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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ
องค์กร แล้วก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
และจัดการได้ เพ่ือการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

คณะท างานบริหารความเสี่ยงด้านบริหาร กลุ่มการจัดการ โรงพยาบาลพิปูน ได้จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้
ความร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ของสถาบันฯ ต่อไป 

 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 โรงพยาบาลพิปูน 
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บทที่ 1  บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทีจ่ะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน และตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2 5 6 3  ยุท ธศาสตร์ที่  4  บ ริห าร เป็ น เลิ ศด้ ว ยธรรม าภิ บ าล (Governance Excellence)   
ประกอบด้วย 1)โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ITA  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการจัดซื้อ
ร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรมและตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ได้ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
วัดผลตัวชี้วัดดังกล่าวด้วย 

ดังนั้นคณะท างานบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลพิปูน จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ 
โรงพยาบาลพิปูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน 
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

 
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
โรงพยาบาล 

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล  
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5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์ของโรงพยาบาล 

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
3. เป้าหมาย 

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

 
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท า
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย  

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วย

คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ  และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่
บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง
จะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ  เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
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5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 

 
5. นิยามความเสี่ยง 

5.1  ความเสี่ยง (Risk)  
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลพิปูน 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
บริการหลัก (main service):  บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ในระดับทุติยภูมิ 
 
1.2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) 
การจ าแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจ านวนในแต่ละกลุ่ม:  

การแบ่งกลุ่ม จ านวน 
-ข้าราชการ 61 
-ลูกจ้างประจ า 7 
-พนักงานราชการ 2 
-ลูกจ้างชั่วคราว/พกส. สายวิชาชีพ 
 **พยาบาลวิชาชีพ 
 **นักกายภาพบ าบัด 
 **จพ.ทันตสาธารณสุข 
 **จพ.เวชสถิติ 
 **จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 
 **จพ.การแพทย์แผนไทย 
 **นักการแพทย์แผนไทย 

16 
7 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

พนักงานทั่วไป 29 
รวม 116 

ระดับการศึกษา:  
ระดับการศึกษา จ านวน 
-ปริญญาโท 3 
-ปริญญาตรี 70 
-อนุปริญญา 21 
-ต่ ากว่าอนุปริญญา 22 

ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล: ไม่มี 
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1.3 สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่ส าคัญ 

อาคารสถานที่ที่ส าคัญ: อาคารผู้ป่วยนอก อาคารห้องคลอด-ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยใน อาคาร
หน่วยจ่ายกลาง อาคารพัสดุ 
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ:  
เทคโนโลยี/อุปกรณ์ กลุ่มเสี่ยงสูง    จ านวน เทคโนโลยี/อุปกรณ์ กลุ่มสนับสนุน   จ านวน 
-เครื่องกระตุกหัวใจ        2 -เครื่องก าเนิดไฟฟ้า        2 
-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ         2 -เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า        2 
-เครื่องช่วยคลอดสุญญากาศ        1 -เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยแก๊สเอทธิลีนออก

ไซด์ 
       1 

-เครื่องช่วยหายใจชนิด Pressure Control        1 -เครื่องเอ็กซเรย์        2 
-เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดพกพา        2   
เทคโนโลยี/อุปกรณ์ กลุ่มเสี่ยงปานกลาง    
-เครื่องติดตามทารกในครรภ์        2 -ระบบปฏิบัติการ HosXP  
-เครื่องวัด ETCO2        1 -รถพยาบาล        3 
-เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง         2   
-เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือด
ด า 

       9   

-เค รื่ อ งติ ดต ามสัญ ญ าณ ชีพ และระดั บ
ออกซิเจน 

       4   

กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง: 
กฎหมาย/พรบ. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

พรบ.ผู้ประกอบวิชาชีพ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ 
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การเข้าถึง ความเสมอภาค คุณภาพ ของบริการ

สุขภาพ 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค/พรบ.ความรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

คุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องอุปโภคและ
บริโภค 

สิทธิผู้ป่วย การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ 
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
2535 

ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริม
สุขภาพ 

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 ธรรมาภิบาลด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการ
บัญชี 
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1.4 ลักษณะส าคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากร 

 -ประชาชนมีเศรษฐานะของครอบครัวปานกลาง พฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคสูงขึ้น ท าให้เกิดโรค ได้แก่ เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ตามมา เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  

 -สังคมผู้สูงอายุ เกิดโรค NCD เพ่ิมข้ึน เกิดภาวะพ่ึงพิง 
-ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยางและสวนผลไม้ ท าให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อได้ง่าย  เมื่อมี
อาการผู้ป่วยส่วนใหญ่มักซื้อยาแก้ปวดกินเอง ท าให้เจ็บป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหาร อุบัติเหตุตกต้นไม้ 
-ความเชื่อทางไสยศาสตร์/การบริโภคยาสมุนไพร ท าให้มีการใช้ยาสุมนไพรที่มีส่วนผสมของ steroid จ านวนมาก 
ส่งผลต่อการเจ็บป่วยระยะยาวและเกิดผลกระทบ/ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ง่าย 
 -สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ท าให้การแพร่ของยาเสพติดเพ่ิมขึ้น การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรเพิ่มขึ้น 
 -ภูมิอากาศฝนตกเกือบทั้งปี อากาศร้อนชื้น ท าให้เกิดการก าเริบของโรคที่รุนแรงของผู้ป่วยระบบทางเดิน
หายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
 -มีการเพ่ิมข้ึนของหลังคาเรือนและประชากร ท าให้มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
ของระบบจัด การขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท าให้มีการเพ่ิมของ
สัตว์น าโรค เช่น แมลงวัน หนู 
-ภูมิประเทศของพ้ืนที่เป็นสวนยางและสวนผลไม้ มีต้นไม้หนาแน่น อยู่ใกล้แนวภูเขา ท าให้เกิดการระบาดของโรค
ที่น าโดยยุงได้ง่าย ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย  
 -ภูมิประเทศของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาล้อมรอบ เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย เช่น อุทกภัยและโคลน
ถล่มที่รุนแรง 
 -การมีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่งในพ้ืนที่ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจมน้ า   
 
1.5 ปิระมิดแสดงจ านวนประชากรกลางปี 2559 
 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลประชากร รายงาน HDC 30 กันยายน 2563 

อ ำเภอพิปูน มีประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ 
รวม 29,026 คน  เพศชำย 319,14 คน เพศหญิ ง  

707,14   คน โดยเมื่อวิเครำะห์โครงสร้ำงประชำกร พบว่ำ
ประชำกร   ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงำน คือ อำยุ 15-64 ปี 
รองลงมำ คือ วัยเด็กและเยำวชน ท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 
และมีอัตรำส่วน    พึ่งพิง เท่ำกับ 60.03 
สัมพันธ์กับปัญหำสุขภำพในพ้ืนท่ีคือ ปัญหำทำงสังคมใน
กลุ่มเด็กและเยำวชน เช่น ยำเสพติด ปัญหำกำร   เกิด
โรคเรื้อรัง เช่น เบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ของ    
กลุ่มที่มีแนวโน้มเข้ำสู่วัยสูงอำยุ 
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1.6 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
ระบบก ากับดูแลองค์กร (governance system): 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  
กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่ส าคัญและความต้องการ: 

**ผู้ป่วยทั่วไป (รอไม่นาน ความปลอดภัยในการใช้บริการ การเฝ้าระวังที่ต่อเนื่องและแก้ไขความ
ผิดปกติได้ทันท่วงที การให้ข้อมูลที่เข้าใจ ผู้ป่วยนัดได้รับบริการตามเวลานัด พฤติกรรมบริการที่ใส่ใจและ
เป็นมิตร สถานที่บริการ/ห้องพักท่ีสะอาด เก้าอ้ีเพียงพอ บริการน้ าร้อน-น้ าเย็น หนังสือพิมพ์) 
 **ผู้ป่วยฉุกเฉิน (การเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ความทันเวลาในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา การ
เฝ้าระวังที่ต่อเนื่องและแก้ไขความผิดปกติได้ทันท่วงที เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอ การส่งต่อที่
ปลอดภัยและทันเวลา) 
 **ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (รอไม่นาน ความปลอดภัยในการใช้บริการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตและปฏิบัติเองได้ ได้รับบริการตามนัด การดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ใกล้บ้านที่สามารถ
ดูแลต่อได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะอยู่ที่บ้าน การส่งต่อจากชุมชนที่รวดเร็ว การให้ข้อมูลที่เข้าใจ เชื่อถือ
ได ้สถานที่บริการที่สะอาด เข้าถึงได้ง่าย พฤติกรรมบริการที่ใส่ใจ เป็นมิตร) 
 **ผู้พิการและผู้สูงอายุ (การเข้าถึงบริการที่สะดวกโดยช่องทางบริการเร่งด่วน ความปลอดภัยใน
การดูแลรักษา การเฝ้าระวังที่ต่อเนื่องและแก้ไขความผิดปกติได้ทันท่วงที สถานที่บริการที่สะอาด เข้าถึงได้
ง่าย อุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น รถเข็น ห้องน้ า การดูแลที่บ้าน พฤติกรรมบริการที่ใส่ใจ 
เป็นมิตร) 
กลุ่มผู้รับผลงานอ่ืนๆ และความต้องการ: 
           **ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/สถานีอนามัย (ข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลการระบาดที่
ทันเวลา การประสานงานแบบกัลยาณมิตร การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในเครือข่าย การจัดสรรเงินที่เป็นธรรม
และทัน เวลา)  
 **ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (การปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลรายงานที่
ทันเวลาและมีคุณภาพ) 
  **โรงพยาบาลแม่ข่าย (การดูแลเบื้องต้นและขณะน าส่งที่มีประสิทธิภาพ การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ล่วงหน้าครบถ้วน) 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ และความต้องการ: 

**องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (ข้อมูลผู้ป่วยส าคัญเพ่ือการวางแผนการดูแลที่สอดคล้องกัน 
ทันเวลาในการจัดท าแผน การประสานงานแบบกัลยาณมิตร)  
  **ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ผู้ถือสิทธิได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน การตอบสนองการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการจัดบริการ เวช
ระเบียนที่มีความสมบูรณ์ สะท้อนคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ส่งข้อมูลทันเวลา) 
  **โรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคม กรมบัญชีกลางและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
(ผู้ถือสิทธิได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ข้อมูลและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์) 
 **บริษัทคู่ค้า (การช าระหนี้ที่ทันเวลา ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พฤติกรรมบริการที่ดี) 
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1.7  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
ขนาดและการเติบโตขององค์กร:  โรงพยาบาลพิปูน เปิดให้บริการครั้งแรกเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 

10 เตียง เมื่อปี 2527 และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงในปี 2535 โดยให้บริการทั่วไปตาม
ศักยภาพในระดับทุติยภูมิระดับต้น ต่อมามีการเปิดแผนกและขยายบริการด้านกายภาพบ าบัด ในปี 2555 และ 
มีการขยายบริการด้านการแพทย์แผนไทยในปี 2557 เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการการใช้บริการเพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยความส าเร็จ  
           ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญขององค์กร (key success factor): มีผู้น าองค์กรที่มีความมุ่งมั่น มีการท างาน
เป็นทีมที่ดี บุคลากรทุกระดับมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี  มี
ความสัมพันธ์ต่อชุมชนที่ดี สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร: 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ : โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 8 โรงพยาบาล ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
1.8 บริบทเชิงกลยุทธ์ (ที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร) 
ปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่: 

1.โรคฉุกเฉิน ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน   
2.โรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
3.ผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนาน คือ มะเร็งและไตวายระยะสุดท้าย 
4.โรคระบาดและโรคติดเชื้อ ได้แก่ ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง วัณโรค 
5.โรคจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  
6.ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้แก่ ยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

วิเคราะห์ความท้าทาย ดังนี้ 
 
โรค   ประเด็นคุณภาพ ความท้าทาย 
โรคฉุ ก เฉิ น :โรคกล้ าม เนื้ อ หั ว ใจ ต าย
เฉียบพลัน  Stroke และ Trauma 

-Safety  -การป้องกันความเสี่ยงทางคลินิก 
-Quality -การเข้าถึงบริการ, ระบบส่งต่อ, สมรรถนะผู้ดูแล 
-HPH -การดูแลระยะฟ้ืนฟู/ป้องกันภาวะแทรกซ้อน/ป้องกัน

การกลับ     เป็นซ้ า 
โรคเรื้อรัง: เบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง และCKD 

-Safety -การป้องกันภาวะแทรกซ้อน, ความปลอดภัยจากการใช้
ยา 

-Quality -ความต่อเนื่องของการดูแลรักษา, ระบบนัด, ลดการ
กลับมา     รักษาซ้ า, สมรรถนะผู้ดูแล 

-HPH -การคัดกรอง, การเสริมพลังให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
กลุ่มโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง: ผู้ป่วย    ที่นอน
ติดเตียงนาน คือ มะเร็งและ 
ไตวายระยะสุดท้าย 

-Safety -การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
-Quality -การจัดการความปวด, สมรรถนะผู้ดูแล 
-HPH -การดูแลระยะสุดท้าย 

โรคระบาดและโรคติดเชื้อ:   ไข้เลือดออก -Safety -การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
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อุจจาระร่วง วัณโรค 
ฉี่หนู 

-Quality -การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ, สมรรถนะผู้ดูแล, การ
ป้องกัน    เชื้อดื้อยา, ศักยภาพเครือข่ายและ SRRT 

-HPH -การควบคุมการระบาด 
โรคจากการประกอบอาชีพ :         ปวด
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ตกต้นไม้,  
งูกัด, สารเคม ี

-Safety -ความปลอดภัยจากการใช้ยาในชุมชน, การป้องกัน
ภาวะทุพลภาพ 

-Quality -การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย, กายภาพ 
-HPH -การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม: ยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร/ไม่พึง 
ประสงค์, เด็กอ้วน, ฟันผุ 

-Safety -การท าแท้ง, การคลอดก่อนก าหนด,โรคจิตเวช 
-Quality -การดูแลระหว่างตั้งครรภ์, การสมัครใจเข้ารับการบ าบัด 
-HPH -การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว,           

การป้องกันกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน  
 
ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพัฒนา:  
 -โรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมประสาท มารดาและทารกที่มีภาวะวิกฤติ  
ระยะทางส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ไกล 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ:  
1.ความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคฉุกเฉิน และกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ สู่ 
2.คุณภาพของระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยฉุกเฉินและกลุ่มผู้ป่วยส าคัญ  
3.การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคฉุกเฉินและโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ  
4.ความเชื่อมโยงและความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ 
5.การเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร  
6.การบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้สู่ 
การเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อมภายนอก / นโยบาย: 

-การมีสิทธิในการร้องเรียนที่เพ่ิมข้ึน 
-ความผันผวนทางการเมือง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยของนโยบาย 
-อ าเภอขนาดเล็ก ประชากรน้อย งบประมาณน้อย 
-นโยบายลดต้นทุนค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  
-ค่านิยมตะวันตกของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด 
-สื่อโฆษณาเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่น 

พฤติกรรมบริโภค 
-การบริโภคสื่ออย่างไม่เหมาะสม ท าให้เกิดปัญหาทางสังคม ส่งผลถึงภาวะสุขภาพกายและใจ 
-การคมนาคมที่ทันสมัยท าให้การแพร่กระจายของโรคติดต่อง่ายและรวดเร็วขึ้น การเกิดอุบัติเหตุ

เพ่ิมข้ึน 
 

ปัญหาส าคัญท่ีโรงพยาบาลพยายามแก้ไข: 
 -การใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่าและเริ่มมีสภาพช ารุด 
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 -มีการสร้างบ้านเรือนเพ่ิมขึ้นบริเวณถนนทางเข้าโรงพยาบาล ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ โรงพยาบาลจึงต้องวางแผนท าถนนทางเข้าโรงพยาบาลใหม่  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ:  
 -มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
 -สภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับดี 
 
2. วิสัยทัศน์ 

“เราจะเป็นโรงพยาบาลในระดับแนวหน้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในปี 2565” 
 
3. ภารกิจหลัก 

1.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปลอดภัย ได้ 
มาตรฐาน ด้วยทีมสหวิชาชีพ  

2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพภายในเครือข่าย 
3.พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

4. ยุทธศาสตร ์
1.พัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
4.พัฒนา การบริหารจัดการภายในด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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5. โครงสรา้งหน่วยงาน 
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บทที่ 3  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1.1  แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ โรงพยาบาลพิปูน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  
1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ โรงพยาบาล 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 

(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ  
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลพิ

ปูน รับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความย่ังยืน  
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1.2  กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน การ
ด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

2.1  คณะกรรมการบริหาร  
1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาล  
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.2  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าให้กับองค์การ 
2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร

ความเสี่ยงของ โรงพยาบาล 
3) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 

2.3  ผู้อ านวยการ 
1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล  
2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง  
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.4  หน่วยตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลพิปูน 
2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ

และให้ข้อเสนอแนะ 

2.5  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง

องค์กร 
2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ

ควบคุมความเสี่ยง 
3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อ

ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 

2.6  ผู้ปฏิบัติงานของ โรงพยาบาล 
1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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3. คณะกรรมการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง(RM) 

โรงพยาบาลพิปูน ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งโรงพยาบาลพิปูน ที่ 
042/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 องค์ประกอบ 
1.น.ส.ปริยาพร คล้ายบ้านใหม่   หัวหน้าพยาบาล            ประธานกรรมการ 
2.น.ส.เยาวลักษณ์ วงศ์นาถ        เภสัชกรช านาญการ      รองประธานกรรมการ 
3.น.ส.ณิชา เขียวฤทธิ์  ทันตแพทย์ช านาญการ             กรรมการ 
4.นางอารมย์  ศรีเปารยะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
5.น.ส.สลันยา  ตั้นหลก       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
6.นางณัฐธยาน์ อินนุพัฒน์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
7.นางกรรณิการ์ ปัญนะ       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
8.น.ส.วิรัญรักษ์ สุวรรณฤทธิ์    นักวิชาการพัสดุ            กรรมการ 
9.น.ส.สนธยา  พรหมเดช      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      เลขานุการ 
10.น.ส.สมทรง  บุญแก้ว      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

อ านาจหน้าที ่
 1)จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของทีมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล โดย
ครอบคลุมประเด็นส าคัญของการจัดการความเสี่ยง 
 2)ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบัญชีรายการความเสี่ยง ที่คลอบคลุมท้ังด้าน 
กายภาพ และทางคลินิกให้ครบถ้วนทุกมิติ 
 3)สร้างความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงานแก่บุคคลากรทุกระดับโดยการเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสม  เพ่ือค้นหาและก าหนด
มาตรการป้องกันสาเหตุที่แท้จริง 
 4)สื่อสารและเชื่อมโยงสารสนเทศ  เพ่ือประโยชน์ในการทบทวน  วิเคราะห์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบรายงานอุบัติการณ์และรายงานความเสี่ยง 
 5)ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ส าคัญและก าหนดช่องทางสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามประเมินผลตามมาตรการที่วางไว้ 
 6)ติดตามตัวชี้วัดและหาโอกาสพัฒนาเฃิงระบบ 
 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลพิปูนได้ตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะกรรมการติดตามผลและรายงานผลขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเพ่ือเชื่อมโยงความเสี่ยงสายงาน
สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาล โดยเชื่อโยงกับคณะท างาน
ด้านดปรแกรมความเสี่ยง จ านวน 8 โปรแกรมและทีมท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
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ที ่ โปรแกรมความเสี่ยง ทีมรับผิดชอบ 
1 ด้านการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก PCT 
2 ด้านระบบยา PTC 
3 ด้านควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อ IC 
4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HUM 
5 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ MIS 
6 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ENV 
7 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ EQP 
8 ด้านสนับสนุนบริการ กลุ่มงานการจัดการ 
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บทที่ 4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งโรงพยาบาลพิปูน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้
จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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1. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย
เสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน
รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)”  “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” 
และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.1  ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
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1.2  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย

ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร  กระบวนการท างาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ ์

1.3  ประเภทความเสี่ยง 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ ง การจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน  
ได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ  ท าให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้  ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี 
เช่น  จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
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2. การประเมินความเสีย่ง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด

ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง 
สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 =  สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลีย่ : ปี/ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 1 – 5 หมื่น
บาท 

5 หมื่นบาท –  
2 แสนบาท 

2 แสนบาท –  
1 ล้านบาท  

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ/์
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต ่า  
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่
ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  
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1) ระดับความเสี่ยงต ่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ
เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง
มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

         แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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บัญชีความเสี่ยง  
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทรุดลง 

  ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 5 15 สูงมาก 
(Extreme)  

หัวหน้าพยาบาล 

2.การประเมินการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายของ
องค์กร 

หน่วยงานไม่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว ้

 -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้ได้
ตามเป้าหมาย 
- ภ า ร ะ ง า น ที่ มี ม า ก ท  า ให้
ปฏิบัติงานไม่ได้ 
ตามแผนที่ก าหนด 

เชิงยุทธศาสตร ์ 3 4 12 สูง 
 (High) 

หัวหน้างานแผน 

3.การไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดที่หน่วยงานตามเกณฑ์
ตรวจราชการ 

หน่วยงานไม่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว ้

- ไม่มีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

เชิงยุทธศาสตร ์ 4 3 12 สูง 
(High) 

หัวหน้างานแผน 
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บัญชีความเสี่ยง  
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ปัญหาด้านการควบคุม 
และการจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

1.การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปไีม่
เป็นไปตามแผน 
ล่าช้า ไม่ทันตาม
ก าหนด 

1.ระบบการสืบค้นการลงทะเบียนหา
ได้ยาก และไม่เป็นปัจจุบัน 
2.การส่งต่อข้อมูลระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานเก่าและผู้ปฏิบัติงานใหม่
ไม่ชัดเจน 

ระเบียบ
กฏหมาย 

3 4 12 สูง 
(High) 

หัวหน้าหน่วย
พัสดุ 

5.ความสมบรูณ์ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ของข้อมูลบัญชีด้าน
วัสดุคงคลัง 

1.รายงานทางบัญชี
ไม่ถูกต้องไม่
ครบถ้วนส าหรับกา
รวิเคราะสถาน
การร์ทางการเงิน
เพื่อการจัดการ 

1.ความรู้ความเข้าใจด้านทะเบียน
วัสดุที่ถูกต้องของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ
ด้านงานคลัง 
2.ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบตัดิ้าน
การลงข้องข้อมูลของฝ่ายคลังพัสด ุ

ระเบียบ
กฏหมาย 

3 4 12 สูง 
(High) 

 
หัวหน้างาน

บัญชี 

6.การบริหารลูกหนี้ค่า
รักษา 

1.การเรียกเก็บที่ไม่
ทันเวลา 

1.การสรุปและน าส่งรายงานไม่
ทันเวลาหรือรอบที่ก าหนด 
 

ด้านการเงิน 3 4 12 สูง 
(High) 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
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บัญชีความเสี่ยง 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

7.การป้องกันอุบัติเหตุเขม็
ทิ่มต าและสัมผสัสารคัดหลั่ง
ในบุคคลากรการแพทย ์

1 . เ จ้ า ห น้ า ที่
อาจจะติดเช่ือการ
การปฏิบัติงานจาก
การสัมผัส 

1.ขาดความตระหนักในการขณะ
ปฏิบัต ิ
2.ปัจจัยทางแสงส่องสว่าง 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2 5 10 สูง 
(High) 

หัวหน้างงาน
ป้องกันและ

ควบคุมการติด
เชื้อ 

8.การจดัท าแผนเช่า วัสดุ
วิทยาศาสต์การแพทย ์

1.ด าเนินการไม่
ถูกต้องตาม พรบ.
การซื้อจ้างภาครัฐ 
2560 
 

1.การเปลี่ยนรูปแบบและแนวทาง
ปฏิบัติตามแนวทางของส านักงาน
ปลัดกระทรวงก าหนดไว้ 30 ข้ันตอน 
2.ประสบการณ์ ในการด าเนินการ
ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่และหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ียังไม่เพียงพอ 

ระเบียบ
กฏหมาย 

3 4 12 สูง 
(High) 

หัวหน้างาน
เทคนิค

การแพทย์ 

9.ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
(Hypoglycemia) ขณะ 
admit 

1.ผู้ป่วยอาจจะถึง
แก่ชีวิตได ้

1.การประเมินซ้ า ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 4 12 สูง 
(High) 

หัวหน้างานหอ
ผู้ป่วยใน 

 
 

 
 
 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 

บัญชีความเสี่ยง  
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

10.ระบบ Network ล่ม ระบบการติดต่องานล่าช้า 
ระบบการบริการมีปัญหาทั้ง
ระบบ 

1.การประเมินระบบควบคุมภายใน
มาตรฐานทีไ่ม่คลอบคลมุ ท าให้ขาด
การวิเคราะห์ที่คลอบคลุมด้าน
ระบบความมั่นคง 
2.ขาดการเฝ้าระวังดา้นความมั่นคง
ที่ดีพอ 
3.ไม่มีแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิด
เหตุการณ์หรืออุบัติการณ ์

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 4 12 สูง 
(High) 

หัวหน้างาน
สารสนเทศ 

11.การบันทึกเวช
ระเบียนไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

ขาดข้อมูลที่ส าคัญของผู้ป่วย 
ผู้มารบับริการอย่างคลอบคลุม 

 

1.ขาดการตรวจสอบซ้ า 
2.ไม่ได้ทบทวนข้ันตอนปฏิบัติการ
บันทึกข้อมูล 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 4 12 สูง 
(High) 

หัวหน้างานเวช
ระเบียน 
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3. การจัดการความเสี่ยง  

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 
แนวทางหลัก คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับ
ผลที่จะเกิดข้ึน 

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ 
เช่น การหยุดหรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น 
การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

    

1.การดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการทรุดลง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ปรับปรุงระบบโดยใช้ระบบอินเตอร์เนต 2 เครือข่ายสลบั การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทีม PCT 

การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   

2.การป้องกันอุบัติเหตุเขม็ทิ่มต าและ
สัมผสัสารคดัหลั่งในบุคคลากร
การแพทย์ 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทีม IC 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. จัดกระบวนการและระบบรับ ส่งเอกสาร 

2. จัดประชุมช้ีแจง/แนวทางการวางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 
  

การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
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การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

    

3.ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
(Hypoglycemia) ขณะ admit 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง    
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ท าแนวทาง Flow chart การประเมินผู้ป่วยซ้ า 

2.ทบทวน ท า RCA 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  ทีม PCT 

การรับความเสีย่งไว้เอง    
การถ่ายโอนความเสี่ยง    

4.ระบบ Network ล่ม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานสารสนเทศ 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ปรับปรุงระบบโดยใช้ระบบแม่ขา่ย 2 แม่ข่าย 

2.ซักซ้อมสมมตเหตุการณ์ระบบลม่ ประเมินรายงานความเสี่ยง 
3.ประเมินผลความปลอดภัยด้านสารสนเทศรายงานทุก 3 เดือน 

  

การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   

5.การบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี  งานเวชสถิต ิ
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.   
การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   

 

 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 33 

การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการการเงิน 
(Financial Risk) 

    

6.การบริหารลูกหนี้ค่ารักษา การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี ้   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง -จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานของ สสอ. ด้านการเงินเป็นผู้รับผิดชอบ

ติดตมามและประสาน 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทีมจัดเก็บรายได ้

การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
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การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย 
(Compliance Risk) 

    

7.ปัญหาด้านการควบคุม และการ
จัดท าทะเบียนคมุทรัพยส์ิน 
 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ส่ง จนท อบรมด้านพัสด ุ

2.จัดท าคูม่ือด าเนินงานทางพัสด ุ
3.สื่อสารภายใน 
4.ประเมินผล 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   

8.ความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง 
ของข้อมูลบัญชีด้านวัสดุคงคลัง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.จัดท าFlow chart ขั้นตอนการปฏิบัติการเบิกจ่าย และการบันทึก
ข้องมูล stock card 
2.ประเมินการปฏิบตัิทุก 2 สัปดาห์  
3.ประเมินผลการส่งบัยชีวสัดุคงคลัง ทุกรอบ 1 เดือน 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง พัสด ุ
การเงิน 
กลุ่มงานบริหาร 
 

9.การจัดท าแผนเช่า วัสดุวิทยาศาสต์
การแพทย์ 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ประสานการปฏิบัติตามแนวทางฯ กับ ฝ่ายบริหาร สสจ 

2.ลงมือด าเนินการตามขั้นตอน 
3.ประเมินผล 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานเทคนิค
การแพทย์ 
งานพัสด ุ

การรับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
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การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Risk)   

    

10.การประเมินการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายขององค์กร 

 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินรายยุทธศาสตร ์

2.จัดท าคูม่ือแผนการประเมิน และก าหนดผู้รับผิดชอบรายตัวช้ีวัด 
3.สื่อสารภายใน 
4.ประเมินผล 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานยุทธศาสตร ์

การรับความเสีย่งไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   

11.การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด
ที่หน่วยงานตามเกณฑ์ตรวจราชการ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง -ตั้งนคณะท างานติดตาม ตัวช้ีวัดส าคัญ 
-การทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 
-สรุปผลรายงานเสนอ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานยุทธศาสตร์  
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4. การรายงานและติดตามผล  

หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด
ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

 
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือให้มั่นใจว่า โรงพยาบาลมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ 
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  

 
6. การทบทวนการบริหารความเสีย่ง  

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพิปูน ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2563 รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาลพิปูน และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก และ
ระดีบสูง เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก 
(Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง 
(Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตาม
มาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะ
ได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ โรงพยาบาลพิปูน มีองค์ประกอบที่
ส าคัญดังนี้ 

1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)  

2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง  

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น 

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ โรงพยาบาลพิปูน ดังนี้ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1.การดูแลผู้ป่วยที่มี
อาการทรุดลง 

 

15.0 - จัดท าแนวทางปฏิบัติการให้การ
รักรักษาปรับปรุง CPG 
- ประเมินติดตาม 

1.ประเมินผู้ป่วย
ทันเวลา 
2.ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเสีย่ง
อาการทรุดลงไดร้ับ
การประเมินทันเวลา 

ปีงบ 2564 1.สามารถประเมิน
ผู้ผู้ป่วยและวาง
แผนการรักษาได้
ทันเวลา 
2.การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่ วยให้
ปลอดภัยของ
พยาบาล แพทย์ ทีม
สุขภาพ หรือ
ผู้รับบริการและ
ญาติ  

 นส.ปริยาพร 1 1 1 

2.การป้องกันอุบัติเหตุ
เข็มทิ่มต าและสัมผัส
สารคัดหลั่งใน
บุคคลากรการแพทย์ 

10.0 -  ช้ีแจ้งแนวทางปฏิบัติ  
- ประเมินความเสี่ยง 

1.เพื่อให้เจ้าหนา้ที่
ปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน 

ปีงบ 2564 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ได้อย่างปลอดภัย 
ลดอัตราสมัผสัสาร
คัดหลังได้  

 นส.สุพัตรา 1 5 5 

 
 
 



 

แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39 

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
3.ภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่ า (Hypoglycemia) 
ขณะ admit 

 

12.0 -ปรับปรุง CPG 
-ใช้ EWS เฝ้าระวัง 

1.สร้างความมั่นใจใน
ระบบ 
2.ผู้ป่วยปลอดภัย 

ปีงบ 2564 จัดการภาวะน้ าตาล
ในเลือดต่ าหรับผู้ป่ 
วยเบาหวาน ขณะ
รับการรักษาในหอ 
ผู้ป่วย 

 1.น.ส.สุมลฑา 
2.นส.กรวรรณ 

1 2 2 

4.ระบบ Network ล่ม 

 

12.0 -ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
-ระบบ Back up  
-สอบทานระบบทุก 3 เดือน 

1.ระบบสารสนเทศ
พร้อมใช้งานงานได้
ตลอด 24 ชม. 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมใช้งานต่อเนื่อง
ในภาวะฉุกเฉิน 

ปีงบ 2564 - หากเกิดปัญหา
ระบบลม่เจ้าหน้าท่ี
สามารถปฏิบัติการ
กู้ระบบได้ทันที 

 ฝ่ายสารสนเทศ 
1.นายปิยศักดิ์ 
2.นายศตวรรษ 

1 5 5 

5.การบันทึกเวช
ระเบียนไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

12.0 - ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน 
ผู้ปว่ยนอกและในทุกเดือน  
- กระตุ้นและส่งเสรมิให้มีการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่ วยนอกให้มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 
- มีการทบทวนอย่างสม  ่าเสมอโดย
มีการก ากับ ดูแล 

สามารถใช้เวช
ระเบียนส าหรับการ
สื่อสารระหวา่งการ
ดูแลผูป้่วย และการ
ประเมินคุณภาพของ
การดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเต็มที ่

ปีงบ 2564  มีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
บันทึกข้อมูลในเวช
ระเบียนใหม้ีความ
ครบถ้วน สมบรูณ์ 
สามารถน าข้อมูลไป
ใช้ได้  

 นส.นิธิพร 
นส.ลติวด ี

2 2 4 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 40 

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน(Financial Risk ) 
6.การบริหารลูกหนี้ค่า
รักษา 

12.0 1. ทบทวนแผนภูมิกระบวนการ
ท างานของงานบริหารจัดการ
ลูกหนี ้
2.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนพัฒนาการบริหารจดัการ
ลูกนี้ค่ารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาล 
3. ด าเนินการตดิตามผลการ
ด าเนินงานทุกเดือนเพื่อรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน 
4.เสนอผลการด าเนินงานในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล เป็นประจ า 
6.สรุปผลการด าเนินงาน และ
วางแผนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

เพื่อพัฒนาแนวทาง
บริหารจดัการลูกหนี้
สิทธิรักษาพยาบาล
โรงพยาบาล ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ปีงบ 2564 เพื่อให้ลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาล
ได้ถูกเรียกเก็บ
และบันทึกบัญชี
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
 

นางพยุงศรี 2 3 6 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 41 

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านระเบียบกฎหมาย ปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ด้านระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk ) 
7.ปัญหาด้านการ
ควบคุม และการจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

 

12.0 - จัดท าคู่มือกระบวนการทาง
พัสด ุ
- ใช้ระบบโปรแกรมบรหิารพสัดุ 
- ส่ง จนท.ประชุมเชิงปฎิบตัิการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ประเมินผล 

1.เพื่อให้กระบวนการ
ทางพัสดุ ด้านแผน 
การจัดหา การเบิก 
การควบคุม และการ
จ าหน่าย ด าเนินการ
ด้วยความถุกต้อง 

ปีงบ 2564 1.สามารถ
ด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุได้อย่างถูกต้อง 
2.ระบบบัสชี
ควบคุมวัสดมุีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง  

 นส.วิรัญจ์รักษ์ 2 4 8 
 
 
 
 

8.ความสมบรูณ์ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ของ
ข้อมูลบัญชีด้านวสัดุคง
คลัง 

 

12.0   ปีงบ 2564   นส.เครือมาศ 2 4 8 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 42 

แผนบริหารความเสี่ยง  ด้านระเบียบกฎหมาย  ปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ด้านระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk ) 
9 .การจัดท าแผน เช่า 
วั ส ดุ วิ ท ย า ศ า ส ต์
การแพทย์ 

12.0 1. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
จัดท าแผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติพร้อมน้ ายา 
 2 . เสนอแผน การ เช่ า เครื่ อ ง
วิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ ายา 
เพื่อให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
พิจารณาอนุมัติ 
 3 . เสนอแผน การ เช่ า เครื่ อ ง
วิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ ายา 
เพื่อให้นายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
 4 .เมื่ อนายแพทย์สาธารณสุข
จั งห วัดพิ จ ารณ าอนุ มั ติ จึ งจะ
สามารถด าเนินการตามขั้นตอน
ของพัสดุต่อไป 

เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการงาน
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ของสถาน
บริการสาธารณสุข 

ปีงบ2564 
ไตรมาส 3 

ถึง 
ไตรมาส 4 

หรือ 
ปีงบประมาณ 

2565 

โรงพยาบาล
สามารถด าเนินการ
จัดท าแผนเช่าเครื่อง
วิเคราะห์อตัโนมตัิ
พร้อมน้ ายา เสนอ
ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลและ
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
ตามล าดับ  
 

 นส.ปัตติมา 
นายจตุพร 

2 4 8 

 
 
 



 

แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 43 

แผนบริหารความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงเชิง 
ยุทธศาสตร์ (Strategic Risk ) 
10.การประเมินการ
บรรลยุุทธศาสตร์ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

 

12.0 1.น ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้แปลง
เป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัตไิด้
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ปรับแต่ง เชื่อมโยง และบรูณา
การยุทธศาสตร์ของฝ่ายต่าง ๆ ให้
สอดรับกับยุทธศาสตร ์
3. ถ่ายทอดและสร้างแรงจูงใจ ให้
บุคลากรทุกคนในองค์การ
รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด 
 

1.เกิดการวางแผน
อย่างเป็นระบบอยา่ง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของ
องค์กร พร้อมทั้งใช้
เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและสรา้ง 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ปีงบ 2564 1.เพื่อให้เกิดการ 
รับรู้ เข้าใจ และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่ว
ทั้งองค์กร 
2. ยุทธศาสตร์
ประสบผลส าเร็จ 
อย่างเป็น
กระบวนการและมี
ความต่อเนื่อง 

 นายจตุพร 2 4 4 
 
 
 
 

11.ก า ร ไ ม่ บ ร ร ลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่
หน่ วยงานตามเกณ ฑ์
ตรวจราชการ 

12.0 1. ถ่ายทอด เชื่อมโยง และบูรณา
การตัวช้ีวัดของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอด
รับกับตัวช้ีวัดตรวจราชการ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 

1.เกิดการวางแผน
อย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ปีงบ 2564 ประสบผลส าเร็จ 
อย่างเป็น
กระบวนการและมี
ความต่อเนื่อง 

 นายจตุพร 2 4 4 
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ภาคผนวก 
ตารางิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงาน 
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1 การประเมินการบรรลุยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายขององค์กร   

2 การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชีวั้ดที่หนว่ยงานตามเกณฑ์ตรวจราชการ   

3 ความทันเวลาการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข    

4 ปัญหาด้านการควบคุม และการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน   

5 กระบวนการจ าหนา่ยและบริหารพัสดุ   

6 ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลบัญชด้ีานวัสดุคงคลัง   

7 การคืนเงินค่ารักษาพยาบาล   

8 การส่งรายรายข้อมูลบัญชตีามก าหนดให้ฝ่ายบัญชขีองหนว่ยงาน   

9 การบริหารลูกหนีค่้ารักษา 

10 การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง (Hypoglycemia) ขณะ admit 

11 การป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มต าและสัมผัสสารคัดหล่ังในบุคคลากร
การแพทย์



12 ส่ิงสนบัสนนุ วัสดุสบับสนนุบริการ วัสดุบางรายการไม่เพียงพอ 

13 การดูแลกลุ่มวัยแม่ฝากครรภ์คุณภาพและเด็กด้านพัฒนาการสมวัย 

14 กระบวนการเย่ียมบ้าน และการฟ้ืนฟู ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

15 การจัดท าแผนเชา่ วัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์ 

16 ความผิดพลาดในกระบวนการเตรียมจ่ายยา การส่ังยา การจ่ายยา 
การคัดลอกยา



17 การประเมินผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 

18 ระบบ Network ล่ม 

19 การบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตารางความเส่ียง ตามหลัการควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิปูน 2563
ตารางท่ี 1 การจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ด้านความเส่ียง

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk)

ด้านการด าเนินงาน
(Operation Risk)

ด้านการรายงาน
(Reporting Risk)

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ 

(Compliance Risk)

ความเส่ียง
ล าดับท่ี
ความ
เส่ียง
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1 การประเมินการบรรลุยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายของ
องค์กร

        

2 การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชีวั้ดที่หนว่ยงานตาม
เกณฑ์ตรวจราชการ

     

3 ความทันเวลาการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข

   

4 ปัญหาด้านการควบคุม และการจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน

     

5 กระบวนการจ าหนา่ยและบริหารพัสดุ   

6 ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลบัญชด้ีาน
วัสดุคงคลัง

     

7 การคืนเงินค่ารักษาพยาบาล    

8 การส่งรายรายข้อมูลบัญชตีามก าหนดให้ฝ่ายบัญชขีอง
หนว่ยงาน

    

9 การบริหารลูกหนีค่้ารักษา        

10 การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง      

11 การป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มต าและสัมผัสสารคัดหล่ังใน
บุคคลากรการแพทย์

        

12 การท าให้ปราศจากเชือ้ในอุปกรณ์การแพทย์    

13 การดูแลกลุ่มวัยแม่ฝากครรภ์คุณภาพและเด็กด้าน
พัฒนาการสมวัย

   

14 กระบวนกาเย่ียมบ้าน และการฟ้ืนฟู ผู้ป่วย ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

       

15 การจัดท าแผนเชา่ วัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์      

16 ความผิดพลาดในกระบวนการเตรียมจ่ายยา การส่ังยา
 การจ่ายยา การคัดลอกยา

    

17 การประเมินผู้ป่วยไม่ครบถ้วน     

18 ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia) ขณะ admit     

19 ระบบNetwork ล่ม   

20 การบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์     

ตารางจ าแนกความเส่ียง  ตามหลักธรรมาภิบาล  โรงพยาบาลพิปูน  2563
ตารางท่ี 2 การจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Identification)  ตามหลักธรรมาภิบาล

ล าดับ
ท่ี

ความ
เส่ียง

ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

หลัก
ประสิทธิผล

(G1)

หลัก
ประสิทธิภา

พ
(G2)

หลักการ
ตอบสนอง

(G3)

คุณธรรม/
จริยธรรม
(G10)

หลักภาระ
รับผิดชอบ

(G4)

หลักความ
โปร่งใส
(G5)

หลัก
นิติธรรม
(G6)

หลักความ
เสมอภาค

(G7)

หลักการ
มีส่วนร่วม

(G8)

หลักการ
กระจาย
อ านาจ
(G9)
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ด้านการเงินและ
ทรัพย์สินเสียหาย

ด้านช่ือเสียงภาพลักษณ์
และส่งผลให้ขาดความเช่ือม่ัน

จากผู้บริหารหรือองค์กร
ภายนอก

ด้านผลการ
ด าเนินงาน

ต่ ากว่าเป้าหมาย

ไม่สามารถปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องได้

อันตรายต่อชีวิตของ
ผู้ป่วย/ญาติ/
ประชาชน/
เจ้าหน้าท่ี

ระบบ
สนับสนุนบริการ

คะแนน
สูงสุด

1 การประเมินการบรรลุยุทธศาสตร์ตาม
เป้าหมายขององค์กร

0 3 4 1 1 3 4 3

2 การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชีวั้ดที่
หนว่ยงานตามเกณฑ์ตรวจราชการ

0 3 4 1 1 1 3 4

3 ความทันเวลาการเรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

3 1 3 1 1 3 3 3

4 ปัญหาด้านการควบคุม และการ
จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน

3 2 2 4 1 1 4 3

5 กระบวนการจ าหนา่ยและบริหารพัสดุ
3 2 2 4 1 1 3 3

6 ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ของ
ข้อมูลบัญชีด้านวัสดุคงคลัง 1 1 2 4 1 1 4 3

7 การคืนเงินค่ารักษาพยาบาล 1 2 2 3 1 1 3 3

8 การส่งรายรายข้อมูลบัญชีตาม
ก าหนดให้ฝ่ายบัญชีของหนว่ยงาน

1 3 3 4 1 3 4 2

9 การบริหารลูกหนีค่้ารักษา 1 3 4 4 1 1 4 3

10 การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง 1 3 1 4 5 1 5 3

11 การป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มต าและ
สัมผัสสารคัดหล่ังในบุคคลากร
การแพทย์

1 2 2 1 5 1 5 2

12 การท าให้ปราศจากเชือ้ในอุปกรณ์
การแพทย์

1 2 3 1 4 3 4 2

13 การดูแลกลุ่มวัยแม่ฝากครรภ์คุณภาพ
และเด็กด้านพัฒนาการสมวัย

1 1 3 2 4 2 4 2

14 กระบวนกาเย่ียมบ้าน และการฟ้ืนฟู 
ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

1 2 1 1 4 2 4 2

15 การจัดท าแผนเช่า วัสดุวิทยาศาสต์
การแพทย์

1 0 0 4 0 3 4 3

16
ความผิดพลาดในกระบวนการเตรียม
จ่ายยา การส่ังยา การจ่ายยา การ
คัดลอกยา

1 1 0 1 3 1 3 3

17 การประเมินผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 1 2 0 1 3 1 3 3

18
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
(Hypoglycemia) ขณะ admit

1 1 0 1 4 1 4 3

19 ระบบNetwork ล่ม 1 2 0 1 1 4 4 3

20
การบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

1 1 0 1 2 4 4 3

ตารางประเมินความเส่ียง  โอกาสและผลกระทบ โรงพยาบาลพิปูน 2563
ตารางท่ี 3 ตารางการประเมินความส่ียง : โอกาส  และผลกระทบ (Risk Assessment)

ล าดับท่ี
ความ
เส่ียง

ความเส่ียง

ผลกระทบจากความเส่ียง โอกาสท่ี
จะเกิด
ความ
เส่ียง
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ผลกระทบ / ความรุนแรง ระดับความเส่ียง
จ านวน

ความเส่ียง
ระดับของ

ผู้บริหารความเส่ียง

5 5 10(11) 15(10) 20 25 สูงมาก 1 ผู้บริหารระดับสูง

4 4
8(8,12,13, 

 14)

12(1,4,6,9, 
15,18,19,2

0)

16 20 สูง 10 หัวหนา้กลุ่มงาน

3 3 6
9(3,5,7,16, 

17)
12(2) 15 ปานกลาง 9 ระดับต้น

2 2 4 6 8 10 นอ้ย 0 ระดับปฏิบัติการ

1 1 2 3 4 5 รวม 20

1 2 3 4 5

โอกาสท่ีจะเกิด

หมายเหตุ

         3. ความเส่ียงระดับปานกลางลงไป  น าไปท าการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

แบบฟอร์มท่ี 3 แผนท่ีความเส่ียง (Risk Matrix)

ตารางวิเคราะห์ความเส่ียง โรงพยาบาลพิปูน

        1. ตัวเลขในตาราง คือ ล าดับทีค่วามเส่ียงจาก แบบฟอร์มที ่2  ตามคะแนนสูงสุดของผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง
         2. ความเส่ียงในระดับสูงและสูงมาก น ามาวางแผนบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management : ERM)
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บริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร(ERM) 
ภารกิจ ผู้บริหาร ความเสี่ยง ปฏิกิริยาเสี่ยง เหตุการณ์ การจัดการ

ความเสี่ยง 
การควบคุม การสื่อสาร 

สารสนเทศ 
การติดตาม 

รับรองคุณภาพHA ส าคัญมาก ไม่ผ่าน ตั้งคณะท างาน หมดอายุ ประชุมทีมทุก
เดือน 

ส่งรายงานผล
การประชุม 

ลายมือชื่อ ไม่หมดอายุ 

แผนการเงินการคลัง ส าคัญ วิกฤต planfin 5% ประชุมทีมทุก
เดือน 

ส่งรายงานผล
การประชุม 

ลายมือชื่อ  

แผนก าลังคน ส าคัญ จ้าง ลาออก ระเบียบ    %คนขาด 
การบริหาร ส าคัญ โครงสร้าง จัดก าลังคน ปฏิเสธงาน ระเบียบ แจ้งเวียน แจ้ง ร้อยละการ

ปฏิเสธ 
ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย 

ส าคัญ ผู้ป่วยตาย พัฒนาคุณภาพ  เฝ้าระวัง ประเมิน IPD ไม่พบ 

พัสด ุ ส าคัญมาก ผิดระเบียบ Flowchart ซื้อนอกแผน ปรับแผน รายงาน สขร. ลงชื่อรับทราบ ตามระเบียบ 
การเงินบัญชี ส าคัญ ไม่ทันเวลา  คลังไม่ส่ง รายงานต้น

เดือน 
IT ลายมือรับทราบ ส่งทันวันที่ 15 

ICT ส าคัญ ไม่พอ เช่า ไวรัส แผนซื้อจ้าง Fire wall แจ้งเพ่ือทราบ %เครื่องไม่
พอใช้ 

ระเบียบกฎหมาย ละเมิด        
         
 
 
 


