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รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย
รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศิริราช

การบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล
• What is risk?

• What is risk management?

• Risk management process

• Risk Management in Hospital

Risk management

• anything that threatens or limits the ability 
of a community or nonprofit organization to 
achieve its mission.

• โอกาสหรอืเหตกุารณท์ีไ่มพ่งึประสงคท์ีจ่ะทําใหไ้ม่
บรรลวุัตถปุระสงค์

• the combination of the probability of an event 
and its consequences

• the possibility of incurring misfortune or loss

What is risk?

• the possibility that an event will occur and 
adversely affect the achievement of 
objectives.

• การกระทําหรอืเหตกุารณซ์ึง่อาจเป็นไดท้ัง้โอกาส
หรอืสิง่คกุคาม

• the probability of the occurrence of incidents 
and/or complications

(Risk = probability × seriousness of the effect)

What is risk?

The potential for events and consequences 
constitute
-opportunities for benefit (upside) or
-threats to success (downside)

In the safety field, 
-the consequences are only negative 
-the management of safety risk is focused on 
prevention and mitigation of harm.

What is risk?

Risk management begins with 3 basic questions:

1. What can go wrong?

2. What will we do to prevent it?

3. What will we do if it happens?

What is risk management?
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Risk management is a process of thinking 
systematically about all possible risks, 
problems or disasters before they happen 
and setting up procedures that will avoid the 
risk, or minimise its impact, or cope with its 
impact. It is basically setting up a process 
where you can identify the risk and set up a 
strategy to control or deal with it.

What is risk management?

Risk Management is the name given to 
a logical and systematic method of 
identifying, analysing, treating and 
monitoring the risks involved in any 
activity or process.

What is risk management?

Risk Management is 

a methodology that helps 
managers make best use of their 
available resources

What is Risk Management?

There are 7 basic steps in the RM 
process

The Risk Management process

The Risk Management process:

Establish the context

Identify the risks

Analyse the risks

Evaluate the risks

Treat the risks

Establish the context

The strategic and organisational context:

• the nature business, the risks inherent 
in business and priorities

The Risk Management process
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Identify the risks

• ‘Strategic’ risks to the goals and objectives 
of the organisation.

• the stakeholders

• Past events, future developments

The Risk Management process

Analyse the risks

• How likely is the risk event to happen?
(Probability and frequency?)

• What would be the impact, cost or 
consequences of that event occurring?
(Economic, political, social?)

The Risk Management process

Estimation

The Risk Management process

High probability

Low impact

High Probability

High Impact

Low probability

Low impact

Low Probability

High Impact

Evaluate the risks

• Rank the risks according to management 
priorities, by risk category and rated by 
likelihood and possible cost or 
consequence.

• Determine inherent levels of risk.

The Risk Management process

Treat the risks

• Develop and implement a plan

Consider:

• Priorities (Strategic and operational)

• Resources (human, financial and 
technical)

• Risk acceptance, (i.e., low risks)

The Risk Management process

Treat the risks

• Document risk management plan and 
describe the reasons behind selecting 
the risk and for the treatment chosen.

• Record allocated responsibilities, 
monitoring or evaluation processes, and 
assumptions on residual risk.

The Risk Management process
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Monitor and review
• In identifying, prioritising and treating 
risks, organisations make assumptions 
and decisions based on situations that 
are subject to change (environment, 
trading patterns, or government 
policies).

• Risk Management policies and decisions 
must be regularly reviewed.

The Risk Management process

Monitor and review

• Risk Managers must monitor activities 
and processes to determine the accuracy 
of planning assumptions and the 
effectiveness of the measures taken to 
treat the risk.

• Methods can include data evaluation,  
audit, compliance measurement.

The Risk Management process

Risk Management in 
Hospital Administration

Patient Safety Curriculum (WHO)

• Learning from errors to prevent harm

• Understanding and managing clinical risk

• Using QI methods to improve care

• Engaging with patients and carers

• Infection prevention and control

• Patient safety and invasive procedures

• Improving medicaton safety

Clinical 
Risks  

Environmental 
Risks

Personnel’s 
Risks

Risks in Hospital
Risk Management
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โครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
   โรงพยาบาลศริริาช

กก.บรหิารความเสีย่ง กก.บรหิารความเสีย่ง
ทางคลนิกิระบบสนบัสนุน

• Doctor’s events
• Specific clinical risks

• Support’s events
• Monitoring
• System improvement

ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาล

งานบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัผูป่้วย
สนบัสนุนการทํางาน

ประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

รองผูอ้ํานวยการโรงพยาบาล
(บรหิารความเสีย่ง)

1. ดแูลระบบรายงานอบุตักิารณ์ ขอ้รอ้งเรยีน 
เสนอแนะ

2. ประสานความรว่มมอื เพือ่ควบคมุความ
เสยีหาย

3. จดัประชุม กก. ทีไ่ดร้บัมอบหมาย และเขา้
รว่มประชุม กก.ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สือ่สาร 
ประสานงาน

4. เป็น Knowledge sharing worker
5. ตดิตามผล การปรบัปรงุ ป้องกนัการเกดิซํา้
6. ประเมนิผลระบบบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ระบบสนบัสนนุและบรกิาร

ประธาน

ผูบ้รหิาร
ของ รพ. ผูบ้รหิาร

จากฝ่าย
พฒันา
คณุภาพ

ผูบ้รหิาร
จากทมี 
ENV & 
System

ผูบ้รหิาร
จากทมี 

IC

ผูบ้รหิาร
จากทมี
อาชวีอ
นามยัผูบ้รหิาร

จากทมี 
IT

ผูบ้รหิาร
จากทมี 

PR

ผูบ้รหิาร
จากทมี 

HR

ผูบ้รหิาร
จากฝ่าย
เภสชั
กรรม

ผูบ้รหิาร
จาก  

ฝ่ายการ
พยาบาล

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ทางคลนิกิ

ประธาน

ทมีบรหิาร
ของ รพ.

ผูแ้ทนจาก
ฝ่าย
พฒันา
คณุภาพ

ผูแ้ทน 
CLT จาก 

15 
ภาควชิา

ผูแ้ทน 
CLT จาก
ศนูย ์

โรคหวัใจฯ
ผูแ้ทนจาก
งานทนัต 
กรรม 

ประธาน
องคก์ร
แพทยฯ์

ผูแ้ทน
ฝ่าย
เภสชั
กรรม

ผูแ้ทน
ฝ่ายการ
พยาบาล

คําจํากดัความทีสํ่าคัญ

1. ความเสีย่ง คอื โอกาส หรอื ความนา่จะเป็นทีจ่ะเกดิอบุตักิารณ์                                  
(The probability that an incident will occur)

2. ความผดิพล ัง้ (error) คอื การกระทํา (ในสิง่ทีผ่ดิ) หรอืไมก่ระทํา (ในสิง่ทีถ่กูหรอืทีค่วร
กระทํา) ซึง่นํามาสูผ่ลลพัธท์ ีไ่มพ่งึประสงคห์รอืโอกาสทีจ่ะเกดิผลลพัธท์ ีไ่มพ่งึประสงค ์
(AHRQ) อาจจะเป็นในข ัน้ตอนของการวางแผนหรอืการนําแผนไปปฏบิตั ิการมไิดใ้หก้าร
ดแูลตามแผนทีว่างไวห้รอืประยกุตแ์ผนการดแูลทีไ่มถ่กูตอ้ง (WHO)

3. อบุตักิารณ์ (incident) คอื เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิหรอืกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่บคุคล และ/หรอื คํารอ้งเรยีน การสญูเสยี ความเสยีหาย

4. เหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์(adverse event)คอื อบุตักิารณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูป่้วย

5. อนัตราย (harm) คอื การทีโ่ครงสรา้งหรอืการทํางานของรา่งกายผดิปกตไิป และ/หรอื
ผลเสยีทีต่ามมา  อนัตรายครอบคลมุถงึโรค การบาดเจ็บ ความทกุขท์รมาน ความพกิาร 
และการเสยีชวีติ และอาจจะเป็นอนัตรายทางดา้นรา่งกาย สงัคม หรอืจติใจ

6. sentinel event คอื เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคท์ีก่อ่ใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอือนัตรายข ัน้
รนุแรงตอ่ผูป่้วย ทีต่อ้งตืน่ตวั ใสใ่จ ใหค้วามสําคญัสงู

7. near miss คอื การกระทําหรอืละเวน้การกระทําซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูป่้วย แต่
ไมเ่กดิอนัตรายเนือ่งจากความบงัเอญิ การป้องกนั หรอืการทําใหป้ญัหาทเุลาลง (IOM) 
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• มกีารรายงานเหตกุารณ์ผดิปกตจิาํนวนมาก

• การรายงานทนัการ (ระบบด,ี มปีระสทิธภิาพ) 

ระบบรายงานอบุตักิารณ์

เป้าหมาย :

• เหตกุารณ์ทีส่ําคญั/มคีวามเสีย่งสงูไดร้บั
การรายงาน (Specific clinical risks)

ระบบรายงานอบุตักิารณ์และขอ้รอ้งเรยีน

ความสําคญั ผลลพัธ์ การจดัการ

• ทํา RCA และตอบกลบัภายใน 
14 วนั

Sentinel 
events

รนุแรง • ลดผลกระทบทนัที
• รายงานทนัทตีาม flow
• สง่รายงานอบุตักิารณ์ภายใน 6 ชม.
• ทํา RCA และตอบกลบัภายใน 14 วนั

Potential 
Adverse 
events

ไมร่นุแรง
High risk

เหตกุารณ์
ผดิปกตอิืน่ๆ

ไมร่นุแรง • ผูบ้รหิารรบัทราบ
• แกไ้ข ป้องกนั

ความสําคญัของอบุตักิารณ์และการจดัการ
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ดา้นการรกัษาพยาบาล
(Medical) :

1. การเสยีชวีติของผูป่้วยโดยไมค่าดหมายทกุสาเหต ุ(ระดบั extreme)
2. เกดิอนัตรายแกผู่ป่้วยจนถงึข ัน้ทพุพลภาพทกุสาเหต ุ(ระดบั major)
3. เกดิความคลาดเคลือ่นทางยา ระดบั G-H-I
4. เกดิความเสยีหายรา้ยแรงแกผู่ป่้วย (ระดบัผลกระทบรนุแรง)

- ผา่ตดัผดิคน/ผดิอวยัวะ/ผดิที่
- สง่ทารกผดิพอ่-แม่
- ลกัพาทารก/ผูป่้วย
- ผูป่้วยถกูประทษุรา้ย
- เครือ่งมอื/ผา้ คา้งในรา่งกาย
- ไดร้บัรงัสมีาก/นอ้ยกวา่กําหนด
- ผูป่้วยพยายามฆา่ตวัตาย/ฆา่ตวัตาย

เหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์นุแรง
(Sentinel Events)

ดา้นการรกัษาพยาบาล
(Medical) : (ตอ่)

5. เกดิความเสยีหายรา้ยแรงแกร่พ./บุคลากร
- ผูป่้วยหายไปขณะรบัไวร้กัษาในโรงพยาบาล
- มอีบุตักิารณ์ของการตดิเชือ้แพรร่ะบาดในโรงพยาบาล

6. อบุตัภิยัหมู่
7. ความผดิพลาด/ความเสยีหายใดๆทีม่โีอกาสนําไปซึง่การฟ้องรอ้ง/การสูญเสยี/
การเสือ่มเสยีชือ่เสยีง

เหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์นุแรง
(Sentinel Events)

ระบบบรกิาร 
(Non-Medical) :

1. เหตรุะเบดิจากวตัถรุะเบดิ/มกีารใชอ้าวธุปืนทํารา้ย
2. เหตอุคัคภียัระดบัผลกระทบรนุแรง 
3. การร ัว่ไหลของสารเคม/ีชวีภาพ/กมัมนัตรงัส/ีกา๊ซ ระดบัผลกระทบรนุแรง
4. ระบบคอมพวิเตอรข์ดัขอ้ง เสยีการทําหนา้ทีม่ากหรอืรนุแรง สง่ผลให้

ระบบงานหลกัหยดุชะงกั ทํางานตอ่ไปไมไ่ดทํ้าลายโดยสิน้เชงิระดบั
ผลกระทบรนุแรง 

5.   เหตกุารณ์ใดๆทีเ่ส ีย่งตอ่การเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบุคลากร/รพ.

เหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์นุแรง
(Sentinel Events)

แกไ้ข
สถานการณ์

รายงานทนัที

เจา้ของไข/้
Attending

รายงานตอ่ทนัที

รายงานตอ่

แพทยป์ระจําบา้น/
นกัศกึษาแพทย์
ประสบเหตกุารณ์

แจง้หวัหนา้
พยาบาล

ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุ
ตามสายงาน

SENTINEL EVENTS: MEDICAL

พมิพร์ายงานอบุตักิารณส์ง่ภายใน 6 ชม.
แพทย์

หวัหนา้หอผูป่้วย/หนว่ยตรวจ 

หรอื In charge ในเวร

ผอ.รพ. หรอื
รอง ผอ. ตามสายงาน

หวัหนา้ภาควชิา และ 
RM Physician 

Root cause analysis 

Root cause analysis (RCA) เป็น

กระบวนการ หรอืวธิกีารทีใ่ชเ้มือ่มสี ิง่

ผดิพลาดหรอืผดิปกตเิกดิขึน้แลว้ เป็นการ

วเิคราะหค์น้หาสาเหตตุน้ตอและหาวธิกีาร

เพือ่ป้องกนั แกไ้ข ไมใ่หเ้กดิเหตกุารณ์

ผดิปกตซ้ํิาอกี

Failure Mode and Effects Analysis

• FMEA เป็นกระบวนการทํานายหรอืคาดเดา

เหตกุารณ์ผดิปกตทิีอ่าจจะเกดิขึน้

• กระบวนการ FMEA สมมตุวิา่ถา้ “ ขัน้ตอนนี้ ” 

เกดิผดิพลาดขึน้ อะไรจะเกดิขึน้ไดบ้า้ง 

จะวางแผนการแกไ้ข “ขัน้ตอนนี”้ กอ่นที่

เหตกุารณ์ผดิปกตจิะเกดิขึน้จรงิอยา่งไร ?
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•RCA เป็นการมองยอ้นหลงัเมือ่มสี ิง่ผดิปกติ

เกดิขึน้แลว้

FMEA เป็นการมองไปขา้งหนา้

RCA   ใชคํ้าถามวา่ “ทําไม”   

FMEA ใชคํ้าถามวา่ “จะทําอยา่งไรถา้......” 

ขอ้แตกตา่งของ RCA กบั FMEA Risk Management

■ Risks of injury (to patients, staff and the public)
■ Risks to the practitioner experience
■ Risks to the compliance with standards
■ Risks to objectives and projects
■ Risks to business continuity
■ Risks to reputation
■ Risk to finances
■ Risk to the environment

• Risk is dynamic, there is no such thing as zero 
risk, but it can be minimised and managed.

• Health professionals must balance individual 
risk, needs and autonomy with the demands 
of personal, professional and public safety and 
accountability.

Risk Management

• The risk management process should include 
all clinical and non‐clinical risk and needs to 
be supported by an integrated 
communications plan for risk and quality 
management.

• Risk assessment tools should support rather 
than replace professional judgement.

• Having identified risk there is an absolute duty 
of care to manage it.

Risk Management.

• Risk management emphasises prevention 
rather than prediction of risk.

• Risk management requires an organisational 
strategy as well as efforts by the individual 
practitioner.

• Risk management involves developing flexible 
strategies aimed at preventing any negative 
event from occurring or, if this is not possible, 
minimising the harm caused.

Risk Management..


