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ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่สะเรียง 
 

1. เป้าหมาย 
 
 1. ผู้รับบริการมีความปลอดภัย  ไม่เกิดความเสี่ยงจากการรับบริการ  หรือได้รับผลกระทบจากความ  
              เสี่ยงน้อยที่สุด 

2. ผู้ให้บริการมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ผู้ให้บริการมีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักในการค้นหา  ป้องกัน  และแก้ไขความเสี่ยงเชิงระบบ 

 
2. ค าจ ากัดความ 
 
 1. ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  โอกาสที่จะประสบกับอันตรายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ
การไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นอันตรายหรือการบาดเจ็บต่อร่างกายและจิตใจที่เกิดจาก
เหตุร้าย ภาวะคุกคาม ความไม่แน่นอน ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีช่องโหว่ ความไม่พร้อมในด้านต่างๆ 
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย และอ่ืนๆ ต่อผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กร และชุมชน 
 
 2. บัญชีรายการความเสี่ยง (Risk  Profile)  หมายถึง  รายการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อาจ
เกิดข้ึนหรือเคยเกิดข้ึน  ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมจัดท าข้ึนโดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์  ข้อมูล
ในอดีต  การทบทวนกระบวนการท างานของหน่วยงานเองหรือจากหน่วยงานอ่ืนๆ  และทบทวนเหตุการณ์
ต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  พร้อมวางมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง  ทั้งในระดับโรงพยาบาลและ
หน่วยงาน  
 
 3. ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk register) หมายถึง เอกสารที่ช่วยในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมทุกข้ันตอน พร้อมทั้งมีการวางแผนในการป้องกัน การจัดการและประเมินผล เพื่อให้การ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีชีวิต มีพลวัตร เห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ 
 

3. เหตุการณ์เกือบพลาด (Near  Miss)  หมายถึง  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกือบเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์  หรือไม่เกิดขึ้นเพราะแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน  หรือด้วยความบังเอิญป้องกันได้ทันก่อนเกิด
เหตุการณ์ 

 
4. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse  Event)  หมายถึง  การบาดเจ็บ  อันตรายหรือ

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลจากการดูแลรักษา  มิใช่กระบวนการตามธรรมชาติของโรค  ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต  
นอนโรงพยาบาลนานขึ้น  หรืออวัยวะสูญเสียการท าหน้าที่  เป็นเหตุการณ์หรืออุบัติการณ์ซึ่งน าไปสู่อันตราย 
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5. เหตุการณ์พึงสังวร (Sentinel Event)  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดการณ์มาก่อน  
และอาจจะมีผลท าให้เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิต  หรือส่งผลร้ายแรงทางด้านจิตใจ  โดยไม่มีความสัมพันธ์
กับพยาธิสภาพของโรคที่ผู้ป่วยเป็น  หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถระงับได้ในโรงพยาบาล  และอาจ
ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล  ต้องรายงานทนัทีและบันทึกรายงานอุบัติการณ์ภายใน  24  ชั่วโมง  
ได้แก่ 

1. การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในโรงพยาบาล ( ฆ่าตัวตาย  ถูกผู้อื่นท าให้ตาย  ถูกสัตว์ท า
ร้ายตาย  ตายโดยอุบัติเหตุ  ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ ) 

2. การท าร้ายร่างกาย  การข่มขืนหรือล่วงเกินทางเพศ  การฆาตกรรมที่เกิดในโรงพยาบาล 
3. อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขณะออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานบริการ

ท าให้เกิดการเสียชีวิต  บาดเจ็บหรือสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ 
4. ความคลาดเคลื่อนทางยา สารน้ า เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่น าไปสู่การเสียชีวิต

หรือพิการ 
5. การผ่าตัดผิดต าแหน่ง  ผิดประเภท  ผิดคน 
6. ผู้ป่วยได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากความบกพร่องของอุปกรณ์  เครื่องมือทาง

การแพทย์  รวมถึงจากบุคลากรทางการแพทย์  กระบวนการรักษา  การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานอัน
เป็นเหตุให้พิการหรือเสียชีวิต   

7. การลักพาตัวทารก  การส่งมอบทารกผิดครอบครัว 
8. อัคคีภัย  ภัยพิบัติ  อุบัติเหตุหมู่ 
9. เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง  การฟ้องร้อง  หรือมีสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 

 6. รายงานอุบัติการณ์ (Incident  Report) หมายถึง  สิ่งผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วย  
และเจ้าหน้าที่  โดยไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ  นโยบายหรือมาตรฐานของโรงพยาบาล  อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วย  และเจ้าหน้าที่  รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ 
 
 7. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง  การค้นหา  การประเมินความรุนแรง  
และการด าเนินการเพ่ือป้องกันการเกิดความเสี่ยง  รวมทั้งการจัดการเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  และการประเมินผล  
เฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

8. วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)  หมายถึง  คุณลักษณะขององค์กรในด้านความ
ปลอดภัยดังนี้ 

1. การรับรู้ถึงธรรมชาติในกิจกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงสูง  มีโอกาสเกิดความผิดพลั้ง 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีการต าหนิกัน  บุคลากรสามารถรายงานความผิดพลั้งหรือเหตุการณ์  
   เกือบพลาด (Near Miss) โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษ 
3. มีความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางเพ่ือป้องกันความล่อแหลมต่างๆ 
4. ความเต็มใจขององค์กรที่จะสนับสนุน 
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3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นที่ 1  การค้นหาความเสี่ยง 
 

1.1      อุบัติการณ์ (IR)  
1.2      ระบบบันทึกข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
1.3      การทบทวนเวชระเบียน   
1.4      ข้อร้องเรียน   
1.5      12  กิจกรรมทบทวน   
1.6      ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย / จากกระบวนการท างาน   
1.7      Clinical  Tracer   
1.8      การเดิน  Round 
1.9      RCA / FMEA 
1.10 การใช้  C3THER   
1.11 การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ   
1.12 ค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญ 
1.13 Patient Safety Goal ( SIMPLE ) 

 
ขั้นที่ 2  การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจะคลอบคลุมถึงการจ าแนกประเภทความเสี่ยง  การประเมิน

ระดับความรุนแรง  และการประมวลผลข้อมูลความเสี่ยง 
 
2.1 การจ าแนกประเภทความเสี่ยง  แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดังนี้ 

 
2.1.1. ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการดูแล 

รักษา  ซึ่งส่งผลต่อสภาพร่างกายของผู้ป่วย  แบ่งเป็น   
1. ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป (Common Clinical Risk)  หมายถึง  เหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์อันเนื่องจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง  หรือไม่มีประสิทธิภาพ  
สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยไม่จ าเพาะโรคใดโรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ  เช่น  ความปลอดภัยจากการใช้ยา  สารน้ า  และเลือด,  การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ   
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2. ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk)  หมายถึง  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเนื่องจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง  หรือไม่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยโรคใดโรคหนึ่ง  เป็นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  เช่น  การตกเลือดหลังคลอดในกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด  ไส้ติ่งแตก
ในกลุ่มผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ  ภาวะ  Hypoglycemia  ในผู้ป่วยเบาหวาน 

 
2.1.2 ความเสี่ยงท่ัวไป (General Risk หรือ Non Clinical Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยง 

ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการรักษาพยาบาล  แต่เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อความเสียหาย  เช่น 
ด้านระบบบริการ  ขั้นตอนบริการ  หมายถึง  อุบัติการณ์การดูแลช่วยเหลือ  การ

ให้ข้อมูล  การช่วยเหลืออ านวยความสะดวก  พฤติกรรมบริการ  ขั้นตอนการบริการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หมายถึง  อุบัติการณ์ที่

เกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวก  อุบัติการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
สุขภาพบุคลากร  ความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์  หมายถึง  อุบัติการณ์ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การแพทย์  เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไป  รวมทั้งรถยนต์ราชการ  ซึ่งท าให้เกิดการไม่มีใช้  ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ  ไม่พร้อมใช้งาน  หรือระบบขัดข้อง 

ด้านเวชระเบียน  หมายถึง  อุบัติการณ์เก่ียวกับเอกสาร  ประวัติผู้ป่วย  เช่น  การ
บันทึก  การค้นหา  การระบุตัวผู้ป่วย  การบันทึกสิทธิ์การรักษา  การบันทึกค่า
รักษาพยาบาล  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสภาพ  การสื่อสารของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ด้านข้อร้องเรียนและสิทธิผู้ป่วย  หมายถึง  อุบัติการณ์เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์
ผู้ป่วย  เช่น  การให้ข้อมูลก่อนการลงนามยินยอมรับการรักษา  การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  
การตัดสินใจรับหรือไม่รับการรักษา 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  หมายถึง  อุบัติการณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  ความ
ไม่พร้อมใช้  โปรแกรมการสื่อสารบันทึก  การจัดเก็บข้อมูล  ระบบอินเตอร์เน็ต 

ด้านการเงิน  หมายถึง  อุบัติการณ์เก่ียวกับค่ารักษา  การสูญเสียรายได้อันเป็น
ทรัพย์สินทางราชการ 
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2.2 การแบ่งระดับความรุนแรงและการจัดกลุ่มความเสี่ยง   
 

แยกระดับตามกลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยง  จากระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ ( National Reporting and Learning System ) ดังนี้ 

 
2.2.1   กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิก  ก าหนดระดับความรุนแรง  เป็นระดับ  A - I  ตาม

รายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับ ผลกระทบ ความรุนแรง 
A ( เกิดที่นี่ )  เกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเอง  สามารถปรับแก้ไขได้

ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อื่นและผู้ป่วย 
น้อย 

B ( เกิดที่ไกล )  เกิดเหตุการณ์ / ความผิดพลาดขึ้นแล้ว  โดยส่งต่อเหตุการณ์ / ความ
ผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่น  แต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้  โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆถึงผู้ป่วย 

C ( เกิดกับใคร )  เกิดเหตุการณ์ / ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผู้ป่วย  แต่ไม่เกิด
อันตรายหรือเสียหาย 

D ( ให้ระวัง )  เกิดความผิดพลาดขึ้น  มีผลกระทบถึงผู้ป่วยต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ว่าจะไม่เป็นอันตราย 

ปานกลาง 

E ( ต้องรักษา )  เกิดความผิดพลาดขึ้น  มีผลกระทบถึงผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข 
/รักษาเพ่ิมมากข้ึน 

F ( เยียวยานาน )  เกิดความผิดพลาดขึ้น  มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติ  
หรือเกินก าหนด  ผู้ป่วยต้องรักษา / นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

G ( ต้องพิการ )  เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการถาวร  หรือมี
ผลกระทบท าให้เสียชื่อเสียง / ความน่าเชื่อถือ / หรือมีการร้องเรียน 

มาก 

H ( ต้องการปั้ม )  เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยมีผลท าให้ต้องท าการช่วยชีวิต  หรือกรณีท าให้
เสียชื่อเสียง และ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล 

I ( จ าใจลา )  เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต  เสียชื่อเสียง  โดยมีการ
ฟ้องร้องทางศาล / สื่อ 
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2.2.2   กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป  ก าหนดระดับความรุนแรง  เป็นระดับ  1 - 5 ตามรายละเอียดดังนี้ * 
 

ระดับ ผลกระทบ ความรุนแรง 
1 เกิดความผิดพลาดขึ้น  แตไ่ม่มีผลกระทบต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน       

( เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 0 – 20,000  บาท )  
น้อย 

2 เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว  โดยมีผลกระทบ ( ที่ควบคุมได้ ) ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน ( เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 20,001 – 50,000 บาท ) 

3 เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว  และมีผลกระทบ ( ที่ต้องท าการแก้ไข ) ต่อผลส าเร็จหรือ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ( เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000  
บาท ) 

ปานกลาง 

4 เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว  และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ( เกิดผล
กระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 200,000 บาท ) 

มาก 

5 เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว  และมีผลท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ท า
ให้ภารกิจขององค์กรเสียหายอย่างร้ายแรง ( เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 
200,000 บาท ) 

 
* ผ่านการพิจารณาก าหนดมูลค่าความเสียหายโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  3 ตุลาคม  2562 
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โปรแกรมความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  8  โปรแกรม  ดังนี้ 
 

โปรแกรม ความหมาย ทีมรับผิดชอบ 
ความเสี่ยงทั่วไปและระบบบริการ อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากกระบวนการบริการผู้ป่วย  ระบบการ

บันทึกเวชระเบียน  การตรวจสอบสิทธิ์  การสื่อสาร 
PCT/ เวชระเบียน/
งานประกัน/Lab/

เอกซ์เรย์ 
ความเสี่ยงทางคลินิกและความ
เสี่ยงเฉพาะโรค 

อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากกระบวนการดูแลผู้ป่วย  การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและห้องเอ็กซเรย์  การวินิจฉัย  
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา  รวมถึงกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยในระบบบริการเฉพาะโรค   

PCT 

ความปลอดภัยด้านยา  สารน้ า  
เลือดและส่วนประกอบของเลือด 

อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยา  สารน้ า  
เลือด  และส่วนประกอบของเลือด 

PTC 

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อที่
เกิดจากพฤติกรรมของบุคคล 

IC 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย   

อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากความไม่ปลอดภัยของอาคารสถานที่  
สาธารณูปโภค  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ  อุบัติการณ์ด้านการเงิน  
และอุบัติการณ์ที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ENV 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ 
 

อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย  อุบัติเหตุ  
หรือบาดเจ็บจากการท างานที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเจ้าหน้าที่  
และการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  กฎระเบียบวัฒนธรรมของ
องค์กร 

งานอาชีวอนามัย 

สิทธิผู้ป่วยและข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจ  ไม่ได้รับ
การตอบสนอง  อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
บุคลากรและองค์กร  การกระท าที่ไม่คุ้มครองสิทธิของ
ผู้ป่วย 

PCT 
คณะกรรมการรับ

ข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการ
เจรจาไกล่เกลี่ย 

ความปลอดภัยและความเพียงพอ
ด้านเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 

อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากเครื่องมือ  อุปกรณ์ทางการแพทย์
และเครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เครื่องมือหมดอายุ  ไม่เพียงพอ 

พัสดุ 
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ขั้นตอนที่  3  การจัดการความเสี่ยง 
แนวทางการรายงานและการจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเกิดอุบัติการณ์ / เหตุการณ์ส าคัญ 

ประเมินระดับความรุนแรง 

1. แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและ
แพทย์เจ้าของไข้ทันที 
2. ส่งรายงานอุบัติการณ์ผ่านระบบ 
HRM on Cloud 
3. ส่งรายงานการทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขร่วมกันทั้งภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน ภายใน      
2 สัปดาห ์

ระดับความรุนแรง D-F 
หรือ 3 

 

ระดับความรุนแรง G-I 
หรือ 4-5 

 
1. แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและ
แพทย์เจ้าของไข้ทันที 
2. แจ้งผู้อ านวยการโรงพยาบาล
หรือรักษาการทันที ภายใน 24 
ชั่วโมง 
3. ส่งรายงานอุบัติการณ์ผ่านระบบ 
HRM on Cloud 
4. ร่วมกันหารากเหง้าปัญหา 
(RCA) พร้อมแนวทางปรับปรุง
แก้ไขทุกกรณี ภายใน 1 สัปดาห ์
 

ระดับความรุนแรง A-C  
หรือ 1-2 

1. แจ้งหัวหน้าหน่วยงาน 
2. ส่งรายงานอุบัติการณ์ผ่านระบบ 
HRM on Cloud 
3. พิจารณาท า RCA เมื่อเกิด
อุบัติการณ์ซ้ าและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น 
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ขั้นตอนที่  4  การประเมินผล 
 

หมายถึง  การน าเหตุการณ์  และความสูญเสียที่เกิดขึ้นตรวจสอบความเพียงพอกับวิธีการหรือ 
มาตรการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง  ซึ่งต้องมีการประเมินและติดตามดังนี้ 
 

1. การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดทุกเดือน 
2. การประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ 
3. การเกิดอุบัติการณ์ซ้ าโดยมีมาตรการป้องกันแล้ว  ตรวจสอบเหตุการณ์ซ้ าเพ่ือวาง 
   มาตรการเพิ่มเติมหรือค้นหากลยุทธ์ใหม่ 
4. มีการแจ้งกลับจากคณะกรรมการความเสี่ยงสู่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
 

4. ตัวชี้วัด 
 

4.1  ร้อยละ  100  ของหน่วยงานมีการรายงานความเสี่ยงทุกเดือน 
4.2  ร้อยละ  100  ของหน่วยงานมีการทบทวนบัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile) ที่เป็น    
                        ปัจจุบัน ทุก 6 เดือน 
4.3  ร้อยละ  100  ของอุบัติการณ์ที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง / มาก ( ระดับ D หรือ 3 ขึ้นไป )  
                        ได้รับการทบทวนแก้ไข 


