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ประเดน็เรียนรู้ 

• ปัญหาหรือข้อห่วงกงัวลเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียง 
• โครงสร้างของมาตรฐานใหม่เก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียง 
• หลกัการของการบริหารความเส่ียง (Risk Management Principles) 
• ภาคปฏิบติัของกระบวนการบริหารความเส่ียงด้วยทะเบียนจดัการ

ความเส่ียง (risk register)  
• การใช้ RCA มาสนับสนุนการติดตามและทบทวนความเส่ียง (risk 

monitor & review) 
 



เรามีข้อ Concern อะไรบา้ง? 
• ความเข้าใจและการใช้ถ้อยค า “ความเส่ียง” กบั “อบุติัการณ์” 
• การเน้นปริมาณรายงานอบุติัการณ์ แต่ไม่น าไปสู่การแก้ไขป้องกนั 
• การท า RCA แต่ไปไม่ถึง root cause 
• การท่ีต่างหน่วยงานต่างจดัการความเส่ียงของตนเอง 
• การไม่เหน็ภาพรวมความเส่ียงทัง้องคก์ร  
• ความยากในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเส่ียง 
• ความไม่ชดัเจนว่าวฒันธรรมความปลอดภยัหมายถึงอะไร 



Risk= probability 
for an incident 

Hazard = circumstance, agent or 
action with the potential to 

cause harm 

Contributing factor = circumstance, 
action or influence that is though to 

have played a part in the development 
or increase the risk of an incident 

(external, organizational, staff, patient) 
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Error, Risk, Harm 

Risk = potential for a hazard to caused harm 
Risk = Hazard x Exposure 

Patient safety incident = an event or 

circumstance that could have resulted, or did 

resulted, in unnecessary harm to a patient. 

can be a reportable incident, near miss, no harm 
incident, harmful incident (AE) 

Error = failure to carry out a 

planned action as intended or 
application of an incorrect plan 

WHO 2009. Conceptual Framework for the 
International Classification for Patient Safety 

Error 



ความเส่ียงกบัอบุติัการณ์ สมัพนัธก์นัอย่างไร? 

• ความเส่ียงคือโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายกบัผูป่้วย 
• อบุติัการณ์คือเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด หรือได้ท าให้

เกิดอนัตรายกบัผูป่้วย (ท่ีไม่ควรจะเกิดขึน้) 
• อบุติัการณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้แล้ว ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ียงัไม่เกิดขึน้ 
• อบุติัการณ์ในอดีต อาจเป็นความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต 
• อบุติัการณ์ในอดีต อาจไม่เป็นความเส่ียงอีกต่อไปหากมีการปรบัปรงุ

แก้ไขอย่างรดักมุ 
• ความเส่ียง มีทัง้อบุติัการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้ และโอกาสเกิดซ่ึงยงัไม่เคยมี

อบุติัการณ์ 
 
 



โครงสร้างของมาตรฐานใหม่ 
เก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียง 





มีอะไรใหม่ในมาตรฐานระบบบริหารความเส่ียง 

• กรอบแนวคิดหรือองคป์ระกอบหลกัของระบบบริหารความเส่ียงท่ี
ชดัเจนขึน้ 
• โครงหลกั 
• การจดัการภายในองคก์ร 
• ความเส่ียงส าคญั 
• การหมุน PDSA ของระบบบริหารความเส่ียง 

• องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเส่ียง  
• เครือ่งมือใหม่คือ ทะเบียนจดัการความเส่ียง (risk register) 



What : 

Risk management คอืชดุของกจิกรรมและวิธีการที่ใชใ้นการช้ีน าองคก์รและควบคุมความเสีย่งต่างๆที่อาจมีผล

ต่อความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์ร 

Why :  

สถานพยาบาลมีความเสีย่งจ านวนมาก ท ัง้ความเสีย่งท ัว่ไปและความเสีย่งในการดูแลผูป่้วย การมีแนวทางที่เป็น

ระบบในการรบัมือกบัความเสีย่งเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใหอ้งคก์รปฏบิตัิหนา้ที่ไดต้ามเป้าหมายและเป็นที่ไวว้างใจของ

สงัคม 

How:  

- Risk management principles 

- Risk management framework 

- Risk management processes 

 

การบริหารความเส่ียง 



• RM สรา้งและปกป้องคณุค่า (values) 

• การป้องกนัหรอืลดโอกาสเกดิอนัตรายแกผู่ป่้วยคือการสง่มอบบรกิารที่มีคณุค่า 

• RM เป็นสว่นหน่ึงของทกุกระบวนการขององคก์ร (all processes) 

• ทกุกระบวนการมีความเสีย่งแฝงอยู่ RM จงึควรครอบคลมุทกุกระบวนการขององคก์ร ตัง้แต่ระดบักลยทุธถ์งึระดบัปฏบิตัิการ 

• RM เป็นสว่นหน่ึงของการตดัสนิใจ (decision making) 

• ตอ้งตดัสนิใจว่าจะยอมรบัความเสีย่งหรอืไม่ จะรบัมือกบัความเสีย่งอย่างไร จะบรรเทาความเสยีหายอย่างไร 

• RM แสดงออกถงึความไม่แน่นอนใหช้ดัเจน (uncertainty) 

• ความเสีย่งเป็นเรื่องของโอกาสเกดิอบุตักิารณ์ ไม่สามารถบอกไดแ้น่นอนในแต่ละรายว่าจะเกดิหรอืไม่ แต่สามารถคาดการณ์ให ้

ชดัเจนเป็นตวัเลขไดว้่ามีโอกาสเกดิข้ึนเท่าไร 

• RM เป็นเรื่องของความเป็นระบบ มีโครงสรา้งชดั ทนัเวลา (systematic) 

• Systematic ในการวเิคราะหข์อ้มูล การวางระบบเพือ่ป้องกนั 

• โครงสรา้งชดัคอืชดัเจนว่าใครจะตอ้งท าอะไร เม่ือไร เช่น หนา้ที่ของ risk owner กบั risk register 

• ทนัเวลา คอืทนัเวลาในการรบัรูค้วามเสีย่งและอบุตัิการณ์ ทนัเวลาในการปรบัเปลี่ยนมาตรการป้องกนั 

หลกัการของการบริหารความเส่ียง 



• RM อยู่บนพื้นฐานของสารสนเทศที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (best information) 

• ใชข้อ้มูลที่ดีที่สดุในการวเิคราะหค์วามเสีย่ง ในการเตรยีมพรอ้มรบัมือระหว่างการท างาน 

• RM ปรบัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและ risk profile (context) 

• ระบบ RM ตอ้งพจิารณาว่าบรบิทองคก์รท าใหเ้กดิความความเสีย่งอะไรบา้ง  

• แต่ละความเสีย่งมีโอกาสเกดิอบุตัิการณ์และรุนแรงเพยีงใด 

• RM น าปจัจยัดา้นมนุษยแ์ละวฒันธรรมมาพจิารณา (human and cultural) 

• ปจัจยัมนุษย ์น ามาพจิารณาวา่จะก่อใหเ้กดิความเสีย่งอย่างไร และจะออกแบบป้องกนัอบุตัิการณ์อย่างไร 

• ปจัจยัวฒันธรรม เป็นสว่นส าคญัในการสรา้งองคก์รที่ปลอดภยัยิ่งยวด 

• RM มีความโปร่งใสและและไม่กดีกนั (transparent & inclusive) 

• มีความโปรง่ใสใจการเปิดเผยขอ้มูลเม่ือเกดิเหตกุารณ์ เพือ่น ามาสูก่ารเรยีนรู ้

• ทกุคนไม่ถูกกดีกนัออกจากกระบวนการเรยีนรู ้การระบคุวามเสีย่งและแนวทางป้องกนั 

หลกัการของการบริหารความเส่ียง 



• RM มีความเป็นพลวตั หมนุซ ้า และตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (dynamic) 

• มีการ update บญัชีรายการความเสีย่งเม่ือจ าเป็น 

• Risk register ก าหนดใหม้ีวงรอบของการทบทวนที่ชดัเจน 

• RM ช่วยใหมี้การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองในองคก์ร (improvement) 

• การเรยีนรูจ้ากอบุตักิารณ์ น ามาสูก่ารปรบัปรุงเพือ่ป้องกนั 

• แมไ้ม่เกดิอบุตัิการณ์ กค็ิดถงึแผนการพฒันามาตรการป้องกนั 

 

หลกัการของการบริหารความเส่ียง 



หนา้ที่และความมุ่งมัน่ของผูบ้รหิาร 

ออกแบบองคป์ระกอบส าคญั 

ของระบบบรหิารความเสีย่ง 

ปรบัปรุงระบบบรหิาร 

ความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง 

น าระบบบรหิาร

ความเสีย่งไปปฏบิตัิ 

ติดตามและทบทวนระบบ

บรหิารความเสีย่ง 

Framework = องคป์ระกอบส าคญั Mandate and 

commitment 

Design of framework  

to manage risk 

Continual 

improvement 

Implementing  

risk management 

Monitoring and 

Reviewing framework 

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines 



• ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

• ก าหนดตวัช้ีวดัส าคญัส าหรบัการบรหิารความเสีย่ง 

• ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสีย่ง 

• มอบหมายหนา้ที่รบัผิดชอบในการบรหิารความเสีย่ง 

• จดัสรรทรพัยากรเพื่อการบรหิารความเสีย่ง 

• สือ่สารประโยชนข์องการบรหิารความเสีย่ง 

• สนบัสนุนองคป์ระกอบส าคญัในระบบบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

ความมุ่งมัน่ต่อการบริหารความเส่ียง 



• นโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk management Policy)  

 เป็นขอ้ความที่ระบคุวามมุ่งม ัน่และทศิทางขององคก์รในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง 

• แผนบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Plan)  

 - แผนระบอุงคป์ระกอบของการบรหิาร แนวทาง และทรพัยากรที่จะใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง 

 - องคป์ระกอบของการบรหิารความเสีย่ง : ระเบยีบปฏบิตั ิการปฏบิตั ิหนา้ที่รบัผิดชอบ กจิกรรม 

(รวมทัง้ล าดบัขัน้และเวลา)  

 - แผนบรหิารความเสีย่งอาจจดัท าเฉพาะส าหรบับรกิาร กระบวนการ โครงการ ส าหรบัท ัง้องคก์ร 

หรอืบางสว่นขององคก์ร 

นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง 



ภาคปฏิบติัของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
โดยใช้ทะเบียนจดัการความเส่ียง (Risk Register) 



กระบวนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนการบรหิารความ

เสีย่ง (Risk 

Management Process) 

ประกอบดว้ย การก าหนด

บรบิท การสือ่สารและ

ปรกึษาผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

การระบคุวามเสีย่ง การ

วเิคราะหแ์ละประเมินความ

เสีย่ง การรบัมือกบัการ

ความเสีย่ง การติดตามและ

ทบทวนความเสีย่ง การ

ประยกุตน์โยบาย ระเบยีบ

ปฏบิตัิและแนวปฏบิตัิที่

ผูบ้รหิารก าหนด 



Risk 
Identification 

Risk 
Analysis 

Risk 
Treatment 

Risk Monitor & 
Review 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

Risk Profile 

Risk Register 

Risk Profile เป็นเอกสารอธิบายชดุของความเสีย่ง 

วิเคราะหส์ิง่คกุคามที่องคก์รเผชิญ  

อาจน าเสนอในรูป risk matrix หรอื risk rating table 

Risk Register เป็นเอกสารหลกัเพื่อเป็นเครื่องมือในการบรหิาร

ความเสีย่งทกุขัน้ตอน ท าใหเ้ป็นกระบวนการที่มีชีวิต เป็นพลวตั  

มีการปรบัปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเน่ือง 



ทะเบียนจดัการความเส่ียง (Risk Register) 



Risk assessment เป็นกระบวนการที่ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ 

• Risk identification คน้หา รบัรู ้และพรรณาความเสีย่งที่อาจมีผลขดัขวางการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

• Risk analysis ท าความเขา้ใจธรรมชาต ิแหลง่ที่มาและสาเหตขุองความเสีย่ง ประมาณ

ค่าระดบัความเสีย่ง ศึกษาผลกระทบของความเสีย่ง ตรวจสอบการควบคุมที่ใชอ้ยู่ 

• Risk evaluation เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งกบั risk criteria เพือ่

ตดัสนิใจว่าเป็นระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดห้รอืไม่ 

• Risk criteria เป็น TOR ที่ใชป้ระเมินความเสีย่งว่ายอมรบัไดห้รอืไม่ 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 



เป็นกระบวนการในการ 

 คน้หา รบัรู ้และพรรณนาความเสีย่งที่สามารถมีผลต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

 ระบแุหลง่ของความเสีย่งที่เป็นไปได ้

 ระบสุาเหตทุี่เป็นไปได ้และผลที่อาจเกดิข้ึน 

สามารถใชว้ธิีการต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลในอดีต (อบุตักิารณ์ที่เคยเกดิข้ึน) 

 การวิเคราะหเ์ชิงทฤษฎ ี(การท า FMEA หรอืการวิเคราะหก์ระบวนการ) 

 ความเหน็ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

 ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 



Corporate Risk 

• ความเสีย่งดา้นกลยทุธ/์ธุรกจิ 

• ความเสีย่งดา้นกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั 

• ความเสีย่งดา้นทรพัยากรบคุคล 

• ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

• ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ความเสีย่งดา้นสารสนเทศ 

การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) 

Operational Risk 

• Clinical risk 

• Non-clinical risk 



• รายงานอบุตักิารณ์  

• การทบทวนคุณภาพ  

• การทบทวนเวชระเบยีนโดยใช ้

trigger tools 

การระบคุวามเส่ียงทางคลินิก 

• การวิเคราะหก์ระบวนการดูแลผูป่้วย 

• การวิเคราะหโ์อกาสเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นในแต่ละโรค 

• การตามรอยการดูแลผูป่้วย 

• บทเรียนจาก รพ.อืน่ 

• Patient Safety Goals (SIMPLE) 



เป็นกระบวนการในการ 

• ท าความเขา้ใจธรรมชาต ิแหลง่ที่มา และสาเหตขุองความเสีย่ง 

• ประมาณการระดบัความเสีย่ง (risk level) 

• ศึกษาผลกระทบที่ตามมา 

• ตรวจสอบมาตรการควบคุมที่ใชอ้ยู่ 

ตวัอย่างแหลง่ที่มาของความเสีย่ง (Risk Source) 

• ความสมัพนัธแ์ละขอ้ผูกพนัทางการคา้, ความคาดหวงัดา้นกฎหมายและภาระรบัผิดชอบ, สถานการณ์และการพลกิผนัทาง

เศรษฐกจิ, นวตักรรมทางเทคโนโลยี, แนวโนม้และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง, ภยัธรรมชาต,ิ human frailties and 

tendencies, management shortcomings and excesses, ผูป่้วย, health intervention, technology 

การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 



Risk 
Identification 

Risk 
Analysis 

Risk 
Treatment 

Risk Monitor & 
Review 

Risk Profile 

Risk Register 



ระดบัความเส่ียง (Risk Level) 



แนวทางปฏบิตั:ิ 

• วิเคราะหโ์อกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอบุตักิารณ์ (Likelihood) 

• วิเคราะหผ์ลกระทบหรอืความรุนแรงของอบุตักิารณ์หากเกดิข้ึน 

• ประมาณการโดยใหค้ะแนน 1-5 (1=ต า่สุด,3=ปานกลาง,5=สูงสดุ) บวกหรอืคณุคะแนนทัง้สองเขา้ดว้ยกนัเป็น Risk Level 

• พจิารณาล าดบัความส าคญัของ Risk ทัง้หมด 

 

การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis) 



• 1-Rare  (ไม่เช่ือว่าจะเกดิได)้ : <0.5% 

• 2-Unlikely (ไม่คาดว่าจะเกดิ)   : 0.5-1%  หรอื >? คร ัง้ต่อปี  

• 3-Possible  (เป็นคร ัง้คราว)       :  1-5%    หรอื >? คร ัง้ต่อเดือน 

• 4-Likely  (บ่อย)                  : 5-10%    หรอื >? คร ัง้ต่อสปัดาห ์

• 5-Frequent (บ่อยมาก)           : >10%    หรอื >? คร ัง้ต่อวนั 

โอกาสเกิด (Likelihood) 

ใช้ “หรือ” คือเลือกเอาระดบัท่ีสงูกว่าจากเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง 



1 - Negligible:  มีอนัตราย/บาดเจบ็เพยีงเลก็นอ้ย ไม่ตอ้งการการปฐมพยาบาล, หรอืสิง่ที่

เกดิข้ึนไม่เกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล 

2 - Minor:  มีอนัตราย/บาดเจบ็เลก็นอ้ย สามารถแกไ้ขไดโ้ดยงา่ย อาจท าใหต้อ้งนอน 

รพ.นานข้ึน 

3 - Moderate:  มีอนัตราย/บาดเจบ็ปานกลาง ตอ้งการการรกัษาพยาบาลหรอืท าหตัถการ, 

อาจมีการสูญเสยีการท าหนา้ที่ของรา่งกายเลก็นอ้ยหรอืชัว่คราว 

4 - Major:  มีอนัตราย/บาดเจบ็รุนแรง อาจท าใหสู้ญเสยีอวยัวะหรอืการท าหนา้ที่ของ

รา่งกายอย่างถาวร 

5 - Catastrophic:  อบุตัิการณ์น าไปสูก่ารเสยีชีวติหรอืทพุพลภาพอย่างถาวร 

ความรนุแรง (Consequence) 



Descriptor Negligible Minor Moderate Major Extreme 

ประสบการณ์
ผูป้ว่ย 

คุณภาพของประสบการณ์
ผูป้ว่ยหรอืผลลพัธท์าง
คลนิิกทีล่ดลงไมเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการใหบ้รกิาร 

มปีระสบการณ์ผูป้ว่ยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจเลก็น้อย readily 
resolvable 

มปีระสบการณ์ผูป้ว่ยหรอืผลลพัธ์
ทางคลนิิกทีไ่มน่่าพงึพอใจซึง่มผีล
ระยะสัน้ recover ภายใน 1 
สปัดาห ์

มปีระสบการณ์ผูป้ว่ยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจซึง่มผีลระยะยาว ใชเ้วลา
มากกวา่ 1 สปัดาหจ์งึจะ 
recover 

มปีระสบการณ์ผูป้ว่ยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจ มผีลต่อเน่ืองระยะยาว 

วตัถุประสงค/์
โครงการ 

แทบสงัเกตไมเ่หน็การ
ลดลงของขอบเขต 
คุณภาพ หรอืก าหนดการ  

มกีารลดลงของขอบเขต 
คุณภาพ หรอืก าหนดการ 
เลก็น้อย 

มกีารลดลงของขอบเขตหรอื
คุณภาพของโครงการ 
วตัถุประสงคห์รอืก าหนดการ 

มกีารท างานของโครงการลา่ชา้
อยา่งมนียัยะส าคญั 

ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค์
โครงการ องคก์รเสยีชื่อเสยีง
อยา่งมาก 

การบาดเจบ็ 
(รางกายและ
จติใจ) ต่อผูป้ว่ย/
ญาต/ิเจา้หน้าที ่

มกีารบาดเจบ็น้อยมาก ไม่
ตอ้งใหก้ารปฐมพยาบาล 

มกีารบาดเจบ็เลก็น้อย ตอ้งให้
การปฐมพยาบาล 

มกีารบาดเจบ็ปานกลาง ตอ้งให้
การรกัษาพยาบาลหรอืค าปรกึษา 
ตอ้งรายงานเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
(หากมกีารท ารา้ยรา่ยกายหรอื
การกระท ารุนแรง) 

มกีารบาดเจบ็มาก อาจมกีาร
สญูเสยีสมรรถภาพชัว่คราว ตอ้ง
ไดร้บัการรกัษาพยาบาลหรอื
ค าปรกึษา 

 เสยีชวีจิตหรอืพกิารถาวร 

ผลการตรวจสอบ มขีอ้เสนอแนะจ านวนน้อย 
เป็นประเดน็การพฒันา
คุณภาพเรื่องเลก็ๆ 

มขีอ้เสนอแนะทีส่ามารถจดัการ
ไดโ้ดยผูบ้รหิารระดบัตน้ 

มขีอ้เสนอทีท่า้ทายซึง่ตอ้งการ
แผนปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 

ตอ้งมปีฏบิตักิารภาคบงัคบั 
(enforcement action) คะแนน 
rating ต ่า เป็น critical report 

มกีารด าเนินคดตีามกฎหมาย 
คะแนน rating เป็น 0 เป็น 
severely critical report 

ความรนุแรง (Consequence) 



Descriptor Negligible Minor Moderate Major Extreme 

ค ารอ้งเรยีน/การ
ชดเชย 

มกีารรอ้งเรยีนดว้ยวาจา
ซึง่เจรจายตุไิด ้

มคี ารอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูล
ทางคลนิิกโดยตรง 

มคี ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัขาดการ
ดแูลทีเ่หมาะสมทีร่บัฟงัได ้การ
เรยีกรอ้งคา่ชดเชยในวงเงนิที่
คุม้ครอง 

มคี ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัขาดการ
ดแูลทีเ่หมาะสมหลายเรื่อง การ
เรยีกรอ้งคา่ชดเชยเกนิวงเงนิที่
คุม้ครอง 

มคี ารอ้งเรยีนทีเ่ป็นเรื่องซบัซอ้น 
มกีารเรยีกรอ้งคา่ชดเชยหลาย
ครัง้ หรอืจ านวนมาก  

การหยดุชะงกั
บรกิาร 

หยดุชะงกัในบรกิารทีไ่มม่ี
ผลต่อการใหบ้รกิารผูป้ว่ย  

มกีารหยดุชะงกัทีม่ผีลต่อการ
บรกิารผูป้ว่ยเลก็น้อย ในชว่ง
เวลาสัน้ๆ 

มกีารหยดุชะงกับรกิารทีม่ผีลต่อ
การดแูลผูป้ว่ยซึง่ยอมรบัไมไ่ด ้
ตอ้งหยดุใหบ้รกิารชัว่คราว 

มกีารหยดุชะงกับรกิารทีม่ผีลรุน่
แรงต่อการดแูลผูป้ว่ย ตอ้งน า
แผนส ารองฉุกเฉินมาใช ้

สญูเสยีการท าหน้าทีห่ลกัอยา่ง
ถาวร การหยดุชะงกัน าไปสู่
ผลกระทบดา้นอื่นทีรุ่นแรง  

เจา้หน้าทีแ่ละ
ความสามารถ 

ขาดแคลนก าลงัคน
ชัว่คราว (<1 วนั) ไมม่ผีล
ต่อการดแูลผูป้ว่ย 

มคีวามผดิพลาดเลก็น้อย
เน่ืองจากการฝึกอบรมทีไ่มด่ี
พอ 

การบรรลุวตัถุประสงค/์บรกิาร
ลา่ชา้เน่ืองจากขาดเจา้หน้าที ่มี
ความผดิพลาดปานกลาง
เน่ืองจากการฝึกอบรมทีไ่มด่พีอ มี
ปญัหาเรื่องก าลงัคนต่อเน่ือง 

การบรรลุวตัถุประสงค/์บรกิารมี
ความไมแ่น่นอนเน่ืองจากขาด
ก าลงัคน มคีวามผดิพลาดส าคญั
เน่ืองจากการฝึกอบรมทีไ่มด่พีอ 

ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค/์
บรกิาร เน่ืองจากขาดก าลงัคน มี
ความผดิพลาดทีรุ่นแรงมาก
เน่ืองจากการฝึกอบรมทีไ่มด่ ี

การเงนิ ความเสยีหายทางการเงนิ
น้อยมาก (เชน่ <1,000 
บาท) 

ความเสยีหายทางการเงนิน้อย 
(เชน่ 1,000-10,000 บาท) 

ความเสยีหายทางการเงนิปาน
กลาง (เชน่ 10,000-100,000 
บาท) 

ความเสยีหายทางการเงนิมาก 
(เชน่ 100,000-1,000,000 บาท) 

ความเสยีหายทางการเงนิรุนแรง
มาก (เชน่ มากกวา่ 1 ลา้นบาท) 

ชื่อเสยีงต่อ
องคก์ร 

ค าเลา่ลอื ไมม่ขีา่วใน
สื่อมวลชน ไมม่ผีลต่อ
ขวญัก าลงัใจของ
เจา้หน้าที ่

มขีา่วในหน้าสื่อมวลชนทอ้งถิน่
บา้งในชว่งสัน้ๆ มผีลกระทบ
ต่อขวญัก าลงัใจของเจา้หน้าที่
เลก็น้อย 

มขีา่วในหน้าสื่อมวลชนทอ้งถิน่
ต่อเน่ือง มผีลต่อขวญัก าลงัใจและ
การรบัรูข้องสาธารณะพอสมควร 

มขีา่วในหน้าสื่อมวลชน
ระดบัชาต ิน้อยกวา่ 3 วนั 
ความเชื่อมัน่ของสาธารณะ
สัน่คลอน 

มขีา่วในหน้าสื่อมวลชน
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
มากกวา่ 3 วนั, เป็นทีส่นใจของ
ฝา่ยการเมอืง, court 
enforcement  











ระดบัความเส่ียง (Risk Level) 



Risk 
Identification 

Risk 
Analysis 

Risk 
Treatment 

Risk Monitor & 
Review 

การรบัมือกบัความเส่ียง (Risk Treatment) 

Risk Profile 
Risk Register 

เป็นกระบวนการในการลดความรุนแรงของความเสีย่ง (risk modification process) 

ประกอบดว้ยการเลอืกทางเลอืกและการน าทางเลอืกไปปฏบิตั ิ



• Risk Treatment Plan 

• Risk prevention: ก าหนดมาตรการป้องกนัที่รดักมุ 

• Risk monitoring: ตดิตามตวัช้ีวดัหรอืขอ้มูลเพื่อตรวจจบัโอกาสเกดิอบุตักิารณ์ หรอืรบัทราบสถติกิารเกดิอบุตักิารณ์ 

• Risk mitigation:  การทเุลาความเสยีหายเม่ือเกดิอบุตักิารณ์ 

• Quality Improvement Plan:  หาค าตอบที่ชดัเจนยิ่งข้ึนในการป้องกนัอบุตักิารณ์ 

Risk Prevention Risk Monitoring Risk Mitigation QI Plan 

แผนรบัมือความเส่ียง (Risk Treatment Plan) 



Safety Strategies / Risk Treatment Options 



Safety Strategies / Risk Treatment Options 



ตวัอย่าง Risk Treatment Plan 

• Risk: 

• Risk Treatment Plan 

• Risk prevention: 

• Risk monitoring: 

• Risk mitigation: 

• Quality Improvement Plan: 







 



Risk 
Identification 

Risk 
Analysis 

Risk 
Treatment 

Risk Monitor & 
Review 

การติดตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review) 

Risk Profile 
Risk Register 

การตดิตามความเสีย่ง (Risk Monitoring) 

• คอืการก ากบัดูแล ตรวจสอบและสงัเกตอย่างต่อเน่ืองในสิง่ที่ก าลงัเกดิข้ึน เพื่อประเมินว่าจะบรรลสุิง่ที่คาดหวงัไวห้รอืไม่ 

การทบทวนความเสีย่ง (Risk Review) 

• คอืการพจิารณาว่าสิง่ที่เกดิข้ึนนั้นเหมาะสม เพยีงพอ และไดผ้ลในการบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดหรอืไม่ 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 



risk owner 

• คอืบคุคลหรอืคณะบคุคลที่ไดร้บั authority เพือ่จดัการกบัความเสีย่งใดความเสีย่งหน่ึง 

และออกหนา้รบัผิดชอบ (accountable) ในการท าหนา้ที่ดงักลา่ว 

Residual risk level 

• คอืระดบัความเสีย่งที่เหลอือยู่หลงัจากที่น า risk treatment optionไปปฏบิตั ิ

การติดตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 



Risk 
Identification 

Risk 
Analysis 

Risk 
Treatment 

Risk Monitor & 
Review 

การติดตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review) 

Residual Risk Level 
ระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 

ระดบัความเสีย่งในรอบเวลาต่อไป 

Review of Risk Treatment Plan 
ควรมกีารปรบัปรงุมาตรการอะไร 

 Risk Monitoring 
มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวเ้พยีงใด 

มปีญัหาอุปสรรคอะไรในการปฏบิตั ิ
ระดบัอุบตักิารณ์เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 



Assess Diagnosis Plan Care 

Monitor & reassess 

Educate Discharge 

Unsafe  
Act 

Local Workplace  
Factors 

Organizational Factors 

Unsafe  
Act 

Local Workplace  
Factors 

Organizational Factors 

หา Swiss Cheese ในสองระนาบให้พบ 



Local Workplace Factors Organizational Factors 
ลกัษณะของผูป้ว่ยมผีลต่อการเกดิ AE หรอืไม ่ แนวทางอะไรทีค่วรมสี าหรบัผูป้ว่ยทีม่ลีกัษณะนี้ 

บุคลากรมคีวามเหนื่อยลา้ เครยีด เสยีสมาธ ิหรอืไม ่ การจดัระบบงานและสิง่แวดลอ้มอะไรทีจ่ะป้องกนัได ้

บุคลากรมคีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอหรอืไม ่ การฝึกอบรมและการใหข้อ้มลูอะไรบา้งทีจ่ าเป็น 
ระบบเตอืน (reminder system) อะไรทีจ่ะชว่ยได ้

สมาชกิในทมีมคีวามชดัเจนในบทบาทหน้าทีห่รอืไม ่ มกีารมอบหมายงานอยา่งไร 

สมาชกิในทมีไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจนหรอืไม่ แนวทางการบนัทกึขอ้มลู การสือ่สารและสง่ต่อขอ้มลู
ระหวา่งสมาชกิทีจ่ะชว่ยป้องกนัไดค้วรเป็นอยา่งไร 

เครอืงมอื อุปกรณ์ เวชภณัฑ ์สถานที ่มคีวามพรอ้มหรอืไม่ ระบบการจดัการเครือ่งมอื อุปกรณ์ เวชภณัธ ์สถานที/่
สิง่แวดลอ้ม อะไรทีช่ว่ยได ้มทีรพัยากอะไรทีต่อ้งการเพิม่ 

ระบบการตดิตามก ากบัและตอบสนองเป็นอยา่งไร 

การออกบบระบบงานเอือ้ตอ่การท างานทีป่ลอดภยัหรอืไม ่

มนีโยบายอะไรทีเ่ป็นอุปสรรคในเรือ่งนี้ 

วฒันธรรมองคก์รเป็นอยา่งไร 

แล้วไปให้ถึงปัจจยัองคก์ร  
เพื่อรวมมาปรบัมาตรการป้องกนัความเส่ียง 



RCA 

Passion 

ท าและใช้ RCA อย่างมี Passion 



ตวัอย่าง Risk Monitoring & Review 

• Risk Monitoring: 

• Compliance: 

• Problems: 

• Incidents: 

• Residual Risk Level (ยกไปเป็นระดบัความเสีย่งของรอบเวลาต่อไป): 

• Review of Risk Treatment Plan (ยกไปเป็นแผนรบัมือความเสีย่งของรอบเวลาต่อไป): 







Risk Management Process & ADLI 



• น า SIMPLE ทกุตวัที่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์รของเรามาระบเุป็นความเสีย่งใน Risk Register 

 Risk Register ทะเบยีนความเสีย่งที่มีชีวติ 

FMEA วเิคราะหค์วามลม้เหลวและผลกระทบ 

Gap Analysis  วเิคราะหส์ว่นขาด 

Human-Centered Design ออกแบบโดยเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง 

KPI Monitoring ตดิตามตวัช้ีวดัส าคญั 

Trigger Tool ใช ้trigger หาเวชระเบยีนมาทบทวน 

Trace ตามรอยดูการปฏบิตัจิรงิ 

RCA& redesign วเิคราะห ์root cause และออกแบบใหม่ 

บรูณาการ SIMPLE กบั Risk Register  
และเครื่องมือคณุภาพอ่ืนๆ 
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Risk 
Identification 

Risk 
Analysis 

Risk 
Treatment 

Risk Monitor & 
Review 

PSG: SIMPLE 
Past incidents 
Med Rec review 
FMEA 
Process analysis 
Clinical risk Risk profile 

Gap analysis 
HFE 
Human-centered 
design 
Patient/customer 
experience 

Incident report 
Trace 
KPI monitoring 
RCA & redesign 

Proactive Risk Management โดยใช้ Risk Register 
รว่มกบัเครือ่งมือคณุภาพต่างๆ 

Risk  
register 

Copyleft      นพ.อนุวฒัน ์ ศภุชุตกิุล 13 กุมภาพนัธ ์ 2561 



Risk Register ร.พ. ของเรา  

ควรจะเริ่มตน้อย่างไร ? 



1. รวบรวมรายการความเสีย่งจากทกุแหลง่ที่มี เช่น Risk Profile, PSG: SIMPLE, 

รายงานอบุตัิการณ์, การทบทวนเวชระเบียน, MM conference, ฯลฯ 

2. วเิคราะหร์ะดบัโอกาสเกดิและผลที่จะตามมาของทกุความเสีย่ง เหมือนกบัที่เราท าใน 

Risk Profile 

3. ค านวณระดบัความเสีย่งดว้ยการเอาโอกาสเกดิกบัผลที่จะตามมา มาบวกหรอืคูณกนั 

4. แบ่งรายการความเสี่่ยงนบัรอ้ยๆ เป็นสามกลุม่ กลุม่ที่ส าคญัสูง กลุม่ที่ส าคญัปานกลาง 

และกลุม่ที่ส าคญันอ้ย 

 

มองภาพรวม มองความเป็นทัง้หมด 



• กลุม่ที่ส าคญัสูง  ร่วมกนัก าหนด/ทบทวนแนวทางป้องกนั และการเตรยีมพรอ้มตอบสนองเม่ือเกดิเหต ุ 

  มอบหมายผูท้ าหนา้ที่ risk owner มีหนา้ที่ทบทวนการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั ระดบัอบุตักิารณ์ที่เกดิข้ึน และ  

  พจิารณาว่าควรเพิม่มาตรการป้องกนัอย่างไร ทบทวนอย่างนอ้ยทกุ 3 เดือน จ านวนความเสีย่งในรายการน้ี พจิารณา 

  จากจ านวนความเสีย่งที่ส าคญัสูง ร่วมกบัจ านวนคนที่จะมาท าหนา้ที่ risk owner 

• กลุม่ที่ส าคญัปานกลาง  มอบใหค้ณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งนั้นๆ ทบทวนมาตรการป้องกนั และท าหนา้ที่ 

risk owner ทบทวนเหมือนกลุม่ที่ส าคญัสูง  แต่ความถี่ของการทบทวนอาจจะห่างกว่าความเสีย่งที่ส าคญัสูง 

• กลุม่ความเสีย่งที่ส าคญันอ้ย  อาจจะมีโอกาสพบนอ้ย ความรุนแรงนอ้ย ตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกนัอยู่ในคู่มือ

แลว้หรอืไม่ ถา้มีกห็าวธิกีารสือ่สารและท าใหม้ ัน่ใจว่ามีการรบัรูแ้ละปฏบิตั ิ(ซ่ึงกลุม่น้ีคาดว่าจะมีจ านวนมากที่สดุ) 

  ดว้ยแนวทางเช่นน้ี  จะรบัมือความเสีย่งไดท้กุรายการ ตัง้เป้ากวาดใหห้มดใน 3 เดือน 

มากเท่าไรกจ็ดัการได้ ตามระดบัความเส่ียง 




