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เรามีข้อ Concern อะไรบา้ง?

• ความเข้าใจและการใช้ถ้อยคาํ “ความเส่ียง” กบั “อบุติัการณ์”

• การเน้นปริมาณรายงานอบุติัการณ์ แต่ไม่นําไปสู่การแก้ไขป้องกนั

• การทาํ RCA แต่ไปไม่ถึง root cause

• การท่ีต่างหน่วยงานต่างจดัการความเส่ียงของตนเอง

• การไม่เหน็ภาพรวมความเส่ียงทัง้องคก์ร 

• ความยากในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเส่ียง

• ความไม่ชดัเจนว่าวฒันธรรมความปลอดภยัหมายถึงอะไร
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• ความเส่ียงคือโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายกบัผูป่้วย

• อบุติัการณ์คือเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด 
หรือได้ทาํให้เกิดอนัตรายกบัผูป่้วย (ท่ีไม่ควรจะเกิดขึน้)

• อบุติัการณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้แล้ว ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ียงัไม่
เกิดขึน้

• อบุติัการณ์ในอดีต อาจเป็นความเส่ียงในปัจจบุนัและ
อนาคต

• อบุติัการณ์ในอดีต อาจไม่เป็นความเส่ียงอีกต่อไปหากมี
การปรบัปรงุแก้ไขอย่างรดักมุ

• ความเส่ียง มีทัง้อบุติัการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้ และโอกาสเกิด
ซ่ึงยงัไม่เคยมีอบุติัการณ์

ความเส่ียงและอบุติัการณ์



โครงสร้างของมาตรฐานใหม่

เก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียง



มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยในลกัษณะบรูณาการ

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System)
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ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย

ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั

ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย
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ทบทวนการดแูลผูป่้วย
พฒันาคณุภาพการดแูล
สาํหรบักลุ่มเป้าหมาย



1. Quality Management
 ใช 3C-PDSA เปน quality management framework
 เนนความสําคัญของ quality improvement plan
 การเผยแพรขอมูลชองทางการใหบริการ ผลการ

ดําเนินการ

2. Risk Management
 ใช ISO31000 เปน risk management framework
 การใช risk register เปนเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่มี

ชีวิต

การเปลีย่นแปลงในมาตรฐาน HA ฉบับใหม







What :

Risk management คือชดุของกิจกรรมและวิธีการท่ีใช้ในการช้ีนําองคก์รและควบคมุความ

เส่ียงต่างๆท่ีอาจมีผลต่อความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร

Why : 

สถานพยาบาลมีความเส่ียงจาํนวนมาก ทัง้ความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงในการดแูลผูป่้วย 

การมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการรบัมือกบัความเส่ียงเป็นส่ิงจาํเป็นเพ่ือให้องคก์รปฏิบติัหน้าท่ี

ได้ตามเป้าหมายและเป็นท่ีไว้วางใจของสงัคม

How: 

- Risk management principles

- Risk management framework

- Risk management processes

การบริหารความเส่ียง

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines





• RM สร้างและปกป้องคณุค่า (values)
• การป้องกนัหรือลดโอกาสเกิดอนัตรายแก่ผูป่้วยคือการส่งมอบบริการท่ีมีคณุค่า

• RM เป็นส่วนหน่ึงของทกุกระบวนการขององคก์ร (all processes)
• ทกุกระบวนการมีความเส่ียงแฝงอยู่ RM จึงควรครอบคลมุทกุกระบวนการขององคก์ร ตัง้แต่ระดบักลยทุธถึ์งระดบั

ปฏิบติัการ

• RM เป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ (decision making)
• ต้องตดัสินใจว่าจะยอมรบัความเส่ียงหรือไม่ จะรบัมอืกบัความเส่ียงอย่างไร จะบรรเทาความเสียหายอย่างไร

• RM แสดงออกถึงความไม่แน่นอนให้ชดัเจน (uncertainty)
• ความเส่ียงเป็นเร่ืองของโอกาสเกิดอบุติัการณ์ ไม่สามารถบอกได้แน่นอนในแต่ละรายว่าจะเกิดหรือไม่ แต่สามารถ

คาดการณ์ให้ชดัเจนเป็นตวัเลขได้ว่ามีโอกาสเกิดขึน้เท่าไร

หลกัการของการบริหารความเส่ียง

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines



• RM เป็นเร่ืองของความเป็นระบบ มีโครงสร้างชดั ทนัเวลา (systematic)
• Systematic ในการวิเคราะหข้์อมลู การวางระบบเพ่ือป้องกนั

• โครงสร้างชดัคือชดัเจนว่าใครจะต้องทาํอะไร เมื่อไร เช่น หน้าท่ีของ risk owner กบั risk register

• ทนัเวลา คือทนัเวลาในการรบัรู้ความเส่ียงและอบุติัการณ์ ทนัเวลาในการปรบัเปล่ียนมาตรการป้องกนั

• RM อยู่บนพืน้ฐานของสารสนเทศท่ีดีท่ีสดุท่ีมีอยู่ (best information)
• ใช้ข้อมลูท่ีดีท่ีสดุในการวิเคราะหค์วามเส่ียง ในการเตรียมพร้อมรบัมือระหว่างการทาํงาน

• RM ปรบัให้สอดคล้องกบับริบทและ risk profile (context)
• ระบบ RM ต้องพิจารณาว่าบริบทองคก์รทาํให้เกิดความความเส่ียงอะไรบา้ง 

• แต่ละความเส่ียงมีโอกาสเกิดอบุติัการณ์และรนุแรงเพียงใด

• RM นําปัจจยัด้านมนุษยแ์ละวฒันธรรมมาพิจารณา (human and cultural)
• ปัจจยัมนุษย ์นํามาพิจารณาว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างไร และจะออกแบบป้องกนัอบุติัการณ์อย่างไร

• ปัจจยัวฒันธรรม เป็นส่วนสาํคญัในการสร้างองคก์รท่ีปลอดภยัย่ิงยวด

หลกัการของการบริหารความเส่ียง

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines



• RM มีความโปร่งใสและและไม่กีดกนั (transparent & inclusive)
• มีความโปร่งใสใจการเปิดเผยข้อมลูเมื่อเกิดเหตกุารณ์ เพ่ือนํามาสู่การเรียนรู้

• ทกุคนไม่ถกูกีดกนัออกจากกระบวนการเรียนรู้ การระบคุวามเส่ียงและแนวทางป้องกนั

• RM มีความเป็นพลวตั หมนุซํา้ และตอบสนองการเปล่ียนแปลง (dynamic)
• มีการ update บญัชีรายการความเส่ียงเมื่อจาํเป็น

• Risk register กาํหนดให้มีวงรอบของการทบทวนท่ีชดัเจน

• RM ช่วยให้มีการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ืองในองคก์ร (improvement)
• การเรียนรู้จากอบุติัการณ์ นํามาสู่การปรบัปรงุเพ่ือป้องกนั

• แม้ไม่เกิดอบุติัการณ์ กคิ็ดถึงแผนการพฒันามาตรการป้องกนั

หลกัการของการบริหารความเส่ียง

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines





หน้าท่ีและความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร

ออกแบบองคป์ระกอบสาํคญั

ของระบบบริหารความเส่ียง

ปรบัปรงุระบบบริหาร

ความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง

นําระบบบริหาร

ความเส่ียงไปปฏิบติั

ติดตามและทบทวนระบบ

บริหารความเส่ียง

Framework = องคป์ระกอบสาํคญั Mandate and 

commitment

Design of framework 

to manage risk

Continual 

improvement

Implementing 

risk management

Monitoring and

Reviewing framework

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines

Risk Management Framework



 กําหนด นโยบาย บริหารความเสีย่งขององคกร
 กําหนด วัตถปุระสงค ของการบรหิารความเสีย่ง
 กําหนด ตัวชีว้ดัสาํคญั สําหรบัการบรหิารความเสี่ยง
 มอบหมาย หนาที่รบัผดิชอบ ในการบรหิารความเสีย่ง
 จัดสรร ทรัพยากร เพื่อการบรหิารความเสีย่ง
 สื่อสาร ประโยชนของการบรหิารความเสี่ยง
 สนับสนุน องคประกอบสาํคญั ในระบบบรหิารความ

เสี่ยงขององคกร

การแสดงความมุงมัน่ตอการบรหิารความเสี่ยง



องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเส่ียง

• นโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy)
เปนขอความทีร่ะบคุวามมุงมัน่และทิศทางขององคกรในเรือ่งการบรหิาร
ความเสีย่ง

• แผนบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
• แผนระบอุงคประกอบของการบรหิาร แนวทาง และทรพัยากรทีจ่ะใช

ในการบรหิารความเสีย่ง 
• องคประกอบของการบรหิาร: ระเบยีบปฏบิตั ิการปฏบิตั ิหนาที่

รับผิดชอบ กิจกรรม (รวมทัง้ลาํดบัขัน้และเวลา)
• แผนบรกิารความเสีย่งอาจจดัทาํเฉพาะสาํหรบับรกิาร กระบวนการ 

โครงการ สําหรบัทัง้องคกร หรือบางสวนขององคกร

Source: ISO31000 Risk Management: Principles and Guidelines



• นโยบายบริหารความเส่ียง (Risk management Policy)
เป็นข้อความท่ีระบคุวามมุ่งมัน่และทิศทางขององคก์รในเร่ืองการบริหารความ

เส่ียง

• แผนบริหารความเส่ียง (Risk Management Plan)

- แผนระบอุงคป์ระกอบของการบริหาร แนวทาง และทรพัยากรท่ีจะใช้ในการ
บริหารความเส่ียง

- องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง : ระเบียบปฏิบติั การปฏิบติั หน้าท่ี
รบัผิดชอบ กิจกรรม (รวมทัง้ลาํดบัขัน้และเวลา) 

- แผนบริหารความเส่ียงอาจจดัทาํเฉพาะสาํหรบับริการ กระบวนการ โครงการ 
สาํหรบัทัง้องคก์ร หรือบางส่วนขององคก์ร

นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง

Source : ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines



ภาคปฏิบติัของกระบวนการบริหารความเส่ียง

โดยใช้ทะเบยีนจดัการความเส่ียง (Risk Register)





กระบวนการบริหารความเส่ียง

กําหนดบรบิท 
สื่อสารและปรกึษา
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ระบคุวามเสีย่ง 
วิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยง 
จัดการความเสีย่ง 
ติดตามและทบทวน
ความเสี่ยงตามนโยบาย
ระเบยีบปฏบิตัิ และ

แนวปฏบิตัิที่บรหิารกาํหนด

Presenter
Presentation Notes
การกำหนดบริบทหมายถึงการกำหนดตัวแปรภายนอกและภายในที่องค์กรต้องพิจารณาในการกำหนดขอบเขตของระบบบริหารความเสี่ยง การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และการจัดทำ risk criteriaบริบทภายนอก (External Context)ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อวิธีการบริหารความเสี่ยง เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ค่านิยม การรับรู้ ความสัมพันธ์) สิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ (พื้นที่ ประเทศ สากล) สิ่งแวดล้อม (สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจธรรมชาติ การแข่งขัน)บริบทภายใน (Internal Context)ปัจจัยภายในที่มีผลต่อวิธีการบริหารความเสี่ยง เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในระบบกำกับดูแล (โครงสร้าง นโยบาย วัตถุประสงค์ บทบาท ภาระรับผิดชอบ กระบวนการตัดสินใจ)ความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญาความสามารถขององค์กร (ความรู้ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ทุน และระบบ)วัฒนธรรม มาตรฐานการสื่อสารและปรึกษาหารือเป็นการสนทนาระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร มีการสนทนาอย่างต่อเนื่องและซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นกระบวนการสองทางที่มีทั้งการแจ้งให้ทราบและการรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตามเวทีนี้ไม่ใช่เวทีตัดสินใจ เมื่อการสื่อสารและปรึกษาเสร็จสิ้นลง การตัดสินและกำหนดทิศทางจะทำโดยองค์กร ไม่ใช่โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการพูดคุยอาจจะเป็นเรื่องการมีอยู่ ธรรมชาติ และรูปแบบของความเสี่ยงความน่าจะเป็น ความสำคัญ การยอมรับ ทางเลือกในการรับมือ



Risk 
Identification

Risk 
Analysis

Risk 
Treatment

Risk Monitor & 
Review

กระบวนการบริหารความเส่ียง

Risk Profile
Risk Register

Risk Profile เป็นเอกสารอธิบายชดุของความเส่ียง 
วิเคราะหส่ิ์งคกุคามท่ีองคก์รเผชิญ

อาจนําเสนอในรปู risk matrix หรือ risk rating table

Risk Register เป็นเอกสารหลกัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียงทกุขัน้ตอน ทาํให้เป็นกระบวนการท่ีมีชีวิต เป็นพลวตั 

มีการปรบัปรงุวิธีการทาํงานอย่างต่อเน่ือง



องคป์ระกอบสนับสนุนระบบบริหารความเส่ียง

• กระบวนการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 
Process)

ประกอบดวย การกาํหนดบรบิท การสือ่สารและปรกึษาผูมีสวนไดสวน
เสีย การระบคุวามเสีย่ง การวเิคราะหและประเมินความเสีย่ง การ
จัดการความเสีย่ง การตดิตามและทบทวนความเสีย่ง ตามประยกุต
นโยบาย ระเบียบปฏบิตั ิและแนวปฏบิตัทิีผู่บรหิารกาํหนด

• ทะเบียนจัดการความเสี่ยง (Risk Register or Risk Log)
เปนเอกสารหลกัเพือ่เปนเครือ่งมือในการบรหิารความเสีย่งทกุขั้นตอน 
ตั้งแตการประเมนิ การวางแผน การตอบสนอง ไปจนถงึการตดิตามและ
ทบทวน ทําใหกระบวนการบรหิารความเสีย่งเปนกระบวนการทีม่ีชวีติ 
เปนพลวตั และทําใหเกดิการปรบัปรงุวธิกีารทํางานอยางตอเนื่อง
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กรอบการบริหารความเส่ียง

Design

Implement

Learning

Improve

 

    

1

กระบวนการ

บรหิารความเสีย่ง

โครงหลกั
การจดัการภายในองคก์ร
ความเสีย่งทีจ่ะจดัการ

การสนับสนุนระบบ
บริหารความเส่ียง

นโยบายบรหิารความเสีย่ง 
แผนจดัการความเสีย่ง 

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
ทะเบยีนจดัการความเสีย่ง 

รายงานอุบตักิารณ์ 
กํากบัตดิตาม ทบทวน

การประเมินความเส่ียง
ควรครอบคลุมการจดัการดา้นยา การพลดัตก

หกลม้ อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การตดิเชือ้ 
การระบุตวัผูป่้วย การส่งต่อขอ้มลู โภชนาการ  

ความเสีย่งจากการใชเ้ครือ่งมอื 
ความเสีย่งจากภาวะเจบ็ป่วยในระยะยาว

การรายงานอบุติัการณ์ เหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค ์เหตเุกือบพลาด

รายงาน ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปฏบิตักิาร 
ฝึกอบรม จดัทาํบนัทกึ วเิคราะหส์าเหตุที่

แทจ้รงิ ใหข้อ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จดัการประเดน็ความปลอดภยั
ท่ีสาํคญั

ประเดน็ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกระบุ
เป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยและ

เจา้หน้าทีข่องประเทศไทย 
ออกแบบ สื่อสาร สรา้งความตระหนกั

นําไปปฏบิตัิ

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. ข้อกาํหนดทัว่ไป

ข. ข้อกาํหนดเฉพาะประเดน็





Design for Safer Healthcare 
to Reliability

Level 1. Intent, vigilance and hard work
(การออกแบบทีเ่นนความตัง้ใจ ความระมดัระวงั และการทาํงานหนกัของแตละบคุคล)

Level 2. Design informed by reliability science 
and research in human factors  

(การออกแบบทีอ่าศยัขอมลูสารสนเทศจากศาสตรของความนาเชือ่ถอื และงานวจิยั
เรื่องความสมัพนัธระหวางบคุคลกบัสิง่แวดลอม)

Level 3. Design of high reliability organizations 
(Weick)

(การออกแบบทีใ่ชแนวคดิองคกรทีน่าไววางใจ)



Level 1. Intent, vigilance and hard work

Level 2. Design informed by reliability science 
and research in human factors  

Level 3. Design of high reliability organizations 
(Weick)

Design for Safer Healthcare 
to Reliability



Design that depend on Intent, Vigilance and 

Hard Work
การออกแบบที่เนนความตั้งใจ ความระมัดระวงั และ

การทํางานหนกัของแตละบคุคล ประกอบดวย

 Standardized protocols 

 Feedback

 Training

 Personal checklists



Factors Affecting Human 
Vigilance (Examples)

 Fatigue
 Environmental Conditions
 Task Design
 Psychological Conditions
 Competing Demands







Trends in causality of accidents

Source: Wiener EL, Nagel DC, ed.  Human Factors in Aviation.   New York: Academic Press, 1988.



René Amalberti:  Premises

การทาํงานของคน ต้องการการควบคมุกาํกบั

 “Unconstrained” human performance (guided by personal 

discretion, only) is worse than 10-2

 Constrained human performance can reach 10-2  to 10-3

การทาํงานของบคุคล ถาไมถกูกาํกบั มีโอกาสผดิพลาดไดถงึ 1 ใน 100 ครัง้
ของการทาํงาน ขณะทีม่รีะบบการกาํกบั จะลดอตัราการผดิพลาดลงไดเปน 1 
ใน 1000 ครัง้ของการทาํงาน ดังนัน้การออกแบบระบบความปลอดภยัของ

ผูปวยทีอ่าศยัตวับคุคล ตองใชการกาํกบั (process control) สูงมาก



Tom Nolan: Premises
การออบแบบต้องลดความแปรปรวน

For system failures without catastrophic consequences:

• 10-1 performance indicates chaos

• 10-2 performance indicates processes with medium to 
high variation 

• 10-3 performance indicates a well designed system 
with low variation and cooperative relationships

ดงันัน้ การออกแบบ (process design) ระบบความปลอดภยั ต้องให้ความสาํคญักบั
การลดความแปรปรวน และเพ่ิมการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากขึ้น



Standardize
Create 

independent 
checks

Learn from 
defects



Level 1. Intent, vigilance and hard work

Level 2. Design informed by reliability science 
and research in human factors  

Level 3. Design of high reliability organizations 
(Weick)

Design for Safer Healthcare 
to Reliability



“Human Factors (or ergonomics) is the scientific 
discipline concerned with the understanding of 

interactions among humans and other elements of 
a system, and the profession that applies theory, 
principles, data, and other methods to design in 
order to optimize human well-being and overall 

system performance”

International Ergonomics Association, 2000

What’s Human Factors



Principle of Human Factors and Reliability Science

 The role of humans in complex systems, the design of equipment 
and facilities, and the development of environments for comfort and 
safety1

บทบาทของบุคคลในระบบท่ีมีความซับซอนสงู ตองเนนการออกแบบเครื่องมือ สถานท่ี สิ่งแวดลอม และกระบวนการทํางาน 
ใหมีความสะดวกตอการทํางานและความปลอดภัยสูงสุด

 Examples of design concepts: Decision aids and reminders built into 
the system, Evidence as the default, Redundancy, Scheduling, 
Connection to habits. 

ดังน้ัน การออกแบบระบบความปลอดภัยของผูปวย ตองมีเครื่องชวยตัดสินใจ เครื่องเตือนใจ ใชหลักฐานท่ีมีวิชาการรองรับ 
มีการทําซ้ําในข้ันตอนสําคัญ มีตารางปฏิบัติ และเช่ือมโยงกับการทํางานท่ีเปนชีวิตประจําวัน

Source: Salvendy G, ed. Handbook of human factors and ergonomics. New York: John Wiley & Son, Inc. 1997: xvii 









Recommended   table  chart



การพฒันาระบบป้องกนัการแพ้ยาซํา้ 

สาเหตุ การแก้ไข ผลลพัธ์
ไม่ปฏบิตัติามแนว

ทางการซักประวัต ิและ

ส่งต่อข้อมูล 

1) ทบทวนแนวทางปฏบิตั ิ

2) เพิ่มการกาํกับตดิตามจากหวัหน้าหอ 

ยังพบปัญหาเดมิซํา้

การใช้ยาที่ตกึบริหาร

โดยไม่ผ่านห้องยา 

1) ทบทวนแนวทางปฏบิตั ิ

2) 2)เพิ่มการกาํกับตดิตามจากหวัหน้าหอ

ไม่พบปัญหาซํา้

เภสัชกรประเมนิแพ้ยา

ล่าช้า ทาํให้ loss การ

ประเมนิ 

1) กาํหนดให้มีการประเมนิภายใน 24 ชม

2) เพิ่มอัตรากาํลังเภสัชกรนอกเวลาราชการ

ไม่พบปัญหาซํา้

ระบบการลงข้อมูลและ

การ consult เภสัช

กร 

1) จัดประชุมแนวทางการลงข้อมูลแพ้ยา 

2) เภสัชกร consult ทางโทรศัพท์ ทนัท ี

ไม่พบปัญหาซํา้





“We cannot change the human condition, but we can 
change the conditions under which humans work.” 

— James Reason*





Context: ความเสีย่งเป็นเรือ่งจาํเป็นของวชิาชพี เชน่ การตกปลาในทะเลลกึ กองทพั

ในยามศกึ อุตสาหกรรมขดุเจาะน้ํามนั มะเรง็ทีไ่มพ่บบอ่ย การรกัษาผูป่้วย trauma.

สภาพการทาํงานไมเ่สถยีร (unstable) และบางครัง้คาดการณ์ไมไ่ด ้(unforeseeable). 

มวีฒันธรรมของ champions & heroes. 

Safety model:

(1) ใหอ้าํนาจแก่ผูเ้ชีย่วชาญ อาศยัความยดืหยุน่ การปรบัตวั ความเชีย่วชาญของ

ผูค้น และเทคโนโลย ีเพือ่ความอยูร่อดและรุง่เรอืงในสถานการณ์ทีเ่สีย่งอนัตราย

(2) การวเิคราะหค์วามสาํเรจ็มคีวามสาํคญักวา่การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ

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

การฝึกปรอืประสบการณ์วชิาชพี, การรบัรูข้อ้จาํกดัของตนเอง

Ultra Adaptive: Embracing Risk



Context: ความเสีย่งเป็นสิง่ทีม่อียูใ่นวชิาชพีเป็นปกต ิไมไ่ดพ้ยายามทีจ่ะลบเลีย่ง 

เชน่ การเดนิเรอื อุตสาหกรรมน้ํามนั การดบัเพลงิ การผา่ตดั elective.

Safety model:

(1) ใหอ้าํนาจกลุม่ทีจ่ะจดัการตวัเอง 

(2) อาศยั group intelligence & adaptation 

(3) มกีารป้องกนัรว่มกนั (mutual prevention) 

(4) การฝึกอบรมใหแ้ก่ทมีมุง่การเตรยีมตวัและฝึกซอ้มใหท้มีมคีวามยดืหยุน่และ

ปรบัตวัในการปฏบิตักิารเพือ่จดัการกบัอนัตราย.

(5) ใชแ้นวปฏบิตั ิปรบัใช ้ทาํให ้make sense ในสิง่แวดลอ้มทีเ่ผชญิอยู่

High Reliability: Managing Risk



Context: พยายามอยูใ่หไ้กลจากความเสีย่งทีส่ดุ เชน่ กจิการ

บนิพลเรอืน นิวเคลยีร ์ขนสง่มวลชน อุตสาหกรรมอาหาร 

หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์การใหเ้ลอืด

Safety model:

(1) มกีารจดัทาํแนวปฏบิตัแิละระบบ supervisor 

(2) ใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนั

(3) มกีารควบคุมอยา่งเขม้ขน้ ใหอ้าํนาจผูค้วบคุมและผูก้าํกบั

ดแูลระบบเพือ่หลกีเลีย่งทีจ่ะให ้front-line actor ตอ้ง

เผชญิกบัความเสีย่งทีไ่มจ่าํเป็น 

(4) ฝึกอบรมใหก้บัทมีเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิ ัง้ในกรณีปกติ

และในกรณีฉุกเฉินใหป้ฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนดไว้

อยา่งเครง่ครดั และการจดัการกบัปรมิาณงาน.

Ultra Safe: Avoiding Risk



Design to prevent errors

Make errors visible when they occur

Reduce the harm when errors or adverse 
events are not prevented or detected
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Level 1. Intent, vigilance and hard work

Level 2. Design informed by reliability science 
and research in human factors  

Level 3. Design of high reliability organizations 
(Weick)

Design for Safer Healthcare 
to Reliability



High Reliability Organization

Sophisticated design of human interactions and working 
relationships

การออกแบบทีต่อ้งใชค้วามซบัซอ้นสงูโดยคํานงึถงึ
ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลกบัสิง่แวดลอ้มของการทํางาน เป็น
การออกแบบเพือ่ลดความระมัดระวัง ความทรงจํา ความเหนือ่ย

ลา้ของบคุคลทีม่ผีลตอ่ความปลอดภยั



Cooperative Relationships:

The Platform on Which to 
Build High Reliability Health 

Care 
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