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Risk register

ทะเบียนข้อมูลความเสียง (Risk Register)

คือเอกสารหลกัหรือ Master document ทีรวบรวมข้อมลูพืนฐาน
ของความเสียงทีเกิดขึนเพือนําไปสู่ การวางแผนการ

บริหารความเสียง ซึงเป็นขนัตอนทีดาํเนินการก่อนทีจะ
ดาํเนินการจริงเพือพฒันาต่อไป ซึงหากการวางแผนไม่

เหมาะสม ได้แผนการบริหารความเสียงทีไม่ดี กเ็ท่ากบัว่า
หน่วยงานองคก์รไม่มีแผนสาํหรบัการบริหารจดัการกบัความ

เสียงหรือมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้ดีพอ



1. การระบุความเสียง  ( Identify Risk )

2. การประเมินความเสียงเชิงคณุภาพ (Qualitative Risk analysis)

3. การประเมินความเสียงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk analysis)

4. การกาํหนดแผนในการตอบสนองความเสียง (Plan Risk

Treatment Strategies )

5. การเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคมุความเสียง (Monitor & Control
Risk)

แนวทางการจดัทาํ Risk register



การระบุความเสียง : Identify Risk



Identify Risk

เป็นการระบุความเสียงทีเกิดขึนจากการบริหารจดัการ

ความเสียงในองค์กร หน่วยงาน ทีม ซึงการระบุความเสียง

ก็เพือ

q เพอืให้ความเสียงทีระบุไว้ทราบว่าความเสียงคืออะไร

ใครเป็นผู้รบัผิดชอบ มีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด

q ให้ทราบสาเหตขุองการเกิดความเสียงนัน

q การตอบสนองต่อความเสียง เป็นต้น



การระบุความเสียง : Identify Risk  (ต่อ)

แหล่งทีมาของความเสียง ( Source )

q การรายงานความเสียง , กิจกรรมการทบทวน ,

Trigger Tool

q จากการวิเคราะห์ขนัตอนการดูแลผู้ป่วย

q การตามรอยกระบวนการการดแูลผู้ป่วย ( Tracer )

q การค้นหาความเสียงจากแหล่งอืนๆ เช่นการเดิน

Round แบบบนัทึกต่างๆ ข้อร้องเรียน เป็นต้น



การระบุความเสียง : Identify Risk  (ต่อ)

ชนิดประเภทความเสียงตามโปรแกรม/ทีกาํหนดไว้

q แผนยุทธศาสตร/์กลยทุธ์

q การเงิน การบญัชี

q คลินิก

q กฎหมาย

q โครงสร้าง สิงแวดล้อม

q ทรพัยากรบคุคล

q การปฏิบติัการ

q เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น



Risk Identification : กระบวนการการดูแลผูป่้วย ประจาํปีงบประมาณ 2561

Risk

ID
Source

Date

Added
Risk Title Risk Description

ลาํดบั

ที

แหล่งที

มา

วนัที

นําเข้า

เหตุการณ์ความเสียง รายละเอียดความเสียง

1 IR 1

ตุลาคม

2560

เกิดความผิดพลาดใน

การรายงานค่าวิกฤติ

( ไม่ได้รายงาน/รายงาน

ล่าช้า/รายงานไม่ครบ )

การรายงานค่าวิกฤติล่าช้า

ไม่ได้รายงานทีครอบคลุม

ทงัห้องปฏิบติัการ และ

หน่วยงานทีเกียวข้อง

ตวัอย่างการระบุความเสียง : Identify Risk



การประเมินความเสียง ( Risk Analysis)



การประเมินความเสียงเชิงคุณภาพ

Qualitative Risk analysis

การพิจารณาเชิงคณุภาพได้แก่
q การจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสียงทีเกิดขึน

q การจดัความเสียงเป็นหมวดหมู่ต่างๆ

q สาเหตุของการเกิดความเสียง

q แสดงให้เห็นความเสียงทีต้องมีการจดัการอย่างเร่งด่วน

q แสดงให้เหน็ความเสียงทีต้องมีการวิเคราะห ์และการ

ตอบสนอง

q แสดงให้เหน็ความเสียงทีมีความรนุแรงตาํทีต้องเฝ้าระวงั

q แนวโน้มของความเสียงทีเกิดขึน



การประเมินความเสียงเชิงปริมาณ

Quantitative Risk analysis

การพิจารณาเชิงปริมาณได้แก่

q โอกาสในการเกิดความเสียงตามหลกัสถิติ

q การวางแผนในการดาํเนินการทงัทรพัยากร และ

ระยะเวลา

q การประเมินความรุนแรง/ลาํดบัความสาํคญัทางสถิติ

q การวิเคราะห์แนวโน้มของผลลพัธ์ทีเกิดขึน เป็นต้น



Quarter
Likelihood

(frewquency)

Consequence

(Impact)
Risk Level

ไตรมาส 1-4 1-4

Q1 1 4 5

Q2

Q3

Q4

ตวัอย่างการประเมินความเสียง ( Risk Analysis)



การกาํหนดแผนในการตอบสนองความเสียง

Plan Risk Treatment Strategies



การกาํหนดแผนแบบต่างๆ

Strategies Risk Control  ( Risk Transfer & Prevent )

q เลกิให้บรกิาร ลดอุปสงค์ กําหนดมาตรการการป้องกนั ถ่ายโอน

q จํากดัสถานทบีุคคล เงอืนไขการปฏบิตัิ

q จดัลําดบัความสาํคญั

Monitoring, Adaptation & Response

q ปรบัปรุงวฒันธรรมความปลอดภยั

q ปรบัปรุงการตรวจจบัอาการผูป้ว่ยททีรุดลง

q จดัทาํระบบตอบสนองฉุกเฉิน

q จดัทําระบบเฝ้าตดิตามและตรวจสอบของทมี

q สรุปและคาดการณ์อนัตรายทอีาจเกดิ

q ปรบัปรุงการตอบสนองต่อสงิคุกคามและแรงกดดนั



Mitigation

q นโยบายการอธิบาย ขอโทษ และช่วยเหลือผู้เสียหาย

q การตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อ physical harm

q การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครวั

q การช่วยเหลือเจ้าหน้าที(ทางการ/เพือนช่วยเพอืน)

q การทาํประกนั

q การตอบสนองคาํร้องเรียนในเชิงรกุ

q การตอบสนองต่อสือในเชิงรกุ

q การเจรจากบัผูค้วบคมุ

การกาํหนดแผนแบบต่างๆ ( ต่อ)



q มีการปฏิบติัตามแผนทีวางไว้

q มีการมอบหมายความเสียงให้มีผูร้บัผิดชอบหรือผู้ติดตาม/แก้ไข

q มีการตอบสนองต่อความเสียงทีเกิดขึนอย่างเป็นรปูธรรม และไม่

กว้างเกินไป

q เหน็แนวโน้ม การเฝ้าระวงัความเสียงทีเกิดขึน

q มีการสนับสนุนทรพัยากรต่างๆในการแก้ไข ตอบสนองต่อความ

เสียง

q กาํหนดแผนฉุกเฉินทงัในเรืองของเวลา ทรพัยากรในกรณีทีผิดไป

จากสิงทีวางไว้ รวมทงัการปฏิบติัทีเกิดขึน

การตอบสนองต่อแผนทีวางไว้



q กาํหนดแผนสาํรองในกรณีฉุกเฉิน

q การจดัการความเสียงทียงัหลงเหลืออยู่

q ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการปรบัปรงุ เปลียนแปลง แก้ไข

q แผนฉุกเฉินในการรบัมือการเปลียนแปลงของลาํดบัความสาํคญั

ของความเสียงทีเกิดขึน

การตอบสนองต่อแผนทีวางไว้ (ต่อ)



Risk Treatment Plan

Risk  Transfer &

Prevention

Risk Monitor &

Control
Risk Mitigation QI Plan

มาตรการป้องกนั

และถ่ายโอนความ

เสียง

การติดตามและ

ควบคมุ

แนวทางบรรเทา

ความเสียหาย

แผนการดาํเนินการ

q วิธีปฏิบติังานเรือง

การรายงานค่า

วิกฤติ

q การรายงานให้

แพทย์ทราบ

โดยตรงผา่นทาง

Line

q ติดตามจากใบ IR

และตวัชีวดั

q การตามรอยระบบ

การรายงานค่าวิกฤติ

q นําข้อมูลความเสียงที

เกิดขึนนําส่งให้

หน่วยงานทีเกียวข้อง

รบัทราบ

ถ้าพบเหตุการณ์ให้

รายงานให้แพทยท์ราบ

ทนัที

q การอบรมแนว

ทางการรายงานค่า

วิกฤติ

q พฒันาแนวทางการ

รายงานค่าวิกฤติผ่าน

ทาง Application ให้

แพทยท์ราบ

ตวัอย่างการกาํหนดแผนในการตอบสนองความเสียง

Plan Risk Treatment Strategies



การเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคุมความเสียง

Monitor & Review



การเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคุมความเสียง

Monitor & Review

โดยพิจารณาได้จาก

q ผลลพัธ์ในการประเมิน การติดตาม การทบทวน

ความเสียงทีได้ระบุไว้

q ความเสียงทีสามารถควบคุมได้ตามแผน

q ผลลพัธ์ทีเกิดขึนในการควบคุมความเสียงตามแผน

ทีวางไว้



Risk Monitoring & Review

Risk Owner Review Frequency
Date Last

Review
Result of Review

Residua

l Risk

Level

Risk

Status

ผูร้บัผิดชอบ ความถีในการ

ทบทวน

การทบทวน

ครงัสดุท้าย

ผลการทบทวน ระดบั

ความ

เสียงที

เหลืออยู่

active/clos

ed

กลุ่มงาน

เทคนิค

การแพทย์

3 เดือนครงั หรือ

ทบทวนเมือเกิด

เหตุการณ์ไม่พึง

ประสงคร์ะดบั E

เป็นต้นไป

1 ต.ค. 60 ความเสียงอยู่ในระดบั

5 ( สีส้ม )

5 Active

ตวัอย่างการเฝ้าระวงั ติดตาม ควบคุมความเสียง

Monitor & Review



สรปุภาพรวมการจดัทาํ 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



หน้าตาของ  Risk register ทีมีชีวิต







q เอกสารประกอบคาํบรรยาย Risk register , นายแพทย์

อนุวฒัน์ ศภุชุติกลุ

เอกสารอ้างอิง



ขอบพระคุณทุกๆท่านครบั

Facebook : Suradet Sriangkoon

suradetsri@gmail.com
Facebook Page : ห้องเรียนความเสียง : @Riskroom


