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กรอบการบริหารความเส่ียง

Design

Implement

Learning

Improve

Purpose

Concepts 

Context    

Criteria/
Knowledge

1

กระบวนการ
บรหิารความเสีย่ง

โครงหลกั
การจดัการภายในองคก์ร
ความเสีย่งทีจ่ะจดัการ

การสนับสนุนระบบ
บริหารความเส่ียง

นโยบายบรหิารความเสีย่ง 
แผนจดัการความเสีย่ง 

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
ทะเบยีนจดัการความเสีย่ง 

รายงานอุบตักิารณ์ 
ก ากบัตดิตาม ทบทวน

การประเมินความเส่ียง
ควรครอบคลุมการจดัการดา้นยา การพลดัตก
หกลม้ อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การตดิเชือ้ 

การระบุตวัผูป่้วย การส่งต่อขอ้มลู โภชนาการ  
ความเสีย่งจากการใชเ้ครือ่งมอื 

ความเสีย่งจากภาวะเจบ็ป่วยในระยะยาว

การรายงานอบุติัการณ์ เหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค ์เหตเุกือบพลาด

รายงาน ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปฏบิตักิาร 
ฝึกอบรม จดัท าบนัทกึ วเิคราะหส์าเหตุที่

แทจ้รงิ ใหข้อ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จดัการประเดน็ความปลอดภยั
ท่ีส าคญั

ประเดน็ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกระบุ
เป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยและ

เจา้หน้าทีข่องประเทศไทย 
ออกแบบ สื่อสาร สรา้งความตระหนกั

น าไปปฏบิตัิ

การประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมบรหิารความเสีย่งและ

ความปลอดภยั

2

3 4
5

6

โปรแกรมสขุภาพและความ
ปลอดภยัของบคุลากร

(I-5.1 c)

อาคารสถานท่ี พืน้ท่ีใช้สอย อปุกรณ์
เคร่ืองมือ ยา และวสัดคุรภุณัฑ์

(II-3.1, 3.1, 6)

การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
เวชระเบยีน

(II-4, 5)1 2 3

ระบบบริการความเส่ียง
และความปลอดภยัท่ีมี

ประสิทธิผล

องคก์รมีระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั 
เพ่ือจดัการความเส่ียงและสร้างความปลอดภยัแก่ผูป่้วย/ผูร้บับริการ เจ้าหน้าท่ี และผูท่ี้มาเยือน.

II-1.2 ระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management System )

ก. ข้อก าหนดทัว่ไป

ข. ข้อก าหนดเฉพาะประเดน็



Design

Action

Learning

Improve

3C-DALI & Risk Management Framework

Purpose

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์

RM principles

Org. context

RM manual
RM plan

RM system 
monitor & review

RM system 
implementation

RM policy

RM system 
improvement

RM standards
e.g. HA, ISO31000



Design

Action

Learning

Improve

3C-DALI & Management Roles

Purpose

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์

ปฏบิตัเิป็นตวัอยา่ง

ท าความเขา้ใจ
บรบิท

ก าหนดตวัชีว้ดั
มอบหมายหนา้ที่
จดัสรรทรพัยากร

สนบัสนนุ
ตดิตาม
ตอบสนอง

สือ่สาร

ก าหนดนโยบาย 
วตัถปุระสงค์

ปรบัปรงุ
ศกึษาและ
น ามาปฏบิตั ิ



ประเมิน RMS โดยพิจารณา Value Stream

RMS Design

Resources

Training

Work 

Environment

Knowledge

Attitude

Belief

Awareness

Practice

Error

Incident

Harm

Liability

Trust

Compliance

Error rate

AE rate

Compensation

Add. LOS

QALY lost

Risk 

Prevention

Coverage

Adequacy

Intensity

Culture Survey

Incident Report

Coverage

Community Trust



Design

Action

Learning

Improve

3C-DALI & Risk Management Process

Purpose

Concepts 
รู้หลกั

Context 
รู้โจทย์

Criteria 
รู้เกณฑ์

RM principles

Risk profile

Risk treatment 
plan

Risk
monitor & review

Awareness
Safety brief (BAR,AAR)

Go & see
Incident report, RCA

Safety 
objective

CQI/test of new idea,
Risk treatment plan

improvement

Evidence
guideline



Risk 

Identification

Risk 

Analysis
Risk 

Treatment

Risk Monitor 

& Review

Risk Profile

Risk Register

Risk Profile เป็นเอกสารอธิบายชดุของความเส่ียง 
วิเคราะหส่ิ์งคกุคามท่ีองคก์รเผชิญ

อาจน าเสนอในรปู risk matrix หรือ risk rating table

Risk Register เป็นเอกสารหลกัเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเส่ียงทุกขัน้ตอน ท าให้เป็นกระบวนการท่ีมีชีวิต เป็นพลวตั 

มีการปรบัปรงุวิธีการท างานอย่างต่อเน่ือง

Risk Management Process



Risk 

Identification

Risk 

Analysis
Risk 

Treatment

Risk Monitor 

& Review

Risk Profile

Risk Register

Risk Identification ครอบคลุม กระชับ ชัดเจน เห็นภาพรวม
Risk Analysis ค่าประมาณได้ใกล้เคียง สะท้อนภาพรวม คงเส้นคงวา

ทั้งองค์กร 
Risk Treatment Plan เน้นออกแบบระบบ รัดกุม ได้ผล
Risk Treatment Implement ตื่นตัว เตรียมพร้อม คุยกันบ่อยๆ
Risk Monitor & Review สม่่าเสมอ เชื่อมโยง มีส่วนร่วม
Communication สองทาง สม่่าเสมอ ชัดเจน ทั่วถึง 

RM Process Requirements
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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 ร่วมกบัเคร่ืองมือคณุภาพต่างๆ

Risk

register

Copyleft นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 13 กุมภาพันธ์ 2561
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Risk Register

• มีการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
มีปัญหาอปุสรรคอะไร

• ระดบัอบุติัการณ์เปล่ียนแปลงไปอย่างไร
• ควรมีการปรบัปรงุมาตรการอะไรบ้าง

Source: นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล ผูท้รงคุณวุฒ ิสรพ.



การระบุความเส่ียง (Risk Identification)



แนวทางปฏิบติั:
วิเคราะหโ์อกาสท่ีความเส่ียงจะกลายเป็นอบุติัการณ์ (Likelihood)
วิเคราะหผ์ลกระทบหรือความรนุแรงของอบุติัการณ์หากเกิดขึน้
ประมาณการโดยให้คะแนน 1-5 (1=ต า่สดุ, 3=ปานกลาง, 5=สงูสดุ)
บวกคะแนนทัง้สองเข้าด้วยกนัเป็น Risk Level
พิจารณาล าดบัความส าคญัของ Risk ทัง้หมด

การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis)



Potential events

Consequences LikelihoodX

การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis)

Risk Level =





1-Negligible: มอีนัตราย/บาดเจบ็เพยีงเลก็น้อย ไมต่อ้งการการปฐมพยาบาล, 
หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ไมเ่กีย่วกบัการรกัษาพยาบาล
2-Minor: มอีนัตราย/บาดเจบ็เลก็น้อย สามารถแกไ้ขไดโ้ดยงา่ย อาจท าใหต้อ้ง
นอน รพ.นานขึน้
3-Moderate: มอีนัตราย/บาดเจบ็ปานกลาง ตอ้งการการรกัษาพยาบาลหรอื
ท าหตัถการ, อาจมกีารสญูเสยีการท าหน้าทีข่องรา่งกายเลก็น้อยหรอืชัว่คราว
4-Major: มอีนัตราย/บาดเจบ็รนุแรง อาจท าใหส้ญูเสยีอวยัวะหรอืการท า
หน้าทีข่องรา่งกายอยา่งถาวร
5-Catastrophic: อุบตักิารณ์น าไปสูก่ารเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพอยา่งถาวร

ผลท่ีตามมา/ความรนุแรง (Consequence)



Descriptor Negligible Minor Moderate Major Extreme

ประสบการณ์
ผูป่้วย

คุณภาพของ
ประสบการณ์ผูป่้วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีล่ดลง
ไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบั
การใหบ้รกิาร

มปีระสบการณ์ผูป่้วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจเลก็น้อย readily 
resolvable

มปีระสบการณ์ผูป่้วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจซึง่มผีลระยะสัน้ recover 
ภายใน 1 สปัดาห์

มปีระสบการณ์ผูป่้วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจซึง่มผีลระยะยาว ใชเ้วลา
มากกว่า 1 สปัดาหจ์งึจะ 
recover

มปีระสบการณ์ผูป่้วยหรอื
ผลลพัธท์างคลนิิกทีไ่มน่่าพงึ
พอใจ มผีลต่อเนื่องระยะยาว

วตัถุประสงค/์
โครงการ

แทบสงัเกตไม่เหน็การ
ลดลงของขอบเขต
คุณภาพ หรอืก าหนดการ 

มกีารลดลงของขอบเขต
คุณภาพ หรอืก าหนดการ 
เลก็น้อย

มกีารลดลงของขอบเขตหรอื
คุณภาพของโครงการ
วตัถุประสงคห์รอืก าหนดการ

มกีารท างานของโครงการล่าชา้
อย่างมนียัยะส าคญั

ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
โครงการ องคก์รเสยีชื่อเสยีง
อย่างมาก

การบาดเจบ็ 
(รางกายและ
จติใจ) ต่อผูป่้วย/
ญาต/ิเจา้หน้าที่

มกีารบาดเจบ็น้อยมาก
ไม่ตอ้งใหก้ารปฐม
พยาบาล

มกีารบาดเจบ็เลก็น้อย ตอ้งให้
การปฐมพยาบาล

มกีารบาดเจบ็ปานกลาง ตอ้งให้
การรกัษาพยาบาลหรอื
ค าปรกึษา
ตอ้งรายงานเจา้หน้าทีต่ ารวจ
(หากมกีารท ารา้ยร่ายกายหรอื
การกระท ารุนแรง)

มกีารบาดเจบ็มาก อาจมกีาร
สญูเสยีสมรรถภาพชัว่คราว 
ตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล
หรอืค าปรกึษา

เสยีชวีจิตหรอืพกิารถาวร

ผลการ
ตรวจสอบ

มขีอ้เสนอแนะจ านวน
น้อย เป็นประเดน็การ
พฒันาคุณภาพเรื่องเลก็ๆ

มขีอ้เสนอแนะทีส่ามารถ
จดัการไดโ้ดยผูบ้รหิารระดบั
ตน้

มขีอ้เสนอทีท่า้ทายซึง่ตอ้งการ
แผนปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม

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

มกีารด าเนินคดตีามกฎหมาย
คะแนน rating เป็น 0 เป็น 
severely critical report

ผลท่ีตามมา/ความรนุแรง (Consequence)

NHS Scotland



Descriptor Negligible Minor Moderate Major Extreme

ค ารอ้งเรยีน/การ
ชดเชย

มกีารรอ้งเรยีนดว้ยวาจา
ซึง่เจรจายุตไิด้

มคี ารอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ไม่เกีย่วขอ้งกบัการ
ดแูลทางคลนิิกโดยตรง

มคี ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัขาดการ
ดแูลทีเ่หมาะสมทีร่บัฟังได ้การ
เรยีกรอ้งค่าชดเชยในวงเงนิที่
คุม้ครอง

มคี ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัขาดการ
ดแูลทีเ่หมาะสมหลายเรื่อง การ
เรยีกรอ้งค่าชดเชยเกนิวงเงนิที่
คุม้ครอง

มคี ารอ้งเรยีนทีเ่ป็นเรื่อง
ซบัซอ้น มกีารเรยีกรอ้ง
ค่าชดเชยหลายครัง้ หรอื
จ านวนมาก 

การหยุดชะงกั
บรกิาร

หยุดชะงกัในบรกิารทีไ่ม่
มผีลต่อการใหบ้รกิาร
ผูป่้วย 

มกีารหยุดชะงกัทีม่ผีลต่อการ
บรกิารผูป่้วยเลก็น้อย ในช่วง
เวลาสัน้ๆ

มกีารหยุดชะงกับรกิารทีม่ผีลต่อ
การดแูลผูป่้วยซึง่ยอมรบัไม่ได ้
ตอ้งหยุดใหบ้รกิารชัว่คราว

มกีารหยุดชะงกับรกิารทีม่ผีล
รุ่นแรงต่อการดแูลผูป่้วย ตอ้ง
น าแผนส ารองฉุกเฉินมาใช้

สญูเสยีการท าหน้าทีห่ลกัอย่าง
ถาวร การหยุดชะงกัน าไปสู่
ผลกระทบดา้นอื่นทีรุ่นแรง 

เจา้หน้าทีแ่ละ
ความสามารถ

ขาดแคลนก าลงัคน
ชัว่คราว (<1 วนั) ไม่มผีล
ต่อการดแูลผูป่้วย

มคีวามผดิพลาดเลก็น้อย
เน่ืองจากการฝึกอบรมทีไ่ม่ดี
พอ

การบรรลุวตัถุประสงค/์บรกิาร
ล่าชา้เน่ืองจากขาดเจา้หน้าที่ มี
ความผดิพลาดปานกลาง
เน่ืองจากการฝึกอบรมทีไ่ม่ดพีอ 
มปัีญหาเรื่องก าลงัคนต่อเน่ือง

การบรรลุวตัถุประสงค/์บรกิาร
มคีวามไมแ่น่นอนเนื่องจากขาด
ก าลงัคน มคีวามผดิพลาด
ส าคญัเนื่องจากการฝึกอบรมที่
ไม่ดพีอ

ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค/์
บรกิาร เน่ืองจากขาดก าลงัคน 
มคีวามผดิพลาดทีรุ่นแรงมาก
เน่ืองจากการฝึกอบรมทีไ่ม่ดี

การเงนิ ความเสยีหายทางการ
เงนิน้อยมาก (เช่น
<1,000 บาท)

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

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

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

ความเสยีหายทางการเงนิ
รุนแรงมาก (เช่น มากกว่า 1 
ลา้นบาท)

ชื่อเสยีงต่อ
องคก์ร

ค าเล่าลอื ไม่มขีา่วใน
สือ่มวลชน ไม่มผีลต่อ
ขวญัก าลงัใจของ
เจา้หน้าที่

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชน
ทอ้งถิน่บา้งในช่วงสัน้ๆ มี
ผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจ
ของเจา้หน้าทีเ่ลก็น้อย

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชนทอ้งถิน่
ต่อเนื่อง มผีลต่อขวญัก าลงัใจ
และการรบัรูข้องสาธารณะ
พอสมควร

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชน
ระดบัชาติ น้อยกว่า 3 วนั
ความเชื่อมัน่ของสาธารณะ
สัน่คลอน

มขีา่วในหน้าสือ่มวลชน
ระดบัชาตหิรอืนานาชาติ
มากกว่า 3 วนั, เป็นทีส่นใจของ
ฝ่ายการเมอืง, court 
enforcement

ผลท่ีตามมา/ความรนุแรง (Consequence)

NHS Scotland



• Risk Treatment Plan
• Risk prevention: ก่าหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม
• Risk monitoring: ติดตามตัวชี้วัดหรือข้อมูลเพื่อตรวจจับโอกาสเกิดอุบัติการณ์ หรือ

รับทราบสถิติการเกิดอุบัติการณ์
• Risk mitigation:  การทุเลาความเสียหายเม่ือเกิดอุบัติการณ์

• Quality Improvement Plan:  หาค่าตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการป้องกันอุบัติการณ์

Risk Prevention  Risk Monitoring Risk Mitigation QI Plan

การรบัมือ/ปฏิบติัต่อความเส่ียง (Risk Treatment)



Recovery measures 
= Mitigation plan

or secondary prevention

Bow-tie Analysis & Mitigation Plan



Risk owner
• คือบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีได้รบั authority เพ่ือจดัการกบัความเส่ียงใดความ

เส่ียงหน่ึง และออกหน้ารบัผิดชอบ (accountable) ในการท าหน้าท่ีดงักล่าว
Residual risk level
• คือคะดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลงัจากท่ีน า risk treatment optionไปปฏิบติั

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines

การติดตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review)



RCA

Passion

ฝังความรู้เข้าในระบบผา่น Risk Register
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Risk 

Identification

Risk 

Analysis
Risk 

Treatment

Risk Monitor 

& Review

Residual Risk Level
ระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่

ระดบัความเสีย่งในรอบเวลาต่อไป

Review of Risk Treatment Plan
มมีาตรการป้องกนัแลว้หรอืไม่
ถา้ม ีท าไมย่งัเกดิเหตุการณ์

ควรมกีารปรบัปรงุมาตรการอะไร

Risk Monitoring
Compliance, problems, incidents
มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวเ้พยีงใด
มปัีญหาอุปสรรคอะไรในการปฏบิตัิ
ระดบัอุบตักิารณ์เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร

การติดตามและทบทวนความเส่ียง 
(Risk Monitoring & Review)

มอบให้สมาชิกในทีมคนหน่ึง (หรือคณะกรรมการ)
เป็น risk owner (เจ้าภาพท่ีจะติดตาม)

ก าหนดความถ่ีท่ีจะติดตาม



1. รวบรวมรายการความเส่ียงจากทุกแหล่งท่ีมี เช่น Risk 
Profile, PSG: SIMPLE, รายงานอบุติัการณ์, การทบทวนเวช
ระเบียน, MM conference, ฯลฯ

2. วิเคราะหร์ะดบัโอกาสเกิดและผลท่ีจะตามมาของทุกความ
เส่ียง เหมือนกบัท่ีเราท าใน Risk Profile

3. ค านวณระดบัความเส่ียงด้วยการเอาโอกาสเกิดกบัผลท่ีจะ
ตามมา มาบวกหรือคณูกนั

4. แบง่รายการความเส่่ียงนับร้อยๆ เป็นสามกลุ่ม กลุ่มท่ีส าคญั
สงู กลุ่มท่ีส าคญัปานกลาง และกลุ่มทัว่ไป

มองภาพรวม มองความเป็นทัง้หมด



• กลุ่มท่ีส าคญัสงู ร่วมกนัก าหนด/ทบทวนแนวทางป้องกนั และการเตรียมพร้อม
ตอบสนองเม่ือเกิดเหต ุ
มอบหมายผูท้ าหน้าท่ี risk owner มีหน้าท่ีทบทวนการปฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกนั ระดบัอบุติัการณ์ท่ีเกิดขึน้ และ พิจารณาว่าควรเพ่ิมมาตรการป้องกนั
อย่างไร ทบทวนอย่างน้อยทกุ 3 เดือน จ านวนความเส่ียงในรายการน้ี พิจารณา
จากจ านวนความเส่ียงท่ีส าคญัสงู ร่วมกบัจ านวนคนท่ีจะมาท าหน้าท่ี risk owner

• กลุ่มท่ีส าคญัปานกลาง มอบให้คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงนัน้ๆ 
ทบทวนมาตรการป้องกนั และท าหน้าท่ี risk owner ทบทวนเหมือนกลุ่มท่ีส าคญั
สงู  แต่ความถ่ีของการทบทวนอาจจะห่างกว่าความเส่ียงท่ีส าคญัสงู

• กลุ่มความเส่ียงทัว่ไป  อาจจะมีโอกาสพบน้อย ความรนุแรงน้อย ตรวจสอบว่ามี
มาตรการป้องกนัอยู่ในคู่มือแล้วหรือไม่ ถ้ามีกห็าวิธีการส่ือสารและท าให้มัน่ใจ
ว่ามีการรบัรู้และปฏิบติั (ซ่ึงกลุ่มน้ีคาดว่าจะมีมากท่ีสดุ)

ด้วยแนวทางเช่นน้ี  จะรบัมือความเส่ียงได้ทุกรายการ ตัง้เป้ากวาดให้หมดใน 3 เดือน

มากเท่าไรกจ็ดัการได้ ตามระดบัความเส่ียง



Incident & RCA

• จบัคู่กบัเพ่ือนต่าง รพ. แลกเปล่ียนอบุติัการณ์ท่ีเคยประสบ 
• ระบอุบุติัการณ์ 
• ระบผุลการท า RCA

Incident

Unsafe 

Act

Local Workplace 

Factors

Organizational Factors

การกระท า
จดุเปล่ียน

ปัจจยัใกล้ตวั

ปัจจยัองคก์ร



Root Cause -> Preventive Measures

• ทบทวนว่า รพ.มีมาตรการป้องกนัอบุติัการณ์ในเร่ืองนัน้ไว้
อย่างไรบา้ง

• พิจารณาว่ามาตรการดงักล่าวสามารถรบัมือกบั root cause 
ได้หรือไม่
• ถ้าตอบว่าได้ ท าไมจึงยงัเกิดเหตกุารณ์
• ถ้าตอบว่าไม่ได้ จะเพ่ิมมาตรการอะไร



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



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)



Likelihood

• ทบทวนความเส่ียงทัง้หมดในประสบการณ์ของทุกคน
• อะไรคือความเส่ียงท่ีมีโอกาสพบบอ่ยท่ีสดุ และควรอยู่ใน

กลุ่มความถ่ีสงูสดุเดียวกนั (5)
• อะไรคือความเส่ียงท่ียากท่ีจะพบ และควรอยู่ในกลุ่มความถ่ี

ต า่สดุเดียวกนั (1)
• แต่ละกลุ่ม
• ระบโุอกาสท่ีความเส่ียงจะกลายเป็นอบุติัการณ์ ว่าอยู่ใน

ระดบัใด (2-4)
• สรปุแนวคิดในการจดัระดบัโอกาสเกิดดงักล่าว



Consequence

• พิจารณาความรนุแรงถ้าความเส่ียงนัน้จะกลายเป็น
อบุติัการณ์
• ให้คะแนน 1-5 ตามแนวทางท่ีเคยรบัรู้
• มีโอกาสท่ีจะมีความรนุแรงหลายระดบัหรือไม่
• ถ้ามี กลุ่มจะเลือกให้ความรนุแรงในระดบัใด เพราะ

เหตใุด



Risk Level

• น าความเส่ียงของกลุ่มมาใส่ Risk Matrix ตามระดบัของ 
Likelihood & Consequence 

• พิจารณาว่า
• ใครควรเป็นเจ้าภาพในเรื่องน้ี
• ควรมีการทบทวนเร่ืองน้ีบอ่ยเพียงใด



Risk Monitor

• ให้กลุ่มน าความเส่ียงทุกรายการของกลุ่มมาพิจารณา
• มีระบบท่ีจะรบัรู้แนวโน้มของอบุติัการณ์อย่างสม า่เสมอ

หรือไม่ อย่างไร ใครเป็นผูเ้กบ็ข้อมลู
• จะรบัรู้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัต่างๆ ได้อย่างไร
• มีการปฏิบติัหรือไม่
• มีปัญหาอปุสรรคในการปฏิบติัอย่างไร
• มีข้อเสนอในการปรบัปรงุมาตรการป้องกนัอย่างไร


