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ระบบบริหารและจัดการความเสี ยง โรงพยาบาลวัดโบสถ์
1. วัตถุประสงค์
. เจ้าหน้าทีทุกคนต้องมีความรู ้ในระบบบริ หารและจัดการความเสี ยงของโรงพยาบาลวัดโบสถ์
. เจ้าหน้าทีทุกคนสามารถค้นหาความเสี ยงได้
. กําหนดแนวทางป้ องกันความเสี ยงในหน่วยงานได้
. สามารถแก้ไขปั ญหาเบืองต้นเมือพบเหตุการณ์พร้อมทังรายงานความเสี ยงได้
. ทุ กหน่ วยงานต้องมี การกํากับ ติ ดตามระบบบริ หารความเสี ยงโดยผูจ้ ดั การความเสี ยงใน
หน่วยงาน

. ขอบเขต
. ผูร้ ับบริ การ ญาติ และชุมชน
2. เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลวัดโบสถ์
3. โปรแกรมความเสี ยงทีเกียวข้องทุกโปรแกรม

. เป้ าหมายทีมบริหารความเสียง
มีระบบบริ หารความเสี ยงเพือให้เกิดความปลอดภัยในระบบบริ การเพือให้เกิ ด
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดในองค์กร

. บทบาทและหน้ าที
บทบาทและหน้ าทีของเจ้ าหน้ าทีรพ.วัดโบสถ์
1. ทราบนโยบายความเสี ยงและระบบบริ หารความเสี ยงของโรงพยาบาลวัดโบสถ์
2. ค้น หา ประเมิ น ความเสี ยงและรายงานอุ บ ัติ ก ารณ์ ค วามเสี ยงที เกิ ด ขึ นทังในและนอก
หน่วยงาน
3. ร่ วมกันแก้ไขความเสี ยงในหน่ วยงานและให้ความร่ วมมื อในการแก้ไขความเสี ยงระหว่าง
หน่วยงานรวมทังนําความเสี ยงทีเกิดขึนมาทําเป็ น CQI, Clinical tracer
4. ป้ องกันการเกิดอุบตั ิการณ์ซาในหน่
ํ
วยงาน
5. เฝ้ าระวังความเสี ยงในหน่วยงาน
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บทบาทและหน้ าทีของหน่ วยงาน
1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์ขอ้ มูลแนวโน้มความเสี ยงของในหน่วยงานจากข้อมูลของทีมบริ หารความเสี ยง
จัดลําดับความสําคัญของความเสี ยงในหน่วยงาน
หาแนวทางการแก้ไขความเสี ยงซําซาก
ทํา RCA (ค้นหารากเหง้าของความเสี ยง) ความเสี ยงระดับ E ขึนไป

บทบาทและหน้ าทีผู้จัดการความเสี ยงของหน่ วยงาน
1. กระตุน้ และสร้างความตระหนักในการเขียนและรายงานความเสี ยงในหน่วยงาน
2. ทบทวนความเสี ยงของหน่วยงานในโปรแกรมออนไลน์
3. กํากับและติดตามการแก้ไขความเสี ยงทีเกิดในหน่วยงานพร้อมวิเคราะห์หารากเหง้าของความ
เสี ยงในหน่วยงานทีเกิดขึนในระดับ E ขึนไป
4. กระตุน้ ให้หน่วยงานนําความเสี ยงทีเกิดขึนมาทําเป็ น CQI, Clinical tracer

5. ตัวชีวัด
ด้ านผู้ให้ บริการ
1. ร้อยละความครอบคลุมหน่วยงานทีรายงานความเสี ยง
2. ร้อยละของการระบุความรุ นแรงถูกต้อง
3. อัตราความเสี ยงทีได้รับรายงานทังหมด/ , บริ การ
. เจ้าหน้าทีผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้ดา้ นการบริ หารความเสี ยง
5. อัตรา Self Report (รายงานความเสี ยงตนเอง)
ด้ านผู้รับบริการ
. ร้อยละความเสี ยงทีได้รับการแก้ไข
7. ร้อยละอุบตั ิการณ์ระดับ E ขึนไปแล้วทบทวน RCA
. ร้อยละการเกิดอุบตั ิการณ์ระดับE ขึนไป ซําเรื องเดียวกัน
ด้ านองค์ กร
. อัตรารายงานความเสี ยงทาง Clinic A-B/C-I
(Clinic : โปรแกรม PCT, IC, PTC)
. อัตรารายงานความเสี ยง Non-Clinic A-B/C-I
(Non-Clinic : โปรแกรม ENV, IM, บริ หาร,ข้อร้องเรี ยน)
11. ร้อยละของหน่วยงานทีมีการทํา CQI/คุณเอือ จากความเสี ยงในหน่วยงาน
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. อัตรา Clinical risk ทีเฝ้ าระวัง/ Clinical risk ทีเกิด
. อัตราผลลัพธ์การปฏิบตั ิตามแนวทาง SIMPLE
. AE/1000 วันนอน
ด้ านชุ มชน
15. อัตราข้อร้องเรี ยนจากชุมชน /
บริ การ
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.นโยบายในการบริหารความเสียง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์มีนโยบายในการบริ หารความเสี ยง โดยมีกระบวนการและระบบบริ หาร
ความเสี ยงให้เกิ ดความปลอดภัย ทังทางด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผูป้ ่ วย
ญาติ และเจ้า หน้า ที เพื อให้เ กิ ด การจัดการความเสี ยงระดับ ฝ่ ายหรื อ หน่ วยงานเป็ นไปได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ กระจายความรับผิดชอบและให้ทุกหน่วยเกิ ดความคล่องตัว โรงพยาบาลจึงมีนโยบาย
ดังต่อไปนี
1. มีการพัฒนาองค์ความรู ้ของบุคลากรเพือตอบสนองและเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความ
เสี ยงให้เหมาะสม สอดคล้อง
2. ค้นหา เฝ้ าระวังและติดตามความเสี ยงทุกประเภท ทีเกิดขึนในโรงพยาบาล รวมทังประสาน
การดําเนิ นงานในโปรแกรมความเสี ยงที เกี ยวข้องโดยให้มี การค้นหาความเสี ยงเชิ ง รุ ก
มากกว่าเชิงรับ
3. เมือมีเหตุการณ์ ความเสี ยง หรื ออุบตั ิ การณ์ ต่างๆเกิดขึน ต้องมีระบบการรายงานทีชัดเจน
โดยผู ้ป ระสบเหตุ หรื อ รั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ ต้อ งรายงานตามลํา ดับ ขัน ซึ งการรายงาน
เหตุการณ์ เป็ นสิ งทีเจ้าหน้าทีจะต้องปฏิ บตั ิโดยไม่ถือว่าผูร้ ายงานมีความผิด แต่จะถื อว่ามี
ความผิดในกรณี ทีมีเหตุการณ์เกิดขึนแล้วแต่ไม่มีการรายงานและต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหาย
ในกรณี ทีต้องมีการชดเชยค่าเสี ยหายทีเกิดขึน
4. ควบคุ ม และป้ องกัน ความเสี ยงทุ ก ประการที มี โ อกาสเกิ ด ขึ นในโรงพยาบาล ทังต่ อ
ผูร้ ับบริ การ เจ้าหน้าที ทรัพย์สิน สิ งของ และชือเสี ยงของโรงพยาบาล
5. ทุ กหน่ วยงานต้องมี ก ารบริ หารความเสี ยงในหน่ วยงาน โดยการค้นหา และจัดทํา บัญชี
รายการความเสี ยง (risk profile) มีการวิเคราะห์ และจัดทํามาตรการป้ องกันความเสี ยงที
สําคัญทุกเหตุการณ์ทีเกิดขึน รวมทังเลือกประเด็นนํามาศึกษาเชิ งลึก (Root cause analysis)
เพือให้เกิด CQI , Clinical tracer และ QA
6. เจ้าหน้าทีทุกคนต้องมี CQI จากการวิเคราะห์ความเสี ยงในงาน อย่างน้อยคนละ เรื อง
7. คณะกรรมการและหัวหน้างานสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพือให้บุคลากรเห็ นคุ ณค่า
และมี ส่วนร่ วมในการค้นหา และกําหนดการรายงานความเสี ยงเป็ น คน วัน ความ
เสี ยง
8. เมื อมี ข ้อ ร้ อ งเรี ย น ไม่ ว่า ด้ว ยวาจา หรื อ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โรงพยาบาลถื อ ว่า เป็ น
เหตุการณ์ ทีสําคัญและมีผลต่อชื อเสี ยงของโรงพยาบาล ต้องมีการรายงาน บันทึกรายงาน
และตอบสนองข้อร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมโดยเร็ ว
9. มีระบบสารสนเทศทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสะท้อนสถานการณ์ความเสี ยง
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6. ความรู้การบริหารความเสียง
ความเสี ยง หมายถึง โอกาสทีจะประสบกับความสู ญเสี ยหรือสิ งทีไม่ พงึ ประสงค์
การแบ่ งความรุนแรงของอุบัติการณ์ และเหตุการณ์
การประเมินระดับความรุ นแรงทางคลินิก(A-I) ( - ) การประเมินระดับความรุนแรงทางกายภาพ
A = 1 : โอกาสเกิดความผิดพลาด
B = 2 : เกิดขึนแต่ไม่ถึงตัวบุคคล
เกือบพลาด/ไม่เกิดเหตุการณ์
C = 3 : เกิดขึนถึงตัวบุคคลแต่ไม่เป็ นอันตราย
D = 4 : เหตุการณ์ทีต้องเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ
น้อย
E = 5 : ต้องมีการบําบัดรักษา
F = 6 : ผูป้ ่ วยต้องนอนรักษาตัวนานขึน
ปานกลาง
G = 7 : เกิดความพิการถาวร
H = 8 : ต้องมีการช่วยชีวติ /ผ่าตัด
มาก
I = 9 : เสี ยชีวติ

ความหมายระดับความรุนแรงทางกายภาค
ความเสี ยงระดับเกือบพลาด/ไม่ เกิดเหตุ (A-B) หมายถึ ง เหตุการณ์ ทียังไม่เกิดขึ นยังไม่มีผลกระทบ
เกิดขึนแต่ถา้ เหตุการณ์นนเกิ
ั ดจะส่ งผลกระทบต่อบุคคลหรื อโรงพยาบาลได้
ความเสี ยงระดับรุ นแรงน้ อย (C-D) หมายถึ ง เหตุ การณ์ ทีไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึนในโรงพยาบาลมี
ผลกระทบต่อบุคคลระบบงานหรื อต่อโรงพยาบาลน้อย การจัดการต่อความเสี ยงนีทําได้ง่าย
ความเสี ยงระดับรุนแรงปานกลาง (E-F) หมายถึง เหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึนในโรงพยาบาล
มีผลกระทบ มี ความสู ญเสี ย และต้องควบคุ มจัดการความเสี ยงนี ในทันที กระทําได้โดยที มบริ หาร
ความเสี ยงระดับหน่วยงาน เช่น ผูป้ ่ วยตกเตียงบาดเจ็บเล็กน้อย หรื อผูป้ ่ วยแพ้ยามีผนคั
ื น
ความเสี ยงระดับรุ นแรงมาก (G-I) หมายถึ ง เหตุการณ์ ทีไม่พึงประสงค์ทีเกิ ดขึนในโรงพยาบาลมี
ผลกระทบและความเสี ยหายมาก อาจมีผลต่อชือเสี ยงของโรงพยาบาล อาจถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
ต้องเข้าควบคุ มจัดการทันทีตามระบบทีวางไว้ ไม่สามารถกระทําได้โดยทีมบริ หารความเสี ยงระดับ
หน่วยงาน ต้องได้รับความช่วยเหลื อจากทีมบริ หารความเสี ยงระดับโรงพยาบาล หรื อคณะกรรมการ
บริ หารโรงพยาบาล
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7. โปรแกรมความเสียงของโรงพยาบาลวัดโบสถ์
1. โปรแกรมด้ านสิ งแวดล้ อม โครงสร้ างและความปลอดภัย (ENV)
ผูร้ ับผิดชอบโปรแกรมคือ คุณจินดา อินทร์ กอง
ความเสี ยงของโปรแกรมนี เช่น ขยะส่ งกลินเหม็น, นําเน่าเสี ย, ท่อนําเสี ย/บ่อบําบัดนําเสี ย, ลื น
ล้ม ประตูพงั /กระจกแตก, สาย drain /เข็ม/มีด/ของมีคมติ ดมากับผ้าเปื อน, ปวดเมือยจากการ
ทํางาน, ฝนสาด, ถูกของมีคมบาด, ได้รับอันตรายจากเครื องมือ/เครื องใช้, มีเสี ยงดังรบกวน, มี
สัตว์รบกวน, ส้วมเต็ม, นําร้อนลวก, ได้รับบาดเจ็บจากเครื องยนต์กลไก, นําประปาหยุดไหล,
ไฟฟ้ าดับ/เครื องปั นไฟสํารองไม่ทาํ งาน, นําขุ่น, นําดืมสกปรก, โดนไฟฟ้ าดูด, แก๊ซรัว/ระเบิด,
แสบตา/จมูกจากสารเคมี, ทรัพย์สินถูกโจรกรรม, ถูกขู่ทาํ ร้ าย, การเมาสุ รา อาละวาดโวยวาย,
ถูกขู่อาฆาต, ถูกทําร้าย เป็ นต้น
2. โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื อในโรงพยาบาล (IC)
ผูร้ ับผิดชอบโปรแกรมคือ คุณวรรณวิภา สี หะวงษ์
ความเสี ยงของโปรแกรมนี เช่ น ผูป้ ่ วยติดเชื อจากอุปกรณ์ ทางการแพทย์, การติดเชื อจากการให้
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย, ผูป้ ่ วยติดเชือจากการรักษาพยาบาล, เข็ม/ของมีคมทิมตํา, การติดเชื อจาก
ผ้าเปื อน, การติดเชือจากแผลผ่าตัด แผลฝี เย็บ เป็ นต้น
3. โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วย (PCT)
ผูร้ ับผิดชอบโปรแกรมคือ คุณพัชราภรณ์ บุญคง และคุณเรณู สุ ขอ่วม
ความเสี ยงของโปรแกรมนี เช่น ข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาพยาบาล, ข้อผิดพลาดในการผ่าตัด/
ทําหัตถการ ข้อผิดพลาดในการทําทันตกรรม, ข้อผิดพลาดในการคลอด/นรี เวช, ข้อผิดพลาดใน
การวินิจฉัย/การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ / การถ่ายภาพรังสี วนิ ิจฉัย/การส่ งตรวจชิ นเนือ, ความไม่
พร้อมใช้/ไม่พอเพียงของวัสดุ-ครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์ เช่นเครื องเอ็กซเรย์เสี ย เป็ นต้น
4. โปรแกรมด้ านระบบยา (PTC)
ผูร้ ับผิดชอบโปรแกรมคือ คุณสุ รีรัตน์ ด้วงเต๊ะ
ความเสี ยงของโปรแกรมนี เช่น ความคลาดเคลือนจากใบสังยา ความคลาดเคลือนจากการคัดลอก
ใบสังยา ความคลาดเคลือนจากการให้ยา ความคลาดเคลื อนจากการจัดยา และความคลาดเคลือน
จากการจ่ายยา
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5. โปรแกรมด้ านสารสนเทศโรงพยาบาล (IM)
ผูร้ ับผิดชอบโปรแกรมคือ คุณธิ ดารัตน์ แซ่ตงั
ความเสี ยงของโปรแกรมนี เช่น การระบุตวั ผูป้ ่ วย, ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน, ความชัดเจน
ของการติดต่อสื อสาร, ความถูกต้องของสิ ทธิ , การเก็บรักษาเวชระเบียนและความลับของผูป้ ่ วย,
เกียวกับเวชระเบียนทุกชนิด
6. โปรแกรมด้ านบริหารจัดการ
ผูร้ ับผิดชอบโปรแกรมคือ คุณนพศูรย์ เหลือแย้ม
ความเสี ยงของโปรแกรมนีเช่น การไม่คิดค่ารักษาพยาบาล/การลืมเก็บค่ารักษาพยาบาล, หนังสื อ
ราชการสู ญหาย/ล่าช้า, การจ่ายหนีไม่ตรงเวลา, ใบเสร็ จสู ญหาย, หนีสู ญ, ไม่ได้ตรวจบัญชี คงเหลือ
รายวัน,เงินเดือนออกช้า,การทําบัญชี ไม่ทนั เวลา,เช็คสู ญหาย/เช็คผิดคน, ทวงหนีผิดคน,ความไม่
โปร่ งใสของการเงิน การคลังและการจัดซือจัดจ้าง
7. โปรแกรมข้ อร้ องเรียน
ผูร้ ับผิดชอบ คือ คุณศรี วรรณ ติชะพันธุ์
ความเสี ยงของโปรแกรมนีคือ เหตุการณ์ทีแสดงถึงความไม่พึงพอใจของผูป้ ่ วย เช่น การทะเลาะ
วิวาทกับญาติ/เจ้าหน้าที การให้การรักษาพยาบาลล่าช้าจนเกิดอันตรายหรื อความไม่พึงพอใจ การ
แสดงกิริยาหรื อวาจาไม่สุภาพ ความไม่เข้าใจ หรื อเข้าใจไม่ตรงกัน เหตุการณ์ทีแสดงถึงความไม่
พึงพอใจของผูป้ ่ วย เช่ น คําร้ องเรี ยน การไม่สมัครใจรับการรักษาพยาบาล การเลื อกปฏิ บตั ิ
ข้อขัดข้องของระบบสาธารณู ปโภค และระบบอํานวยความสะดวก เหตุการณ์ทีเป็ นข้อผิดพลาด
หรื อไม่เหมาะสมในการรักษาพยาบาล

. การค้นหาความเสียงเชิงรุ ก
1. การ Round หน้างานของทีมต่างๆ
2. การทบทวนเวชระเบียนเชิงคุณภาพ
3. เวรตรวจการค้นหาความเสี ยง
. ทบทวน กิจกรรม
5. การค้นหาจากขบวนการทํางาน
6. แบบประเมินความพึงพอใจ
7. กรณี ศึกษาจากสื อต่างๆ

8

. การประชุมทีมคร่ อม ทีมนํา และหน่วยงาน

. ช่ องทางการรับความเสียง
1. RM Online
. สมุดความเสี ยงของหน่วยงาน
3. ตูร้ ับเรื องร้องเรี ยน (4 จุด)
4. โทรศัพท์ / เวปไซต์โรงพยาบาล

. Sentinel event
ความเสี ยงทางคลินิกทีต้ องรายงานผอ.ทันที (Sentinel event)
1. การรักษา คัดแยก การวินิจฉัย ให้ยา สารนํา, ทําหัตถการ, ให้การพยาบาล ผิดพลาด
เป็ นเหตุให้ตอ้ งรับไว้รักษาในโรงพยาบาล หรื อนอนนานขึน หรื อ refer
2. ผูป้ ่ วยเสี ยชี วิตในโรงพยาบาลโดยไม่ทราบสาเหตุ หรื อ ไม่คาดคิ ดมาก่อน หรื อ ตายผิด
ธรรมชาติ
3. ผูป้ ่ วยทีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลหายไป
4. ฆ่าตัวตายหรื อฆาตกรรมในโรงพยาบาล
5. โรคระบาด 3 คนขึนไป ในแหล่งรังโรคเดี ยวกัน ได้แก่ หัด ไข้เลื อดออก อาหารเป็ นพิษ
อุจจาระร่ วงอย่างแรง ไข้ฉีหนู โรคมือเท้าปาก และอุบตั ิการณ์ของโรคต่อไปนี อหิ วาตกโรค
ไข้หวัดนก SARs เรื อน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิ โอ โรคพิษสุ นขั บ้า ไข้หวัดใหญ่
H1N1 แพ้วคั ซี นรุ นแรง โรคปอดบวมชนิดรุ นแรง
6. ผูป้ ่ วยและญาติมีท่าทางไม่พอใจ เสี ยงจะถูกฟ้ องร้องทีเสี ยงต่อภาพลักษณ์องค์กร

ความเสี ยงทางกายภาพและสิ งแวดล้อมทีต้ องรายงานผอ.ทันที (Sentinel event)
1. เกิดไฟไหม้ในโรงพยาบาลทีไม่สามารถดับเองได้
2. การโจรกรรมทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลมูลค่า 10,000 บาทขึนไป
3. อุบตั ิเหตุหมู่และกรณี มีคนเสี ยชีวติ
*** ทีมเจรจาไกล่เกลี ย ประกอบด้วย คุ ณเรื องศิริ ไกรคง, คุ ณชู ศรี อัชฌารักษ์, คุณธัญญ์ณัฐนิ ชา
สุ ภชั รธนพิสิฐ, , คุ ณศรี วรรณ ติชะพันธ์, คุ ณมาลัย ชัยกิ จ และคุ ณสิ ตานันท์ จันทร์ โต โดยมี
แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ ปันโพธิ เป็ นทีปรึ กษาของทีมเจรจาไกล่เกลีย
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. เหตุการณ์ทีต้ องทํา RCA (Root Cause Analysis)
1. ความเสี ยงระดับรุ นแรงน้อย (C-D) ทีเกิดซําซาก
2. อุบตั ิการณ์ระดับ E ขึนไป
3. Sentinel event
4. A – B ทีพลาดแล้วจะเกิด G – I (Near miss)

. การรายงานความเสี ยง
ระบบการรายงานความเสี ยง การจัดการ และการติดตาม
ระดับความ
รุ นแรง

การรายงาน

ระยะเวลาการ
รายงาน

แนวทางการจัดการ

ระยะเวลาการวาง
มาตรการป้องกัน

รวบรวมและดู
แนวโน้มว่ามี
ดูแนวโน้มความถี
ความถีทีสู งขึน
หรื อไม่
ดําเนินการหา RCA
สัปดาห์

ระยะเวลา
ติดตามผล

A-D

รายงานตาม
ระบบ

สามารถนําส่ ง
ได้ทุกวัน

E,F
เสี ยงต่ อ Sentinel
event
G,H,I
ระดับ

รายงานตาม
ระบบ

ภายใน
ชัวโมง

รายงานตาม
ระบบ
รายงาน
ผูอ้ าํ นวยการรพ.
หรื อผูแ้ ทนทันที

ภายใน
ชัวโมง

ดําเนินการหา RCA

สัปดาห์

สัปดาห์

รายงานทันที

ดําเนินการหา RCA

สัปดาห์

สัปดาห์

Sentinel event

เดือน
เดือน

10

11

. การเข้ าถึงข้ อมูลความเสียงของโรงพยาบาล โปรแกรม RM Online
1. เข้ าทาง Web โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ที http://wbh.plkhealth.go.th/
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2. หรือที http://www.watbothosp.go.th/rm2/indexrm/

. การบันทึกข้ อมูลความเสียง
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ขันตอน : ให้กรอกข้อมูลสําคัญให้ครบทุกช่องทีมีเครื องหมายดอกจันสี แดง
1. เลือกวันทีรายงานและวันทีเกิดเหตุ โดยกดตารางวันที

2. เลือกหน่วยงานทีรายงาน (หน่วยงานตนเอง) และหน่วยงานทีเกียวข้อง
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3. เลือกโปรแกรมทีเกียวข้อง

4. ระบุ HN ถ้าไม่ทราบหรื อไม่มีก็ไม่ตอ้ งระบุ
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5. ระบุระดับความรุ นแรง

6. บรรยายเหตุ การณ์ ในตาราง โดยไม่ให้ใช้คาํ หยาบคาย หรื อข้อความที ก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้ง ระบุวา่ เหตุการณ์นนเสี
ั ยงต่ออะไร และการแก้ไขเบืองต้น

