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วาระที ่๑ เรื่องคิดตาม

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งให้ทราบ
- แจ้งเรื่องการรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน ประจำป ี๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) มีผลการดำเนินงานดังนี้
ผู้รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบ้ติงานตามแผนยุทรศาสตร์และแผนปฏิปีพกิาร และส!ป 
รายไตรมาส พร้อมทั้งริเคราะห์ผลการปฏิบติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองคกว 

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) มีผลการดำเนินงานดังน
ผู้รับผิดชอบมีการนำผลการสำรวจ Happinometer มาใช้ประโยชน์และปรับป!ง แกไช

- มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการปฏิปีติงาน ระดับโรงพยาบาล จำนวน ๔ ครัง
- หน่วยงานมีการ Training ภายในหน่วยงาน 

๓. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)
- โรงพยาบาลมีแผนการเพ่ิมรายได ้และลดรายจ่ายองค์กร

สถานการถรการเงินชองโรงพยาบาล เน เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เท่ากับ ระดับ ๑ 

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้ารับการประชุมชี้แจงเรื่องกฎ ระเบียบ รินัยชองเจ้าหน้าท ร้อยละ

๑๐๐
เจ้าหน้าที่ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ร้อยละ ๑0๐
หน่วยงานมีการจัดทำเอกสารควบคุมภายใน จำนวม ®๓ กสุ่มงาน คิดเปนรอยละ ๑๐0 

มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจการทำงาม^อ,3พ้าหนั™ มาใช้ประกอบการ 

พิจารณาความดีความชอบ จำนวน ๒ ครัง

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ปัจจัยเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิปีติการการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ๔ ต้าน 

มติที่ประชุม ให้มีการดำเนินการในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๕
๓.๒ ให้ทุกหน่วยงาน ตามผังโครงสร้างโรงพยาบาลกยนุรี ทั้งกลุ่มงาน และหน่วยงานย่อย ดัดทำ Flow 

chart, ตารางริเคราะห์ความเส่ียง, ปค•๕, ปค•๕ และ Risk profit ประจำป ี๒๕๖๕ 

1เสิที่ปร^ม ให้หน่วยงานดำเนินการตั้งแต่เดือนนี ้และส่งงานภายใน มกราคม ๒£๖๔ และกำหนดหน่วยงานตาม 

โครงสร้างนี้
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วาระที ่๔ เรื่องอื่นๆ
ป ี๒๕๖๓ ผลการประฌํนประสิทธิภาพของการบรหารความเส่ียง มีดังนี ้

๑. ประสิทธิภาพในการด้นหา
สัดส่วนการรายงานอุบัตการณ์ Near miss ะ Miss เท่ากับ ๗๔.๖๔ ะ ๒๔.๓๔ ซึ่งเป็นสัดส่วนทเปนไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด

สัดส่วนการรายงานๆบัตการณ ์Clinic ะ Non-clinic เท่ากับ ๗๓.๐๘ ะ ๒๖.๙๑ ซึ่งเปนสัดส่วนทเป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไนส่วนของ Common clinical risk ะ Specific clinical risk เท่ากับ ๙๙.๘๐ ะ 
๐.๑๙ ซึ่งยังพบว่า การรายงาน Specific clinical risk ยังมีรายงานเข้ามาน้อยอยู่มาก
การรายงานอุบตการณ์จำแนกตามรายไปรนกรบ ดังนี ้โปรแกรมด้านระบบยา ๔๑•๘๔%, โปรแกรมเวข 
ระเบียนและสารสนเทศ ๑๖.๗๑%, โปรแกรมด้านดูแลผู้ป่วย ๑๔.๐๒%, โปรแกรมด้านสิทธิผู้ป่วยและ 
จรยธรรมองคํกร ๔.๘๒%, โปรแกรมด้าน 1C ๔.๘๒%, โปรแกรมด้าน ENV ๒.๘๓%, โปรแกรมด้าน 

ประสานงาน ๒.๔๔%,โปรแกรมด้านการจัดการเครื่องมี® ๑•๙๘% และโปรแกรมด้านอาชีวอนาม,ีย 
๐.๔๒% พบว่า โปรแกรมด้านระบบยา มีข้อมูลมากที่สุด ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูล Med error ของ 
หน่วยงาน แต่โปรแกรมด้าน 1C และ ENV มีขอมูลน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก 
กิจกรรมเชิงรุกมีน้อย และยังขาดการเซึ่อมโยงข้อมูล

การรายงานอุน้ตการณ ์จำแนกตามรายข่องทาง พบว่า ข่องทางการรายงานขอมู^ม ^ ของทาง โดแก 

การรายงานผ่านใบ IR, ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน, ระบบการรายงาน Med error, IC Round, ENV Round, 
และการเก็บข้อมูลของหน่วยงาน จะเท้นได้ว่า จำนวนช่องทางการรายงานยังมีไมหอาก^ลาย ^น^ 

๒๔๖๓ จีงมีแผนในการเพ่ิมช่องทางการรายงาบ จากหน่วยงาน โดยใหผู้ประสานความเสี่ยงป่ระจำ 
หน่วยงาน เป็นผู้เซ่ึอมโยงข้อมูล 

๒. ประสิทธิภาพในการรายงาน
อัตราการรายงานอุน้ตการณ ์คิดเป็น ๙๐.๒๗ ต่อ ๑,0๐๐ วันนอน (จำนวน ๗๐๖ รายงาน) ขงพบวา ม 
อัตราการรายงานที่ลดลงจากป็ที่ผ่านมา



- หน่วยงาน ที่มีการรายงานลุบัดิการณ ์ผ่านใบ IR คิดเป็น ๖๑.๒๙% (จำนวน ๑๙ หน่วยงาน จาก ๓๑ 

หน่วยงานทั้งหมด) ซึ่งพบว่า ยังไม่เป็นไปตามเกณท์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐) ส่วนใหญ่หน่วยงานที่มีการ 
รายงานอุ,บดกาณ์ เป็นหน่วยงานทางคลินิก

๓. ประสิทธิภาพในการจัดการ
- การจัดการและตอบสนองต่ออุบ้ตการณ ์ทางคลินิก ระดับ E ซ้นไป และทั่วไป ระดับ ๓-๔ ภายในเวลาที ่

กำหนด คิดเป็น ๘๕:.๗๑% (จำนวน ๖ เรื่อง จาก ๗ เรื่อง) ซึ่งพบว่า การตอบสนองต่อปัญหาสำคัญที่เกิด 

ยังไม่เป็นไปตามเปัาหมายท่ีกำหนด (๑๐๐%)
- การเกิดอุบัตการณ์ซ์า ของอุบัตการณ์ ทางคลินิก ระดับ E ซ้นไป และท่ัวไป ระดับ ๓-๔ ที่ ได้รับการ 

ทบทวนแล้ว จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก ่การบาดเจ็บจากการทำงาน
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