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 Risk register 

ทะเบียนข้อมลูความเส่ียง (Risk Register)  
คือเอกสารหลกัหรือ Master document ท่ีรวบรวมข้อมูลพืน้ฐาน

ของความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เพ่ือน าไปสู่ การวางแผนการ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นขัน้ตอนท่ีด าเนินการก่อนท่ีจะ
ด าเนินการจริงเพ่ือพฒันาต่อไป ซ่ึงหากการวางแผนไม่

เหมาะสม ได้แผนการบริหารความเส่ียงท่ีไม่ดี กเ็ท่ากบัว่า 
หน่วยงานองคก์รไม่มีแผนส าหรบัการบริหารจดัการกบัความ

เส่ียงหรอืมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้ดีพอ 



1.  การระบคุวามเส่ียง  ( Identify Risk ) 

2.  การประเมินความเส่ียงเชิงคณุภาพ (Qualitative Risk analysis) 

3.  การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk analysis) 

4.  การก าหนดแผนในการตอบสนองความเส่ียง (Plan Risk 
Treatment Strategies ) 

5.  การเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคมุความเส่ียง (Monitor & Control 
Risk) 

 แนวทางการจดัท า Risk register 



 การระบคุวามเส่ียง : Identify Risk 



 Identify Risk 

เป็นการระบคุวามเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการบริหารจดัการ
ความเส่ียงในองคก์ร หน่วยงาน ทีม ซ้ึงการระบคุวามเส่ียง
กเ็พื่อ 
 เพ่ือให้ความเส่ียงท่ีระบไุว้ทราบว่าความเส่ียงคืออะไร 
ใครเป็นผูร้บัผิดชอบ มีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด 
 ให้ทราบสาเหตขุองการเกิดความเส่ียงนัน้ 
 การตอบสนองต่อความเส่ียง เป็นต้น 



 การระบคุวามเส่ียง : Identify Risk  (ต่อ) 

แหล่งท่ีมาของความเส่ียง ( Source ) 
 การรายงานความเส่ียง , กิจกรรมการทบทวน , 
Trigger Tool 
 จากการวิเคราะหข์ัน้ตอนการดแูลผูป่้วย 
 การตามรอยกระบวนการการดแูลผูป่้วย ( Tracer ) 
 การค้นหาความเส่ียงจากแหล่งอ่ืนๆ เช่นการเดิน 
Round แบบบนัทึกต่างๆ ข้อรอ้งเรียน เป็นต้น 



 การระบคุวามเส่ียง : Identify Risk  (ต่อ) 

ชนิดประเภทความเส่ียงตามโปรแกรม/ท่ีก าหนดไว้  
 แผนยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์
 การเงิน การบญัชี 
 คลินิก 
 กฎหมาย 
 โครงสรา้ง ส่ิงแวดล้อม 
 ทรพัยากรบคุคล 
 การปฏิบติัการ 
 เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น 



Risk Identification : กระบวนการการดแูลผู้ป่วย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

Risk 
ID 

Source 
Date 

Added 
Risk Title Risk Description 

ล าดบั
ท่ี 

แหล่งท่ี
มา 

วนัท่ี
น าเข้า 

เหตกุารณ์ความเส่ียง รายละเอียดความเส่ียง 

1 IR 1 
ตลุาคม 

2560 

เกิดความผิดพลาดใน
การรายงานค่าวิกฤติ      
( ไม่ได้รายงาน/รายงาน
ล่าช้า/รายงานไม่ครบ ) 

การรายงานค่าวิกฤติล่าช้า 
ไม่ได้รายงานท่ีครอบคลมุ
ทัง้ห้องปฏิบติัการ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ตวัอย่างการระบคุวามเส่ียง : Identify Risk 



 การประเมินความเส่ียง ( Risk Analysis) 



 การประเมินความเส่ียงเชิงคณุภาพ  
Qualitative Risk analysis 

การพิจารณาเชิงคณุภาพได้แก่ 
 การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 
 การจดัความเส่ียงเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 
 สาเหตขุองการเกิดความเส่ียง 
 แสดงให้เหน็ความเส่ียงท่ีต้องมีการจดัการอย่างเร่งด่วน 
 แสดงให้เหน็ความเส่ียงท่ีต้องมีการวิเคราะห ์และการ
ตอบสนอง 
 แสดงให้เหน็ความเส่ียงท่ีมีความรนุแรงต า่ท่ีต้องเฝ้าระวงั 
 แนวโน้มของความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 



 การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ  
Quantitative Risk analysis 

การพิจารณาเชิงปริมาณได้แก่ 
 โอกาสในการเกิดความเส่ียงตามหลกัสถิติ 
 การวางแผนในการด าเนินการทัง้ทรพัยากร และ
ระยะเวลา 
 การประเมินความรนุแรง/ล าดบัความส าคญัทางสถิติ 
 การวิเคราะหแ์นวโน้มของผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ เป็นต้น 



Quarter 
Likelihood 

(frewquency) 
Consequence 

(Impact) 
Risk Level 

ไตรมาส 1-4 1-4   

Q1 1 4 4 
Q2 

Q3 

Q4 

 ตวัอย่างการประเมินความเส่ียง ( Risk Analysis) 



  การก าหนดแผนในการตอบสนองความเส่ียง 
Plan Risk Treatment Strategies  



การก าหนดแผนแบบต่างๆ 

Strategies Risk Control  ( Risk Transfer & Prevent ) 
 เลกิใหบ้รกิาร ลดอุปสงค ์ก าหนดมาตรการการป้องกนั ถ่ายโอน 
 จ ากดัสถานทีบุ่คคล เงือ่นไขการปฏบิตั ิ 
 จดัล าดบัความส าคญั  
Monitoring, Adaptation & Response  
 ปรบัปรุงวฒันธรรมความปลอดภยั  
 ปรบัปรุงการตรวจจบัอาการผูป้ว่ยทีท่รุดลง  
 จดัท าระบบตอบสนองฉุกเฉิน 
 จดัท าระบบเฝ้าตดิตามและตรวจสอบของทมี  
 สรุปและคาดการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิ  
 ปรบัปรุงการตอบสนองต่อสิง่คุกคามและแรงกดดนั  



Mitigation  
 นโยบายการอธบิาย ขอโทษ และชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย  
 การตอบสนองอยา่งเรง่ด่วนต่อ physical harm  
 การชว่ยเหลอืดา้นจติใจแก่ผูป้ว่ยและครอบครวั  
 การชว่ยเหลอืเจา้หน้าที(่ทางการ/เพือ่นช่วยเพือ่น)  
 การท าประกนั  
 การตอบสนองค ารอ้งเรยีนในเชงิรุก  
 การตอบสนองต่อสือ่ในเชงิรุก  
 การเจรจากบัผูค้วบคุม  

การก าหนดแผนแบบต่างๆ ( ต่อ) 



 มีการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ 

 มีการมอบหมายความเส่ียงให้มีผูร้บัผิดชอบหรือผูติ้ดตาม/แก้ไข 

 มีการตอบสนองต่อความเส่ียงทีเกิดขึน้อย่างเป็นรปูธรรม และไม่
กว้างเกินไป 

 เหน็แนวโน้ม การเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

 มีการสนับสนุนทรพัยากรต่างๆในการแก้ไข ตอบสนองต่อความ
เส่ียง 

 ก าหนดแผนฉุกเฉินทัง้ในเร่ืองของเวลา ทรพัยากรในกรณีท่ีผิดไป
จากส่ิงท่ีวางไว้ รวมทัง้การปฏิบติัท่ีเกิดขึน้ 

 การตอบสนองต่อแผนท่ีวางไว้ 



 ก าหนดแผนส ารองในกรณีฉุกเฉิน 

 การจดัการความเส่ียงท่ียงัหลงเหลืออยู่ 

 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการปรบัปรงุ เปล่ียนแปลง แก้ไข 

 แผนฉุกเฉินในการรบัมือการเปล่ียนแปลงของล าดบัความส าคญั
ของความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

 การตอบสนองต่อแผนท่ีวางไว้ (ต่อ) 



Risk Treatment Plan 
Risk  Transfer & 

Prevention 
Risk Monitor & 

Control 
Risk Mitigation QI Plan 

มาตรการป้องกนั
และถ่ายโอนความ

เส่ียง 

การติดตามและ
ควบคมุ 

แนวทางบรรเทา
ความเสียหาย 

แผนการด าเนินการ 

 วิธีปฏิบติังานเร่ือง
การรายงานค่า
วิกฤติ 

 การรายงานให้
แพทยท์ราบ
โดยตรงผา่นทาง 
Line 

 ติดตามจากใบ IR 
และตวัช้ีวดั 

 การตามรอยระบบ
การรายงานค่าวิกฤติ 

 น าข้อมูลความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนน าส่งให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
รบัทราบ  

 

 ถ้าพบเหตกุารณ์ให้
รายงานให้แพทยท์ราบ
ทนัที 

 การอบรมแนว
ทางการรายงานค่า
วิกฤติ 
 พฒันาแนวทางการ
รายงานค่าวิกฤติผา่น
ทาง Application ให้
แพทยท์ราบ 

  ตวัอย่างการก าหนดแผนในการตอบสนองความเส่ียง 
Plan Risk Treatment Strategies  



 การเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคมุความเส่ียง  
Monitor & Review 



 การเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคมุความเส่ียง  
Monitor & Review 

โดยพิจารณาได้จาก 
 ผลลพัธใ์นการประเมิน การติดตาม การทบทวน
ความเส่ียงท่ีได้ระบไุว้ 
 ความเส่ียงท่ีสามารถควบคมุได้ตามแผน 
 ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ในการควบคมุความเส่ียงตามแผน
ท่ีวางไว้ 



Risk Monitoring & Review 

Risk Owner Review Frequency 
Date Last 
Review 

Result of Review 
Residua

l Risk 
Level 

Risk 
Status 

ผูร้บัผิดชอบ ความถ่ีในการ
ทบทวน 

การทบทวน
ครัง้สดุท้าย 

ผลการทบทวน ระดบั
ความ
เส่ียงท่ี
เหลืออยู่ 

active/clos
ed 

กลุ่มงาน
เทคนิค

การแพทย ์

3 เดือนครัง้ หรือ
ทบทวนเมื่อเกิด
เหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงคร์ะดบั E 

เป็นต้นไป 

1 ต.ค. 60 ความเส่ียงอยู่ในระดบั 
4 ( สีส้ม ) 

4 Active 

 ตวัอย่างการเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคมุความเส่ียง  
Monitor & Review 



สรปุภาพรวมการจดัท า Risk Register 



Risk ID Source
Date 

Added
Risk Title Risk Description Likelihood Consequence Risk Grade

1-5 1-5

Prevention Monitor & Control Mitigation Plan
Risk 

Owner

Review 

Frequency

Date Last 

Review
Result of Review

Residual Risk 

Grade
Risk Status

Risk ID 
Source 
Date Added 
Risk Title 
Risk Description 
Likelihood 
Consequence 
Risk Grade/Level 
Prevention 
Monitor & Control  
Mitigation 
Risk Owner 
Date Last Review 
Result of Review 
Risk Status 

Plan Forward 

Review 

Risk Assessment 

ตวัอย่าง Risk Register 







ขอบพระคณุทกุๆท่านครบั 

Facebook : Suradet  Sriangkoon 
riskroom2559@gmail.com 

Facebook Page : ห้องเรียนความเส่ียง : @Riskroom 
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