
ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ  4. การประเมินความเสี่ยง  5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ประชุม
คณะกรรมการอนามัย
แม่และเด็กระดับชาติ       

 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 

2.ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาขับเคลื่อนงาน
มารดาและทารกปริ
ก าเนิด 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 

แบบฟอร์มที่ 3 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

3.ประชุมคณะท างาน
การดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 

4.ประชุมคลัสเตอร์
สตรีและเด็กปฐมวัย 
 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 

5.ประชุมพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอด
แนวทางการใช้งาน
โปรแกรม Save Mom 
Operation 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

6.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายทารกปริ
ก าเนิด 
 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.ประสานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
2.จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 

7.ประเมินรับรอง
โรงพยาบาลมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก 
และเครือข่าย 
บริการสุขภาพระดับ
จังหวัด 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

ติดต่อประสานโรงพยาบาลที่ได้รับการ
ประเมิน เพ่ือเตรียมการด าเนินการ
ล่วงหน้า 
 
 
 
 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

8.ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณามาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กและ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 
 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 

9.อบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมประเมิน
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กและ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 
 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

10.นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานอนามัยแม่
และเด็ก 
 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

ติดต่อประสานพ้ืนที่ที่จะลงนิเทศติดตาม
เพ่ือเตรียมการด าเนินการล่วงหน้า  

11. จัดท าคู่มือ แนว
ทางการให้การปรึกษา
เพ่ือลดการถ่ายทอด
เชื้อ เอชไอวีและซิฟิลิส
จากแม่สู่ลูก 
 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1 3 3 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.วางแผนการจัดพิมพ์และระบุในสัญญา
การจ้างพิมพ์ให้ชัดเจน 
2.จัดท าต้นฉบับให้เสร็จก่อนจัดจ้าง  

12. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือพัฒนา Platform 
Pink Book ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
สตรีและเด็กปฐมวัย 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 

13.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงาน
การป้องกันการเกิด
ทารกกลุ่มอาการดาวน์ 
ในหญิงตั้งครรภ์และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 
 

14.ประชุมคณะท างาน
ป้องกันการเกิดทารก
กลุ่มอาการดาวน์ 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
2. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

15.สัมมนาวิชาการ 
“ก้าวสู่ระบบบริการยุค 
New normal ด้วย
ความรู้ และเทคโนโลยี
เพ่ือการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัย Save 
mom” 

 1.ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เข้าร่วมประชุม
ตามเป้าหมาย 
2.การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

3 4 12 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 
 

16.จัดจ้างเก็บรวบรวม
และสรุปข้อมูลระบบ
บริหารจัดการความ
ความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล 
พร้อมข้อเสนอต่อการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1 3 3 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.วางแผนการจัดจ้างและระบุในสัญญา
การจ้างให้ชัดเจน 
   
 
 
 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

และจัดการความเสี่ยง
หญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะ
ส าหรับประเทศไทย 

 
 
 

17.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งาน 
Application Pink 
Book 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

2 3 6 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 
3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 

18.ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และติดตามการ
ใช้งาน Application 
Pink book 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เข้าร่วมประชุมตาม
เป้าหมาย 

3 4 12 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ชัดเจน 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน 



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

3. มีการประสานติดตามผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
 

19.พิมพ์คู่มือมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก
และเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1 3 3 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.วางแผนการจัดพิมพ์และระบุในสัญญา
การจ้างพิมพ์ให้ชัดเจน 
2.จัดท าต้นฉบับให้เสร็จก่อนจัดจ้าง  
 
 

20. จัดพิมพ์ดาวน์ซิน
โดรมส าหรับประชาชน 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 
 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1 3 3 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.วางแผนการจัดพิมพ์และระบุในสัญญา
การจ้างพิมพ์ให้ชัดเจน 
2.จัดท าต้นฉบับให้เสร็จก่อนจัดจ้าง  



กิจกรรม ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ
เสี่ยง 

(Risk response) 
โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

C=AxB 

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

21.จัดจ้างดูแลระบบ 
Application Pink 
Book 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

การจัดการ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1 3 3 ควบคุม 
ความ
เสี่ยง 

 

1.วางแผนการจัดจ้างและระบุในสัญญา
การจ้างให้ชัดเจน 
   
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยท่ีท าให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :  ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก  ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 
   ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก  ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

                   กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการจดัการความเสีย่ง ดังนี้ 1. การหลกีเลี่ยงหรอืการก าจัดความเสีย่ง 2. การควบคุมความเสีย่ง 3. การยอมรบัความเสี่ยง 
                                                             4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 


