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โรงพยาบาลโนนไทย
คู่มือบริหารความเสี่ยงและ
จัดการข้อร้องเรียน
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คานา
การบริหารความเสี่ยง เป็นระบบที่บริหารให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ ซึ่งหากเกิดความเสี่ยงในระบบบริการขึ้นจะทาให้มีโอกาสเกิดการร้องเรียน ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ขาดความเชื่อมั่นในการรับบริการ โรงพยาบาลโนนไทยจึงได้มีการดาเนินการพัฒนาตามมาตรฐาน HA (Hospital
Accreditation) ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็น
เป้าหมายหลักในการให้บริการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบถึง
แนวทางปฏิบัติและร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรในงานประจาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลโนนไทย
ตุลาคม 2563
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เป้าหมายคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลครอบคลุมทุกหน่วยงาน และทุกโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ดั
1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2. จานวนความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน (ทั้งหมด/ รุนแรง)
3. สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ near miss/ miss
4. อัตราอุบัติการณ์ระดับรุนแรงลดลง
5. จานวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
6. จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
7. การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด (จานวน /AE)

เป้าหมาย
ระดับ 3
30:70%
0 เรื่อง
100%
0 ราย

คาจากัดความการบริหารความเสีย่ ง
1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่ประสบความสูญเสียหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น ความสูญเสียที่เกิดกับผู้ป่วย
และผู้ใช้บริการ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสียรายได้ การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การ
บาดเจ็บหรืออันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล การทาลายสิ่งแวดล้อม ภาระในการชดใช้ค่าเสียหาย
2. บัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) หมายถึง รายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานได้
รวบรวมจัดทาขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต และหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการทบทวน
ต่าง ๆ และการสารวจภายในหน่วยงานของตนเอง เพื่อเป็นประเด็นสาคัญที่ควรมีการเฝ้าระวังโดยมีทั้งระดับ
โรงพยาบาล กลุ่มงาน/ แผนก หน่วยงาน
3. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event) หมายถึง อันตรายที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเกิดจากการรักษา และไม่ได้เป็นผล
สืบเนื่องมาจากโรค หรือความผิดปกติเดิมของผู้ป่วย ลักษณะสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การถูกทาร้าย หรือการ
บาดเจ็บ เหตุร้าย ภัยอันตราย การคุกคามก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ความไม่แน่นอน การถูกเปิดเผย
4. ความผิดพลาดในการดูแลรักษา (Medical Error)
หมายถึง ความล้มเหลวของการดูแลรักษาที่วางแผนไว้
หรือการวางแผนการรักษาที่ไม่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
5. เหตุเกือบพลาด (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกือบเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่
เกิดขึ้นเพราะแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน หรือด้วยความบังเอิญ ป้องกันได้ทันก่อนเกิดเหตุ มีการบรรเทาอาการก่อน
6. อุบัติการณ์รุนแรง หมายถึง ความเสี่ยงที่ทาให้เกิดสูญเสียอย่างมาก ซึ่งผู้ประสบเหตุการณ์ต้องรายงานหัวหน้า
งาน/ หัวหน้าเวรในทันที หรือโดยเร็วที่สุด ได้แก่ อุบัติการณ์ระดับ D ของความเสี่ยงทางด้านทั่วไปและอุบัติการณ์
ดับ G-H-I ของความเสี่ยงทางด้านคลินิก ยกตัวอย่างเช่น
- บุคลากร/ ผู้รับบริการเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด
- อัคคีภัย
- อุบัติเหตุหมู่
- ข้อร้องเรียนกล่าวหาที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงโรงพยาบาล
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- ความคลาดเคลื่อนทางยา
- ผู้ป่วย/ เจ้าหน้าที่พยายามฆ่าตัวตาย หรือทาร้ายร่างกายตนเอง หรือผู้อื่น
- การระบาดของโรค/ อุบัติเหตุ/ อุบัติภัยรุนแรง
- การโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ/ เจ้าหน้าที่/ ผู้รับบริการ
- เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ/ เจ้าหน้าที่/ ผู้รับบริการ
7. วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture) คือคุณลักษณะขององค์กรในด้านความปลอดภัย ดังนี้
- การรับรู้ถึงธรรมชาติในกิจกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดความผิดพลั้ง
- สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการตาหนิกัน บุคลากรสามารถรายงานความผิดพลั้งหรือ near miss โดยไม่ต้อง
หวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษ
- มีความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันความล่อแหลมต่าง ๆ
- ความเต็มใจขององค์กรที่จะสนับสนุน
8. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management/ RM) หมายถึง การค้นหา ประเมินความรุนแรงและการดาเนินการ
เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยง รวมทั้งการจัดการเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และการประเมินผล เฝ้าระวังความเสี่ยง
9. ระดับความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งระดับความรุนแรงของผลลัพธ์จากอุบัติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยแบ่งเป็น 9 ระดับ (A-I)
A

เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ตามแพทย์ไม่ได้ , เตรียมยาไว้เกินขนาด
(ยังไม่กิน, ฉีด)
B
เกิดความคลาดเคลื่อนแต่ยังไม่ถึงผู้ป่วย เช่น เตรียมเอกสารผิด, ส่งบัตรผิด
C
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยแต่ไม่ทาให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย เช่น ผู้ป่วยได้รับ (iv)
เร็วกว่า Rx, ผู้ป่วยไม่ได้ X-ray, เจาะ Lab
D
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตราย
ต่อผู้ป่วย เช่น ให้ยาผิดคน
E
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการบาบัดรักษา
เช่น ผู้ป่วยหกล้ม, ใส่ Tube - - Fail
F
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องนอนโรงพยาบาลหรือ
อยู่โรงพยาบาลนานขึ้นเช่น ผู้ป่วยผ่าตัดซ้าในหัตถการเดิม, ติดเชื้อ, ใส่ ICD 2 ครั้ง
G
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยสาลักอาหาร - > Aspirated Pneumonia
H
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยส่งผลให้ต้องทาการช่วยชีวิต เช่น ผู้ป่วยเบ่งถ่าย - > หยุดหายใจ
และใส่ Tube
I
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เช่น ให้ยาแล้วผู้ป่วยเสียชีวิต
จากยา
10. โปรแกรมบริหารความเสี่ยง หมายถึง ทีมคร่อมสายงานที่ทาหน้าที่ดาเนินการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
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ระดับความเสีย่ ง
โปรแกรมบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 โปรแกรม
1. Clinical Risk
2. ข้อร้องเรียน
3. IC
4. สิ่งแวดล้อม
5.ระบบบริการ
บทบาทหน้าทีค่ ณะกรรมการทีมบริหารความเสีย่ งในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1. ทบทวนอุบัติการณ์และข้อเสนอแนะสาคัญเพื่อค้นหาจุดอ่อนในระบบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มหรือค้นหาความเสี่ยง
3. เสนอแนะแนวทางป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง
4. อภิปรายเกี่ยวกับการดาเนินงานและประสิทธิผลของกลไกป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
5. ร่วมกับผู้จัดการความเสี่ยงในการค้นหาความเสี่ยง ประเมินและดาเนินการแก้ไขป้องกัน
6. สร้างความตื่นตัวทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการและคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล
8. จัดการความเสี่ยงและดูแลให้การเยียวยาในกรณีความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล
9. ดาเนินการศึกษาหรือจัดทาโครงการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหรือผู้อานวยการมอบหมาย
ขั้นตอนการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ค้นหาความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3
การจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4
การประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา
1.1การค้นหาจากอดีต เช่น
รายการ
ความถีใ่ นการปฏิบัติ
1 ครั้ง/ เดือน
- ศึกษาความสูญเสียของหน่วยงานที่ผ่านมา
ทุกวัน
- เรียนรู้ประสบการณ์ หรือความผิดพลาดของคนอื่น
ทุกวัน
- ทบทวนเวชระเบียน (100% Death Case และ 5% Discharge)
1 ครั้ง/เดือน
- วิเคราะห์รายงานอุบัติการณ์ (Incidence Report)
1 ครั้ง/เดือน
- ทบทวน Risk Profile
ทุก 6 เดือน
- ทบทวนและปรับปรุง Risk Profile
ทุกวัน
- ทบทวนคาร้องเรียน
1 ครั้ง/ เดือน
- รายงานการประชุมประจาเดือน
1 ครั้ง/ เดือน
- ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ (ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง)
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1.2 การศึกษาจากการสารวจสภาพการในปัจจุบนั เช่น
รายการ
ความถีใ่ นการปฏิบัติ
- C3 THER
ทุกวัน
- Pre-Post Conference
ทุกวัน
- สัมภาษณ์ผู้ป่วย
ทุกวัน
- สัมภาษณ์ญาติ
ทุกวัน
- สังเกตขณะปฏิบัติงาน
ทุกวัน
- Case Conference กับสหสาขาวิชาชีพ
1 ครั้ง/ เดือน
- ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย
ทุกวัน
- เยี่ยมสิ่งแวดล้อม
ทุกวัน
- ตรวจ Chart
ทุกวัน
- ทบทวน 12 กิจกรรม
ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
- หน่วยงานทางคลินิก ทบทวนทั้ง 12 กิจกรรม
- หน่วยงานสนับสนุน ทบทวนอย่างน้อยกิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 2, 5, 8, 11, 12 และหากหน่วยงานใดมีลักษณะ
ของงานที่ต้องทางานทดแทน เช่น ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา
ฯลฯ ควรเพิ่มการทบทวนในกิจกรรมที่ 4 ด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยงจะครอบคลุมถึงการจาแนกประเภท การประเมินระดับความรุนแรง
การประมวลผลข้อมูลความเสี่ยง เพื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดการกับค่าเรียกร้องเสียหาย
เป็นต้น
ลาดับการประเมินความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ เช่น ตอบคาถามว่า มีโอกาสเกิดความเสี่ยงมากเพียงใด มีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงบ่อยเท่าใด มีโอกาสเกิดความสูญเสียเท่าใดในสถานการณ์ใดมีโอกาสจะเกิดมาก
- ประเมินขณะเกิดเหตุ ได้แก่ กระบวนการบันทึกและปรึกษาซึ่งต้องเริ่มต้นทันทีที่พบว่ามีอุบัติการณ์หรือ
ความเสียหายเกิดขึ้น
การแบ่งประเภทความเสีย่ ง แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่
1. ความเสีย่ งทางคลินิก หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษา ซึ่งส่งผลให้เกิดต่อสภาพร่างกายของผู้ป่วย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 ความเสีย่ งทางคลินกิ ทัว่ ไป
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประสิทธิภาพ
สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยทั่วไปไม่จากัดโรคใดโรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ได้แก่
1. ความปลอดภัยจากการใช้ยา
2. การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
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1.2 ความเสีย่ งทางคลินิกเฉพาะโรค
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประสิทธิภาพ
สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ เช่น ตกเลือดหลัง
คลอดเกิดเฉพาะในกลุ่มหลังคลอด ไส้ติ่งแตกเกิดในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ Hypoglycemia ในผู้ป่วย DM ซึ่งทาง PCT จะ
เป็นผู้กาหนดโรคสาคัญ
2. ความเสีย่ งทัว่ ไป หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการรักษาพยาบาล แต่เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล
ทาให้เกิดความเสียหาย ความเสี่ยงทั่วไป ได้แก่
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก อุบัติการณ์เกี่ยวกับผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานที่มีต่อสุขภาพบุคลากร ความ
ปลอดภัยด้านทรัพย์สิน
2.2 ด้านการเงิน หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับค่ารักษา การสูญเสียรายได้ทรัพย์สินทางราชการ
ต่าง ๆ มูลค่าความปลอดภัยด้านทรัพย์
2.3 ด้านเวชระเบียน หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับเอกสารประวัติของผู้ป่วย เช่น การบันทึก
การจัดเก็บ การค้นหา การระบุตัวผู้ป่วย การบันทึกสิทธิการรักษา การบันทึกค่ารักษาพยาบาล การบันทึกที่แสดงถึง
คุณภาพการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การสื่อสารของสหสาขาวิชาชีพ
2.4 ด้านบริการ หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ การใช้ข้อมูล การ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวก พฤติกรรมบริการ ขั้นตอนบริการ
2.5 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการ
ดูแลรักษา
2.6 ด้านสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
เช่น การให้ข้อมูลก่อนลงนามยินยอมรับการรักษา การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย การตัดสินใจรับหรือไม่รับการรักษา
2.7 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความไม่พร้อมใช้
ของคอมพิวเตอร์ โปแกรม การสื่อสาร การบันทึก การจัดเก็บข้อมูล และเกี่ยวกับข้อมูลสถิติต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับความเสีย่ ง
3.1 ก่อนเกิดเหตุ
3.1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การปิดห้องผ่าตัดเมื่อไม่มีวิสัญญี การส่งต่อ
3.1.2 การผ่องถ่ายความเสี่ยง เช่น จ้างเหมาบริษัทเพื่อดูแลเครื่องมือทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
3.1.3 การป้องกันความเสี่ยง เช่น ใส่ของมีคมในกล่องที่หนา การมีระบบบารุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น การ
ตรวจสอบเครื่องมือ การสอบเทียบเครื่องมือต่าง ๆ มีระเบียบปฏิบัติในการทางาน เช่น การให้ยา การตรวจอุปกรณ์
ในรถฉุกเฉิน การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความตระหนักและเป็นเจ้าของการป้องกันความเสี่ยง
3.1.4 การแบ่งแยกความเสี่ยง เช่น ระบบสารองไฟ เครื่องมืออุปกรณื การสารองข้อมูล
3.1.5 มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง ได้แก่
- ทุกหน่วยงานมีระบบรายงานความเสี่ยง
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- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานความเสี่ยงได้หลายช่องทาง สะดวก มีการสื่อสารย้อนกลับ และไม่
เปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกรณีที่เป็นความลับ
- จัดทาฐานข้อมูลความเสี่ยงสื่อสารทั้งองค์กร
3.2 หลังเกิดเหตุ
3.2.1 ลดความสูญเสียหลังเกิดเหตุการณ์ เป็นการดูแลแก้ปัญหาฉับพลันโดยการเอาใจใส่ ให้ข้อมูล
ตรงไปตรงมาภายใต้คาแนะนา การสื่อสาร ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ประคับประคองจิตใจ ชวัญกาลังใจทั้งผู้ป่วย ญาติ
และเจ้าหน้าที่และรายงานผู้บริการสูงสุดและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และติดตามประเมินผลภายหลัง
ภายหลังการไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 การบริการเชิงชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่ต้องมีการชดเชยค่าเสียหายทีมควบคุมค่าเสียหาย/ ไกล่เกลี่ย
จะเป็นผู้สรุปข้อมูล ปัญหา นาเสนอผู้บริการสูงสุดและทีมกรรมการบริการโรงพยาบาล ร่วมกันพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายอย่างเหมาะสม, ยุติธรรม ทุกฝ่าย
กลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ ง
รายการ
ระดับหน่วยงาน
1. การค้นหาและรวบรวม - ทบทวนกระบวนการหลัก
ความเสีย่ ง
- สารวจสิ่งแวดล้อม
- ทบทวนเวชระเบียน
- ค้นหาข้อมูลจากข่าว และสื่อ
ต่าง ๆ
- ระดมสมองจากประสบการณ์
เจ้าหน้าที่
- ตรวจสอบและสอบเทียบ
มาตรฐานที่กาหนด
- การตรวจการและการนิเทศ
- การทบทวน 12 กิจกรรม
2. ประเมินและวิเคราะห์ ทาบัญชีรายการความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน
- แยกประเภท/ ระดับ
- จัดลาดับความสาคัญ3. การจัดการ
- วิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่
ความเสีย่ ง
เกี่ยวข้อง (RCA)
- แนวทางการจัดการ
- ถ้าปัญหาคร่อมสายงานนาส่ง
ความเสีย่ งที่สาคัญ
RM team เข้าทีมที่เกี่ยวข้อง
สรุปจัดทาคู่มือ
- ติดตามการผลการปฏิบัติ
- ทบทวนคู่มือและมาตรการที่
กาหนดไว้เป็นระยะ ๆ
2. การประเมินผล
- ติดตามตัวชี้วัด
- ทบทวนอุบัติการณ์ซ้า/ เกือบ
พลาด

ระดับทีมนา
- จากระบบรายงานที่มีอยู่
- จากข้อมูลข่าวสาร สื่อ
- จากการระดมสมอง
ประสบการณ์ทีมงาน

ระดับโรงพยาบาล
- จากรายงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ
- จากรายงานทีมนา ต่าง ๆ
- สารวจ สัมภาษณ์
หน่วยงาน
- จากข่าวสาร สื่อต่าง ๆ
- การเรียกร้องค่าเสียหาย

ทาบัญชีรายการความเสี่ยง
ระดับทีมนา
- แยกประเภท/ ระดับ
- จัดลาดับความสาคัญ
- วางมาตรการในการจัดการ
ความเสีย่ งสาคัญ 5 อันดับทาง
คลินิกและความเสี่ยงทั่วไปแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ

ทาบัญชีรายการ
ความเสีย่ งระดับ
โรงพยาบาล

- ติดตามตัวชี้วัด
- ทบทวนเชิงระบบ

- ติดตามตัวชี้วัด
- ทบทวนเชิงระบบ

- มอบนโยบายและให้การ
สนับสนุนปัจจัยในการ
ดาเนินการ
- มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
แก้ไข
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ร้ องเรี ยแนวทางในการจัดการเมื่อเกิดความเสี ยหายโรงพยาบาลโนนไทย

ประสบปัญหา

แก้ ไขไม่ ได้

แก้ ไขได้

1.

รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้

2.

ดาเนินการแก้ ไข

ทีมเฉพาะกิจ/ทีม
ไกล่ เกลีย่



รายงานอุบตั ิการณ์
พร้ อมการแก้ ไข

-

ดาเนินการแก้ ไข

-

ติดตามผล

กรณีฉุกเฉิน

- เครื อข่ายในชุมชน
- ทีมนักการเมือง
ทีม RM ของ โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ RM

-

-

แจ้ งทีมคร่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

-

รวบรวมสถิติ
วิเคราะห์ / ทบทวน
จัดลาดับความสาคัญ
แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง
ติดตามประเมินผล

หน่ วยงานและทีมคร่ อม
-

-



รวบรวมสถิติ
จัดลาดับความสาคัญ
กาหนดแนวทางแก้ ไข
ติดตามประเมินผล

รายงานผล

รายงานผลเสนอ
กรรมการบริ หารของ
โรงพยาบาลทุกเดือน

กรณีเกี่ยวข้ องกับชีวิตผู้ป่วย, กฎหมาย, ชื่อเสียง, การฟ้ องร้ อง, ทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาล

ร่ วมแก้ไข
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Flow ข้อร้องเรี ยนโรงพยาบาลโนนไทย
1.1 ข้ อร้ องเรียนด้ วยตนเองห้อง

1. ข้ อร้ องเรียนด้วยตนเอง
กล่องรับความคิดเห็น

เบอร์ 10

2.ผู้จัดการและเลขาฯทีมบริหารความเสี่ ยง
-

1.2 ข้ อร้ องเรียนด้ วยตนเอง
โทรศัพท์, นสพ.,วิทยุ
,Facebook

ผอก. หรือ หัวหน้ าเวร

รับข้อร้องเรี ยน
รวบรวม / แยกประเภทความเสี่ ยง
แจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
(หน่วยงาน,ทีมคร่ อมสายงาน)

- ดาเนินการแก้ไข / ติดตามผล
- พิจารณาความช่วยเหลือ




3. หน่ วยงาน , ทีมคร่ อมสายงาน
- ดาเนินการแก้ไข
- ติดตามผลการแก้ไข
- วิเคราะห์และสรุ ปผล

ทีมเฉพาะกิจ/ทีมไกล่เกลีย่
- ดาเนินการแก้ไข
- ติดตามผลการแก้ไข

กรณีฉุกเฉิน
4. ผู้จัดการความเสี่ ยงและทีมบริหารความเสี่ ยง
วิเคราะห์, ทบทวน
- จัดลาดับความสาคัญ
- วางแนวทางแก้ไขอย่างเป็ นระบบ
- ติดตาม + ประเมินผล + แจ้งกลับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
-



- เครื อข่ายในชุมชน
- ทีมนักการเมือง
ร่ วมแก้ไข

กรรมการบริ หารโรงพยาบาล
กรณีเกี่ยวข้ องกับชีวิตผู้ป่วย, การฟ้ องร้ อง, กฎหมาย, ชื่อเสียง, ทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาล
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