  
2.น าข้อมูลมาจัดล าดับความเสี่ยง ระดับโรงพยาบาล 
ระดับหน่วยงาน 
3.รวบรวมมาตรการ  ติดตาม ประเมินผล  การ
ปฏิบัติตามมาตรการ 
4.วิเคราะห์ ความเสี่ยง ดูแนวโน้ม และ การเกิด
อุบัติการณ์ซ้ า  
 

หน่วยงานพบเหตุการณ์ความ
เสี่ยงและเขียนใบอุบัติการณ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดล าดับความเสี่ยงระดับ รพ. 
/หน่วยงาน ทุก 6 เดือน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

ผูจ้ัดท า   
(นางสาวธีราพร อุตชี) 

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
 

ผู้อนุมัติ  ....................................... 
(นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
วันที่   2 เมษายน 2564 

หน่วยงาน/หัวหน้างาน/
หัวหน้าฝ่าย 

หน่วยงาน/หัวหน้างาน/
หัวหน้าฝ่าย 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ/
คกก.คร่อมสายงาน/

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ/
คกก.คร่อมสายงาน/
หัวหน้างาน/หัวหน้า

ฝ่าย 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

 1เดือน 

1 เดือน 

ติดตามการด าเนินการแก้ไข 
สรุปแนวทางแก้ไขและ

มาตรการต่าง แจ้งในที่ประชุม 

1 เดือน 
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 Flow_การจัดการข้อร้องเรียนที่มีความเสี่ยงสูง เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือเสียชื่อเสียง 
                                                       ของโรงพยาบาลสูงเนิน 

  

 
 

หน่วยงาน/ผูร้้องมาร้องเรยีนโดยตรง/ 
หนังสือร้องเรียนถึงผอก./สื่อต่างๆ 

ผู้อนุมัติ................................ 
(นพ.วิชาญ คิดเห็น) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

รายงานต่อคณะกรรมการการไกล่เกลี่ยและ
จัดการข้อร้องเรียน ด้วยวาจาทันทีตามล าดับ 

ด้านระบบบริการ 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล/หัวหน้าศูนย์เรียกฯ/

หัวหน้าศูนย์พัฒนา/รองผอก.ด้านบริหาร 

ด้านระบบสนับสนุน 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร/รองผอก.ด้านบริหาร/

หัวหน้าศูนย์พัฒนา/หัวหนา้กลุ่มการพยาบาล 
ตามล าดับ 

 

บันทึกรายงานผอก.ทราบเหตุการณ์และ
พิจารณาสั่งการเพิม่เตมิ 

 

ลงไปด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหน้างานเบ้ืองต้น 
-รับทราบข้อมูลจากผูร้้อง 
-รวบรวมเวชระเบียน/เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 

ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยจดัเตรียมเอกสารให้คู่กรณลีงนามในสญัญาประนีประนอม
ยอมความ 

 ทีมงานสรุปเอกสารผลการไกล่เกลีย่แนบใบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ส่งศูนย์พัฒนา 
 

น าข้อสรุปรายงาน ผอก. ช้ีแจงใน
กรรมการบริหาร แจง้หน่วยงาน 

 

ติดตามการแกไ้ขปัญหาและการเยยีวยา ช่วยเหลือ พรบ. ม.40 หรือ ม.41 
 

 ปรับปรุง วันที่ 1 เม.ย.64 
 
 

ประชุมคณะกรรมการการไกล่เกลี่ย สืบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 3 วัน 
-ทีมลงไปเยี่ยมติดตามท่ีบ้าน/ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 
-พิจารณาให้การช่วยเหลือ ม.40 หรือ ม. 41 กรณีเป็นความผิดพลาดด้านการรักษาพยาบาล 
-พิจารณาในการเชิญคู่กรณีมาพบคณะกรรมการไกล่เกลี่ย 

 

รายงานศูนยไ์กล่เกลี่ย
ระดับจังหวดั 

 

ไกล่เกลี่ยไมส่ าเรจ็ 
 

ตอบกลับผูร้้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ 
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โครงสร้างการบริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสูงเนิน 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

  

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 

คณะท างานไกล่เกลี่ยและจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาล 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

สน.ประกันสุขภาพ 

ศูนย์พัฒนางานคุณภาพ 

และหน่วยงานอ่ืนๆ 

ในโรงพยาบาล 

นางวราภรณ์ ปทุมนุกูลศรี 
หัวหน้าศูนย์เรียกเก็บ 

และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

รับเรื่องจาก
หน่วยงานปฐมภูม ิ

- รับเรื่องจาก ER 
- ผู้น าชุมชน 

รับเรื่องจาก OPD 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและรับเร่ืองร้องเรียน   
หมายเลขโทรศัพท์ 044-286422 ต่อ 151  คุณวราภรณ์  ปทุมนุกูศรี   หัวหน้าศูนย์เรียกเก็บและศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-286422 ต่อ 102  คุณชไมพร     มณีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-286422 ต่อ 153  คุณพรวิมล     ศรีพรวิสฐิ    เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-286422 ต่อ 323  คุณสุนันทา     พันธุ   หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-286422 ต่อ 124  คุณธีราพร  อุตชี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

เร่ิมใช้ วันที่  1 เม.ย. 2564 
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บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากผู้ใช้บริการทุกช่องทาง 
2. ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
3. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เบื้องต้น  และประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในภายนอก 
4. รายงานกรรมการไกล่เกลี่ยพิจารณาข้อร้องเรียน  กรณีต้องเจรจาไกล่เกลี่ย 
5. รายงานกรรมการไกล่เกลี่ยพิจารณาข้อร้องเรียน  กรณีต้องเจรจาไกล่เกลี่ย 
6. บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ตอบกลับผู้ร้องเรียน  
7. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนของส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
8. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ 
9. รวบรวมข้อมูลไว้บริการประชาชน 
10. ให้ค าแนะน าด้านสิทธิบัตร  และข้ันตอนต่าง ๆ ในการให้บริการ 
11. รายงานข้อร้องเรียนต่อศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในโรงพยาบาล(Q&S) เพ่ือรายงานกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลทุกเดือน 
12. ผู้ประสานงานรับเรื่อง ม.41 (กรณีผู้รับบริการ) และ ม.18 (4) (กรณีผู้ให้บริการ)ประสานส านักงานสาขา

นครราชสีมา (ส านักงานธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) 
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Flow การรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
 
 
  

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ประเมินปัญหา,เจรจาไกล่เกลี่ย 
ในเวลาราชการ 

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
นอกเวลาราชการ 

หัวหน้าเวร 

ไกล่เกลี่ยได้ ไกล่เกลี่ยไม่ได้ 

ยุติเรื่อง 
คกก.ไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน 

ส่งเร่ืองให้กก.บริหาร 
พิจารณาสอบสวน 

NO 

คกก.บริหาร 

NO 

Yes 

Yes 

รายงานผอก.รพ. 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

-รวบรวมข้อมลู 

-สถิติประจ าเดือน 

-แจ้งคกก.ไกล่เกี่ย 

-ศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน 

-คกก.RM 

-คกก.บริหาร 

**หมายเหตุ กรณียุติภายในรพ.ไม่ได้  แจ้งเรื่องต่อส านักงานสาขานครราชสีมา(สสจ.)เพื่อพิจารณาต่อไป 

เร่ิมใช้ วันที่  1 เม.ย. 2564 
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Flow การรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสูงเนิน 
             
             
         

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ระบบบริการของโรงพยาบาล 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

ไม่ทราบข้อมูลบุคคล 

และที่มาของข้อมลู 
จากสื่อสาธารณะ 

Line, E-mail ,Facebook 

ภาพข่าวต่างๆ 

ทราบบุคคล หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่  
ของผู้ร้องเรียน 

รับเร่ือง สืบค้นข้อเท็จจริง  
มีมูลหรือไม ่

รายงานผู้บริหาร 

และทีมไกล่เกลี่ย พิจารณา
จัดการแก้ไขและแจ้งผู้ร้องเรียน 

NO 

Yes 

คกก.RM รวบรวม
วิเคราะห์รายปี 

รายงานข้อมูล ผอก./คกก.บริหาร 
รพ./หน่วยงาน 

บันทึกรายงาน ผอก.ทราบ 

บันทึกขออนุมัติ ผอก. 

ประสานด าเนินการตาม
FLOW การประชาสัมพันธ์
ผ่าน website รพ.ภายใน 

15 วัน 

แจ้งผู้ร้องเรียนทาง
จดหมาย/โทรศัพท์ 

เร่ิมใช้ วันที่  1 เม.ย. 2564 
 



Flow การรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ  
ทุกช่องทาง 

รับเรื่องสืบค้น
ข้อเท็จจริง มีมูลหรือไม ่ บันทึกรายงานผอก.ทราบ 

รายงานผู้บริหาร และทีมไกลเ่กลี่ย  พิจารณา 
จัดการแกไ้ขและแจ้งผู้ร้องเรียน 

ทราบบุคคล  
หมายเลขโทรศัพท์   
ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 

แจ้งผู้ร้องเรียนทาง
จดหมาย/โทรศัพท ์

จากสื่อสาธารณะ  
Line , E-mail , Facebook 

ภาพข่าวต่าง ๆ  

บันทึกขออนุมัติผอก.  

ประสานด าเนินการตามระดับ
ความรุนแรงภายใน 15 วัน 

ไม่ทราบข้อมลูบุคคลและ
ที่มาของข้อมูล  

คกก.RM รวบรวม
วิเคราะหร์ายปี  

รายงานข้อมูล ผอก./คกก.บริหาร 
รพ./หน่วยงาน  

เริ่มใช้ วันท่ี 1 เม.ย. 2564 
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Yes  

No  
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ตัวอย่างการจัดระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ความเสี่ยง  9  ระดับ ( A-I) 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ใหม ่

ความหมาย Med  error Clinical  risk Systemic  risk 

มาก I เกิดเหตุการณ์ถึง
ผู้รับบริการ  หรือผู้
ให้บริการ จน
เสียชีวิต หรือ
สูญเสีย
ทรัพย์สิน>100,000 
บาท 

เสียชีวิตจากการใหย้า
โดยตรง 

1.)  ผู้ป่วย arrest  ท า CPR ไม่สามารถ
ช่วยชีวิตได ้หรือเสียชีวิตหลังRefer ภายใน 
48 ชม.  ทุกกรณี    
2.)  ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะผ่าตัด หรือหลัง
ผ่าตัด    
3.) ผู้ป่วย(มารดา/ทารก)เสียชวีิตขณะ
คลอด/หลังคลอด  
4.) ผู้ป่วย แพ้เลือดรุนแรงถึงเสียชีวิต   
5.) ผู้ป่วยกระโดดตึกเสียชวีิต /ถูกท าร้าย
เสียชีวิต ขณะนอน รพ. 

 1.)จนท.ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
หรือถูกท ารา้ยจนเสียชวีิต  หรือท าให้ผู้อื่น
จนเสียชีวิต   
2.) จนท. ถูกประทว้งขับไล่   
3.) เด็กถูกลักขโมยจาก รพ. หรือ การส่ง
มอบเด็กผิดคน  จนเกิดปัญหาการ  
ร้องเรียนถึงส่ือมวลชน ฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย รพ. ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

มาก H เกิดเหตุการณ์ถึง
ผู้รับบริการหรือผู้
ให้บริการ  เป็น
อันตรายต้อรับการ
บ าบัดเพื่อช่วยชีวิต  
หรือสูญเสีย
ทรัพย์สิน  
>50,000-100,000 
บาท 

แพ้ยา Anaphylaxis 
แต่สามารถช่วยฟื้น
ชีวิตได้ทัน 

  1.) ผู้ป่วย arrest ท าCPR ช่วยชีวิตไดท้ัน  
2.) ผป.แพ้เลือดจนเกิดAnaphylaxis  
shock แต่ช่วยชีวิตได้ทัน  3.) แพ้สารทึบ
แสงจากการเตรียม IVP  ช่วยชวีิตได้ทัน 

 1.) รพ./จนท.ถูกฟอ้งร้องเรียกค่าเสียหาย 
ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามค าสั่งศาล     
2.)  รพ. / จนท. ถูกร้องเรียนการ
ให้บริการผ่านสื่อมวลชน /กระทรวง ยอม
ความและชดใช้ค่าเสียหาย  
3.)จนท.ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก / HIV ไม่
เสียชีวิต    
4.) จนท.ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
หรือถูกท ารา้ย บาดเจ็บสาหัส หรือท าให้
ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส  

มาก G เกิดเหตุการณ์ถึง
ผูป้่วย เป็นอันตราย
ถาวร  แก้ไขไม่ได้ 
ท าให้ผู้ป่วยพิการ 
หรือเสียหายอยา่ง
แก้ไขไม่ได้ หรือ
สูญเสีย
ทรัพย์สิน>10,000-
50,000 บาท 

เหตุการณ์ณ์เกิด
ขึ้นกับผป.แก้ไขไม่ได้ 
เช่น สั่งจ่ายยา
Choramphenical 
ในเด็กเล็กท าให้ผป.
เกิดภาวะAplstic 
Anemia 

1.) การวินิจฉัย/รักษาส่าชา้ ท าให้ผู้ป่วย
เบาหวานถูกตัดเท้า/ขา 
2.) ผู้ป่วยHTได้รับการรักษาล่าชา้/ไม่
ต่อเนื่อง เกิด CVAแก้ไขไม่ได้  3.)  การ
ช่วยคลอดล่าช้าผูป้่วยตกเลือดหลังคลอดมี
ภาวะ Shehan syndrome    
4.)  การช่วยเหลือคลอดล่าชา้ ทารก 
Sevear BA แก้ไขไม่ได้ท าให้ทารกปัญญา
อ่อน   

  1.) เกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลสูญเสีย
ทรัพย์สิน ต้องปรับปรุงซ่อมแซม หรือถกู
โจรกรรม มีค่าเสียหาย 10,000- 50,000 
บาท     
2.)  จนท. ตกจากที่สูง หรือได้รับอุบัติเหตุ
รถยนต์ขณะปฏิบัติงานที่รุนแรงเส่ียงต่อ
พิการ    
3.) ภัยธรรมชาติที่รุนแรงส่งผลให้สูญเสีย
ทรัพย์สินของรพ. 

ปาน
กลาง 

F เกิดเหตุการณ์ถึง
ผู้ป่วย เป็นอันตราย
ชั่วคราว ต้อง
Admit หรือนอน
นานขึ้น หรือปัญหา
เชิงระบบที่
เกี่ยวขอ้งกับ
หน่วยงานภายนอก
ร่วมแก้ไขหรือ
สูญเสีย
ทรัพย์สิน>5,000-
10,000 บาท 

      เกิดเหตุการณ์
เหมือนข้อE แต่
เหตุการณ์ก่อ
อันตรายแก่ผป. ท า
ให้ผป.นอนรพ.นาน
ขึ้น เช่น Plan D/C 
พรุ่งนี้แต่มีเหตุการณ์
ความคลาดเคลื่อน
ทางยาให้ต้องนอน
นานขึ้น ,แพ้ยามีผื่น
ขึ้นแน่นหน้าอก
หายใจไม่อิ่ม ต้องฉีด
ยาแก้แพ้และเฝ้า
ระวังอาการใกล้ชิด 

1.)  ผู้ป่วยติดเชื้อในรพ. ให้การรักานานขึ้น 
หายเป็นปกต ิ   
2.)ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดshock ต้องให้
เลือด นอนนานขึ้น   
3.)  การช่วยเหลือคลอดล่าชา้ ทารก 
Sevear BA แก้ไขได้เบื้องต้นแต่ต้องrefer
ต่อมาดีขึ้น    
4.) ผ่าตัดผิดคน / ผิดต าแหน่ง / ผา่ตัดซ้ า    
5.) ผ่าตัดล่าช้า 

 1.) การลักขโมย/โจรกรรม ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน < 5,000-
10,000 บาท    
2.)  ถูกชาวบ้านรอ้งเรียนเร่ืองมลภาวะ
,สิ่งแวดล้อม เช่นการปล่อยน้ าเสีย ต้องเข้า
ไปท าความเข้าใจกับชุมชน    
3.)  จนท./ผู้ป่วย/ญาติได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติงานตอ้ง admit    
4.) จนท.ถูกร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชา
ระดับจังหวัด   
5.) จนท. ติดTB จากการดูแลผป. 
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ความ
รุนแรง 

ระดับ
ใหม ่

ความหมาย Med  error Clinical  risk Systemic  risk 

ปาน
กลาง 

E เกิดเหตุการณ์ถึง
ผู้ป่วย เป็นอันตราย
ชั่วคราว ต้องรักษา
หรือแก้ไข  หรือ
ปัญหาเชิงระบบที่
ต้องให้คกก. 
บริหาร/ผอก.แก้ไข  
หรือสูญเสีย
ทรัพย์สิน>1,000-
5,000 บาท 

เหมือนข้อ D แต่
เหตุการณ์ก่อ
อันตรายแก่ผป. เช่น
ฉีดMorphineเกิน
ขนาด ผป.ตัวเขียว 
การหายใจลดต่ าลง 
ต้องปรึกษาแพทย์แก้
พิษยาดว้ย 
Naloxone , แพ้ยามี
ผื่นคันให้ยาแกแ้พ้
แล้วดีขึ้น 

1.) แพ้เลือดอาการรุนแรงเช่นshock ให้
การรักษาเร่งด่วนแลว้ดีขึ้น    
2.)  การรักษาล่าช้า  ผู้ป่วยอาการทรุดลง 
ได้รับการรักษา /แก้ไขได้ทันเวลา   
3.) คลอดล่าช้า ผู้ป่วยเสียเลือด ต้องใหส้าร
น้ า หรือใหย้าแก้ไขได้ทัน    
4.)  การInvestigate ล่าช้า มีภาวะ
Hypoglycemia  ต้องให้การรักษาแก้ไข  
5.)  การช่วยเหลือคลอดล่าชา้ ทารก  BA 
แก้ไขได้ทันที    
6.)  Penrose drain หลุดเข้าไปใน
ร่างกายผู้ปว่ยต้องผ่าตัดซ้ า 

1.) ไม่พึงพอใจพฤติกรรมบริการของ จนท.  
ขอเข้าพบ ผอก. หรือเขียนร้องเรียนถึง
ผอก.โดยตรง   
2.) มีการลักขโมยทรัพย์สินของ ผู้ป่วย/
ญาติ/จนท./รพ. มีการสืบค้นสามารถน า
กลับมาคืนได้บางส่วนหรือเสียหาย
บางส่วน  
3.) จนท ถูกของมีคม/สารคัดหลั่งผป. ต้อง
รับประทานยาต้านไวรัสฯ    

ปาน
กลาง 

D เกิดเหตุการณ์ถึง
ผู้ป่วย ไม่เป็น
อันตราย แต่ต้อง
ติดตามเพิ่มหรือ
ต้องเฝ้าระวังคนไข้  
หรือปัญหาเชิง
ระบบ ที่ต้องให้ค
กก.คร่อมสายงาน
แก้ไขหรือสูญเสีย
ทรัพย์สิน>500-
1,000 บาท 

เกี่ยวกบัการใหย้าผิด
ขนาด ผิดคน ผิดชนิด 
แต่จากการประเมิน
สภาวะแล้ว ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผป. แต่ต้องเฝ้า
ระวัง เช่นให้
Morphineเกินขนาด
,ดูค าสั่งLaxis 
120mg. ผิดวันท าให้
ฉีดยาให้ผป.ท าให้
ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม 

1.)ผู้ป่วยพลัดตกจากเตียง ไม่มีบาดแผล  
ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกต ิ  
2.) การวินิจฉัยผิดพลาด   
3.) การแพย้าซ้ าที่ไม่รุนแรง     
4.)  ผู้ป่วยปวดแผลฝีเย็บตรวจพบลืมก๊อส
ไว้ในช่องคลอด    
5.) ตรวจพบสิ่งปนเปื้อนในยาสมุนไพร 
ต้องเก็บยาot นั้นคืนจากจุดต่างๆ 

1.) ระบบก๊าซทางการแพทย์ไม่พร้อมใช้
งาน    
2.) มีการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ ายา / น้ า
กลั่น / น้ าดื่ม / น้ าเสียเกินมาตรฐาน   
3.)ลักขโมยทรัพย์สิน/ของมีค่าสามารถได้
คืนครบและไม่เสียหาย    
4.) จนท. ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานที่
ไม่รุนแรง  ไม่ต้องรักษา    
5.) ผู้ป่วย/ญาติไม่พึงพอใจและไม่สมัครใจ
อยู่รักษาต่อ   
6.) ปัญหาสาธารณูปโภคฉุกเฉิน(ไฟฟา้
,ประปา)ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน 

น้อย C เกิดเหตุการณ์ถึง
ผู้รับบริการหรือผู้
ให้บริการแต่ไม่เป็น
อันตรายแก้ไขทัน  
หรือปัญหาเชิง
ระบบ  ที่หน่วยงาน
ต้องประสาน
หน่วยงานอื่นช่วย
แก้ไขร่วมด้วยหรือ
สูญเสียทรัยพ์สิน 
≤500 บาท 

 ผป.ได้รับยาไปแล้ว 
หรือไม่ได้รับยา
ทันเวลา ตลอดจนลืม
ให้ยาแต่ผป.ไม่เป็น
อันตราย(ส่วนใหญ่
เป็นยาวิตามิน ยาแก้
คลื่นไส้อาเจียน ยา
นอนหลับ หรือยา
อื่นๆที่มีผลต่อผป.
น้อยไม่ต้องเฝ้าระวัง
อะไรเพิ่ม) 

1.) X-ray ให้ผู้ป่วยผิดต าแหน่ง หรือ ถูก
ต าแหน่งแต่ฟิล์มมองเห็นไม่ชัด  ตรวจสอบ
ฟิล์มพบวา่ผิดพลาด จึงX-ray ให้ใหม ่ 
2.) สั่งตรวจUPT  แต่ตรวจUAให้ ต้องเก็บ
Urineส่งใหม่   
3.) บันทึกการฝากครรภ์ไม่ครบถ้วน      
4.) บันทึกการตรวจร่างกายในเวชระเบยีน
ไม่สมบูรณ์   
5.)การเตรียมผ่าตัดไม่ครบถ้วนเช่นไม่ตัด
เล็บ/ไม่ถอดชุดชั้นใน /ไม่เปลี่ยนเส้ือผ้า 

1.) ระบบประปาไม่พร้อมใช้งาน   
2.) ปัญหาการประสานโปรแกรมรถล่าชา้     
3.) ผู้ป่วย/ญาติไม่พึงพอใจพฤติกรรม
บริการ/ระบบบริการ เขียนร้องเรียนผ่านตู้
รับความคิดเห็น    
4.)ขั้นตอนการขายยาสมุนไพร/ยากองทุน
ไม่ถูกต้อง     
5.) บ่อบ าบัดมกีารปนเปื้อน   
6.) จนท. ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะขน
ย้ายขยะ/เครื่องมือสกปรก    
7.) ตรวจสอบเครื่อง O2  sat ไม่สามารถ
ใช้งานได้  
8.) ไม่บันทึกสิทธิการรักษา หรือบันทึก
สิทธิผิดประเภท 

น้อย B เกิดเหตุการณ์แต่ไม่
ถึงผู้รับบริการหรือผู้
ให้บริการ  หรือ
ปัญหาเชิงระบบที่
หน่วยงานอื่น
ตรวจสอบพบ  และ
แก้ไขได้ทัน 

      มีเหตุการณ์
ความคลาดเคลื่อน
ทางยาเกิดขึ้น แต่ยัง
ไม่ถึงผู้ป่วย เช่นลืม
ลอกค าสั่งใช้ยา ,ลอก
ค าสั่งผิด,บันทึกลง
คอมผิด, เตรียมยา
ให้ผป.ผิด(ยายังไม่
ถึงผป.) 

 1.) เขียนใบLabผู้ป่วยผิดคน  แต่ตรวจพบ
ความผิดพลาดและแก้ไขให้ถกูต้องก่อน
น าส่งห้องชันสูตร   
2.) จ่ายเลือดผิดกรุ๊ป ตึกตรวจสอบก่อน
ให้ผป. ส่งเปลี่ยนใหม่   
3.) เขียนเพศทารกแรกเกิดในใบรับรอง
การเกิดผิด จนท.ตึกหลังคลอดตรวจสอบ
และแก้ไขให้ถกูต้องก่อนมอบให้ผู้ป่วยไป
แจ้งเกิด 
4) พบเลือดหมดอายุในคลังเลือด 

1.) จนท.พยาบาลคิดค่ารักษาผู้ปว่ยผิด
ราคา  จนท. การเงินตรวจสอบซ้ าและ
แก้ไขให้ถูกต้องกอ่นเรียกเก็บเงินจากผู้ปว่ย   
2.)ทีมเครื่องมือตรวจเยี่ยมเครื่องช ารุด 
หน่วยงานไม่ส่งซ่อมทันที    
3.) ทีมIC ตรวจเยี่ยมพบเครื่องมือหมดอายุ
ในหน่วยงาน   
4.)พบset sterileห่อเครื่องมือไม่ครบถ้วน 
ต้องเปิด set ใหม่   
5.)  การแยกขยะ/ แยกผ้าเปื้อนไม่ถูกตอ้ง    
4.) ตรวจพบระบบหยดคลอรีนบ าบัดน้ า
เสียไม่ท างาน     
5.) การประสานงานไม่เป็นไปตามระบบ 
แต่สามารถแก้ไขได้เอง 
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ความ
รุนแรง 

ระดับ
ใหม ่

ความหมาย Med  error Clinical  risk Systemic  risk 

น้อย A เหตุการณ์ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิด
อุบัติการณ์แก่
ผู้รับบริการ  และผู้
ให้บริการ  หรือ
ปัญหาเชิงระบบ ที่
หน่วยงาน
ตรวจสอบพบแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง 

     พบยาหมดอายุ
ในหอผู้ป่วย หาChart 
record ไม่เจอ หายา
จะให้ผป.ไม่เจอ เป็น
เหตุการณ์ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

1.) ตรวจสอบอาหารผู้ปว่ยพบวา่ไม่เขียน
ป้ายประเภทอาหารเฉพาะโรคผู้ป่วย
เบาหวาน    
2.) พบเลือดหมดอายุในคลังเลือด   
3.) เตรียมTube เจาะเลือดพบวา่เก็บ 
Tube ผิดกลุ่ม 

1.) เวรเปลตรวจสอบถังออกซิเย่นในเปล
นอน พบว่าถังออกซิเย่นปิดวาล์วไม่สนทิ    
2.) Roundในหน่วยงานพบไม่มีป้ายเตือน
บริเวณทางต่างระดับ   
3.) ปัญหาระบบLan/เครื่องคอมพิวเตอร์
เสีย   
4.) สุ่มตรวจพบวา่ไม่เช็คเครื่องมือใน
หน่วยงานตนเอง   
5.) ไม่ปิดพัดลมช่วงพักเท่ียง/ก่อนเลิกงาน 
6.) ตรวจเช็คเครื่องมือพบเตรียมไม่ครบ
ก่อนห่อส่งนึ่ง  
7.) ตรวจสอบความพร้อมเครื่องDefib. 
พบว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ ส่งแก้ไขให้พร้อม
ใช้งาน   
8.) ตรวจสอบรถฉกุเฉินพบLaryngo ถ่าน
หมดไฟไม่ติด เปลี่ยนถ่านใหม ่
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การเขียนรายงานความเสี่ยง 

โดยใช้ใบ “รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงโรงพยาบาล” 

หน้าแรก 
ส่วนที่ 1 การแบ่งระดับความรุนแรง 

 
 

ส่วนที่  2 หัวข้อโปรแกรมความเสี่ยงแบ่งเป็น  2 ด้าน   
 1.) ด้านคลินิก  10 โปรแกรม      2.)ด้านระบบ  7 โปรแกรม 

 
หมายเหตุ : โปรแกรมความเสี่ยง  การควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ (IC) ที่มีท้ัง 2 ด้าน 

 

ความรนุแรงน้อย  ระดับ A-C ความรนุแรงปานกลาง  ระดับ D- F ความรนุแรงมาก  ระดับ G - I
ระดับ A = เกือบพลาด ระดับ D = เกิดเหตุถึงผป. ต้องเฝ้าระวัง/ระบบ=ทรัพย์สินเสียหาย  >

500-1,000 .-
 ระดับ  G = พิการ/ระบบ=ทรัพย์สิน เสียหาย >10,000 - 50,000.-

ระดับ B = พลาด(ข้ันตอนปฏิบัติงาน)  ไมถึ่งผป.  (แก้ไขทัน) ระดับ E = เกิดเหตุถึงผป.  ต้องรักษา/ระบบ=ทรัพย์สินเสียหาย >1,000 -
5,000 .-

 ระดับ  H = ท าCPR /ระบบ=ทรัพย์สินเสียหาย >50,000 - 100,000.-

ระดับ C= เกิดเหตุถึงผป. ไมอั่นตราย แก้ไขทัน /ระบบ=ทรัพย์สินเสียหาย 
≤500.-

ระดับ F = เกิดเหตุถึงผป. ต้องนอนนานข้ึน ไมพิ่การ/  ระบบ=ทรัพย์สิน
เสียหาย       > 5,000-10,000.-

 ระดับ  I  = เสียชีวิต/ระบบ=ทรัพย์สินเสียหาย > 100,000.-
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หน้าที่ 2 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

 
 
ประกอบด้วย 

1. ID  คือ เลขท่ีใบความเสี่ยงจากการคีย์ในโปรแกรมความเสี่ยง(Access) 
2. ผู้คีย์  คือ  ผู้บันทึกลงในโปรแกรมความเสี่ยง (Access) 
3. วันที่เกิดเหตุ  ระบุเวลาเกิดเหตุให้ชัดเจน  เวลาที่พบเห็นเหตุการณ์ 
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ระบุหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง  สัมพันธ์  หรือมีผลกระทบต่อเหตุการณ์ 
5. หน่วยงานที่รายงาน  ให้ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้เขียนรายงานอุบัติการณ์   
6. ชื่อผู้ป่วย/ผู้ประสบปัญหา  หมายถึงชื่อผู้ป่วย  ที่ได้รับความเสี่ยง  หรือ  กรณีไม่เก่ียวกับผู้ป่วยให้ระบุ

ชื่อผู้พบเหตุการณ์หรือพบปัญหา 
7. อาย.ุ........ปี , เพศ (  )ชาย   (  )หญิง  , HN (ผป. OPD)  , AN (ผป.IPD)  กรณีเป็นผู้ป่วย 
8. โปรแกรมความเสี่ยงระบุ  ประเภทความเสี่ยงระบุ  ด้านคลินิกหรือระบบ  ระบุ 
9. ระดับความรุนแรง  แบ่งระดับความรุนแรง  เป็น 9 ระดับ  โดยดูด้านหน้าของใบรายงาน 
10. แพทย์ที่เกี่ยวข้อง  ให้ระบุ ชื่อแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
11. ส่งใบเสี่ยง (  )ทัน  (  ) ไม่ทัน  การแก้ไข (  )ทัน  (  )ไม่ทัน  ศูนย์พัฒนาฯจะเป็นคนวงบันทึกให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-43- 
 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 
1. รายละเอียดเหตุการณ์ 
2. สาเหตุ (ระดับ A-D) 
3. การแก้ไขเบื้องต้น (ระดับ A-D) 
4. AE : ให้ระบุโรค/ภาวะแทรกซ้อน 
5. RCA : ให้ระบุรากเหง้าของปัญหา 
6. การแก้ไขระบบที่ปรับปรุง (ระดับ E-I) 

 

 
 



ผ-1 แบบฟอร์มการรายงานความเสี่ยงผ่านระบบ HRMS on Cloud ในโปรแกรม NRLS                                       
โรงพยาบาลสูงเนิน เริ่มใช้ เดือนมีนาคม 2563 

 

 
 

ผ-2 แบบฟอร์มใบรายงาน NRLS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ-2 แบบฟอร์มใบโอกาสพัฒนา 
ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงโรงพยาบาลสูงเนิน (Incident Report)    ID ........................ 

 
วันที่เกิดเหตุ.............................เวลา.................น.  หน่วยงานที่รายงาน.......................... หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / คกก. ........................ 
ชื่อผู้ป่วย / ผู้ประสบปัญหา ..............................................อายุ ............ ปี   เพศ   (    ) ชาย  (   ) หญิง HN ………….…    AN…………    
โปรแกรมความเสี่ยง..........................................ประเภทความเสี่ยง....................................  ด้าน  (   )คลินิก  (   ) ระบบ,ท่ัวไป  ระดับ……… 
 
รายละเอียดเหตุการณ์ ..................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
.................................................................................................................................. ................................................................. .......... 
.................................................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .......................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
สาเหตุ.................................................................. ............................................................................................................................ ... 
.................................................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .......................................................................................... .......... 
การแก้ไขเบื้องต้น (ระดับ A-D)..................................................... ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
........................................................................................................................................................................ ..................................... 
............................................................................................. ...................................................................................................... .......... 
 
 
สรุปมาตรการ (กรณีระดับความรุนแรง E-I) 

AE /RCA มาตรการที่ได้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
รายช่ือผู้ทบทวน .....................................................................................  แพทย์/หัวหน้าฝ่ายผู้ทบทวน..................................   
วันที่ทบทวน ............................................  ส่งใบเสี่ยง  (   ) ทัน   (   )ไม่ทัน                การแก้ไข  (   )ทัน   (   ) ไม่ทัน 

ผู้พิมพ์.............................. 
 



QF-CQI01-39 ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง IR (หน้า 2 )                          ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2560 
 

ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงโรงพยาบาลสูงเนิน (Incident Report)    ID ........................ 
 
วันที่เกิดเหตุ.............................เวลา.................น.  หน่วยงานที่รายงาน.......................... หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / คกก. ........................ 
ชื่อผู้ป่วย / ผู้ประสบปัญหา ..............................................อายุ ............ ปี   เพศ   (    ) ชาย  (   ) หญิง HN ………….…    AN…………    
โปรแกรมความเสี่ยง..........................................ประเภทความเสี่ยง....................................  ด้าน  (   )คลินิก  (   ) ระบบ,ท่ัวไป  ระดับ……… 
 
รายละเอียดเหตุการณ์ ..................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................................................... .......... 
สาเหตุ.................................................................. ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
การแก้ไขเบื้องต้น (ระดับ A-D)........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................... .......................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................................... .......... 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................................................... .......... 
 
 
สรุปมาตรการ (กรณีระดับความรุนแรง E-I) 

AE /RCA มาตรการที่ได้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
รายช่ือผู้ทบทวน .....................................................................................  แพทย์/หัวหน้าฝ่ายผู้ทบทวน..................................   
วันที่ทบทวน ............................................  ส่งใบเสี่ยง  (   ) ทัน   (   )ไม่ทัน                การแก้ไข  (   )ทัน   (   ) ไม่ทัน 

ผู้พิมพ์.............................. 
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รหัสรายงานอุบัติการณ์ 2101000014
[ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสีย่ง/รอแก้ไข]

หน่วยงานท่ีรายงาน* : หน่วยงานผู้ ป่วยนอก (OPD)

ประเภทสถานท่ี** : ในพื้ นท่ีของโรงพยาบาลในพื้ นท่ีของโรงพยาบาล

ชนิดสถานท่ีเกิดเหตุ **: OPDOPD

สถานท่ีเกิดเหตุ *: แผนกผู้ป่วยนอกแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) (OPD)

เป็นอุบัติการณ์ความเส่ียงในเรื่องใด** :

สรปุประเด็นปัญหา** : ผ้าห่มโรงพยาบาลไปอยู่กับผู้ป่วยท่ีมาผ้าห่มโรงพยาบาลไปอยู่กับผู้ป่วยท่ีมา F/U F/U

ระดับความรนุแรง** :

ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ** :

วันท่ีเกิดอุบัติการณ์ความเส่ียง** : 13/01/2021 13/01/2021 วันท่ีค้นพบ : 13/01/202113/01/2021

ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติการณ์ความเส่ียง**: เวร : วันราชการวันราชการ--เวรเช้าเวรเช้า   หรือ เวลา :

แหล่งท่ีมา/วิธกีารค้นพบ* : ขณะปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน

รายละเอียดการเกิดเหตุ* : ผู้ป่วยผู้ป่วย  HN:71179HN:71179  มีประวัติ เคยมีประวัติ เคย Admit  Admit ตึกแฟลมทองตึกแฟลมทอง 1  1 วันนี้ มาวันนี้ มา   รพ.ด้วยแพทย์นัดรพ.ด้วยแพทย์นัด
พบว่านำผ้าห่มของรพ.ติดมาด้วยพบว่านำผ้าห่มของรพ.ติดมาด้วย  สอบถามญาติว่านำกลับบ้านไปจริงสอบถามญาติว่านำกลับบ้านไปจริง  จนทจนท
จึงขอคืนให้โรงพยาบาลจึงขอคืนให้โรงพยาบาล

การจัดการเบ้ืองต้น* : แจ้งในคณะกรรมการแจ้งในคณะกรรมการ IPD  IPD เพื่อทบทวนระบบการตรวจสอบผ้ารายวันเพื่อทบทวนระบบการตรวจสอบผ้ารายวัน  
และการส่ือสารและการส่ือสาร  ห้ามผู้ป่วยนำผ้าห่มท่ี เป็นสมบัติของโรงพยาบาลออกนอกห้ามผู้ป่วยนำผ้าห่มท่ี เป็นสมบัติของโรงพยาบาลออกนอก  รพรพ
แจ้งให้เจ้าหน้าท่ี ช่วยตรวจสอบแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี ช่วยตรวจสอบ  และประชาสัมพันธ์ขณะท่ี ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลและประชาสัมพันธ์ขณะท่ี ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

เป็นการแก้ไขปัญหาระดับ* : หน่วยงานหน่วยงาน

กลุ่ม/หน่วยงานหลักท่ีแก้ไขปัญหา* : หน่วยงานแหลมทองหน่วยงานแหลมทอง 1  1 มีหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาหรือไม่ : มีมี

กลุ่มกลุ่ม//หน่วยงานร่วมหน่วยงานร่วม ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ//แนวทางการแก้ไขความเส่ียงแนวทางการแก้ไขความเส่ียง เอกสารประกอบเอกสารประกอบ

กลุ่มการพยาบาล (แม่บ้าน)

ข้อเสนอแนะ/การดำเนินการแก้ไขปัญหา*
:

วันท่ี Login บันทึกการยืนยัน : 14/01/2021 14/01/2021 วันท่ีแจ้งเหตุให้ผู้ แก้ไขทราบ* : 13/01/202113/01/2021

วันท่ี Export : 18/01/202118/01/2021

© 2021 - All Rights Reserved The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) Power by [ RelationSoft Co.,Ltd.]

GPE207 :GPE207 :
GPE207:GPE207:เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย//ขาดการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยขาดการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
เช่นเช่น  ทรัพย์สินสูญหายทรัพย์สินสูญหาย// ถูกลักขโมยถูกลักขโมย  เป็นต้นเป็นต้น

CC

กลุ่มบุคคลกลุ่มบุคคล

HN:71179
http://www.relationsoft.co.th


 

ผ-8 
 

 
แบบทบทวนความเสี่ยงด้านคลินิกระดับ   High  Risk   หรือ  Moderate ที่ส าคัญ 

วันที่ทบทวน  ................................................AE ……………………………………………………………………………..…………………… 
หน่วยงานหลัก........................................   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง............................................................................... 
ผู้ร่วมทบทวน 
1. .....................................................ต าแหน่ง................................................. หน่วยงาน................................... 
2. .....................................................ต าแหน่ง................................................. หน่วยงาน................................... 
3. .....................................................ต าแหน่ง................................................. หน่วยงาน................................... 
4. .....................................................ต าแหน่ง................................................. หน่วยงาน................................... 
5. .....................................................ต าแหน่ง................................................. หนว่ยงาน................................... 
6. .....................................................ต าแหน่ง................................................. หน่วยงาน................................... 
รายละเอยีดเหตุการณ์   ผป.HN…………….…………AN…………………วันที่เกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์.................................. 
ผลกระทบหลงัเกิดเหตุการณ์.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................  
 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ RCA / ทบทวน 
ประเด็นที่ได้จากการทบทวน Care Process การแก้ไขระบบงานใหม่ท่ีป้องกันการเกิดปัญหาซ ้าอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
สรุปการปรับระบบท่ีเกิดขึ้น 

1.มาตรการเบื้องต้น (  ภายใน 3 วัน 
กรณี  High Risk ) / แผนระยะสั้น  

 
 
 

2.มาตรการระยะยาว ( การปรบัปรุง
ระบบงานใหม่ที่ป้องกันการเกดิปัญหา
ซ ้าอีก และการท าคู่มือ  วิธปีฏบิัติ ) 
 

 
 
 
 

 
 

เลขที่ใบ IR…………/………………..…… 

ลงชื่อผู้สรุปรายงาน …………...…………………   เสนอ ผอก.ทราบ เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
        (.............................................) 
ลงชื่อแพทย์ผู้ทบทวน……………….……           นพ.วิชาญ   คิดเห็น  
            ผู้อ านวยการ รพ.สูงเนิน 
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แนวทางการวิเคราะห์ RCA / ทบทวน 

หัวข้อ 
1.Care (  การดูแลผู้ป่วยตั้งแตป่ระเมิน วางแผน รักษา และการป้องกันความเสี่ยง ) 
 
2. Communication ( การสื่อสารกับผป.และครอบครัว โดยให้ข้อมูลที่จ าเป็นเพียงพอ ผป.เข้าใจโรค ทางเลือกการรักษา และการปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกต้อง) 
3. Continuity (การวางแผนการดูแลที่ต่อเนื่อง   การเตรียมผป.เพื่อให้ดูแลตนเองได้เมื่อกลับบา้น) 
 
4. Team ( มีการเชิญวิชาชีพอืน่ที่เก่ียวข้องมาดูแลผป. มีหรือไม่   การท างานเปน็ทีมเป็นอยา่งไร) 
 
5. Human Resource (ความรู้และทักษะของทีมเพียงพอในการดูแลผป.อย่างมีคุณภาพหรือไม่ขาดทักษะอะไร ) 
6. Environment & Equipment   (ความปลอดภัยด้านสิง่แวดล้อม  , ความเพียงพอของเคร่ืองมือ, อัตราก าลัง, การสนับสนนุจากฝา่ย
บริหาร) 
7. Record  (มีการบันทึกเวชระเบียนท่ีสมบรูณ์  เพียงพอในการดูแลเป็นทีมได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ สามารถน ามาตัดสินคณุภาพการดูแลผป.  
หรือใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้หรือไม่) 
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วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา  Root  Cause  Analysis 
   
          

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

ปัจจัยผู้ให้บริการ/ 
ทีมงาน 

 

ปัจจัยระบบงาน 
 
 

ผลกระทบ 
 

ปัจจัยผู้ป่วย 
 

ปัจจัย 
สิ่งแวดล้อม 

 

หมายเหตุ  : การวิเคราะห์ RCA ให้มุ่งเน้นการค้นหาการเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการที่เป็นไปได้  โดยเจาะลึกด้วยค าถาม  “ท าไม”  จนได้ปัญหาที่แท้จริง 
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ตัวอย่างก้างปลา 
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Risk ID Source
Date 

Added
Risk Title Risk Description Quarter

Likelihood 

(frewquency)

Consequence 

(Impact)
Risk Level Risk  Transfer & Prevention Risk Monitor & Control Risk Mitigation

1-5 1-5 L+C มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสีย่ง การตดิตามและควบคมุ แนวทางบรรเทาความเสยีหาย

Risk Treatment PlanRisk Identification Risk Analysis

Risk Register หนว่ยงาน.................................... ปี 2563

QI Plan

QI Plan Risk Owner
Review 

Frequency

Date Last 

Review
Result of Review

Residual 

 Risk 

Level

Risk Status

เพื่อหาค าตอบใหม่ๆ  หรอืท าใหด้ขี ึน้ active/closed

Risk Monitoring & Review

Risk Register หน่วยงาน.................................... ปี 2563

ผ-19 แบบฟอร์ม Risk Register หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risk ID Source
Date 

Added
Risk Title Risk Description

Quarte

r

Likelihood 

(frewquen

cy)

Consequen

ce (Impact)

Risk 

Level

1-5 1-5 L+C

OR_Clinic_
01

OR CPS102 ผ่าตัดผิดคน (Surgery or other 
invasive procedure performed on the 
wrong patient)*

2 5 7

OR_Clinic_
02

OR CPS101 ผ่าตัดผิดต าแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or
 other invasive procedure performed on 
the wrong body part)*

1 5 6

ER_Clinic_
01

ER ต.ค.62 - 
ก.ย.63

ประเมนิผู้ป่วยไมเ่หมาะสมคัดกรองผิดพลาด 1.ผู้ป่วยอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ศีรษะแตกไม่ได้
ประเมินการบาดเจ็บทีช่่องอก                      
                   2.สง่ผู้ป่วย MCA c trauma ไป
 film สองรอบกลบัมาครั้งสองตาลอย score 
drop E1V1M1  on ETT

4 5 9

ER_Clinic_
02

ER ขาดการประเมนิซ้้า 1.ผู้ป่วยหอบไมไ่ด้ประเมนิซ้้าหลังพน่ยา    
2.Hypoglycemia ไมไ่ด้เจาะDTxซ้้า 1ชม.เกดิ
Hypoglycemiaซ้้าในward

5 4 9

เครื่องมือส าหรับช่วยตรวจสอบ และการประเมิน
ความพร้อม โดยการสือ่สารในทมีใหเ้กิดความ
มั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการผ่าตัด 
เพ่ือลดข้อผิดพลาด และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการผ่าตัดทีป้่องกันได้ และเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการสือ่สาร การท างานเป็นทมี โดยน าหลกัคิด
และวิธกีาร Surgical Safety checklist

1ต.ค.62 - 
ก.ย.63

ตวัอยา่ง Risk Register หนว่ยงาน

Risk Identification Risk Analysis

 

ผ-20 ตัวอย่างการจัด Risk Register หน่วยงาน ( ส่วนที่ 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-21 ตัวอย่างการจัด Risk Register หน่วยงาน (ส่วนที่ 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QI Plan

Risk  Transfer & Prevention Risk Monitor & Control Risk Mitigation QI Plan

มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสีย่ง การตดิตามและควบคมุ แนวทางบรรเทาความเสยีหาย เพื่อหาค าตอบใหม่ๆ  หรอืท าใหด้ขี ึน้

 - แนวทางการตรวจสอบผู้ป่วยก่อนเข้าหอ้งผ่าตัด 
(SD-NUR74-01)
  

การท า Time out และทบทวนระบบการ Identification

1ผู้ป่วยอบุัติเหตุจราจรใช้แบบฟอร์มซักMultiple taumaและ
ต้องประเมนิการบาดเจ็บทุกระบบ 
2.ทบทวนแนวทางการรายงานแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยTrauma  
3. การประเมนิกลไกการบาดเจ็บและความเส่ียงท่ีจะบาดเจ็บ
หลายระบบ                   
4.มาตรการดูแลผู้ป่วยMultiple trauma score<13ให้มี
เจ้าหน้าท่ีน้าส่ง                         
5.จัดท้าCPG การดูแลผู้ป่วยMultiple trauma และมีก่าร
ทบทวนการดูแลผู้บาดเจ็บโดยคทง.

1.ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางโดย PCT เดือน
ละคร้ัง                                       
2.ทบทวนตัวชี้วดัMultiple trauma ทรุดลง
ขณะส่งต่อ                                
3.Trigger Tool

1.ให้จนท.ERประเมนิเสียงปอดและO2sat กอ่นและหลังพน่ยา
และลงบันทึกเวชระเบียน
2.Hypoglycemia ให้เจาะDtxหลังแกไ้ขตามCPG กรณีนอนอยู่
ERนานเกนิ1ชม.ให้เจาะ1ชม.ด้วย 
3..ปรับมาตรการการส่ังพน่ยาให้แพทย์ERประเมนิและดูต่อจนจบ
case ยกเวน้แพทย์ส่งมาพน่ยาอาการดีขึ้นส่งกลับหาแพทย์ท่ีส่ง

 1.ทบทวนการคัดกรอง การประเมนิซ้้าท่ี ER 
และประเมนิกอ่นย้าย การรายงานแพทย์ และ
การปฏิบัติตาม Guidline โดยทีม PCT 
หน่วยงาน  เดือนละ 1 คร้ัง                   2.
ปรับระบบการMonitor V/Sตามรอบเข็ม
นาฬิกาทุก30 นาที                              3.
  ก้ากบัติดตามการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าเวร/
หน.งาน

CQI เร่ืองการประเมนิซ้้าท่ี ER

ตัวอยา่ง Risk Register หน่วยงาน (สว่นที ่2)

Risk Treatment Plan

 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ น าผู้ป่วยเข้าหอ้งผ่าตัด 
และวิสญัญพียาบาลตรวจสอบซ้ า (Time Out)

การดูแล Support ด้าน
ร่างกาย(ภาวะแทรกซ้อน)และ
จิตใจและสงัคมและกฏหมาย 
สิง่แวดลอ้ม
ทมีไกลเ่กลีย่ติดตามเยีย่มทนัท,ี
แนวทางการรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

Inovation,CQI ,FMEA (Faiure 
mode and effect analysis)



Risk Owner
Review 

Frequency

Date 

Last 

Review

Result of Review

Residual 

 Risk 

Level

Risk Status

active/closed

คกก.
PCT/Multiple 

trauma

9 active

รัตนภรณ์/วนันา 9 active

ตวัอย่าง Risk Register หน่วยงาน (สว่นที ่3)

ผลลพัธม์ปัญหาอุปสรรค,ผลทบทวน 
RCA, ปรับเชิงระบบ

เขียว Closed

Risk Monitoring & Review

รฐา 1 เดือน
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มาตรการเลขที ่.........../2564 เรื่อง ..........................................................   
วันที่ออกมาตรการ ....................................   จากใบโอกาสพัฒนาเลขท่ี  ......................... 

ปัญหาที่พบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุของปัญหา   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
ระบบ / ขั้นตอน กิจกรรม / แนวทางปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ผู้รับผิดชอบติดตามควบคุมมาตรการ ....................................  

                                                                                               (                         ) 
                                                                                       หัวหน้า…………………………………..  
 

                                      ผู้เห็นชอบมาตรการ ………………………………….  
                                                                                           (                             )  
                                                                           หัวหน้า........................................ 
 

        อนุมัติมาตรการ.................................................. 
                                                                                           ( นพ.วิชาญ   คิดเห็น ) 
                                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน  











 

 

แบบประเมิน Case  Conference 
เร่ือง.......................................................................................................  ประจ าเดือน............................ 

แพทย์..........................................  หน่วยงานที่จัด......................................... 

ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 การเลือก case conference  ได้น่าสนใจสอดคล้องกับปัญหา,  ทันเหตุการณ์ 5   
2 เอกสารเนื้อหาวิชาการของแพทย ์  ครบถ้วน  ชัดเจน 5   
3 การสอนด้านวิชาการของแพทย์  สื่อสารเข้าใจง่าย  ตอบข้อสกัถามได้ด ี 10   
4 เอกสารเนื้อหาเกีย่วกับข้อมูลของ Case ผู้ป่วย  ข้อมูลการรักษา  ครบถ้วนชัดเจน  ตอบข้อซักถามได้ 5   
5 การน าเสนอข้อมูลของ Case ผู้ป่วย, ข้อมูลการรักษาของทีมพยาบาลผูจ้ัดครอบคลุม  ชัดเจน  เข้าใจง่าย ตอบข้อซักถามได้ 5   
6 ทีมผู้จัดมีการกระตุ้นให้ผู้เข้ารว่ม Conference มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนซักถามประเด็นต่าง ๆ กับทีมได้ดี 5   
  รวมคะแนน 35   
  บรรยากาศการ Conference ในภาพรวม     

7 ทีมมกีารประชาสัมพันธ ์ ติดป้ายเชิญกอ่นวนั Conference  1  สัปดาห์ 5 * 

8 
มีการน าเสนอ  Nursing Care Process (การ Assess ประเมินปัญหา  ตรงประเด็น  วางแผนการพยาบาลครอบคลุม  วางแผนจ าหน่าย
เหมาะสม) 10 * 

9 ทีมผู้จัดสามารถสรุปปัญหา  สรุป Root  caused (RCA) และเสนอแนวทางแก้ไขได้ชดัเจนตรงประเดน็ 10 * 
10 สรุปผลการประชมุ Conference ส่งศูนย์พัฒนาฯภายใน 1 wk. 10 * 
11 การออกมาตรการ/CPG 30 * 

  *ข้อ 7 - 11 ศูนย์พัฒฯและกรรมการ PCT เป็นผู้ให้คะแนน*                                                         รวมคะแนนทั้งหมด 100 * 

ข้อเสนอแนะ/ค าถามที่ไม่ได้ค าตอบจากการ Conference 
  ……………………………………….……………………………………………………………………...........................................................…………………………...………………………………….. 

 
ผู้ประเมิน (ถ้าต้องการ).................................................. หน่วยงาน...................................... 

 

(ปรับปรุงแบบประเมนิเริม่ใช้ ม.ค. 57) 
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เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ของประเทศไทย พ.ศ.2561 

(Patient Safety Goals : SIMPLE Thailand 2018) 

(Personnel Safety Goals : SIMPLE Thailand 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเล่มมาตรฐาน ความปลอดภัย 2P Safety 
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ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 
(Healthcare Risk Management System: HRMS on Cloud)  

เมื่อสถานพยาบาลได้รับการอนุมัติจาก สรพ. ให้เป็นสมาชิกระบบเรียบร้อยแล้ว ทีม Support ทางด้าน
เทคนิคจะประสานงานกับบุคคลที่เป็น Contact Point ของสถานพยาบาลเพ่ือทำการติดตั้งโปรแกรม ลงบน
คลาวด์ (G-Cloud Server) ให้แก่สถานพยาบาล ซึ่งสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Internet Web Browser 
(ความเสถียรที่แนะนำให้ใช้เป็น Google Chrome หรือหากเป็น Internet Explorer: IE ควรเป็น version 9 
ขึ้นไป) ไดต้ามโดเมนเนม (URL) ของสถานพยาบาลตามที่มีระบุไว้ในใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ NRLS 
หรือ ใบต่ออายุสมาชิกโครงการ NRLS ของสถานพยาบาล ดังตัวอย่างการเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ HRMS on 
Cloud ของโรงพยาบาลทดสอบ รูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงการเข้าใช้งานระบบ HRMS on Cloud ผ่านโดเมนเนมของโรงพยาบาลทดสอบ 

ภาพรวมระบบ HRMS on Cloud 

 เมื่อสถานพยาบาลได้รับการติดตั้งโปรแกรม HRMS on Cloud เสร็จเรียบร้อย ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
ของสถานพยาบาล (ซ่ึงเป็นบุคคลที่สถานพยาบาลแจ้งให้ทีม support ทำการสร้างสิทธิ์ Admin ให้
สถานพยาบาลพร้อมกับการติดตั้งระบบ) สามารถ Login เข้าสู่ระบบจะพบหน้าจอแรก ดังรูปที่ 2 ซ่ึง
ประกอบด้วยส่วนของการใช้งาน 7 ส่วน   
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รูปที่ 2 แสดงหน้าจอแรกของระบบ HRMS on Cloud เมื่อผ่านการ Login แล้ว 

เมนูระบบ  
เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการควบคุมการใช้งานระบบ (รูปที่ 3) โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นผู้ตั้งค่าและ

กำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน 

 

รูปที่ 3 เมนูการใช้งานระบบ 
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ข้อมูลผู้เข้าใช้งานและการออกจากระบบ 

เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการเปลี่ยน Password และการออกจากระบบ โดยคลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ของผู้เข้าใช้งาน การเปลี่ยน Password และการออกจากระบบ 

การเปลี่ยน Password    

หากผู้ใช้งานระบบ มีความประสงค์จะเปลี่ยน Password ใหม่ตามต้องการ สามารถทำได้โดยการคลิกท่ี

ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการเปลี่ยน Password ดังรูปที่ 5 จากนั้น ให้กรอก

ข้อมูลตามช่องที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล 

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความบอกให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม  ระบบจะกลับ
ไปสู่หน้าจอให้ Login เข้าใช้งานระบบใหม่ ดังรูปท่ี 6 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการเปลี่ยน Password สำเร็จ 



 
 
 

HRMS : Healthcare Risk Management System  หน้า 7 / 90 

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอสำหรับการ Login เข้าใช้งานระบบใหม่หลังจากเปลี่ยน Password สำเร็จ 

การออกจากระบบ (การ Logout/Log off) 

เมื่อผู้ใช้ต้องการเลิกใช้งานระบบ ควรออกจากระบบอย่างถูกต้องทุกครั้ง เนื่องจากระบบจะทำการบันทึก
การ logout ออกจากระบบ และป้องกันการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์ในการใช้งาน การออกจากระบบทำได้โดย

การคลิกที่ปุ่ม    หลังจากนั้นระบบจะกลับสู่หน้าจอสำหรับการ Login เข้าใช้งานระบบใหม่ต่อไป 

ปุ่มบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

เป็นปุ่มสำหรับการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบได้ทันที เมื่อผ่านการ  Login 
เข้าสู่หน้าหลักของระบบแล้ว โดยผู้ใช้งานระบบ (Users) ทุกระดับสิทธิ์ที่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบตามที่ Admin 
กำหนดให้ สามารถทำการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้ทุกระดับสิทธิ์ ดังรูปที่ 7  

 

รูปที่ 7 ปุ่มบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
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แสดงข้อมูลการติดตาม เฝ้าระวังรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์ความเสี่ยงรุนแรง 
เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับการบันทึกเข้าสู่

ระบบ และรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการ ได้แก่  

1. ติดตาม เฝ้าระวังรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกตามสถานะของอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

 
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการบันทึกลงในระบบ สามารถจัดแบ่งเป็นสถานะต่าง ๆ ดังนี้  

1) วันนี้มีรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงใหม่ หมายถึง การแจ้งจำนวนที่มีการรายงานการเกิด
เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงในวันปัจจุบัน (วันนี้) หากมีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงใหม่เข้ามาใน
ระบบ ตัวเลขที่บอกจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของหัวข้อนี้ จะแสดงเป็นตัวเลขที่เคลื่อนไหวที่เด่นชัด
ขึ้น 

2) อุบัติการณ์ความเสี่ยงรอยืนยัน หมายถึง จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีการรายงานเข้า
สู่ระบบ แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงจริงหรือไม่ โดยจะรวมรายงานที่
เกิดข้ึนในระบบที่มีการบันทึกเข้ามาในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

3) ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข หมายถึง รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการ
ยืนยันแล้วว่าเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงในสถานพยาบาล แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจาก
กลุ่ม/หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม/หน่วยงานที่ถูกระบุให้เป็นผู้แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงรายการนี้ 
ดังนั้น สถานะรายงานจึงอยู่ระหว่างรอการแก้ไข 

4) อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก หมายถึง รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่
ระหว่างการแก้ไขของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเริ่มดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่าง
การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ คือ ยังไมยุ่ติการแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่ม/หน่วยงานหลัก (กลุ่ม/หน่วยงาน
หลัก หมายถึง กลุ่ม/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือถูกระบุให้ทำการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
อาจมีกลุ่ม/หน่วยงานร่วม เข้าร่วมแก้ปัญหาอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ยืนยันรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น) 

5) อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง หมายถึง รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่สิ้นสุด
การแก้ไขในระดับกลุ่ม/หน่วยงานหลักแล้ว ซึ่งการสิ้นสุดการแก้ไขปัญหานั้นมี 2 กรณี คือ 1) สิ้นสุดการแก้ไข
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ปัญหาโดยยุติปัญหาได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงานหลัก และ 2) สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาโดยไม่สามารถยุติปัญหาได้
ในระดับกลุ่ม/หน่วยงานหลัก หลังจากนั้นรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงนี้จะถูกส่งต่อให้กับกรรมการความเสี่ยง
ดำเนินการต่อไป โดยกรรมการความเสี่ยงจะเป็นผู้ตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่ม/หน่วยงานหลัก 
และยุติการแก้ไขปัญหา (ปิดเคสอุบัติการณ์ความเสี่ยง) ซึ่งแยกเป็น 2 กรณีคือ 1) แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/
หน่วยงาน (กรณีการสิ้นสุดและยุติปัญหาได้ของกลุ่ม/หน่วยงานหลักมีความเหมาะสม) หรือ 2) แก้ไขได้ในระดับ
กรรมการความเสี่ยง (กรณีการสิ้นสุดและยุติปัญหาได้ของกลุ่ม/หน่วยงานหลักยังไม่ครอบคลุมหรือไม่เหมาะสม 
และ/หรือไมส่ามารถยุติปัญหาได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขในระดับกรรมการความ
เสี่ยงต่อไป) 

2. เฝ้าระวังอุบัติการณ์ความเสี่ยงรุนแรง 

เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงรุนแรงที่เกิดขึ้น และมีการบันทึกเข้าสู่ระบบ ซ่ึง
อยู่ในสถานะต่าง ๆ  

 

3. อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีการบันทึกรายงานเข้าสู่ระบบ  

สามารถเรียกดูได้โดยคลิกที่ปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีการบันทึกรายงานเข้าสู่ระบบในทุกสถานะของอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่
ต้องเฝ้าระวัง ติดตาม แต่ไม่มีปุ่มให้คลิกเพ่ือดำเนินการใด ๆ ดังรูปที่ 8 หรือ หากคลิกท่ีตัวเลขบอกจำนวนของ
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานะต่าง ๆ ระบบจะแสดงผลดังรูปที่ 9 ซึ่งจะมีปุ่มสำหรับดำเนินการตาม
ระดับสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละราย ได้แก่ “ดูรายละเอียด”, “ยืนยัน”, “แก้ไข”, “ร่วมแก้ไข”, “แก้ไขข้อมูล 
(Admin)” 
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รูปที่ 8 แสดงรายละเอียด สถานะ ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีในระบบ 
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รูปที่ 9 แสดงรายละเอียด สถานะ รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่รอการดำเนินการ 

สถิติรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างรอการดำเนินการ/ดำเนินการแก้ไข  
แสดงจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงจริง โดย 

แสดงเป็นสถิติของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ แยกออกเป็น 4 หมวดอุบัติการณ์ 
ความเสี่ยง ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 แสดงสถิติรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
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Webboard  
เป็นมุมสำหรับการสื่อสารภายใน ที่ระบบเปิดให้ผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ ทุกระดับสิทธิ์ สามารถ

แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ โดยในหน้าหลัก ระบบจะนำหัวข้อล่าสุดจำนวน 5 หัวข้อมาแสดงให้เห็นเท่านั้น 

(รูปที่ 11) หากต้องการอ่านหัวข้ออ่ืนให้ทำการคลิกที่ปุ่ม     เพ่ือแสดงหัวข้อที่มีการแสดงความ
คิดเห็นทั้งหมด (รูปที่ 12) หรือหากต้องการอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมของหัวข้อที่นำมาแสดงไว้ที่หน้าหลัก 
สามารถทำได้โดยการคลิกท่ีหัวข้อนั้น เพ่ืออ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือตอบหัวข้อนั้น ๆ ได้ทันที (รูปที่ 13) 
 

 

รูปที่ 11 แสดงหัวข้อใน Webboard ล่าสุด (จำนวน 5 หัวข้อ) ที่หน้าหลัก 
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รูปที่ 12 แสดงรายละเอียดหัวข้อที่ถูกตั้งขึ้น และความคิดเห็นที่มีผู้แสดงความคิดเห็นโต้ตอบท้ังหมด 

 

รูปที่ 13 รายละเอียดเพิ่มเติมหรือการตอบหัวข้อใน Webboard 
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การแสดงความคิดเห็นร่วมกับหัวข้อความคิดเห็นแต่ละหัวข้อ ผู้ใช้งานระบบสามารถอ่านและแสดงความ
คิดเห็นได้โดยการคลิกที่หัวข้อความคิดเห็นนั้น ๆ ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดัง

รูปที่ 14 จากนั้นกรอกความคิดเห็นที่ช่อง “ความคิดเห็น* :” โดยหากต้องการแนบไฟล์ให้คลิกปุ่ม   
(การกดปุ่มแต่ละครั้ง สามารถแนบไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ แต่รวมแล้วขนาดของไฟล์รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 
MB) แล้วกดปุ่ม              ระบบจะทำการบันทึกและแสดงข้อความของความคิดเห็นด้านล่างของหัวข้อทันที 
โดยจะแสดงต่อท้ายความคิดเห็นที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้า 
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รูปที่ 14 แสดงข้ันตอนการร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในหัวข้อความคิดเห็นตามต้องการ 

หากต้องการสร้างหัวข้อใหม่ สามารถทำได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าจอ
ดังรูปที่ 15 จากนั้น กรอกชื่อหัวข้อที่ช่อง “หัวข้อ* :” กรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นลงในช่อง “รายละเอียด* :” 

(สามารถแนบไฟล์ได้เช่นเดียวกันกับการแสดงความคิดเห็น) แล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้

ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม   
จากนั้นระบบทำการบันทึกและแสดงหัวข้อความคิดเห็นใหม่ เพื่อรอให้ผู้ใช้ท่านอ่ืนมาแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนได้ทันที 

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอสำหรับการสร้างหัวข้อความคิดเห็นใหม่ 
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ข่าวสารจากส่วนกลาง (ระบบ NRLS) 

ในส่วนนี้ เป็นข้อมูลการประกาศจากระบบส่วนกลาง (ระบบ NRLS) เพ่ือกระจายข่าวสารต่าง ๆ โดยจะ
เปลี่ยนแปลงตามท่ีมีการบันทึกข้อมูลข่าวสารไว้ในระบบส่วนกลาง เพื่อแจ้งให้สถานพยาบาลเครือข่ายได้รับรู้
ข่าวสารจากส่วนกลางอีกทางหนึ่ง โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่หัวข้อเพ่ืออ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ ดังรูปท่ี 16 

 

รูปที่ 16 แสดงหัวข้อข่าว ซึ่งถูกส่งมาจากส่วนกลาง (ระบบ NRLS) 

กลุ่มผู้ใช้ และระดับสิทธิ์การใช้งานระบบ HRMS on Cloud  

กลุ่มผู้ใช้ในระบบ HRMS on Cloud แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับสิทธิ์ บทบาทและหน้าที่ 
รับผิดชอบในการเข้าใช้งานระบบ ดังนี้  

1. กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบทั้งหมด (ยกเว้น การยืนยัน/
แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง) ทั้งในส่วนของการ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาล การจัดการข้อมูล
พ้ืนฐาน และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบแก่ผู้ใช้ รวมทั้งสามารถบันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงและการเฝ้าระวัง ติดตามรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์อื่น ๆ 

2. กลุ่มกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงของ 
สถานพยาบาลทั้งระบบ (การยืนยันว่าเหตุการณ์ท่ีมีการรายงานนั้นเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงหรือไม่, พิจารณา 
ผลการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่ม/หน่วยงานเพ่ือปิดเคส และ แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงในกรณีท่ี 
ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน) โดยมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานอุบัติการณค์วามเสี่ยงได้ทั้งองค์กร รวมทั้ง
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สามารถบันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง ติดตามรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้
เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์อ่ืน ๆ 

3. กลุ่มหัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง (การยืนยัน
ว่า เหตุการณ์ที่มีการรายงานนั้นเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงหรือไม่ และแก้ไขหรือร่วมแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง) 
ของกลุ่มหน่วยงาน/ประเภทหน่วยงาน/หน่วยงาน โดยมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้เฉพาะใน
กลุ่มหน่วยงาน/ประเภทหน่วยงาน/หน่วยงาน ที่ตนสังกัดหรืออยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น รวมทั้งสามารถ
บันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง ติดตามรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้
เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์อ่ืน ๆ 

4. กลุ่มผู้กรอกข้อมูล dataset มีบทบาทหน้าที่ในการกรอกและบันทึกข้อมูลในชุดข้อมูลกลางของ 
ระบบ (dataset) ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ admin กำหนดให้ รวมทั้งสามารถบันทึกรายงานการเกิด
อุบัติการณ์ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง ติดตามรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์อ่ืน ๆ 
และเรียกดูรายงานภาพรวมของระบบได้ตามที่ระบบกำหนดไว้   

5. กลุ่มเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใช้ท่ัวไป เป็นกลุ่มบุคลากร/เจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานพยาบาล ที่มีบัญชีผู้ใช้ใน
ระบบ จึงมีสิทธิ์เข้าสู่หน้าจอระบบ HRMS on Cloud ได้จากเว็บไซต์ (URL/Domain name) ระบบ ของ
สถานพยาบาล โดยสามารถบันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง ติดตามรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยง และเรียกดูรายงานภาพรวมของระบบได้ตามที่ระบบกำหนดไว้  

การใช้งานระบบในสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของสถานพยาบาล สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามระดับสิทธิ์ และบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

การ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาล  
ระบบ HRMS on Cloud ของสถานพยาบาลที่ได้รับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระบบที่ยังไม่พร้อม

สำหรับการเปิดใช้งาน เนื่องจากระบบยังขาดข้อมูลพื้นฐานของสถานพยาบาลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นใน
กระบวนการบริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง ดังนั้น Admin จึงต้องทำการ Set up ระบบตามบริบทของ
สถานพยาบาลให้สมบูรณ์ ก่อนการเปิดใช้งาน  

การ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาล เป็นการจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยการบันทึก
ข้อมลูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงของสถานพยาบาล ตามกรอบโครงสร้างและ 
workflow ของระบบ ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความต้องการในการใช้งานของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง มี
ขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

1. การบันทึกข้อมูล “พนักงาน” หรือรายชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถ 
Login เข้าใช้งานระบบได้ตามระดับสิทธิ์ มีข้ันตอนการบันทึก ดังนี้  
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1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกรายการ 
“พนักงาน” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 17 

                              

 

รูปที่ 17 การบันทึกข้อมูล “พนักงาน” 
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โดยมีรายละเอียดหน้าจอแสดงปุ่มต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ตามตัวอย่างหน้าจอ
แสดงการบันทึกข้อมูล “พนักงาน” ซึ่งครอบคลุมการใช้งานปุ่มต่าง ๆ ของหน้าจอการบันทึกข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่
มีลักษณะและการใช้งานในลักษณะเดียวกัน ดังรูปท่ี 18 

 

รูปที่ 18 แสดงรายละเอียดหน้าจอ และปุ่มที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของระบบ 

 คือ จำนวนแถวของข้อมูลที่แสดงใน 1 หน้า ในการแสดงรายการข้อมูลที่มีจำนวนมาก เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน ระบบรองรับการแสดงผลตามความต้องการ โดยสามารถเลือกแสดงข้อมูลได้ว่า 
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ใน 1 หน้า จะให้แสดงข้อมูลทั้งหมดก่ีรายการ เช่น  25, 50, 100, 200, 500 หรือ All รายการต่อ 1 หน้า 
(จาก ตัวอย่าง โปรแกรมจะแสดงข้อมูลจำนวน 25 รายการต่อ 1 หน้า (ระบบตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ 25 
รายการต่อ 1 หน้า) 

 คือ ลำดับหน้า ที่แสดงข้อมูล ในการแสดงรายการของข้อมูล สามารถระบุได้ว่าจะให้ระบบ
แสดงข้อมูลหน้าใด ๆ โดยจำนวนหน้าของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกว่า ต้องการแสดงข้อมูลกี่รายการ
ต่อ 1 หน้า เช่น หากมีข้อมูลที่ต้องการแสดงทั้งหมด 100 รายการ ต้องการให้แสดงข้อมูล 20 รายการต่อ 1 
หน้า ระบบจะแบ่งข้อมูลได้เป็น 5 หน้า จึงสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบแสดงข้อมูลที่หน้า 1, 2, 3, 4 หรือ 
5 ก็ได้ แต่หากจำนวนข้อมูลมีน้อยกว่าจำนวนรายการต่อ 1 หน้า ระบบจะแสดงหน้าที่ 1 เสมอ การเปลี่ยน
ลำดับหน้า เมื่อเปลี่ยนหน้า จะมีผลให้ข้อมูลของหน้าที่เลือกมาแสดงทันที 

 คือ ปุ่มเพ่ิมข้อมูล ทั้งนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานปุ่มเพ่ิมข้อมูลในหัวข้อถัดไป 

 คือ เมนูย่อยในการจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ปุ่มแก้ไข/แสดงรายละเอียด และปุ่มลบ
ข้อมูล ทั้งนี้ จะอธิบายวิธีการใช้งานแต่ละปุ่มในหัวข้อถัดไป 

 คือ ส่วนของการแสดงจำนวนรายการข้อมูลทั้งหมด และลำดับของรายการข้อมูลที่แสดงใน
หน้าปัจจุบัน จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 30 รายการ ข้อมูลที่แสดงอยู่เป็น
รายการข้อมูลลำดับที่ 1-25 

 คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลซึ่งประกอบด้วย รหัส และชื่อของรายการข้อมูลที่แสดงนั้น ๆ 

 คือ ส่วนสำหรับการค้นหาข้อมูลตามความต้องการ ด้วยการพิมพ์คำสำคัญบางส่วนของ
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงเฉพาะรายการข้อมูลที่มีคำสำคัญเป็นองค์ประกอบเท่านั้น 

2) การเพ่ิมข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล
พนักงาน เพ่ือใหก้รอกข้อมูลรายการใหม่ที่ต้องการบันทึก โดยในช่อง Code : ไม่ต้องกรอก ระบบจะออกให้
อัตโนมัติ กรอกข้อมูลชื่อ-สกุลพนักงานตามต้องการ ในช่อง Name * : (* ดอกจันทร์แดง หมายถึง ต้อง
กรอกข้อมูล หากไม่กรอก ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกข้อมูล) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม    หากชื่อ-
สกุลพนักงานไม่ซ้ำกับรายการเดิมที่มีอยู่แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” จากนั้นคลิกที่
ปุ่ม    ดังรูปที่ 19 แต่หากชื่อ-สกุลพนักงานที่กรอกซ้ำกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล ระบบ
จะแจ้งเตือนว่า “พบชื่อซ้ำ กรุณาระบุชื่อใหม่” เพ่ือแจ้งให้แก้ไขข้อมูลก่อนทำการคลิกปุ่มบันทึกอีกครั้ง 
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รูปที่ 19 การบันทึก เพิ่มข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่  

3) การแก้ไขหรือดูรายละเอียด เมื่อต้องการแก้ไขหรือดูรายละเอียดข้อมูลรายการใด ให้คลิกที่ปุ่ม            

ของรายการนั้น ๆ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ทำการแก้ไขข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม               ระบบจะแสดง
ข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” จากนั้นคลิกปุ่ม  ดังรูปที่ 20 
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รูปที่ 20 การแก้ไข/ดูรายละเอียดข้อมูล “พนักงาน/เจ้าหน้าที่”  

4) การลบข้อมูล เมื่อต้องการลบข้อมูลรายการพนักงานรายการใด (กรณีที่มีการนำข้อมูลนั้นไปใช้
ในการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแล้ว จะเป็นการลบแบบ inactive แต่ถ้ายังไม่มีการใช้ข้อมูลนั้นในการ

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง จะเป็นการลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลแบบถาวร) ให้คลิกท่ีปุ่ม     
ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการลบข้อมูล หากยืนยันการลบด้วยการคลิกท่ีปุ่ม                 ระบบจะลบ
ข้อมูลให้ทันทีพร้อมแจ้งผลการลบข้อมูลว่า "ลบข้อมูลสำเร็จ" จากนั้นให้คลิกปุ่ม   ดังรูปที่ 21 

 

รูปที่ 21 การลบข้อมูล “พนักงาน/เจ้าหน้าที่”  

หมายเหตุ  การบันทึกข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เป็นรายบุคคลผ่านหน้าจอโปรแกรม อาจเป็นการเพ่ิม
ภาระงานของผู้ดูแลระบบในกรณีที่สถานพยาบาลนั้น ๆ มีบุคลากรจำนวนมาก ๆ ดังนั้น สถานพยาบาล
สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานในรูปแบบ Excel File ตามแบบฟอร์มที่ได้รับจากทีม Support กลางทางด้าน
เทคนิค เพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบของสถานพยาบาลได้พร้อมกันในครั้งเดียว 
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2. การบันทึกข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างหน่วยงานของสถานพยาบาล บันทึกตามระดับชั้นของ 
โครงสร้างหน่วยงานในระบบ ซึ่งมี 3 ระดับชั้น คือ ชั้นที่ 1 “กลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ)” ชั้นที่ 2 “ประเภท 
หน่วยงาน (กลุ่มงาน)” และชั้นที่ 3 “หน่วยงาน” การบันทึกข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างหน่วยงานของ
สถานพยาบาล ต้องทำการบันทึกข้อมูลตามลำดับชั้น ดังนี้ 

2.1 บันทึกข้อมูล “กลุ่มหน่วยงาน” (กลุ่มภารกิจ) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดระดับชั้นที่ 1 

1) เมื่อ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้ว ไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกรายการ “กลุ่ม
หน่วยงาน” เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างหน่วยงานขององค์กรระดับชั้นที่ 1 ดังรูปที่ 22 

 

 

รูปที่ 22 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างหน่วยงานขององค์กรระดับชั้นที่ 1 “กลุ่มหน่วยงาน” 

2) การเพ่ิมข้อมูลกลุ่มหน่วยงาน การแก้ไขหรือดูรายละเอียด และการลบข้อมูล มีขั้นตอนเช่นเดียวกัน
กับการบันทึกข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 

2.2 บันทึกข้อมูล “ประเภทหน่วยงาน” (กลุ่มงาน) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชั้นที่ 2 อยู่ภายใต้สังกัดของ
กลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) มีข้ันตอนการบันทึก ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกรายการ 
“ประเภทหน่วยงาน” เพ่ือบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานด้านโครงสร้างหน่วยงานขององค์กรระดับชั้นที่ 2 
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2) การเพ่ิมข้อมูลประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) การแก้ไขหรือดูรายละเอียด และการลบข้อมูล มี
ขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่ โดยการเพ่ิมประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) นั้น ต้อง
เลือกระบุก่อนว่าประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) ที่จะเพ่ิมนั้นอยู่ในกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) ใด (ดังรูปท่ี 23) 
จากนั้นจึงเพิ่มข้อมูลประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) ตามต้องการ 

 

รูปที่ 23 การบันทึกเพิ่ม “ประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน)” 

2.3 บันทึกข้อมูล “หน่วยงาน” ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชั้นที่ 3 อยู่ภายใต้สังกัดของประเภทหน่วยงาน 
(กลุ่มงาน) มีข้ันตอนการบันทึก ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกรายการ 
“หน่วยงาน” เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างหน่วยงานขององค์กรระดับชั้นที่ 3 

2) การเพ่ิมข้อมูลหน่วยงาน การแก้ไขหรือดูรายละเอียด และการลบข้อมูล มีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับ
การบันทึกข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่ โดยการเพ่ิมหน่วยงานนั้นต้องเลือกระบุก่อนว่าหน่วยงานที่จะเพ่ิมนั้นอยู่ใน
กลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) และประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) ใด (ดังรูปท่ี 24) จากนั้นจึงเพิ่มข้อมูล 
หน่วยงาน ตามต้องการ 
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รูปที่ 24 การบันทึกเพิ่ม “หน่วยงาน” 

3. การบันทึกข้อมูล “สถานที่เกิดเหตุ” ระบบจะแบ่งระดับชั้นของที่เกิดเหตุเป็น 3 ระดับชั้น ได้แก่ 
ระดับชั้นที่ 1 คือ ประเภทสถานที่ ระดับชั้นที่ 2 (อยู่ภายใต้ระดับชั้นที่ 1) คือ ชนิดสถานที่ และระดับชั้นที่ 3 
(อยู่ภายใต้ระดับชั้นที่ 2) คือ สถานที่ โดยในระดับชั้นที่ 1 และ 2 (ประเภทสถานที่ และ ชนิดสถานที่) กำหนดไว้
ในระบบแล้ว ส่วนระดับชั้นที่ 3 “สถานที่” เป็นสถานที่ท่ีมีอยู่จริงในสถานพยาบาลนั้น ๆ ซึ่งเป็นตำแหน่งหรือ
พ้ืนที่ที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงขึ้น สถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดรายชื่อ “สถานที่” ได้
เองตามบริบทและความต้องการใช้งาน ด้วยการเพ่ิมเติมรายชื่อสถานที่ที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงตาม “ชนิด
สถานที่” ชนิดใดชนิดหนึ่งของสถานพยาบาล มีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกรายการ 
“สถานที่เกิดเหตุ” เพ่ือบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

2) การเพ่ิมข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ การแก้ไขหรือดูรายละเอียด และการลบข้อมูล มีขั้นตอนเช่นเดียวกัน
กับการบันทึกข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที ่โดยการเพ่ิมสถานที่เกิดเหตุนั้นต้องเลือกระบุด้วยว่าสถานที่แห่งนั้น อยู่
ในชนิดสถานที่ใด (ดังรูปที่ 25) 
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รูปที่ 25 การบันทึกเพิ่ม “สถานทีเ่กิดเหตุ”  

4. การเพิ่มเติมข้อมูล “อุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย (ภายใน รพ.)” ซึ่งเป็น option เสริมของระบบ เพ่ือให้
สถานพยาบาลสามารถเพ่ิมเติมหัวข้อชื่อรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย (ถ้ามี) ในแต่ละชื่อรายการ 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงตามมาตรฐานของระบบได้เอง (ยกเว้น รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงรหัส CPO101 และ 
GPO101 [เรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ .......] ระบบไม่อนุญาตให้เพ่ิมเติมรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ย่อย) ตามความต้องการใช้งานและบริบทขององค์กร ซึ่งมีขั้นตอนในการเพิ่ม ดังนี้ 

1) Login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ Admin ไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกคลิกท่ีรายการ “อุบัติการณ์
ความเสี่ยงย่อย (ภายใน รพ.)” เพื่อบันทึกข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย 

2) การเพ่ิมข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย การแก้ไขหรือดูรายละเอียด และการลบข้อมูล มีข้ันตอน
เช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที ่โดยการเพิ่มรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อยนั้นต้องเลือก
ระบุก่อนว่าจะเพ่ิมอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อยเรื่องนั้นในรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามมาตรฐานเรื่องใด 
ตัวอย่างเช่น ต้องการเพ่ิมรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย ชื่อ “ให้ยาผิดขนาด” เพิ่มในรายการอุบัติการณ์
ความเสี่ยงรหัส : ชื่อ “CPM205: Medication error: Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอน
การให้ยา)” สามารถเพ่ิมได้โดยการเลือกระบุอุบัติการณ์ความเสี่ยงรหัส : ชื่อ “CPM205: Medication error: 
Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา)” ที่ช่อง “ชื่ออุบัติการณ์ความเสี่ยง*” 
จากนั้นจึงเพิ่มข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย ชื่อ “ให้ยาผิดขนาด” ลงไปในช่อง “ชื่ออุบัติการณ์ความเสี่ยง

ย่อย*” แล้วกดปุ่ม            ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม     ดังรูปที่ 
26 
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รูปที่ 26 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล “อุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย (ภายใน รพ.)” 

5. การเลือกรูปแบบและกำหนดหน่วยงานที่ต้องบันทึกข้อมูล “รายการชุดข้อมูลกลางของระบบ 
(dataset)” โดยต้องเลือกรายการชุดข้อมูลกลางของระบบ (dataset) ในระบบ NRLS เฉพาะรายการที่
สถานพยาบาลมีการให้บริการนั้น ๆ ในสถานพยาบาล ซึ่งเป็นรายการข้อมูลที่บังคับให้จัดเก็บเพ่ือส่งเข้าสู่ระบบ 
NRLS ส่วนรายการ dataset ชื่อ “จำนวนตำแหน่งการใส่ IV. Fluid/Hep-lock” เป็นรายการข้อมูลซึ่งระบบจัด
ไว้ให้เพ่ือเลือกใช้ตามบริบทและความต้องการใช้งาน (จะเลือกหรือไม่ ตามความต้องการของสถานพยาบาล   
แต่ละแห่ง) การเลือกรูปแบบของการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลแต่ละรายการ ให้เลือกว่าจะบันทึกข้อมูลเป็น
แบบรายวัน หรือแบบรายเดือน (รูปแบบการบันทึก เลือกได้เพียงปีละครั้งก่อนที่จะมีการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลไปแล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ในปีต่อไป) พร้อมกับการกำหนดให้หน่วยงานที่เป็นแหล่งของ
ข้อมูลรายการนั้น ๆ เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดเก็บข้อมูลด้วย มีขั้นตอน ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกรายการ 
“รายการชุดข้อมูลกลางของระบบ (dataset)” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 27 
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รูปที่ 27 แสดงการเลือกรูปแบบและกำหนดหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูล dataset 
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2) คลิกท่ีปุ่ม   ของรายการชุดข้อมูลกลางของระบบ (dataset) ที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลแต่ละ
รายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 28 จากนั้นเลือกรูปแบบช่วงระยะเวลาของการกรอกและบันทึกข้อมูล
ในช่อง รูปแบบการบันทึก * : เป็นแบบรายวันหรือรายเดือน แล้วเลือกกำหนดหน่วยงานที่ต้องทำการจัดเก็บ 
และบันทึกข้อมูลรายการนั้นในช่อง หน่วยงานที่ต้องบันทึก * : (กำหนดเพ่ิมจำนวนหน่วยงานได้จนครบตาม
ความต้องการ จากนั้นกดปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" จากนั้นคลิกปุ่ม           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 28 ตัวอย่าง การเลือกรูปแบบการบันทึกข้อมูล dataset (จำนวนผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ)  
เป็นแบบรายวัน พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานที่ต้องทำการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 
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6. การสร้างและบันทึก “ผู้ใช้งานระบบ (Users)” ให้กับเจ้าหน้าที่/พนักงาน มีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้ 
1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “ฐานข้อมูล” เลือกรายการ 

“ผู้ใช้งานระบบ (Users)”   

2) การเพ่ิมผู้ใช้งานระบบ ให้คลิกท่ีปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังรูป
ที่ 29 เพ่ือให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งานระบบรายใหม่ตามต้องการ โดยในช่อง Code : ไม่ต้องกรอก ระบบจะทำการ
ออกรหัสให้เองอัตโนมัติ เลือกกำหนดกลุ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบแก่ผู้ใช้ในช่อง กลุ่มผู้ใช้ * : (*ดอกจันทร์
แดง หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอก ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกข้อมูล) เลือกระบุชื่อ พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ท่ีจะให้สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ ในช่อง ชื่อพนักงาน/เจ้าหน้าที่ * :  จากนั้นกรอกข้อมูล username ของ
ผู้ใช้ในช่อง Username * :  และกรอกข้อมูล password ในช่อง Password * :  (** Password ทีก่ำหนดให้นี้ 
เป็น Password ชั่วคราวสำหรับใช้เข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น เมื่อผ่านเข้าสู่ระบบในครั้งแรกแล้ว ระบบจะแสดง
หน้าจอให้เปลี่ยน Password เป็นของตนเองโดยอัตโนมัติ **) แล้วกดปุ่ม   หากข้อมูลผู้ใช้งานระบบไม่ซ้ำ
กับรายการเดิมที่มีอยู่แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม          แต่หากข้อมูล
ที่กรอกซ้ำกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนว่า “พบชื่อซ้ำ กรุณาระบุชื่อใหม่” เพื่อแจ้งให้
แก้ไขข้อมูลก่อนทำการคลิกปุ่มบันทึกอีกครั้ง  

 

รูปที่ 29 การสร้างหรือบันทึกเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (Users) 

หมายเหตุ    1. การลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการลบข้อมูลพ้ืนฐานอื่น ๆ   
2. กรณีผู้ใช้งานระบบ ลืม password ของตนเอง Admin สามารถ Reset Password 

ให้แก่ผู้ใช้รายนั้นได้ใหม่ ตามขั้นตอนของการ Reset Password  
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การ Reset Password มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

• คลิกท่ีปุ่ม   (ปุ่ม Reset Password) ของผู้ใช้งานระบบที่ต้องการ Reset Password 
ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลของผู้ใช้งานระบบรายนั้น ดังรูปท่ี 30 

• ระบุรหัสผ่านชั่วคราวให้กับผู้ใช้ในช่อง รหัสผ่านชั่วคราว * :  แล้วกดปุ่ม  ระบบจะ
แสดงข้อความให้ยืนยันข้อมูล เมื่อกดยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ จากนั้นกดปุ่ม  

   เป็นการ Reset Password เรียบร้อย หลังจากนั้นให้แจ้งรหัสผ่านดังกล่าวให้กับผู้ใช้งานระบบทราบ
โดยเร็วที่สุด 

หมายเหตุ : เมื่อผู้ใช้งานระบบได้รับรหัสผ่านชั่วคราวจาก Admin แล้วและใช้ Login เพ่ือเข้าใช้งาน
ระบบในครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ของตนเอง เพ่ือเข้าใช้งานระบบตามปกติ (รหัสผ่าน
ชั่วคราวใช้ในการ Login เข้าระบบเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการเข้าใช้งานระบบ
ตามปกติได้) 

 

           

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอการ Reset Password ให้แก่ผู้ใช้งานระบบ (Users) 
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หมายเหตุ  การสร้างและบันทึกผู้ใช้งาน (Users) ให้กับเจ้าหน้าที่/พนักงาน ตามกลุ่มผู้ใช้และระดับสิทธิ์
การใช้งานเป็นรายบุคคลผ่านหน้าจอโปรแกรม อาจเป็นการเพิ่มภาระงานของผู้ดูแลระบบในกรณีท่ี 
สถานพยาบาลนั้น ๆ มีบุคลากรจำนวนมาก ๆ ดังนั้น สถานพยาบาลสามารถสร้าง Username และจดักลุ่มผู้ใช้ 
ให้กับเจ้าหน้าที่/พนักงานไปพร้อมกันกับการบันทึกข้อมูลพนักงานใน Excel File ตามแบบฟอร์มที่ได้รับจากทีม 
Support กลางทางด้านเทคนิค เพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบของสถานพยาบาลได้พร้อมกันในครั้งเดียว 

7. การกำหนด “สิทธิ์การใช้งานระบบ” และการเข้าถึงข้อมูล  เป็นการกำหนดสิทธิ์และขอบเขตในการเข้า
ใช้งานระบบและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ (users) ตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ โดยเมื่อผ่านการ 
login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้ว ไปที่เมนู “สิทธิ์การใช้งานระบบ” จากนั้นเลือกรายการสิทธิ์ในการ
เข้าใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ “หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน” และกลุ่มผู้ใช้ “ผู้กรอก
ข้อมูล dataset” ซึ่งระดับของการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ “หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน” มี 3 ระดับสิทธิ์ ตาม
ระดับโครงสร้างหน่วยงานของสถานพยาบาล ดังรูปท่ี 31 

 

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอการเลือกรายการสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล 

7.1 สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) หมายถึง การ
กำหนดสิทธิ์ในการติดตามเรียกดูรายละเอียดรายงานความเสี่ยงในสถานะต่าง ๆ ในระดับกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่ม
ภารกิจ) ซึ่งมีประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) และหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัด (สิทธิ์ระดับกลุ่มภารกิจ ครอบคลุม
สิทธิ์ระดับกลุ่มงาน และหน่วยงานภายใต้สังกัด) และสามารถแก้ไขรายงานความเสี่ยงที่ต้องแก้ไข ในระดับกลุ่ม
ภารกิจ มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

1) เลือกรายการ “สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ)” 
ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มสิทธิ์ และ Username ดังหน้าจอในรูปที่ 32 
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รูปที่ 32 แสดงหน้าจอของการเลือกสิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ 

2) เลือกผู้ใช้ที่ต้องการให้สิทธิ์นี้ (เลือกได้ครั้งละ 1 คน) โดยคลิกท่ีปุ่ม    ของผู้ใช้รายนั้น ระบบ
จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 33 จากนั้น ให้เลือกระบุกลุ่มภารกิจที่ต้องการให้ผู้ใช้รายนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูล 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงในช่อง กลุ่มภารกิจ : ตามจำนวนที่ต้องการให้สิทธิ์ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ ตาม
ตัวอย่างในรูปที่ 33 มีการเลือกกลุ่มภารกิจ จำนวน 2 กลุ่มภารกิจ) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม   ระบบจะแสดง
ข้อความ "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม          ระบบจะทำการบันทึกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงของกลุ่มภารกิจตามจำนวนที่เลือกไว้ 

 

รูปที่ 33 แสดงการให้สิทธิ์และกำหนดจำนวนกลุ่มภารกิจ ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลระดับกลุ่มภารกิจ 

จากตัวอย่าง เป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่ม
หน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) ให้แก่ผู้ใช้งานระบบชื่อ “หัวหน้ากลุ่มหน่วยงาน” มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงได้ 2 กลุ่มภารกิจ ซึ่งผู้ใช้รายนี้สามารถ login เพ่ือเข้าใช้งานระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
ทันที  
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การยกเลิกการให้สิทธิ์ หากต้องการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มภารกิจใด 

สามารถทำได้โดยการคลิกท่ีเครื่องหมาย     ที่หน้าชื่อกลุ่มภารกิจนั้น จะมีผลให้ชื่อกลุ่มภารกิจนั้นหายไป
จากการให้สิทธิ์ แล้วคลิกปุ่ม    สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มภารกิจนั้น ๆ ก็จะหายไปทันที 

7.2 สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) หมายถึง การ
กำหนดสิทธิ์ในการติดตามเรียกดูรายละเอียดรายงานความเสี่ยงในสถานะต่าง ๆ ในระดับประเภทหน่วยงาน 
(กลุ่มงาน) ซึ่งมีหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัด และสามารถแก้ไขรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขในระดับ
กลุ่มงาน มีข้ันตอนและวิธีการเช่นเดียวกันกับขั้นตอนและวิธีการของการให้สิทธิ์การเข้าถึงรายงานความเสี่ยง
ระดับกลุ่มภารกิจ 

7.3 สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  หมายถึง การกำหนดสิทธิ์ในการ
ติดตามดูรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ยืนยัน และแก้ไขรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระดับ 
หน่วยงาน โดยจะสามารถเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ใน “หน่วยงาน” ได้ตามสิทธิ์ที่ Admin ระบบ
บันทึกไว้ และเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ในกลุ่มสิทธิ์ผู้กรอกข้อมูล dataset ในการกรอกและบันทึกข้อมูล 
dataset ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามที่ Admin กำหนดไว้ มีขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกันกับขั้นตอนและ
วิธีการของการให้สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) และ ระดับ
ประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน)  

การดูแลและบริหารจัดการระบบในสิทธิ์ Admin 
ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและเรียกดูรายงานอุบัติการณค์วามเสี่ยงได้ทั้งหมด (แต่ไม่มีสิทธิ์

ในการยืนยัน/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง) รวมถึงการดูแลและจัดการฐานข้อมูล ของระบบ ดังนี้ 
1. การแก้ไขข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” เป็นการแก้ไขเฉพาะ 

รายการข้อมูลที่ผิดไปจากความต้องการจริงของผู้ใช้ ซึ่งอาจเกิดจากการคลิกเลือกตัวเลือกผิดพลาดไปจากความ
ต้องการ โดยหลังจาก login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ Admin แล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” คลิกเลือก รายการ
เมนยู่อย “ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยัน/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง” จะพบหน้าจอดังรูปที่ 34 สามารถทำการ
แก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
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รูปที่ 34 หน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีในระบบ 

1) กรอกข้อมูลคำสำคัญในช่อง “ค้นหา :” เพ่ือค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 
(ตามตัวอย่างจากรูปที่ 34 ต้องการค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน”) ระบบจะ

แสดงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีคำสำคัญเป็นส่วนประกอบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 35 
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รูปที่ 35 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” 

2) ทำการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้

ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อความว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม   
อีกครั้ง   

2. การแก้ไขข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความ 
เสี่ยง/รอแก้ไข” เป็นการแก้ไขเฉพาะรายการข้อมูลที่ผู้ยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงคลิกเลือกผิดไปจากความ 
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ต้องการจริง โดยมีขั้นตอนและวิธีการแก้ไขข้อมูลเช่นเดียวกันกับการแก้ไขข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ที่
อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูล สามารถทำการแก้ไขได้ตามต้องการเฉพาะข้อมูลในส่วนที่
ระบบเปิดให้แก้ไข ยกเว้น ข้อมูลส่วนที่อยู่ในช่องซึ่งเป็นสีทึบทั้งหมด ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไข ดังรูปที่ 36 

 

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ 
“ยืนยนัแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข” 
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3. การขอปลดล็อกเพื่อกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset ในแต่ละรอบเดือน 

หลักเกณฑ์ของการกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset ในแต่ละรอบเดือน คือ ข้อมูล dataset ของเดือนก่อน
หน้าสามารถนำมากรอก หรือแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ 25 ของเดือนปัจจุบัน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
นี้แล้วระบบจะปิดล็อกไม่ให้ทำการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้อีก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นไปจนถึง
วันสุดท้ายของเดือนปัจจุบัน โรงพยาบาลสามารถขอปลดล็อกเพ่ือกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset ของเดือนก่อน
หน้าได้เพียงรอบเดือนเดียวเท่านั้น 

กลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์และสามารถดำเนินการขอปลดล็อกเพ่ือกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset ในแต่ละรอบเดือน 
มีเพียงกลุ่มสิทธิ์เดียว คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” เลือกรายการ “ขอ
ปลดล็อกเพ่ือกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset” ระบบจะแสดงหน้าจอซึ่งระบุรอบเดือนของข้อมูลที่อนุญาตให้ปลด 
ล็อกได้ ดังรูปที่ 37 

2) จากรูปที่ 37 เลือกระบุสาเหตุที่ขอปลดล็อก แล้วกดปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง

ให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อความว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ และกลับสู่
หน้าจอที่แจ้งให้กรอก/แก้ไขข้อมูล Data set ได้จนถึงสิ้นเดือน        
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รูปที่ 37 แสดงหน้าจอการขอปลดล็อกเพื่อกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset ในแต่ละรอบเดือน 

 4. การขอลบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงออกจากฐานข้อมูล 

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทีม่ีการบันทึกเข้าสู่ระบบแล้ว หากจำเป็นต้องลบออกจากฐานข้อมูลของ
ระบบ รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้นจะต้องเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 

1. เป็นรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยูใ่นสถานะ “ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข” 
หรือสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก” เท่านั้น  

2. เป็นรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะรายงานที่มีวันที่ยืนยันอยู่ในรอบเดือนเดียวกันกับวันที่ขอลบ
เท่านั้น (เพราะการลบข้ามเดือนจะมีผลกระทบต่อระบบรายงานในระบบ NRLS) 

3. เป็นรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเหตุการณ์เดียวกัน/เรื่องเดียวกัน ซ้ำกันกับรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงที่มีการยืนยัน และ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข หรือแก้ไขไปแล้ว  

กลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์และสามารถดำเนินการขอลบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงออกจากฐานข้อมูลได้นั้น มี
เพียงกลุ่มสิทธิ์เดียว คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” เลือกรายการ “ขอ
ลบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 38 

2) กรอก/ระบรุหัสรายงานอุบัติการณ์ที่ต้องการลบ ในช่อง รหัสรายงานอุบัติการณ์ที่ต้องการลบ** :  

จากนั้นกดปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ยืนยันการลบข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม   เพ่ือทำ
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การลบข้อมูล โดยระบบจะทำการตรวจเช็ครายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงรหัสนั้น ๆ ตามเงื่อนไขในข้อ 1+2 หาก
พบว่ารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงรหัสนั้นไม่ตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่สามารถลบได้ และระบบจะแสดง 
popup แจ้งใหท้ราบว่าไม่ตรงตามเง่ือนไข ไม่สามารถลบได้ แต่ถ้าหากตรงตามเงื่อนทั้งข้อ 1+2 ระบบก็จะทำ
การลบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงรหัสนั้นออกจากฐานข้อมูล จากนั้นกด   รายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงรหัสนั้นออกจากฐานข้อมูลตามต้องการ 

 

 

 

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอการขอลบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงออกจากฐานข้อมูล 
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5. การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกข้อมูล dataset 

ระบบ HRMS on Cloud จะมีช่วงระยะเวลาให้ทำการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกข้อมูล dataset 
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง (ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี ภายหลังการอนุมัติการลงทะเบียนต่อ
อายุสมาชิกประจำปีงบประมาณ)  

กลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์และสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกข้อมูล dataset ได้นั้น มีเพียง
กลุ่มสิทธิ์เดียว คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูล 
dataset ซ่ึงเดิมมีการบันทึกข้อมูลเป็นแบบรายวนั แล้วต้องการเปลีย่นเป็นบันทึกแบบรายเดือน หรือ จากเดิมมี
การบันทึกข้อมูลเป็นแบบรายเดือน แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นบันทึกแบบรายวัน โดยมีข้ันตอนและวิธีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของ admin แล้วไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” เลือกรายการ “ขอ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกข้อมูล dataset” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 39 

2) คลิกท่ีปุ่ม    ในช่อง Action ของรายการ dataset ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ (ปุ่ม 
“เปลี่ยนรูปแบบ” นี้จะแสดงให้เรียกใช้ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ระบบเปิดให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบันทึกข้อมูล dataset เท่านั้น) จากนั้น ตรวจเช็ครายละเอียดข้อมูลของรายการ dataset จากหน้าจอ 
popup ที่ระบบแสดง ว่าถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่ หากข้อมูลถูกต้องตรงตามความต้องการ กดปุ่ม  

 ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม    รูปแบบการบันทึกข้อมูลของ
รายการ dataset นั้นก็จะถูกเปลี่ยนตามต้องการ 
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รูปที่ 39 แสดงหน้าจอการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกข้อมูล dataset 

การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

ผู้ใช้งานระบบ (Users) ในทุกกลุ่มผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ สามารถทำการบันทึกรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงได้ทุกคน โดยรายงานในนามของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง เป็นการรายงาน/การลงบันทึกการเกิดเหตุการณ์เก่ียวกับ 
อุบัติการณ์ มีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบตามระดับสิทธิ์แล้ว คลิกที่ปุ่ม  หรือ ไป
ที่เมนู “บันทึกข้อมูล” แล้วคลิกเลือกรายการ “บันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง” ระบบจะแสดงหน้าจอ 
สำหรับการลงบันทึกรายงานการเกิดเหตุการณ์อุบัติการณ์ความเสี่ยง ดังรูปที่ 40 
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รูปที่ 40 แสดงหน้าจอสำหรับการกรอกข้อมูลการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

2) กรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ของการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง (เครื่องหมาย *ดอกจันทร์แดง 
หมายถึง เป็นข้อกำหนดที่ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลหรือเลือกข้อมูลในช่องนั้น หากไม่กรอกหรือไม่เลือกระบบจะ 
ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกข้อมูล ส่วนเครื่องหมาย ** หมายถึง ข้อมูลตาม Standard Data Set & 
Terminologies ที่ต้องส่งเข้าสู่ระบบ NRLS) โดยข้อความของแต่ละช่องที่ให้กรอกข้อมูลนั้น มีความหมาย ดังนี้ 

หน่วยงานที่รายงาน*: หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานภายใต้สังกัดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ที่ค้นพบเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกรายงานการเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ   

ประเภท**/ชนิด**/สถานที่เกิดเหตุ*: หมายถึง สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์/อุบัติการณ์ความเสี่ยง รายการ
นั้น ๆ 



 
 
 

HRMS : Healthcare Risk Management System  หน้า 45 / 90 

เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงในเรื่องใด**: หมายถึง ระบุว่าเหตุการณ์/อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น 
เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องใด (รหัสของอุบัติการณ์ความเสี่ยงจะบอกท่ีมาว่าเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงของ
ประเภทย่อยในประเภท หมวด และกลุ่มอุบัติการณ์ใด) 

อุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย : หมายถึง หัวข้ออุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อยของแต่ละรายการอุบัติการณ์
ความเสี่ยงเรื่องนั้น  

สรุปประเด็นปัญหา**: หมายถึง การสรุปเรื่องราวการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงพอสังเขป โดยบอกให้
รู้ว่าเกิดอะไร อย่างไร  

ระดับความรุนแรง**: หมายถึง ระบุว่าระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์/
อุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับใด  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ**: หมายถึง ระบุว่าการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น ใครเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
หลักจากเหตุการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้หากเป็นรายบุคคล ให้ระบุ เพศ*: และ อาย*ุ: ด้วยเสมอ (การนับอายุให้นับเป็นปี 
โดยเศษของปีหากน้อยกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 0 ปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 

วันที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง**: หมายถึง ระบุว่าวันที่เกิดเหตุการณ์/อุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น เกิด
วันที่เท่าไหร่ (วันที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น อาจไม่ใช่วันที่ค้นพบหรือวันที่ลงบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง)  

วันที่ค้นพบ*: หมายถึง ระบุว่าวันที่ค้นพบการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้นคือวันที่เท่าไหร่ (อาจเป็น
วันเดียวกันกับวันที่เกิดเหตุการณ์ หรือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ได้ แต่ระบบจะไม่อนุญาตให้ระบุวันที่
มากกว่าวันที่ปัจจุบันซึ่งลงบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงนี้)  

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง** เวร : หมายถึง ระบุว่ารอบเวรที่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนใน 
รอบเวรใด หรือหากสามารถระบุเวลาที่ชัดเจนและต้องการระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง ก็ให้เลือก ระบุเวลาที่
เกิดเหตุการณ์ ในช่อง หรือ เวลา :   

แหล่งที่มา/วิธีการการค้นพบ*: หมายถึง ระบุว่าการค้นพบเหตุการณ์/อุบัติการณ์ความเสี่ยง รายการ
นั้น ค้นพบด้วยวิธีการใด   

รายละเอียดการเกิดเหตุ*: หมายถึง ให้ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์/อุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ 

สามารถแนบไฟล์เพ่ิมเติมที่ช่อง  (การกดปุ่ม   ครั้งเดียว สามารถแนบไฟล์ได้มากกว่า 1 
ไฟล์ หรือหากกดปุ่มเพ่ือแนบไฟล์ทีละครั้งระบบจะบันทึกไฟล์ที่แนบล่าสุดเพียงไฟล์เดียว ทั้งนี้ขนาดของไฟล์
แนบรวมกันทั้งหมดต่อการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงครั้งนั้นจะต้องไม่เกิน 10 MB.)    

การจัดการเบื้องต้น*: หมายถึง ให้ระบุจากเหตุการณ์/อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ผู้ที่ค้นพบ 
ปัญหาและบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง มีการจัดการหรือดำเนินการเบื้องต้นอย่างไรไปแล้วบ้าง สามารถ

แนบไฟล์เพ่ิมเติมที่ช่อง  
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เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล 

จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดง 
ข้อความ (popup) แจ้งให้ทราบว่าการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้นสำเร็จ กดปุ่ม  อีกครั้ง 
ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอของการติดตาม เฝ้าระวังอุบัติการณ์ความเสี่ยง ดังรูปที่ 41  

 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 41 หน้าจอการกรอกรายละเอียดข้อมูลการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำเร็จ 

การใช้งานระบบในสิทธิ์ของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาลทั้งระบบ 
โดยมีสิทธิ์ในการยืนยันว่าเหตุการณ์ที่มีการบันทึกรายงานมานั้นเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงหรือไม่ การแก้ไข
อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ผ่านการแก้ไขปัญหาในระดับหัวหน้ากลุ่ม/หนว่ยงานมาแล้ว (รายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง”) การเข้าถึงและเรียกดูข้อมูล รายละเอียด
ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือวิธีการ/แนวทางการ
แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงเชิงระบบขององค์กร ดังนี้ 
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การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
ผู้ใช้งานระบบ (User) ในทุกกลุ่มผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ สามารถทำการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความ

เสี่ยงได้ทุกคน โดยรายงานในนามของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบ  

การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้ “กรรมการบริหารความเสี่ยง” มีขั้นตอน
และวิธีการดำเนินการเช่นเดียวกันกับการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสิทธิ์ของ Admin ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว 

การกรอกและบันทึกข้อมูล dataset 
เป็นการกรอกและบันทึกข้อมูลรายการชุดข้อมูลกลางของระบบ (dataset) ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น

แหล่งของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของรายการชุดข้อมูลกลางเหล่านั้น โดยระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงาน รวมเป็นข้อมูลภาพรวมขององค์กรโดยอัตโนมัติ   

ทั้งนี้ การกรอกและบันทึกข้อมูล dataset จะสามารถบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลของเดือนก่อนหน้าได้
ภายในวันที่ 25 ของเดือนปัจจุบัน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วระบบจะปิดล็อกไม่ให้ทำการบันทึก
หรือแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้อีก  

กลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์กรอกและบันทึกข้อมูล dataset ได้แก่ กลุ่มสิทธิ์กรรมการบริหารความเสี่ยง (สามารถ
กรอกและบันทึกข้อมูล dataset ได้ทุกรายการและทุกหน่วยงานที่เป็นแหล่งของข้อมูล) และกลุ่มสิทธิ์ผู้กรอก
ข้อมูล dataset (สามารถกรอกและบันทึกข้อมูล dataset เฉพาะของหน่วยงานตามที่ Admin กำหนดให้)  

สำหรับวิธีการและขั้นตอนของการกรอกและบันทึกข้อมูล dataset นี้ จะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อ
การใช้งานระบบของกลุ่มสิทธิ์ผู้กรอกข้อมูล dataset  

การยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงท่ีอยู่ในสถานะ “รอยืนยัน”   
ผู้ใช้งานระบบ (User) ที่สามารถทำการยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้นั้นเป็นผู้ใช้เฉพาะที่อยู่ในกลุ่ม ผู้ใช้ 

“กรรมการบริหารความเสี่ยง” และกลุ่มผู้ใช้ “หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน” โดยผู้ใช้ในระดับสิทธิ์กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสามารถทำการยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้ทุกรายงานทั้งระบบ ส่วนผู้ใช้ในระดับสิทธิ์หัวหน้ากลุ่ม/
หน่วยงาน สามารถยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้เฉพาะรายงานอุบัติการณ์ที่หน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่รายงานเท่านั้น 

การยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยง เป็นการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่อง
อุบัติการณ์ความเสี่ยง ประเด็นปัญหา (เกิดอะไร อย่างไร) และระดับความรุนแรงของรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงที่มีการบันทึกรายงานเหตุการณ์เข้ามาในระบบ เพ่ือยืนยันว่ารายงานเหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงหรือไม่ อย่างไร และหากเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงจริง ใครควรเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขและแก้ไขในระดับใด 
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ได้แก่ ระดับกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) หรือ ระดับประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) หรือ ระดับหน่วยงาน ซึ่งมี
ขั้นตอนและวิธีการยืนยัน ดังนี้ 

1) เมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบตามระดับสิทธิ์แล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” คลิกเลือกรายการเมนูย่อย 
“ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยัน/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง” หรือเลือกคลิกท่ีตัวเลขจำนวนรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” ในส่วนของ “ติดตามและเฝ้าระวังรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง” ระบบ
จะแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล จากนั้น 
กรอกข้อมูลคำสำคัญในช่อง “ค้นหา :” เพื่อค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องการยืนยัน (ตามตัวอย่าง
จากรูปที่ 42 ต้องการค้นหารายงาน อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน”) ระบบจะแสดงรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีคำสำคัญเป็นส่วนประกอบ 

 

รูปที่ 42 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่ค้นหาด้วยคำสำคัญ 

2) คลิกท่ีปุ่ม  ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องการยืนยัน ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 
43  
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รูปที่ 43 หน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่รอการยืนยัน 

3) ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข้อมูลการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตามความเป็นจริง (ข้อมูลในช่องที่เป็นสีทึบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้) พร้อมทั้ง
พิจารณาว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีการรายงานเข้ามานั้นเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงหรือไม่ โดยสามารถเลือก
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ระบุผลการพิจารณาได้จากตัวเลือกในช่อง “การตรวจสอบเพ่ือยืนยันความเสี่ยง” ซึ่งมีให้เลือก 2 กรณี ดังนี้ (ใน
ช่องที่มีเครื่องหมาย *ดอกจันทร์สีแดง จะเป็นช่องบังคับให้ทำการกรอกข้อมูล หากไม่กรอก ระบบจะไม่บันทึก
ข้อมูล) 

- เมื่อเลือกระบุว่า “ไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง” จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งเหตุผลที่แสดงว่า ทำไม

รายงานเหตุการณ์นั้นจึงไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง จากนั้นกดปุ่ม   รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงนี้ก็จะ
ไม่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของระบบ (แต่จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล) ดังรูปที่ 44 

 

รูปที่ 44 หน้าจอแสดงผลการพิจารณาซึ่งระบุว่าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง 

- เมื่อเลือกระบุว่า “เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง” ระบบจะปรากฏช่องข้อมูลตัวเลือกสำหรับการพิจารณา
ระดับการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เลือกว่ารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องนี้ควรจะเสนอให้มีการแก้ไขในระดับ
กลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) หรือ ระดับประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) หรือ ระดับหน่วยงาน โดย เลือกตัวเลือก
จากช่อง “เลือกระดับกลุ่ม/หน่วยงานที่แก้ไขปัญหา” ดังรูปท่ี 45 

 

รูปที่ 45 แสดงตัวเลือกของระดับการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง ว่าควรแก้ไขในระดับใด 

4) พิจารณาเลือกระบุชื่อกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/หน่วยงานหลักที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา (ตามระดับ
ของปัญหาและการแก้ไข) จากช่อง “กลุ่ม/หน่วยงานหลักที่แก้ไขปัญหา” ทั้งนี้ สามารถเลือกให้มีกลุ่ม ภารกิจ/
กลุ่มงาน/หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาได้ (ถ้าต้องการ) โดยการติ๊กถูกที่ช่อง  
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จากนั้นเลือกระบุชื่อกลุ่มภารกิจ/กลุม่งาน/หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหา จากช่อง “กลุ่ม/หน่วยงานร่วมแก้ไข
ปัญหา” ระบบจะทำการเพ่ิมกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาให้ตามต้องการ จากนั้นให้
พิจารณากรอกข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหา ลงในช่อง 

“ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา” พร้อมทั้งระบุวันที่แจ้งเหตุให้ผู้แก้ไขทราบ แล้วกดปุ่ม  ระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดง ข้อความว่าบันทึกข้อมูล
สำเร็จ กดปุ่ม   อีกครั้ง หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนสถานะอุบัติการณ์ความเสี่ยง นั้นเป็น “ยืนยันแล้วเป็น
อุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข” ดังรูปที่ 46-47 

 
รูปที่ 46 หน้าจอแสดงการเลือกระบุกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/หน่วยงานหลักทีแ่ก้ไขปัญหา  และระบุกลุ่ม

ภารกิจ/กลุ่มงาน/หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหา 
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รูปที่ 47 แสดงการยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำเร็จ และเปลี่ยนสถานะเป็น  “ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์

ความเสี่ยง/รอแก้ไข” 

การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง”/ปิดเคส 
 เป็นการพิจารณาความเหมาะสม (ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และการแก้ไขเชิงระบบ) ของผล
การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน (กรณี ผลการดำเนินการในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน เป็น 
“สิ้นสุดการแก้ปัญหาระดับหน่วยงาน โดยยุติปัญหาได้”) และ/หรือเป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงในระดับกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรณีพิจารณาแล้วพบว่าการสิ้นสุดการแก้ไขปัญหา โดยยุติปัญหาได้
ในระดับกลุ่ม/หน่วยงานนั้นไม่เหมาะสม หรือในกรณีที่ผลการดำเนินการในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน เป็น “สิ้นสุด
การแก้ปัญหาระดับหน่วยงาน แต่ไม่สามารถยุติปัญหาได้”) เพ่ือทำการปิดเคสรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเป็น
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รายเคส ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์ความเสี่ยงแต่ละรายงานขององค์กร ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการ 
ดังนี้ 

1) เมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบตามระดับสิทธิ์แล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” คลิกเลือกรายการเมนูย่อย 
“ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยัน/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง” หรือเลือกคลิกท่ีตัวเลขจำนวนรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง” ในส่วนของ “ติดตามและเฝ้าระวัง
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง” ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ทั้งหมดท่ีผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล จากนั้นกรอกข้อมูลคำสำคัญในช่อง “ค้นหา :” เพื่อค้นหารายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่ต้องการแก้ไข (ตามตัวอย่างจากรูปที่ 48 ต้องการค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ 
“อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง”) ระบบจะแสดงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีคำ
สำคัญเป็นส่วนประกอบ 

 

รูปที่ 48 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่ค้นหาด้วยคำสำคัญ 

2) คลิกท่ีปุ่ม  ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 
49  
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รูปที่ 49 แสดงรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการของ
กรรมการความเสี่ยง” 

3) ทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนและผลการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือมีแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำหรือไม่ (ข้อมูลในช่องที่เป็นสีทึบ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้) โดยสามารถปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมข้อมูลตามความเป็นจริง ดังนี้ (เครื่องหมาย *ดอก
จันทร์แดง หมายถึง เป็นข้อกำหนดที่ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลหรือเลือกข้อมูลในช่องนั้น หากไม่กรอก หรือไม่
เลือก ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกข้อมูล) 

- การปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ ที่มีการบันทึกมาตั้งแต่ข้ันตอนการยืนยัน และการ 
แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากระดับกลุ่ม/หน่วยงาน ตามที่ระบบเปิดให้แก้ไขได้ (ข้อมูลในช่องที่ไม่ใช่สีทึบ)  

- การบันทึกผลการพิจารณาผลการดำเนินการแก้ปัญหาในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน และ/หรือ บันทึก
รายละเอียดการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงในช่อง “รายละเอียดการแก้ไข 
ของกรรมการความเสี่ยง* :”   
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- การบันทึกผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการทำงานในการแก้ไขปัญหา ที่แสดงรายละเอียดว่ามีการ 
ปรับปรุงระบบงานอะไร หรือมีการพัฒนาระบบอย่างไร ลงในช่อง “ผลลัพธ์ทางกระบวนการทำงาน ** :” พร้อม
ไฟล์แนบ (ถ้ามี)  

- การบันทึกข้อมูลผลกระทบทางสังคมว่ามีผลกระทบอะไร อย่างไร (ถ้ามี) ลงในช่อง “ผลลัพธ์ทาง
สังคม (ถ้ามี):” 

4) การสรุปผลการดำเนินการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงเพ่ือปิดเคส  โดยการปิดเคสแต่ละเคสจะต้อง 
ระบุวันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นวันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาจริง  โดยหากระบุผลการแก้ไข 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงเป็น “แก้ไขได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน” ระบบจะแสดงวันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาระดับ 
กลุ่ม/หน่วยงาน เป็นวันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากระบุผลการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
เป็น “แก้ไขได้ในระดับกรรมการความเสี่ยง” จะต้องระบุวันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาตามวันที่เสร็จสิ้นการ 

ดำเนินการแก้ไขปัญหาจริง แล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้น
กดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อความว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม  อีกครั้ง หลังจากนั้นระบบจะ
เปลี่ยนสถานะอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้นเป็น “อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว” ดังรูปที่ 50 

 
รูปที่ 50 แสดงการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำเร็จ (ปิดเคส) และเปลี่ยนสถานะเป็น 

“อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว” 
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การบันทึกองค์ความรู้การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงขององค์กร 
 เป็นการบันทึกและจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงระบบขององค์กร ไว้ให้ 
เป็นวิธีการ/แนวทางการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงเชิงระบบขององค์กร เพื่อใช้เป็น guideline กลางที่บุคลากร
ทุกคนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” 
เลือกรายการ “บันทึกองค์ความรู้การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงขององค์กร” หรือคลิกที่เมนู “RM 
Knowledge” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 51 

 

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอสำหรับการบันทึกองค์ความรู้การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงขององค์กร 

2) คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 52 ทำการบันทึกชื่อหัวข้อองค์ความรู้ลงในช่อง 
“หัวข้อ* :” จากนั้นบันทึกรายละเอียดข้อมูลองค์ความรู้ลงในช่อง “รายละเอียด* :” พร้อมทั้งแนบไฟล์องค์

ความรู้ตามต้องการ โดยกดปุ่ม  เพ่ือทำการแนบไฟล์ แล้วคลิกท่ีช่อง “ใช้กับอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง** :” เพื่อเลือกระบุว่าองค์ความรู้นี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้ำหรือตรวจพบได้เร็ว 

หรือลดผลกระทบความรุนแรงที่จะเกิดข้ึนกับอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องใดได้บ้าง จากนั้น กดปุ่ม  
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ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความว่า 
บันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม   อีกครั้ง 

 

รูปที่ 52 หน้าจอแสดงการบันทึกองค์ความรู้การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงขององค์กร 

การใช้งานระบบในสิทธิ์ของหัวหน้ากลุม่/หน่วยงาน 
 หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การยืนยัน/แก้ไข 
อุบัติการณ์ความเสี่ยง รวมทั้งการเรียกดูข้อมูลรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง โดยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้เฉพาะรายงานที่เป็นของกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/หน่วยงานที่ตนสังกัดหรือ
อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น 

การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
 ผู้ใช้งานระบบ (User) ในทุกกลุ่มผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ สามารถทำการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ 
ความเสี่ยงได้ทุกคน โดยรายงานในนามของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ในสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้ “หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน” มีขั้นตอน และ
วิธีการดำเนินการเช่นเดียวกันกับการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสิทธิ์ของ Admin และสิทธิ์ของ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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การยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” 
 ผู้ใช้ในระดับสิทธิ์หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน สามารถยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้เฉพาะรายงาน 
อุบัติการณ์ท่ีหน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่รายงาน เท่านั้น 
 การยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยง เป็นการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่อง 
อุบัติการณ์ความเสี่ยง ประเด็นปัญหา (เกิดอะไร อย่างไร) และระดับความรุนแรง ของรายงานอุบัติการณ์ความ 
เสี่ยงที่มีการบันทึกรายงานเหตุการณ์เข้ามาในระบบ เพ่ือยืนยันว่ารายงานเหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติการณ์ความ 
เสี่ยงหรือไม ่อย่างไร และหากเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงจริง ใครควรเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขและแก้ไขในระดับใด 
ได้แก่ ระดับกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ) หรือ ระดับประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน) หรือ ระดับหน่วยงาน 
 ทั้งนี้ การยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงของผู้ใช้ในระดับสิทธิ์หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน มีข้ันตอนการ 
ดำเนินงานเช่นเดียวกันกับการยืนยันอุบัติการณ์ความเสี่ยงของผู้ใช้ในระดับสิทธิ์กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังที่
ได้กล่าวไว้แล้ว 

การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข หรือ สถานะ 
“อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก” 
 ผู้ใช้งานระบบ (User) ที่สามารถทำการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “ยืนยันแล้วเป็น 
อุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข” หรือสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก” ได้นั้นเป็น ผู้ใช้
เฉพาะที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ “หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน” ซึ่งแยกระดับสิทธิ์ของการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง และการ
เข้าถึงข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามระดับชั้นของโครงสร้างหน่วยงานขององค์กร คือ สิทธิ์การเข้าถึง
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ), สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ระดับประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน), และสิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยผู้ใช้
ในกลุ่มสิทธิ์นี้แต่ละคน จะสามารถทำการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงและเข้าถึงข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงได้ในระดับและจำนวนกลุ่มหน่วยงาน (กลุ่มภารกิจ)/ประเภทหน่วยงาน (กลุ่มงาน)/หน่วยงานซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน ตามที่ Admin กำหนดให้ 
 การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน แยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การแก้ไข 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก หมายถึง กลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน ซึ่งมีสิทธิ์ยุติการแก้ไข
อุบัติการณ์ความเสี่ยง และส่งต่อรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เสร็จสิ้นการแก้ไขแล้วนั้นให้กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดำเนินการต่อไป  2) การแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงของกลุ่ม/หน่วยงานร่วม หมายถึง กลุม่ภารกิจ/
กลุ่มงาน/หนว่ยงาน ซึ่งถูกระบุให้เป็นกลุ่ม/หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาของอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะ
ร่วมกันพิจารณาและตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด เพ่ือดำเนินการจัดการแก้ไข วางระบบป้องกันการเกิดซ้ำ 
และ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึน มีขั้นตอนและวิธีการแก้ไข ดังนี้ 

1) เมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบตามระดับสิทธิ์แล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” คลิกเลือกรายการเมนูย่อย 
“ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยัน/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง” หรือเลือกคลิกท่ีตัวเลขจำนวนรายงานอุบัติการณ์
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ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข” หรือ สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ
ของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก” ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่
ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล จากนั้น กรอกข้อมูลคำสำคัญในช่อง “ค้นหา :” เพื่อค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ที่ต้องการแก้ไข (ตามตัวอย่างจากรูปที่ 53 ต้องการค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “ยืนยัน
แล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข”) ระบบจะแสดงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีคำสำคัญเป็น
ส่วนประกอบ 

 

รูปที่ 53 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่ค้นหาด้วยคำสำคัญ 

2) คลิกท่ีปุ่ม  (กรณีเป็นกลุ่ม/หน่วยงานหลัก) หรือปุ่ม   (กรณีเป็นกลุ่ม/
หน่วยงานร่วมแก้ไข) ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 54 
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รูปที่ 54 แสดงรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “ยืนยันแล้วเป็นอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง/รอแก้ไข” หรือสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก” 

3) ตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ หาสาเหตุการเกิด ต้นตอ/รากเหง้าของปัญหา เพ่ือดำเนินการ 
จัดการแก้ไข วางระบบป้องกันการเกิดซ้ำ และ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (ข้อมูลในช่องที่เป็น
สีทึบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้) ทั้งนี้ การบันทึกรายละเอียดของการจัดการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม/
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่มีกลุ่ม/หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหา แยกการบันทึกเป็น 2 ส่วนตามลักษณะการ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ (เครื่องหมาย *ดอกจันทร์แดง หมายถึง เป็นข้อกำหนดที่ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลหรือเลือกข้อมูล 
ในช่องนั้น หากไม่กรอกหรือไม่เลือกระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกข้อมูล) 

- การบันทึกรายละเอียดการจัดการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม/หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหา โดยกรอกข้อมูล
รายละเอียดการดำเนินการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะ/การดำเนินการร่วมแก้ไขปัญหา” โดยสามารถแนบไฟล์

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ด้วยการกดปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ 
กดปุ่ม  อีกครั้ง ดังรูปท่ี 55 

 

รูปที่ 55 แสดงการบันทึกรายละเอียดการจัดการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงของกลุ่ม/หน่วยงานร่วมแก้ไข 
ปัญหา 

- การบันทึกรายละเอียดการจัดการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก โดยเริ่มจากการระบุวันที่เริ่ม
ดำเนินการแก้ไขปัญหา (กลุ่ม/หน่วยงานหลัก) ตามความเป็นจริง จากนั้น กรอกข้อมูลสรุปรายละเอียดของการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาลงในช่อง “สรุปประเด็นการจัดการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก” กดปุ่ม 

 เพ่ือแนบไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังรูปท่ี 56 
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รูปที่ 56 แสดงการบันทึกรายละเอียดการจัดการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก 

4) ระบุผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน ซึ่งมี 3 กรณีให้เลือกตามการดำเนินการ
จัดการแก้ไขปัญหา (อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาระดับหน่วยงาน, สิ้นสุดการแก้ปัญหาระดับหน่วยงาน 
โดยยุติปัญหาได้, สิ้นสุดการแก้ปัญหาระดับหน่วยงาน แต่ไม่สามารถยุติปัญหาได้) โดยหากเลือก “สิ้นสุดการ
แก้ปัญหาระดับหน่วยงาน โดยยุติปัญหาได้” แสดงว่ากลุ่ม/หน่วยงานสามารถแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงและยุติ
ปัญหาได้ พร้อมทั้งระบุระบบงานที่มีการปรับปรุงหรือมีการพัฒนา (ถ้ามี) ลงในช่อง “ระบบงานที่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา :” กดปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ ระบุวันที่สิ้นสุดการแก้ไข

ปัญหาตามจริง ลงในช่อง “วันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหาระดับกลุ่ม/หน่วยงาน* :” จากนั้น กดปุ่ม   
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความว่า
บันทึกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม  อีกครั้ง ดังรูปที่ 57 (หลังจากนั้น สถานะของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงนี้จะ
เปลี่ยนสถานะเป็น “อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง”) 
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รูปที่ 57 หน้าจอแสดงการสิ้นสุดการแก้ไขปัญหา โดยสามารถยุติปัญหาได้ในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน 

การใช้งานระบบในสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ (ผู้ใช้ทั่วไป) 
บุคลากรทุกคนขององค์กรที่มีชื่อในบัญชีผู้ใช้ของระบบ ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ “เจ้าหน้าที่” หรือผู้ใช้ทั่วไป มี

บทบาทหน้าที่ในการร่วมกันติดตาม/เฝ้าระวังรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของ
หน่วยงานที่ตนสังกัดหรือขององค์กร และรวมถึงการบันทึกรายงานเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ หรือเกิด 
อุบัติการณ์ความเสี่ยง ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบ ดังนี้ 

การติดตามและเฝ้าระวังรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะต่าง ๆ 
เป็นการติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะต่าง ๆ ตามที่ 

แสดงผลในหน้าจอหลัก (ตามรูปที่ 58) ที่หน่วยงานของตนเองต้องมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ 
บริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
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รูปที่ 58 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ 

1) คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือดูรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ 
ความเสี่ยง ตามจำนวนที่แสดงทั้งหมด ระบบจะแสดงผลดังรูปที่ 59 

2) กรอกชื่อ (บางส่วน) หน่วยงาน หรือข้อมูลคำสำคัญในช่อง “ค้นหา :” เพื่อค้นหารายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่ต้องการติดตาม (ตามตัวอย่างจากรูปที่ 59 ต้องการค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน “PCT”) ระบบจะแสดงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีคำสำคัญเป็นส่วนประกอบ 

 

รูปที่ 59 แสดงรายละเอียด จำนวน สถานะ ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่รอการดำเนินการ 
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การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
ผู้ใช้งานระบบ (User) ในทุกกลุ่มผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ สามารถทำการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ 

ความเสี่ยงได้ทุกคน โดยรายงานในนามของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดซึ่งอยู่ในความ 
รับผิดชอบ  

การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ในสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้ “เจ้าหน้าที่ หรือผู้ใช้ทั่วไป” มีขั้นตอน และ
วิธีการดำเนินการเช่นเดียวกันกับการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสิทธิ์ของ Admin สิทธิ์ของ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และสิทธิ์ของหัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

การใช้งานระบบในสิทธิ์ของผู้กรอกข้อมูล dataset 

ผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ “ผู้กรอกข้อมูล dataset” มีสิทธิ์ในระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้ เช่นเดียวกันกับ
ผู้ใช้ในสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ (ผู้ใช้ทั่วไป) แต่มีสิทธิ์เพ่ิมเติมเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้นี้ คือ มีบทบาท หน้าที่ในการกรอก
และบันทึกข้อมูลรายการชุดข้อมูลกลางของระบบ (dataset) ตามรูปแบบการบันทึก (บันทึกแบบรายวัน หรือ
แบบรายเดือน) ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของรายการชุดข้อมูลกลาง
เหล่านั้น ตามท่ี Admin กำหนดให้ 

การติดตามและเฝ้าระวังรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะต่าง ๆ 
ผู้ใช้ในสิทธิ์ผู้กรอกข้อมูล dataset สามารถติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความ

เสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะต่าง ๆ ที่หน่วยงานของตนเองมีส่วนร่วมหรือเกีย่วข้องกับการดำเนินการบริหารจัดการ
อุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ ได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ใช้ “เจ้าหน้าที่” หรือผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินการ ดังที่กล่าวมาแล้ว 

การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
ผู้ใช้งานระบบ (User) ในทุกกลุ่มผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ สามารถทำการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ 

ความเสี่ยงได้ทุกคน โดยรายงานในนามของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดซึ่งอยู่ในความ 
รับผิดชอบ การบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ในสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้ “ผู้กรอกข้อมูล dataset” มีข้ันตอน 
และวิธีการดำเนินการเช่นเดียวกันกับการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสิทธิ์ของ Admin สิทธิ์ของ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง สิทธิ์ของหัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน และสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ (ผู้ใช้ทั่วไป) ดังท่ีได้กล่าว 
มาแล้ว 

การกรอกและบันทึกข้อมูล dataset 
เป็นการกรอกและบันทึกข้อมูลรายการชุดข้อมูลกลางของระบบ (dataset) ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น

แหล่งของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของรายการชุดข้อมูลกลางเหล่านั้น ตามท่ี Admin กำหนดให้ โดยระบบจะ
ทำการรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมเป็นข้อมูลภาพรวมขององค์กรโดยอัตโนมัติ   
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ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นรายการข้อมูลในชุดข้อมูลกลางของระบบ (dataset) จะสามารถบันทึก 
หรือแก้ไขข้อมูลของเดือนก่อนหน้าได้ภายในวันที่ 25 ของเดือนปัจจุบัน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้ 
แล้วระบบจะปิดล็อกไม่ให้ทำการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้อีก รูปแบบของการบันทึกข้อมูล dataset 
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

การบันทึกข้อมูล dataset แบบรายวัน 

เป็นการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล dataset ของหน่วยงานที่เป็นแหล่งของข้อมูล ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบรายวัน ซึ่งต้องกรอกและบันทึกข้อมูลเป็นรายประจำวัน โดยระบบจะรวมยอดประจำเดือนของ
หน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำการสรุปยอดรวมเป็นยอดข้อมูลประจำเดือนขององค์กร มีขั้นตอนและ
วิธีการดำเนินการ ดังนี้   

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้กรอกข้อมูล dataset แล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” 
เลือกรายการ “บันทึกข้อมูล dataset แบบรายวัน” ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงรายการชุดข้อมูล dataset ที่มี
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบรายวัน ทุกรายการของหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลนั้น ๆ โดยแสดงยอด
สรุปรวมทั้งเดือน และยอดของแต่ละวันในรอบเดือน ดังรูปที่ 60 
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รูปที่ 60 แสดงหน้าจอสำหรับการกรอกและบันทึกข้อมูล dataset แบบรายวัน 

2) จากรูปที่ 60 มีปุ่มสำหรับกรอกและบันทึกข้อมูลให้ผู้ใช้เลือกใช้ได้ตามความสะดวก คือปุ่ม  หรือ 

 ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งสรุปยอดรวมทั้งเดือน และปุ่ม    ซึ่งอยู่ที่หน้าจอแสดงจำนวนข้อมูล    
ในแต่ละวันของเดือน เมื่อคลิกท่ีปุ่มดังกล่าว ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลตามวันที่ที่ต้องการกรอก หรือ

แก้ไขข้อมูลย้อนหลัง จากนั้น กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ ดังรูปที่ 61 
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รูปที่ 61 หน้าจอแสดงการกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset ในแต่ละวัน 

การบันทึกข้อมูล dataset แบบรายเดือน 

เป็นการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล dataset ของหน่วยงานที่เป็นแหล่งของข้อมูล ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลยอดรวมทั้งเดือนก่อนนำยอดรวมนั้นมากรอกและบันทึกลงในระบบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดย
ระบบจะทำการรวมยอดของทุกหน่วยงานสรุปรวมเป็นยอดรวมประจำเดือนขององค์กรโดยอัตโนมัติ มีข้ันตอน
และวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้กรอกข้อมูล dataset แล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” 
เลือกรายการ “บันทึกข้อมูล dataset แบบรายเดือน” ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงรายการชุดข้อมูล dataset ที่
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มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบรายเดือน ทุกรายการของหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลรายการนั้น ๆ ดัง
รูปที่ 62 

 

รูปที่ 62 แสดงหน้าจอสำหรับการกรอกและบันทึกข้อมูล dataset แบบรายเดือน 

2) จากรูปที่ 62 เมื่อต้องการกรอกหรือแก้ไขข้อมูลรายการใดของหน่วยงานไหน ให้คลิกท่ีปุ่ม 

 จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลในรายการและหน่วยงานตามต้องการ (ระบบ
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จะไม่อนุญาตให้กรอก/แก้ไขข้อมูลในรอบเดือนปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาในรอบรายเดือน

ปัจจุบัน) แล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ ดังรูปที่ 63 

 
รูปที่ 63 หน้าจอแสดงการกรอก/แก้ไขข้อมูล dataset ในแต่ละเดือน 

รายการใช้งานซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการใช้เหมือนกันในทุกกลุ่มผู้ใช้ 
 เป็นหน้าจอรายการต่าง ๆ ในระบบซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานเหมือนกันในทุกกลุ่มผู้ใช้ ตาม 
ระดับสิทธิ์ที่ระบบกำหนดไว้ ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
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การเรียกดูรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ 
เป็นรายการเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) กลุ่มกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกลุ่มหัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน สามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ใน 
สถานะต่าง ๆ ตามระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

1) เมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบตามระดับสิทธิ์แล้ว ไปที่เมนู “บันทึกข้อมูล” คลิกเลือกรายการเมนูย่อย 
“ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยัน/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง” หรือเลือกคลิกท่ีตัวเลขจำนวนรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ ตามต้องการซึ่งอยู่ในส่วนของ “ติดตามและเฝ้าระวังรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง” ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 
(ดังรูปที่ 64) หรือหากต้องการค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะรายงานใดรายงานหนึ่ง ให้กรอกข้อมูล
คำสำคัญในช่อง “ค้นหา :” เพ่ือค้นหารายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามต้องการ ระบบจะแสดงรายงาน 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีคำสำคัญเป็นส่วนประกอบ 

 

รูปที่ 64 แสดงหน้าจอสำหรับการเรียกดูรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงท่ีอยู่ในสถานะต่าง ๆ 

2) เมื่อต้องการดูรายละเอียดอุบัติการณ์ความเสี่ยงรายการใด ให้คลิกท่ีปุ่ม  ของรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น (ตัวอย่าง การเรียกดูรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะ 
“อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง”) ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 65 
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รูปที่ 65 หน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ
ของกรรมการความเสี่ยง” 

การพิมพ์/save รายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเป็นไฟล์ PDF (Export to PDF) 
เป็นรายการเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ได้แก่ กลุ่ม

ผู้ดูแลระบบ (Admin) กลุ่มกรรมการบริหารความเสี่ยง และกลุ่มหัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน สามารถสั่งพิมพ์ หรือ
จัดเก็บ (save) รายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแต่ละรายการที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ (ซึ่งมีปุ่ม  
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 แสดงรายละเอียดของช่อง “สถานะ” ดังรูปท่ี 66) ได้ตามระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลรายงาน 
อุบัติการณ์ในระบบ มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

 

รูปที่ 66 แสดงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะต่าง ๆ ท่ีสามารถเรียกดูรายละเอียดได้ 

1) คลิกท่ีปุ่ม  ของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องการดูรายละเอียด (ตามข้ันตอน และ
วิธีการในหัวข้อ “การเรียกดูรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ” ดังที่กล่าว 
มาแล้ว) ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง (ดังตัวอย่างตามรปูที่ 67) 
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รูปที่ 67 แสดงผลการเรียกดูรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานะต่าง ๆ 

2) กดปุ่ม  ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงในสถานะต่าง ๆ ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงนั้น ซึ่ง
สามารถสั่งพิมพ์ หรือจัดเก็บ (save) ไว้ในรูปแบบ PDF file เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ ดังรูปท่ี 68 
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รูปที่ 68 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง สำหรับการสั่งพิมพ์/save เป็น 
PDF file 
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ระบบรายงานและการเรียกดูรายงาน 
การเรียกดูรายการของรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล สามารถเรียกดูได้

ที่เมนู “รายงาน” ซึ่งระบบจะแสดงจำนวนรายการรายงานให้เรียกดูได้ตามสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้ ดังรูปที่ 69 – 72  
 

 

รูปที่ 69 หน้าจอแสดงรายการรายงานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (กลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์ “เจ้าหน้าที่”) สามารถเรียกดูได้ 

 

 

รูปที่ 70 หน้าจอแสดงรายการรายงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์ “ผู้กรอกข้อมูล dataset” สามารถเรียกดูได้ 
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รูปที่ 71 หน้าจอแสดงรายการรายงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์ “หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน” สามารถเรียกดูได้ 

 

 

รูปที่ 72 หน้าจอแสดงรายการรายงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ในสิทธิ์ “กรรมการบริหารความเสี่ยง” และ 
“Admin” สามารถเรียกดูได้ 

ตัวอย่างขั้นตอนการเรียกดูรายงาน   

การเรียกดูรายงานต่าง ๆ มีขั้นตอนและวิธีการในการเรียกดู คล้ายๆ กัน ตามตัวอย่างการเรียกดูรายงาน
การเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง โดยเมื่อผ่านการ login เข้าสู่ระบบตามระดับ
สิทธิ์แล้ว ไปที่เมนู “รายงาน” และคลิกเลือกรายการ “รายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตาม
ระดับความรุนแรง” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 73 จากนั้น ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) เลือกระบุรอบของช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน จากช่อง  
ซึ่งจะมีให้เลือกเป็น รอบเดือน ถึง เดือน/ไตรมาสของปีงบประมาณ ถึง ไตรมาสของปีงบประมาณ/ปีงบประมาณ 
ถึง ปีงบประมาณ/ปี ถึง ปี โดย ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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รูปที่ 73 แสดงขั้นตอนการเรียกดูรายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง 

2) กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความ
รุนแรงรวมทั้งหมดขององค์กร ซึ่งแสดงสถานะและข้อมูลเกี่ยวกับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ดังรูปที่ 74  
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รูปที่ 74 แสดงรายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง 

3) หากต้องการเจาะลึกเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในมิติ/มุมมองต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำได้ตามระดับสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละกลุ่มสิทธิ์ผู้ใช้ สามารถเลือกระบุมิติ/มุมมองต่าง ๆ ตามตัวเลือกท่ีระบบมีไว้ให้ ดังรูปท่ี 

75 จากนั้น กดปุ่ม   อีกครั้ง ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ตามมิติ/มุมมองที่เลือก ทั้งนี้ เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ตัวเลขจำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงใด ๆ แล้วพบว่ามีรูปมือแสดง
ที่ตัวเลขนั้น ๆ แสดงว่าผู้ใช้รายนั้นมีสิทธิ์และสามารถเจาะลึกดูรายละเอียดได้มากข้ึน  
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รูปที่ 75 แสดงขั้นตอนการเจาะลึกเพื่อดูรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ในมิติ/มุมมองต่าง ๆ 

4) รายละเอียดของรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงใดที่มีปุ่ม  แสดงไว้ที่มุมบนขวา 
แสดงว่าสามารถส่งออกและ save ในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังรูปท่ี 76 

 

รูปที่ 76 แสดงรายละเอียดรายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง 
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ความหมายของรายงานและการใช้ประโยชน์ 

 การเรียกดูข้อมูลจากรายงานที่มีในระบบ HRMS on Cloud ทุกครั้งจะต้องมีการระบุช่วงเวลาที่
ต้องการดูข้อมูลก่อนเสมอ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ระบุในแต่ละรายงานนั้นมีความหมายเฉพาะกับรายงานแต่ละ
รายงานไม่เหมือนกัน โดยจะสัมพันธ์กับการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละรายงานแตกต่างกันด้วย 
 ทั้งนี้ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านระบบ HRMS on Cloud จนครบ Loop นั้น จะทำ
ให้สามารถเฝ้าติดตาม (Monitor) ผลการดำเนินงานทั้งในด้านการบันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณ์ และด้าน
การดำเนินการแก้ไขอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนำผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ประโยชน์ 
ด้วยการเรียกดูข้อมูลจากรายงานต่าง ๆ ดังนี้ 

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร/หน่วยงาน (Risk Incidents Profile) 
เป็นรายงานที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงขององค์กร/

หน่วยงาน ทั้งในด้านการเฝ้าระวัง ค้นหา ซ่ึงมีการรายงานเหตุการณ์อุบัติการณท์ีเ่กิดข้ึน/ค้นพบนั้น และด้านการ
แก้ไขอุบัติการณ์ในระดับกลุ่ม/หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์เหล่านั้น 

รายงานนี้มีส่วนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ แยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการบันทึกรายงาน
เหตุการณ์อุบัติการณ์ (ส่วนที่อยู่ในกรอบสีแดงด้านซ้าย) และส่วนของการแก้ไขอุบัติการณ์ทีเ่กิดขึ้น (ส่วนที่อยู่ใน
กรอบสีน้ำเงินด้านขวา) ดังรูปที่ 77 
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รูปที่ 77 หน้าจอแสดงรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร/หน่วยงาน (Risk Incidents 
Profile) 

การเรียกดูรายงานตามเงื่อนไขในแต่ละช่วงเวลา เป็นการวิเคราะห์และดึงข้อมูลมาแสดงผลแยกแต่ละ
ส่วนออกจากกัน (ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนั้นไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน)  
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โดยความหมายของช่วงระยะเวลาที่เลือกระบุเพ่ือเรียกดูข้อมูลในแต่ละส่วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
และมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้ 

     - การแสดงผลในส่วนของการบันทึกรายงานเหตุการณ์อุบัติการณ์ เป็นส่วนของรายงานที่บอกให้
รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามท่ีระบุนั้น องค์กร/หน่วยงาน มีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ที่คาดว่าเป็นอุบัติการณ์
ความเสี่ยงเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนเท่าไหร่ และในจำนวนที่บันทึกท้ังหมดนั้นได้มีการยืนยัน (ในช่วงเวลานั้น) ว่า
เป็นหรือไม่เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงแล้วจำนวนเท่าไหร่  

โดยเมื่อมีการบันทึกรายงาน จะเกิดรายงานอุบัติการณ์ที่อยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” ขึ้นในระบบ 
จากนั้นหากมีการยืนยันว่ารายงานนั้นเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง สถานะของรายงานนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น “ยืนยัน
แล้วเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง/รอแก้ไข” (ระบบจะนับว่าเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องใดขึ้นในระบบ ณ วันที่ที่
มีการยืนยัน) แต่ถ้ายืนยันว่ารายงานนั้นไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง รายงานนั้นก็จะถูกตัดออกไปเป็นจำนวน
เหตุการณ์ที่แสดงในรายงานเหตุการณ์ที่ถูกยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง 

ข้อมูลจำนวนการบันทึกรายงานเหตุการณ์อุบัติการณ์และจำนวนรายงานที่ผ่านการยืนยันแล้วนี้ 
จะมีจำนวนเท่ากันกับจำนวนข้อมูล a/b ที่แสดงในรายงานหน่วยงานที่มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง (โดย
ความหมายของ a = จำนวนการบันทึกรายงานเหตุการณ์อุบัติการณ์ท้ังหมด  b = จำนวนรายงานที่ผ่านการ
ยืนยันแล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นอุบัติการณ์) ซึ่งเรียกดูข้อมูลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  

     - การแสดงผลในส่วนของการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น เป็นส่วนของรายงานที่บอกให้
รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามท่ีระบุนั้น องค์กร/กลุ่มหน่วยงาน/หน่วยงาน เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องทำการ
แก้ไขข้ึนในระบบเป็นจำนวนเท่าไหร่ และในจำนวนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น กลุ่ม/หน่วยงานหลักท่ีต้องดำเนินการ
แก้ไขได้ทำการแก้ไขจนสิ้นสุดแล้ว (รายงานอุบัติการณ์นั้นอยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างการดำเนินการของ
กรรมการความเสี่ยง”) ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ 

ข้อมูลจำนวนการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องทำการแก้ไขและจำนวนอุบัติการณ์ท่ีมีการแก้ไข
จนสิ้นสุดการแก้ไขในระดับกลุ่ม/หน่วยงานนี้ จะมีจำนวนเท่ากันกับจำนวนข้อมูล c/d ที่แสดงในรายงานกลุ่ม/
หน่วยงานที่แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง (โดยความหมายของ c = จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่
กลุ่ม/หน่วยงานหลักต้องแก้ไข  d = จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่กลุ่ม/หน่วยงานหลักทำการแก้ไขได้
แล้วเสร็จในช่วงเวลาเดียวกัน) 

จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะมีจำนวนเท่ากันกับจำนวนรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เรียกดูในรายงานอื่น ๆ ได้แก่ รายงานอันดับการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงขององค์กร, 
รายงานอันดับการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงของกลุ่ม/หน่วยงาน, รายงานประเภท/ชนิด/สถานที่เกิดอุบัติการณ์
ความเสี่ยง, รายงานแหล่งที่มา/วิธีการค้นพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง, รายงานช่วงเวลา/เวร ที่เกิดอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง, และ ข้อมูลตัว x ในรายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง ซึ่งเรียกดูใน
ช่วงเวลาเดียวกัน 
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว 
เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าจากรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมดขององค์กรนับจนถึงช่วง

ระยะเวลาตามที่ระบุนั้น องค์กร (โดยคณะกรรมการความเสี่ยง) มีการดำเนินการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้
แล้วเสร็จ (ทำการปิดเคส) ในช่วงเวลานั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ 

จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้วนี้ อาจจะมีจำนวนเท่าหรือไม่เท่ากันกับ
จำนวนข้อมูลตัว y ที่แสดงในรายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง ซึ่งเรียกดู
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

รายงานการเกิด/แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง แยกตามระดับความรุนแรง 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรในภาพรวม เพ่ือดูว่าในระหว่างการ

ดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานนั้น เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องใดขึ้นบ้าง มีผลกระทบและความรุนแรง
ระดับใด สามารถแก้ไขได้มากน้อยอย่างไร 

เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น องค์กร/กลุ่มหน่วยงาน/หน่วยงาน เกิด
อุบัติการณ์ความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงที่ต้องทำการแก้ไขข้ึนในระบบทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าไหร่ และใน
จำนวนที่เกิดข้ึนทั้งหมดนั้น นับจนถึงเวลา ณ ปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ (กรรมการความเสี่ยงทำการปิด
เคสเรียบร้อยแล้ว) เป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยแสดงข้อมูลเป็นค่า x/y ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  

x = จำนวนรายงานที่ถูกยืนยันว่าเป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง (เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงขึ้นในระบบ) 
ในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุ  

y = จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น ทีก่รรมการความ
เสี่ยงสามารถปิดเคสได้แล้ว ณ ปัจจุบัน (ณ ช่วงเวลาปัจจุบันที่เข้าดูรายงาน) 

รายงานอันดับการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงขององค์กร 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor ความถี่และระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องใดขึ้น

บ้าง ซึ่งสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ Risk Matrix & Risk Register ขององค์กร  
เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น องค์กรเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องอะไรใน

ระดับความรุนแรงใดบ้าง โดยเรียงลำดับเรื่องที่มีจำนวน/ความถ่ีจากมากไปหาน้อย  
ทั้งนี ้ยังสามารถเรียกดูเฉพาะ Top5 หรือ Top10 หรือ Top20 ได้ตามความต้องการ และหากเรียกดู

ในสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือสิทธิ์กรรมการความเสี่ยง สามารถเจาะลึกโดยการคลิกที่ตัวเลขเพ่ือดู
รายละเอียดของอุบัติการณ์ความเสี่ยงแต่ละเรื่องได้ด้วย 

รายงานอันดับการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงของกลุ่ม/หน่วยงาน 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor ความถี่และระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องใดขึ้น

บ้าง ซึ่งสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ Risk Matrix & Risk Register ของกลุ่ม/หน่วยงาน 
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เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น กลุ่ม/หน่วยงานเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่อง
อะไรในระดับความรุนแรงใดบ้าง โดยเรียงลำดับเรื่องที่มีจำนวน/ความถ่ีจากมากไปหาน้อย  

ทั้งนี้ ยังสามารถเรียกดูเฉพาะ Top5 หรือ Top10 หรือ Top20 ได้ตามความต้องการ และหากเรียกดู
ในสิทธิ์หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน ก็สามารถเจาะลึกโดยการคลิกที่ตัวเลขเพ่ือดูรายละเอียดของอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงแต่ละเรื่องเฉพาะของกลุ่ม/หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ด้วย 

รายงานเหตุการณ์ที่ถูกยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง 
เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น มีการยืนยันว่ารายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์

ใดบ้างท่ีไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง เป็นจำนวนเท่าไหร่ 
จำนวนรายงานเหตุการณ์ที่ถูกยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยงนี้ อาจจะมีจำนวนเท่าหรือไม่เท่ากัน

กับจำนวนรายงานที่ผ่านการยืนยันแล้วว่าไม่ใช่อุบัติการณ์ความเสี่ยง ที่แสดงในรายงานการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร/หน่วยงาน (Risk Incidents Profile) ในส่วนของการบันทึกรายงานอุบัติการณ์ ซึ่งเรียกดูในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน 

รายงานระบบท่ีมีการปรับปรุง/พัฒนา 
รายงานนี้ใช้ในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่ม/หน่วยงาน ในด้านการมีส่วนร่วม

ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา/อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบงาน
ต่าง ๆ 

เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น มีการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องอะไรของ
หัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงานคนไหนบ้างที่มีการพัฒนาระบบงานอะไร อย่างไร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ 
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องนั้นซ้ำ หรือตรวจพบได้เร็ว
หากจะเกิดข้ึน หรือช่วยลดผลกระทบความรุนแรงลงได้หากเกิดข้ึนแล้ว  

รายงานหน่วยงานที่มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร/หน่วยงาน เพ่ือประเมินการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรและหัวหน้าหน่วยงาน ในการเฝ้าระวัง ค้นหา บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่คิดว่าเป็นอุบัติการณ์
ความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ รวมทัง้มีการยืนยันว่าเหตุการณ์นั้น เป็นหรือไม่เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น มีหน่วยงานใดบ้างที่มีการบันทึกรายงาน
เหตุการณ์อุบัติการณ์ลงในระบบเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจากจำนวนที่มีการบันทึกรายงานมานั้นผ่านการยืนยัน
แล้วว่ารายงานนั้นเป็นหรือไม่เป็นอุบัติการณค์วามเสี่ยงจำนวนเท่าไหร่ โดยแสดงข้อมูลเป็นค่า a/b ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้  

a = จำนวนการบันทึกรายงานเหตุการณ์อุบัติการณ์ทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุ  
b = จำนวนรายงานที่ผ่านการยืนยันแล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นอุบัติการณ์ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
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รายงานกลุ่ม/หน่วยงานที่แก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor วัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่ม/หน่วยงาน ในด้านการมีส่วนร่วม

ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา/อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของบุคลากรและหัวหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน 
เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขโดยกลุ่ม/

หน่วยงานหลักใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจากจำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้น กลุ่ม/หน่วยงานหลัก
สามารถแก้ไขจนสิ้นสุดในระดับกลุ่ม/หน่วยงานแล้ว (รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่าง
การดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง”) ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยแสดงข้อมูลเป็น
ค่า c/d ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  

c = จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่กลุ่ม/หน่วยงานหลักต้องแก้ไข ในช่วงระยะเวลา
ตามท่ีระบุ  

d = จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่กลุ่ม/หน่วยงานหลักทำการแก้ไขได้แล้วเสร็จ ในช่วงเวลา
เดียวกัน 

รายงานประเภท/ชนิด/สถานที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร เพ่ือดูว่าในระหว่างการดำเนินงาน

ขององค์กร/หน่วยงานนั้น เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งมีความรุนแรงระดับใดบ้าง ในมิติมุมมองของประเภท/
ชนิด/สถานที่เกิดเหตุต่าง ๆ 

เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น จากจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น สามารถแยกตามประเภท/ชนิด/สถานที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงอะไร ในระดับความรุนแรง
ใดบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่  

รายงานแหล่งที่มา/วิธีการค้นพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร เพ่ือดูว่าในระหว่างการดำเนินงาน

ขององค์กร/หน่วยงานนั้น เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งมีความรุนแรงระดับใดบ้าง ในมิติของแหล่งที่มา/วิธีการ
ค้นพบอุบัติการณ์ความเสี่ยง 

เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น จากจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนทั้งหมดนั้น สามารถแยกตามแหล่งที่มา/วิธีการค้นพบอุบัติการณ์ความเสี่ยงอะไร ในระดับความรุนแรง
ใดบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่ 

รายงานช่วงเวลา/เวร ที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร เพ่ือดูว่าในระหว่างการดำเนินงาน

ขององค์กร/หน่วยงานนั้น เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งมีความรุนแรงระดับใดบ้าง ในมิติของช่วงเวลา/เวร ที่เกิด
อุบัติการณ์ความเสี่ยง 
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เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น จากจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนทั้งหมดนั้น สามารถแยกตามช่วงเวลา/เวร ที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงอะไร ในระดับความรุนแรงใดบ้าง 
เป็นจำนวนเท่าไหร่ 

รายงานหน่วยงานที่รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของตนเอง 
รายงานนี้ใช้ในการ Monitor วัฒนธรรมความปลอดภัยของหน่วยงาน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ

การเฝ้าระวัง ค้นหา รายงาน และแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง  
เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น จากจำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่

เกิดข้ึนทั้งหมดนั้น มีรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงซึ่งมีหน่วยงานที่รายงานและยืนยันว่าเป็นอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงเป็นหน่วยงานเดียวกันกับหน่วยงานหลักท่ีแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องนั้น เป็นจำนวนเท่าไหร่ 

รายงานความเสี่ยงย่อยท่ีเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
เป็นรายงานที่บอกให้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุนั้น มีการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อยตามบริบท

ภายในโรงพยาบาลเรื่องอะไร ที่ระดับความรุนแรงใด เป็นจำนวนเท่าไหร่ ในรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงหลัก
รหัส-เรื่องอะไรบ้าง  

รายงานจำนวนข้อมูล dataset ที่มีการบันทึกแบบรายวัน ขององค์กร/หน่วยงาน 
รายงานนี้สามารถใช้เป็นค่าตัวหารในการคำนวณหาค่าทางสถิติสำหรับ Monitor ตัวชี้วัดของการเกิด

อุบัติการณ์ความเสี่ยง  
เป็นรายงานทีใ่ช้เป็นฐานข้อมูลของรายการข้อมูล dataset ที่มีการบันทึกข้อมูลเป็นแบบรายวัน ของ

หน่วยงาน/องค์กร โดยจะแสดงจำนวนข้อมูลในแต่ละวันพร้อมทั้งรวมยอดเป็นของแต่ละเดือน ตามเดือนที่ระบุ
ในการเรียกดูรายงาน  

รายงานจำนวนข้อมูล dataset ที่มีการบันทึกแบบรายเดือน ขององค์กร/หน่วยงาน 
รายงานนี้สามารถใช้เป็นค่าตัวหารในการคำนวณหาค่าทางสถิติสำหรับ Monitor ตัวชี้วัดของการเกิด

อุบัติการณ์ความเสี่ยง  
เป็นรายงานทีใ่ช้เป็นฐานข้อมูลของรายการข้อมูล dataset ที่มีการบันทึกข้อมูลเป็นแบบรายเดือน ของ

หน่วยงาน/องค์กร โดยจะแสดงจำนวนข้อมูลในแต่ละเดือนพร้อมทั้งรวมยอดทั้งหมด ตามช่วงเดือนที่ระบุในการ
เรียกดูรายงาน 

รายงานจำนวนข้อมูล dataset รายปีขององค์กร/หน่วยงาน 
รายงานนี้สามารถใช้เป็นค่าตัวหารในการคำนวณหาค่าทางสถิติสำหรับ Monitor ตัวชี้วัดของการเกิด

อุบัติการณ์ความเสี่ยง  
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เป็นรายงานทีใ่ช้เป็นฐานข้อมูลของรายการข้อมูล dataset ภาพรวมขององค์กร/หน่วยงาน โดยจะ
แสดงจำนวนข้อมูลรวมทั้งที่มีการบันทึกแบบรายวันและแบบรายเดือนในแต่ละรอบเดือนของปี/ปีงบประมาณ 
พร้อมทั้งรวมยอดทั้งหมด ตามปี/ปีงบประมาณที่ระบุในการเรียกดูรายงาน 

วิธีการ/แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงเชิงระบบขององค์กร 
เป็นรายงานทีแ่สดงองค์ความรู้/แนวทางปฏิบัติขององค์กร ที่เกิดจากการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยง

เรื่องต่าง ๆ ซึ่งกรรมการความเสี่ยงได้นำมาบันทึกไว้ทั้งหมด โดยบุคลากรทุกคนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อบุคลากรและผู้รับบริการ  
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