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ประเด็นเรยีนรู้ 

• ปัญหาหรือข้อห่วงกงัวลเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียง 

• โครงสร้างของมาตรฐานใหม่เก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียง 

• หลกัการของการบริหารความเส่ียง (Risk Management Principles) 

• ภาคปฏิบติัของกระบวนการบริหารความเส่ียงด้วยทะเบียนจดัการความ
เส่ียง (risk register)  

• การใช้ RCA มาสนับสนุนการติดตามและทบทวนความเส่ียง (risk 
monitor & review) 
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โครงสร้างของมาตรฐานใหม ่
เกีย่วกบัระบบบรหิารความเส่ียง 
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มอีะไรใหมใ่นมาตรฐานระบบบรหิารความเส่ียง 

• กรอบแนวคิดหรือองคป์ระกอบหลกัของระบบบริหาร
ความเส่ียงท่ีชดัเจนขึน้ 
– โครงหลกั 

– การจดัการภายในองคก์ร 

– ความเส่ียงส าคญั 

– การหมุน PDSA ของระบบบริหารความเส่ียง 

• องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเส่ียง  
– เคร่ืองมือใหม่คือ ทะเบียนจดัการความเส่ียง (risk register) 
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What : 

Risk management คอืชดุของกจิกรรมและวิธีการที่ใชใ้นการช้ีน าองคก์รและ

ควบคมุความเสีย่งต่างๆที่อาจมีผลต่อความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงคห์รอื

เป้าหมายขององคก์ร 

Why :  

สถานพยาบาลมีความเสีย่งจ านวนมาก ท ัง้ความเสีย่งท ัว่ไปและความเสีย่งในการดูแล

ผูป่้วย การมีแนวทางที่เป็นระบบในการรบัมือกบัความเสีย่งเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อให ้

องคก์รปฏบิตัหินา้ที่ไดต้ามเป้าหมายและเป็นที่ไวว้างใจของสงัคม 

How:  

- Risk management principles 

- Risk management framework 

- Risk management processes 

 

การบรหิารความเส่ียง 
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• RM สรา้งและปกป้องคุณค่า (values) 

– การป้องกนัหรอืลดโอกาสเกดิอนัตรายแก่ผูป่้วยคือการสง่มอบบรกิารที่มีคณุค่า 

• RM เป็นสว่นหน่ึงของทกุกระบวนการขององคก์ร (all processes) 

– ทกุกระบวนการมีความเสีย่งแฝงอยู่ RM จงึควรครอบคลมุทกุกระบวนการขององคก์ร ต ัง้แต่ระดบักล

ยทุธถ์งึระดบัปฏบิตัิการ 

• RM เป็นสว่นหน่ึงของการตดัสนิใจ (decision making) 

– ตอ้งตดัสนิใจว่าจะยอมรบัความเสีย่งหรอืไม่ จะรบัมือกบัความเสีย่งอย่างไร จะบรรเทาความเสยีหาย

อย่างไร 

• RM แสดงออกถงึความไม่แน่นอนใหช้ดัเจน (uncertainty) 

– ความเสีย่งเป็นเรื่องของโอกาสเกดิอบุตัิการณ์ ไม่สามารถบอกไดแ้น่นอนในแต่ละรายว่าจะเกดิหรอืไม่ 

แต่สามารถคาดการณ์ใหช้ดัเจนเป็นตวัเลขไดว่้ามีโอกาสเกดิข้ึนเท่าไร 

• RM เป็นเรื่องของความเป็นระบบ มีโครงสรา้งชดั ทนัเวลา (systematic) 

– Systematic ในการวเิคราะหข์อ้มูล การวางระบบเพือ่ป้องกนั 

– โครงสรา้งชดัคือชดัเจนว่าใครจะตอ้งท าอะไร เมื่อไร เช่น หนา้ที่ของ risk owner กบั risk register 

– ทนัเวลา คือทนัเวลาในการรบัรูค้วามเสี่ยงและอบุตัิการณ์ ทนัเวลาในการปรบัเปลี่ยนมาตรการป้องกนั 

หลกัการของการบรหิารความเส่ียง 
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• RM อยู่บนพื้นฐานของสารสนเทศที่ดีที่สดุที่มีอยู่ (best information) 

– ใชข้อ้มูลที่ดีที่สดุในการวเิคราะหค์วามเสีย่ง ในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืระหว่างการ

ท างาน 

• RM ปรบัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและ risk profile (context) 

– ระบบ RM ตอ้งพจิารณาว่าบรบิทองคก์รท าใหเ้กดิความความเสีย่งอะไรบา้ง  

– แต่ละความเสีย่งมีโอกาสเกดิอบุตักิารณ์และรุนแรงเพยีงใด 

• RM น าปจัจยัดา้นมนุษยแ์ละวฒันธรรมมาพจิารณา (human and cultural) 

– ปจัจยัมนุษย ์น ามาพจิารณาว่าจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งอย่างไร และจะออกแบบป้องกนั

อบุตักิารณ์อย่างไร 

– ปจัจยัวฒันธรรม เป็นสว่นส าคญัในการสรา้งองคก์รที่ปลอดภยัยิ่งยวด 

• RM มีความโปรง่ใสและและไม่กดีกนั (transparent & inclusive) 

– มีความโปร่งใสใจการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อเกดิเหตกุารณ์ เพือ่น ามาสูก่ารเรยีนรู ้

– ทกุคนไม่ถูกกดีกนัออกจากกระบวนการเรยีนรู ้การระบคุวามเสีย่งและแนวทางป้องกนั 

หลกัการของการบรหิารความเส่ียง 
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• RM มีความเป็นพลวตั หมนุซ ้า และตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

(dynamic) 

– มีการ update บญัชีรายการความเสีย่งเม่ือจ าเป็น 

– Risk register ก าหนดใหม้ีวงรอบของการทบทวนที่ชดัเจน 

• RM ช่วยใหมี้การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองในองคก์ร (improvement) 

– การเรยีนรูจ้ากอบุตักิารณ์ น ามาสูก่ารปรบัปรุงเพื่อป้องกนั 

– แมไ้ม่เกดิอบุตักิารณ์ กค็ดิถงึแผนการพฒันามาตรการป้องกนั 

 

หลกัการของการบรหิารความเส่ียง 
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หนา้ที่และความมุ่งมัน่ของ

ผูบ้รหิาร 

ออกแบบองคป์ระกอบ

ส าคญั 

ของระบบบรหิารความ

เสีย่ง 
ปรบัปรุงระบบ

บรหิาร 

ความเสีย่งอย่าง

ต่อเน่ือง 

น าระบบ

บรหิารความ

เสีย่งไปปฏบิตัิ 

ติดตามและทบทวน

ระบบบรหิารความ

เสีย่ง 

Framework = องคป์ระกอบส าคญั Mandate and 

commitment 

Design of 

framework  

to manage risk 

Continual 

improvem

ent 

Implementing  

risk 

management 

Monitoring and 

Reviewing 

framework 

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines 
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• ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

• ก าหนดตวัช้ีวดัส าคญัส าหรบัการบรหิารความเสีย่ง 

• ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสีย่ง 

• มอบหมายหนา้ที่รบัผิดชอบในการบรหิารความเสีย่ง 

• จดัสรรทรพัยากรเพือ่การบรหิารความเสีย่ง 

• สือ่สารประโยชน์ของการบรหิารความเสีย่ง 

• สนบัสนุนองคป์ระกอบส าคญัในระบบบรหิารความเสีย่ง

ขององคก์ร 

ความมุง่มัน่ตอ่การบรหิารความเส่ียง 
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• นโยบายบรหิารความเสี่ยง (Risk management Policy)  

 เป็นขอ้ความที่ระบคุวามมุ่งม ัน่และทิศทางขององคก์รในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง 

• แผนบริหารความเสีย่ง (Risk Management Plan)  

 - แผนระบอุงคป์ระกอบของการบรหิาร แนวทาง และทรพัยากรที่จะใชใ้นการ  

             บรหิารความเสีย่ง 

 - องคป์ระกอบของการบรหิารความเสีย่ง : ระเบยีบปฏบิตั ิการปฏบิตั ิหนา้ที่ 

             รบัผิดชอบ กจิกรรม (รวมทัง้ล าดบัขัน้และเวลา)  

 - แผนบริหารความเสีย่งอาจจดัท าเฉพาะส าหรบับริการ กระบวนการ โครงการ  

             ส าหรบัท ัง้องคก์ร หรอืบางสว่นขององคก์ร 

นโยบายและแผนบรหิารความเส่ียง 
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ภาคปฏบิตัขิองกระบวนการบรหิารความเส่ียง 
โดยใช้ทะเบยีนจดัการความเส่ียง (Risk Register) 
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กระบวนการบรหิารความเส่ียง 

กระบวนการบรหิารความ

เสีย่ง (Risk 

Management Process) 

ประกอบดว้ย การก าหนด

บรบิท การสือ่สารและ

ปรกึษาผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

การระบคุวามเสีย่ง การ

วเิคราะหแ์ละประเมิน

ความเสีย่ง การรบัมือกบั

การความเสีย่ง การ

ติดตามและทบทวนความ

เสีย่ง การประยกุต์

นโยบาย ระเบยีบปฏบิตัิ

และแนวปฏบิตัิที่ผูบ้รหิาร

ก าหนด 
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Risk 

Identification 

Risk 

Analysis 
Risk 

Treatment 

Risk Monitor 

& Review 

กระบวนการบรหิารความเส่ียง 

Risk Profile 

Risk Register 

Risk Profile เป็นเอกสารอธิบายชุดของความเสีย่ง วิเคราะหส์ิง่คกุคามที่องคก์รเผชิญ  

อาจน าเสนอในรูป risk matrix หรอื risk rating table 

Risk Register เป็นเอกสารหลกัเพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการบรหิารความเสี่ยงทกุขัน้ตอน ท าใหเ้ป็น

กระบวนการที่มีชีวิต เป็นพลวตั  

มีการปรบัปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเน่ือง 
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ทะเบยีนจดัการความเส่ียง (Risk Register) 
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Risk assessment เป็นกระบวนการที่ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ 

• Risk identification คน้หา รบัรู ้และพรรณาความเสีย่งที่อาจมีผล

ขดัขวางการบรรลวุตัถปุระสงค ์

• Risk analysis ท าความเขา้ใจธรรมชาต ิแหลง่ที่มาและสาเหตขุอง

ความเสีย่ง ประมาณค่าระดบัความเสีย่ง ศึกษาผลกระทบของความ

เสีย่ง ตรวจสอบการควบคุมที่ใชอ้ยู่ 

• Risk evaluation เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งกบั risk 

criteria เพือ่ตดัสนิใจว่าเป็นระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดห้รอืไม่ 

– Risk criteria เป็น TOR ที่ใชป้ระเมินความเสีย่งว่ายอมรบัไดห้รอืไม่ 

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 
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เป็นกระบวนการในการ 

 คน้หา รบัรู ้และพรรณนาความเสีย่งที่สามารถมีผลต่อการบรรล ุ

                  วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

 ระบแุหลง่ของความเสีย่งที่เป็นไปได ้

 ระบสุาเหตทุี่เป็นไปได ้และผลที่อาจเกดิข้ึน 

สามารถใชว้ธิีการต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลในอดีต (อบุตักิารณ์ที่เคยเกดิข้ึน) 

 การวเิคราะหเ์ชิงทฤษฎ ี(การท า FMEA หรอืการวเิคราะหก์ระบวนการ) 

 ความเหน็ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

 ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 
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Corporate Risk 
• ความเสีย่งดา้นกลยุทธ/์ธุรกจิ 

• ความเสีย่งดา้นกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั 

• ความเสีย่งดา้นทรพัยากร

บคุคล 

• ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

• ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ความเสีย่งดา้นสารสนเทศ 

การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

Operational 

Risk 
• Clinical risk 

• Non-clinical risk 
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• รายงานอบุตักิารณ์  

• การทบทวนคุณภาพ  

• การทบทวนเวช

ระเบยีนโดยใช ้

trigger tools 

การระบุความเส่ียงทางคลนิิก 

• การวเิคราะหก์ระบวนการ
ดูแลผูป่้วย 

• การวเิคราะหโ์อกาสเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นในแต่ละ
โรค 

• การตามรอยการดูแลผูป่้วย 

• บทเรยีนจาก รพ.อืน่ 

• Patient Safety Goals 

(SIMPLE) 
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เป็นกระบวนการในการ 

• ท าความเขา้ใจธรรมชาต ิแหลง่ที่มา และสาเหตขุองความเสีย่ง 

• ประมาณการระดบัความเสีย่ง (risk level) 

• ศึกษาผลกระทบที่ตามมา 

• ตรวจสอบมาตรการควบคุมที่ใชอ้ยู ่

ตวัอย่างแหลง่ที่มาของความเสีย่ง (Risk Source) 
• ความสมัพนัธแ์ละขอ้ผูกพนัทางการคา้, ความคาดหวงัดา้นกฎหมายและภาระรบัผิดชอบ, 

สถานการณ์และการพลกิผนัทางเศรษฐกจิ, นวตักรรมทางเทคโนโลยี, แนวโนม้และการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง, ภยัธรรมชาติ, human frailties and tendencies, management 

shortcomings and excesses, ผูป่้วย, health intervention, technology 

การวเิคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 
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Risk 

Identification 

Risk 

Analysis 
Risk 

Treatment 

Risk Monitor 

& Review 

Risk Profile 

Risk Register 
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ระดบัความเส่ียง (Risk Level) 
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แนวทางปฏบิตัิ: 

• วเิคราะหโ์อกาสที่ความเสีย่งจะกลายเป็นอบุตักิารณ์ (Likelihood) 

• วเิคราะหผ์ลกระทบหรอืความรุนแรงของอบุตักิารณ์หากเกดิข้ึน 

• ประมาณการโดยใหค้ะแนน 1-5 (1=ต า่สดุ,3=ปานกลาง,5=สูงสุด) บวกหรอืคูณ

คะแนนทัง้สองเขา้ดว้ยกนัเป็น Risk Level 

• พจิารณาล าดบัความส าคญัของ Risk ทัง้หมด 

 

การวเิคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis) 
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• ทบทวนความเส่ียงทัง้หมดในประสบการณ์ของทุกคน 
• อะไรคือความเส่ียงท่ีมีโอกาสพบบอ่ยท่ีสดุ และควรอยู่ใน

กลุ่มความถ่ีสงูสดุเดียวกนั (5) 
• อะไรคือความเส่ียงท่ียากท่ีจะพบ และควรอยู่ในกลุ่มความถ่ี

ต า่สดุเดียวกนั (1) 
• แต่ละกลุ่ม 
• ระบโุอกาสท่ีความเส่ียงจะกลายเป็นอบุติัการณ์ ว่าอยู่ใน

ระดบัใด (2-4) 
• สรปุแนวคิดในการจดัระดบัโอกาสเกิดดงักล่าว 
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1 - Negligible:  มีอนัตราย/บาดเจบ็เพยีงเลก็นอ้ย ไม่ตอ้งการการปฐม

พยาบาล, หรอืสิง่ที่เกดิข้ึนไม่เกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล 

2 - Minor:  มีอนัตราย/บาดเจบ็เลก็นอ้ย สามารถแกไ้ขไดโ้ดยงา่ย 

อาจท าใหต้อ้งนอน รพ.นานข้ึน 

3 - Moderate:  มีอนัตราย/บาดเจบ็ปานกลาง ตอ้งการการรกัษาพยาบาล

หรอืท าหตัถการ, อาจมีการสูญเสยีการท าหนา้ที่ของ

ร่างกายเลก็นอ้ยหรอืชัว่คราว 

4 - Major:  มีอนัตราย/บาดเจบ็รุนแรง อาจท าใหสู้ญเสยีอวยัวะหรอื

การท าหนา้ที่ของร่างกายอย่างถาวร 

5 - Catastrophic:  อบุตัิการณ์น าไปสูก่ารเสยีชีวติหรอืทพุพลภาพอย่างถาวร 

ความรุนแรง (Consequence) 
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ความรุนแรง (Consequence) 
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Risk 

Identification 

Risk 

Analysis 
Risk 

Treatment 

Risk Monitor 

& Review 

การรบัมอืกบัความเส่ียง (Risk Treatment) 

Risk Profile Risk Register 

เป็นกระบวนการในการลดความรุนแรงของความเสีย่ง (risk 

modification process) ประกอบดว้ยการเลอืกทางเลอืกและ

การน าทางเลอืกไปปฏบิตั ิ
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• Risk Treatment Plan 

• Risk prevention: ก าหนดมาตรการป้องกนัที่รดักมุ 

• Risk monitoring: ตดิตามตวัช้ีวดัหรอืขอ้มูลเพื่อตรวจจบัโอกาสเกดิอบุตักิารณ์ หรอื

รบัทราบสถติกิารเกดิอบุตัิการณ์ 

• Risk mitigation:  การทเุลาความเสยีหายเม่ือเกดิอบุตักิารณ์ 

• Quality Improvement Plan:  หาค าตอบที่ชดัเจนยิ่งข้ึนในการป้องกนัอบุตักิารณ์ 

Risk Prevention Risk Monitoring Risk Mitigation QI Plan 

แผนรบัมอืความเส่ียง (Risk Treatment Plan) 
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Recovery measures  
= Mitigation plan 

or secondary prevention 

Bow-tie Analysis & Mitigation Plan 
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Risk Treatment Plan 

1. Prevention: มาตรการป้องกนัท่ีควรมี ได้แก่อะไรบา้ง 
2. Monitor: การ monitor เพื่อรบัรู้ความเส่ียงเรื่องน้ีมีอะไรบ้าง 
• อตัราการเกิดอบุติัการณ์ 
• Process indicator (leading indicator) 

3. Mitigation: ถ้าเกิดอบุติัการณ์ขึน้ 
• อะไรคือผลท่ีจะเกิดขึน้ตามมาท่ีส าคญั (consequence) 
• จะป้องกนัหรือลดอนัตราย/ความเสียหายดงักล่าวได้อย่างไร 

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

ป้องกนัเพ่ิมเติม (QI plan) 
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Safety Strategies / Risk Treatment Options 
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Safety Strategies / Risk Treatment Options 
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Risk 

Identification 

Risk 

Analysis 
Risk 

Treatment 

Risk Monitor 

& Review 

การตดิตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review) 

Risk Profile Risk Register 

การตดิตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) 

• คือการก ากบัดูแล ตรวจสอบและสงัเกตอย่างต่อเน่ืองในสิง่ที่ก าลงัเกดิข้ึน เพื่อประเมินว่าจะบรรลสุิง่ที่

คาดหวงัไวห้รอืไม่ 

การทบทวนความเสีย่ง (Risk Review) 

• คอืการพจิารณาว่าสิง่ที่เกดิข้ึนนั้นเหมาะสม เพยีงพอ และไดผ้ลในการบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดหรอืไม่ 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 
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risk owner 

• คอืบคุคลหรือคณะบคุคลที่ไดร้บั authority เพื่อจดัการกบัความเสีย่งใดความเสี่ยง

หน่ึง และออกหนา้รบัผิดชอบ (accountable) ในการท าหนา้ที่ดงักล่าว 

Residual risk level 

• คอืระดบัความเสีย่งที่เหลอือยู่หลงัจากที่น า risk treatment optionไปปฏบิตั ิ

การตดิตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review) 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines 
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Risk 

Identification 

Risk 

Analysis 
Risk 

Treatment 

Risk Monitor 

& Review 

การตดิตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review) 

Residual Risk Level 
ระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 

ระดบัความเสีย่งในรอบเวลาต่อไป 

Review of Risk Treatment Plan 
ควรมกีารปรบัปรงุมาตรการอะไร 

 Risk Monitoring 
มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวเ้พยีงใด 

มปีญัหาอุปสรรคอะไรในการปฏบิตั ิ
ระดบัอุบตักิารณ์เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 
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2. Potential Change 

3. Listen to Voice of staff 

5. Creative solution 
How to prevent it? 
How to make it better? 
How to detect it earlier? 
How to do it earlier? 
How to do it more appropriate? 

1. Story & Timeline 

4. Swiss Cheese 

RCA เรียนรูจ้ากความผิดพลาด 
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แล้วไปให้ถงึปจัจยัองคก์ร  
เพือ่รวมมาปรบัมาตรการป้องกนัความเส่ียง 

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 การสือ่สารและสง่ต่อขอ้มลูระหวา่ง
สมาชกิทีจ่ะชว่ยป้องกนัไดค้วรเป็นอยา่งไร 

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

ระบบการตดิตามก ากบัและตอบสนองเป็นอยา่งไร 

การออกบบระบบงานเอือ้ตอ่การท างานทีป่ลอดภยัหรอืไม ่

มนีโยบายอะไรทีเ่ป็นอุปสรรคในเรือ่งนี้ 

วฒันธรรมองคก์รเป็นอยา่งไร 
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RCA 

Passion 

ท าและใช้ RCA อยา่งม ี Passion 
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Risk Monitoring & Review 

• Risk Monitoring: 

• Compliance: 

• Problems: 

• Incidents: 

• Residual Risk Level (ยกไปเป็นระดบัความเสีย่งของรอบเวลาต่อไป): 

• Review of Risk Treatment Plan (ยกไปเป็นแผนรบัมือความเสีย่งของ

รอบเวลาต่อไป): 
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Workshop 
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Risk 

Identification 

Risk 

Analysis 
Risk 

Treatment 

Risk Monitor 

& Review 

เรียนรูจ้าก RCA  

Residual Risk Level 
ระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 

ระดบัความเสีย่งในรอบเวลาต่อไป 

Review of Risk Treatment Plan 
ควรมกีารปรบัปรงุมาตรการอะไร 

 Risk Monitoring 
มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวเ้พยีงใด 
มปีญัหาอุปสรรคอะไรในการปฏบิตั ิ
ระดบัอุบตักิารณ์เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 
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อบุติัการณ์ Incident/AE 

รายละเอียด 

จดุเปล่ียน 
การกระท า/ 
ไม่กระท า 

Unsafe act 

ปัจจยัเฉพาะ Local workplace 
factor 

ปัจจยัองคก์ร Organization factor 

มาตรการ
ป้องกนัท่ีมีอยู่ 

Existing preventive 
measure 

มาตรการใหม่ท่ี
เสนอเพ่ิม 

Proposed additional 
measure 

กิจกรรม 
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กิจกรรม : เรียนรูจ้าก RCA  
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กจิกรรม : วเิคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis) 
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กิจกรรม : การระบคุวามเส่ียง 
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Risk Management Process & ADLI 
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• น า SIMPLE ทกุตวัที่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์รของเรามาระบเุป็นความเสี่ยงใน Risk Register 

 
Risk Register ทะเบยีนความเสีย่งที่มีชีวติ 

FMEA วเิคราะหค์วามลม้เหลวและผลกระทบ 

Gap Analysis  วเิคราะหส์ว่นขาด 

Human-Centered Design ออกแบบโดยเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง 

KPI Monitoring ตดิตามตวัช้ีวดัส าคญั 

Trigger Tool ใช ้trigger หาเวชระเบยีนมาทบทวน 

Trace ตามรอยดูการปฏบิตัิจรงิ 

RCA& redesign วเิคราะห ์root cause และออกแบบใหม่ 

บรูณาการ SIMPLE กบั Risk Register  
และเครือ่งมอืคุณภาพอืน่ๆ 
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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 ร่วมกบัเคร่ืองมือคณุภาพต่างๆ 

Risk  
register 

Copyleft      นพ.อนุวฒัน ์ ศุภชุตกุิล 13 กุมภาพนัธ ์ 2561 



Risk Register ร.พ. ของเรา  

ควรจะเริ่มตน้อย่างไร ? 
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1. รวบรวมรายการความเสีย่งจากทกุแหลง่ที่มี เช่น Risk Profile, PSG: 

SIMPLE, รายงานอบุตัิการณ์, การทบทวนเวชระเบียน, MM 

conference, ฯลฯ 

2. วเิคราะหร์ะดบัโอกาสเกดิและผลที่จะตามมาของทกุความเสีย่ง 

เหมือนกบัที่เราท าใน Risk Profile 

3. ค านวณระดบัความเสีย่งดว้ยการเอาโอกาสเกดิกบัผลที่จะตามมา มา

บวกหรอืคูณกนั 

4. แบ่งรายการความเสี่่ยงนบัรอ้ยๆ เป็นสามกลุม่ กลุม่ที่ส าคญัสูง กลุม่ที่

ส าคญัปานกลาง และกลุม่ที่ส าคญันอ้ย 

 

มองภาพรวม มองความเป็นทัง้หมด 
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• กลุม่ที่ส าคญัสูง  ร่วมกนัก าหนด/ทบทวนแนวทางป้องกนั และการเตรยีมพรอ้มตอบสนองเม่ือเกดิ

เหต ุมอบหมายผูท้ าหนา้ที่ risk owner มีหนา้ที่ทบทวนการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนั ระดบั

อบุตักิารณ์ที่เกดิข้ึน และพจิารณาว่าควรเพิ่มมาตรการป้องกนัอย่างไร ทบทวนอย่างนอ้ยทกุ 3 

เดือน จ านวนความเสีย่งในรายการน้ี พจิารณาจากจ านวนความเสีย่งที่ส าคญัสูง ร่วมกบัจ านวนคน

ที่จะมาท าหนา้ที่ risk owner 

• กลุม่ที่ส าคญัปานกลาง  มอบใหค้ณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งนั้นๆ ทบทวนมาตรการ

ป้องกนั และท าหนา้ที่ risk owner ทบทวนเหมือนกลุม่ที่ส าคญัสูง  แต่ความถี่ของการทบทวน

อาจจะหา่งกว่าความเสีย่งที่ส าคญัสูง 

• กลุม่ที่ส าคญันอ้ย  อาจจะมีโอกาสพบนอ้ย ความรุนแรงนอ้ย ตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกนัอยู่ใน

คู่มือแลว้หรอืไม่ ถา้มีกห็าวิธีการสือ่สารและท าใหม้ ัน่ใจว่ามีการรบัรูแ้ละปฏบิตั ิ(ซ่ึงกลุม่น้ีคาดว่าจะ

มีมากที่สดุ) 

  ดว้ยแนวทางเช่นน้ี  จะรบัมือความเสีย่งไดท้กุรายการ ต ัง้เป้ากวาดใหห้มดใน 3 เดือน 

มากเทา่ไรก็จดัการได ้ ตามระดบัความเส่ียง 
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