


 
แบบฟอร์มส่งหลักฐานการช าระเงิน 

โครงการอบรม Risk Management/Risk Register ครั้งที่ 3 (ส าหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)  
ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โรงพยาบาล .................................................................................จังหวัด........................... ........................ 

ประสงค์ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม  

  แบบ On-site (เข้าร่วมอบรมในสถานที่จริง) จ านวน.......................คน 

  แบบ Online  (เข้าร่วมอบรมจากพื้นที่ต้นสังกัดของท่าน) จ านวน.........................คน  

ชื่อผู้ประสานงาน............................................................................................. .......................................... 

เบอร์มือถือ.................................................................................................................. ............................. 

E-mail Address……………………………………………………………………………….............. ...............……….….......    
                        

 ค่าลงทะเบียน                                                 

 - ค่าลงทะเบียน On-Site และ Online 2,000 บาท/คน : ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภคม 2564  
 - ค่าลงทะเบียน On-Site และ Online 2,500 บาท/คน : ช าระค่าลงทะเบียนหลังจากวันที่  15 พฤษภคม 2564 
      รับสมัครจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หรือ ปิดรับสมัครเม่ือเต็มจ านวน **ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน**  

         **ขอสงวนสิทธิ์ให้ส าหรับผู้ที่ส่งหลักฐานลงทะเบียน+ช าระเงินก่อน**                     
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
โอนเงินเข้าบัญชี     ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ชื่อบัญชี        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เลขที่บัญชี        565-2-64561-2 
 

การออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน (ออกในนามผู้เข้าประชุม หรือ หน่วยงาน) 

โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
 

(โปรดน าหลักฐานการโอนเงินตัวจริง หรือรูปถ่ายส าเนาหลักฐานการช าระเงินมาในวันที่อบรมด้วย)  
 

การรับใบเสร็จ **กรณีประชุมแบบออนไลน์ (Online ผ่านระบบ Zoom) 
ทางคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านไปทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ท่านท่านแจ้ง 
โปรดระบุที่อยู่ (ส าหรับจัดส่งไปรษณีย์) 

……………………………………………………………………………………………………………………......................................………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………......................................………………… 

ส่งแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานการช าระเงินได้ที่ 
หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
 โทรศัพท์ 0 7445 1147  E-mail: hacc.meeting@gmail.com 
ติดต่อสอบถาม 

หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 โทรศัพท์ 0 7445 1147 โทรสาร  0 7445 1127 E-mail : hacc.meeting@gmail.com 

mailto:hacc.meeting@gmail.com
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ค ำแนะน ำ/ช้ีแจงในกำรลงทะเบียน 

1. ศูนย์ฯ HACC-ST ก ำหนดกำรเข้ำร่วมอบรม 2 รูปแบบ คือ แบบ On-site และแบบ Online 

 1.1 แบบ On-site: เข้ำร่วมอบรมในสถำนที่จริง รับจ ำนวน 80 คน เท่ำนั้น 

 1.2. แบบ Online ผ่ำนโปรแกรม Zoom 

1.2.1 เข้าร่วมอบรมจากพื้นที่ตน้สังกัดของท่าน รับจ านวน 100 คน/Accounts (1 คน / 1 Accounts) เท่านัน้ 

1.2.2 เข้าร่วมอบรมด้วยระบบออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รบั Meeting ID และ Password 

        ทางอีเมล์ก่อนวันประชุม 1 วัน  (ขั้นตอนการลงทะเบยีนขอให้กรอกอีเมล์ท่านให้ถูกต้อง) 

3. ขั้นตอนกำรลงทะเบียน ขอให้ผู้เข้ำอบรมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน  

4. ผู้ที่สนใจเข้ำอบรม สำมำรถลงทะเบียนได้ตัง้แต่บัดนี้ ถึง 21 พฤษภำคม 2564 หรือ ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจ ำนวน  

ค่ำลงทะเบียน                                                 

 - ค่ำลงทะเบียน On-Site และ Online 2,000 บำท/คน : ช ำระค่ำลงทะเบียนภำยในวันที่ 15 พฤษภคม 2564  

 - ค่ำลงทะเบียน On-Site และ Online 2,500 บำท/คน : ช ำระค่ำลงทะเบียนหลงัจำกวันที่ 15 พฤษภคม 2564 

(ขอสงวนสิทธิ์ใหส้ ำหรับผูท้ี่ส่งหลักฐำนลงทะเบียน+ช ำระเงินก่อน)   **ไม่รับลงทะเบียนหนำ้งำน**  

 

 

 

 

   ลงทะเบียนอบรมแบบ On-site                               ลงทะเบียนอบรมแบบ Online 
https://qrgo.page.link/e7524                           https://qrgo.page.link/7SrLv 

 

               

5. เม่ือท่ำนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่ำนสำมำรถช ำระเงินได้โดย                       
โอนเงินเข้ำบัญชี      ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ชื่อบัญชี           คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เลขที่บัญชี            565-2-64561-2 
 

6. ขอให้ท่ำนส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน พร้อมแนบแบบฟอร์มหลักฐำนกำรช ำระเงิน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)  
 มำที่ E-mail: hacc.meeting@gmail.com  
 
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม :- 
ศูนย์ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ภำคใต้ (HACC-ST) 
คุณกันฑ์กนิษฐ์  แก้วผนึก โทรศัพท์ 074-451014 / 087-6303733 

https://qrgo.page.link/e7524
https://qrgo.page.link/7SrLv
mailto:hacc.meeting@gmail.com


 
โครงการอบรม Risk Management/ Risk Register ครั้งที่ 3 

(ส าหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 ในยุคปัจจุบัน “การบริหารความเสี่ยง” เป็นประเด็นที่ทุกภาคโรงพยาบาลให้ความส าคัญกันมากขึ้น
เนื่องจาก ส่งผลโดยตรงกับผลลัพธ์ของการบริหารจัดการองค์กร เพราะเมื่อเกิดอุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ขึ้น มักเกิดผลกระทบในหลากหลายด้านตามมา อาทิเช่น ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านคุณภาพของ
กระบวนการรักษาหรือการบริการ  และเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นในหน่วยงาน การจัดท าบัญชีบริหารความเสี่ยง 

(Risk Register) จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญ  
 Risk Register เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารความเสี่ยง โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง (วางแผนและน าไปปฏิบัติ) การ
ติดตามและทบทวน กระบวนที่ออกแบบมาเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สะท้อนให้หน่วยงานเข้าใจและเห็นความส าคัญในการจัดท าบัญชีบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 ศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) และสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความส าคัญจึงก าหนดจัดโครงการอบรม Risk Management/Risk 
Register ครั้งที่ 3 (ส าหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน  2564 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
หน่วยงานและสามารถบันทึกในตาราง Risk Register ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

และสามารถบันทึกในตาราง Risk Register ได้  
2.3 เพ่ือให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่มีการใช้ระบบ Risk Register ในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
3. วิธีการ  

3.1  บรรยายให้ความรู้ 
3.2  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ 
3.3  แลกเปลี่ยน / ซักถาม 
 

 
 



4. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน 
4.1  ตัวแทนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12  จ านวน 180 คน 

 รูปแบบการอบรม : แบบ On-site 80 คน และ แบบ Online 100 คน/Accounts รวม 180 คน 

 ค่าลงทะเบียน : 
    -ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน 

  -ช าระค่าลงทะเบียนหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน 
  ปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หรือ ปิดรับสมัครทันทเีมื่อเต็มจ านวน 

 4.2  คณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) จ านวน 20 คน 
 

5. วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 
 5.1  รศ.นพ.ธวัช          ชาญชญานนท์    

5.2  อาจารย์วนิดา    แซ่อ่ึง 
5.3  พญ.วรรณา  อังคสุวรรณ 
5.4  นพ.เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต 

          5.5  ผศ.นพ.โกเมศวร์      ทองขาว 
 5.6  คุณลักษมี            สารบรรณ 

5.7  คุณอุสาห์    เพ็งภารา 
5.8  คุณสุมณฑา  กบิลพัตร 
5.9  คุณภควดี  นนท์พันธ์ 
5.10 คณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) 

 

6. วัน เวลา สถานที่  
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) 
ผู้ประสานงาน นางสาวกันฑ์กนิษฐ์   แก้วผนึก  โทร 074-451014  เบอร์มือถือ 087-6303733 
E-mail :hacc.meeting@gmail.com  
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
8.2 บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ

หน่วยงานและสามารถบันทึกในตาราง Risk Register ได้  
8.3 โรงพยาบาลในพ้ืนที่มีการใช้ระบบ Risk Register ในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.4 ความเสี่ยงโรงพยาบาลในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง 

mailto:hacc.meeting@gmail.com


(ร่าง)ก าหนดการ 
โครงการอบรม Risk Management/ Risk Register ครั้งที่ 3 

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี 

 
วันพฤหัสบดีที ่10 มิถุนายน 2564 
รูปแบบการอบรม : แบบ On-site 80 คน และ แบบ Online 100 คน/Accounts 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   
09.00 – 10.30 น. มาตรฐานการบรหิารความเสี่ยง ภาพรวม รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. ถอดรหัสมาตรฐานความเสี่ยง ฉบบัท่ี 4 ผศ.นพ.โกเมศวร์   ทองขาว 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.30 น ถอดรหัสข้อเสนอแนะความเสีย่งดว้ย NER    รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 16.30 น. -วิเคราะห์ GAP  

-การจัดท า Action plan ตามข้อเสนอแนะความเสี่ยง และWorkshop 
รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์ และคณะ 

 
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 
รูปแบบการอบรม : แบบ On-site 80 คน และ แบบ Online 100 คน/Accounts 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30 น. มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภัย  การถอดรหสั รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์ และคณะ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. Concept Register และ Workshop คุณลักษมี    สารบรรณ และคณะ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.30 น  Register ตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 16.30 น. Register ตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภัย (ต่อ) รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์ และคณะ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมาให้วันอบรม :- 

1. Recommendation ของโรงพยาบาล 
2. หนังสือมาตรฐาน ฉบับท่ี 4 หรือไฟล์ 
3. หนังสือ 2P safety หรือไฟล์ 
4. 5.Notebook 
5. รางปลั๊กไฟ (ถ้ามี) 


