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สภาพปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อม



อบุติัการณ์ความเส่ียงด้านการฝึกปฏิบติังานในหอผูป่้วยของ

นักศึกษาพยาบาล
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ความคดิเห็นของคณะกรรมการวทิยาลยัและผู้ใช้บณัฑิต



 

 

ผลการ

วเิคราะห์ระบบ

การจัดการ

ปัญหาหรือ

อุบัติการณ์

ความเส่ียง

การแก้ไขปัญหามุ่งไปท่ีตวั

บคุคล มากกว่าการแก้ไข

ปัญหาท่ีระบบ

และมีการตาํหนิ/ลงโทษแก่

ผูก้ระทาํผิดพลาด

การจดัเกบ็ข้อมลู

อบุติัการณ์ไม่เป็นระบบ

และไม่ได้นํามาวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบให้เป็น

สารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ใน

การบริหารจดัการ

ไม่มีการทบทวน

อบุติัการณ์เพ่ือค้นหา

สาเหตแุละนําไปปรบัปรงุ

แก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เกิด

อบุติัการณ์ซํา้ 

การจดัการปัญหามีลกัษณะ

รบั > รกุ

ไม่ตอบสนองและไม่

สอดคล้องกบัระบบบริหาร

ความเส่ียง ของ แหล่งฝึก



 

 

ผลการ

วเิคราะห์ระบบ

การควบคุม

ภายในของ

วทิยาลยั

ไม่มีการกาํหนดพืน้ท่ี

เป้าหมายหน่วยงานย่อย

ของการควบคมุภายใน

มองแยกส่วนหรือไม่บรูณาการ

กบัการบริหารความเส่ียง

การค้นหาความเส่ียงไม่

ครอบคลมุกระบวนการ

งานหลกัของการปฏิบติังาน

แต่ละหน่วยงาน ระบบการตรวจสอบภายใน

ไม่จริงจงั/ไม่ต่อเน่ืองหรือทาํ

ปีละ 1 ครัง้เพ่ือส่ง สบช.

แผนการบริหารความเส่ียง/

ป้องกนัความเส่ียงไม่ได้ถกู

นําไปสู่การปฏิบติัหรือ

ทดสอบว่าปฏิบติัได้ผลดีไม่

มีอบุติัการณ์ความเส่ียง

ไม่มีการเฝ้าระวงั ไม่

ติดตามไม่บนัทึก ไม่

รายงานอบุติัการณ์ความ

เส่ียง ของหน่วยงานตนเอง



ปัจจยัภายนอก
1. หลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี

2. มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA) 

3. การทาํคาํรับรองการปฏบิตัริาชการ 

4.มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

5. มาตรฐานการศึกษาของชาติ

6. เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

7. เกณฑป์ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2553



วพบ.พะเยา เริม่ตน้

บรหิารความเสี่ยง

อยา่งไร ?? 

การบริหารความเส่ียง

จงึเร่ิมต้นเมือ่ปี พ.ศ. 2549



 

 

รวบรวมข้อมูล

อุบัตกิารณ์

ความเส่ียง

จากแหล่งข้อมูล

ต่าง ๆ 

ไดข้อ้มลูอบุติัการณค์วามเส่ียง

ยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2545 



 

 

กาํหนดโปรมแกรมความเส่ียง บญัชีความเส่ียง

1. ด้านการเงินและงบประมาณ 

2. ด้านนโยบาย/การบริหารจดัการทัว่ไป

3. ด้านจริยธรรม คณุธรรมนักศึกษา อาจารยแ์ละบคุลากร

4. ด้านการปฏิบติังานด้านการเรียนการสอน

5. ด้านการปฏิบติังานการบริการวิชาการและศนูยศึ์กษา

6. ด้านการปฏิบติังานการวิจยั

7. ด้านการปฏิบติังานด้านยทุธศาสตรแ์ละประกนัคณุภาพการศึกษา

8. ด้านการปฏิบติังานกิจการนักศึกษาหอพกัและการบริการนักศึกษา

9. เหตกุารณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อวิทยาลยั



 

 

จดัทําแบบบนัทึกอบุติัการณค์วามเส่ียง

ตามโปรแกรมและบญัชีความส่ียงท่ีรวบรวมได้

1.รวบรวมบันทกึเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้

2. รวบรวมเป็นบทเรียนเพือ่การแก้ไข

3. สร้างวฒันธรรมในการเรียนรู้ร่วมกนัโดยไม่

กล่าวโทษกนั



 

 
จดัทําแบบบนัทึกอบุติัการณค์วามเส่ียง

จากการฝึกปฏิบติัของอาจารยแ์ละนกัศึกษา



 

 
จัดระบบช่องทางการรายงานความเส่ียง การจัดการความเส่ียง  



 

 

จัดทาํคู่มือการบริหารความเส่ียงและเผยแพร่ให้บุคลากร



 

 

จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

จดัอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความ

เส่ียงแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย  วตัถปุระสงคก์ารบริหารความเส่ียง

กาํหนดโครงสร้างงานบริหารความเส่ียง

แผนพฒันาระบบบริหารความเส่ียง 



 

 

เตรียมความพร้อมและการสร้างการมีส่วนร่วมของ

อาจารย ์บุคลาการสายสนบัสนุน



 

 

พฒันาทกัษะการคน้หาความเส่ียงจากกระบวนหลกั

แก่ทีมบุคลากรท่ีรับผดิชอบงานธุรการ



 

 

การมีส่วนร่วมของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน

จดัทาํกระบวนการ

งานหลกั ของ

หน่วยงาน

ค้นหาความเส่ียง

จากกระบวนการ

งานหลกั

วิเคราะหร์ะดบั

ความรนุแรงของ

ความเส่ียง

จดัลาํดบัความ

รนุแรงความ

ความเส่ียง

จดัทาํแผนการจดัการความ

เส่ียงของหน่วยงานย่อย

นําแผนจดัการความ

เส่ียงไปสู่การปฏิบติั

เฝ้าระวงัอุบัตกิารณ์ความ

เส่ียงของหน่วยงาน

รายงานอบุติัการณ์

ความเส่ียงต่อ

ผูจ้ดัการความเส่ียง

ปรับปรุงแก้ไข



จดัทํารายงาน

ผลการ

ตรวจสอบภายใน

ต่อคณะ

กรรมการบรหิาร

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

เขา้ตรวจสอบภายในหน่วยงานยอ่ยตามแผน

จดัการความเส่ียงของหน่วยงานยอ่ย

รายงานการควบคมุ

ภายในต่อ สบช. ทกุ

ส้ินปีงบประมาณ



 

 

กาํหนดวาระการรายงานอุบตัิการณ์ความเส่ียง และการติดตามการแก้ไขในการ

ประชุมประจําเดอืนคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่



 

 

เผยแพร่ ส่ือสาร อุบัติการณ์ความเส่ียง และผลการแก้ไขปรับปรุงให้กบันักศึกษา

ประจําทุกเดอืน



สรปุอบุติัการณค์วามเส่ียงประจําปี/

ทบทวนบญัชีความเส่ียง แนวปฏิบติั

จดัทําค ู่มือปฏิบติังาน/ถอดบทเรยีน



การบริหารความเส่ียง

ความปลอดภยัผูป่้วย 

กบั บทบาทของ

สถาบนัการศึกษาท่ี

ผลิตพยาบาลเข้าสู่

ระบบบริการสขุภาพ

บทบาทของ

อาจารย์

พยาบาล และ

นักศึกษา

พยาบาลต่อ

ความปลอดภยั

ผูป่้วย 



สาเหตขุองการเกิดอบุติัการณ์

ความเส่ียง

ต่อความไมป่ลอดภยัผ ูป่้วยสว่นใหญ่เกิดจาก

พยาบาลขาดความตระหนกัไมป่ฏิบติัตามมาตรฐาน!!!!



วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาได้สร้าง

ความตระหนัก ในเร่ืองความปลอดภยัผู้ป่วย 

และสร้างภูมคุ้ิมกนัให้แก่นักศึกษาพยาบาลให้

ปลอดภยัจากการถูกฟ้องร้อง



การบรูณาการวิชาการบริหารการพยาบาล

ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั









สาํรวจความคิดเหน็ประเดน็และ

แนวโน้มการบริหารความเส่ียง

และความปลอดภยัผูป่้วยกบั

อาจารยพ่ี์เลี้ยงแหล่งฝึก

ออกแบบการสอนตาม

กรอบ TQF ใน มคอ. 3 

และ มคอ.4



ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก

ปฏิบติับนหอผูป่้วย

ปฐมนิเทศและศึกษาดงูานระบบ

บริหารความเส่ียงและความปลอดภยั

ผูป่้วยในโรงพยาบาลแหล่งฝึก



ปฐมนิเทศและศึกษาระบบการบรหิารความเส่ียงโรงพยาบาลแหลง่ฝึก



นักศึกษารบัการปฐมนิเทศระบบบริหารความ

เส่ียงและความปลอดภยัผูป่้วยบนหอผูป่้วย
นักศึกษาค้นหาความเส่ียงผูป่้วย ร่วมกบั

อาจารยพ่ี์เลีย้ง



pre-post conference

ประเดน็ความเส่ียงและความปลอดภยัผูป่้วยร่วมกบัทีมการ



นักศึกษาบนัทึกรายงานอบุติัการณ์ความเส่ียง

ท่ีเกิดขึน้ขณะฝึกปฏิบติั



นักศึกษาทบทวนอบุติัการณ์ความเส่ียงร่วมกบัทีมพยาบาลพ่ีเลี้ยง

และอาจารยพ์ยาบาล



 

 



 

 

รวบรวมอบุติัการณ์ความเส่ียงและสรปุ

รายงานอบุติัการณ์ความเส่ียงของกลุ่ม



นกัศึกษานําเสนอ

อบุติัการณค์วามเส่ียงขณะข้ึนฝึกปฏิบติั



นักศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเดน็อบุติัการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้









บรรจ ุหวัข้อการประเมินทางการพยาบาล

เพ่ือค้นหาความเส่ียง ความไม่ปลอดภยัผูป่้วย

 ในวิชาแนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล

 โดยให้วิเคราะหก์รณีศึกษาในนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2



นกัศึกษาคน้หาความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มของวิทยาลยั
รว่มกบัผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรความปลอดภยัดา้น

สิ่งแวดลอ้ม



นกัศึกษาคน้หาความเส่ียง ศนูยเ์ด็กเลก็ของวิทยาลยั



นกัศึกษาคน้หาความเส่ียง สมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั

และวางแนวทางป้องกนัอบุตักิารณค์วามเส่ียง



ขีม่อเตอร์ไซด์

ไม่สวมหมวกนิรภัย

ธรรมนญูการขบัข่ี

รถมอเตอรไ์ซดใ์นนกัศึกษา

นกัศึกษาทบทวน

อบุติัการณท่ี์เกิดกบันกัศึกษา



จดัตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งในนกัศึกษาแตล่ะชัน้ปี



กิจกรรมเสริมความรู้ความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้องของพยาบาล 

กบั ความไม่ปลอดภยัผูป่้วยแก่นักศึกษา







วิจยัอบุติัการณค์วามเส่ียงดา้นยา

ของนกัศึกษาพยาบาล 

: กรณีศึกษายอ้นหลงั 3 ปี



ฐานข้อมลูอบุติัการณ์ความเส่ียงจากการฝึก

ปฏิบติัของอาจารยแ์ละนักศึกษาพยาบาล



ผลลพัธแ์ละการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้

มีระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจนและมีการนําระบบ

ไปสู่การปฏิบติัได้อย่างแท้จริง

มีรปูแบบการบรูณาการการบริหารความเส่ียงกบัการเรียนการสอน

มีรปูแบบการบรูณาการการบริหารความเส่ียงของระบบบริการ

สขุภาพร่วมกบัความเส่ียงของสถาบนัการศึกษา

มีข้อมูลอุบตัิการณ์ความเส่ียงทีผู่้บริหารนําใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการ



วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 การปรับปรุงเปลีย่นแปลงความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม



วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

การปรับปรุงเปลีย่นแปลงความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม





ผลงานวิจยัเรื่อง

วฒันธรรมความปลอดภยัผ ูป่้วยและการพฒันา

วฒันธรรมความปลอดภยัผ ูป่้วย

นํามาใช้ในการเรียนการสอน

วชิาการบริหารการพยาบาล

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://byfiles.storage.live.com/y1p_Pm13VrxwWtAlkuo8O4r8MloBhHlBNP7CQ2wnh23q_nQe8H9fCf0-4A1qXTEX0yea2PpCdQW5qw&imgrefurl=http://pasitpon.spaces.live.com/&usg=__ZLLCJ8Dj4VT2TebXOmnh2jBcww8=&h=111&w=111&sz=4&hl=th&start=186&zoom=0&itbs=1&tbnid=2KQYN7dqTyk50M:&tbnh=86&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2592%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%26start%3D180%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1�
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แลกเปลี่ยนเรยีนร ูป้ระสบการณก์ารบรหิาร

ความเส่ียงกบัวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา.



แลกเปลี่ยนเรยีนร ูป้ระสบการณก์ารบรหิารความเส่ียง

กบัวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสระบรุ.ี



แลกเปลีย่นเรยีนร ูป้ระสบการณก์ารบรหิาร

ความเส่ียงกบัสถาบนัการศึกษาในเวทีนําเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี



ตวับ่งช้ีความสาํเรจ็ของการบริหารความเส่ียง

ลาํดั

บ

ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็

การบริหารความเส่ียง

เป้า

หมาย

ผลงานท่ีปฏิบติัได้

ปีการศึกษา

2549 2550 2551 2552 255

3

1. ระดบัคณุภาพการบริหาร

ความเส่ียงตามเกณฑ ์สกอ. 

ปีการศึกษา 2549-2552 

5 

ระดบั

5 

ระดบั

5 

ระดบั

5 

ระดบั

5 

ระดบั
-



มีนโยบายชัดเจน

มีการกาํกบัตดิตามต่อเน่ือง

สนับสนุนงบประมาณ

ตอบสนองแก้ไขปัญหาต่ออุบตักิารณ์ความเส่ียง

ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็



บุคลากรให้ความร่วมมือในการ ค้นหา วเิคราะห์ จัดทาํแผนบริหารความเส่ียง

ของหน่วยงาน รายงานอุบตัิการณ์ความเส่ียงวเิคราะห์ ค้นหาสาเหตุของ

อุบตักิารณ์ความเส่ียง และให้ข้อคดิเห็นต่อการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง

ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็



นักศึกษาให้ความร่วมมือในการค้นหาความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ในช้ันปี 

ในครอบครัวเดียวกนั  ในผู้ป่วย  กาํหนดแนวทางการป้องกนั และรายงาน

อุบัติการณ์ความเส่ียง ค้นหาสาเหตุและให้ข้อคดิเห็นต่อการพฒันาระบบ

บริหารความเส่ียง

ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็



ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็

การได้รับ

ความ

ร่วมมือจาก

องค์กร

ภายนอก



ปัจจยัแห่ง

ความสําเร็จ

อืน่ ๆ 

มกีารส่ือสาร

อุบัตกิารณ์

ความเส่ียง

และการแก้ไข

ปัญหาให้กบั

บุคลากร

นักศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง

มกีารเตรียม

ความพร้อม

ของบุคลากร

ให้มคีวามรู้ 

ความเข้าใจ 

และให้มี

ทศันคตทิี่ด ี

ต่อการ

บริหารความ

เส่ียง อย่าง

ต่อเน่ือง

มรีะบบการค้นหา

ความเส่ียง ที่

ครอบคลุม

กระบวนการงานของ

หน่วยงานย่อยและมี

การจดัทาํแผนบริหาร

ความเส่ียงตามความ

รุนแรง

มีความมุ่งม่ัน 

ทุ่มเท ของ

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง

มรีะบบตดิตาม รายงาน

อุบัตกิารณ์ความเส่ียงอย่าง

ต่อเน่ืองประจาํทุกเดอืน



วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ขอขอบคุณ
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