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เรามีข'อ Concern อะไรบ'าง?

• ความเข'าใจและการใช'ถ'อยคำ “ความเสี่ยง” กับ “อุบัติการณI” 

• การเน'นปริมาณรายงานอุบัติการณI แตLไมLนำไปสูLการแก'ไขปNองกัน 

• การทำ RCA แตLไปไมLถึง root cause

• การท่ีตLางหนLวยงานตLางจัดการความเสี่ยงของตนเอง 

• การไมLเห็นภาพรวมความเสี่ยงท้ังองคIกร  

• ความยากในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง 

• ความไมLชัดเจนวLาวัฒนธรรมความปลอดภัยหมายถึงอะไร 

• Reactive มากกวLา Proactive



Risk= probability 
for an incident 

Hazard = circumstance, agent or 
action with the potential to 

cause harm 

Contributing factor = circumstance, 
action or influence that is though to 

have played a part in the development 
or increase the risk of an incident

(external, organizational, staff, patient) 

Incident                           
without                            
Harm                                  
(Near Miss)                               

Harm from 
nature of 
disease Incident 

& Harm
(AE) 

Error, Risk, Harm

Risk = potential for a hazard to caused 
harm

Risk = Hazard x Exposure 

Patient safety incident = an event or 
circumstance that could have resulted, or did 
resulted, in unnecessary harm to a patient.
can be a reportable incident, near miss, no harm 
incident, harmful incident (AE) 

Error = failure to carry out a 
planned action as intended or 
application of an incorrect 
plan 

WHO 2009. Conceptual Framework for the 
International Classification for Patient Safety

Error



ความเสี่ยงกับอุบัติการณI สัมพันธIกันอยLางไร?

• ความเส่ียงคือโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายกับผู;ป=วย 

• อุบัติการณAคือเหตุการณAหรือสถานการณAท่ีอาจกDอให;เกิด หรือได;ทำให;เกิดอันตราย

กับผู;ป=วย (ท่ีไมDควรจะเกิดขึ้น) 

• อุบัติการณAเปMนส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล;ว ความเส่ียงเปMนส่ิงท่ียังไมDเกิดขึ้น 

• อุบัติการณAในอดีต อาจเปMนความเส่ียงในปPจจุบันและอนาคต 

• อุบัติการณAในอดีต อาจไมDเปMนความเส่ียงอีกตDอไปหากมีการปรับปรุงแก;ไขอยDาง
รัดกุม 

• ความเส่ียง มีท้ังอุบัติการณAท่ีเคยเกิดขึ้น และโอกาสเกิดซึ่งยังไมDเคยมีอุบัติการณA 

 

 



กรอบการบริหารความเสี.ยง 

Design

Implement

Learning

Improve

Purpose

Concepts 

Context    

Criteria/
Knowledge

1

กระบวนการ 

บรหิารความเสี1ยง 

โครงหลกั 
การจดัการภายในองคก์ร 
ความเสี1ยงที1จะจดัการ

การสนับสนุนระบบ
บริหารความเสี.ยง

นโยบายบรหิารความเสี1ยง  
แผนจดัการความเสี1ยง  

กระบวนการบรหิารความเสี1ยง  
ทะเบยีนจดัการความเสี1ยง  

รายงานอุบตักิารณ์  
กาํกบัตดิตาม ทบทวน 

การประเมินความเสี.ยง
ควรครอบคลุมการจดัการดา้นยา การพลดัตก

หกลม้ อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การตดิเชืIอ  
การระบุตวัผูป่้วย การสง่ต่อขอ้มลู โภชนาการ  

ความเสี1ยงจากการใชเ้ครื1องมอื  
ความเสี1ยงจากภาวะเจบ็ป่วยในระยะยาว

การรายงานอบุติัการณ์ เหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค ์เหตเุกือบพลาด

รายงาน ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปฏบิตักิาร 
ฝึกอบรม จดัทาํบนัทกึ วเิคราะหส์าเหตุที1

แทจ้รงิ ใหข้อ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จดัการประเดน็ความปลอดภยั
ที.สาํคญั

ประเดน็ที1องคก์ารอนามยัโลกระบุ 
เป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยและ

เจา้หน้าที1ของประเทศไทย  
ออกแบบ สื1อสาร สรา้งความตระหนกั 

นําไปปฏบิตัิ

การประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมบรหิารความเสี1ยงและ

ความปลอดภยั

2

3
4

5

6

โปรแกรมสขุภาพและความ
ปลอดภยัของบคุลากร 

(I-5.1 c) 

อาคารสถานที. พืMนที.ใช้สอย อปุกรณ์
เครื.องมือ ยา และวสัดคุรภุณัฑ์

(II-3.1, 3.1, 6) 

การป้องกนัและควบคมุการติดเชืMอ 
เวชระเบยีน

(II-4, 5) 1 2 3

ระบบบริการความเสี.ยง
และความปลอดภยัที.มี

ประสิทธิผล 

องคก์รมีระบบบริหารความเสี.ยงและความปลอดภยัที.มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั 
เพื.อจดัการความเสี.ยงและสร้างความปลอดภยัแก่ผูป่้วย/ผูร้บับริการ เจ้าหน้าที. และผูที้.มาเยือน.

II-1.2 ระบบบริหารความเสี.ยง (Risk Management System )

ก. ข้อกาํหนดทั .วไป 

ข. ข้อกาํหนดเฉพาะประเดน็ 



WHAT: 

Risk management คือชดุของกิจกรรมและวิธีการที.ใช้ในการชีMนําองคก์ร และ

ควบคมุความเสี.ยงต่างๆ ที.อาจมีผลต่อความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์

หรือเป้าหมายขององคก์ร 

WHY:  

สถานพยาบาลมีความเสี.ยงจาํนวนมาก ทั Mงความเสี.ยงทั .วไปและความเสี.ยงใน

การดแูลผูป่้วย การมีแนวทางที.เป็นระบบในการรบัมือกบัความเสี.ยงเป็น

สิ.งจาํเป็นเพื.อให้องคก์รปฏิบติัหน้าที.ได้ตามเป้าหมาย และเป็นที.ไว้วางใจของ

สงัคม 

HOW: 

• Risk management principles

• Risk management framework

• Risk management processes 6

Risk Management System



• RM สร'างและปกปNองคุณคLา (values)
• RM เปkนสLวนหนึ่งของทุกกระบวนการขององคIกร (all processes)

• RM เปkนสLวนหนึ่งของการตัดสินใจ (decision making)
• RM แสดงออกถึงความไมLแนLนอนให'ชัดเจน (uncertainty)

• RM เปkนเร่ืองของความเปkนระบบ มีโครงสร'างชัด ทันเวลา (systematic)
• RM อยูLบนพ้ืนฐานของสารสนเทศท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูL (best information)
• RM ปรับให'สอดคล'องกับบริบทและ risk profile (context)

• RM นำปwจจัยด'านมนุษยIและวัฒนธรรมมาพิจารณา (human and cultural) 
• RM มีความโปรLงใสและไมLกีดกัน (transparent & inclusive)

• RM มีความเปkนพลวัต หมุนซ้ำ และตอบสนองการเปล่ียนแปลง (dynamic)
• RM ชLวยให'มีการปรับปรุงอยLางตLอเนื่องในองคIกร (improvement)

Risk Management Principles (ISO31000)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines
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Risk Management Framework (ISO31000)
Framework = องคป์ระกอบสาํคญั

ออกแบบองคป์ระกอบสาํคญั
ของระบบบริหารความเสี.ยง

ติดตามและทบทวน
ระบบบริหารความเสี.ยง

นําระบบบริหาร
ความเสี.ยงไปปฏิบติั

ปรบัปรงุระบบบริหาร
ความเสี.ยงอย่างต่อเนื.อง

หน้าที.และความมุ่งมั .น
ของผูบ้ริหาร

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines

D

L AI



• กำหนด นโยบาย บริหารความเสี่ยงขององคIกร 

• กำหนด ตัวชี้วัดสำคัญ สำหรับการบริหารความเสี่ยง 

• กำหนด วัตถุประสงคI ของการบริหารความเสี่ยง 

• มอบหมาย หน'าท่ีรับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยง 

• จัดสรร ทรัพยากร เพื่อการบริหารความเสี่ยง 

• สื่อสารประโยชนI ของการบริหารความเสี่ยง 

• สนับสนุนองคIประกอบสำคัญ ในระบบบริหารความเสี่ยงของ

องคIกร 

การแสดงความมุ่งมั .นต่อการบริหารความเสี.ยง
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องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเสี.ยง

• นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เปkนข'อความท่ีระบุความมุLงมั่นและทิศทางขององคIกรในเร่ืองการบริหารความ

เส่ียง

• แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
• แผนระบุองคIประกอบของการบริหาร แนวทาง และทรัพยากรท่ีจะใช'ในการ

บริหารความเส่ียง  
• องคIประกอบของการบริหาร: ระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติ หน'าท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม (รวมท้ังลำดับข้ันและเวลา) 

• แผนบริการความเส่ียงอาจจัดทำเฉพาะสำหรับบริการ กระบวนการ 
โครงการ สำหรับท้ังองคIกร หรือบางสLวนขององคIกร 

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines
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องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเสี.ยง

• กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
ประกอบด'วย การกำหนดบริบท การส่ือสารและปรึกษาผู'มีสLวนได'สLวนเสีย 

การระบุความเส่ียง การวิเคราะหIและประเมินความเส่ียง การจัดการความ
เส่ียง การติดตามและทบทวนความเส่ียง ตามประยุกตIนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวปฏิบัติท่ีผู'บริหารกำหนด 

• ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register or Risk Log)
เปkนเอกสารหลักเพ่ือเปkนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงทุกข้ันตอน ตั้งแตL
การประเมิน การวางแผน การตอบสนอง ไปจนถึงการติดตามและทบทวน ทำ

ให'กระบวนการบริหารความเส่ียงเปkนกระบวนการท่ีมีชีวิต เปkนพลวัต และทำ
ให'เกิดการปรับปรุงวิธีการทำงานอยLางตLอเนื่อง 
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Risk Register & Risk Profile

• ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register or Risk Log)
เปkนเอกสารหลักเพ่ือเปkนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงทุกข้ันตอน ทำให'

เปkนกระบวนการท่ีมีชีวิต เปkนพลวัต ปรับปรุงวิธีการทำงานอยLางตLอเนื่อง

• Risk Profile
• เปkนเอกสารอธิบายชุดของความเส่ียง ซ่ึงอาจจะเปkนความเส่ียงท่ีท้ังองคIกร

ต'องจัดการ หรือบางสLวนขององคIกรก็ได' (ISO31000)
• เปkนการวิเคราะหIเชิงปริมาณในส่ิงคุกคามประเภทตLางๆ 

ท่ีองคIกรต'องเผชิญ  

• อาจนำเสนอในรูป risk matrix หรือ risk rating table 



Risk Management Process
& Risk Register
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Risk Management Process (ISO31000)

วิเคราะหบ์ริบท 
ปัจจยัภายในและภายนอก 

วตัถุประสงค์ ความเสี1ยงที1รบัได ้

ระบคุวามเสี.ยง 
• ขยายความ 
• ที1มาหรอืจดุก่อเหตุ 

วิเคราะหค์วามเสี.ยง 
• ความเป็นไปได ้
• ผลที1อาจเกดิตามมา 
• พจิารณาระดบัความเสี1ยง 

ยอมรบัความเสี.ยง? 
• พจิารณาวา่จะยอมรบั

ความเสี1ยงไดห้รอืไม ่

รบัมือกบัความเสี.ยง 
• ถ่ายโอน 
• หลกีเลี1ยง 
• ป้องกนั 
• บรรเทาความเสยีหาย 

การติดตาม 
& ทบทวน

 

การสื.อสาร 
& ปรึกษาหารือ

 

การประเมิน
ความเสี.ยง 

Modify from ISO31000 Risk Management



การกำหนดบริบท  
หมายถึงการกำหนดตัวแปรภายนอกและภายในท่ีองค>กรต?องพิจารณาในการกำหนดขอบเขตของ

ระบบบริหารความเสี่ยง การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และการจัดทำ risk criteria.

บริบทภายนอก (External Context) ปXจจัยภายนอกท่ีมีผลตZอวิธีการบริหารความเสี่ยง เชZน  

• ผู?มีสZวนได?สZวนเสียภายนอก (คZานิยม การรับรู? ความสัมพันธ>)  

• สิ่งแวดล?อมในระดับตZางๆ (พื้นท่ี ประเทศ สากล)  
• สิ่งแวดล?อม (สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข?อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

ธรรมชาติ การแขZงขัน)

บริบทภายใน (Internal Context) ปXจจัยภายในท่ีมีผลตZอวิธีการบริหารความเสี่ยง เชZน  

• ผู?มีสZวนได?สZวนเสียภายใน  

• ระบบกำกับดูแล (โครงสร?าง นโยบาย วัตถุประสงค> บทบาท ภาระรับผิดชอบ กระบวนการ
ตัดสินใจ)  

• ความสัมพันธ>เชิงพันธสัญญา  

• ความสามารถขององค>กร (ความรู? ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ทุน และระบบ)  

• วัฒนธรรม มาตรฐาน 

การกาํหนดบริบท Hospital Profile



• การส่ือสารและปรึกษาหารือเปkนการสนทนาระหวLางองคIกรและผู'มีสLวน
ได'สLวนเสียขององคIกร มีการสนทนาอยLางตLอเนื่องและซ้ำแล'วซ้ำอีก เปkน

กระบวนการสองทางท่ีมีท้ังการแจ'งให'ทราบและการรับข'อมูลเก่ียวกับ
การบริหารความเส่ียง  

• อยLางไรก็ตามเวทีนี้ไมLใชLเวทีตัดสินใจ เมื่อการส่ือสารและปรึกษาเสร็จส้ิน
ลง การตัดสินและกำหนดทิศทางจะทำโดยองคIกร ไมLใชLโดยผู'มีสLวนได'
สLวนเสีย 

• การพูดคุยอาจจะเปkนเร่ืองการมีอยูL ธรรมชาติ และรูปแบบของความเส่ียง 
ความนLาจะเปkน ความสำคัญ การยอมรับ ทางเลือกในการรับมือ 

การสื.อสารและปรึกษาหารือ

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines
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Risk Management Process (ISO31000)

วิเคราะหบ์ริบท 
ปัจจยัภายในและภายนอก 

วตัถุประสงค์ ความเสี1ยงที1รบัได ้

ระบคุวามเสี.ยง 
• ขยายความ 
• ที1มาหรอืจดุก่อเหตุ 

วิเคราะหค์วามเสี.ยง 
• ความเป็นไปได ้
• ผลที1อาจเกดิตามมา 
• พจิารณาระดบัความเสี1ยง 

ยอมรบัความเสี.ยง? 
• พจิารณาวา่จะยอมรบั

ความเสี1ยงไดห้รอืไม ่

รบัมือกบัความเสี.ยง 
• ถ่ายโอน 
• หลกีเลี1ยง 
• ป้องกนั 
• บรรเทาความเสยีหาย 

การติดตาม 
& ทบทวน

 

การสื.อสาร 
& ปรึกษาหารือ

 

การประเมิน
ความเสี.ยง 

Modify from ISO31000 Risk Management

ทะเบยีนจดัการความเสี2ยง
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Risk Register

• มีการปฏิบติัตามมาตรการที.กาํหนดไว้เพียงใด 

มีปัญหาอปุสรรคอะไร 

• ระดบัอบุติัการณ์เปลี.ยนแปลงไปอย่างไร 

• ควรมีการปรบัปรงุมาตรการอะไรบา้ง

Source: นพ.อนุวฒัน์ ศุภชตุกุิล ผูท้รงคณุวฒุ ิสรพ.



Risk assessment เปkนกระบวนการท่ีประกอบด'วย 3 ข้ันตอน คือ

• Risk identification เปkนกระบวนการท่ีใช'ค'นหา รับรู' และพรรณาความ

เส่ียงท่ีอาจมีผลขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงคI
• Risk analysis เปkนกระบวนการท่ีใช'ทำความเข'าใจธรรมชาติ แหลLงท่ีมา 

และสาเหตุของความเส่ียง ประมาณคLาระดับความเส่ียง ศึกษาผลกระทบ

ของความเส่ียง ตรวจสอบการควบคุมท่ีใช'อยูL 
• Risk evaluation เปkนกระบวนการท่ีใช'เปรียบเทียบผลการวิเคราะหI

ความเส่ียงกับ risk criteria เพ่ือตัดสินใจวLาเปkนระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได'หรือไมL 

• Risk criteria เปkน TOR ท่ีใช'ประเมินความเส่ียงวLายอมรับได'หรือไมL 

การประเมินความเสี.ยง (Risk Assessment)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



(3) องคAกรมีการประเมินความเส่ียงภายในองคAกร ท้ังนี้ เพื่อปกปUองผู;ป=วย/ผู;รับบริการ 

จากผลไมDพึงประสงคAท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการให;บริการ การประเมินความเส่ียงควร

ครอบคลุมประเด็นเรื่อง:

- การจัดการด;านยา;

- การพลัดตกหกล;ม อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ;

- การควบคุมการติดเชื้อ;

- การระบุตัวผู;ป=วยผิดพลาด;

- การส่ือสารท่ีผิดพลาดในชDวงการสDงมอบผู;ป=วยให;หนDวยงานอ่ืนดูแลตDอ;

- โภชนาการ;

- ความเส่ียงจากการใช;เครื่องมือ เชDน การใสDทDอหรือสายท่ีผิดพลาด, แผลไฟไหม;/การ

บาดเจ็บจากการรักษาด;วยเลเซอรA;

- ความเส่ียงจากภาวะเจ็บป=วยในระยะยาว เชDน แผลกดทับ.

การประเมินความเสี.ยงที.ควรครอบคลมุตามมาตรฐาน II-1.2 ก. (3)



• เปkนกระบวนการในการ 
• ค'นหา รับรู' และพรรณนาความเส่ียงท่ีสามารถมีผลตLอการบรรลุ

วัตถุประสงคIขององคIกร 
• ระบุแหลLงของความเส่ียงท่ีเปkนไปได' 
• ระบุสาเหตุท่ีเปkนไปได' และผลท่ีอาจเกิดข้ึน 

• สามารถใช'วิธีการตLอไปนี ้
• ข'อมูลในอดีต (อุบัติการณIท่ีเคยเกิดข้ึน) 
• การวิเคราะหIเชิงทฤษฎี (การทำ FMEA หรือการวิเคราะหIกระบวนการ) 

• ความเห็นของผู'มีสLวนได'สLวนเสีย  
• คำแนะนำของผู'เช่ียวชาญ 

การระบคุวามเสี.ยง (Risk Identification)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



• ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) อาจระบุได'จากวิธีการตLอไปนี้ 

• รายงานอุบัติการณI การทบทวนคุณภาพ การทบทวนเวชระเบียนโดยใช' 

trigger tools
• การวิเคราะหIกระบวนการดูแลผู'ป�วย 
• การตามรอยการดูแลผู'ป�วย 

การระบคุวามเสี.ยง (Risk Identification)



• ความเสี่ยงอ่ืนๆ (Non-clinical Risk) ควรครอบคลุมประเภทตLอไปนี้ 

• ความเส่ียงด'านกลยุทธI/ธุรกิจ 

• ความเส่ียงด'านกฎหมาย ระเบียบข'อบังคับ 
• ความเส่ียงด'านทรัพยากรบุคคล 
• ความเส่ียงด'านการเงิน 

• ความเส่ียงด'านส่ิงแวดล'อม 
• ความเส่ียงด'านสารสนเทศ 

• ความเส่ียงด'านปฏิบัติการ 

การระบคุวามเสี.ยง (Risk Identification)

Source: ISQua International Accreditation Program



Potential events

Consequences LikelihoodX

การวิเคราะหค์วามเสี.ยง (Risk Analysis)

Risk Level =



แนวทางปฏิบติั:

วิเคราะหโ์อกาสที.ความเสี.ยงจะกลายเป็นอบุติัการณ์ (Likelihood) 

วิเคราะหผ์ลกระทบหรือความรนุแรงของอบุติัการณ์หากเกิดขึMน 

ประมาณการโดยให้คะแนน 1-5 (1=ตํ.าสดุ, 3=ปานกลาง, 5=สงูสดุ)

บวกคะแนนทั Mงสองเข้าด้วยกนัเป็น Risk Level

พิจารณาลาํดบัความสาํคญัของ Risk ทั Mงหมด 

การวิเคราะหค์วามเสี.ยง (Risk Analysis)



• Risk Treatment 
• เปkนกระบวนการในการลดความรุนแรงของความเส่ียง (risk 

modification process) 
• ประกอบด'วยการเลือกทางเลือกและการนำทางเลือกไปปฏิบัติ 
• การปฏิบัติตามทางเลือกคือการควบคุมหรือปรับการควบคุมความเส่ียง 

• Risk Control 
• การควบคุมคือการนำมาตรการตLางๆ ไปปฏิบัติเพ่ือลดความรุนแรงของ

ความเส่ียง การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อมีการนำส่ิงตLอไปนี้ไปสูLการปฏิบัติ 
• นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ แนวปฏิบัติ กระบวนการ เทคโนโลยี 

เทคนิค วิธีการ อุปกรณIเคร่ืองมือ 

การรบัมือ/ปฏิบติัต่อความเสี.ยง (Risk Treatment)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



• Risk Treatment Option 
• หลีกเล่ียง (avoid the risk) 

• ลด (reduce the risk) 
• ขจัดแหลLงความเส่ียง (remove the source of the risk) 

• ปรับเปล่ียนผลท่ีเกิดข้ึน (modify the consequences) 
• เปล่ียนความเปkนไปได'ท่ีจะเกิด (change the probabilities) 
• แบLงปwน/ถLายโอนให'ผู'อื่น (share the risk with others) 

• รับไว' (simply retain the risk) 
• เพ่ิมเพ่ือหาโอกาส (increase the risk to pursue an 

opportunity) 

การรบัมือ/ปฏิบติัต่อความเสี.ยง (Risk Treatment)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



Risk Treatment Plan

ตวัอย่างแผนรบัมือกบัความเสี.ยง

Risk prevention: นํา guideline ต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบติั

Risk monitor: จะติดตามตวัชีMวดัหรือข้อมลูอะไรเพื.อตรวจจบัโอกาส

เกิดอบุติัการณ์ได้เรว็ขึMน หรือรบัทราบสถิติการเกิดอบุติัการณ์

Risk Mitigation : การบรรเทาความเสี.ยง ลดความรนุอรง ช่วยเหลือ 

QI Plan: เพื.อหาคาํตอบที.ชดัเจนยิ.งขึMนในการป้องกนัอบุติัการณ์ 



Improving capacity for 
monitoring, adaptation and 
response.

Risk control

Improving healthcare 
processes and system

Safety as best practice:
aspire to standards

Mitigation
http://www.springer.com/la/book/9783319255576

Safety Strategies / Risk Treatment Options



Safety as Best Practice 

กาํหนดจุดเน้นไปทีHการลดอนัตรายเฉพาะเรืHอง 

เพิHม reliability ของกระบวนการทีHเป็นเป้าหมาย 
ใหค้วามรูแ้ก่วชิาชพีเพืHอนํา best practice มาปฏบิตั ิ

จดัทาํแนวทางอยา่งละเอยีดสาํหรบัผูป่้วยทีHซบัซอ้น

Improvement of Systems and Processes 

ฝึกอบรมเจา้หน้าทีH ประเมนิ สะทอ้นกลบั 

ทาํใหก้ระบวนการหลกังา่ยและเป็นมาตรฐาน 
ใช ้IT ชว่ยการตดัสนิใจ 

ทาํใหก้ระบวนการเป็นอตัโนมตั ิ

ปรบัปรงุการสง่มอบและทาํใหเ้ป็นมาตรฐาน 

ปรบัปรงุสิHงแวดลอ้มในการทาํงาน 

ลดการขดัจงัหวะและรบกวนสมาธ ิ
ปรบัปรงุการจดัองคก์รและระดบัเจา้หน้าทีH 

ตาํแหน่งและบทบาทในการประสานงาน

Safety Strategies / Risk Treatment Options



Monitoring, Adaptation & Response 

ปรบัปรงุวฒันธรรมความปลอดภยั 

ปรบัปรงุการตรวจจบัอาการผูป่้วยทีHทรดุลง 

จดัทาํระบบตอบสนองฉุกเฉิน 

จดัทาํระบบเฝ้าตดิตามและตรวจสอบของทมี 

สรปุและคาดการณ์อนัตรายทีHอาจเกดิ 

ปรบัปรงุการตอบสนองต่อสิHงคกุคามและแรงกดดนั

Mitigation 

นโยบายการอธบิาย ขอโทษ และชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย 

การตอบสนองอยา่งเรง่ดว่นต่อ physical harm

การชว่ยเหลอืดา้นจติใจแก่ผูป่้วยและครอบครวั 

การชว่ยเหลอืเจา้หน้าทีH (ทางการ/เพืHอนชว่ยเพืHอน) 

การทาํประกนั 

การตอบสนองคาํรอ้งเรยีนในเชงิรกุ 

การตอบสนองต่อสืHอในเชงิรกุ 

การเจรจากบัผูค้วบคมุ 

Safety Strategies / Risk Treatment Options



3 Approaches to Safety 



Context: พยายามอยูใ่หไ้กลจากความเสีHยงทีHสดุ เชน่ กจิการ

บนิพลเรอืน นิวเคลยีร ์ขนสง่มวลชน อุตสาหกรรมอาหาร 

หอ้งปฏบิตักิารทางาการแพทย ์การใหเ้ลอืด

Safety model:  

(1) มกีารจดัทาํแนวปฏบิตัแิละระบบ supervisor 

(2) ใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนั

(3) มกีารควบคมุอยา่งเขม้ขน้ ใหอ้าํนาจผูค้วบคมุและผูก้าํกบั

ดแูลระบบเพืHอหลกีเลีHยงทีHจะให ้front-line actor ตอ้ง

เผชญิกบัความเสีHยงทีHไมจ่าํเป็น 

(4) ฝึกอบรมใหก้บัทมีเกีHยวกบัแนวทางปฏบิตัทิ ั wงในกรณปีกติ

และในกรณฉุีกเฉินใหป้ฏบิตัติามแนวทางทีHกาํหนดไว้

อยา่งเครง่ครดั และการจดัการกบัปรมิาณงาน.

Ultra Safe: Avoiding Risk 



Context: ความเสีHยงเป็นสิHงทีHมอียูใ่นวชิาชพีเป็นปกต ิไมไ่ดพ้ยายามทีHจะลบเลีHยง 

เชน่ การเดนิเรอื อุตสาหกรรมนํwามนั การดบัเพลงิ การผา่ตดั elective.

Safety model:

(1) ใหอ้าํนาจกลุม่ทีHจะจดัการตวัเอง 

(2) อาศยั group intelligence & adaptation 

(3) มกีารป้องกนัรว่มกนั (mutual prevention) 

(4) การฝึกอบรมใหแ้ก่ทมีมุง่การเตรยีมตวัและฝึกซอ้มใหท้มีมคีวามยดืหยุน่และ

ปรบัตวัในการปฏบิตักิารเพืHอจดัการกบัอนัตราย.

(5) ใชแ้นวปฏบิตั ิปรบัใช ้ทาํให ้make sense ในสิHงแวดลอ้มทีHเผชญิอยู่

High Reliability: Managing Risk 



Context: ความเสีHยงเป็นเรืHองจาํเป็นของวชิาชพี เชน่ การตกปลาในทะเลลกึ กองทพั

ในยามศกึ อุตสาหกรรมขดุเจาะนํwามนั มะเรง็ทีHไมพ่บบอ่ย การรกัษาผูป่้วย trauma. 

สภาพการทาํงานไมเ่สถยีร (unstable) และบางครั wงคาดการณ์ไมไ่ด ้(unforeseeable). 

มวีฒันธรรมของ champions & heroes. 

Safety model:

(1) ใหอ้าํนาจแก่ผูเ้ชีHยวชาญ อาศยัความยดืหยุน่ การปรบัตวั ความเชีHยวชาญของ

ผูค้น และเทคโนโลย ีเพืHอความอยูร่อดและรุง่เรอืงในสถานการณ์ทีHเสีHยงอนัตราย

(2) การวเิคราะหค์วามสาํเรจ็มคีวามสาํคญักวา่การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ

(3) การฝึกอบรม ผา่น peer-to-peer learning, เรยีนรูผ้า่นการเป็นเงา (shadowing), 

การฝึกปรอืประสบการณ์วชิาชพี, การรบัรูข้อ้จาํกดัของตนเอง

Ultra Adaptive: Embracing Risk 



• approach ขึ้นกับสถานการณA ระดับความไมDเสถียรและไมDอาจคาดการณAได; ท่ีแตกตDางกัน 

• ความปลอดภัยในระดับสูงย่ิงจะเกิดได;เฉพาะในส่ิงแวดล;อมท่ีควบคุมได;เทDานั้น. 

• Intervention strategies มีจุดเน;นท่ีแตกตDางกัน: ผู;เชี่ยวชาญ การทำงานเปMนทีม การ

ปฏิบัติอยDางมีมาตรการ การกำกับดูแล และการควบคุม

• การดูแลในหอผู;ป=วยสDวนใหญDเข;าได;กับ intermediate model of team based care, 

การใช; standards and protocols, professional judgment และ flexibility 

ผสมผสานกัน. 

• ไมDวDาจะ adaptive เพียงใด ยังจำเปMนต;องอาศัยรากฐานของ core procedures; 
adaptive เปMนคำสัมพัทธAท่ีไมDได;เชิญชวนให;ละเว;นการปฏิบัติตาม guidelines ท้ังหมด

โดยส้ินเชิง. 

• การเปล่ียนแปลงจะต;องได;รับการยอมรับจากผู;ปฏิบัติงานท่ีหน;างาน สอดคล;องกับคDานิยม

และวัฒนธรรม 

3 Approaches to Safety 



• การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) 
• คือการกำกับดูแล ตรวจสอบและสังเกตอยLางตLอเนื่อง กับส่ิงท่ีกำลัง

เกิดข้ึน และเพ่ือประเมินวLาจะบรรลุส่ิงท่ีคาดหวังไว'หรือไมL 

• การทบทวนความเสี่ยง (Risk Review) 
• เปkนกิจกรรมเพ่ือพิจารณาวLาส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเหมาะสม เพียงพอ และ

ได'ผลในการบรรลุวัตถุประสงคIท่ีกำหนดหรือไมL 
• ควรมีการทบทวนท้ัง RM framework และ RM process ซ่ึง

ครอบคลุม RM policy & plans, risks, risk criteria, risk 

treatments, controls, residual risks, risk assessment 
process.

การติดตามและทบทวนความเสี.ยง (Risk Monitoring & Review)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



Risk Monitoring / Review

risk owner  
คือบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีได;รับ authority เพื่อจัดการกับความเส่ียงใดความเส่ียง

หนึ่ง และออกหน;ารับผิดรับชอบ (accountable) ในการรับทำหน;าท่ีดังกลDาว 
Residual risk  

คือความเส่ียงท่ีเหลืออยูDหลังจากท่ีนำ risk treatment option ไปปฏิบัติ

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



Risk Monitoring / Review

แนวทางปฏิบัติ:
มอบให'สมาชิกในทีมคนหนึ่งเปkน risk owner (เจ'าภาพท่ีจะติดตาม) 

กำหนดความถ่ีท่ีจะติดตาม 
ทบทวนในประเด็นตLอไปนี้ 

 • มีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว;เพียงใด มีปPญหาอุปสรรคอะไร 
• ระดับอุบัติการณAเปล่ียนแปลงไปอยDางไร 

• ควรมีการปรับปรุงมาตรการอะไรบ;าง



Design

Action

Learning

Improve

Evidence: PSG (SIMPLE)
Risk Identification: 
- past AE
- potential risk

Monitor
Trace
AE Review (by case)
- Reported AE
- Trigger Tool
- Informal report
Review by risk owner 

Mindfulness
(ต่อมเอ๊ะ) 

Risk Register

40

Risk Management Process & DALI



41อนุวฒัน์ ศุภชตุกุิล, International Patient Safety Day 2017 “If silence is dangerous” (17 กนัยายน 2560)

Risk Register ทะเบยีนความเสี.ยงที.มีชีวิต

FMEA วิเคราะหค์วามล้มเหลวและผลกระทบ

Gap Analysis  วิเคราะหส่์วนขาด 

Human-Centered Design       ออกแบบโดยเน้นคนเป็นศนูยก์ลาง 

KPI Monitoring ติดตามตวัชีMวดัสาํคญั 

Trigger Tool ใช้ trigger หาเวชระเบยีนมาทบทวน

Trace ตามรอยดกูารปฏิบติัจริง 

RCA & redesign วิเคราะห ์root cause และออกแบบใหม่ 

บรูณาการ PSG (SIMPLE) กบัเครื.องมือคณุภาพ

นํา SIMPLE ทกุตวัที.เกี.ยวข้องกบัองคก์รของเรา

มาระบเุป็นความเสี.ยงใน Risk Register



Safety Strategies for Leadership

ใช้กรอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

MBNQA/TQA/HA กบัความปลอดภยัผูป่้วย



แสดงใหเ้ห็นว่า patient safety เป็น top leadership priority

สง่เสรมิวฒันธรรมไม่กลา่วโทษ เพื>อสง่เสรมิการแบง่ปันขอ้มูลและบทเรยีน

กาํหนดเป็นเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์ จดัสรรทรพัยากร 

บรูณาการการทาํหน้าทีu RM & QM มาพฒันา PS

กาํกบัดแูลโดยกรรมการชดุเดียวหรือผูนํ้าระดบัสงู 

ติดตามความก้าวหน้าสมํuาเสมอ 
ทกุหน่วยงานและทีมงานประยกุตใ์ช้หลกัความปลอดภยั 

มีนโยบายไม่กล่าวโทษ 

ผูนํ้าส่งเสริมและให้รางวลัการรายงาน AE & near miss

ผูนํ้ามองหาประเดน็เชิงระบบจาก AE เพืuอปรบัปรงุและแบง่ปันบทเรียน

ผูนํ้าระดบัสงูสืuอสารกบัแพทยแ์ละผูป้ฏิบติังานด้วยกรณีศึกษา 
เป็นแบบอย่างการไม่กล่าวโทษในการสอน และการประชมุทบทวนคณุภาพ

43Source: American Hospital Association (AHA), developed by VHA

ผูนํ้า



ประเมินความเสี>ยงตอ่ error & AE  ทั >วทัHงองคก์ร เป็นประจาํ

ประเมินความรว่มมือและคน้หาคู่พนัธมิตรมารว่มเรยีนรู/้แบง่ปัน

ประเมินความปลอดภยัผูป่้วยในระดบัองคก์รอย่างสมํuาเสมอ 

ใช้ผลการประเมินเพืuอทาํแผนความปลอดภยัผูป่้วย 

แผนครอบคลมุการรณรงคส์ร้างความตืuนตวัเรืuองความปลอดภยั 

ประเมินความสามารถของผูส่้งมอบในการปฏิบติัตามข้อกาํหนดเรืuองความปลอดภยั 

นําบทเรียนจากองคก์รอืuน และธรุกิจอืuนมาบรรจใุนแผนความปลอดภยัผูป่้วย 

นําชมุชนผูป่้วยมาร่วมในการสนทนาเกีuยวกบัความปลอดภยั 

44Source: American Hospital Association (AHA), developed by VHA

การวางแผนกลยทุธ์



Design

Action

Learning

Improve

ให้ข้อมลูทีuจาํเป็นเพืuอเป็นเพืuอนคู่คิด 

ตอบสนองต่อ concern อย่างรวดเรว็ 

ผูป่้วยและครอบครวัมี 

ส่วนร่วมในการออกแบบ 

และพฒันาคณุภาพ 

บอกกล่าวและขอโทษ 

เมืuอมีเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์

45Source: American Hospital Association (AHA), developed by VHA

ให้ผูป่้วย/ครอบครวั มีส่วนร่วม



วิเคราะห ์AE  และแนวโนม้

จดัให้มีระบบรายงานทีuใช้ง่าย เข้าถึงง่าย เป็นความลบั 

มีการบง่ชี�โอกาสพฒันาและดาํเนินการพฒันาคณุภาพหลงัจากเกิด AE

มีการบง่ชี�แนวโน้มของ AE เป็นระยะ และใช้กาํหนดลาํดบัความสาํคญัของการพฒันา 

มีการใช้ข้อมลูความปลอดภยัผูป่้วยจากแหล่งต่างๆ เพืuอวางแผนพฒันาคณุภาพ 
ผูวิ้เคราะห ์AE มีความรู้ในเรืuองหลกัการออกแบบทีuเน้นผูใ้ช้เป็นศนูยก์ลาง 

ติดตามตวัชี�วดัทีuมีหลกัฐานสนับสนุนเพืuอมุ่งสู่การดแูลทีuไม่มีข้อบกพร่อง 

มีการรายงานประเดน็หรือเหตกุารณ์ทีuมีผลต่อความปลอดภยัผูป่้วย 

มีการสืuอสารและกระจายข้อมลูเตือนเกีuยวกบัความปลอดภยัให้ผูที้uควรรู้ในเวลาทีuเหมาะสม 

46Source: American Hospital Association (AHA), developed by VHA

สารสนเทศและการวิเคราะห์



ใหร้างวลั ยกยอ่งสาํหรบัการรายงาน error และการตดัสินใจที>ปลอดภยั

สง่เสรมิการทาํงานเป็นทีม

กาํหนดบทบาทบคุลากรทีuชดัเจน 

ทกุคนได้รบัการฝึกอบรมเรืuองความปลอดภยัและการพฒันาคณุภาพ 

มีการจดั stress debriefing โดยใช้ peer counselors หลกัเกิดเหตุ

ผูเ้กีuยวข้องได้รบั support จากผูบ้ริหารโดยไม่กล่าวโทษ 
การตดัสินใจเพืuอขบัเคลืuอนความปลอดภยัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการให้รางวลั

และการส่งเสริมความก้าวหน้า 

ฝึกอบรมทกัษะการทาํงานของทีม (ด้านคลินิก และด้านการทาํงานร่วมกนั) 

ใช้การจาํลองสถานการณ์เพืuอฝึกทกัษะการสืuอสารในสถานการณ์ทีuมีความสีuยงสงู 

เสริมพลงัให้ผูป้ฏิบติังานทกุระดบั ทกุตาํแหน่ง ลงมือปฏิบติัเพืuอป้องกนัความเสีuยง 

การจดัอตัรากาํลงัทีuเหมาะสม และจาํกดัชั uวโมงทาํงาน 
ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการพฒันาคณุภาพ การสืuอสาร การแก้ปัญหา นวตกรรม 

47Source: American Hospital Association (AHA), developed by VHA

ทรพัยากรบคุคล
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ใช้ตวัช่วยจาํ เช่น checklist, reminder 

ใช้มาตรฐาน เช่น เวลา สถานทีu ฟอรม์ เครืuองมือ

ใช้ระบบเป็นจาํกดั หรือมี alarm

ทาํให้สิuงทีuถกู เป็นสิuงทีuปฏิบติัได้ง่าย
ลดขั �นตอนให้เหลือน้อยทีuสดุ 

ออกแบบให้มีโอกาสแก้ไขภาวะวิกฤติได้ทนัที 

48Source: American Hospital Association (AHA), developed by VHA

ปรบัระบบงานเพื.อลดการพึ.งพาความจาํและการตรวจสอบ
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นําร่องการออกแบบใหม่ ก่อนทีuจะขยายผล 

ลงทนุ IT เพืuอความปลอดภยัผูป่้วย 

รบัฟังข้อมลูจากผูใ้ช้เครืuองมือ อปุกรณ์และ

เทคโนโลยีก่อนทีuจะมีการจดัซื�อ 
ทดลองใช้เครืuองมือ อปุกรณ์และเทคโนโลยี

ก่อนทีuจะใช้อย่างกว้างขวาง 

49Source: American Hospital Association (AHA), developed by VHA

ปรบัระบบงานเพื.อลดการพึ.งพาความจาํและการตรวจสอบ



High Reliability Organization
& Safety Culture



High Reliability Organization

Mindset Mindfulness Culture

High Reliability

ฐานคิด ตื.นรู้ ปฏิบติัโดยอตัโนมติั

1. ระบบงานปกติ (ออกแบบและนําไปปฏิบติั)

ผสมผสาน mindset & culture เข้ากบัการพฒันาระบบงาน 

2. ระบบบริหารคณุภาพและความปลอดภยั

3. ความตื.นรู้และวฒันธรรมความปลอดภยั
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สติ ตืuนรู้ 

Sensitivity to operation

Preoccupation with failure

Deference to expertise

Resilience

Reluctance to simplify

Safety Mindset & Mindfulness

Situation Awareness



Just Culture
บรรยากาศของความไว้เนืMอเชื.อใจซึ.งผูค้นได้รบัการ
ส่งเสริมในการให้ข้อมลูที.จาํเป็นเกี.ยวกบัความปลอดภยั 
ขณะที.มีความชดัเจนในเส้นแบง่ระหว่างพฤติกรรมที.
ยอมรบัได้และยอมรบัไม่ได้ 

Learning Culture
การสรปุความรู้จากระบบข้อมลูความ
ปลอดภยัและนําไปสู่การเปลี.ยนแปลง
ขนานใหญ่ 

Flexible Culture
ความสามารถในการปรบัตวัของ
องคก์รเมื.อเผชิญกบัสภาวะที.มี
อนัตราย ด้วยการเปลี.ยนจากการ
มีลาํดบัชั Mนบงัคบับญัขามาเป็น
การทาํงานแบบแนวราบมากขีMน 

Informed Culture
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัในระบบมีความรู้ที.ทนัสมยัเกี.ยวกบั
ปัจจยัมนุษย ์เทคนิค องคก์ร และสิ.งแวดล้อม ซึ.งมีผลต่อ
ความปลอดภยัของระบบโดยรวม 

Reporting Culture
ผูค้นพร้อมที.จะรายงานความผิดพลั Mงและ 
near-misses 

SAFETY 
CULTURE 

53Source: James Reason

ชดุย่อยของวฒันธรรมความปลอดภยั
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Just Culture ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูค้นอย่างเหมาะสม 

สร้างบรรยากาศความไว้วางใจ




