
หลกัคิดการบริหารจดัการความเส่ียง
เพ่ือคณุภาพและความปลอดภยั
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“ RISK COMES FROM NOT 
KNOWING WHAT YOU’RE DOING ”

WARREN BUFFET



Risk : ความเส่ียง

คือโอกาสท่ีจะประสบกบัอนัตรายหรอืเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์
หรอืการไม่บรรลวุตัถปุระสงค/์เป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้
เป็นอนัตรายหรือการบาดเจบ็ต่อร่างกายและจิตใจท่ีเกิดจาก

เหตรุ้าย, ภาวะคกุคาม, ความไม่แน่นอน, ขัน้ตอนการปฏิบติัท่ีมีช่องโหว่
ความไม่พร้อมในด้านต่างๆ สภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภยั และอ่ืนๆ
ต่อผูป่้วย/ญาติ เจ้าหน้าที หน่วยงาน องคก์ร และชุมชน



การบริหารจดัการความเส่ียงในองคก์ร

แนวคิดแบบเดิม แนวคิดแบบใหม่
แยกส่วน บรูณาการ

ท าเป็นครัง้คราว ท าอย่างต่อเน่ือง
เน้นมมุแคบ เน้นมมุกว้าง

ควบคมุกระบวนการ บรรลยุทุธศาสตร์



แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง

1. การเตรียมสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร (Internal Environment)
2. การก าหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting)
3. การระบเุหตกุารณ์ (Event identification)
4. การประเมินความเส่ียง (Risk assessment)
5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคมุ (Control activities)
7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)



การบริหารจดัการความเส่ียง

❑ มีวิธีการท่ีหลากหลายในการบริหารจดัการความ
เส่ียง
❑ ขึน้อยู่กบัความพร้อม ขนาด และความซบัซ้อนของ
องคก์ร
❑ จดัให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมท่ีสนับสนุนการ
บริหารความเส่ียง



เป้าหมาย ความเส่ียง การควบคมุ

เป้าหมาย

• ส่ิงท่ีองคก์ร
ต้องการ/
หน่วยงาน

ความ
เส่ียง

• ส่ิงท่ีจะท าให้
เป้าหมายเรา
ไม่บรรลุ

การ
ควบคมุ

• เราจะควบคมุ 
ป้องกนัความ
เส่ียงอย่างไร



กรอบในการบริหารจดัการความเส่ียง



การจดัการกบัความเส่ียง
RCA,FMEA,HFE

หลีกเล่ียง ป้องกนั ถ่ายโอน แบ่งแยก ลดความสญูเสีย ชดเชย

การประเมินความเส่ียง
ยอมรบั/ไม่ยอมรบั

การวิเคราะหค์วามเส่ียง
ระดบัความรนุแรง ,ล าดบัความส าคญั (Risk matrix)

การค้นหา/รายงาน/ระบุความเส่ียง
อดีต ปัจจบุนั  อนาคต

วตัถปุระสงค/์ประเดน็ส าคญั , โปรแกรม,รายช่ือความเส่ียง,ระดบัความรนุแรง ,
แนวทางการรายงาน ,แนวทางการจดัการ,การประเมินผล,ตวัช้ีวดั

การติดตาม การประเมิน การพฒั
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การรายงาน/ค้นหาความเส่ียง/การบนัทึก



COSO

COSO หรือ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission เป็นองคก์รท่ีเกิดจากการรวมตวัของ
หน่วยงานส าคญัด้านการบญัชีและการตรวจสอบของประเทศ
สหรฐัอเมริกา ท่ีถือเป็นประเทศต้นแบบของระบบการเงินและ
การบญัชีท่ีทัว่โลกใช้อยู่ในปัจจบุนั
COSO’s Mission is “To provide thought leadership through 
the development of comprehensive frameworks and guidance 
on enterprise risk management, internal control and fraud 
deterrence designed to improve organizational performance 
and governance and to reduce the extent of fraud in 
organizations.”



ERM-COSO 

การบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร (Enterprise Risk 
Management) หมายถึง กระบวนการท่ีบคุลากรทัว่ทัง้
องคก์รได้มีส่วนรว่มในการคิด วิเคราะห ์และคาดการณ์ถึง
เหตกุารณ์ หรอืความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้การระบุ
แนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมหรอืยอมรบัได้ เพ่ือช่วยให้องคก์รบรรลุใน
วตัถปุระสงคท่ี์ต้องการ ตามกรอบวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ
ขององคก์ร 



ดงันัน้

❑ เป็นกระบวนการ เป็นขัน้ตอน 
❑ ได้รบัอิทธิพลจากคน 
❑ เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการก าหนดกลยทุธ์
❑ น าไปใช้ปฏิบติัทัว่ทัง้องคก์ร
❑ เพ่ือระบเุหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
องคก์ร
❑ จดัการกบัความเส่ียงให้อยู่ภายในระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได้ 
❑ เพ่ือก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าสามารถ
น าทางไปสู่ความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคต่์างๆท่ีวางไว้



ท าไมเราต้องบริหารจดัการความเส่ียง

❑ ทุกองคก์รด ารงอยู่เพ่ือมอบคณุค่า (Value) แก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
❑ คณุค่าเกิดขึน้ รกัษาไว้ หรอืถกูท าลายได้จากการตดัสินใจ
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของผูบ้ริหาร ไม่ว่าจะเป็นการ
ตดัสินใจในการก าหนดกลยทุธไ์ปจนถึงการตดัสินใจในการ
ปฏิบติังานประจ าวนัของบคุลากร



การบริหารจดัการความเส่ียง

❑ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององคก์รเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
วางไว้
❑ เพ่ือให้เกิดการรบัรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กบั
องคก์ร และหาวิธีจดัการท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองคก์ร
ยอมรบัได้
❑ เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางการด าเนินงานให้แก่บคุลากรขององคก์รให้
สามารถบริหารจดัการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึน้กบัองคก์รได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ
❑ เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเส่ียง 
และเฝ้าระวงัความเส่ียงใหม่ๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา
❑ เพ่ิมมลูค่าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัองคก์ร



ความเส่ียง และโอกาส

ความ
เส่ียง

โอกาส

ความไม่แน่นอน
การท่ีเราไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่าง
แม่นย าถึงโอกาสของ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

อนาคต และผลกระทบท่ี
เกิดขึน้

เหตกุารรเ์ชิงลบ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

เหตกุารณ์เชิงบวก ท่ีผูบ้ริหารควรน าไปพิจารณา
เพ่ือก าหนดแนวทางในการป้องกนั



เหตกุารณ์ ไม่พึงประสงค ์(Adverse Events) 

เหตกุารณ์ ไม่พึงประสงค ์(Adverse Events) อาจเป็นเหตกุารณ์
ท่ีส่งผลทัง้ทางดีและรา้ย
❑ เหตกุารณ์ท่ีส่งผลทางรา้ย คือ ความเส่ียง ซ่ึงสามารถกนั
ไม่ให้เกิดคณุค่า หรอืท าให้คณุค่าท่ีกิจการมีอยู่อาจเส่ือมได้
❑ เหตกุารณ์ท่ีส่งผลในทางดี อาจหกักลบกบัผลกระทบท่ีไม่ดี 
หรอือาจก่อ “โอกาส” ให้กบัองคก์รได้วตัถปุระสงค ์ซ่ึงจะเป็น
ส่ิงท่ีส่งเสริมให้เกิดคณุค่าหรอืรกัษาไว้ซ่ึงคณุค่า



ความเส่ียง ( Risk )

❑ เป็นเหตกุารณ์ท่ีอาจบัน่ทอน และเพ่ิมคณุค่า (Risk and 
Opportunity)
❑ การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิผลต่อการจดัการกบัความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึน้
❑ ความส าเรจ็ในการจดัการกบัความ “ ความเส่ียง ” เป็น
โอกาสท่ีบรรลผุลส าเรจ็ ทัง้ด้านการปฏิบติั ผลการด าเนินงาน
ท่ีต้องการและป้องกนัความสญูเสีย



ระดบัในการบริหารจดัการความเส่ียง

การบริหารจดัการความเส่ียง แบง่ออกเป็น 4 ระดบั
1. ระดบัองคก์ร (Entity Level)
เป็นการบริหารในภาพรวม เป็นความเส่ียงระดบัสงูสดุและ
เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกบัแผนงานขององคก์รหรือ
ยทุธศาสตร์
2. ระดบักลุ่มงาน/ทีม (Division)
หมายถึง การบริหารจดัการในระดบัท่ีรองลงมาจากระดบั
องคก์ร ความเส่ียงระดบัน้ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกบั
แผนงานและยทุธศาสตรข์องสายงาน แต่ทัง้น้ี ต้องสอด
ประสานให้เป็นเน้ือเดียวกนักบัระดบัองคก์รด้วย



ระดบัในการบริหารจดัการความเส่ียง
3. ระดบัหน่วยงาน (Business Units)
เป็นการบริหารความเส่ียงในระดบัท่ีรองลงมาจากสาย
งาน ให้เป็นของหน่วยงานย่อย ทัง้น้ี การบริหารอ้างอิงกบั
แผนงานของหน่วยงานนัน้ๆ แต่ต้องสอดประสานกบัของ
หน่วยงานอ่ืน สายงานและองคก์รให้เป็นเน้ือเดียวกนั
4. เครือข่าย (Subsidiary)
เป็นการขยายกิจกรรมการบริหารความเส่ียงเชิงบรูณา
การออกไปให้เครือข่ายบริการสขุภาพให้สามารถบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือสร้างมลูค่าให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตรท่ี์
มีต่อองคก์ร



1. การเตรียมสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร
(Internal Environment)

สภาพแวดล้อมขององคก์ร เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ในการ
ก าหนดกรอบบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยปัจจยัหลาย
ประการ เช่น วฒันธรรมองคก์ร นโยบายของผูบ้ริหาร แนว
ทางการปฏิบติังานบคุลากร กระบวนการท างาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร
ประกอบเป็นพืน้ฐานส าคญัในการก าหนดทิศทางของกรอบ
การบริหารความเส่ียงขององคก์ร



การเตรียมสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร
1. ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงขององคก์รโดย
ตระหนักถึงผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต
2. สร้างวฒันธรรมในการตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีนัยสาคญั (Risk 
culture)
3. พิจารณาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรมในการบริหารความ
เส่ียง
- ปรชัญาและรปูแบบการท างานของผูบ้ริหารและบคุลากร
- ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม
- ความรู้ทกัษะ และความสามารถในการปฏิบติังาน
- โครงสร้างองคก์ร และการมอบหมายความรบัผิดชอบ



กรอบการจดัโครงสร้างองคก์รและบทบาทหน้าท่ีเพ่ือการบริหารจดัการความปลอดภยัในโรงพยาบาลสงขลา
แผนภมิูท่ี ๑ โครงสร้างการจดัองคก์รเพ่ือการบริหารจดัการความปลอดภยัในโรงพยาบาล

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

ศนูยพ์ฒันา
คณุภาพ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล
ผูจ้ดัการความเสีย่ง : ผูอ้ านวยการ/ รองผูอ้ านวยการ/ ผูไ้ดร้บั
มอบหมาย

เลขานุการ : ผูไ้ดร้บัมอบหมาย

MSO, NSO

ศนูยร์บั
เรือ่ง

รอ้งเรียน

ระบบท่ีเก่ียวข้อง
ผูจ้ดัการความเสีย่ง : ประธาน
คณะกรรมการ

เลขานุการ : ผูไ้ดร้บัมอบหมาย

แผนก/ กลุ่มงาน
ผูจ้ดัการความเสีย่ง :  หวัหน้ากลุ่มงาน

เลขานุการ : ผูไ้ดร้บัมอบหมาย

หน่วยงาน
ผูจ้ดัการความเสีย่ง :  หวัหน้าหอผูป่้วย/ 
งาน

เลขานุการ : ผูไ้ดร้บัมอบหมาย

บุคลากรในโรงพยาบาล
ผูจ้ดัการความเสีย่งในขอบเขตงาน
รบัผดิชอบ

หมายเหต ุ:
MSO = Medical Staff Organization (องคก์รแพทย)์
NSO = Nurse Staff Organization (องคก์รพยาบาล)





2. วตัถปุระสงค/์ความเส่ียง

องคก์รต้องพิจารณาก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการ
บริหารความเส่ียง ให้มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์
และความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรบัได้ เพื่อ
วางเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร
ได้อย่างชดัเจน และเหมาะสม





วตัถปุระสงคก์ารบริหารจดัการความเส่ียง

• ภยัพิบติั
• ภยัธรรมชาติ
• ความปลอดภยั
• กฎหมาย/ระเบียบ

• การเบิกจ่ายเงิน
• การใช้ทรพัยากรไม่คุ้ม
• การควบคมุภายใน

• Clinical risk
• Non clinical 

risk

• การบรรลวิุสยทศัน์
พนัธะกิจ ค่านิยม

• ยทุธศาสตร ์แผนปฏิบติั
การ

• โครงการต่างๆ

ด้าน
ยทุธศาสตร์

ด้าน
ปฏิบติังาน

ด้านความปลอดภยั
จากอนัตรายต่อ
ชีวิตและทรพัยสิ์น 
กฏหมาย ระเบียบ

ด้านการเงิน



T C M O P H
Team Work Collaboration Mastery Originality People 

centered Humility

๑. พฒันาระบบบริการสขุภาพให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และผู้รบับริการ
พึงพอใจ

๒. พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกเพ่ือมุ่งสู่ท่าฉางเมืองสมนุไพร
ครบวงจร

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การดแูลสขุภาพ

๔. พฒันาการบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

๑. การพฒันาคณุภาพระบบบริการ

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนความมีส่วนร่วมใน
การดแูลสขุภาพ

๓. การพฒันาคณุภาพระบบบริหารจดัการ

๑. ประชาชนได้รบัการดแูลสขุภาพท่ีมีคณุภาพ

๒. ประชาชนมีความพึงพอใจ

๓. ประชาชนมีสขุภาพดี

๔. ประชาชนมีศกัยภาพในการดแูลสขุภาพตนเอง

๕. ชุมชนมีความเข้มแขง็และมีศกัยภาพในการจดัการปัญหา
สขุภาพ

๖. ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

๗. ระบบข้อมลูด้านสขุภาพท่ีมีคณุภาพและเช่ือมโยงในเครือข่าย
บริการ

๘. พฒันาระบบความรู้สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้

โรงพยาบาลท่ีมีคณุภาพ ประชาชนมีสขุภาพดี ภายในปี ๒๕๖๔
วิสยัทศัน์ (Vision)

ค่านิยม (Value)

พนัธกิจ (Mission) ยทุธศาสตร ์(Strategy)

เป้าประสงค ์(Goal)



เขม็มุ่งทางคลินิก – NCD

HTDM

CK
D

COP
D

AC
S

Stro
ke

Intermediate care

Palliative care

Long Term care



3. การระบุเหตกุารณ์ (Event) identification)

เป็นการรวบรวมเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้กบัหน่วยงาน ทัง้ใน
ส่วนของปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคก์ร 
เช่น นโยบายบริหารงาน บคุลากร การปฏิบติังาน/การดแูล
ผูป่้วย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบ
บญัชี ความปลอดภยั ทัง้น้ีเพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตกุารณ์
และสถานการณ์นัน้ เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนด
แนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี



การช้ีบง่เหตกุารณ์ความเส่ียง



วิธีการช้ีบง่เหตกุารณ์ความเส่ียง



Risk-based Thinking
❑เป็นการน าความเส่ียงมาช่วยในการพฒันาคณุภาพให้ดีย่ิงขึน้ 
ภายใต้หลกัคิดว่า “ ความเส่ียงมีโอกาสเกิดได้ทุก
กระบวนการในงานประจ า มีโอกาสเกิดอะไรบา้ง เรา
สามารถระบไุด้หรือไม่ และจะป้องกนัอย่างไรไม่ให้เกิดขึน้
ได้อย่างไร ”
❑ เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการท างาน งานประจ า และเป็น
ระบบเพ่ือหาโอกาสในการพฒันา และการป้องกนัเพ่ือไม่ให้เกิด
เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์หรืออบุติัการณ์ เหตกุารณ์
❑ เป็นการคิดในด้านบวกว่าจะเกิดอะไรไม่ดีบ้าง และน ามาก าหนด
มาตรการป้องกนัให้เกิดคณุภาพ และความปลอดภยั พดูง่ายๆกคื็อ
ไม่ให้เกิดขึน้



ท าไมเราต้องท า Risk-based Thinking

❑ เพื่อท าให้องคก์รของเรามีความมัน่ใจในคณุภาพ และความ
ปลอดภยั
❑ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ียงท่ีมีความรนุแรง และมี
ผลกระทบสงู
❑ เพื่อก าหนดมาตรการในการป้องกนั แนวทางการพฒันา 
และก่อให้เกิดการปรบัปรงุกระบวนการในการท างาน และการ
ดแูล



เราท าอย่างไร
1. วิเคราะหก์ระบวนการการท างาน/กระบวนการหลกั/เป้าหมายท่ี
ต้องการ เพ่ือค้นหาโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงทัง้ความรนุแรง และ
โอกาสทท่ีจะเกิด
1.1 ยอมรบัได้ 
1.2 ยอมรบัไม่ได้
2. ร่วมกนัวิเคราะหห์าสาเหต ุและก าหนดมาตรการในการป้องกนัใน
ความเส่ียงท่ีเราค้นพบ เช่น
2.1 เราจะหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือจะขจดัอย่างไร
2.2 เราจะป้องกนัอย่างไร
2.3 เราจะลดผลระทบท่ีเกิดขึน้ได้อย่างไร



เราท าอย่างไร (ต่อ)

3.ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ และน าสู่การปฏิบติัใน
หน้างาน งานประจ า กระบวนการต่างๆ
4. เรียนรู้ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
5. และมีการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง



Risk-based Thinking กบัหน่วยงาน

Input Process Output

Ri
sk

??

Risk??
❑ กระบวนการการท างานของเรามีโอกาสเกิดความเส่ียงอะไรบ้าง
❑ เรามีมาตรการป้องกนัแล้วหรือไม่ ถ้ามีเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีจะป้องกนั

อย่างไร มาตรการนัน้คืออะไร
❑ การติดตามและประเมินคืออะไร

Risk??

7



Risk-based Thinking กบัเป้าหมาย

เป้าหมายคือ
ความเส่ียงคือ

อะไร

เราจะควบคมุ
ไม่ให้เกิดได้
อย่างไร

❑เป้าหมายคืออะไร
❑ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้คืออะไร
❑เราจะออกมาตรการในการควบคมุอย่างไร

7



4. การประเมินความเส่ียง (Risk assessment)

การประเมินความเส่ียง เป็นการจ าแนกและพิจารณา
จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีมีอยู่ โดยการ
ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) โดยสามารถประเมินความเส่ียงได้ทัง้จาก
ปัจจยัความเส่ียงภายนอกและปัจจยัความเส่ียงภายใน
องคก์ร



ความเส่ียงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและความเส่ียงท่ีเหลืออยู่

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบัองคก์รในกรณีท่ีฝ่ายบริหารไม่ได้
ด าเนินการใดๆ ในการเปล่ียนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงนัน้ หรือลด
ผลกระทบทท่ีจะเกิดขึน้

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ (Residual risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ียงัคงเหลืออยู่ภายหลงัจากท่ีฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียงนัน้แล้วสะท้อนถึงความเส่ียงท่ี
ยงัคงเหลืออยู่หลงัจากฝ่ายบริหารได้กาหนดมาตรการต่างๆ ในการ
บรรเทาความเส่ียง ได้มีการด าเนินการตามมาตรการเหล่านัน้แล้ว
อย่างมีประสิทธิผล



A: เหตุการณซ์ึง่มโีอกาสทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสี่ยง 
B:เกดิความเสี่ยงขึน้แต่ยังไม่ถงึผู้รับบริการ/บุคลากร
C: เกดิความเสี่ยง แต่ไม่เกดิอันตราย 

D:เกดิความเสี่ยงขึน้ ส่งผลใหม้กีารเฝ้าระวังเพือ่ใหม่ั้นใจว่าไม่เกดิอันตราย
E: เกดิความเสี่ยง ส่งผลใหเ้กดิอันตรายช่ัวคราวและตอ้งมกีารบ าบดั
F: เกดิความเสี่ยง ส่งผลใหเ้กดิอันตรายช่ัวคราวและต้องนอนโรงพยาบาล
นานขึน้

G: เกดิความเสี่ยงส่งผลใหเ้กดิอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย

H: เกดิความเสี่ยง ส่งผลใหต้้องท าการช่วยชีวิต

I: เกดิความเสี่ยงขึน้กับผู้ป่วย อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ความเส่ียงทางคลินิก (Clinical Risk)



ตวัอย่างความรนุแรงทางกายภาพ
1: มีโอกาสเกิดความผิดพลาด/ มลูค่าความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท/ 
ยงัไม่มีผลกระทบต่อผลส าเรจ็หรือวตัถปุระสงคข์องการด าเนินงาน

2 : เกิดความผิดพลาด/ มลูค่าความเสียหาย 10,001 - 50,000 บาท/ มี
ผลกระทบ (ท่ีควบคมุได้) ต่อผลส าเรจ็หรือวตัถปุระสงคข์องการ
ด าเนินงาน

3 : เกิดความผิดพลาด/ มลูค่าความเสียหาย 50,001 - 250,000 บาท/ 
เกิดผลกระทบปานกลาง (ท่ีต้องท าการแก้ไข) ต่อผลส าเรจ็หรือ
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินงาน

4 : เกิดความผิดพลาด/ มลูค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท/ มี
ผลกระทบสงู ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

5 : เกิดความผิดพลาด/ มลูค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท/ มี
ผลกระทบสงูมาก ท าให้ภารกิจขององคก์รเสียหายอย่างร้ายแรง



ระดบั ความหมาย
A : เหตกุารณ์ซ่ึงมีโอกาสท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน ไม่พลาด (No Error)

B : เกิดความคลาดเคล่ือนขึ้น แต่ยงัไม่ถึงผูป่้วย ผิดพลาดแต่ไม่เกิดอนัตราย (Error, Harm)

C : เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยแต่ไม่ท าให้ผูป่้วยเกิดอนัตราย

D : เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลให้มีการเฝ้าระวงั เพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่เกิด
อนัตรายต่อผู้ป่วย

E : มีผลท าให้ผูป่้วยต้องได้รบัการรกัษาเพ่ิมมากขึ้นจากเหตุการณ์นัน้ ผิดพลาดท าให้เกิดอนัตราย

F : มีผลท าให้ผูป่้วยต้องนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลมากข้ึน

G : มีผลท าให้ผูป่้วยเกิดความพิการถาวร

H : มีผลท าให้ผูป่้วยต้องปฏิบติัการกู้ชีวิต

I : มีผลท าให้ผูป่้วยเสียชีวิต ผิดพลาดท าให้เกิดอนัตรายถึงชีวิต (Error, 
Death)

ตารางการประเมินระดบัความรนุแรงของความเส่ียง (Severity)



Risk Matrix

คือตารางในการน าตวัแปร 2 ตวั ของเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคห์รือ
เหตกุารณ์ หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค ์มาวิเคราะห์
และจดัล าดบัความส าคญัของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ือใช้ประกอบใน

การด าเนินการแก้ไข โดยตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะหคื์อ
1. พิจารณาโอกาส / ความถ่ีในการเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ (Likelihood) 
ว่ามีโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดนัน้มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด
2. พิจารณาความรนุแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ว่ามี
ระดบัความรนุแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีก าหนด

2x2  3x3  4x4  5x5











การควบคมุความเส่ียงหลงัการประเมิน

แนวคิดในการควบคมุความเส่ียง
1. การควบคมุเพ่ือการป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการ
ควบคมุท่ีก าหนดขึน้เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ียงและ
ข้อผิดพลาดตัง้แต่แรก เช่น การอนุมติั การจดัโครงสร้างองคก์ร การ
แบ่งแยกหน้าท่ี การควบคมุการเข้าถึงเอกสาร ข้อมลู ทรพัยสิ์น
2. การควบคมุเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการ
ควบคมุท่ีก าหนดขึน้เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้แล้ว เช่น การ
สอบทาน การวิเคราะห ์การยืนยนัยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง



3. การควบคมุโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็น
วิธีการควบคมุท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสา
เรจ็ตามวตัถปุระสงคท่ี์ต้องการ เช่น การให้รางวลัแก่
ผูมี้ผลงานดี
4. การควบคมุเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) 
เป็นวิธีการควบคมุท่ีกาหนดขึน้เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด
ท่ีเกิดขึน้ให้ถกูต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต เช่น การจดัเตรียม
เคร่ืองมือดบัเพลิงเพ่ือช่วยลดความรนุแรงของความ
เสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้
และต้องมีการประเมินมาตรการในการควบคมุ ดงั
ตวัอย่าง





5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response)

เป็นการด าเนินการหลงัจากท่ีองคก์รสามารถบ่งช้ีความเส่ียงของ
องคก์ร และประเมินความส าคญัของความเส่ียงแล้ว โดยจะต้องน า
ความเส่ียงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลด
ความสญูเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดบัท่ีองคก์ร
ยอมรบัได้ แบ่งออกเป็น

1. การยอมรบัความเส่ียง (Risk Acceptance)
2. การลด/การควบคมุความเส่ียง (Risk Reduction)
3. การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk 
Sharing)
4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance)



1. การยอมรบัความเส่ียง (Risk Acceptance)
เป็นการตกลงกนัท่ีจะยอมรบัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากไม่คุ้มค่า
ในการจดัการหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ระบบควบคมุ แต่อย่างไรกต็ามหากหน่วยงานเลือกท่ีจะบริหารความ
เส่ียงด้วยวิธีน้ี กจ็ะต้องมีการติดตามเฝ้าระวงัความเส่ียงอย่างสม่า
เสมอ



2. การลด/การควบคมุความเส่ียง (Risk Reduction)
เป็นการปรบัปรงุระบบการท างานหรือการออกแบบ
วิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายหรอืลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากความ
เส่ียง ให้อยู่ในระดบัท่ีหน่วยงานยอมรบัได้ เช่น การ
จดัอบรมเพ่ิมทกัษะในการทางานให้กบัพนักงาน
การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เป็นต้น



3. การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความ
เส่ียง (Risk Sharing)
เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงให้
หน่วยงานอ่ืนช่วยแบง่ความรบัผิดชอบไป 
เช่น การจ้างบริษทัภายนอกมาจดัการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรกัษาความปลอดภยั
เป็นต้น



4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance)
เป็นการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัสงู
มาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรบัความเส่ียงได้
จึงต้องตดัสินใจยกเลิกงาน / โครงการ / กิจกรรม
ท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงนัน้ไป



ระดบัความรนุแรง ระดบัความเส่ียง การจดัการแก้ปัญหา

A : เหตกุารณ์ซ่ึงมีโอกาสท่ีก่อให้เกิด ความคลาดเคลื่อน

ต า่

ให้จดัท าคู่มือปฏิบติังาน

B : เกิดความคลาดเคล่ือนขึน้ แต่ยงัไม่ถึงผูป่้วย

C : เกิดความคลาดเคล่ือนขึน้กบัผูป่้วย แต่ยงัไม่ท าให้ผูป่้วยเกิดอนัตราย

D : เกิดความคลาดเคลื่อนกบัผูป่้วย ส่งผลให้มีการเฝ้าระวงัเพื่อให้มัน่ใจ
ว่าไม่เกิดอนัตรายกบัผูป่้วย

ปานกลาง ใช้ความคิดสรา้งสรรคห์รอืแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรอืในกรณีท่ีปัญหานัน้ มีผลกระทบอาจจะน ามา
วิเคราะห ์RCAE : มีผลท าให้ผูป่้วยต้องได้รบัการรกัษา เพ่ิมมากขึน้จากเหตกุารณ์นัน้

F : มีผลท าให้ผูป่้วยต้องนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลมากขึน้

G : มีผลท าให้ผูป่้วยเกิดความพิการถาวร สูง ให้ท าการวิเคราะหปั์จจยัเชิงระบบทกุปัญหา

H : มีผลท าให้ผูป่้วยต้องปฏิบติัการกู้ชีพ

I  : มีผลท าให้ผูป่้วยเสียชีวิต

ตารางประเมินความเส่ียงโดยการประยกุตใ์ช้ Risk Matrix สู่การจดัการแก้ปัญหา



6. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)

การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบติัต่างๆ ท่ีกระท าเพ่ือลด
ความเส่ียง และท าให้การด าเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายขององคก์ร เช่น การก าหนดกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความเส่ียงให้กบั
บคุลากรภายในองคก์ร  เพ่ือเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าจะ
สามารถจดัการกบัความเส่ียงนัน้ได้อย่างถกูต้องและเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด



การตอบสนอง และกิจกรรมการควบคมุ

การตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเกิดขึน้
1) การหลีกเลียงความเส่ียง
2) การลดความเส่ียง
3) การหาผูร้ว่มกบัความเส่ียง
4) การยอมรบัความเส่ียง



กิจกรรมในการควบคมุการตอบสนองต่อความเส่ียง
1. การสอบทานโดยผูบ้ริหารระดบัสงู
2. การบริหารกิจกรรมหรอืหน้าท่ีงานโดยตรง
3. การประมวลผลข้อมูล
4. การควบคมุทางกายภาพ
5. ตวัช้ีวดัผลการดาเนินงาน
6. การแบง่แยกหน้าท่ี
7. การควบคมุระบบสาระสนเทศ







7. สารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information & Communication)

องคก์รจะต้องมีระบบสารสนเทศและการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัท่ีจะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความ
เส่ียงให้เป็นไปตามกรอบ และขัน้ตอนการปฏิบติัท่ี
องคก์รก าหนด







8. การติดตามผล (Monitoring)

มีการทบทวน ติดตาม และปรบัปรงุแก้ไขการบริหาร
ความเส่ียงตามความจ าเป็นและเหมาะสม การ
ติดตามผลสามารถจะบรรลคุวามสาเรจ็ได้ โดยอาศยั
กิจกรรมการจดัการระหว่างการปฏิบติังานอย่าง
ต่อเน่ือง (ongoing management activities) และ/หรือ 
การประเมินผลอย่างอิสระ (separate evaluations)



การติดตามผล และทบทวน ของหน่วยงาน
การติดตามผล 
เป็นการติดตามผลภายหลงัจากได้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเส่ียงแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการบริหารความเส่ียงนัน้มี
ประสิทธิภาพ ทัง้สาเหตขุองความเส่ียงท่ีมีผลต่อความสาเรจ็ ความ
รนุแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจดัการกบัความเส่ียง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายของการควบคมุ มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล โดยเป้าหมายกเ็พ่ือ
1.เป็นการประเมินคณุภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการ
ความเส่ียง
2. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคมุท่ีมีการท า
เพ่ิมเติมว่าแล้วเสรจ็ตามกาหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือ
ผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้หรือไม่



แนวทางในการติดตาม
1. การติดตามผลเป็นรายครัง้ (Separate Monitoring) เป็นการ
ติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ีกาหนด เช่น ทกุ 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน หรือทกุส้ินปี เป็นต้น
2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน (Ongoing Monitoring) 
เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการดาเนินงานต่างๆ ตามปกติของ
หน่วยงาน โดยมากมกัอยู่ในรปูกิจกรรมการบริหารและการกากบั
ดแูลตามหน้าท่ีประจาของบคุลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบ
ยนั การสอบทานงานตามสายการบงัคบับญัชา เป็นต้น

การทบทวน 
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทกุ
ขัน้ตอน เพ่ือพฒันาระบบให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน
จริงเป็นประจ าทกุปี







เป็นผลของค่านิยม เจตคติ การรบัรู้ สมรรถนะและ
แบบแผนพฤติกรรมของบคุคล และ ของกลุ่มซ่ึง

ก าหนดความมุ่งมัน่ วิถีการท างาน และความสามารถ
ในการจดัการ

เก่ียวกบัสขุภาพ และ ความปลอดภยัในองคก์ร

Safety Culture



องคก์รท่ีสามารถสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัให้
เกิดขึน้ในองคก์ร องคก์รนัน้ย่อมมีภมิูคุ้มกนัท าให้
สามารถตรวจจบั ป้องกนั และแก้ปัญหาท่ีจะเกิด
อนัตรายต่อผูป่้วยและผูป้ฏิบติังานได้ดีขึน้และ
ยัง่ยืน

Safety Culture



วฒันธรรมความปลอดภยั(Safety Culture)

เส้นทางสู่วฒันธรรมความปลอดภยั
•คยุกนัวนัละนิด จิตแจ่มใส
•การจดัการกบัอบุติัการณ์ท่ีเกิดขึน้
•การรายงานและการรบัรูเ้ม่ือเกิดอบุติัการณ์
•สรา้ง บรรยากาศ สภาพแวดล้อมความปลอดภยัในองคก์ร





ขอบพระคณุทกุๆท่านครบั

Facebook : Suradet Sriangkoon
suradetsri@gmail.com

Facebook Page : ห้องเรียนความเส่ียง : @Riskroom

mailto:suradetsri@gmail.com

