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ค าน า 

ความเสีย่ง (Risk) หมายถงึโอกาสที่จะประสบกบัความสูญเสยีหรอืสิง่ไม่พงึประสงค์เช่นความสูญเสยีที่
เกิดกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสียรายได้ การสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
ทรพัย์สิน การบาดเจ็บหรืออันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล การท าลายสิ่งแวดล้อมภาระในการชดใช้
ค่าเสยีหาย ความปลอดภยัและความพงึพอใจในการรบับรกิารเป็นความต้องการหลกัของผู้ป่วยและบุคลากรผู้
ให้บรกิาร โรงพยาบาลพรา้วจงึได้มุ่งมัน่ที่จะพฒันาระบบบรกิารให้มคุีณภาพได้มาตรฐานโดยพฒันางานด้าน
การบรหิารบรกิาร และวชิาการให้มคีวามสอดคล้องและบูรณาการการบรหิารความเสี่ยงเป็นระบบงานส าคญัที่
จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทัง้ชีวิตทรพัย์สินชื่อเสียงของผู้รบับริการและองค์กรความเสี่ยงและความ
เสยีหายที่เกิดขึ้นจากการบริการเป็นสาเหตุให้เกิดการร้องเรยีนเพื่อเรียกร้องค่าเสยีหายจากสถานบริการผู้
ให้บรกิารและมีแนวโน้มเพิม่มากขึ้นท าให้ผู้ให้บรกิารเสยีก าลงัใจในการท างาน ผู้รบับรกิารขาดความมัน่ใจใน
การรบับรกิารจากเหตุผลส าคญัดังกล่าวการป้องกนัความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความเสียหายจงึเป็นแนวทางที่ดี
และจ าเป็นที่ทุกคนในโรงพยาบาลต้องเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์จากการบริการ จากการทบทวน
ความเสีย่งทัง้ทางดา้นคลนิิก และความเสีย่งทัว่ไป รายงานอุบตัิการณ์ ผลการวเิคราะหพ์บว่าโรงพยาบาลพรา้ว
ยงัมคีวามเสี่ยงและยงัไม่ปลอดภยัในหลายๆด้าน หวัหน้างานและทมีทีเ่กี่ยวขอ้งจงึร่วมกนัก าหนดนโยบายดา้น
ความปลอดภยัของผูร้บับรกิารตามหลกั SIMPLE และก าหนดแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหบุ้คลากรทัว่ทัง้โรงพยาบาล
ได้ปฏบิตัิในแนวทางเดยีวกนัให้เกดิผลด ีและเพิม่คุณภาพการรกัษาพยาบาล เพื่อลดความผดิพลาดและความ
รุนแรงจากเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ลดปัญหาร้องเรยีนดา้นคุณภาพบรกิาร จงึขอใหบุ้คลากรทุกท่านร่วมมอืใน
การเฝ้าระวงัและปรบัปรุงระบบเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายผู้ป่วยปลอดภยั
และบุคลากรปลอดภยั 
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สารบญั 

หวัข้อ                                                                                                                                          หมายเลข 

ค าน า  
สารบญั   
ประกาศคณะกรรมการสถาบนัรบัรองคุรภาพสถานพยาบาลเรื่องมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความ
ปลอดภยั 

1 

มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั 9 ขอ้ และรายละเอยีดการด าเนินการ 3 
2P Safety Goal 5 
RCA 5 ขัน้ตอน 6 
ประกาศโรงพยาบาลพรา้วนโยบายขบัเคลื่อนความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรทางการ
แพทย์ 

7 

นโยบายบรหิารความเสีย่ง โรงพยาบาลพรา้ว                                                                                      8 
นโยบายการพทิกัษ์สทิธขิองผูป่้วยโรงพยาบาลพร้าว  9 
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการพทิกัษ์สทิธผิูป่้วยของโรงพยาบาลพรา้ว 10 
แนวทางปฏบิตักิารใหป้ระวตักิารรกัษาของผูป่้วย 14 
แนวทางปฏบิตักิารใหข้อ้มูลการรกัษาของผูป่้วยทางโทรศพัท์ 15 
แนวทางปฏบิตักิารใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบับุคลากรโรงพยาบาลพรา้ว 16 
แนวทางปฏบิตักิารป้องกนัเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาลพรา้ว 17 
เป้าหมายคุณภาพ ช่องทางการค้นหาความเสีย่งการนรายงาน และค าจ ากดัความการบรหิาร
ความเสีย่ง                 

18 

ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียง  
1. ขัน้ตอนท่ี 1 การค้นหาความเส่ียง 20 
2. ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง  

• การแบ่งประเภทความเสีย่ง                   21 

• การแบ่งระดบัความรุนแรง และการจดักลุ่มความเสีย่ง 50 
3. ขัน้ตอนท่ี 3 การจดัการความเส่ียง               51 

• Workflow ระบบบรหิารความเสีย่งและการรายงานอุบตักิารณ์ใน HRMS          53 

• เหตุฉุกเฉินทีต่อ้งรายงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทนัท ี(DCIRs)   54 

• แบบฟอรม์รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องตน้ 56 

• แบบฟอรม์รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องตน้กรณีอุบตัเิหตุรถพยาบาล 57 

• แบบฟอรม์รายงาน DCIRs ส าหรบัปลดักระทรวงสาธารณสุข 58 

• กลยุทธ์ในการบรหิารความเสีย่ง 59 
4. ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล                  

• ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน 60 



• การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 61 

• การจดัการความเสีย่งตามล าดบัความส าคญั 62 
5. ขัน้ตอนการเข้าใช้งาน โปรแกรมรายงานความเส่ียง ระบบ HRMS on Cloud 63 
  
ภาคผนวก  
1. แบบบนัทกึค ายนิยอมในการใหข้อ้มูลการรกัษาทางโทรศพัท์ 
2. แบบค ารอ้งขออนุมตัเิปิดเผยประวตักิารรกัษาของผูป่้วย 
3. หนังสอืยนิยอมใหเ้ปิดเผยประวตักิารรกัษาของผูป่้วย 
4. แบบรายงานอุบตักิารณ์  
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มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั 9 ข้อ รายละเอียดการด าเนินงาน 

   การผ่าตดัผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง ผิดหตัถการ สถานพยาบาลต้องด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สถานพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบติัเพ่ือ 

การป้องกนัความไม่ปลอดภยัต่อผู้ป่วยใน 

ประเดน็ท่ีก าหนด 

2. สถานพยาบาลแสดงจ านวนอุบติัการณ์ ท่ี 

เกิดข้ึนแต่ละปีในประเดน็ท่ีก าหนด 

3. กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ม ี

ผลกระทบถึงตวัผู้ป่วย (ระดบั E ขึ้นไป)  

ให้สถานพยาบาลทบทวนวิเคราะห์หา 

สาเหตุราก  

4. จดัท าแผนควบคมุป้องกนัความเส่ียงและ 

มีผลการด าเนินงานตามแผนแสดงแก่ผู ้

เยี่ยมส ารวจ 

   การติดเชือ้ท่ีส าคญัในสถานพยาบาลตามบริบทของ 
   องคก์รในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI 

   บุคลากรติดเชือ้จากการปฏิบติั หน้าท่ีซ่ึงตรงกบั 
   มาตรฐาน 

   การเกิด medication error และ adverse drug event 

   การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด 

   การระบุตวัผูป่้วยผิดพลาด 

   ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค 

   การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ/ 
    พยาธิวิทยาคลาดเคล่ือน 

   การคดักรองท่ีห้องฉุกเฉินคลาดเคล่ือน 
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มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบบัท่ี 4 

การผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ มาตรฐาน III-4.3  การดูแลเฉพาะ ข.การผ่าตดั (4) 

การตดิเชือ้ทีส่ าคญัในสถานพยาบาลตามบรบิทของ 

องคก์รในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI 

มาตรฐาน II-4.2 การปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการติดเชือ้  

ข.การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะ (1) 

บุคลากรตดิเชือ้จากการปฏบิตั ิหน้าทีซ่ึ่งตรงกบั 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน II-4.2 การปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ 

ข.การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะ (3) 

การเกดิ medication error และ adverse drug event 
มาตรฐาน II-6.1 การก ากบัดูแลและสิง่แวดลอ้มสนับสนุน  

ก. การก ากบัดูแลการจดัการดา้นยา  (3) 

การใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู่ ผดิชนิด มาตรฐาน II-7.4 ธนาคารเลอืดและงานบรกิารโลหติ 

การระบุตวัผูป่้วยผดิพลาด มาตรฐาน III-1 การเขา้ถงึและการเขา้รบับรกิาร (8) 

ความคลาดเคลื่อนในการวนิิจฉัยโรค 
มาตรฐาน III-2 การประเมนิผูป่้วย  

ค.การวนิิจฉัยโรค (4) 

การรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/พยาธวิทิยา 

คลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน II-7.2 บรกิารหอ้งปฏบิตัิการทางการแพทย ์/

พยาธวิทิยาคลนิิก  

ข.การใหบ้รกิาร (3)   

II-7.3 พยาธวิทิยากายวภิาค และ  

II-7.5 บรกิารตรวจวนิิจฉัยอื่นๆ 

การคดักรองที่หอ้งฉุกเฉินคลาดเคลื่อน มาตรฐาน III-1 การเขา้ถงึบรกิาร (3) 
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โรงพยาบาลพรา้วโรงพยาบาลพรา้วโรงพยาบาลพรา้ว   

ร่วมสนบัสนุนนโยบาย ร่วมสนบัสนุนนโยบาย ร่วมสนบัสนุนนโยบาย 222PPP   SSSaaafffeeetttyyy   GGGoooaaalll   

เป้าหมายเพื่เป้าหมายเพื่เป้าหมายเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย และบุคลากรอความปลอดภยัของผูป่้วย และบุคลากรอความปลอดภยัของผูป่้วย และบุคลากร   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medication and Blood Safety 

การใชย้าและใหเ้ลือดที่ปลอดภยั 

 

Emergency Response 

การตอบสนองภาวะฉกุเฉินที่พรอ้ม 

และปลอดภยั 
 

Line Tubing & Cather and 

Laboratory 

การดูแลสายและส่งตรวจที่ปลอดภยั 
 

Patient Care Process 

กระบวนการดแูลผูป่้วยที่ปลอดภยั 

 

Infection and Prevention 

Control 

การควบคุมและป้องกนัการ 

ติดเชื่อที่ปลอดภยั 

Mental Health and Mediation 

การดูแลดา้นจติใจของ 

บุคลากรที่ปลอดภยั 
 

Environment and Work Condition 

สิง่แวดลอ้มที่ปลอดภยั 

ส าหรบับุคลากร 

Line (Ambulance) and Legal 

issues 

การใชร้ถพยาบาลฉกุเฉินที่ปลอดภยั 
 

Process of Work 

กระบวนการท างานของบุคลากร 

ที่ปลอดภยั 
 

Infection and Exposure 

การป้องกนับุคลากรติดเชื้อที่

ปลอดภยั 

 

 

Security and Privacy of 

 Information And Social Media 

ขอ้มูลและการสือ่สารที่ปลอดภยั  

 

Safe Surgery and Invasive 

Procedure 

กระบวนการผา่ตดัที่ปลอดภยั 
 

S 

I 

M 

P 

L 

E 

PERSONAL SAFETY บุคลากรปลอดภยั     PATIENT SAFETY ผูป่้วยปลอดภยั 
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RCA 5 ขัน้ตอน 

 

ขัน้ตอนท่ี วิธีการทบทวน 

ขัน้ตอนท่ี 1 เรยีงรอ้ยเรื่องราว (Story & Time line) 

ขัน้ตอนท่ี 2 หาจุดเปลีย่น (Unsafe Act.) 

ขัน้ตอนท่ี 3 

รบัฟังคนท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ 
6. สถานการณ์ขณะทีเ่กดิเหตกุารณ์เป็นอย่างไร 
7. ไดร้บัขอ้มูลอะไร 
8. แปลความหมายของขอ้มูลอะไร อย่างไร 
9. มขีอ้จ ากดัในการท างานอะไร 
10. ตอ้งการสนับสนุนอะไร 
11. ถามท าไมซ า้หลายๆครัง้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 
หาปัจจยัทีเ่ป็น workplace factor และ 
organization factor 

ขัน้ตอนท่ี 5 ออกแบบระบบดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์
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นโยบายความเส่ียง รพ.พร้าว 
การบรหิารจดัการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงพยาบาล ให้บุคลากรทุกคนมหีน้าที่เฝ้าระวงั 

ค้นหา และรายงานความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ป่วย บุคลากร ผู้มาเยือน 
ปลอดภยัจากภาวะเสีย่งมทุกประเภททีเ่กดิขึน้ในโรงพยาบาล โดยมนีโยบายมุ่งเน้นดงัน้ี 
1. เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกทมีคร่อมสายงาน ต้องมกีารบรหิารความเสี่ยงโดย การค้นหา ประเมนิ

ความเสีย่ง ก าหนดมาตรการ และตดิตามประเมนิผล เฝ้าระวงัความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง 
2. เจา้หน้าที่ทุกคนเป็นผู้จดัการความเสี่ยงโดยผู้ทีพ่บอุบตักิารณ์เป็นผูจ้ดัการความเสีย่ง (Risk Manager) ให้

จดัการแกไ้ขในเบื้องตน้กบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ และรายงานตามแนวทางการรายงานอุบตักิารณ์ 
3. การรายงานอุบตัิการณ์และความเสีย่งเป็นสิง่ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏบิตัิเมื่อพบเหน็อุบตัิการณ์ โดยไม่มี

การต าหนิหรอืกล่าวโทษซึ่งกนัและกนั ทัง้ผูร้ายงานและผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัอุบตัิการณ์ ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีแ่ต่
ละท่านตอ้งเขยีนรายงานอุบตักิารณ์อย่างน้อย 1 อุบตักิารณ์ในแต่ละเดอืน 

4. ให้มีการรายงานอุบัติการณ์เกือบพลาด (Near miss) คือไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น แต่มีโอกาสท าให้เกิด
อุบตักิารณ์ขึน้ได ้หรอื เกดิความคลาดเคลื่อนขึน้ แต่ยงัไม่ถงึผูป่้วย 

5. ทุกหน่วยงานทุกทมีคร่อมสายงานต้องมกีารค้นหาความเสี่ยงเชงิรุกจากกจิกรรมทบทวน 12 กิจกรรม การ
ทบทวนเวชระเบยีนโดยใช ้trigger tool  และเครื่องมอือื่นๆ 

6. ระดับหน่วยงานต้องทบทวนอุบัติการณ์ และวางมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ ้า 
อุบัติการณ์ รุนแรง ระดับ G-I ให้ระดับทีมคร่อมสายงานวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ RCA (Root Cause 
Analysis) เพื่อจดัท าแนวทางและมาตรการป้องกนัความเสีย่ง 

7. ทุกหน่วยงานจะตอ้งมกีารสรุปรายงานอุบตักิารณ์ทุกๆ สปัดาหเ์ขา้ระบบบรหิารความเสีย่งของโรงพยาบาล 
แม่ไม่มอีุบตัิการณ์เกิดขึ้น โดยส่งผ่านหวัหน้าฝ่าย/หวัหน้างานมายงัทมีบรหิารความเสี่ยงทุกวนัศุกร์ และ
จดัท าบญัชรีายการความเสีย่งของหน่วยงานทุก 3 เดอืน 

จงึประกาศมาให้ทราบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัที ่ 22 กรกฎาคม 2559 
 
 
 

(นาย สมติ ศมพนัธ์พงศ์) 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพรา้ว 
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การบริหารความเส่ียง 

โรงพยาบาล พร้าว อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป้าหมาย  

ผูป่้วย ผูม้ารบับรกิาร เจา้หน้าที ่องคก์รมคีวามปลอดภยัและอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั 
ช่องทางการค้นหา/รายงานความเส่ียงของหน่วยงาน/ทีมคุณภาพ 
1. การทบทวนเวชระเบยีน 
2. การทบทวน  12  กจิกรรม 
3. การ round ผูป่้วยร่วมกนัของสหวชิาชพี /การดูแลขา้งเตยีง 
4. Grand round / Quick round ของทมีคุณภาพ /หวัหน้างาน / คณะกรรมการความเสีย่ง5. การรายงาน

ความเสีย่งของหน่วยงาน / ทมีคุณภาพ ประจ าทุกเดอืน 
5. ใบรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่ง (ใบ IR) 
6. ตูร้บัความคดิเหน็/ขอ้รอ้งเรยีน/จดหมาย 
7. โทรศพัท์ 
8. Website ของโรงพยาบาล/ face book/ Line เป็นตน้ 
9. แบบสอบถามความพงึพอใจ/การสอบถามโดยตรง   
10. ระบบการรายงานเหตุการณ์นอกเวลาราชการ 

ค าจ ากดัความการบริหารความเส่ียง 
1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะประสบกบัความสูญเสยีหรอืสิง่ไม่พงึประสงค์เช่นความสูญเสยีที่

เกิดกบัผู้ป่วยและผู้ใช้บริการการเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสียรายได้การสูญเสยีหรอืความเสียหายต่อ
ทรพัย์สนิ การบาดเจ็บหรอือันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล การท าลายสิ่งแวดล้อม  ภาระในการ
ชดใชค่้าเสยีหาย 

2. บญัชีรายการความเส่ียง (Risk Profile) หมายถึง รายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผู้รบัผิดชอบ/
หน่วยงานได้รวบรวมจดัท าขึ้น ตามหลกั SIMPLE โดยอาศยัการเรยีนรู้จากประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต 
การทบทวนต่าง ๆ  และการส ารวจภายในหน่วยงานของตนเอง เพื่อเป็นประเด็นส าคญัในการเฝ้าระวงั 
โดยมทีัง้ระดบัโรงพยาบาล  กลุ่มงาน/แผนก หน่วยงาน 

3. อบุติัการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse  Event) หมายถงึ อนัตรายที่ผูป่้วยไดร้บัซึ่งเกิดจากการรกัษา และ
ไม่ไดเ้ป็นผลสบืเน่ืองมาจากโรค หรอืความผดิปกติเดมิของผูป่้วย อนัตรายดงักล่าวส่งผลให้ระยะเวลาการ
รกัษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรอืเกิดความพกิารตามมาลกัษณะสิง่ที่ไม่พงึประสงค์  ได้แก่การบาดเจ็บ
เหตุรา้ยภยัอนัตรายการคุกคามก่อใหเ้กดิความรูส้กึไม่มัน่คงความไม่แน่นอน  การถูกเปิดเผย 

4. ความผิดพลาดในการดูแลรกัษา (Medical Error) หมายถึงความลม้เหลวของการดูแลรกัษาที่วางแผน
ไวห้รอืการวางแผนการรกัษาทีไ่ม่ถูกตอ้งในการบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ 

5. เหตุเกือบพลาด (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกือบท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์หรอืไม่เกดิขึ้นเพราะแก้ไขสถานการณ์ไดท้นั หรอืดว้ยความบงัเอญิป้องกนัได้ทนัก่อนเกิดเหตุ  มี
การบรรเทาอาการก่อน 
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6. อุบติัการณ์รุนแรงหมายถึง ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ซึ่งผู้ประสบเหตุการณ์ต้อง

รายงานหวัหน้างาน/หัวหน้าเวรในทันทีหรือโดยเร็วที่สุด ได้แก่ อุบติัการณ์ระดับ 4 ของความเส่ียง
ทางด้านทัว่ไป และอุบติัการณ์ระดบั G-H-I ของความเส่ียงทางด้านคลินิกยกตวัอย่างเช่น 

- บุคลากร/ผู้รบับรกิารเสยีชวีติโดยไม่คาดคดิ 
- อคัคภียั 
- อุบตัเิหตุหมู่ 
- ขอ้รอ้งเรยีนกล่าวหาทีอ่าจมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงโรงพยาบาล 
- ความคลาดเคลื่อนทางยา 
- ผูป่้วย/เจา้หน้าทีพ่ยายามฆ่าตวัตาย หรอืท ารา้ยร่างกายตนเอง หรอืผูอ้ื่น 
- การระบาดของโรค/อุบตัเิหตุ/อุบตัภิยัรุนแรง 
- การโจรกรรมทรพัยส์นิของทางราชการ/เจา้หน้าที/่ผูร้บับรกิาร 
- เกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของทางราชการ/เจา้หน้าที/่ผูร้บับรกิาร 

7. Sentinel event  
 เหตุการณ์ส าคญัทีต่อ้งรายงานเร่งด่วน (Sentinel Event) ของโรงพยาบาลพรา้วแบ่งเป็น ๒ดา้น  ดงัน้ี 

  7.1 Sentinel event ด้านการรกัษาพยาบาล (Medical) 
7.1.1 การเกดิทุพพลภาพถาวร หรอืการเสยีชวีติของผูร้บับรกิาร ประชาชน บุคลากรทีอ่ยู่ใน

       โรงพยาบาลโดยไม่คาดหมาย (unexpected death)เช่น 

- ขณะผ่าตดั หรอื หลงัผ่าตดั ไม่เกนิ 24 ชัว่โมง  
- ขณะท าหตัถการ หรอืหลงัท าหตัถการเสีย่งสูง เช่น chest drain, CPR, defibrillation, 

Vacuum  
- มารดา หรอื ทารก เสยีชวีติจากการคลอด 
- จากอุบตัเิหตุรา้ยแรงขณะอยู่รกัษาในรพ.(พลดัตกเตยีง, ถูกไฟฟ้าชอ็ต) 
- จากการฆ่าตวัตาย หรอืถูกฆ่า ขณะอยู่ในโรงพยาบาล 
- ผลแทรกซ้อนจากการใหก้ารรกัษาผดิคน (ใหย้า, เลอืด, ท าหตัถการส าคญั) 

  7.1.2 การเกดิความเสยีหายรา้ยแรงแก่ผูร้บับรกิารและประชาชนทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมี 
 ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล/บุคลากร เช่น 

- ผ่าตดัหรอืท าหตัถการ ผดิคน ผดิขา้ง ผดิอวยัวะ 

- เครื่องมอืหรอืวสัดุทางการแพทยต์กคา้งในร่างกายผูป่้วยจากการท าหตัถการ 

- ใหย้า ใหเ้ลอืด ผดิคน ผดิชนิด ผดิกลุ่ม แลว้เกดิปฏกิริยิารุนแรง 

- พยายามฆ่าตวัตาย/ฆ่าตวัตายส าเรจ็/ท ารา้ยผูอ้ื่น 

- ขอ้รอ้งเรยีนทีม่คีวามเสีย่งต่อการฟ้องรอ้ง 

- มโีรคระบาด/โรคตดิต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรอืตามพระราชบญัญตัิ 

โรคตดิต่อ 
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 7.2 Sentinel eventด้านความเส่ียงทัว่ไป (Non-medical) อุบตักิารณ์ที่คาดว่าอาจมผีลกระทบ 
 รา้ยแรงกบัโรงพยาบาล/ผูร้บับรกิาร/ประชาชนทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล เกดิความรุนแรงหรอืมคีวาม 
 เสยีหายกระทบการใหบ้รกิารหลกัของโรงพยาบาลในวงกวา้ง 

7.2.1 อคัคภียั, แผ่นดนิไหว, ตกึถล่ม, วาตภยั, อุทกภยั 

7.2.2 เหตุระเบดิ, เกดิจลาจล,  การปลน้จี,้ เกดิความรุนแรงในโรงพยาบาล 

7.2.3 การรัว่ไหลของสารเคม/ีชวีภาพ/กมัมนัตรงัส/ีระบบก๊าซทางการแพทย์ 

7.2.4 เหตุการณ์ใดๆทีเ่สีย่งต่อการเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของบุคลากร/รพ. 

ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 คน้หาความเสีย่ง 
ขน้ตอนที ่2ประเมนิและวเิคราะห์ 
ขัน้ตอนที ่3การจดัการความเสีย่ง 
ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิผล 

ขัน้ตอนท่ี  1 ค้นหาความเส่ียง 
1.1 การค้นหาจากอดีต 

รายการ ความถ่ีในการปฏิบติั 
12.  ศกึษาความสูญเสยีของหน่วยงานทีผ่่านมา   1 ครัง้ / เดอืน 
13. เรยีนรูป้ระสบการณ์หรอืความผดิพลาดของคนอื่น ทุกเดอืน 
14. ทบทวนเวชระเบยีน 
Death Case  
     Refer unplan 
Discharge  

 
100 % 
100 % 
5 % 

15. วเิคราะหร์ายงานอุบตักิารณ์ ( Incidence Report   ) 1 ครัง้ / เดอืน 
16. ทบทวน  Risk Profile   1 ครัง้ / เดอืน 
17. ทบทวนและปรบัปรุง  Risk Profile   ทุก  6  เดอืน 
18. ทบทวนขอ้รอ้งเรยีน   100 % 
19. รายงานประชุมประจ าเดอืน   1 ครัง้ / เดอืน 

1.2 การศึกษาจากการส ารวจสภาพการในปัจจุบนั 
  รายการ ความถ่ีในการปฏิบติั 

20. C 3 THER ทุกวนั 
21. Pre – Post Conference ทุกวนั 
22. สงัเกตขณะปฏบิตังิาน ทุกวนั 
23. ตรวจเยีย่มผูป่้วย ทุกวนั 
24. ตรวจสอบเวชระเบยีน 1 ครัง้ / เดอืน 
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  รายการ ความถ่ีในการปฏิบติั 
25. Case Conference ร่วมกบัสหสาขาวชิาชพี 1ครัง้ / เดอืน 
26. ส ารวจสิง่แวดลอ้มและระบบบรกิาร 1ครัง้ / เดอืน 
27. ทบทวน 12 กจิกรรม  ตามความเหมาะสมของกจิกรรม 

- หน่วยงานทางคลนิิก ทบทวนทัง้ 12 กจิกรรม 
- หน่วยงานสนับสนุน ทบทวนอย่างน้อยกจิกรรม ไดแ้ก่ 
กจิกรรมที ่2 , 5 , 8 , 10 , 11 , 12 และหากหน่วยงานใดม ี
ลกัษณะของงานทีต่อ้งท างานทดแทน เช่น ช่างไฟฟ้า ช่าง
ประปา ฯลฯ ควรเพิม่การทบทวนในกจิกรรมที ่4 ดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง   
การประเมินความเสี่ยงจะครอบคลุมถึงการจ าแนกประเภทการประเมินระดับความรุนแรงและการ

ประมวลผลข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการจัดการกับค่าเรียกร้องความ
เสยีหาย เป็นตน้ 

รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ NRLS & HRMS on Cloud ปีงบประมาณ 2564 มีทัง้หมด 
จ านวน 314 เรื่องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

1. กลุ่มอุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นคลนิิก (Clinical Risk Incident) แยกเป็น 2 หมวด  
1.1 หมวด Patient Safety Goals (Common Clinical Risk Incident) จ านวน 128 เรื่อง 
1.2 หมวด Specific Clinical Risk Incident จ านวน 89 เรื่อง 

2. กลุ่มอุบตักิารณ์ความเสีย่งทัว่ไป (General Risk Incident) จ านวน 97เรื่อง แยกเป็น 
2.1 หมวด Personnel Safety Goalsจ านวน 72เรื่อง 
2.2 หมวด Organization Safety Goals จ านวน 25 เรื่อง 

โดยรายการอุบตัิการณ์ความเสีย่งทุกรายการจะมรีหสัซึ่งเป็นตวัอกัษรย่อและตวัเลขก ากบัไว้ เพื่อบอก
ใหรู้้ว่ารายการอุบตักิารณ์ความเสี่ยงนัน้อยู่ใน กลุ่ม หมวด ประเภท และประเภทย่อยของอุบตัิการณ์ความเสีย่ง
ใด รายละเอยีดดงัตาราง 

 
กลุ่มอุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นคลนิิก (Clinical Risk Incident: C) ** Common Clinical Risk** 

อกัษร
ย่อ 

หมวด อกัษร
ย่อ 

ประเภท ตวัเลข 
หลกัหน่วย 

ประเภทย่อย 

P 
 

Patient Safety 
Goals หรอื 
Common  
Clinical 
Risk Incident 

S Safe Surgery 1 Safe Surgery and Invasive Procedure 
2 Safe Anesthesia 
3 Safe Operating Room 

I 
 
 
 

Infection  
Prevention  
and Control 
 

1 Hand Hygiene 
2 Prevention of Healthcare Associated 

Infection 
3 Isolation precautions 
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กลุ่มอุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นคลนิิก (Clinical Risk Incident: C) ** Common Clinical Risk** 
อกัษร
ย่อ 

หมวด อกัษร
ย่อ 

ประเภท ตวัเลข 
หลกัหน่วย 

ประเภทย่อย 

  
 

4 
 

Prevention and Control Spread of Multi 
drug Resistant Organisms (MDRO 

 M Medication & 
Blood Safety 

1 Safe from Adverse Drug Events (ADE) 
2 Safe from Medication Error 
3 Medication Reconciliation 
4 Rational Drug Use (RDU) 
5 Blood Transfusion Safety 

P Patient Care  
Process 

1 Patient Identification 
2 Communication 
3 Reduction of Diagnostic Errors 
4 Preventing Common Complications 
5 Pain Management 
6 Refer and Transfer Safety 

L Line, Tube,  
and Catheter  
& Laboratory 

1 Catheter, Tubing Connection, and Infusion 
Pump 

2 Right and Accurate Laboratory Results 
E Emergency  

Response 
1 Response to the Deteriorating Patient 
2 Medical Emergency 
3 Maternal and Neonatal Morbidity 
4 ER Safety 

O Other (อื่น ๆ  
ซึ่งไม่สามารถ 
จดัเขา้ SIMPLE  
ได)้ 

1 อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ SIMPLE 
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กลุ่มอุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นคลนิิก (Clinical Risk Incident: C) ** Specific Clinical Risk** 
อกัษร
ย่อ 

หมวด อกัษร
ย่อ 

ประเภท ตวัเลข 
หลกัหน่วย 

ประเภทย่อย 

S Specific Clinical  
Risk Incident 

G Gynecology & 
Obstetrics 
diseases and 
procedure 

1 Maternal Health Care Process  
2 Child Health Care Process  
3 Gynecology diseases and procedure  

  S Surgical 
diseases and 
procedure 

1  Specific complications in Surgery  
2  Urological Surgery  

  M Medical 
diseases and 
procedure 
 

1 Respiratory System  

    2  Cardiovascular System  
    3  Gastrointestinal System  
    4  Neurological System 
    5  Specific Complications of Medical 

Procedure  
    6  Medical Emergencies Complications  
  P Pediatric 

diseases and 
procedure 

1  Pediatric Disease  

    2  Pediatric Medical Disease/ Complications 
  O Orthopedic 

diseases and 
procedure 

1  Ortho-Surgery Complications  

  E Eye, Ear, Nose, 
Throat diseases 
and procedure 

1  Eye/Ophthalmic Diseases  

    2  ENT Diseases  
  D  Dental diseases 

and procedure  
1  Dental Treatment Complications  
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กลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงทัว่ไป (General Risk Incident: G)   

อกัษร
ย่อ 

หมวด อกัษร
ย่อ 

ประเภท ตวัเลขหลกั
หน่วย 

ประเภทย่อย 

P Personnel  

Safety  

Goals 

S Security and  
Privacy of 
Information and 
Social Media 

1  Security and Privacy of Information  

2  Social Media and Communication 
Professionalism  

I Infection and 
Exposure 

1  Fundamental of Infection Control and 
Prevention for Workforce  

2  Specific Infection Control and Prevention for 
Workforce  

 Mental Health and 
Mediation 

1 Mental Health 

2  Mediation  

  P Process of work 1  Fundamental Guideline for Prevention of 
Work-Related Disorder  

2  Specific Guideline for Prevention of Work 
Related Disorder  

3  Fitness for Work or Duty Health 
Assessment 

L Lane (Ambulance) 
and Legal Issues 

1  Ambulance and Referral Safety  

2  Legal Issues  

E Environment and 
Working 
Conditions 

1  Safe Physical Environment  

2  Working Conditions  

3  Workplace Violence  

O Other (อื่น ๆ ซึ่งไม่
สามารถจดัเขา้ 
SIMPLE ได)้ 

1  อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ SIMPLE  

O Organization 

Safety Goals 

S Strategy, 
Structure, Security 

1  Strategy System  

2  Structure System  

3  Security System  

I Information 
Technology & 
Communication, 

1  Information Technology & Communication  

2  Internal control & Inventory  
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กลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงทัว่ไป (General Risk Incident: G)   

อกัษร
ย่อ 

หมวด อกัษร
ย่อ 

ประเภท ตวัเลขหลกั
หน่วย 

ประเภทย่อย 

Internal control & 
Inventory 

M Manpower, 
Management  

1  Manpower  

2  Management  
 

P Policy, Process of 
work & Operation  

1  Policy  

2  Process of work & Operation  

L Licensed 
&Professional 
certificate  

1  Professional & Operational Supervision  

E Economy  1  
2  

Financial  

Budget 
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รายการอุบติัการณ์ความเส่ียงในกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงด้านคลินิก(Clinical Risk Incident: C)  
หมวดอุบติัการณ์ความเส่ียงPatient Safety Goals: P (Common Clinical Risk Incident)  
ประเภทอบุติัการณ์ความเส่ียง S: Safe Surgery ม ี3 ประเภทย่อยจ านวน 29 เรื่องไดแ้ก่ 

S1: Safe Surgery and Invasive Procedure จ านวน 18 เรื่อง 
S2: Safe Anesthesia จ านวน 3 เรื่อง 

S3: Safe Operating Roomจ านวน 8 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 CPS101 ผ่าตดัผดิต าแหน่งผดิขา้ง(Surgery or other invasive procedure 
performed on the wrong body part)* 

S1.1 

2 CPS102 
ผ่าตดัผดิคน (Surgery or other invasive procedure performed on the 
wrong patient)* 

S1.1 

3 CPS103 ผ่าตดัผดิชนิด(Wrong surgical or other invasive procedure performed 
on a patient)* 

S1.1 

4 CPS104 Wrong implant/prosthetic***  S1.1 

5 CPS105 บาดเจบ็อวยัวะขา้งเคยีงระหว่างผ่าตดั (Internal organ injury or 
Accidental puncture or laceration)**  

S1.1 

6 CPS106 Perioperative hemorrhage or hematoma**  S1.1 
7 CPS107 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของผูป่้วยระหว่างการผ่าตดัทีป้่องกนัได้ S1.1 
8 CPS108 ผ่าตดัซ ้าโดยไม่ไดว้างแผน S1.1 

9 CPS109 ความคาดเคลื่อนของการส่งผลชิ้นเน้ือหรอืสิง่ส่งตรวจอื่นในกระบวนการ
ผ่าตดั 

S1.1 

10 CPS110 Intraoperative or immediately postoperative/post procedure death in 
an ASA PS I patient*  

S1.1 

11 CPS111 SSI: Surgical Site Infection  S1.2 
12 CPS112 Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis**  S1.3 
13 CPS113 Postoperative Hip Fracture**  S1.3 
14 CPS114 Postoperative Respiratory failure**  S1.3 
15 CPS115 Postoperative Sepsis**  S1.3 
16 CPS116 Postoperative Wound dehiscence**  S1.3 
17 CPS117 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของผูป่้วยหลงัผ่าตดัทีป้่องกนัได้ S1.3 
18 CPS118 เกดิภาวะ Venous Thromboembolism (VTE) หลงัผ่าตดั S1.4 
19 CPS201 เกดิภาวะแทรกซ้อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระงบัความรูส้กึ S2 
20 CPS202 ภาวะหวัใจหยุดเตน้ระหว่างผ่าตดัในผูป่้วย ASA PS I, II  S2 



27 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

21 CPS203 ใส่ท่อหายใจซ ้าภายใน 2 ชัว่โมงหลงัการถอดท่อหายใจ (re-intubation 
within 2 hrs. after ex - tubation)  

S2 

22 CPS301 สิง่แวดลอ้มในหอ้งผ่าตดัไม่ปลอดภยั S3.1 
23 CPS302 ไฟฟ้าส ารองไม่ท างานภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเมื่อไฟดบัระหว่างผ่าตดั S3.1 
24 CPS303 เครื่องมอื-อุปกรณ์ส าหรบัผ่าตดัไม่พรอ้มใชง้าน S3.2 
25 CPS304 ภาวะแทรกซ้อนจากเครื่องมอื/อุปกรณ์เกีย่วกบัการผ่าตดั S3.2 

26 CPS305 เหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนกระบวนการดูแล
ผูป่้วยทีม่ารบัการผ่าตดั 

S3.3 

27 CPS306 การเลื่อนการผ่าตดัทีไ่ม่เร่งด่วนจากความไม่พรอ้มหรอืการประเมนิไม่
ครบถ้วน  

S3.3 

28 CPS307 การมอีุปกรณ์หรอืสิง่ตกคา้งอื่นใดในร่างกายผูป่้วย(Unintended retention 
of foreign object in a patient after surgery or other procedure)***  

S3.3 

29 CPS308 การปฏบิตัโิดยไม่ค านึงถึงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธผิูป่้วย S3.3 

* อา้งองิจากAHRQ, Patient Safety Network, Never Events  

** อา้งองิจาก AHRQ, Patient Safety indicators  

*** อา้งองิจาก NHS, Provisional publication of Never Events reported  

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียงI: Infection Prevention and Control ม ี4 ประเภทย่อยจ านวน 

9 เรื่องไดแ้ก่ 
I1: Hand Hygiene จ านวน 1 เรื่อง 
I2: Prevention of Healthcare Associated Infection จ านวน 4 เรื่อง 
I3: Isolation Precautions จ านวน 3 เรื่อง 
I4: Prevention and Control Spread of Multidrug-Resistant Organisms (MDRO) จ านวน 1เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 CPI101 ไม่ลา้งมอื/ลา้งไม่เหมาะสมตามขอ้บ่งชีข้องการท าความสะอาดมอื 
(5 moments for hand hygiene)  

I1 

2 CPI201 CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection  I2.1 
3 CPI202 VAP: Ventilator-Associated Pneumonia  I2.2 
4 CPI203 CLABSI: Central Line-Associated Bloodstream Infection  I2.3 

5 CPI204 การไม่ปฏบิตัติามแนวทางป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ก่อโรคใน
สถานพยาบาล Standard Precautions (ยกเวน้การลา้งมอื)   

I2 
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6 CPI301 การเกดิระบาดโรคอุบตัใิหม่อุบตัซิ ้า I3 

7 CPI302 
เกดิการระบาดของโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซีน (Vaccine Preventable 
Disease) ภายในโรงพยาบาล I3 

8 CPI303 เกดิการระบาดของโรคตดิต่ออื่นๆ (Other Communication Disease) 
ภายในโรงพยาบาล 

I3 

9 CPI401 การเกดิการตดิเชือ้ดือ้ยา I4 
 
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง M: Medication & Blood Safety ม ี5 ประเภทย่อยจ านวน 29 เรื่องไดแ้ก่ 

M1: Safe from Adverse Drug Events (ADE) จ านวน 7 เรื่อง 
M2: Safe from Medication Error จ านวน 8 เรื่อง 
M3: Medication Reconciliation จ านวน 4 เรื่อง 
M4: Rational Drug Use (RDU) จ านวน 4 เรื่อง 
M5: Blood Transfusion Safety จ านวน 6 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 CPM101 แพย้าซ ้า M1 
2 CPM102 ไม่ม/ีไม่ปฏบิตัติาม Guideline ของการใช ้High Alert Drug  M1.1 
3 CPM103 ผูป่้วยมภีาวะแทรกซ้อนทีป้่องกนัไดจ้ากการไดร้บัยาความเสีย่งสูง M1.1 
4 CPM104 Mis selection of a strong potassium containing solution***  M1.1 

5 CPM105 แพย้า (ยกเวน้แพย้าซ ้า)/ADE: Adverse Drug Events ทีม่คีวามรุนแรง
ระดบั E ขึน้ไป 

M1.2 

6 CPM106 ไม่ม/ีไม่ปฏบิตัติาม Guideline ของการใช ้Fatal Drug  M1.3 
7 CPM107 ผูป่้วยไดร้บัยาทีม่คู่ียาปฏกิิรยิารุนแรง M1.3 

8 CPM201 Medication error: Prescribing (เกดิขอ้ผดิพลาด/อุบตักิารณ์ในขัน้ตอน
การสัง่ใชย้า)  

M2 

9 CPM202 Medication error: Transcribing (เกดิขอ้ผดิพลาด/อุบตักิารณ์ในขัน้ตอน
การคดัลอกยา)  

M2 

10 CPM203 Medication error: Pre-dispensing (เกดิขอ้ผดิพลาด/อุบตักิารณ์ใน
ขัน้ตอนการจดัเตรยีมจ่ายยา)  

M2 

11 CPM204 Medication error: Dispensing (เกดิขอ้ผดิพลาด/อุบตักิารณ์ในขัน้ตอน
การจ่ายยา)  

M2 

12 CPM205 Medication error: Administration (เกดิขอ้ผดิพลาด/อุบตักิารณ์ใน
ขัน้ตอนการใหย้า)  

M2 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

13 CPM206 
ไม่ม/ีไม่ปฏบิตัติาม Guideline เกีย่วกบั Look-Alike Sound-Alike 
Medication Names  

M2.1 

14 CPM207 ผูป่้วยไดร้บัยาในกลุ่ม Look-Alike Sound-Alike Medication Names  M2.1 

15 CPM208 ไม่ม/ีไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานหรอื Guideline ของการใชย้ายกเวน้ HAD, 
Fatal drug, Look-Alike Sound-Alike, Antibiotics  

M2.2 

16 CPM301 ไม่ม/ีไม่ปฏบิตัติาม Guideline เกีย่วกบั Medication Reconciliation  M3 
17 CPM302 ผูป่้วยไม่ไดร้บัยาเดมิต่อเน่ืองจากไม่ไดท้ า Medication Reconciliation  M3 
18 CPM303 ผูป่้วยไดร้บัยาซ ้าซ้อนจากไม่ไดท้ า Medication Reconciliation  M3 

19 CPM304 ผูป่้วยไดร้บัยาทีม่ปีฏกิิรยิากนัโดยไม่ไดท้ า Medication Reconciliation  M3 

20 CPM401 ไม่ม/ีไม่ปฏบิตัติาม Guideline เกีย่วกบั Rational Drug Use  M4 

21 CPM402 
การใชย้าปฏชิวีนะในโรคตดิเชือ้ทีร่ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อกัเสบ เฉยีบพลนัในผูป่้วยนอก 

M4 

22 CPM403 การใชย้าปฏชิวีนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั M4 
23 CPM404 การใชย้าอย่างไม่สมเหตุผล (ยกเว้นยาปฏชิวีนะ)  M4 

24 CPM501 
การใหเ้ลอืดผดิ (Incorrect blood component transfused, IBCT หรอื 
Wrong blood transfused)  

M5 

25 CPM502 การมปีฏิกริยิาจากการได้รบัเลอืด (Transfusion reaction)**  M5 

26 CPM503 
การไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด (Specific requirements not met, SRNM) 
ซึ่งเป็นเหตุใหผู้ป่้วยไดร้บัส่วนประกอบของเลอืดทีไ่ม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 

M5 

27 CPM504 การใหเ้ลอืดทีไ่ม่เหมาะสม (Inappropriate transfusion)  M5 

28 CPM505 
เกดิความผดิพลาดในการน าส่งและจดัเกบ็ส่วนประกอบของเลอืด 
(Handling and storage errors, HSE)  M5 

29 CPM506 
กระบวนการปฏบิตังิาน/ขัน้ตอนการด าเนินงานในการใหเ้ลอืดผูป่้วย
คลาดเคลื่อน จากขอ้ก าหนด (Right blood right patient, RBRP)  M5 

* อา้งองิจาก AHRQ, Patient Safety Network, Never Events  
** อา้งองิจากAHRQ, Patient Safety indicators  
*** อา้งองิจาก NHS, Provisional publication of Never Events reported  
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง P: Patient Care Processes ม ี6 ประเภทย่อยจ านวน 32 เรื่องไดแ้ก่ 

P1: Patient Identification จ านวน 1 เรื่อง 
P2: Communication จ านวน 7 เรื่อง 
P3: Reduction of Diagnostic Errors จ านวน 11 เรื่อง 
P4: Preventing Common Complications จ านวน 5 เรื่อง 
P5: Pain Management จ านวน 6 เรื่อง 
P6: Refer and Transfer Safety จ านวน 2 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 CPP101 Patient Identification  P1 

2 CPP201 
การรายงานอาการหรอืสื่อสารขอ้มูลเกีย่วกบัผูป่้วยไม่เหมาะสม/ไม่
ครบถ้วน 

P2.1 

3 CPP202 
การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจหรอืการรกัษาทางรงัสวีทิยาผดิพลาด/ไม่
ครบถ้วน  

P2.2 

4 CPP203 การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารผดิพลาด/ไม่ครบถ้วน P2.2 

5 CPP204 
การสื่อสารหรอืส่งต่อขอ้มูลการรกัษาพยาบาลผูป่้วยผดิพลาดเช่นไม่
สื่อสาร/ สือ่สารผดิ/สือ่สารไม่ครบถ้วน/สื่อสารล่าชา้ 

P2.2 

6 CPP205 ไม่รายงานCritical Test Results หรอืรายงานล่าช้า P2.3 

7 CPP206 
เกดิความผดิพลาดในการรกัษาพยาบาลซึ่งมสีาเหตุมาจาก Verbal or 
Telephone Order/Communication  

P2.4 

8 CPP207 
เกดิความผดิพลาดจากการใชส้ื่อในกระบวนการรกัษาพยาบาลเช่นใชค้ า
ย่อ/ ชื่อยอ่/สญัลกัษณ์ทีไ่ม่เป็นสากล 

P2.5 

9 CPP301 Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกดิความรุนแรงระดบั G, H, I  P3 

10 CPP302 
(Access & Entry) ผูป่้วยเขา้ถงึหรอืไดร้บับรกิารผดิ/ล่าชา้ไปจากเกณฑ์
หรอืโรคทีเ่ป็น P3 

11 CPP303 
(Patient Assessment) ผูป่้วยไม่ไดร้บัการประเมนิ/ประเมนิผดิ/ประเมนิ
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑอ์าการหรอืการด าเนินโรค P3 

12 CPP304 
(Planning of Care) ผูป่้วยไม่ไดร้บัการวางแผนดูแล/วางแผนไม่
ครอบคลุมหรอืวางแผนผดิไปจากพยาธสิภาพ/สภาวะของโรค P3 

13 CPP305 
(Discharge Planning) ผูป่้วยกลุ่มโรคจ าเป็นไม่ได้รบัการวางแผน
จ าหน่าย/ วางแผนไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์หรอืประเดน็ 

P3 

14 CPP306 
(Patient Care Delivery) ผูป่้วยไดร้บัการดูแลไม่ครอบคลุม/ ไม่เชื่อมโยง/
ไม่สอดคลอ้งตามเกณฑอ์าการหรอืโรค 

P3 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

15 CPP307 
(Patient Care Delivery) ผูป่้วยไดร้บัการท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่งใน
สถานการณ์หรอืสถานทีไ่ม่เหมาะสม 

P3 

16 CPP308 
(Patient Care Delivery) ผูป่้วยไดร้บัอาหารไม่เหมาะสมตามความ
ตอ้งการพืน้ฐานหรอืขอ้บ่งชีข้องโรค/การเจบ็ป่วย 

P3 

17 CPP309 
(Information and Empowerment) ผูป่้วย/ครอบครวัไม่ไดร้บัขอ้มูลเพื่อ
เสรมิพลงัหรอืไดร้บัไม่ชดัเจน/ ไม่ต่อเน่ือง/ไม่เหมาะสมกบัการรบัรูห้รอืมี
ส่วนร่วม 

P3 

18 CPP310 
(Information and Empowerment) ขอ้มูลการวนิิจฉัย/การดูแลรกัษาของ
ผูป่้วยไม่ไดร้บัการบนัทกึหรอืไดร้บัการบนัทกึไม่ครบถ้วนไม่ชดัเจนไม่
เชื่อมโยงต่อเน่ือง 

P3 

19 CPP311 
(Continuity of Care) ผูป่้วยไดร้บัการดูแลไม่ต่อเน่ือง/ไม่เชื่อมโยง/ไม่
สอดคลอ้งกบับรบิทและสภาวะของโรค 

P3 

20 CPP401 
ผูป่้วยเกดิภาวะแทรกซ้อนจากกระบวนการดูแลรกัษาพยาบาลซึ่งป้องกนั
ได ้(ยกเวน้เกดิแผลกดทบั, ตกเตยีง/fall) 

P4 

21 CPP402 ผูป่้วยพยายามฆ่าตวัตาย P4 

22 CPP403 ผูป่้วยถูกลกัพาตวัสลบัหรอืสูญหาย P4 

23 CPP404 เกดิแผลกดทบั P4.1 

24 CPP405 ตกเตยีง/fall  P4.2 

25 CPP501 
ผูป่้วยไม่ไดร้บัหรอืไดร้บัการบรรเทาอาการปวดไม่เหมาะสมกบัสภาพ
อาการ 

P5.1 

26 CPP502 
ผูป่้วยมภีาวะแทรกซ้อนหรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการจดัการความ
ปวด  

P5.1 

27 CPP503 ผูป่้วย Acute Pain ไม่ไดร้บัหรอืไดร้บัการบรรเทาอาการปวดไม่เหมาะสม P5.2 
28 CPP504 Chronic Non-Cancer Patients ไดร้บัการสัง่ใช ้Opioids ไม่เหมาะสม P5.3 

29 CPP505 
ผูป่้วยมภีาวะแทรกซ้อนหรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใช ้opioids 
ในการระงบัปวดเรือ้รงัที่มใิช่มะเร็ง 

P5.3 

30 CPP506 Management for Cancer Pain and Palliative Care ไม่เหมาะสม P5.4 

31 CPP601 
ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งส่งต่อเพื่อการรกัษาไม่ไดร้บัการส่งต่อหรอืส่งต่อไดใ้น
ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 

P6 

32 CPP602 มภีาวะแทรกซ้อนหรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์ีป้่องกนัไดร้ะหว่างส่งต่อ  P6 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง L: Line, Tube, and Catheter &Laboratory ม ี2 ประเภทย่อย 
จ านวน 6 เรื่องไดแ้ก่ 

L1: Catheter, Tubing Connection, and Infusion Pump จ านวน 3 เรื่อง 
L2: Right and Accurate Laboratory Results จ านวน 3 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 CPL101 ท่อเลื่อนหลุดเกดิ re-intubation  L1 
2 CPL102 Mis-connect, Dis-connect  L1 
3 CPL103 ความคลาดเคลื่อนการใหส้ารน ้าจากการใช้ Infusion pump  L1 

4 CPL201 
ผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารผดิพลาดล่าชา้หรอืไม่สามารถ
ปฏบิตักิารตรวจวเิคราะหไ์ด้ 

L2 

5 CPL202 สิง่ส่งตรวจไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสมหรอืไม่มสีิง่ส่งตรวจ L2 

6 CPL203 
เตรยีมตรวจ/ตรวจทางรงัสผีดิพลาด (เช่นผดิประเภท/ผดิค าสัง่/ผดิ
ต าแหน่ง/ ผดิขา้ง/ผดิเทคนิคการตรวจ)  

L2 

 
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง E: Emergency Responseม ี4 ประเภทย่อยจ านวน 22 เรื่องไดแ้ก่ 

E1: Response to the Deteriorating Patient จ านวน 1 เรื่อง 
E2: Medical Emergency จ านวน 4 เรื่อง 
E3: Maternal and Neonatal Morbidity จ านวน 6 เรื่อง 
E4: ER Safety จ านวน 11 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ือความเส่ียง SIMPLE 

1 CPE101 Un-planed Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)  E1 
2 CPE201 Sepsis with death  E2.1 

3 CPE202 
ผูป่้วย Acute Coronary Syndrome ไม่ไดร้บัการตรวจรกัษาในช่วงเวลา 
golden period  

E2.2 

4 CPE203 Acute Ischemic Stroke ทีใ่หก้ารรกัษาไม่ทนั golden period  E2.3 
5 CPE204 เกดิภาวะแทรกซ้อนจากการท า Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)  E2.4 
6 CPE301 PPH with Complicate  E3.1 
7 CPE302 มารดาเสยีชวีติจากการคลอด E3.2 
8 CPE303 ทารกเสยีชวีติจากการคลอด E3.2 
9 CPE304 ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดทีป้่องกนัไดเ้กดิขึน้กบัมารดา E3.2 
10 CPE305 ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดทีป้่องกนัไดเ้กดิขึน้กบัทารก (Birth injury)  E3.2 
11 CPE306 Severe Birth Asphyxia  E3.3 
12 CPE401 ผูป่้วยฉุกเฉินไม่ไดร้บัการตรวจรกัษาภายในระยะเวลา 30 นาท ี E4.1 
13 CPE402 Under triage  E4.1 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ือความเส่ียง SIMPLE 

14 CPE403 Over triage  E4.1 
15 CPE404 ผูป่้วยไม่รอตรวจไม่พงึพอใจรอ้งเรยีน E4.1 

16 CPE405 
Delay Diagnosis and Delay treatment ในผูป่้วยฉุกเฉินและผูป่้วย Fast 
Track  

E4.1 

17 CPE406 ผูป่้วยเสยีชวีติทีห่อ้งฉุกเฉินระหว่างรอการตรวจรกัษา E4.2 
18 CPE407 Missed Diagnosis  E4.2 
19 CPE408 Un-planed ICU ในผูป่้วยฉุกเฉิน/ ผูป่้วยวกิฤติ E4.3 

20 CPE409 
ผูป่้วยไดร้บัการตรวจรกัษาในหอ้งฉุกเฉินนานมากกว่า 2 ชัว่โมงก่อน 
Admit หรอืนานมากกว่า 4 ชัว่โมงก่อนการจ าหน่ายกลบับา้น 

E4.4 

21 CPE410 เกดิอุบตัภิยัหมู่ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืไดไ้ม่ทนัเวลา E4.5 
22 CPE411 เกดิ disaster หรอืภาวะฉุกเฉินที่ไม่พงึประสงคต์่าง ๆ ที ่ER  E4.5 

 

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง O: Other (อื่น ๆ ซ่ึงไม่สามารถจดัเข้า SIMPLE ได้) ม ี1 ประเภท 
ย่อยจ านวน 1 เรื่องไดแ้ก่ 

O1: อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ SIMPLE จ านวน 1 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ือความเส่ียง SIMPLE 

1 CPO101 
เรื่องอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ 

..............................................................  

-  
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รายการอุบติัการณ์ความเส่ียงในกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงด้านคลินิก (Clinical Risk Incident:  

หมวดอุบติัการณ์ความเส่ียงทางด้านคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk Incident: S)  
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง G: Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 
ม ี3 ประเภทย่อยจ านวน 14 เรื่องไดแ้ก่ 
G1: Maternal Health Care Process จ านวน 7 เรื่อง 
G2: Child Health Care Process จ านวน 1 เรื่อง 
G3: Gynecology diseases and procedure จ านวน 6 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 CSG101 เกดิปัญหา in VBAC เช่น Uterine rupture/ตกเลอืด ตอนที ่III / G1 

2 CSG102 
เกดิปัญหาใน Preeclampsia (เช่น Eclampsia/HELLP 
Syndrome/Severe eclampsia/Abruption/SE from MgSO4)  

ตอนที ่III / G1 

3 CSG103 
เกดิปัญหาใน Pregnancy with GDM (เช่น
Polyhydramnios/PIH/Macrosomia/DFIU)  

ตอนที ่III / G1 

4 CSG104 เกดิปัญหาใน Pregnancy with HIV เช่น M-F transmission  ตอนที ่III/ G1 
5 CSG105 เกดิภาวะวกิฤตใิน Placenta Previa (เช่น APH/PPH)  ตอนที ่III / G1 

6 CSG106 
เกดิภาวะแทรกซ้อนใน Amniocentesis (เช่น 
Hemorrhage /Sepsis/Fetal loss/Abort/Uterine contraction) 

ตอนที ่III / G1 

7 CSG107 
เกดิปัญหาใน Premature Contraction (เช่น Preterm labor/SE 
from Inhibit)  

ตอนที ่III / G1 

8 CSG201 
เกดิปัญหาใน Twin (เช่นPreterm labor/PROM/PPH/Birth 
asphyxia/PIH/Discordant twin)  

ตอนที ่III / G2 

9 CSG301 เกดิ TOA ใน PID  ตอนที ่III / G3 
10 CSG302 เกดิภาวะวกิฤตใิน Abort (เช่น Embolism/Shock)  ตอนที ่III / G3 
11 CSG303 เกดิภาวะวกิฤตใินEctopic pregnancy (เช่น Rupture/Shock)  ตอนที ่III / G3 
12 CSG304 เกดิภาวะวกิฤตใิน Ovarian tumor (เช่น Rupture/Twist)  ตอนที ่III / G3 

13 CSG305 
เกดิภาวะแทรกซ้อนใน CIN (เช่น Persistence/Recurrent/CA 
Cervix)  

ตอนที ่III / G3 

14 CSG306 
เกดิภาวะแทรกซ้อนใน Myoma uteri (เช่น 
Hypermenorrhea/Infertile/Urinary Incontinence)  

ตอนที ่III / G3 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง S: Surgical diseases and procedure 
ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน11 เรื่องไดแ้ก่ 
S1: Specific complications in Surgery จ านวน 8 เรื่อง 
S2: Urological Surgery จ านวน 3 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 
1 CSS101 ท า Perm-cath insertion แลว้เกดิ Bleeding/Pneumothorax  ตอนที ่III / S1 
2 CSS102 เกดิ Bleeding with shock ในโรค Blunt abdominal injury  ตอนที ่III / S1 
3 CSS103 เกดิ Bowel gangrene ในโรค Hernia  ตอนที ่III / S1 
4 CSS104 เกดิ Gut obstruction ในโรคCarcinoma of colon  ตอนที ่III / S1 
5 CSS105 เกดิ Intracranial hemorrhage ในโรค Head injury  ตอนที ่III / S1 
6 CSS106 เกดิ Rupture ในโรค Acute appendicitis  ตอนที ่III / S1 
7 CSS107 เกดิ Sepsis ในโรค Acute cholecystitis  ตอนที ่III / S1 
8 CSS108 เกดิ Sepsis ในโรค Cellulitis  ตอนที ่III / S1 

9 CSS201 
เกดิ Bleeding ใน PCNC (Percutaneous Nephrocystostomy 
catheter)  

ตอนที ่III / S2 

10 CSS202 
เกดิ Hydro-pneumothorax ใน PCNC (Percutaneous 
Nephrocystostomy catheter)  

ตอนที ่III / S2 

11 CSS203 
เกดิ Renal pelvis perforation ใน PCNC (Percutaneous Nephro 
cystostomy catheter)  

ตอนที ่III / S2 

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง M: Medical diseases and procedure 
ม ี6 ประเภทย่อยจ านวน 28 เรื่องไดแ้ก่ 
M1: Respiratory System จ านวน 7 เรื่อง 
M2: Cardiovascular System จ านวน 1 เรื่อง 
M3: Gastrointestinal System จ านวน 3 เรื่อง 
M4: Neurological System จ านวน 4 เรื่อง 
M5: Specific Complications of Medical Procedure จ านวน 4 เรื่อง 
M6: Medical Emergencies Complications จ านวน 9 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 CSM101 เกดิ Hypoxemia/Respiratory failure ใน Exacerbation of COPD  ตอนที ่III / M1 
2 CSM102 เกดิ Hypoxemia/Respiratory failure ใน Severe asthma  ตอนที ่III / M1 
3 CSM103 เกดิ Hypoxemia/Respiratory failure ในโรค Avain influenza  ตอนที ่III / M1 
4 CSM104 เกดิHypoxemia/Respiratory failure ในโรค H1N1 influenza  ตอนที ่III / M1 
5 CSM105 เกดิ Hypoxemia/Respiratory failure ในโรค SARS  ตอนที ่III / M1 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

6 CSM106 เกดิภาวะ Hypoxemia/Pneumothorax ในโรค PCP  ตอนที ่III / M1 
7 CSM107 เกดิภาวะHypoxemia/Respiratory failure ในโรค TB Lung  ตอนที ่III / M1 
8 CSM201 เกดิ CHF/Arrhythmia/Cardiogenic shock ใน AMI  ตอนที ่III / M2 
9 CSM301 เกดิภาวะ Hypokalemia ในโรค Acute/Chronic Diarrhea  ตอนที ่III / M3 
10 CSM302 เกดิภาวะ Hypovolumic Shock ในโรค Acute/Chronic Diarrhea  ตอนที ่III / M3 

11 CSM303 เกดิภาวะ Hypovolumic Shock ในโรค UGI Bleeding  ตอนที ่III / M3 
12 CSM401 เกดิภาวะ Brain herniation ในโรค Toxoplasmosis  ตอนที ่III / M4 
13 CSM402 เกดิภาวะ Brain herniation ในโรค CVA  ตอนที ่III / M4 
14 CSM403 เกดิภาวะ Aspirate pneumonia ในโรค CVA  ตอนที ่III / M4 
15 CSM404 เกดิภาวะ IICP ในโรค Cryptococcal meningitis  ตอนที ่III / M4 
16 CSM501 เกดิ Internal bleeding จากการท า Liver biopsy  ตอนที ่III / M5 
17 CSM502 เกดิ Pneumothorax จากการท า Bronchoscopy  ตอนที ่III / M5 
18 CSM503 เกดิ Brain herniation จากการท า Lumbar puncture ตอนที ่III / M5 
19 CSM504 เกดิGut perforation จากการท า Gastroscopy/Colonoscopy  ตอนที ่III / M5 
20 CSM601 เกดิภาวะ Sepsis/Malnutrition ใน Steven Johnson Syndrome  ตอนที ่III / M6 
21 CSM602 เกดิภาวะ Septic shock ในโรค Acute pyelonephritis  ตอนที ่III / M6 
22 CSM603 เกดิภาวะ Septic shock/Cardiac arrest ใน Sepsis  ตอนที ่III / M6 
23 CSM604 เกดิภาวะ Severe acidosis ใน Lactic acidosis  ตอนที ่III / M6 
24 CSM605 เกดิภาวะ Shock/Arrhythmia จากการท า Hemodialysis  ตอนที ่III / M5 
25 CSM606 เกดิภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค DM (เช่น Hypoglycemia/DKA)  ตอนที ่III / M6 

26 CSM607 
เกดิภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค Dengue fever (เช่น 
Shock/Bleeding)  

ตอนที ่III / M6 

27 CSM608 
เกดิภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค ESRD (เช่นFluid 
overload/Hyperkalemia)  

ตอนที ่III / M6 

28 CSM609 เกดิภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรค HT (เช่น CVA/Encephalopathy)  ตอนที ่III / M6 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง P: Pediatric diseases and procedure 
ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 8 เรื่องไดแ้ก่ 
P1: Pediatric Disease จ านวน 5 เรื่อง 
P2: Pediatric Medical Disease/ Complications จ านวน 3 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 CSP101 เกดิ Apnea/RDS/BPD/ROP/NEC/Anemia ใน Preterm ที ่VLBW  ตอนที ่III / P1 
2 CSP102 เกดิ Hypo-Hyperglycemia ใน Preterm ที ่VLBW  ตอนที ่III / P1 
3 CSP103 เกดิ Hypo-Hyperthermia ใน Preterm ที ่VLBW  ตอนที ่III / P1 

4 CSP104 
เกดิ Hypo-Hyperglycemia/Polycythemia ใน 
Macrosomia/LGA/GDM  

ตอนที ่III / P1 

5 CSP105 เกดิPPHN/Pneumothorax ใน MAS  ตอนที ่III / P1 
6 CSP201 เกดิ Acidosis/Electrolyte Imbalance ในโรค Acute Diarrhea  ตอนที ่III / P2 
7 CSP202 เกดิ Sepsis/Emphysema/IRDS/Hypoxia ในโรค Pneumonia  ตอนที ่III / P2 
8 CSP203 เกดิShock/Bleeding/Pleural effusion ในโรค DHF  ตอนที ่III / P2 

 
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง O: Orthopedic diseases and procedure  
ม ี1 ประเภทย่อยจ านวน 6 เรื่องไดแ้ก่ 
O1: Ortho-Surgery Complications จ านวน 6 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 CSO101 กระดูกหกัใกลข้อ้/หลงัเขา้เฝือก 24 ชัว่โมงแล้วเกดิ Compartment 
syndrome  

ตอนที ่III / O1 

2 CSO102 ดงึถ่วงน ้าหนักผ่านกระดูกแลว้เกดิการเปลีย่นแปลงระบบไหลเวยีน
เลอืดส่วนปลายและระบบประสาท 

ตอนที ่III / O1 

3 CSO103 เกดิภาวะแทรกซ้อนในโรค Long bone fracture เช่น Chest 
injury/Abdominal injury/C-spine injury/Fat embolism  

ตอนที ่III / O1 

4 CSO104 
เกดิภาวะแทรกซ้อนใน Total knee replacement เช่น Active blood 
loss/spinal shock  

ตอนที ่III / O1 

5 CSO105 เกดิภาวะแทรกซ้อนใน Hip replacement เช่น Dislocation/Sciatic 
nerve injury/Hematoma/Fracture   

ตอนที ่III / O1 

6 CSO106 เกดิภาวะแทรกซ้อนใน Laminectomy/Discectomy เช่น Cauda 
equina syndrome/Nerve root injury   

ตอนที ่III / O1 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง E: Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 
ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 11 เรื่องไดแ้ก่ 
E1: Eye/Ophthalmic Diseases จ านวน 8 เรื่อง 
E2: ENT Diseases จ านวน 3 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 CSE101 Iris prolapsed ใน ECCE  ตอนที ่III / E1 
2 CSE102 Rupture posterior capsule ใน ECCE  ตอนที ่III / E1 
3 CSE103 Rupture posterior capsule ใน Phaco with IOL  ตอนที ่III / E1 
4 CSE104 กระจกตาบวมใน ECCE  ตอนที ่III / E1 
5 CSE105 กระจกตาบวมใน Phaco with IOL  ตอนที ่III / E1 
6 CSE106 Endophthalmitis ใน ECCE    ตอนที ่III / E1 
7 CSE107 Endophthalmitis ใน Phaco with IOL    ตอนที ่III / E1 
8 CSE108 Endophthamitis ใน Intravitreous ตอนที ่III / E1 

9 CSE201 
เกดิภาวะแทรกซ้อนในการท า Tracheostomy Tube (เช่น
Subcutaneous Emphysema/Bleeding/Pneumothorax/T-E 
fistula/Nerve injury)  

ตอนที ่III / E2 

10 CSE202 
เกดิภาวะแทรกซ้อนใน Thyroidectomy (เช่น Nerve 
injury/Hematoma/Hypoparathyroidism/Dysphagia)  

ตอนที ่III / E2 

11 CSE203 
เกดิภาวะแทรกซ้อนใน Tonsillectomy (เช่น Bleeding/ 
Nasopharygeal stenosis)  

ตอนที ่III / E2 

  
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง D: Dental diseases and procedure 
ม ี1 ประเภทย่อยจ านวน11 เรื่องไดแ้ก่ 
D1: Dental Treatment Complications จ านวน 11 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 CSD101 เกดิปัญหาใน Dental Tx ผูป่้วยโรค DM เช่น Hypo-
Hyperglycemia/แผลหายชา้/Advance Periodontitis  

ตอนที ่III / D1 

2 CSD102 เกดิปัญหาใน Dental Tx in Hemorrhagic disorders เช่น 
Spontaneous or prolong bleeding/Delayed healing  

ตอนที ่III / D1 

3 CSD103 เกดิ Airway obstruction ในโรค Ludwig's Angina  ตอนที ่III / D1 
4 CSD104 เกดิAllergy to Local anesthesia ใน Dental Tx  ตอนที ่III / D1 

5 CSD105 
เกดิ Chest pain/Acute MI ใน Dental Tx ผูป่้วยโรค Angina 
pectoris or MI  

ตอนที ่III / D1 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

6 CSD106 เกดิ Subacute bacterial endocarditis ใน Dental Tx ผูป่้วยโรคลิ้น
หวัใจหรอืใส่ลิ้นหวัใจเทยีม 

ตอนที ่III / D1 

7 CSD107 เกดิ Tumor that extends to malignancy ในโรค Oral lesion แผล
ในช่องปาก 

ตอนที ่III / D1 

8 CSD108 เกดิภาวะฉุกเฉินใน Emergency in dental clinic เช่น 
Syncope/Hyperventilation/Toxic effect of local anesthesia  

ตอนที ่III / D1 

9 CSD109 เกดิภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วย Head and neck cancer therapy เช่น 
Osteoradionecrosis/Halitosis/Mucositis  

ตอนที ่III / D1 

10 CSD110 เกดิภาวะแทรกซ้อนในOral surgery/Simple-Surgical extraction 
เช่น Bleeding/Pain and Swelling/Fibrinolytic alveolitis  

ตอนที ่III / D1 

11 CSD111 แผลถอนฟันหายชา้และตดิเชือ้ในผูป่้วย 
HIV/Immunosuppressive/On steroid  

ตอนที ่III / D1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 
รายการอุบติัการณ์ความเส่ียงในกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงทัว่ไป (General Risk Incident: G) 

หมวดอุบติัการณ์ความเส่ียง Personnel Safety Goals: P  
 ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง S: Security and Privacy of Information and Social Media 

ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 10 เรื่องไดแ้ก่ 
S1: Security and Privacy of Information จ านวน 6 เรื่อง 
S2: Social Media and Communication Professionalism จ านวน 4 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 GPS101 เกดิอุบตักิารณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรท์ี่ท าใหข้อ้มูล
ความลบัของ สถานพยาบาลรัว่ไหล (Confidentiality Failure)  

S1 

2 GPS102 
เกดิอุบตักิารณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรท์ี่ท าใหข้อ้มูล
สารสนเทศของ สถานพยาบาลถูกแกไ้ข/ลบ/เพิม่เตมิ/ท าใหเ้สยีหาย
หรอืสูญหายโดยมชิอบ(Integrity Failure)  

S1 

3 GPS103 
เกดิอุบตักิารณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรท์ี่ท าใหร้ะบบ
สารสนเทศของ สถานพยาบาลขดัขอ้ง/ใชก้ารไม่ได/้ท างานชา้หรอืไม่
ปกต ิ(Availability Failure)  

S1 

4 GPS104 

เกดิอุบตักิารณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรท์ี่ท าใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อขอ้มูล หรอืระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล
มากกว่าหน่ึงดา้น (Multiple Failures) ระหว่าง Confidentiality 
Failure, Integrity Failure และ Availability Failure  

S1 

5 GPS105 
เกดิอุบตักิารณ์การละเมดิความเป็นส่วนตวั (Privacy) ของขอ้มูลส่วน
บุคคลของบุคลากรหรอืนักศึกษาของสถานพยาบาลทีไ่ม่ใช่
อุบตักิารณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

S1 

6 GPS106 
เกดิอุบตักิารณ์ความละเมดิความเป็นส่วนตวั (Privacy) ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูป่้วย/ผูร้บับรกิารหรอืบุคคลภายนอกทีไ่ม่ใช่
อุบตักิารณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

S1 

7 GPS201 บุคลากรถูกกล่าวถงึหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในทางลบบนสื่อสงัคม
ออนไลน์หรอืสื่อ สาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่ 

S2 

8 GPS202 บุคลากรถูกกล่าวถงึหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในทางลบบนสื่อสงัคม
ออนไลน์หรอืสื่อ สาธารณะทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่ 

S2 

9 GPS203 
บุคลากรใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ไม่เหมาะสมเกดิผลกระทบทางลบต่อ
ตนเองบุคลากรคนอื่นสถานพยาบาลผูป่้วย/ผูร้บับรกิารหรอื
บุคคลภายนอก 

S2 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

10 GPS204 
เกดิอุบตักิารณ์ทีส่่งผลกระทบทางลบต่อสถานพยาบาลบนสื่อสงัคม
ออนไลน์ เช่น Drama, Fake News แต่ไม่ไดเ้กดิจากบุคลากรและไม่
กระทบบุคลากรคนใดคนหน่ึงโดยตรง 

S2 

 
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง I: Infection and Exposure 
ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 8 เรื่องไดแ้ก่ 
I1: Fundamental of Infection Control and Prevention for Workforce จ านวน 4 เรื่อง 
I2: Specific Infection Control and Prevention for Workforce จ านวน 4 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 GPI101 บุคลากรถูกวสัดุอุปกรณ์มคีมทิม่ต า I1 

2 GPI102 
บุคลากรสมัผสัเลอืดหรอืสารคดัหลัง่บรเิวณเยื่อบุหรอืผวิหนังทีม่แีผล 
(mucous membrane and non-intact skin exposure to blood and 
body fluid) 

I1 

3 GPI103 
บุคลากรไม่ไดร้บัการสรา้งภูมคุิ้มกนัโรคก่อนสมัผสั(pre-exposure 
prophylaxis, active immunization) ทีเ่หมาะสมตามล าดบั
ความส าคญัและหน้าที่ 

I1 

4 GPI104 
บุคลากรไม่ไดร้บัการป้องกนัการตดิเชือ้หลงัสมัผสัเชือ้ทีอ่าจก่อโรค
ไดจ้ากการ ปฏบิตังิาน (post-exposure prophylaxis, passive 
immunization) 

I1 

5 GPI201 
บุคลากรตดิเชือ้ทีแ่พร่ทางอากาศ (airborne transmission) จากการ
ปฏบิตังิานไดแ้ก่วณัโรคหดัและอสีุกอใีส 

I2.1 

6 GPI202 
บุคลากรตดิเชือ้ทีแ่พร่ผ่านละอองฝอย (droplet transmission) จาก
การปฏบิตังิานเช่นไขห้วดัใหญ่หดัเยอรมนัฯลฯ 

I2.2 

7 GPI203 
บุคลากรตดิเชือ้ทีแ่พร่ทางการสมัผสั (contact transmission) จาก
การปฏบิตังิานเช่นเอชไอวตีบัอกัเสบบตีบัอกัเสบซฯีลฯ 

I2.3 

8 GPI204 
บุคลากรตดิเชือ้ทีแ่พร่ผ่านพาหะ (vector borne transmission) จาก
การปฏบิตังิานเช่นไขเ้ลอืดออกซกิา้ฯลฯ 

I2.4 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง M: Mental Health and Mediation 
ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน10เรื่องไดแ้ก่ 
M1: Mental Health จ านวน 4 เรื่อง 
M2: Mediation จ านวน 6 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 GPM101 เจา้หน้าที่ทะเลาะกนัในขณะปฏบิตังิาน M1.1 
2 GPM102 เจา้หน้าทีถู่กคุกคามทางจติใจ M1.2 
3 GPM103 เจา้หน้าที่มภีาวะเป็น second victim M1.2 
4 GPM104 เจา้หน้าที่มภีาวะเครยีดจากการท างาน M1.3 

5 GPM203 เกดิเรื่องรอ้งเรยีนจากการบรกิารทางการแพทย์ M2 

6 GPM204 เกดิเรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไปซึ่งไม่เกีย่วกบัการบรกิารทางการแพทย์ M2 
7 GPM205 เกดิเรื่องฟ้องรอ้งทางคดผีูบ้รโิภค M2 
8 GPM206 เกดิเรื่องฟ้องรอ้งทางคดแีพ่ง M2 
9 GPM207 เกดิเรื่องฟ้องรอ้งทางคดอีาญา M2 
10 GPM208 เกดิเรื่องฟ้องรอ้งทางคดปีกครอง M2 
 

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง P: Process of work 

ม ี3 ประเภทย่อยจ านวน 18 เรื่องไดแ้ก่  
P1: Fundamental Guideline for Prevention of Work-Related Disorder จ านวน 3 เรื่อง 
P2: Specific Guideline for Prevention of Work-Related Disorder จ านวน 12 เรื่อง 
P3: Fitness for Work or Duty Health Assessment จ านวน 3 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 GPP101 
บุคลากรปฏบิตังิานโดยมภีาระงานทีม่ากเกินเกณฑม์าตรฐาน (work 
load) 

P1 

2 GPP102 บุคลากรทีม่ภีาวะเสีย่งต่อการตดิเชือ้หรอืรบัการแพร่กระจายเชือ้
ไม่ไดร้บัการป้องกนัหรอืดูแลทีเ่หมาะสม 

P1 

3 GPP103 บุคลากรประสบอุบตัเิหตุหรอืบาดเจบ็จากการปฏบิตังิาน (ยกเวน้ถูก
วสัดุอุปกรณ์มคีมทิม่ต า) 

P1 

4 GPP201 องคก์รเกดิภาวะทีคุ่กคามบุคลากรดา้นกายภาพไดแ้ก่เสยีงดงั 
(noise) แสงสว่าง (light) ความรอ้น (heat) 

P2.1 

5 GPP202 บุคลากรไม่ไดร้บั/ไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์หรอืใชไ้ม่ถูกตอ้งในการป้องกนั
และคุ้มครองความปลอดภยัทางกายภาพ 

P2.1 

6 GPP203 บุคลากรเกดิโรคจากการท างานซึ่งมสีาเหตุจาก Physical Hazard P2.1 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 
7 GPP204 องคก์รมภีาวะความไม่ปลอดภยัจากสารเคมแีละวตัถุอนัตราย P2.2 

8 GPP205 บุคลากรไม่ไดร้บั/ไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์หรอืใชไ้ม่ถูกตอ้งในการป้องกนั
และคุ้มครองความปลอดภยัทางเคมี 

P2.2 

9 GPP206 บุคลากรเกดิโรคจากการท างานซึ่งมสีาเหตุจาก Chemical Hazard P2.2 

10 GPP207 องคก์รเกดิความไม่ปลอดภยัจากรงัสใีนที่ท างานเช่นเกดิการรัว่ไหล
ของรงัส ี

P2.3 

11 GPP208 บุคลากรไม่ไดร้บั/ไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์หรอืใชไ้ม่ถูกตอ้งในการป้องกนั
และคุ้มครองความปลอดภยัทางรงัสี 

P2.3 

12 GPP209 บุคลากรเกดิโรคจากการท างานซึ่งมสีาเหตุจาก Radiation Hazard P2.3 

13 GPP210 บุคคลากรมกีารท างานในท่าทางหรอืลกัษณะอนัอาจมผีลกระทบต่อ
สุขภาพดา้น โครงร่างของกระดูกและกลา้มเน้ือ 

P2.4 

14 GPP211 บุคลากรไม่ไดร้บัค าแนะน า/อุปกรณ์ในการปรบัการท างานเพื่อลด
ผลกระทบต่อสุขภาพดา้นโครงร่างของกระดูกและกลา้มเน้ือ 

P2.4 

15 GPP212 บุคลากรเกดิโรคจากการท างานเกีย่วกบัโครงร่างกระดูกและ
กลา้มเน้ือซึ่งมสีาเหตุจาก Biomechanical Hazard 

P2.4 

16 GPP301 บุคลากรไม่ไดต้รวจสุขภาพก่อนการรบัเขา้ท างาน P3.1 

17 GPP302 บุคลากรได้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปีซึ่งมโีปรแกรมการตรวจไม่
ครบถ้วนเหมาะสมตรงตามลกัษณะงาน 

P3.2 

18 GPP303 บุคลากรทีม่โีอกาสแพร่กระจายเชือ้ต่างๆมาท างานโดยไม่ป้องกนั
และควบคุม 

P3.2 

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง L: Lane (Ambulance) and Legal Issues 

ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน11 เรื่องไดแ้ก่ 
L1: Ambulance and Referral Safety จ านวน 6 เรื่อง 
L2: Legal Issues จ านวน 5 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 GPL101 
อุปกรณ์บนรถพยาบาลไม่พรอ้มใชไ้ม่เหมาะสมและไม่ปลอดภยั
ส าหรบัการส่งต่อผูป่้วย 

L1.1 

2 GPL102 
บุคคลากรทีเ่กดิอุบตัเิหตุจากการคมนาคมหรอืการเดนิทางโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะระหว่างการปฏบิตังิาน 

L1.2 

3 GPL103 
บุคลากรเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็จากการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่างการส่งต่อ
ผูป่้วยดว้ย รถพยาบาล 

L1.2 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

4 GPL104 เกดิอุบตัเิหตุของรถพยาบาลระหว่างปฏบิตัหิน้าที่ L1.2 

5 GPL105 
พนักงานขบัรถมสีภาพไม่พรอ้มสมบูรณ์ส าหรบัการขบัรถพยาบาล
เช่นพกัผ่อนน้อยอายุมากดื่มสุรา 

L1.3 

6 GPL106 
พนักงานขบัรถไม่ปฏบิตัติามแนวทางความปลอดภยัของรถบรกิาร
การแพทยฉุ์กเฉินและรถพยาบาลเช่นขบัรถเรว็เกินกว่าก าหนด 

L1.3 

7 GPL201 
บุคลากรไม่ปฏบิตัติามแนวทางการใหข้อ้มูลดา้นสุขภาพแก่
ผูร้บับรกิาร 

L2.1 

8 GPL202 บุคลากรใหข้อ้มูลไม่ครบถ้วนแก่ผูป่้วยและญาติ L2.1 
9 GPL203 บุคลากรบนัทกึขอ้มูลในเวชระเบยีนไม่ครบถ้วนไม่ถูกตอ้ง L2.2 

10 GPL204 
บุคลากรแกไ้ขขอ้มูลในเวชระเบยีนโดยไม่ถูกตอ้งตามแนวทางและ
ขอ้ก าหนดตาม กฎหมาย 

L2.2 

11 GPL205 
เกดิปัญหาดา้นการบรหิารจดัการ/การเกบ็รกัษาเวชระเบยีนเช่นเวช
ระเบยีนสูญหายผูป่้วยคนเดยีวมเีวชระเบยีนสองฉบบัเป็นตน้ 

L2.2 

 
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง E: Environment and Working Conditions 
ม ี3 ประเภทย่อยจ านวน 14 เรื่องไดแ้ก่ 
E1: Safe Physical Environment จ านวน 2 เรื่อง 
E2: Working Conditions จ านวน 7 เรื่อง 
E3: Workplace Violence จ านวน 5 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

1 GPE101 
อนัตรายจากโครงสรา้งอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อมเชงิกายภาพ

เช่นแสงเสยีงฝุ่นละอองมเีชือ้ราเป็นต้น 
E1 

2 GPE102 หอ้งแยกโรค/Isolation room มกีารระบายอากาศไม่เหมาะสมและ/
หรอืไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

E1 

3 GPE201 บุคลากรได้รบัผลกระทบ Psychosocial factors จากผูบ้งัคบับญัชา
หรอืเพื่อนร่วมงาน 

E2 

4 GPE202 บุคลากรไม่ม ีwork-life balance E2 

5 GPE203 บรรยากาศในการท างานและสภาวะแวดลอ้มไม่เหมาะสม E2 
6 GPE204 บุคคลากรไดท้ างานในต าแหน่งทีไ่ม่มคีวามช านาญและไม่มกีาร

เตรยีมความพรอ้ม 
 

E2 
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ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง SIMPLE 

7 GPE205 เกดิปัญหาดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มในการให้บรกิารเช่นไม่มี
ป้ายใหค้ าแนะน า/บอกทาง, ไม่มทีางหนีไฟหรอืมแีต่ไม่พรอ้มใช้/มี
สิง่กดีขวาง, ลฟิต์ขดัขอ้งมคีนตดิในลฟิต์หรอืลฟิต์ไม่พรอ้มใชง้าน/
ช ารุด/ตดิคา้งเป็นตน้ 

E2 

8 GPE206 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมสิง่แวดลอ้มในสถานที่ท างานเช่นระบบน ้า

อุปโภคบรโิภคไม่เพยีงพอ/ไม่พรอ้มใช,้ ระบบไฟฟ้าไม่เพยีงพอไม่

พรอ้มใช/้ดบั/ชอ็ต/ กระพรบิ, การบ าบดัน ้าเสยี/ก าจดัขยะไม่ถูกวธิ/ี

ไม่ไดม้าตรฐาน 

E2 

9 GPE207 เกดิปัญหาความไม่ปลอดภยั/ขาดการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติาม

นโยบายความปลอดภยัเช่นทรพัยส์นิสูญหาย/ถูกลกัขโมยเป็นตน้ 

E2 

10 GPE301 บุคลากรได้รบัภยัคุกคามหรอืถูกท ารา้ยทางวาจาจากบุคคลภายใน E3 

11 GPE302 บุคลากรได้รบัภยัคุกคามหรอืถูกท ารา้ยทางกายจากบุคคลภายใน E3 
12 GPE303 บุคลากรได้รบัภยัคุกคามหรอืถูกท ารา้ยทางวาจาจากผูป่้วยและญาติ

หรอืบุคคลภายนอก 
E3 

13 GPE304 บุคลากรได้รบัภยัคุกคามหรอืถูกท ารา้ยทางกายจากผูป่้วยและญาติ
หรอืบุคคลภายนอก 

E3 

14 GPE305 เกดิกรณีความไม่สงบในสถานพยาบาลเช่นเมาสุราอาละวาด E3 

 

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง O: Other (อื่น ๆ ซ่ึงไม่สามารถจดัเข้า SIMPLE ได้) 

ม ี1 ประเภทย่อยจ านวน 1 เรื่องไดแ้ก่ 

O1: อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ SIMPLE จ านวน 1 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ือความเส่ียง SIMPLE 

1 GPO101 
เรื่องอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ SIMPLE โปรด

ระบุ............................................................... 
- 
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รายการอุบติัการณ์ความเส่ียงในกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงทัว่ไป (General Risk Incident: G) 

หมวดอุบติัการณ์ความเส่ียง Organization Safety Goals: O  
ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง S: Strategy, Structure, Security 
ม ี3 ประเภทย่อยจ านวน 6 เรื่องไดแ้ก่ 
S1: Strategy System จ านวน 3 เรื่อง 
S2: Structure System จ านวน 2 เรื่อง 
S3 : Security System จ านวน 1 เรื่อง 

 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 GOS101 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมการวางแผนเช่นไม่มแีผนปฏบิตักิาร-แผน
ไม่ครอบคลุม/การสื่อสารแผน/การมอบหมายผูร้บัผดิชอบ/ไม่ก าหนด
วตัถุประสงค์ 

ตอนที ่I-2 / S1 

2 GOS102 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมกระบวนการปฏบิตังิานเช่นไม่ก าหนด
กระบวนการปฏบิตังิานทีส่ าคญั/ขาดการประเมนิประสทิธภิาพ/ขาด
การตดิตามผล/ไม่มกีารปรบัปรุงแกไ้ขขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่I-6 / S1 

3 GOS103 เกดิปัญหาดา้นการตดิตามประเมนิผลเช่นไม่มกีารประเมนิความ

คบืหน้า/ไม่เปรยีบเทยีบผลการใชจ้่ายเงนิ/ไม่แจง้ผลการประเมนิให้

ทราบ/ไม่ไดท้บทวนวตัถุประสงค-์แผนและกระบวนการด าเนินงาน 

ตอนที ่I-4 / S1 

4 GOS201 อาคารสถานที/่พื้นทีใ่หบ้รกิารไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภยั/ไม่ถูก
สุขลกัษณะ 

ตอนที ่I-3 / S2 

5 GOS202 หอ้งน ้าหรอืหอ้งสุขาไม่พรอ้มใช ้(เช่นช ารุด/กดชกัโครกไม่ลง/สว้ม
เตม็/ไม่พอใช)้ หรอืไม่สะดวกต่อผูพ้กิาร 

ตอนที ่I-3 / S2 

6 GOS301 อนัตรายจากภยัธรรมชาตอิุทกภยัอคัคภียัวาตภยั ตอนที ่II-1 / S3 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง I: Information Technology & Communication, Internal control 
&Inventoryม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 9 เรื่องไดแ้ก่ 

I1: Information Technology & Communication จ านวน 6 เรื่อง 
I2: Internal control & Inventory จ านวน 3 เรื่อง 

 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 GOI101 เกดิปัญหาดา้น Hardware เช่นไม่มแีผนบรหิารจดัการ/ไม่เพยีงพอ/
ไม่พรอ้มใช/้ใชไ้ม่ตรงวตัถุประสงค/์ใชผ้ดิวธิ-ี เทคนิค 

ตอนที ่I-4 / I1 

2 GOI102 เกดิปัญหาดา้น Network & Security เช่นไม่พรอ้มใช/้ระบบล่ม/มี
การเขา้ถงึโดยผูไ้ม่มสีทิธิ ์

ตอนที ่I-4 / I1 

3 GOI103 เกดิปัญหาดา้น Software เช่นไม่เขา้กบั hardware/ไม่พรอ้มใช/้ไม่
ตอบสนองความตอ้งการ/ใชผ้ดิวธิ-ีเทคนิค 

ตอนที ่I-4 / I1 

4 GOI104 เกดิปัญหาดา้นUser & IT Team เช่นไม่มอบหมายผูร้บัผดิชอบ/ไม่
พรอ้ม/ ไม่ครอบคลุมบทบาทหน้าที/่ขาดความรู้และทกัษะ 

ตอนที ่I-4 / I1 

5 GOI105 เกดิปัญหาดา้นขอ้มูลสารสนเทศเช่นไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
น่าเชื่อถอื/ ไม่เป็นปัจจุบนั 

ตอนที ่I-4 / I1 

6 GOI106 เกดิปัญหาดา้นระบบ/กระบวนการสื่อสารเช่นไม่มแีผน/วธิกีารหรอื
ช่องทางการสื่อสาร, ไม่สื่อสารหรอืสื่อสารไม่ต่อเน่ือง/ไม่ครบถ้วน, 
ขาดการตดิตามประเมนิผลการสื่อสาร 

ตอนที ่I-3 / I1 

7 GOI201 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมทรพัยส์นิเช่นไม่ก าหนดระเบยีบ/
ผูร้บัผดิชอบ, ไม่มทีะเบยีนคุม/เอกสารหลกัฐานก ากบั, ขาดการ
ตรวจสอบหรอืสอบทาน 

ตอนที ่I-1 / I2 

8 GOI202 เกดิปัญหาดา้นระบบบรหิารการพสัดุเช่นไม่ก าหนดระเบยีบ/แผน
ความตอ้งการและการจดัหา, ไม่มทีะเบยีนคุม/การตรวจรบั/การ
บ ารุงรกัษา, ขาดการควบคุมการแจกจ่าย/การจ าหน่าย 

ตอนที ่I-1 / I2 

9 GOI203 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมการใชท้รพัยากรเช่นจดัสรรไม่เหมาะสม/
ใชไ้ม่ คุม้-ไม่ถูกตามมาตรฐาน/บุคลากรไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด-
ขาดทกัษะการใช้ 

ตอนที ่II-3 / I2 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง M: Manpower, Management  

ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 4 เรื่องไดแ้ก่ 

M1: Manpower จ านวน 3 เรื่อง 
M2: Management จ านวน 1 เรื่อง 
 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 GOM101 เกดิปัญหาดา้นการรบัสมคัรบรรจุแต่งตัง้บุคลากรเช่นไม่มกีาร
ก าหนดกระบวนการคดัเลอืก/ทกัษะและความสามารถทีจ่ าเป็นกบั
ต าแหน่ง, ไม่มกีารเผยแพร่ขอ้มูลการรบัสมคัร/การสอบคดัเลอืก, ไม่
มคี าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูบ้รหิารสูงสดุ 

ตอนที ่I-5 / M1 

2 GOM102 เกดิปัญหาดา้นการบรหิารจดัการเกีย่วกบับุคลากรเช่นไม่ก าหนด
หน้าที่ความรบัผดิชอบ/การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัเกีย่วกบัการ
มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร, ไม่มกีารจดัท าแนวทางการ
ปฏบิตัเิรื่องค่าตอบแทน, การ เลื่อนขัน้เงนิเดอืนไม่มกีารพจิารณา
อนุมตัแิละจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตอนที ่I-5 / M1 

3 GOM103 เกดิปัญหาดา้นการพฒันาบุคลากรเช่นไม่มกีารจดัสรรงบประมาณ/ 
ทรพัยากร/เครื่องมอืและการจดัฝึกอบรม, ไม่มกีารพจิารณาความ
ตอ้งการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อพฒันาทกัษะ 

ตอนที ่I-5 / M1 

4 GOM201 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน
เช่นเอกสารกระบวนการด าเนินงานไม่เป็นปัจจุบนั/ไม่มี
กฎระเบยีบความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน/ขาดการตดิตามผลและ
วางแผนป้องกนั 

ตอนที ่I-6 / M2 
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ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง P: Policy, Process of work &Operation  
ม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 2 เรื่องไดแ้ก่ 
P1: Policy จ านวน 1 เรื่อง 
P2: Process of work & Operation จ านวน 1 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 GOP101 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมภารกจิเช่นไม่ก าหนดวตัถุประสงค์-
เป้าหมายการด าเนินงาน/ภารกจิไม่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร/ขาด
การประกาศสื่อสารภารกจิ 

ตอนที ่I-1 / P1 

2 GOP201 เกดิปัญหาดา้นกระบวนการบรกิารเช่นไม่มกีารก าหนดมาตรฐาน
ขัน้ตอนกระบวนการบรกิาร, ใหบ้รกิารไม่ครอบคลุม/ไม่พรอ้ม/ไม่ตรง
ตามช่วงระยะเวลา 

ตอนที ่I-6 / P2 

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง L: Licensed & Professional certificate  
ม ี1 ประเภทย่อยจ านวน 2 เรื่องไดแ้ก่ 
L1: Professional & Operational Supervision จ านวน 2 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 GOL101 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมก ากบัดูแลดา้นวชิาชพีเช่นบุคลากรมี
คุณสมบตัไิม่เหมาะสมตามมาตรฐานวชิาชพี, ละเลยการปฏบิตัิ
หน้าที่หรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ใชค้วามรูต้ามหลกัวชิาการ, ประพฤติ
ตนและประกอบกจิแห่งวชิาชพีโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ตอนที ่II-2 / L1 

2 GOL102 เกดิเหตุการณ์การทุจรติในหน้าทีห่รอืปฏบิตัโิดยมอีคตแิละ/หรอืใช้
อ านาจหน้าทีเ่พื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

ตอนที ่II-2 / L1 

ประเภทอุบติัการณ์ความเส่ียง E: Economyม ี2 ประเภทย่อยจ านวน 2 เรื่องไดแ้ก่ 
E1: Financial จ านวน 1 เรื่อง  
E2: Budget จ านวน 1 เรื่อง 

ล าดบั รหสัอุบติัการณ์ ช่ืออุบติัการณ์ความเส่ียง มาตรฐาน 

1 GOE101 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมการเงนิเช่นไม่ก าหนดระเบยีบ/
ผูร้บัผดิชอบ, ไม่มเีอกสารหลกัฐานก ากบั, ขาดการตรวจสอบหรอื
สอบทานเป็นตน้ 

ตอนที ่I-6 / E1 

2 GOE201 เกดิปัญหาดา้นการควบคุมงบประมาณเช่นไม่ก าหนดระเบยีบ/
ผูร้บัผดิชอบ, ไม่มทีะเบยีนคุม/เอกสารหลกัฐานก ากบั, ขาดการ
ตรวจสอบหรอืสอบทานเป็นตน้ 

ตอนที ่I-6 / E2 
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การแบ่งระดบัความรนุแรง ของอุบติัการณ์ความเส่ียงด้านคลินิก และ ความเส่ียงทัว่ไป ดงัแผนภาพ 
 

 
 

ระดบัความรุนแรงของกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงด้านคลินิก  และหมวด Personnel Safety Goals 
ของกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงทัว่ไปแบ่งระดบั A-I ดงัตาราง 

ระดบั ผลกระทบ 

A (เกดิทีน่ี่) เกดิเหตุการณ์ขึน้แลว้จากตวัเองและคน้พบไดด้ว้ยตวัเองสามารถปรบัแกไ้ขไดไ้ม่ส่งผล

ผลกระทบถงึผูอ้ื่นและผูป่้วยหรอืบุคลากร 

B (เกดิทีไ่กล) เกดิเหตุการณ์/ความผดิพลาดขึน้แลว้โดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผดิพลาดนัน้ไปทีผู่อ้ื่นแต่

สามารถตรวจพบและแกไ้ขได ้โดยยงัไม่มผีลกระทบใดๆ ถงึผูป่้วยหรอืบุคลากร 

C (เกดิกบัใคร) เกดิเหตุการณ์/ความผดิพลาดขึน้และมผีลกระทบถึงผูป่้วยหรอืบุคลากร แต่ไม่เกดิ

อนัตรายหรอืเสยีหาย 

D (ใหร้ะวงั) เกดิความผดิพลาดขึน้ มผีลกระทบถึงผู้ป่วยหรอืบุคลากร ตอ้งใหก้ารดูแลเฝ้าระวงัเป็นพเิศษ

ว่าจะไม่เป็นอนัตราย 

E (ตอ้งรกัษา) เกดิความผดิพลาดขึน้ มผีลกระทบถงึผูป่้วยหรอืบุคลากร เกดิอนัตรายชัว่คราวที่ตอ้ง

แกไ้ข/รกัษาเพิม่มากขึน้ 

F (เยยีวยานาน) เกดิความผดิพลาดขึน้ มผีลกระทบที่ตอ้งใชเ้วลาแกไ้ขนานกว่าปกต ิหรอืเกินก าหนด ผู้

ไดร้บัผลกระทบตอ้งรกัษา/นอนโรงพยาบาลนานขึน้ 

G (ตอ้งพกิาร) เกดิความผดิพลาดถงึผูป่้วยหรอืบุคลากร ท าใหเ้กดิความพกิารถาวร หรอืมผีลกระทบท า
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ระดบั ผลกระทบ 

ใหเ้สยีชื่อเสยีง/ความเชื่อถอืและ/หรอืมกีารรอ้งเรยีน  

H (ตอ้งการปัม๊) เกดิความผดิพลาด ถงึผูป่้วยหรอืบุคลากร มผีลท าใหต้อ้งท าการช่วยชวีติ หรอืกรณีท า

ใหเ้สยีชื่อเสยีงและ/หรอืมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากโรงพยาบาล 

I (จ าใจลา) เกดิความผดิพลาด ถงึผูป่้วยหรอืบุคลากร เป็นสาเหตุท าใหเ้สยีชวีติ เสยีชื่อเสยีงโดยมกีาร

ฟ้องรอ้งทางศาล/สื่อ 

 
ระดบัความรุนแรงของกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงทัว่ไป (เฉพาะรหสั GOxxxx) ** ยกเว้น หมวด
อุบติัการณ์ความเส่ียง Personnel Safety Goals (รหสั GPxxxx) ** 

ระดบั ผลกระทบ 

1 เกดิความผดิพลาดขึน้แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลส าเรจ็หรอืวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
(* เกดิผลกระทบที่มมูีลค่าความเสยีหาย 0 -10,000 บาท) 

2 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ โดยมีผลกระทบ (ท่ีควบคมุได้) ต่อผลส าเรจ็หรอืวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงาน(* เกดิผลกระทบที่มมูีลค่าความเสยีหาย 10,001 -50,000 บาท) 

3 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ และมีผลกระทบ (ท่ีต้องท าการแก้ไข) ต่อผลส าเรจ็หรอืวตัถุประสงคข์อง
การด าเนินงาน(* เกดิผลกระทบที่มมูีลค่าความเสยีหาย 50,001 -250,000 บาท) 

4 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
(* เกดิผลกระทบที่มมูีลค่าความเสยีหาย 250,001 –10,000,000 บาท) 

5 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายท าให้
ภารกิจขององคก์รเสียหายอย่างร้ายแรง 
(* เกดิผลกระทบที่มมูีลค่าความเสยีหายมากกว่า 1 ล้านบาท) 

* หมายเหตุ: การประเมนิระดบัความรุนแรงใหป้ระเมนิจากการส่งผลกระทบต่อผลส าเรจ็หรอืวตัถุประสงคข์อง
การด าเนินงานเป็นหลกัส าคญัส่วนการประมาณการตวัเลขของมูลค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ควรพจิารณาตาม
ความเหมาะสมกบัขนาด ภารกจิ และการด าเนินงานขององคก์ร 

ขัน้ตอนท่ี 3 การจดัการกบัความเส่ียง (Action to Manage Risk) 
3.1 ก่อนเกิดเหตุ 

3.1.1  การหลีกเลีย่งความเสีย่งเช่น การปิดหอ้งผ่าตดัเมื่อไม่มวีสิญัญ ีการส่งต่อ  
3.1.2  การผ่องถ่ายความเสีย่ง เช่น จา้งเหมาบรษิทัเพื่อดูแลเครื่องมอืทางการแพทย์ 
และหอ้งปฏบิตักิาร  
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3.1.3  การป้องกนัความเสีย่ง  เช่น ใส่ของมคีมในกล่องทีห่นามรีะบบบ ารุงรกัษาเชงิ 
ป้องกนัเช่นการตรวจสอบเครื่องมอืการสอบเทยีบเครื่องมอืต่างๆมรีะเบยีบปฏบิตัใิน 
การท างาน เช่นการใหย้า การตรวจอุปกรณ์ในรถฉุกเฉินการใหค้วามรูเ้จา้หน้าที่ 
เพื่อใหเ้กดิความตระหนักและเป็นผูจ้ดัการความเสีย่ง 
3.1.4  การแบ่งแยกความเสีย่ง  เช่นระบบส ารองไฟเครื่องมอือุปกรณ์การส ารอง 
ขอ้มูล  
3.1.5  มีระบบเฝ้าระวงัความเสีย่งไดแ้ก่  

- ทุกหน่วยงานมรีะบบรายงานความเสีย่ง 
- เจา้หน้าทีทุ่กคนสามารถรายงานความเสีย่งไดห้ลายช่องทางสะดวกมกีารสื่อสาร 
ยอ้นกลบัและไม่เปิดเผยแก่ผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกรณีทีเ่ป็นความลบั 
- จดัท าฐานขอ้มูลความเสีย่งสื่อสารทัว่ทัง้องคก์ร  

3.2 หลงัเกิดเหตุ 
3.2.1 ลดความสูญเสียหลงัเกิดเหตุการณ์ เป็นการดูแลแกปั้ญหาฉับพลนัโดยการ 

เอาใจใส่ให้ขอ้มูลตรงไปตรงมา ภายใต้ค าแนะน า การสื่อสารความเขา้ใจที่ดตี่อกัน
ประคบัประคองจติใจขวญัก าลงัใจทัง้ผู้ป่วย ญาติและเจา้หน้าทีร่ายงานผูบ้รหิารสูงสุด
และคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล มีการติดตามประเมินผลภายหลังการไกล่
เกลีย่อย่างต่อเน่ือง 

3.2.2 การบริหารเงินชดเชยค่าเสียหายกรณีทีต่อ้งมกีารชดเชยค่าเสยีหายทมีควบคุม 
ค่าเสยีหายหรอืทมีไกล่เกลีย่จะเป็นผู้สรุปขอ้มูลปัญหาน าเสนอผู้บรหิารสูงสุดและทมี
กรรมการบรหิารโรงพยาบาลร่วมกนัพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายอย่างเหมาะสมและ
ยุตธิรรมแก่ทุกฝ่าย    
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Workflow ระบบบริหารความเส่ียงและการรายงานอุบติัการณ์ใน HRMS   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเฝ้าระวงั/ค้นหา และบนัทึกรายงานการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
                     (เกิดรายการเหตุการณ์ความเส่ียงในสถานะ “รอยนัยนั”) 

การยนืยนั

ความเสีย่ง 

เหตุการณ์นัน้ไม่

นับเป็นความเส่ียง 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เหตุการณ์นั้น เป็นอุบัติการณ์ความเส่ียงที่ต้องแก้ไข/ป้องกัน 

(อุบตัิการณอ์ยูใ่นสถานะ “ยืนยนัแลว้เป็นอุบตัิการณ์ความเส่ียง/รอแกไ้ข”) 
และ/หรือ “อยูร่ะหว่างด าเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลกั”)  
 

การแกไ้ขระดบั

กลุ่ม/หน่วยงาน 

ยุติปัญหาได้ 

• การพฒันาระบบ 

• ป้องกนัการเกดิซ ้า 

• ตรวจพบไดเ้รว็ 

• ลดผลกระทบ ไม่สามารถยุติปัญหาได้ 

อุบัติการณ์ความเส่ียงที่รอการพิจารณาผลการแก้ไข หรือการด าเนินการแก้ไข 

จากคณะกรรมการความเส่ียง ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่อยูร่ะหว่างการแกไ้ข  

(อุบัติการณ์ความเส่ียงในสถานะ “อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะกรรมการความเส่ียง”) 
 

การพจิารณาผลการแกไ้ข
และ/หรอืด าเนินการแกไ้ข
ระดบักรรมการความเสีย่ง  

 

รายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งทีไ่ดร้บัการแกไ้ขแล้ว 
 

แกไ้ขไดใ้นระดบักลุ่ม/หน่วยงาน 

แกไ้ขไดใ้นระดบักรรมการความเสีย่ง 

 

ผู้รบัผิดชอบ/การด าเนินการ/ระยะเวลา 

- บุคลากรขององคก์ร ทุกคน/ทุกระดบั 
- Login เขา้ใชง้านระบบ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

- หวัหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน ผูร้ายงานเหตุการณ์ 
ความเสีย่ง 

- Login ในสทิธิ ์“หวัหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน” ยนืยนั  
ความเสีย่ง ระยะเวลาตามความรุนแรง คอื A-C 
≤ 7 วนั, D-F ≤ 3 วนั, G-I ≤1 วนั (หรอืตาม
บรบิท ขององคก์ร) 
 

- หวัหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน (หลกั/ร่วม) ที่

เกีย่วขอ้ง กบัการแกไ้ขอุบตักิารณ์ความเสีย่ง
ตามระดบักลุ่มหน่วยงาน/ประเภทหน่วยงาน/
หน่วยงาน 

- Login ในสทิธิ ์“หวัหน้ากลุ่ม/หน่วยงานท าการ
แกไ้ขอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ระยะเวลาตาม

ความรุนแรง คอื A-C ≤ 7 วนั, D-F ≤ 3 วนั, 

G-I ≤1 วนั (หรอืตามบรบิท ขององคก์ร) 
 

- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- Login ในสทิธิ ์“กรรมการบรหิารความเสีย่ง” ท า

การพจิารณาผลการแกไ้ขอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 

ระดบักลุ่ม/หน่วยงาน (กรณีทีร่ะบวุ่า ยุตปัิญหา

ได)้ และ/ หรอื ด าเนินการแกไ้ขอุบตักิารณ์ความ

เสีย่ง (กรณีทีร่ะบวุ่า ไม่สามารถยุตปัิญหาได ้

หรอื ผลการพจิารณาพบว่า การแกไ้ขในระดบั

กลุ่ม/ หน่วยงานไม่ครอบคลุมประเดน็ปัญหา 

หรอืไม่เหมาะสม) 

-  
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เหตุฉุกเฉินท่ีต้องรายงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทนัที (DCIRs) 

 
1. อุบตัเิหตุ/เหตุฉุกเฉิน/การเจบ็ป่วย รนุแรง ท่ีต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืเสยีชวีติ 

ทีเ่กดิขึน้กบับุคคลส าคญั  

• บุคคลส าคญั ดงัน้ี 
- เชือ้พระวงศ์ 
- คณะรฐัมนตร ี
- องคมนตร ี
- ผูน้ าต่างประเทศ พระราชอาคนัตุกะ เอกอคัรราชทูต 
- ผูบ้รหิารระดบัสูงนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข (หวัหน้าส่วนราชการระดบั กระทรวง 

ทบวง กรม กอง และผูว่้าราชการจงัหวดั) 

2. อุบตัเิหตุ/เหตุฉุกเฉิน/การเจบ็ป่วย รนุแรง ท่ีต้องนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ทีเ่กดิขึน้กบั
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขสงักดักระทรวงสาธารณสุข  

• บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขสงักดักระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ี 
- ผูบ้รหิารระดบัสูง เช่น รองปลดัฯ , ผูต้รวจฯ , อธบิด ี, รองอธบิด ีสาธารณสุขนิเทศ , 

ผูอ้ านวยการส านัก/กอง/ศูนย ์,นายแพทย ์สสจ., ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 

3. อุบตัเิหตุ/เหตุฉุกเฉินรนุแรง ทีเ่กดิขึน้กบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุกระดบัใน ระหว่าง
ปฏิบติัหน้าท่ี 

4. อุบตัเิหตุรถพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขทีเ่กดิระหว่างปฏบิตัหิน้าที ่ 

5. อุบตัเิหตุ/สาธารณภยั ทีม่แีนวโน้มรุนแรง/มผีลกระทบต่อสถานบรกิาร/หน่วยงานสงักดักระทรวง
สาธารณสุขและส่งผลต่อการให้บริการ/ปฏิบติังาน 

6. อุบตัเิหตุ /เหตุการณ์ทีม่กีารเสียชีวิต ≥ 5 ราย หรือ บาดเจบ็  ≥15 ราย 

7. เหตุภยัความมัน่คงระดบัประเทศ เน่ืองจากการก่อการร้าย(Chemical Biological Radiological Nuclear 
Explosive: CBRNE)  

8. เหตุการณ์ทีส่่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
 



55 
 

 
 
 



56 
 

แบบฟอรม์รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเบือ้งต้น 
สรปุสถานการณ์กรณี     ที ่จงัหวดั…………………………………. 

ประจ าวนัที่  เดอืน   พ.ศ.   เวลา   น. 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ 
 

วนัที.่..........เดอืน...........พ.ศ. ............... เวลา .............. น. 

2. สถานท่ีเกิดเหตุ 
 
 

 
 

3. ลกัษณะการเกิดเหตุ 
 
 
 

 
 

4. ความเสียหาย /ผลกระทบ 1.ผลกระทบต่อทรพัยส์นิ              ไม่ม ี  ม ี
   รายละเอยีด       
         
         
         
 
2. ผลกระทบต่อชวีติ    ไม่ม ี  ม ี
- รวมมผีูเ้สยีชวีติ ราย และผูไ้ดร้บับาดเจบ็/ป่วย ราย 
 

ผู้รายงาน ช่ือ       

  โทรศัพท์      

  หน่วยงาน      

  ณ วัน/เวลา      
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แบบฟอรม์รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเบือ้งต้นกรณีอุบติัเหตุรถพยาบาล 
สรปุสถานการณ์กรณีรถพยาบาล   ท่ีจงัหวดั............................... 

ประจ าวนัท่ี  เดือน    พ.ศ.   เวลา  น. 

 
 
 
 
 
 
 

1. วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ วนัที.่..........เดอืน...........พ.ศ. ............... เวลา................น. 
2. สถานท่ีเกิดเหตุ  
3. ลกัษณะการเกิดเหตุ - รายละเอยีดเหตุการณ์  

- ภารกจิของรถพยาบาล  
- ความเรว็ของรถพยาบาลขณะเกดิเหตุ........................กม./ชม. 

4. ความเสียหาย /
ผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผลกระทบต่อทรพัยส์นิ                ไม่ม ี  ม ี
   รายละเอยีด       
2.ผลกระทบต่อชวีติ  ไม่ม ี  ม ี
- รวมม ีผูเ้สยีชวีติ รายและผูไ้ดร้บับาดเจบ็  ราย 
- คนขบัรถพยาบาล      เสยีชวีติ.....ราย บาดเจบ็.....ราย 
- พยาบาล  เสยีชวีติ.....ราย บาดเจบ็.....ราย 
- เจา้หน้าที ่  เสยีชวีติ.....ราย บาดเจบ็.....ราย 
- ผูป่้วย   เสยีชวีติ.....ราย บาดเจบ็.....ราย 
- ญาตผิูป่้วย  เสยีชวีติ.....ราย บาดเจบ็.....ราย  
- คู่กรณี  เสยีชวีติ.....ราย บาดเจบ็.....ราย 
หมายเหตุ :  
1. พนักงานขบัรถ 

         ผ่าน  หลกัสูตรอบรมพนักงานขบัรถพยาบาล 
        ไม่ผ่าน หลกัสูตรอบรมพนักงานขบัรถพยาบาล 

2. รถพยาบาล 
-  เครื่อง GPS  ไม่ตดิ ตดิ 
-  กลอ้งตดิรถ    ไม่ตดิ ตดิ 
- ประกนัภยัรถพยาบาลตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
(หมายถงึ ประกนัภยัรถพยาบาล และผูโ้ดยสารบนรถพยาบาล) 
                          ไม่ม ี                  ม ี

ผู้รายงาน ช่ือ      
  โทรศัพท์     
  หน่วยงาน     
  ณ วัน/เวลา     



58 
 

แบบฟอรม์รายงาน DCIRs ส าหรบัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
สรปุสถานการณ์กรณีรถพยาบาล   ท่ี จงัหวดั……………………………………. 

ประจ าวนัท่ี เดือน  พ.ศ.   เวลา  น.

1. วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ วนัที.่..........เดอืน...........พ.ศ.................. เวลา...................น. 
2. สถานท่ีเกิดเหตุ  
3. ลกัษณะการเกิดเหตุ - รายละเอยีดเหตุการณ์  

- ภารกจิของรถพยาบาล  
- ความเรว็ของรถพยาบาลขณะเกดิเหตุ...................กม./ชม. 

4. ความเสียหาย /ผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลกระทบต่อทรพัยส์นิ                ไม่ม ี  ม ี
2. รายละเอยีด.......................................................................................... 
3. ผลกระทบต่อชวีติ  ไม่ม ี  ม ี
4. รวมม ี ผูเ้สยีชวีติ..................ราย และผูไ้ดร้บับาดเจบ็........................ราย 

- คนขบัรถพยาบาล เสยีชวีติ...............ราย  บาดเจบ็..................ราย 
- พยาบาล                 เสยีชวีติ..............ราย  บาดเจบ็...................ราย 
- เจา้หน้าที ่                 เสยีชวีติ..............ราย  บาดเจบ็...................ราย 
- ผูป่้วย  เสยีชวีติ................ราย บาดเจบ็....................ราย 
- ญาตผิูป่้วย เสยีชวีติ................ราย บาดเจบ็....................ราย 
- คู่กรณี                 เสยีชวีติ..............ราย บาดเจบ็....................ราย 

5. หมายเหตุ :  
พนักงานขบัรถ 
       ผ่าน     หลกัสูตรอบรมพนักงานขบัรถพยาบาล 
       ไม่ผ่าน     หลกัสูตรอบรมพนักงานขบัรถพยาบาล 
รถพยาบาล 
-  เครื่อง GPS ไม่ตดิ ตดิ 
-  กลอ้งตดิรถ   ไม่ตดิ ตดิ 
- ประกันภัยรถพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด(หมายถึง 
ประกนัภยัรถพยาบาล และผูโ้ดยสารบนรถพยาบาล)  
                                       ไม่ม ี                 ม ี

5. สรปุจ านวนผู้เสียชีวิต/ได้รบับาดเจบ็/
ป่วย (ราย) 

ชาย หญิง รวม 

   5.1 ผูเ้สยีชวีติชื่อ-สกุล.....................อายุ......    
   5.2 จ านวนผูบ้าดเจบ็    
D/C    
Admit โรงพยาบาล............................. 
ชื่อ-สกุล.................................อายุ.........
อาการ...................................... 

   

Observe    
Refer    
6. การช่วยเหลือเบือ้งต้น    
7. ข้อสัง่การ    

ผูร้ายงานชื่อ    
โทรศพัท ์     
หน่วยงาน     
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กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง 

รายการ ระดบัหน่วยงาน ระดบัทีมน า ระดบัโรงพยาบาล 

1. การคน้หาและ
รวบรวม ความเสีย่ง 
 
 
 
 

- ทบทวนกระบวนการหลกั 

- ส ารวจสิง่แวดลอ้ม 

- ทบทวนเวชระเบยีน 

- คน้หาขอ้มูลจากข่าว และ      
สื่อต่างๆ 

- ระดมสมองจาก
ประสบการณ์เจา้หน้าที ่ 

- ตรวจสอบและสอบเทยีบ     
มาตรฐานที่ก าหนด 

- การนิเทศตดิตาม 

- การทบทวน  12  กจิกรรม 

- จากระบบรายงานทีม่อียู่ 
- จากขอ้มูลข่าวสาร สื่อ  
- จากการระดมสมอง    
ประสบการณ์ทมีงาน 

- จากรายงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

- จากรายงานทมีน า ต่างๆ 

- ส ารวจ  สมัภาษณ์          
หน่วยงาน  

- จากข่าวสารสื่อต่าง ๆ 

- การเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย  

2. ประเมนิและ 
วเิคราะห์ 

ท าบญัชรีายการความเสีย่ง
ระดบัหน่วยงาน 
- แยกประเภท / ระดบั 
- จดัล าดบัความส าคญั 

ท าบญัชรีายการ  
ความเสีย่งระดบัทมีน า 
-  แยกประเภท  / ระดบั 
-  จดัล าดบัความส าคญั 

ท าบญัชรีายการ  
ความเสีย่งระดบัโรงพยาบาล 

3. การจดัการความ
เสีย่ง 

- แนวทางการ
จดัการความ
เสีย่งทีส่ าคญั 

- วเิคราะหเ์หตุและปัจจยัที่ 
เกีย่วขอ้ง ( RCA ) 

- กรณีปัญหาคร่อมสายงาน 
น าส่ง RM Team ทมีที่ 
เกีย่วขอ้งทบทวน จดัท า
แนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั  

- ตดิตามการผลการปฏบิตัิ 
- ทบทวนคู่มอืและมาตรการ  
  ทีก่ าหนดไวเ้ป็นระยะๆ 

- วางมาตรการในการ
จดัการความเสีย่งทีส่ าคญั
5 อนัดบัทางคลนิิกและ
ความเสีย่งทัว่ไป แจง้ให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งถอื
ปฏบิตั ิ

- มอบนโยบายและใหก้าร
สนับสนุนปัจจยัในการ
ด าเนินการ 

- มอบหมายผูร้บัผดิชอบแกไ้ข 

4. การประเมนิผล   - ตดิตามตวัชีว้ดั 

- ทบทวนอุบตักิารณ์ทีเ่กดิซ ้า/
เกอืบพลาด 

- ตดิตามตวัชีว้ดั 

- ทบทวนเชงิระบบ 

- ตดิตามตวัชีว้ดั 

- ทบทวนเชงิระบบ 
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ขัน้ตอนท่ี  4 การประเมินผล (Evaluation)    
  การประเมนิผล หมายถงึ การน าเหตุการณ์ และความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้มาตรวจสอบความเพยีงพอของ
วธิกีารทีใ่ช ้ป้องกนัความเสีย่งซึ่งสิง่ทีต่อ้งประเมนิไดแ้ก่  

4.1 การตดิตามประเมนิผลตามตวัชี้วดัทุกเดอืนและประเมนิผลระบบการบรหิารความเสีย่งทัง้ระบบ 

4.2 การเกดิอุบตักิารณ์ซ ้าตอ้งตัง้ค าถามว่า  

- อุบตักิารณ์เกดิขึน้ไดอ้ย่างไรทัง้ๆทีม่มีาตรการป้องกนัแล้ว 

- อุบตักิารณ์เป็นเหตุการณ์เดีย่วหรอืเรื่องของระบบ มโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้กีหรอืไม่ 

- ตรวจสอบเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ เพื่อประเมนิว่าตอ้งใชก้ลยุทธ์ใหม่เพิม่ขึน้หรอืไม่  

4.3 การทบทวนความถี่และความรุนแรงของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้  

4.1 มกีารสื่อสารการตอบสนองของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโรงพยาบาลใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบว่าได้

พจิารณา 

 และใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของผูป่้วย ญาต ิเจา้หน้าที ่และทรพัย์สนิของโรงพยาบาล 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
ด้านความครอบคลุม 
1. รอ้ยละการค้นหาความเสีย่งและรายงานอุบตักิารณ์  

 
>70% 

ด้านความต่อเน่ือง 
2. รอ้ยละหน่วยงานม ีการจดัท าบญัชคีวามเสีย่ง และจดัอนัดบัความเสีย่ง 5 อนัดบัของ
หน่วยงานเป็นปัจจุบนัทุกเดอืน 

 
100% 

ด้านประสิทธิภาพ 
3. รอ้ยละอุบตักิารณ์ไดร้บัการแกไ้ขตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

 
>70% 

4. อตัราการเกดิความเสีย่งระดบั near miss เพิม่ขึน้ 
5. สดัส่วนการรายงานอุบตักิารณ์ near miss : miss 70 : 30 
6. อตัราการเกดิอุบตักิารณ์ซ ้า ลดลง 
7. รอ้ยละการเกดิอุบตักิารณ์ซ ้าประเภท Clinic ระดบั G-H-I < 30% 
8. รอ้ยละการเกดิอุบตักิารณ์ซ ้า ประเภท Non Clinic ระดบั 3-4 < 30% 
9.จ านวนการรายงานอุบตักิารณ์/เดอืน >30เรื่อง 
10.รอ้ยละตวัชีว้ดั SIMPLE ทีผ่่านเกณฑ์ ≥80% 
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การวิเคราะห์ความเส่ียง  

Risk Assessment matrix การประเมนิระดบัความเสี่ยง ซึ่งจะแบ่งระดบัของความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ 
และมค่ีาความเสี่ยงรวมเท่ากบั 25 คะแนน (Level of Risk) โดยการน าผลทีไ่ด้จากการประเมนิความเป็นไปไดแ้ละ
ผลกระทบ มาจดัท าแผนผงัประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) เพื่อให้ผู้บรหิารและหน่วยงานได้เห็น
ภาพรวมว่าความเสีย่งมกีารกระจายตวัอย่างไร ใช ้Risk matrix โดยแบ่งความรุนแรงและโอกาสเกดิเป็น 5 ระดบั 

 
ระดบัความถ่ีของอุบติัการณ์ 

 
ช่วงเวลา คะแนน 

พบอุบตักิารณ์ >หรอื เท่ากบั 1 ครัง้/สปัดาห ์ 3 
พบอุบตักิารณ์ 3 - 10 ครัง้/ปี 2 
ไม่เคยเกดิอุบตักิารณ์ หรอื เกดิอุบตักิารณ์ <หรอื เท่ากบั 1-3 ครัง้/ปี 1 

 
ระดบัความรุนแรงของอุบติัการณ์  

ระดบัความรุนแรง คะแนน 

ระดบัความรุนแรง E-I 3 
ระดบัความรุนแรง C-D 2 
ระดบัความรุนแรง A-B 1 

เกณฑ์การค านวณ Risk Matrix 

Risk Matrix Insignificant 
A-B (1) 

Mild  
C-D (2) 

 Moderate to severe 
E-I (3) 

Almost certain (3)  
Often Occurs 
>= once a weak 

Moderate (4) High (5) Critical (6) 

Likely (2) 
Could easily happen or 3-10 
time/year or once a month 

Low (3) Moderate (4) High (5) 

Possible (1)  
Hasn’t happened yet but could or  
< = 1-3 time /year 

Low (2) Low (3) Moderate (4) 

 
 
 
 
 
 

Li
ke

lih
oo

d 

Impact 
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การจดัการความเส่ียงตามล าดบัความส าคญั  
 จาก Risk Assessment Matrix น ารายการความเสีย่งของแต่ละระดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ดัเรยีงล าดบัไว ้(Risk 

Ranking) มาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัเกณฑค์วามสามารถในการยอมรบัความเสีย่ง เพื่อจดัการความเสีย่งทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

ระดบัความ
เส่ียง 

ระดบั
คะแนน 

ความหมาย 

ต ่า (Low) 2-3 
ระดบัความเสีย่งต ่า เฝ้าระวงัตามระบบป้องกนัที่ก าหนด โดยไม่ตอ้งมกีาร
จดัการเพิม่เตมิ  

ปานกลาง 
(Moderate) 4 

ระดบัทีค่วามเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ต่ตอ้งมกีารควบคุมเพื่อไม่ใหค้วามเสีย่ง
เคลื่อนยา้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบัไม่ได ้ 

สูง (High) 5 
ระดบัทีย่อมรบัไม่ได ้ตอ้งควบคุมและจดัการความเสีย่งเพื่อให ้ลดลงสู่ระดบัที่
ยอมรบัไดต้่อไป 

สูงมาก   
(Critical) 

6 
ระดบัทีไ่ม่สามารถยอมรบัไดต้อ้งเร่งจดัการควบคุมความเสีย่ง  ใหอ้ยูใ่นระดบัที่
ยอมรบัไดท้นัท ี
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ขัน้ตอนการเข้าใช้งาน โปรแกรมรายงานความเส่ียง ระบบ HRMS on Cloud 

1. เข้าสู่ หน้าจอหลกัของระบบผ่าน Website ของโรงพยาบาลพร้าว 

ดงัรูปที ่1 

 

รูปที ่1 การเขา้ระบบ เขา้สู่หน้าจอหลกัแล้วคลกิทีเ่มนู รายงานอุบตักิารณ์ 

2. ใส่ User ID และ Password เพื่อ Log In เข้าสู่ระบบ  

ดงัรูปที ่2 

  
รูปที ่ 2 การเปิดเขา้สู่หน้าจอหลกัของระบบตาม URL ผ่าน Browser 

หมายเหตุ : การเขา้ใชง้านครัง้แรก Password คอื a12345 และระบบจะแสดงหน้าจอใหเ้ปลีย่น Password  

 

User ID คอื ชื่อผูร้ายงานที่ Admin ก าหนดให้ 
a12345 
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3. แสดงหน้าจอให้เปล่ียน Password เพื่อเข้าใช้งานในระบบครัง้ต่อไป 

ดงัรูปที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. เม่ือ Login ด้วย User และ Pass ward ท่ีก าหนดใหม่ ระบบจะแสดงหน้าจอหลกั  

ดงัรูปที ่4 

 

รูปที ่ 4 แสดงหน้าจอหลกัของระบบ HRMS on Cloud 

 

 

 

 

รูปที ่ 3  แสดงหน้าจอใหเ้ปลีย่น  Password   
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5. คลิกเลือก บนัทึกข้อมูล > บนัทึกรายงานอุบติัการณ์ความเส่ียง 

ดงัรูปที ่5 

 

รูปที ่5 การเขา้สู่เมนูบนัทกึขอ้มูล 

6. เม่ือเข้าสู่หน้าจอบนัทึกรายงานอุบติัการณ์จะพบหน้าจอดงัรปู 

ใหบ้นัทกึรายงานในช่องว่าง ขา้งขวาช่องว่างทีม่ ีปุ่ มลูกศร       ผูบ้นัทกึรายงานสามรถคลกิทีลู่กศรเพื่อเลอืก

ขอ้ความทีต่อ้งการได ้ ช่องวนัท่ี ให้คลิกท่ีช่องว่างจะมีวนัท่ีให้เลือก ถ้าคลกิที่รูปปฏทินิจะไม่มวีนัทีข่ ึน้มา 

6.1 หน่วยงานที่รายงาน หมายถงึ หน่วยงานตน้สงักดัของผูพ้บและบนัทกึเหตุการณ์  

6.2 ประเภท / ชนิด สถานที ่หมายถงึ สถานทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์ /อุบตักิารณ์ความเสีย่ง รายการนัน้ๆ 

- OPD => สถานทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะของการบรกิารผูป่้วยนอก 

- IPD => สถานทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะของการบรกิารผูป่้วยใน 

- อุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน => สถานทีใ่หบ้รกิารผูป่้วยอุบตัเิหตุ-ฉุกเฉิน 

- หอ้งคลอด => สถานทีใ่หบ้รกิารผูค้ลอด 

- หอ้งผ่าตดั => สถานทีใ่หบ้รกิารผูป่้วยผ่าตดั/Invasive procedure 

- งานสนับสนุนทางการแพทย ์=> สถานทีใ่หบ้รกิารสนับสนุนการตรวจ ดูแลรกัษาทางการแพทยแ์ก่

ผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร ทัง้ทีเ่ป็นผูป่้วยนอกและ/หรอืผู้ป่วยใน 

- งานสนับสนุนทัว่ไป (Back office) => สถานทีใ่หบ้รกิารอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ทางการแพทย์ 
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6.3 เป็นอุบตักิารณ์ความเสีย่งเรื่องใด หมายถงึ ระบุว่าเหตุการณ์/อุบตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้นัน้  

เป็นอุบตักิารณ์ความเสีย่งเรื่องใด (รหสัของอุบตักิารณ์ความเสีย่งจะบอกทีม่าว่าเป็นอุบตักิารณ์ความเสีย่ง

ของประเภทย่อยในประเภท หมวด และกลุ่มอุบตักิารณ์ใด) ** รหสัอุบติัการณ์ เลือกจาก รายการ

อุบติัการณ์ความเส่ียงในกลุ่มอุบติัการณ์ความเส่ียงหน้า 24 ถึง 37 ในคู่มือบริหารความเส่ียงรพ.

พร้าว** 

** หลกัการวิเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อระบุเรื่องอบุติัการณ์ในระบบ HRMS on Cloud** 

- เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ มสีาเหตุ/ความเกีย่วขอ้งกบักระบวนการรกัษาพยาบาลหรอืไม่ อย่างไร (เพื่อ

แยกกลุ่มอุบตักิารณ์) 

- เกดิหรอืมผีลกระทบกบัผูป่้วย/บุคลากร/หน่วยงานหรอืองคก์ร (เพื่อแยกหมวดอุบตักิารณ์) 

- ลกัษณะการเกดิเกีย่วขอ้งกบัอะไร เป็นปัญหาอย่างไร (เพื่อแยกประเภท ประเภทย่อย และเรื่อง

ของอุบตักิารณ์) 

6.4 อุบตักิารณ์ความเสีย่งย่อย หมายถงึ หวัขอ้อุบตักิารณ์ความเสีย่งย่อยของแต่ละรายการอุบตักิารณ์ความ

เสีย่งเรื่องนัน้ # รพ.พรา้วไม่ไดก้ าหนดหวัขอ้อุบตักิารณ์ย่อยไวใ้นโปรแกรม HRMS น้ี # 

6.5 สรุปประเดน็ปัญหา หมายถงึ การสรุปเรื่องราวอุบตักิารณ์ความเสีย่งพอสงัเขป ใหร้ะบุ 2 ประเดน็ส าคญั 

คือ “เกิดปัญหาอะไร” และ “อุบติัการณ์นัน้เกิดได้อย่างไร” 

6.6 ระดบัความรุนแรง หมายถงึ ระบุว่าระดบัความรุนแรงของผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์/ 

อุบตักิารณ์ความเสีย่งนัน้ อยู่ในระดบัใด ตามทีร่ะบุในคู่มอื บรหิารความเสีย่ง รพ.พรา้วหน้า 48 – 49 

6.7 วนัที่คน้พบ คอื วนัทีพ่บเหตุการณ์ อาจเป็นวนัเดยีวกบัวนัทีเ่กดิเหตุการณ์ หรอื หลงัจาก เกดิเหตุการณ์  

6.8 ช่วงเวลาทีเ่กดิอุบตักิารณ์ หมายถงึ รอบเวรทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้ 

6.9 แหล่งที่มา/วธิคี้นพบ หมายถงึ ระบุว่าอุบตักิารณ์นัน้ถูกค้นพบดว้ยวธิใีด 

6.10 รายละเอยีดการเกดิเหตุ หมายถงึ ใหร้ะบุรายละเอยีดเหตุการณ์นัน้สามารถแนบไฟล์เพิม่เตมิทีช่่อง 

 (การกดปุ่ม  ครัง้เดยีว สามารถแนบไฟล์ไดม้ากกว่า 1 ไฟล์ หากกดปุ่มเพื่อแนบไฟล์ที

ละครัง้ระบบจะบนัทกึไฟล์ทีแ่นบล่าสุดเพยีงไฟล์เดยีว ทัง้น้ีขนาดของไฟลแ์นบรวมกนัทัง้หมดต่อการ

บนัทกึรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งครัง้นัน้จะต้องไม่เกิน 10 MB.)  

6.11 การจดัการเบื้องตน้*: หมายถงึ ใหร้ะบุจากเหตุการณ์/ อุบตักิารณ์ความเสีย่งที่เกดิขึน้น้ี ผูท้ี่คน้พบปัญหา

และบนัทกึรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่ง มกีารจดัการหรอืด าเนินการเบื้องตน้อย่างไรไปแล้วบา้ง สามารถ

แนบไฟล์เพิม่เตมิทีช่่อง  

6.12 เมื่อกรอกขอ้มูลเสรจ็แลว้ กดปุ่ม     ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ใหย้นืยนัการบนัทกึขอ้มูล  

จากนัน้กดปุ่ม   ระบบจะแสดงขอ้ความว่าบนัทกึขอ้มูลส าเรจ็ กดปุ่ม  จากนัน้ระบบจะแสดง 

ขอ้ความ (pop up) แจง้ใหท้ราบว่าการบนัทกึรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งนัน้ส าเรจ็ กดปุ่ม   อกี

ครัง้ ระบบจะกลบัเขา้สู่หน้าจอของการตดิตาม เฝ้าระวงัอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ดงัรูปที ่6  
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6.13 เมื่อสิน้สุดการรายงานอุบตักิารณ์ผูใ้ชง้านควรออกจากระบบทุกครัง้ โดยคลกิที ่ช่ือผู้ใช้งาน (มุมบน 

        ขวา) แล้วเลือก Log off 

 ** ผูเ้ขา้ใชง้านระบบ ควร Log off ทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน เพื่อรกัษาความลบัของการรายงานอุบตักิารณ์ **  

         ดงัรูปที ่ 7  

 

 

 

รูปที่  7  

รูปที่ 6  
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7. การติดตาม เฝ้าระวงั รายงานอุบติัการณ์ความเส่ียง   

สถานะ ของรายงานอุบติัการณ์ความเส่ียงใน HRMS แสดงดงัน้ี 

- อุบตักิารณ์ความเสีย่ง รอยืนยนั (เมื่อบุคลากรบนัทกึรายงานการเกดิเหตุการณ์) 

- ยืนยนัแล้วเป็นอุบตักิารณ์ความเสีย่ง/รอแก้ไข (เมื่อหวัหน้าหน่วยงานยนืยนัว่าเหตุการณ์นัน้เป็น

อุบตักิารณ์ความเสีย่ง) 

- อยู่ระหว่างด าเนินการของกลุ่ม/หน่วยงานหลกั (เมื่อหวัหน้ากลุ่ม/หน่วยงานรบัทราบและเริม่

ด าเนินการแกไ้ขปัญหา) 

- อยู่ระหว่างด าเนินการของกรรมการความเส่ียง (เมื่อสิน้สุดการแกไ้ขปัญหาในระดบักลุ่ม/

หน่วยงาน) 

- อุบติัการณ์ความเส่ียงท่ีได้รบัการแก้ไขแล้ว (เมื่อกรรมการบรหิารความเสีย่งปิดเคสรายงาน

อุบตักิารณ์ความเสีย่งแลว้) 

 

8. ระบบรายงาน ท่ีสามารถเรียกดไูด้ในทุกกลุ่มสิทธ์ิผู้ใช้ แต่ใช้งานได้ตามระดบัสิทธ์ิ 
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9. กลุ่มสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลสมัพนัธ์กบัโครงสร้างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลดงัแผนภาพข้างรปูท่ี 8 

 

10. กลุ่มสิทธ์ิ “ผู้ดแูลระบบ (Admin)”และ “กรรมการบริหารความเส่ียง (RM)” สามารถเรยีกดูรายงานไดท้ัง้

ระบบรวมทัง้การวเิคราะหข์อ้มูลและเจาะลกึเพื่อดูรายละเอยีดในรายงานของทุกกลุ่ม หรอื หน่วยงานไดท้ัง้

องคก์ร 

11. กลุ่มสิทธ์ิ “หวัหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน”และ“กรรมการบริหารความเส่ียง” 

# การตรวจสอบรายงานอุบตักิารณ์ที่มกีารบนัทกึเขา้ระบบ เพื่อยนืยนัว่าเป็นอุบตักิารณ์หรอืไม่ # 

12. กลุ่มสิทธ์ิ “หวัหน้ากลุ่ม/หวัหน้าหน่วยงาน”  

# การแกไ้ข/ร่วมแกไ้ขอุบตักิารณ์ในระดบักลุ่ม/หน่วยงานเฉพาะ# 

13. การเฝ้าระวงัอุบติัการณ์ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่ม/หน่วยงานตนเอง ดงัรปูท่ี 9 

 
 

รูปที่ 9 

รูปที่ 8 
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14. กลุ่มสิทธิสามารถเข้าถึงข้อมูลและจดัการข้อมูลได้ตามสิทธ์ิ และเข้าไปด าเนินการได้ดงัรปูท่ี 10 

 
 

 
15. ท าตามขัน้ตอนดงัรปูท่ี  11 12 และ 13 เพื่อยืนยนัอุบติัการณ์ หรือ ไม่ใช่อุบติัการณ์ 

 # โดย ผูบ้นัทกึ หวัหน้างาน และหวัหน้ากลุ่มงานตรวจสอบร่วมกนัแลว้ยนืยนัว่าเป็นอุบตักิารณ์ หรอืไม่ #  

 

 

 

 
 

รูปที่ 10 

รูปที่ 11 
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รูปที่ 12 

รูปที่ 13 
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16. การรายงานข้อมูลแก้ไขอุบติัการณ์ และร่วมแก้ไขอุบติัการณ์ โดยสิทธ์ิ “หวัหน้ากลุ่ม/หวัหน้า

หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง” ท าตามขัน้ตอนดงัรปู 14  - 19  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 

รูปที่ 15 
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# กรณีกลุ่ม/หน่วยงานหลกั ระบุผลการด าเนินการในระดบักลุ่ม/หน่วยงานแลว้ (สิ้นสุดหรอืปิดการแก้ไขปัญหาใน

ระดบักลุ่ม/หน่วยงานแลว้) จะมผีลให้กลุ่ม/หน่วยงานร่วมแกไ้ข ไม่สามารถบนัทกึขอ้มูลการร่วมแกไ้ขไดอ้กี # 

 

รูปที่ 16 

รูปที่ 17 
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รูปที่ 18 

รูปที่ 19 
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17. การใช้งานระบบในสิทธ์ิของกรรมการบริหารความเส่ียง (RM) สามารถเข้าถึงและจดัการข้อมูลดงัน้ี   

- การบนัทกึรายงานอุบตักิารณ์ (ในนามของหน่วยงานทีต่นสงักดั) 

- การยนืยนัอุบตักิารณ์ (สทิธิเ์ช่นเดยีวกบัทุกๆ หวัหน้ากลุ่ม/หน่วยงาน) 

- การบนัทกึขอ้มูล dataset (ท าไดทุ้กรายการขอ้มูล ของทุกหน่วยงาน) 

- การพจิารณาผลการแกไ้ขอุบตักิารณ์ของกลุ่ม/หน่วยงาน และ/หรอืการด าเนินการแกไ้ขอุบตักิารณ์ (การ

ปิดเคส) 

- การบนัทกึองคค์วามรู/้ระบบงานทีม่กีารพฒันาขององคก์ร 

ทีม RM เข้าระบบเพื่อจดัการข้อมูลตามขัน้ตอนดงัรปู ท่ี 20 – 23 

 

 

 

รูปที่ 20 

รูปที่ 21 
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รูปที่ 22 

รูปที่ 23 
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18. หลกัการใช้งานระบบรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์  

- เลอืกใชร้ายงานตามวตัถุประสงค ์“ตอ้งการรูเ้รื่องอะไร/อยู่ในรายงานใด” 

- รายงานนัน้ ท่าน “มสีทิธิ”์ ในการเจาะลกึถงึมติ/ิมุมมอง หรอืรายละเอยีดไดใ้น “ระดบัใด” 

- เรยีกดูและใชง้าน เป็นไปตาม “ขัน้ตอน” และ “รูปแบบการแสดงผล” ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

ภาพรวมรายงานในระบบ HRMS มีรายงานข้อมูลต่างๆให้น าไปใช้ประโยชน์ดงัน้ี 

18.1 องคก์ร/หน่วยงาน เกิดอุบติัการณ์ในกลุ่ม หมวด ประเภท ประเภทย่อย และเรื่องอะไร มากน้อย
เพียงใด แก้ไขได้หรือไม่ 
o รายงานการเกดิ / แกไ้ขอุบตักิารณ์ความเสีย่ง แยกตามระดบัความรุนแรง 
o รายงานกลุ่ม / หน่วยงานทีแ่กไ้ขอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 
o รายงานการเกดิอนัดบัการเกดิอุบตักิารณ์ความเสี่ยงของกลุ่ม / หน่วยงาน 
o รายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งทีแ่กไ้ขแลว้ 

18.2 อุบติัการณ์ทีเกิดข้ึนเกิดท่ีไหน / เวลาใด ค้นพบได้อย่างไร ใคร/ หน่วยงานไหนเป็นผู้ค้นพบและ
รายงานอุบติัการณ์  
o รายงานประเภท /ชนิด / สถานทีเ่กดิอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 
o รายงานช่วงเวลา / เวร ทีเ่กดิอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 
o รายงานแหล่งที่มา / วธิกีารคน้พบอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 
o รายงานหน่วยงานทีม่กีารรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 

18.3 องคก์ร / หน่วยงานให้บริการรกัษาพยาบาลในด้านต่างๆมากน้อยเพียงใดในแต่ละวนั/เดือน/
ปีงบประมาณ 
o รายงานจ านวน dataset ทีม่กีารบนัทกึแบบรายวนั ขององคก์ร/ หน่วยงาน 
o รายงานจ านวน dataset ทีม่กีารบนัทกึแบบรายเดอืน ขององคก์ร/ หน่วยงาน 

o รายงานจ านวนขอ้มูล dataset รายปีขององคก์ร/หน่วยงาน 
18.4  ทีม Admin / ทีม RM  / หวัหน้ากลุ่มงาน /หวัหน้างาน  ใช้เจาะลึกข้อมูลและรายละอียดเพ่ิมเติม

ตามสิทธ์ิการเข้าถึง  
o รายงานการบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์ร/หน่วยงาน (Risk Incidents Profile) 
o รายงานอนัดบัการเกดิอุบตักิารณ์ความเสีย่งขององคก์ร 
o รายงานอนัดบัการเกดิอุบตักิารณ์ความเสีย่งของกลุ่ม/หน่วยงาน 
o รายงานระบบทีม่กีารปรบัปรุง/พฒันา 
o รายงานหน่วยงานทีร่ายงานอุบตักิารณ์ความเสี่ยงของตนเอง 
o รายงานความเสีย่งย่อยทีเ่กดิอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 

19. ขัน้ตอนการเรียกดแูละใช้งานระบบรายงาน เพื่อ น าไปใช้ประโยชน์  
19.1 ระบุช่วงระยะเวลาทีต่อ้งการดูขอ้มูล 

o เดอืน /ไตรมาส ของปีงบประมาณ/ปี/ปีงบประมาณ (จาก ... ถงึ ...) 
19.2 กดปุ่ม “คน้หา” 

o ระบบจะแสดงผลขอ้มูลรายงานเฉพาะในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุ 
19.3 การเจาะลกึตามมติ/ิมุมมอง และดูรายละเอยีด --> กดปุ่มคน้หา เพื่อแสดงผล 
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o ในมติ/ิมุมมองของระบบรายงาน และคลกิทีต่วัเลขจ านวนของมติ/ิมุมมองนัน้ๆ เพื่อดูรายละเอยีด 
ตามระดบัสทิธิ ์

19.4 การน าไปใชป้ระโยชน์ 
o ตารางแสดงผล/กราฟ/ส่งออกเป็น Excel file/pdf file 

รปูท่ี  24  - 27 แสดงวิธีการเรียกดแูละใช้งานระบบรายงาน 

 

 

 

 

รูปที่ 24 

รูปที่ 25 
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รูปที่ 26 

รูปที่ 27 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 

บนัทึกค ำยินยอมในกำรให้ข้อมูลกำรรกัษำของผู้ป่วยทำงโทรศพัท์ 

วนัที ่........................... เวลา............. น.  
ผูโ้ทรสอบถามขอ้มูล ชื่อ – สกุล ...............................หมายเลขโทรศพัท์………………………………… 
ผูป่้วยชื่อ- สกุล .......................................................เตยีง.......... 
ความเกีย่วขอ้งกบัผูป่้วย ……………………………………………………………………………………….. 
ตอ้งการขอ้มูลการเจบ็ป่วยของ (ชื่อผูป่้วย) .......................................โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  

1. ................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................... 

ในครัง้นี้เจา้หนา้ทีไ่ดส้อบถามและขออนุญาตในการเปิดเผยขอ้มูล ของผูป่้วยแก่ผูต้ดิตอ่ ซึง่ผูป่้วย/ผูป้กครอง
รบัทราบขอ้มูลดงักล่าวและมคีวามเหน็            อนุญาต           ไม่อนุญาต 
จงึไดใ้หผู้ป่้วย/ผูป้กครองลงลายมอืชื่อในการอนุญาตเปิดเผยขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

ลงชื่อ.............................................ผู้ป่วย/ผูป้กครองผูใ้หค้ ายนิยอม 
                                                          (………………………………..…………) 
 

                                              ลงชื่อ......................................................พยานผูใ้หค้ ายนิยอม 
                                                          (……………………………………..……) 

 

                                                   ลงชื่อ......................................................พยาบาลผูใ้หข้อ้มูล 
                                                         (…………………………………..……..…) 
 

                                                   ลงชื่อ......................................................พยานผูใ้หข้อ้มูล 
                                                        (…………………………………..…………) 
หมายเหตุ  

• กรณีผูป่้วยเดก็/ผูพ้กิาร/มเีหตุจ าเป็นอื่นๆทีไ่ม่สามารถตดัสนิใจดว้ยตนเองไดใ้หข้ออนุญาต

จากผูป้กครอง 

 กรณีไม่มพียานฝ่ายผูป่้วยใหร้ะบุในชอ่งพยานผูใ้หค้ ายนิยอม ว่า “ผูป่้วยอยูค่นเดยีว” 
 
 
 

 



 

ค ำร้องขออนุมติัเปิดเผยประวติักำรรกัษำของผู้ป่วย 

 

เขยีนที.่............................................. 

วนัที.่................................................ 

เรื่อง  ขออนุมตัเิปิดเผยประวตักิารรกัษาของผูป่้วย 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพรา้ว 

 ดว้ยขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ............)...............................เกีย่วขอ้งเป็น.......................... 

มคีวามประสงค ์  (   ) ส าเนาเวชระเบยีน 

   (   ) ส าเนาหนังสอืรบัรองการตาย 

   (   ) อื่นๆ(โปรดระบุ)................................ 

ของ...........................................................อายุ..............ปี 

HN……………….…….AN…………..………………. 

ซึง่ไดเ้ขา้รบัการรกัษาตัง้แต่วนัที.่.......เดอืน...............พ.ศ.............ถงึวนัที.่.......เดอืน...............พ.ศ...... ....... 

เพื่อ (   ) ประกอบการรกัษาพยาบาล 

 (   ) เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 

 (   ) อื่นๆ(โปรดระบุ)....................................... 

โดยน าหลกัฐานมาแสดงตอ่เจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. หนังสอืยนิยอมใหเ้ปิดเผยประวตัิ 
2. บตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ และส าเนาบตัรประชาชน/ขา้ราชการ ของผูป่้วย(ผูย้นิยอมให้

เปิดเผยประวตั)ิ 
3. บตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ และส าเนาบตัรประชาชน/ขา้ราชการ ของผูย้ื่นค ารอ้ง 

 
ขา้พเจา้ทราบดวี่า การกระท าของขา้พเจา้ อาจเกดิผลเสยีหายตอ่โรงพยาบาลและผูเ้กีย่วขอ้งหากมผีลเสยี
หายเกดิขึน้จากการกระท าของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยนิดรีบัผดิทกุประการ 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการดว้ยจกัเป็นพระคุณ 

   ขอแสดงความนับถอื 

 

 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 

 

 

 

 



 

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวติักำรรกัษำของผู้ป่วย 

 

เขยีนที.่............................................. 

วนัที.่................................................ 

ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ..........)...................................................รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลพรา้ว

ซึง่ไดเ้ขา้รบัการรกัษาตัง้แต่วนัที.่.......เดอืน.............พ.ศ.............ถงึวนัที.่.......เดอืน................พ.ศ.............. 

 

ยนิยอมให ้ (   ) ส าเนาเวชระเบยีนครัง้ดงักล่าว 

  (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................   

เพื่อ  (   ) น าไปประกอบการรกัษา 

  (   ) เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย 

(   ) อื่นๆ(โปรดระบุ)................................................................. 

 

 

ลงชื่อ....................................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

(........................................................) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................พยาน 

(........................................................) 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................พยาน 

(........................................................) 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  ถา้ผูใ้หค้วามยนิยอมเขยีนหนังสอืไม่ได ้ ใหพ้มิพล์ายนิ้วมอืไวเ้ป็นหลกัฐาน ในช่องลงชื่อ  

 

 



 

แบบรายงานอุบัติการณ์  IR ( Incident Report ) โรงพยาบาลพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่   (ระบบ HRMS on Cloud) 
หน่วยงาน*............................................................................... 
ประเภทสถานที่**           ในพ้ืนที่ของโรงพยาบาล                      นอกพ้ืนที่โรงพยาบาล 

ชนิดสถานที่**                IPD    ห้องคลอด  ห้องผ่าตดั  งานสนบัสนุนทัว่ไป 

   OPD  อุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน  ICU   งานสนบัสนุนทางการแพทย ์

เป็นอุบัติการณ์ความเส่ียงในเร่ืองใด** ………………………………………………………………………………………….. 

ความเส่ียงด้านคลินิก(Clinical Risk Incident: C ) ความเส่ียงทั่วไป (General Risk Incident: G ) 

P 
 Patient Safety Goals 

S  
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P  
Personnel Safety Goals 

O  
Organization Safety Goals 

S 
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Security and  
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Information and 
Social Media 

S 
กลยุทธ์โครงสร้าง

ความม่ันคง 

Strategy, Structure, 
Security 

I 
การควบคุม

ป้องกันการติดเช้ือ 

Infection  
Prevention  
and Control 

S 
ภาวะแทรกซ้อน
จากหัตถการและ

การผ่าตัด 

Surgical 
diseases and 
procedure 

I 
การควบคุม

ป้องกันการติดเช้ือ 

Infection and 
Exposure 

I 
ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสาร
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M 
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Blood Safety 

M 
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ทางอายุรกรรม 
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and procedure 

M 
สุขภาพจิตและ
การไกล่เกลี่ย 

Mental Health 
and Mediation 

M 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

Manpower, 
Management 

P 
กระบวนการ 
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Patient Care  
Process 

P 
กุมารเวช 
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procedure 

P 
กระบวนการ

ท างาน 

Process of work P 
นโยบาย กระบวน 

การท างาน 

Policy, Process of 
work & Operation 

L 
การดูแลสายและ
ส่ิงส่งตรวจ 

Line, Tube,  
and Catheter  
& Laboratory 

O 
กระดูกและข้อ 

Orthopedic 
diseases and 
procedure 

L 
การใช้รถพยาบาล

ฉุกเฉิน 
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(Ambulance) and 
Legal Issues 

L 
การควบคุมก ากับ
ดูแลด้านวิชาชีพ 
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E 
การตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉิน 

Emergency  
Response 

E 
หู คอ จมูก และ

ทรวงอก 

Eye, Ear, Nose, 
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E 
ส่ิงแวดล้อมในการ
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E 
การเงินและ
งบประมาณ 
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สรุปประเด็นปัญหา** :  บอกให้ทราบว่า เกิดอะไร อยา่งไร  ไม่เกิน 3 บรรทดั 
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

           มีต่อด้านหลัง   



 

ระดับความรุนแรง** 

อุบัติการณ์ความเส่ียงด้านคลินิก  และ 
หมวด Personnel Safety Goals ของกลุ่มอุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป 

อุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (เฉพาะรหัส GOxxxx)** ยกเว้น หมวด
อุบัติการณ์ความเส่ียง Personnel Safety Goals (รหสั GPxxxx)** 

A (เกิดที่น่ี) เกิดเหตุการณ์ขึ้นแลว้จากตวัเองและคน้พบไดด้ว้ยตวัเองสามารถ
ปรับแกไ้ขไดไ้ม่ส่งผลผลกระทบถึงผูอ้ื่นและผูป่้วยหรือบุคลากร 

1 เกดิความผดิพลาดขึน้แตไ่ม่มีผลกระทบต่อผลส าเรจ็หรอืวตัถปุระสงค์ของ
การด าเนินงาน 
(* เกดิผลกระทบทีม่มีูลค่าความเสยีหาย 0 -10,000 บาท) 

B (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแลว้โดยส่งต่อเหตุการณ์/ความ
ผิดพลาดนั้นไปที่ผูอ้ื่นแต่สามารถตรวจพบและแกไ้ขได ้โดยยงัไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ถึงผูป่้วยหรือบุคลากร 

2 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ โดยมีผลกระทบ (ท่ีควบคุมได้) ต่อผลส าเรจ็
หรอืวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
(* เกดิผลกระทบทีม่มีูลค่าความเสยีหาย 10,001 -50,000 บาท) 

C (เกิดกบัใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผูป่้วยหรือ
บุคลากร แต่ไม่เกิดอนัตรายหรือเสียหาย 

3 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ และมีผลกระทบ (ท่ีต้องท าการแก้ไข) ต่อ
ผลส าเรจ็หรอืวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
(* เกดิผลกระทบทีม่มีูลค่าความเสยีหาย 50,001 -250,000 บาท) 

D (ให้ระวงั) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผูป่้วยหรือบุคลากร ตอ้งให้
การดูแลเฝ้าระวงัเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอนัตราย 

4 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้ และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเรจ็
ตามเป้าหมาย 
(* เกดิผลกระทบทีม่มีูลค่าความเสยีหาย 250,001 –1,000,000 บาท) 

E (ตอ้งรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผูป่้วยหรือบคุลากร เกิด
อนัตรายชัว่คราวที่ตอ้งแกไ้ข/รักษาเพิ่มมากขึ้น 

5 เกดิความผดิพลาดขึน้แลว้และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเรจ็
ตามเป้าหมายท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายอย่างร้ายแรง 
(* เกดิผลกระทบทีม่มีูลค่าความเสยีหายมากกว่า 1 ลา้นบาท) 

F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ตอ้งใชเ้วลาแกไ้ขนานกว่า
ปกติ หรือเกนิก าหนด ผูไ้ดร้ับผลกระทบตอ้งรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

  

G (ตอ้งพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผูป่้วยหรือบุคลากร ท าให้เกิดความพิการ
ถาวร หรือมีผลกระทบท าให้เสียช่ือเสียง/ความเช่ือถือและ/หรือมีการร้องเรียน  

  

H (ตอ้งการป๊ัม) เกิดความผิดพลาด ถึงผูป่้วยหรือบุคลากร มีผลท าให้ตอ้งท าการ
ช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียช่ือเสียงและ/หรือมีการเรียกรอ้งค่าเสียหายจาก
โรงพยาบาล 

  

I (จ าใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผูป่้วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต 
เสียช่ือเสียงโดยมีการฟ้องรอ้งทางศาล/ส่ือ 

  

 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ**   รายบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน/องคก์ร เพศ**..............  อายุ**............. 
วันที่เกิดอุบัติการณ์ความเส่ียง** .......................................................        วันที่ค้นพบ* ............................................................................ 
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์ความเส่ียง** เวร………….      วนัราชการ       วนัหยดุราชการ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  เวลา...................... 
แหล่งที่มา/วธิีการค้นพบ* ………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดการเกิดเหตุ* 
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 
การจัดการเบ้ืองต้น*  
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 
ผู้รายงานอุบัติการณ์...................................................... 
 


