
 บทที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวก
พ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต  ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะ
ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ เช่น 
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
 3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์
จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
 4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
 5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
 6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
 ทั้งนี ้เมื่อพิจารณา “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณ ีคือ 
 8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่
จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถ
แยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ ให้เกิดความคิด 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 4.เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึงกระบวนการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุและโอกาส
ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ยิ่งมีสถานการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมมากข้ึนเท่าใด ยิ่งมีโอกาสน าไปสู่การทุจริตมากขึ้นเท่านั้น 

 
1. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโรงพยำบำลมะนัง     
กำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  
  ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความเสี่ยง ( Risk Identification )  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินและวิเคราะห์( Risk Assessment )  
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับความเสี่ยง ( Action to manage risk )  
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ( Evaluation of risk Treatment )  

ควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk): เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน 
ภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ  เหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์เกิด จากการก าหนดกลยุทธ์
ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้ โครงการขาดการยอมรับ และ
โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือ การตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Risk): เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ  องค์กร /
กระบวนการ / เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/ บุคลากร / ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
 3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Risk): เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบรายงานที่ ส าคัญ
ของโรงพยาบาล เช่น สถานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานข้อมูลส าคัญ ระบบสารสนเทศของ  องค์กร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความทันเหตุการณ์ ความปลอดภัยและการ เข้าถึงข้อมูล และการสูญ
เปล่า 
  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ (Compliance Risk): เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ กรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
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ควำมเสี่ยง หรือ ความสูญเสียด้านการด าเนินงาน ในโรงพยาบาลมะนัง แบ่งเป็น 9 ประเภทหรือโปรแกรม ได้แก่  
1) ด้านการดูแลผู้ป่วย 

2) ด้านยา 

3) ด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

4) ด้านสารสนเทศและเวชระเบียน 

5) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

6) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ ์

7) ด้านการเงินและรายได้ 

8) ด้านการบริการ และการบริหารจัดการ 

9) ด้านการร้องเรียน 

 1. โปรแกรมด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดูแลผู้ป่วย  
  1.1 การเข้าถึง/การเข้ารับบริการ เป็นความเสี่ยงในขั้นตอนตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลจนถึงจุด
รับผู้ป่วย จุด ซักประวัติเช่น Pre hospital care , ผู้ป่วยมีโรคประจาตัวไม่รู้อาการท่ีต้องมาโรงพยาบาล  
  1.2 การประเมินผู้ป่วย เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยของทุกคลินิก
บริการ  
  1.3 การวางแผนดูแล เป็นความเสี่ยงจากกระบวนการวางแผนการดูแลผู้ป่วย  
  1.4 การดูแลผู้ป่วยทั่วไป/ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง การผ่าตัด/การคลอด (มารดา/ทารก) การ
สื่อสารในการ ดูแลผู้ป่วย การพลัดตกหกล้ม การปฏิเสธการรักษา และอ่ืน ๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย  
  1.5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  
  1.6 การดูแลต่อเนื่อง 
 2. โปรแกรมด้ำนควำมคลำดเคลื่อนยำ  สำรน้ ำ  เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาทั้งหมด ได้แก่
กระบวนการสั่งใช้ยา  กระบวนการจัดยา  กระบวนการจ่ายยา  กระบวนการบริหารยา  การให้สารน้ า  การ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการให้ยา  
 3. โปรแกรมด้ำนกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล  เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การท าลายเชื้อและการ
ท าให้ปราศจากเชื้อ การแยกและการจัดขยะ การถูกของมีคมทิ่มตา/สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง การระบุวัน
หมดอายุของอุปกรณ์น้ ายาและยาต่างๆที่มีการเปิดใช้  
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 4. โปรแกรมด้ำนเวชระเบียนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้แก่ อุบัติการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ความไม่พร้อมใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมการสื่อสารบันทึก , การจัดเก็บข้อมูล และเก่ียวกับข้อมูลสถิติต่าง ๆ การ
ส่งรายงาน , การรวบรวมข้อมูลทางสถิติไม่ทันเวลา , เวชระเบียน ได้แก่ อุบัติการณ์เกี่ยวกับเอกสารประวัติของ
ผู้ป่วย เช่น การบันทึก การจัดเก็บ การค้นหา การระบุตัว ผู้ป่วย การบันทึกสิทธิการรักษา การบันทึกค่า
รักษาพยาบาล การบันทึกที่แสดงถึงคุณภาพการรักษาพยาบาล  การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การสื่อสาร
ของสหสาขาวิชาชีพ 
 5. โปรแกรมด้ำน สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย  แบ่งออกเป็น  
  1. โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ พ้ืน หลังคา 
ไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย/ทางหนีไฟ เป็นต้น  
  2. ระบบความปลอดภัย เช่น การถูกคุกคาม ข่มขู่ของผู้รับ ผู้ให้บริการถูกทาร้ายร่างกาย การ
ทะเลาะ วิวาท การลักขโมย  
  3. อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยในการทางาน เช่น การบาดเจ็บจากการทางานที่ไม่เกี่ยวกับการ
สัมผัส เลือด แสงสว่าง ปวดหลัง ปวดไหล่จากการทางาน การไม่สวมเครื่องป้องกันอันตราย  
 6. โปรแกรมด้ำนเครื่องมือ เครื่องมือทำงกำรแพทย์   อุบัติการณ์เกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้
ในการ ดูแลรักษา   
 7. โปรแกรมด้ำนกำรเงินและรำยได้    การเงิน หมายถึง การเกิดความเสียหายในด้านการเงิน การ
คลัง เช่นอุบัติการณ์เกี่ยวกับค่ารักษา  การสูญเสียรายได้ทรัพย์สินทางราชการต่าง ๆ มูลค่าความปลอดภัยด้าน
ทรัพย์การเบิกค่าตอบแทน โครงการต่าง ๆ การ สูญเสียรายได้ทรัพย์สินทางราชการอุบัติการณ์ที่เกิดจากการดูแล
ระบบการเงิน สภาพคล่อง การทุจริต (กรรมการ ตรวจสอบภายใน / RM) (การคิดเงิน กระบวนการค้างค่าบริการ)  
 8. โปรแกรมด้ำนกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำร   หมายถึง อุบัติการณ์เกี่ยวกับการดูแล 
ช่วยเหลือ การให้ข้อมูล การช่วยเหลืออ านวยความสะดวก พฤติกรรมบริการ ขั้นตอนบริการ อุบัติการณ์ที่ท าให้
เกิดความ ล่าช้าต่อระบบการให้บริการ อุบัติการณ์เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย เช่น การให้ข้อมูลก่อนลงนาม
ยินยอมรักษา การ เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย การตัดสินใจรับหรือไม่รับการรักษาการดูแลไม่เป็นตามสิทธิที่ผู้ป่วยควร
จะได้รับ สิทธิการรักษา 
 9. โปรแกรมด้ำนข้อร้องเรียน หมำยถึง  เรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ที่ได้รับทุกช่องทำง  
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กำรแบ่งระดับควำมรุนแรงและกำรจัดกลุ่มอุบัติกำรณ์ 
 1. กำรแบ่งระดับควำมรุนแรงและกำรจัดกลุ่มอุบัติกำรณ์ทำงคลินิก แบ่งเป็น 9 ประเภท 

ระดับ ผลกระทบ กำรจัดกลุ่ม 

A มีเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอุบัติการณ์ได้ Near Miss 

B เกิดอุบัติการณ์ขึ้นแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย 

C เกิดอุบัติการณ์ขึ้นกับผู้ป่วย แต่ไม่ท าให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย Low Risk 

D เกิดอุบัติการณ์เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วย 

E เกิดอุบัติการณ์ขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการบ าบัดรักษาหรือแก้ไข Moderate  
Risk 

F เกิดอุบัติการณ์ขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องนอนรพ.หรือยืดระยะเวลา
ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป 

G เกิดอุบัติการณ์ขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวร/ความพิการแก่ผู้ป่วย High Risk 

H เกิดอุบัติการณ์ขึ้นกับผู้ป่วย และมีอันตรายต่อผู้ป่วยจนเกือบถึงแก่ชีวิต ส่งผลให้ต้องท าการ
ช่วยชีวิต 

I เกิดอุบัติการณ์ขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต 

 

 2.อุบัติกำรณ์ทั่วไปหรืออุบัติกำรณ์ที่เป็น Non-Clinic แบ่งควำมรุนแรง เป็น 5 ระดับ 
 ระดับ 1 : เกิดเหตุการณ์เกือบพลาด (near miss) ไม่มีผลกระทบ เฝ้าระวังป้องกันได้ทันก่อนเกิดเหตุ 
 ระดับ 2 : เกิดเหตุการณ์ขึ้น มีปัญหาคุณภาพเล็กน้อย แต่ยังมีผลกระทบการท างานเพียงเล็กน้อย 
 ระดับ 3 : เกิดเหตุการณ์ขึ้น มีปัญหาคุณภาพปานกลาง มีผลกระทบการท างานเพียงปานกลาง 
 ระดับ 4 : เกิดเหตุการณ์ขึ้น มีปัญหาคุณภาพมาก มีผลกระทบการท างานรุนแรง 
 ระดับ 5 : เกิดเหตุการณ์ขึ้น มีปัญหาคุณภาพมาก มีผลกระทบการท างานรุนแรง,มาก 
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ประเภท 
1  

ไม่รุนแรง 

2 

เล็กน้อย 

3 

ปำนกลำง 

4 

รุนแรง 

5 

รุนแรงมำก 

ผู้ป่วย/ญำติ/เจ้ำหน้ำท ี A B C D E F G H I 

กำรบริกำร/กำรบริหำร
จัดกำร  

มีเหตุการณ์ที่อาจท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อน 

มีความคลาดเคลื่อน ไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการ 

ประสิทธิภาพการ
ให้บริการลดลง การ
ให้บริการขลุกขลกั 

เกิดปัญหาการให้บริการปานกลาง ต้อง
หยุดให้บริการบางส่วน 

เกิดปัญหาการให้บริการอย่าง
มาก ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว 

ไม่สามารถให้บริการได้เลย 

สิ่งแวดล้อม มีเหตุการณ์ที่อาจท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อน 

มีปัญหา/ความผิดปกติ
เกิดขึ้นแต่ไม่ส่งผล
กระทบกับการท างาน 

มีปัญหา/ความผิดปกติ
เกิดขึ้น สามารถจัดการได้
โดยบุคลากรในหนว่ยงาน 

สามารถจัดการได้โดยบุคลากรหนว่ยงาน
อื่นโดยความเสียหายไม่กระจายออกนอก
โรงพยาบาล หรือเกิดอัคคีภยัที่ไม่รุนแรง 

ปัญหา/ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
กระจายออกนอกโรงพยาบาล 
หรือเกิดอัคคีภัยที่รุนแรง 

ปัญหา/ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือ
เกิดอัคคีภัยที่ต้องมีการอพยพ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ มีเหตุการณ์ซ่ึงอาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

มีปัญหา/ความผิดปกติ
เกิดขึ้น ชิ้นส่วนไม่ช ารุด 
ท างานได้ปกติ 

มีปัญหา/ความผิดปกติ
เกิดขึ้น ชิ้นส่วนช ารุด
เล็กน้อย ท างานได้ปกต ิ

มีปัญหา/ความผิดปกติเกิดขึ้น ชิ้นสว่น
ช ารุดปานกลาง ตอ้งหยุดให้บริการบางส่วน 
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส ารอง 

มีปัญหา/ความผิดปกติเกิดขึ้น 
ชิ้นส่วนช ารุดอยา่งมาก ตอ้งหยุด
ให้บริการชั่วคราว 

มีปัญหา/ความผิดปกติเกิดขึ้น 
ชิ้นส่วนช ารุดอยา่งมาก ตอ้งหยุด
ให้บริการชั่วคราว/ให้บริการไม่ได้
เลย มีผลกระทบกบัผู้ป่วย 

กำรสูญเสียรำยได้ /
สูญเสียเงิน/ทรัพย์สิน  

มูลค่าความสูญเสีย < 
5,000 บาท 

มูลค่าความสูญเสีย 5,001 -  10,000 บาท มูลค่าความสูญเสีย  

 10,001 -  50,000 บาท 

มูลค่าความสูญเสีย 50,001 - 
100,000 บาท 

มูลค่าความสูญเสีย  >  

100,000 บาท 

กำรเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อองค์กร มี
ข้อเสนอแนะ/แสดง
ความคิดเห็น 

ท าให้เกิดผลกระทบ
เฉพาะเรื่อง มี
ผลกระทบเล็กน้อย 
เหตุการณ์นั้นทราบ
เฉพาะภายในองค์กร 

เกิดผลกระทบวงกวา้งขึ้น
เร่ิมมีบุคคลภายนอก
องค์กรทราบเรื่อง 

บุคคลภายนอกองค์กรทราบเรื่อง เร่ิมมี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณ์
องค์กร มีแนวโน้มถกูฟ้องร้อง 

มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร มีการ
ร้องเรียนองค์กรวิชาชีพ/
สื่อมวลชน/กองประกอบโรค
ศิลปหรือหน่วยงานราชการที่
ควบคุมโรงพยาบาล 

ถูกฟ้องร้อง 



ตำรำงแสดงกำรแบ่งระดับควำมเสี่ยงอุบัติกำรณ์ 

ระดับควำมเสี่ยง ระดับควำมรุนแรงทำงคลินิก ระดับควำมรุนแรงทั่วไป 
1. ไม่รุนแรง A-B 1 
2. เล็กน้อย C-D 2 
3. ปานกลาง E-F 3 
4. รุนแรง G 4 
5. รุนแรงมาก H-I 5 

 
กำรจัดกำรตำมควำมถี่ในกำรเกิด                                                

 
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง   Risk Matrix 

I 
5 5 10 15 20 25 

H 

G 4 4 8 12 16 20 

F 
3 3 6 9 12 15 

E 

D 
2 2 4 6 8 10 

C 

B 
1 111 2 3 4 5 

A 

ระดับความ
รุนแรง 

/ความถี ่

1 

มากกว่า 1 ปี/ครั้ง 

2 

6 เดือน/ครั้ง 

3 

3 เดือน/ครั้ง 

4 

1 เดือน/ครั้ง 

5 

ทุกสัปดาห ์

 

ระดับ ควำมถี่/โอกำสของกำรเกิดเหตุกำรณ์ 

1 เกิดเหตุการณ์ มากกว่า 1 ปี/ครั้ง น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
2 เกิดเหตุการณ์ 6 เดือน/ครั้ง น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
3 เกิดเหตุการณ์ 3 เดือน/ครั้ง ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 เกิดเหตุการณ์ 1 เดือน/ครั้ง สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
5 เกิดเหตุการณ์ ทุกสัปดาห์ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า 
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

ระดับ
ควำมส ำคัญ 

คะแนน 
แทน
ด้วยสี 

มำตรกำร/กำรจัดกำร 

ส าคัญน้อย 1 - 3 เขียว 
ยอมรับความ

เสี่ยง 

เฝ้าระวัง การเกิดอุบตัิการณ์ ให้จดัท าคู่มือ/แนวทางปฏิบตัิ
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ยกเว้นSentinel Event ต้อง
ทบทวนมาตรการโดยท าRCA) 

ส าคัญ 

ปานกลาง 
4-12 เหลือง 

ยอมรับแตม่ี
มาตรการ

ควบคุมความ
เสี่ยง 

ก ำหนดมำตรกำรป้องกันควบคุมไม่ให้สูงขึ้น 
(ยกเว้นSentinel Event ต้องทบทวนมาตรการโดยท าRCA) 

ส าคัญมาก 13-18 ส้ม 
มีมาตรการลด

ความเสีย่ง 

ทบทวนระบบวางแนวทาง แก้ไขปัญหาลดความรุนแรงของ
สถานการณ์/ 
ก าหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ าโดยท า RCA 

ส าคัญมาก
ที่สุด 

19-25 แดง 

มีมาตรการลด 
ประเมินซ้ าหรือ
ถ่ายโอนความ

เสี่ยง 

ทบทวนระบบป้องกันการเกิดซ้ า/แผนการลดความรุนแรง/
มาตรการป้องกัน/โดยท า RCA 



10 
 

2. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยำบำลมะนัง 
 1. กำรค้นหำควำมเสี่ยง  
 จัดท าบัญชีความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดในโรงพยาบาลมะนัง  โดยก าหนด
ประเด็นความเสี่ยงจากรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาและทบทวนจากนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องมาตรการส าคัญในเรื่องการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและเสี่ยงจะเกิดข้ึน  

รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดในโรงพยำบำลมะนัง 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจาก
การรับผลประโยชน์นั้ นส่ งผลต่ อการ
ตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

- การรับของขวัญ ค่าตอบแทนในการตัดสินใจด าเนินการ 

2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา - 
3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล
หรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่ง
ในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 

- 

4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 

- 

5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหา
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 

- 

 6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์ สิ นของ
หน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

- การใช้รถราชการ 
- การน าทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

- 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์
แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 

- การจัดซื้อจัดจ้างกับกิจการของเครือญาติหรือพวกพ้อง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

- 

10.มาตรการส าคัญในการป้องกันการ
ทุจริต 

- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
- การใช้รถราชการ 
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 2. กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
ใช้ระดับความรุนแรงและความถี่หรือโอกาสในการเกิดในการจัดล าดับความส าคัญผลประโยชน์ทับ

ซ้อนที่อาจจะเกิดในโรงพยาบาลมะนัง 
ประเด็นควำมเสี่ยง วัตถุประสงค์กำรจัดกำรควำมเสีย่ง กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ควำม
รุนแรง 

โอกำส
ของกำร

เกิด 

คะแนน 

การรับของขวัญ ค่าตอบแทน
ในการตัดสินใจด าเนินการ 

เพื่อป้องกันการทุจริต การรับสินบนในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

4 2 8 

การใช้รถราชการ 
 

เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบยีบ 
หลักเกณฑ ์

4 3 12 

การน าทรัพยส์ินของ
โรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว 

เพื่อป้องกันไม่ให้โรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีส่วนรวม
และ ผูร้ับบริการเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน 
ครุภณัฑ์ เครื่องมือ  ยา วัสดุต่างๆ สิ่งอ านวยความ
สะดวกของโรงพยาบาล 

4 2 8 

การจัดซื้อจดัจ้างกับกิจการ
ของเครือญาติหรือพวกพ้อง 
 

เพื่อป้องกันการทุจริตในการจดัหาพัสดุภาครัฐ 4 2 8 

การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในการคดัเลอืกบุคคลเข้า
ท างาน 

4 2 8 

การจัดหาพสัด ุ เพื่อให้การจัดหาพสัดภุาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลีย่นหรือโดยวิธีอ่ืนใดสอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัตแิละมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4 3 12 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา 
 

เพื่อให้การจัดท าโครงการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน ประชุมและสัมมนาถูกต้องตามระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ ไม่ใหเ้กิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

4 3 12 

การเบิกค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการปฏบิัติงานต่างๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบ  
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกดิการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้
โดยชอบตามกฎหมาย 

4 3 12 
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 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง สี/ระดับควำมส ำคัญ 

การรับของขวัญ ค่าตอบแทนในการ
ตัดสินใจด าเนินการ 

2 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 

การใช้รถราชการ 
 

1 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 

การน าทรัพย์สินของโรงพยาบาลไป
ใช้ส่วนตัว 

2 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 

การจัดซื้อจัดจ้างกับกิจการของ
เครือญาติหรือพวกพ้อง 
 

2 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 

การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 2 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 

การจัดหาพัสดุ 1 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 

1 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 

การเบิกค่าตอบแทน 
 

1 เหลือง/ส าคัญ 
ปานกลาง 
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 สรุปประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยำบำลมะนัง 
 ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลมะนัง ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
แต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้ึนด้านผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า 
 1. มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในเรื่องการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและเสี่ยงจะเกิดขึ้นใน 
4 ประเด็นคือ         
 - การใช้รถราชการ  
 - การจัดท าโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
 - การเบิกค่าตอบแทน  
 - การจัดหาพัสดุ   
 จากการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง พบว่าทั้ง 4 เรื่องส าคัญล าดับที่ 1 มีความส าคัญ
ปานกลาง ต้องก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ืนๆที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลมะนัง มี
ความส าคัญล าดับที่ 2 มีความส าคัญปานกลาง ต้องก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเช่นกัน 
 3. น าประเด็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ในปี 2565 โรงพยาบาลมะนังจัดท าแนวปฏิบัติเรื่องการใช้รถราชการ 
และการเบิกค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลมะนังได้ยึดถือปฏิบัติ
ต่อไป 
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แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
โรงพยำบำลมะนัง จังหวัดสตูล 

 

ชื่อแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

มำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง 

การใช้รถราชการ 1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติการขออนุญาติใช้รถยนต์
ราชการ และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่  ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 
3. สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง รายงานผู้บริหาร 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติการการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 
3. สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง รายงานผู้บริหาร 

การเบิกค่าตอบแทน 1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติการการเบิกค่าตอบแทน
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 2. ควบคุม ก ากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 

 3. สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง รายงานผู้บริหาร 
การจัดหาพัสดุ   1. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการ

จัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ก่อนด าเนินการจัดหา 
สื่อสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารัสดุ พ.ศ.2559 หรือระเบียบ
ฯที่เก่ียวข้อง 

 2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ
เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณและคุณภาพ 

 3. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินงาน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเอ้ือประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
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