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Analysis
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Treatment

Risk Monitor 
& Review

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Risk Profile
Risk Register

Risk Profile เป็นเอกสารอธิบายชดุของความเสี่ยง 
วิเคราะหส์ิ่งคกุคามที่องคก์รเผชิญ

อาจนําเสนอในรปู risk matrix หรือ risk rating table

Risk Register เป็นเอกสารหลกัเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงทกุขัน้ตอน ทาํให้เป็นกระบวนการที่มีชีวิต เป็นพลวตั 

มีการปรบัปรงุวิธีการทาํงานอย่างต่อเนื่อง



RCA

Passion

ฝังความรู้เข้าในระบบผา่น Risk Register
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Incident & RCA
• จบัคู่กบัเพื่อนต่าง รพ. แลกเปลี่ยนอบุตัิการณ์ที่เคยประสบ 
• ระบอุบุตัิการณ์ 
• ระบผุลการทาํ RCA

Incident

Unsafe 
Act

Local Workplace 
Factors

Organizational Factors

การกระทาํ
จดุเปลี่ยน

ปัจจยัใกล้ตวั

ปัจจยัองคก์ร



Risk 
Identification

Risk 
Analysis

Risk 
Treatment

Risk Monitor 
& Review

การติดตามและทบทวนความเสี่ยง
(Risk Monitoring & Review)

Residual Risk Level
ระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่

ระดบัความเสีย่งในรอบเวลาต่อไป

Review of Risk Treatment Plan
ควรมกีารปรบัปรงุมาตรการอะไร

Risk Monitoring
มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่าํหนดไวเ้พยีงใด
มปีัญหาอุปสรรคอะไรในการปฏบิตัิ
ระดบัอุบตักิารณ์เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร



Root Cause -> Preventive Measures

• ทบทวนว่า รพ.มีมาตรการป้องกนัอบุตัิการณ์ในเรื่องนัน้ไว้
อย่างไรบา้ง

• พิจารณาว่ามาตรการดงักล่าวสามารถรบัมือกบั root cause 
ได้หรือไม่
• ถ้าตอบว่าได้ ทาํไมจึงยงัเกิดเหตกุารณ์
• ถ้าตอบว่าไม่ได้ จะเพิ่มมาตรการอะไร



Risk Treatment Plan

ตวัอย่างแผนรบัมือกบัความเสี่ยง
Risk transfer: ถ่ายโอนความเสี่ยงให้คนอื่น ถ้าคิดว่าไม่คุ้มที่จะทาํเอง
Risk prevention: นํา guideline ต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบตัิ
Risk monitor: จะติดตามตวัชี้วดัหรือข้อมลูอะไรเพื่อตรวจจบัโอกาส

เกิดอบุตัิการณ์ได้เรว็ขึน้ หรือรบัทราบสถิติการเกิดอบุตัิการณ์
Risk Mitigation: การทเุลาความเสียหายเมื่อเกิดอบุตัิการณ์
QI Plan: เพื่อหาคาํตอบที่ชดัเจนยิ่งขึน้ในการป้องกนัอบุตัิการณ์



Recovery measures 
= Mitigation plan

or secondary prevention

Bow-tie Analysis & Mitigation Plan



Risk Treatment Plan

1. Prevention: มาตรการป้องกนัที่ควรมี ได้แก่อะไรบา้ง
2. Monitor: การ monitor เพื่อรบัรู้ความเสี่ยงเรื่องนี้มีอะไรบา้ง

• อตัราการเกิดอบุตัิการณ์
• Process indicator (leading indicator)

3. Mitigation: ถ้าเกิดอบุตัิการณ์ขึน้
• อะไรคือผลที่จะเกิดขึน้ตามมาที่สาํคญั (consequence)
• จะป้องกนัหรือลดอนัตราย/ความเสียหายดงักล่าวได้อย่างไร

(mitigation, secondary prevention, recovery measure)
4. Improvement: มีประเดน็อะไรที่อยากจะทดลองมาตรการ

ป้องกนัเพิ่มเติม (QI plan)



Potential events

Consequences LikelihoodX

การวิเคราะหค์วามเสี่ยง (Risk Analysis)

Risk Level =



Likelihood

• ทบทวนความเสี่ยงทัง้หมดในประสบการณ์ของทุกคน
• อะไรคือความเสี่ยงที่มีโอกาสพบบอ่ยที่สดุ และควรอยู่ใน

กลุ่มความถี่สงูสดุเดียวกนั (5)
• อะไรคือความเสี่ยงที่ยากที่จะพบ และควรอยู่ในกลุ่มความถี่

ตํา่สดุเดียวกนั (1)
• แต่ละกลุ่ม

• ระบโุอกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอบุตัิการณ์ ว่าอยู่ใน
ระดบัใด (2-4)

• สรปุแนวคิดในการจดัระดบัโอกาสเกิดดงักล่าว



1-Negligible: มอีนัตราย/บาดเจบ็เพยีงเลก็น้อย ไมต่อ้งการการปฐมพยาบาล, 
หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ไมเ่กีย่วกบัการรกัษาพยาบาล
2-Minor: มอีนัตราย/บาดเจบ็เลก็น้อย สามารถแกไ้ขไดโ้ดยงา่ย อาจทาํใหต้อ้ง
นอน รพ.นานขึน้
3-Moderate: มอีนัตราย/บาดเจบ็ปานกลาง ตอ้งการการรกัษาพยาบาลหรอื
ทาํหตัถการ, อาจมกีารสญูเสยีการทาํหน้าทีข่องรา่งกายเลก็น้อยหรอืชัว่คราว
4-Major: มอีนัตราย/บาดเจบ็รนุแรง อาจทาํใหส้ญูเสยีอวยัวะหรอืการทาํ
หน้าทีข่องรา่งกายอยา่งถาวร
5-Catastrophic: อุบตักิารณ์นําไปสูก่ารเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพอยา่งถาวร

ผลที่ตามมา/ความรนุแรง (Consequence)



Descriptor Negligible Minor Moderate Major Extreme
ประสบการณ์
ผูป้่วย

คุณภาพของ
ประสบการณ์ผูป้่วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีล่ดลง
ไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั
การใหบ้รกิาร

มปีระสบการณ์ผูป้่วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจเลก็น้อย readily 
resolvable

มปีระสบการณ์ผูป้่วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจซึง่มผีลระยะสัน้ recover 
ภายใน 1 สปัดาห์

มปีระสบการณ์ผูป้่วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจซึง่มผีลระยะยาว ใชเ้วลา
มากกวา่ 1 สปัดาหจ์งึจะ 
recover

มปีระสบการณ์ผูป้่วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจ มผีลต่อเนื่องระยะยาว

วตัถุประสงค/์
โครงการ

แทบสงัเกตไมเ่หน็การ
ลดลงของขอบเขต 
คุณภาพ หรอืกาํหนดการ 

มกีารลดลงของขอบเขต 
คุณภาพ หรอืกาํหนดการ 
เลก็น้อย

มกีารลดลงของขอบเขตหรอื
คุณภาพของโครงการ 
วตัถุประสงคห์รอืกาํหนดการ

มกีารทาํงานของโครงการลา่ชา้
อยา่งมนียัยะสาํคญั

ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค์
โครงการ องคก์รเสยีชื่อเสยีง
อยา่งมาก

การบาดเจบ็ 
(รางกายและ
จติใจ) ต่อผูป้่วย/
ญาต/ิเจา้หน้าที่

มกีารบาดเจบ็น้อยมาก 
ไมต่อ้งใหก้ารปฐม
พยาบาล

มกีารบาดเจบ็เลก็น้อย ตอ้งให้
การปฐมพยาบาล

มกีารบาดเจบ็ปานกลาง ตอ้งให้
การรกัษาพยาบาลหรอื
คาํปรกึษา
ตอ้งรายงานเจา้หน้าทีต่าํรวจ 
(หากมกีารทาํรา้ยรา่ยกายหรอื
การกระทาํรนุแรง)

มกีารบาดเจบ็มาก อาจมกีาร
สญูเสยีสมรรถภาพชัว่คราว 
ตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล
หรอืคาํปรกึษา

 เสยีชวีจิตหรอืพกิารถาวร

ผลการ
ตรวจสอบ

มขีอ้เสนอแนะจาํนวน
น้อย เป็นประเดน็การ
พฒันาคุณภาพเรือ่งเลก็ๆ

มขีอ้เสนอแนะทีส่ามารถ
จดัการไดโ้ดยผูบ้รหิารระดบั
ตน้

มขีอ้เสนอทีท่า้ทายซึง่ตอ้งการ
แผนปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม

ตอ้งมปีฏบิตักิารภาคบงัคบั 
(enforcement action) คะแนน 
rating ตํ่า เป็น critical report

มกีารดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
คะแนน rating เป็น 0 เป็น 
severely critical report

ผลที่ตามมา/ความรนุแรง (Consequence)

NHS Scotland



Descriptor Negligible Minor Moderate Major Extreme
คาํรอ้งเรยีน/การ
ชดเชย

มกีารรอ้งเรยีนดว้ยวาจา
ซึง่เจรจายตุไิด้

มคีาํรอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดแูลทางคลนิิกโดยตรง

มคีาํรอ้งเรยีนเกีย่วกบัขาดการ
ดแูลทีเ่หมาะสมทีร่บัฟังได ้การ
เรยีกรอ้งคา่ชดเชยในวงเงนิที่
คุม้ครอง

มคีาํรอ้งเรยีนเกีย่วกบัขาดการ
ดแูลทีเ่หมาะสมหลายเรือ่ง การ
เรยีกรอ้งคา่ชดเชยเกนิวงเงนิที่
คุม้ครอง

มคีาํรอ้งเรยีนทีเ่ป็นเรือ่ง
ซบัซอ้น มกีารเรยีกรอ้ง
คา่ชดเชยหลายครัง้ หรอื
จาํนวนมาก 

การหยดุชะงกั
บรกิาร

หยดุชะงกัในบรกิารทีไ่ม่
มผีลต่อการใหบ้รกิาร
ผูป้่วย 

มกีารหยดุชะงกัทีม่ผีลต่อการ
บรกิารผูป้่วยเลก็น้อย ในชว่ง
เวลาสัน้ๆ

มกีารหยดุชะงกับรกิารทีม่ผีลต่อ
การดแูลผูป้่วยซึง่ยอมรบัไมไ่ด ้
ตอ้งหยดุใหบ้รกิารชัว่คราว

มกีารหยดุชะงกับรกิารทีม่ผีล
รุน่แรงต่อการดแูลผูป้่วย ตอ้ง
นําแผนสาํรองฉุกเฉินมาใช้

สญูเสยีการทาํหน้าทีห่ลกัอยา่ง
ถาวร การหยดุชะงกันําไปสู่
ผลกระทบดา้นอื่นทีร่นุแรง 

เจา้หน้าทีแ่ละ
ความสามารถ

ขาดแคลนกาํลงัคน
ชัว่คราว (<1 วนั) ไมม่ผีล
ต่อการดแูลผูป้่วย

มคีวามผดิพลาดเลก็น้อย
เนื่องจากการฝึกอบรมทีไ่มด่ี
พอ

การบรรลุวตัถุประสงค/์บรกิาร
ลา่ชา้เนื่องจากขาดเจา้หน้าที ่มี
ความผดิพลาดปานกลาง
เนื่องจากการฝึกอบรมทีไ่มด่พีอ 
มปีัญหาเรือ่งกาํลงัคนต่อเนื่อง

การบรรลุวตัถุประสงค/์บรกิาร
มคีวามไมแ่น่นอนเนื่องจากขาด
กาํลงัคน มคีวามผดิพลาด
สาํคญัเนื่องจากการฝึกอบรมที่
ไมด่พีอ

ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค/์
บรกิาร เนื่องจากขาดกาํลงัคน 
มคีวามผดิพลาดทีร่นุแรงมาก
เนื่องจากการฝึกอบรมทีไ่มด่ี

การเงนิ ความเสยีหายทางการ
เงนิน้อยมาก (เชน่ 
<1,000 บาท)

ความเสยีหายทางการเงนิ
น้อย (เชน่ 1,000-10,000 
บาท)

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

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

ความเสยีหายทางการเงนิ
รนุแรงมาก (เชน่ มากกวา่ 1 
ลา้นบาท)

ชื่อเสยีงต่อ
องคก์ร

คาํเลา่ลอื ไมม่ขีา่วใน
สือ่มวลชน ไมม่ผีลต่อ
ขวญักาํลงัใจของ
เจา้หน้าที่

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชน
ทอ้งถิน่บา้งในชว่งสัน้ๆ มี
ผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจ
ของเจา้หน้าทีเ่ลก็น้อย

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชนทอ้งถิน่
ต่อเนื่อง มผีลต่อขวญักาํลงัใจ
และการรบัรูข้องสาธารณะ
พอสมควร

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชน
ระดบัชาต ิน้อยกวา่ 3 วนั
ความเชื่อมัน่ของสาธารณะ
สัน่คลอน

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชน
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
มากกวา่ 3 วนั, เป็นทีส่นใจของ
ฝ่ายการเมอืง, court 
enforcement 

ผลที่ตามมา/ความรนุแรง (Consequence)

NHS Scotland



Consequence

• พิจารณาความรนุแรงถ้าความเสี่ยงนัน้จะกลายเป็น
อบุตัิการณ์
• ให้คะแนน 1-5 ตามแนวทางที่เคยรบัรู้
• มีโอกาสที่จะมีความรนุแรงหลายระดบัหรือไม่

• ถ้ามี กลุ่มจะเลือกให้ความรนุแรงในระดบัใด เพราะ
เหตใุด



Potential events

Consequences LikelihoodX

การวิเคราะหค์วามเสี่ยง (Risk Analysis)

Risk Level =



Risk Level

• นําความเสี่ยงของกลุ่มมาใส่ Risk Matrix ตามระดบัของ 
Likelihood & Consequence 

• พิจารณาว่า
• ใครควรเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้
• ควรมีการทบทวนเรื่องนี้บอ่ยเพียงใด
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Risk Register

• มีการปฏิบตัิตามมาตรการที่กาํหนดไว้เพียงใด 
มีปัญหาอปุสรรคอะไร

• ระดบัอบุตัิการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
• ควรมีการปรบัปรงุมาตรการอะไรบา้ง

Source: นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกิุล ผูท้รงคุณวุฒ ิสรพ.



Risk Monitor

• ให้กลุ่มนําความเสี่ยงทกุรายการของกลุ่มมาพิจารณา
• มีระบบที่จะรบัรู้แนวโน้มของอบุตัิการณ์อย่างสมํา่เสมอ

หรือไม่ อย่างไร ใครเป็นผูเ้กบ็ข้อมลู
• จะรบัรู้การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัต่างๆ ได้อย่างไร

• มีการปฏิบตัิหรือไม่
• มีปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิอย่างไร
• มีข้อเสนอในการปรบัปรงุมาตรการป้องกนัอย่างไร
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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

Bow-tie Analysis
Gap analysis
HFE
Human-centered 

design
Customer experience

Incident report
Trace
KPI monitoring
RCA & redesign

Proactive Risk Management โดยใช้ Risk 
Register ร่วมกบัเครื่องมือคณุภาพต่างๆ

Risk 
register
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การระบคุวามเสี่ยง (Risk Identification)



แนวทางปฏิบตัิ:
วิเคราะหโ์อกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอบุตัิการณ์ (Likelihood)
วิเคราะหผ์ลกระทบหรือความรนุแรงของอบุตัิการณ์หากเกิดขึน้
ประมาณการโดยให้คะแนน 1-5 (1=ตํา่สดุ, 3=ปานกลาง, 5=สงูสดุ)
บวกคะแนนทัง้สองเข้าด้วยกนัเป็น Risk Level
พิจารณาลาํดบัความสาํคญัของ Risk ทัง้หมด

การวิเคราะหค์วามเสี่ยง (Risk Analysis)



• Risk Treatment Plan
• Risk prevention: กําหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม

• Risk monitoring: ติดตามตัวชี้วัดหรือข้อมูลเพื่อตรวจจับโอกาสเกิดอุบัติการณ์ หรือ
รับทราบสถิติการเกิดอุบัติการณ์

• Risk mitigation:  การทุเลาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติการณ์

• Quality Improvement Plan:  หาคําตอบทีช่ัดเจนยิ่งขึ้นในการป้องกันอุบัติการณ์

Risk Prevention  Risk Monitoring Risk Mitigation QI Plan

การรบัมือ/ปฏิบตัิต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)



Risk 
Identification

Risk 
Analysis

Risk 
Treatment

Risk Monitor 
& Review

Residual Risk Level
ระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่

ระดบัความเสีย่งในรอบเวลาต่อไป

Review of Risk Treatment Plan
ควรมกีารปรบัปรงุมาตรการอะไร

Risk Monitoring
Compliance, problems, incidents
มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่าํหนดไวเ้พยีงใด
มปีัญหาอุปสรรคอะไรในการปฏบิตัิ
ระดบัอุบตักิารณ์เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร

การติดตามและทบทวนความเสี่ยง 
(Risk Monitoring & Review)

มอบให้สมาชิกในทมีคนหนึ่ง (หรือคณะกรรมการ)

เป็น risk owner (เจ้าภาพที่จะติดตาม)

กําหนดความถี่ที่จะติดตาม



1. รวบรวมรายการความเสี่ยงจากทกุแหล่งที่มี เช่น Risk 
Profile, PSG: SIMPLE, รายงานอบุตัิการณ์, การทบทวนเวช
ระเบียน, MM conference, ฯลฯ

2. วิเคราะหร์ะดบัโอกาสเกิดและผลที่จะตามมาของทกุความ
เสี่ยง เหมือนกบัที่เราทาํใน Risk Profile

3. คาํนวณระดบัความเสี่ยงด้วยการเอาโอกาสเกิดกบัผลที่จะ
ตามมา มาบวกหรือคณูกนั

4. แบง่รายการความเสี่่ยงนับร้อยๆ เป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่สาํคญั
สงู กลุ่มที่สาํคญัปานกลาง และกลุ่มทัว่ไป

มองภาพรวม มองความเป็นทัง้หมด



• กลุ่มที่สาํคญัสงู  ร่วมกนักาํหนด/ทบทวนแนวทางป้องกนั และการเตรียมพร้อม
ตอบสนองเมื่อเกิดเหต ุ

     มอบหมายผูท้าํหน้าที่ risk owner มีหน้าที่ทบทวนการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนั ระดบัอบุตัิการณ์ที่เกิดขึน้ และ พิจารณาว่าควรเพิ่มมาตรการป้องกนั
อย่างไร ทบทวนอย่างน้อยทกุ 3 เดือน จาํนวนความเสี่ยงในรายการนี้ พิจารณา
จากจาํนวนความเสี่ยงที่สาํคญัสงู ร่วมกบัจาํนวนคนที่จะมาทาํหน้าที่ risk owner

• กลุ่มที่สาํคญัปานกลาง  มอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงนัน้ๆ 
ทบทวนมาตรการป้องกนั และทาํหน้าที่ risk owner ทบทวนเหมือนกลุ่มที่สาํคญั
สงู  แต่ความถี่ของการทบทวนอาจจะห่างกว่าความเสี่ยงที่สาํคญัสงู

• กลุ่มความเสี่ยงทัว่ไป  อาจจะมีโอกาสพบน้อย ความรนุแรงน้อย ตรวจสอบว่ามี
มาตรการป้องกนัอยู่ในคู่มือแล้วหรือไม่ ถ้ามีกห็าวิธีการสื่อสารและทาํให้มัน่ใจ
ว่ามีการรบัรู้และปฏิบตัิ (ซึ่งกลุ่มนี้คาดว่าจะมีมากที่สดุ)

ด้วยแนวทางเช่นนี้  จะรบัมือความเสี่ยงได้ทกุรายการ ตัง้เป้ากวาดให้หมดใน 3 เดือน

มากเท่าไรกจ็ดัการได้ ตามระดบัความเสี่ยง


