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สรุปประเดน็ปัญหา** :  บอกใหท้ราบวา่ เกิดอะไร อยา่งไร  ไม่เกิน 3 บรรทดั 
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           มีต่อด้านหลงั   



ระดบัความรุนแรง** 

อุบตักิารณ์ความเสียงด้านคลนิิก  และ 

หมวด Personnel Safety Goals ของกลุ่มอุบตักิารณ์ความเสียงทัวไป 

อุบตักิารณ์ความเสียงทัวไป (เฉพาะรหัส GOxxxx)** ยกเว้น หมวด

อุบตักิารณ์ความเสียง Personnel Safety Goals (รหัส GPxxxx)** 

A (เกิดทีนี) เกิดเหตกุารณ์ขึนแลว้จากตวัเองและคน้พบไดด้ว้ยตวัเองสามารถ

ปรับแกไ้ขไดไ้ม่ส่งผลผลกระทบถึงผูอื้นและผูป่้วยหรือบุคลากร 
1 เกดิความผดิพลาดขนึแต่ไมมี่ผลกระทบต่อผลสําเรจ็หรอืวตัถุประสงคข์อง

การดําเนินงาน 

(* เกดิผลกระทบทมีมูีลคา่ความเสยีหาย 0 -10,000 บาท) 

B (เกิดทีไกล) เกิดเหตกุารณ์/ความผิดพลาดขึนแลว้โดยส่งตอ่เหตุการณ/์ความ

ผิดพลาดนนัไปทีผูอื้นแต่สามารถตรวจพบและแกไ้ขได ้โดยยงัไม่มีผลกระทบ

ใดๆ ถึงผูป่้วยหรือบุคลากร 

2 เกดิความผดิพลาดขนึแลว้ โดยมผีลกระทบ (ทีควบคุมได้) ต่อผลสาํเรจ็

หรอืวตัถุประสงคข์องการดําเนินงาน 

(* เกดิผลกระทบทมีมูีลคา่ความเสยีหาย ,  - ,  บาท) 

C (เกิดกบัใคร) เกิดเหตกุารณ/์ความผิดพลาดขึนและมีผลกระทบถึงผูป่้วยหรือ

บุคลากร แต่ไมเ่กิดอนัตรายหรือเสียหาย 
3 เกดิความผดิพลาดขนึแลว้ และมผีลกระทบ (ทีต้องทําการแก้ไข) ต่อ

ผลสําเรจ็หรอืวตัถุประสงคข์องการดําเนินงาน 

(* เกดิผลกระทบทมีมูีลคา่ความเสยีหาย ,  - ,  บาท) 

D (ใหร้ะวงั) เกิดความผิดพลาดขึน มีผลกระทบถึงผูป่้วยหรือบุคลากร ตอ้งให้

การดูแลเฝ้าระวงัเป็นพิเศษวา่จะไม่เป็นอนัตราย 
4 เกดิความผดิพลาดขนึแลว้ และทาํให้การดาํเนินงานไมบ่รรลุผลสาํเรจ็

ตามเป้าหมาย 

(* เกดิผลกระทบทมีมีูลคา่ความเสยีหาย ,  – , ,  บาท) 

E (ตอ้งรักษา) เกิดความผดิพลาดขึน มีผลกระทบถึงผูป่้วยหรือบุคลากร เกิด

อนัตรายชวัคราวทีตอ้งแกไ้ข/รักษาเพิมมากขึน 
5 เกดิความผดิพลาดขนึแลว้และมผีลให้การดาํเนินงานไมบ่รรลุผลสาํเรจ็

ตามเป้าหมายทาํให้ภารกิจขององคก์รเสียหายอย่างรา้ยแรง 

(* เกดิผลกระทบทมีมูีลคา่ความเสยีหายมากกว่า  ลา้นบาท) 

F (เยยีวยานาน) เกิดความผดิพลาดขนึ มีผลกระทบทีตอ้งใชเ้วลาแกไ้ขนานกวา่

ปกติ หรือเกินกาํหนด ผูไ้ดรั้บผลกระทบตอ้งรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึน 
  

G (ตอ้งพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผูป่้วยหรือบุคลากร ทาํใหเ้กิดความพิการ

ถาวร หรือมีผลกระทบทาํใหเ้สียชือเสียง/ความเชือถือและ/หรือมีการร้องเรียน  
  

H (ตอ้งการปัม) เกิดความผิดพลาด ถึงผูป่้วยหรือบุคลากร มีผลทาํให้ตอ้งทาํการ

ช่วยชีวิต หรือกรณีทาํให้เสียชือเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก

โรงพยาบาล 

  

I (จาํใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผูป่้วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทาํให้เสียชีวติ 

เสียชือเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สือ 
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