
“โครงการ การพัฒนากลไกเพือ่คุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ”
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

12-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอ้งบอลรมู โรงแรมนารายณ์ สลีม กรุงเทพ

ประชุมเชิงปฏิบตักิาร

เรียนรูก้ารใชง้านระบบ National Reporting and 
Learning System on Cloud”



วัตถุประสงค์การจัดประชุม
• เรียนรูม้าตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียง (ฉบับ New Standard HA) เชื่อมโยงการ

ก าหนดประเด็นส าคัญโดย SIMPLE และเชื่อมโยงการประเมินระบบโดยใช้ Safety Culture 
Survey

• แลกเปลีย่นเรียนรูพ้ัฒนาความรู้และทกัษะการบริหารจัดการความเสีย่งของผู้น า/ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล เพื่อมุ่งสู่ Safety Hospital & 2P Safety

• สื่อสารแนวทาง เทคนิควิธีการใช้ระบบ National Reporting and Learning System 
on Cloud สู่การปฏิบัติจริงในสถานพยาบาล

• สื่อสารแนวทาง เทคนิควิธีการใช้ระบบ Healthcare Risk Management System on 
Cloud ส าหรับกลุ่มสถานพยาบาลที่แสดงความประสงค์ใช้งาน สู่การปฏิบัติจริงใน
สถานพยาบาล

• การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชนจ์ากระบบรายงานในระบบ NRLS on Cloud และ 
HRMS on Cloud



2P Safety Hospitals

• ผู้บริหารและบุคลากรในรพ.เปิดใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

• ประกาศ Patient and Personnel Safety Goals เป็นเป้าหมายของรพ.

• พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในรพ.ตามมาตรฐาน HA ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

• เข้าร่วมระบบ National Reporting and Learning System โดยร่วมส่ง
ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบอย่างเป็นรูปธรรม

• พร้อมพัฒนาระบบจากประสบการณ์ผู้ป่วยหรือให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม

• พร้อมมีการประเมิน Safety Culture อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง





ข้อมูลรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ

จ ำนวน 164 รพ. จำก 1380 รพ. คดิเป็น ร้อยละ 11.88

เป็นรพ.จำกสมำชิกโครงกำร Engagement for Patient Safety 

97 รพ. สมำชิกใหม่ 67 รพ.









Patient and Personnel Safety 

1. พัฒนำ แนวทำง ปฏิบัต ิPatient and Personnel Safety Goals
2. พัฒนำระบบ National Reporting and Learning System
3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและประชำชน                                  ภำยในปี 2560

ประเทศไทยมีระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและควำมปลอดภยัส ำหรับทุกคน

1. สร้ำงบุคลำกร
สำธำรณสุขให้มี
ศักยภำพและ
ควำมตระหนักใน
เร่ืองคุณภำพและ
ควำมปลอดภยั

2. สร้ำงควำม
ร่วมมือกับ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคม 
ผู้ป่วย และองค์กร
ต่ำงๆในระบบ
บริกำรสุขภำพ 

3. พัฒนำกลไก
และระบบ
สนับสนุนที่จ ำเป็น
ต่อคุณภำพและ
ควำมปลอดภยั
ของระบบบริกำร
สุขภำพ

4. สร้ำงระบบ
รำยงำน เรียนรู้ 
และวัดผลลัพธ์
บริกำรสุขภำพที่มี
คุณภำพและควำม
ปลอดภยั 

5. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ควบคุมก ำกับ 
ตรวจสอบ และ
อภบิำลระบบ
บริกำรสุขภำพ

2018-2021
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Safe surgery incidents

To learning with Experts (RCA)



แผนผังการวางระบบ National Reporting and Learning System





Risk Management System 
ในมาตรฐาน HA ฉบับใหม่

Dr Piyawan Limpanyalert
Deputy CEO, The Healthcare Accreditation Institute, Thailand





II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
II-2 การก ากบัดแูลด้านวิชาชีพ 
II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย 
II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
II-5 ระบบเวชระเบียน 
II-6 ระบบการจดัการด้านยา
II-7 การตรวจทดสอบเพ่ือการวินิจฉัยโรคฯ
II–8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ
II–9 การท างานกบัชมุชน 

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
III-2 การประเมินผูป่้วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดแูลผูป่้วย
III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงั
III-6 การดแูลต่อเน่ือง

IV-1 ผลด้านการดแูลสขุภาพ
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผูป่้วย

และผูร้บัผลงาน
IV-3 ผลด้านก าลงัคน
IV-4 ผลด้านการน า
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการท างานส าคญั
IV-6 ผลด้านการเงิน

ตอนท่ี III
กระบวนการดแูลผูป่้วย

ตอนท่ี II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล

ตอนท่ี IV ผลลพัธ์ตอนท่ี I ภาพรวมของการบริหารองคก์ร

I-1 
การน า

I-2
กลยทุธ์

I-3 ผูป่้วย/ 
ผูร้บัผลงาน

I-5
ก าลงัคน

I-6 การ
ปฏิบติัการ

I-4 การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

IV 
ผลลพัธ์

กระบวนการดแูลผูป่้วย

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (HA) ฉบบัท่ี 4



การเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีเก่ียวกบั SIMPLE

มาตรฐานท่ีระบ ุPatient Safety Goal ไว้อย่างชดัเจน
• II-6.2 ก.(2) medication reconciliation
• III-1 (8) การบ่งชีผู้ป่้วยอยา่งถูกตอ้ง
• III-2 ค.(4) การลดขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรค
• III-4.3 ข.(4) การป้องกนัการผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิ

หตัถการ
• II-6.1 ก(5) แผนงานใชย้าสมเหตุผล
• III-4.3จ (3) การดแูลผูป่้วยทีม่คีวามปวด
• III-6 (2) การดแูลขณะสง่ต่อ



ภาพรวมของการเปล่ียนแปลง

มาตรฐานท่ีระบ ุPersonnel Safety Goal ไว้อย่างชดัเจน
• I-5.1 ค. สขุภาพและความปลอดภยัจนท.
• II-5.1 ก. (3) การบนัทกึเวชระเบยีน
• I-4.2 ข. (3) การสง่ขอ้มลูผูป่้วยโดยใขส้ือ่สงัคมออนไลน์
• III-6 (3) ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการสง่ต่อผูป่้วย



สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)
10 กุมภาพนัธ ์2561

Risk Management
Guidance for Implementation of 

HA Standards (4th Edition)
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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 การสง่ต่อขอ้มลู โภชนาการ  
ความเสีย่งจากการใชเ้ครือ่งมอื 

ความเสีย่งจากภาวะเจบ็ป่วยในระยะยาว

การรายงานอบุติัการณ์ เหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค ์เหตเุกือบพลาด

รายงาน ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปฏบิตักิาร 
ฝึกอบรม จดัท าบนัทกึ วเิคราะหส์าเหตุที่

แทจ้รงิ ใหข้อ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จดัการประเดน็ความปลอดภยั
ท่ีส าคญั

ประเดน็ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกระบุ
เป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยและ

เจา้หน้าทีข่องประเทศไทย 
ออกแบบ สือ่สาร สรา้งความตระหนกั

น าไปปฏบิตัิ

การประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมบรหิารความเสีย่งและ

ความปลอดภยั

2

3 4
5

6

โปรแกรมสขุภาพและความ
ปลอดภยัของบคุลากร

(I-5.1 c)

อาคารสถานท่ี พืน้ท่ีใช้สอย อปุกรณ์
เครือ่งมือ ยา และวสัดคุรภุณัฑ์

(II-3.1, 3.1, 6)

การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
เวชระเบียน

(II-4, 5)1 2 3

ระบบบริการความเส่ียง
และความปลอดภยัท่ีมี

ประสิทธิผล

องคก์รมีระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกนั 
เพ่ือจดัการความเส่ียงและสรา้งความปลอดภยัแก่ผูป่้วย/ผูร้บับริการ เจ้าหน้าท่ี และผูท่ี้มาเยือน.

II-1.2 ระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management System )

ก. ข้อก าหนดทัว่ไป

ข. ข้อก าหนดเฉพาะประเดน็

(SIMPLE)2



องคก์รจดัการประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร ตามลกัษณะ
บรกิารทีอ่งคก์รจดัใหม้ ีโดยครอบคลุมประเดน็ส าคญัดา้นความปลอดภยัทีอ่งคก์าร
อนามยัโลกระบุ และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วยและเจา้หน้าที่
ของประเทศไทย. ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการป้องกนัทีก่ าหนดขึน้ควรมกีารออกแบบที่
รดักุม มกีารสือ่สารโดยละเอยีด และมกีารสรา้งความตระหนกัเพือ่ใหเ้กดิการน าไป
ปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิล.

ตวัอยา่งเชน่ Global Patient Safety Challenge: “Clean Care is Safer Care (2005)”, “Safe 
Surgery Saves Lives (2008)”, “Medication Without Harm (2017)”

II-1.2 ก.(5) ประเดน็ความปลอดภยัท่ีส าคญั

ประเดน็ความปลอดภยัท่ีองคก์ารอนามยัโลกระบุ
• มีอยู่ใน Patient Safety Goals (SIMPLE) อยู่แล้ว
• รพ.ควรน า SIMPLE ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดมาวิเคราะห์ และ

น าความเส่ียงส าคญัมาขึน้ทะเบียนใน Risk Register
• มาตรการป้องกนัต่างๆ ควรทบทวนอย่างสม า่เสมอ



Patient  Safety Goals 

SIMPLE 2008

(SIMPLE)2 2018
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II-1.2 ข. ข้อก าหนดเฉพาะประเดน็

• ท่ีมา
• เป็นการน าข้อก าหนดท่ี ISQua เน้นว่ากระบวนการบริหารความ

เส่ียงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีควรครอบคลมุ
• ข้อก าหนดเหล่าน้ีมีอยู่สมบรูณ์แล้วในมาตรฐานท่ีอ้างถึง

• แนวทางการใช้
• ใช้เพ่ือเช่ือมโยงระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียงในการ

ปฏิบติังาน
• ประเมินตามมาตรฐานท่ีถกูอ้างอิงถึง ไม่ต้องประเมินในส่วนน้ีซ า้



Personnel Safety Goals



WHAT: 
Risk management คือชดุของกิจกรรมและวิธีการท่ีใช้ในการช้ีน าองคก์ร และ
ควบคมุความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์
หรือเป้าหมายขององคก์ร
WHY: 
สถานพยาบาลมีความเส่ียงจ านวนมาก ทัง้ความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงใน
การดแูลผูป่้วย การมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการรบัมือกบัความเส่ียงเป็น
ส่ิงจ าเป็นเพ่ือให้องคก์รปฏิบติัหน้าท่ีได้ตามเป้าหมาย และเป็นท่ีไว้วางใจของ
สงัคม
HOW:
• Risk management principles
• Risk management framework
• Risk management processes

25

Risk Management System



• RM สร้างและปกป้องคุณค่า (values)
• RM เป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการขององค์กร (all processes)
• RM เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ (decision making)
• RM แสดงออกถึงความไม่แน่นอนให้ชัดเจน (uncertainty)
• RM เป็นเรื่องของความเป็นระบบ มีโครงสร้างชัด ทันเวลา (systematic)
• RM อยู่บนพื้นฐานของสารสนเทศที่ดีท่ีสุดที่มีอยู่ (best information)
• RM ปรับให้สอดคล้องกับบริบทและ risk profile (context)
• RM น าปัจจัยด้านมนุษย์และวัฒนธรรมมาพิจารณา (human and cultural)
• RM มีความโปร่งใสและไม่กีดกัน (transparent & inclusive)
• RM มีความเป็นพลวัต หมุนซ้ า และตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (dynamic)
• RM ช่วยให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร (improvement)

Risk Management Principles (ISO31000)

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

ออกแบบองคป์ระกอบส าคญั
ของระบบบริหารความเส่ียง

ติดตามและทบทวน
ระบบบริหารความเส่ียง

น าระบบบริหาร
ความเส่ียงไปปฏิบติั

ปรบัปรงุระบบบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง

หน้าท่ีและความมุ่งมัน่
ของผูบ้ริหาร

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



• ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
• ก าหนดตัวชี้วัดส าคัญส าหรับการบริหารความเสี่ยง
• ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
• มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
• จัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหารความเสี่ยง
• สื่อสารประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
• สนับสนุนองค์ประกอบส าคัญในระบบบริหารความเส่ียงของ

องค์กร

การแสดงความมุ่งมัน่ต่อการบริหารความเส่ียง
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องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเส่ียง

• นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
เป็นข้อความที่ระบุความมุ่งมั่นและทิศทางขององค์กรในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง

• แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
• แผนระบุองค์ประกอบของการบริหาร แนวทาง และทรัพยากรที่จะใช้ในการ

บริหารความเสี่ยง 
• องค์ประกอบของการบริหาร: ระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม (รวมทั้งล าดับขั้นและเวลา)
• แผนบริการความเสี่ยงอาจจัดท าเฉพาะส าหรับบริการ กระบวนการ 

โครงการ ส าหรับทั้งองค์กร หรือบางส่วนขององค์กร

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines
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องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเส่ียง

• กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
ประกอบด้วย การก าหนดบริบท การสื่อสารและปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง ตามประยุกต์นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารก าหนด

• ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register or Risk Log)
เป็นเอกสารหลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การประเมิน การวางแผน การตอบสนอง ไปจนถึงการติดตามและทบทวน ท า
ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีชีวิต เป็นพลวัต และท า
ให้เกิดการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง
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Risk Register & Risk Profile

• ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register or Risk Log)
เป็นเอกสารหลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน ท าให้
เป็นกระบวนการที่มีชีวิต เป็นพลวัต ปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง

• Risk Profile
• เป็นเอกสารอธิบายชุดของความเสี่ยง ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทั้งองค์กร

ต้องจัดการ หรือบางส่วนขององค์กรก็ได้ (ISO31000)
• เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณในสิ่งคุกคามประเภทต่างๆ 

ที่องค์กรต้องเผชิญ 
• อาจน าเสนอในรูป risk matrix หรือ risk rating table



Risk Management Process

& Risk Register
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Risk Management Process (ISO31000)

วิเคราะหบ์ริบท
ปัจจยัภายในและภายนอก

วตัถุประสงค์ ความเสีย่งทีร่บัได้

ระบุความเส่ียง
• ขยายความ
• ทีม่าหรอืจุดก่อเหตุ

วิเคราะหค์วามเส่ียง
• ความเป็นไปได้
• ผลทีอ่าจเกดิตามมา
• พจิารณาระดบัความเสีย่ง

ยอมรบัความเส่ียง?
• พจิารณาวา่จะยอมรบั
ความเสีย่งไดห้รอืไม่

รบัมือกบัความเส่ียง
• ถ่ายโอน
• หลกีเลีย่ง
• ป้องกนั
• บรรเทาความเสยีหาย

การติดตาม
& ทบทวน

การส่ือสาร
& ปรึกษาหารอื

การประเมิน
ความเส่ียง

Modify from ISO31000 Risk Management



การก าหนดบริบท 
หมายถึงการก าหนดตัวแปรภายนอกและภายในที่องค์กรต้องพิจารณาในการก าหนดขอบเขตของ
ระบบบรหิารความเสี่ยง การก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และการจัดท า risk criteria.
บริบทภายนอก (External Context) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อวิธีการบริหารความเสี่ยง เช่น 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ค่านิยม การรับรู้ ความสัมพันธ์) 
• สิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ (พื้นที่ ประเทศ สากล) 
• สิ่งแวดล้อม (สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

ธรรมชาติ การแข่งขัน)
บริบทภายใน (Internal Context) ปัจจัยภายในที่มีผลต่อวิธีการบริหารความเสี่ยง เช่น 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
• ระบบก ากับดูแล (โครงสร้าง นโยบาย วัตถุประสงค์ บทบาท ภาระรับผิดชอบ กระบวนการ

ตัดสินใจ) 
• ความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญา 
• ความสามารถขององค์กร (ความรู้ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ทุน และระบบ) 
• วัฒนธรรม มาตรฐาน

การก าหนดบริบท



• การสื่อสารและปรึกษาหารือเป็นการสนทนาระหว่างองค์กรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กร มีการสนทนาอย่างต่อเนื่องและซ้ าแล้วซ้ าอีก เป็น
กระบวนการสองทางท่ีมีทั้งการแจ้งให้ทราบและการรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง 

• อย่างไรก็ตามเวทีนี้ไม่ใช่เวทีตัดสินใจ เมื่อการสื่อสารและปรึกษาเสร็จสิ้น
ลง การตัดสินและก าหนดทิศทางจะท าโดยองค์กร ไม่ใช่โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• การพูดคุยอาจจะเป็นเรื่องการมีอยู่ ธรรมชาติ และรูปแบบของความเสี่ยง 
ความน่าจะเป็น ความส าคัญ การยอมรับ ทางเลือกในการรับมือ

การส่ือสารและปรึกษาหารือ

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines
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Risk Register

• มีการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
มีปัญหาอปุสรรคอะไร

• ระดบัอบุติัการณ์เปล่ียนแปลงไปอย่างไร
• ควรมีการปรบัปรงุมาตรการอะไรบา้ง

Source: นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล ผูท้รงคุณวุฒ ิสรพ.



Patient Safety Goals Personnel Safety Goals

S Safe Surgery and 
Invasive Procedures

S Security and privacy of information
and

Social Media (communication)

I Infection  Prevention 
and Control

I Infection and Exposure

M Medication & Blood 
Safety

M Mental Health and Mediation

P Patient Care Processes P Process of work

L Line, Tube & Catheter, 
Device and Laboratory

L Lane (ambulance), Legal Issues 
regulation (medical legal)

E Emergency Response E Environment & Working conditions

ประกำศเป้ำหมำยควำมปลอดภยัของประเทศเพื่อผู้ให้และผู้รับบริกำร

2P Safety Goals/Guides
Safe surgery incidents

To learning with Experts (RCA)



Risk assessment เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
• Risk identification เป็นกระบวนการที่ใช้ค้นหา รับรู้ และพรรณาความ

เสี่ยงที่อาจมีผลขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์
• Risk analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ท าความเข้าใจธรรมชาติ แหล่งที่มา 

และสาเหตุของความเสี่ยง ประมาณค่าระดับความเสี่ยง ศึกษาผลกระทบ
ของความเสี่ยง ตรวจสอบการควบคุมที่ใช้อยู่

• Risk evaluation เป็นกระบวนการที่ใช้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงกับ risk criteria เพื่อตัดสินใจว่าเป็นระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้หรือไม่
• Risk criteria เป็น TOR ที่ใช้ประเมินความเสี่ยงว่ายอมรับได้หรือไม่

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



(3) องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงภายในองคก์ร ทั้งนี้ เพื่อปกป้องผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 
จากผลไม่พึงประสงค์ทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการ การประเมินความเสี่ยงควร
ครอบคลุมประเด็นเรื่อง:
- การจัดการด้านยา;
- การพลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ;
- การควบคุมการติดเชื้อ;
- การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด;
- การสื่อสารที่ผิดพลาดในชว่งการส่งมอบผู้ป่วยให้หน่วยงานอื่นดูแลต่อ;
- โภชนาการ;
- ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมอื เช่น การใส่ท่อหรือสายทีผ่ิดพลาด, แผลไฟไหม/้การ
บาดเจ็บจากการรักษาด้วยเลเซอร์;

- ความเสี่ยงจากภาวะเจ็บป่วยในระยะยาว เช่น แผลกดทับ.

การประเมินความเส่ียงท่ีควรครอบคลมุตามมาตรฐาน II-1.2 ก. (3)



• เป็นกระบวนการในการ
• ค้นหา รับรู้ และพรรณนาความเสี่ยงที่สามารถมีผลต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร
• ระบุแหล่งของความเสี่ยงที่เป็นไปได้
• ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ และผลที่อาจเกิดขึ้น

• สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้
• ข้อมูลในอดีต (อุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้น)
• การวิเคราะห์เชิงทฤษฎี (การท า FMEA หรือการวิเคราะห์กระบวนการ)
• ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ

การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



• ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) อาจระบุได้จากวิธีการต่อไปนี้
• รายงานอุบัติการณ์ การทบทวนคุณภาพ การทบทวนเวชระเบียนโดย

ใช้ trigger tools
• การวิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วย
• การตามรอยการดูแลผู้ป่วย
• จาก (SIMPLE)2

การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification)



• ความเสี่ยงอื่นๆ (Non-clinical Risk) ควรครอบคลุมประเภทต่อไปนี้
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ธุรกิจ
• ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
• ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
• ความเสี่ยงด้านการเงิน
• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
• ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification)

Source: ISQua International Accreditation Program



• เป็นกระบวนการในการ
• ท าความเข้าใจธรรมชาติ แหล่งที่มา และสาเหตุของความเสี่ยง
• ประมาณการระดับความเสี่ยง (risk level)
• ศึกษาผลกระทบที่ตามมา
• ตรวจสอบมาตรการควบคุมที่ใช้อยู่

• ตัวอย่างแหลง่ที่มาของความเสี่ยง (Risk Source)
• ความสัมพันธ์และขอ้ผูกพันทางการคา้, ความคาดหวังด้านกฎหมายและภาระ

รับผิดชอบ, สถานการณ์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ, นวัตกรรมทางเทคโนโลย,ี 
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ, human frailties 
and tendencies, management shortcomings and excesses, 

• ผู้ป่วย, health intervention, technology

การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



Potential events

Consequences LikelihoodX

การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis)

Risk Level =



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)



Wrong site, Wrong person

• วิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอุบัติการณ์ (Likelihood)

• วิเคราะห์ผลกระทบหรือความรุนแรงของอุบัติการณ์หากเกิดขึ้น

• ประมาณการโดยให้คะแนน 1-5 (1=ต่ าสุด, 3=ปานกลาง, 5=สูงสุด)

• บวกคะแนนทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น Risk Level

• พิจารณาล าดับความส าคัญของ Risk ทั้งหมด



Likelihood

1-Rare (ไม่เช่ือว่าจะเกิดได้) : <0.5%
2-Unlikely (ไม่คาดว่าจะเกิด) : 0.5-1%
3-Possible (เป็นครัง้คราว) : 1-5%
4-Likely (บอ่ย) : 5-10%
5-Frequent (บอ่ยมาก) : >10%



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

Consequence



Consequence, Risk Level



• Risk Treatment
• เป็นกระบวนการในการลดความรุนแรงของความเสี่ยง (risk 

modification process)
• ประกอบด้วยการเลือกทางเลือกและการน าทางเลือกไปปฏิบัติ
• การปฏิบัติตามทางเลือกคือการควบคุมหรือปรับการควบคุมความเสี่ยง

• Risk Control
• การควบคุมคือการน ามาตรการต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรงของ

ความเสี่ยง การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อมีการน าสิ่งต่อไปนี้ไปสู่การปฏิบัติ
• นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ แนวปฏิบัติ กระบวนการ เทคโนโลยี 

เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์เครื่องมือ

การรบัมือ/ปฏิบติัต่อความเส่ียง (Risk Treatment)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines





Patient Safety Goals & Solutions

S: Safe Surgery and Invasive Procedures

S 1 Safe Surgery and Invasive Procedure

S 1.1 Surgical Safety Check list  

S 1.2 Surgical Site Infection Prevention

S 1.3 Enhanced Recovery After Surgery 

S 1.4 Venous Thromboembolism Prophylaxis

S 2 Safe Anesthesia

S 3 Safe Operating Room

S 3.1 Safe Environment

S 3.2
Safe Surgical Instrument

S 3.3 Safe Surgical Care Process



รูปแบบของการเขียน SIMPLE

• Goal: (เช่น ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, มีการล้างมือ
อย่างถูกต้องในทุกขณะตามข้อบ่งชี้ - 5 Moments)

• Why: (ระบุความส าคัญ, ผลกระทบหากไม่มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม)

• Process: (ระบุแนวปฏิบัติพร้อมระดับความส าคัญ โดยจัดกลุ่มอย่างเหมาะสมให้
ง่ายต่อการจดจ า แจกแจงข้อย่อยเป็นข้อๆ เพื่อง่ายในการน าไปติดตามแต่ละ
ประเด็นหรือประเมินตนเอง)

• Training: (ระบุการฝึกอบรมที่จ าเป็นในเรื่องนี้)

• Monitoring: (ระบุแนวทางการ monitor ที่ควรจะมี อาจจะเป็นตัวชี้วัดหรือ
อื่นๆ หรือความเสี่ยง ก็ได)้

• Pitfall: (ระบุข้อผิดพลาดในการปฏิบัติโดยไม่มีความเข้าใจที่อาจเกิดขึ้น)





Gap Analysis : SIMPLE

มุ่งเน้นท่ี action
มากกว่าการท า guideline

มีอิสระท่ีจะเลือก
ว่าสามารถท าอะไรได้ทนัที

Action Plan
Desired PracticeCurrent/Actual

Practice
Recommendation

ข้อแนะน าจาก SIMPLE
หรอืข้อมลูวิชาการอ่ืน

ส่ิงท่ีปฏิบติัจริง
ในปัจจบุนั

คยุกนัเล่น-เหน็ของจริง

GAP



Patient Safety Goals Personnel Safety Goals

S Safe Surgery and 
Invasive Procedures

S Security and privacy of information
and

Social Media (communication)

I Infection  Prevention 
and Control

I Infection and Exposure

M Medication & Blood 
Safety

M Mental Health and Mediation

P Patient Care Processes P Process of work

L Line, Tube & Catheter, 
Device and Laboratory

L Lane (ambulance), Legal Issues 
regulation (medical legal)

E Emergency Response E Environment & Working conditions

ประกำศเป้ำหมำยควำมปลอดภยัของประเทศเพื่อผู้ให้และผู้รับบริกำร

2P Safety Goals/Guides
Safe surgery incidents

To learning with Experts (RCA)



• Risk Treatment Option
• หลีกเลี่ยง (avoid the risk)
• ลด (reduce the risk)
• ขจัดแหล่งความเสี่ยง (remove the source of the risk)
• ปรับเปลี่ยนผลที่เกิดขึ้น (modify the consequences)
• เปลี่ยนความเป็นไปได้ที่จะเกิด (change the probabilities)
• แบ่งปัน/ถ่ายโอนให้ผู้อื่น (share the risk with others)
• รับไว้ (simply retain the risk)
• เพิ่มเพื่อหาโอกาส (increase the risk to pursue an 

opportunity)

การรบัมือ/ปฏิบติัต่อความเส่ียง (Risk Treatment)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



1. ตกลงร่วมกันในการเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ตอบสนองความเสี่ยง
2. ก าหนด Risk Owner และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
3. ก าหนดปฏิบัติการที่ชัดเจนที่จะน าไปปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เลือกไว้
4. ก าหนดอาการและสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่ามีเหตุการณ์
เกิดขึ้น
5. จัดสรรงบประมาณและก าหนดเวลาปฏิบัติการ
6. วางแผนส ารองรับมือเมื่อเกิดอุบัติการณ์ และการสั่งใช้แผน
7. ระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะยังเหลืออยู่

ตวัอย่างการวางแผนตอบสนองความเส่ียง



Risk Treatment Plan

ตวัอย่างแผนรบัมือกบัความเส่ียง
Risk transfer: ถ่ายโอนความเส่ียงให้คนอ่ืน ถ้าคิดว่าไม่คุ้มท่ีจะท าเอง
Risk prevention: น า guideline ต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบติั
Risk monitor: จะติดตามตวัช้ีวดัหรือข้อมลูอะไรเพ่ือตรวจจบัโอกาส

เกิดอบุติัการณ์ได้เรว็ขึน้ หรือรบัทราบสถิติการเกิดอบุติัการณ์
Risk Mitigation: การทเุลาความเสียหายเมื่อเกิดอบุติัการณ์
QI Plan: เพ่ือหาค าตอบท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ในการป้องกนัอบุติัการณ์



• การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)
• คือการก ากับดูแล ตรวจสอบและสังเกตอย่างต่อเนื่อง กับสิ่งท่ีก าลัง

เกิดขึ้น และเพื่อประเมินว่าจะบรรลุสิ่งที่คาดหวังไว้หรือไม่
• การทบทวนความเสี่ยง (Risk Review)
• เป็นกิจกรรมเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเหมาะสม เพียงพอ และ

ได้ผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่
• ควรมีการทบทวนทั้ง RM framework และ RM process ซึ่ง

ครอบคลุม RM policy & plans, risks, risk criteria, risk 
treatments, controls, residual risks, risk assessment 
process.

การติดตามและทบทวนความเส่ียง (Risk Monitoring & Review)

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



Risk Monitoring / Review

risk owner
คือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับ authority เพ่ือจัดการกับความเส่ียงใดความเส่ียง
หนึ่ง และออกหน้ารับผิดรับชอบ (accountable) ในการรับท าหน้าที่ดังกล่าว
Residual risk 
คือความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลงัจากที่น า risk treatment option ไปปฏิบัติ

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



Risk Monitoring / Review

แนวทางปฏิบัติ:
มอบให้สมาชิกในทีมคนหนึ่งเป็น risk owner (เจ้าภาพที่จะติดตาม)
ก าหนดความถี่ที่จะติดตาม
ทบทวนในประเด็นต่อไปนี้

• มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไร
• ระดับอุบัติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
• ควรมีการปรับปรุงมาตรการอะไรบ้าง
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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

Incident report

Trace

KPI monitoring

RCA & redesign

Proactive Risk Management โดยใช้ Risk 
Register ร่วมกบัเครื่องมือคณุภาพต่างๆ

Risk

register



A comprehensive Risk Register has

the potential to provide information

on the ‘totality of risks’ facing the

organisation.

The Risk Register will work on up to

five main levels



จดัท าแผน
พฒันาคณุภาพ

น าแผนพฒันาไป
ปฏิบติั & ติดตาม

ประเมินตนเอง
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 

พจิารณาความตอ้งการและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ 

(ผูป่้วย วชิาชพี องคก์ร
มาตรฐาน HA) 

วดัผลการ
ด าเนินการ

ประเมิน
และช้ีน า

การพฒันาคณุภาพ

การประสานการขบัเคล่ือน QA/QI/RM/PS อย่างบรูณาการ
นิยาม การเชือ่มโยงกบัแผนกลยุทธ ์การบรูณาการและ

ประสานงานในทุกขัน้ตอน โครงสรา้งคุณภาพและผูร้บัผดิชอบ

การท างานเป็นทีม
การสือ่สารและแกปั้ญหา ทมีในงานประจ าวนั ทมีพฒันา

คุณภาพ ทมีน าทางคลนิิกและทมีน าของระบบงาน

กรอบการบริหารงานคณุภาพ
การสนับสนุนจากผูน้ า

นโยบาย ล าดบั
ความส าคญั วฒันธรรม
ทบทวน ก ากบัตดิตาม

แกปั้ญหา

เผยแพรข้่อมลู
บรกิาร ผลการดแูลรกัษา 

ผลการด าเนินการขององคก์ร

Design

Implement

Learning

Improve

Purpose

Concepts 

Context    

Criteria/
Knowledge

1

ก. ระบบบริหารงานคุ ณภาพ

2

3
4

9 8
10

5

6

7

ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย

ทบทวนการให้บริการ
และการดแูลผูป่้วย

แผนพฒันาคณุภาพ

ก าหนดกลุ่ม
เป้าหมายการพฒันา ติดตามผลการดแูลผูป่้วย

น าแผนไปปฏิบติั

1 2 3

4

มีการบริหารงานคณุภาพ ท่ีประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั.

II-1.1 การบริหารงานคณุภาพ (Quality Management )



c. Organization Performance

Senior leaders’ personal actions guide and sustain the organization through 
vision and values, effective communication with staff, creating an environment 
for success and a focus on action.

Vision, Mission, & Values
set, document, deploy, commit

Sustained 
Organization

Ethical Principles & Code of 
Conduct

establish, guide decision/interaction

Focus on 
action
identify 

needed action, 
set expectation

1

2

a. Vision, Mission, Values & Ethic

Environment for 
Success

accomplish mission, 
organization’s agility, 

safety culture, 
learning, innovation, 
customer engagement

Practice

3

1

I – 1.1 Senior Leadership

2

Legal & Ethical Behavior
foster

b. Communication

Communicate, Engage workforce & customer
Motivate workforce

Achieve Mission, Improve 
Organization Performance



ตั้งเป้าหมายความปลอดภัย มุ่งแก้ไขเชิงระบบ

“2P Safety เกิดได้ทุกที่ ท ำได้ทุกคน” 


