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                               แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทางด้านคลินิกเฉพาะโรค  
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รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

                          โปรแกรม G (G1,G2G3) 
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure    

โปรแกรม S (S1,S2) 
Surgical diseases and procedure  

G1 : Maternal Health Care 
Process (7 ข้อ)  
 CSG101  เกิดปัญหา in VBAC เช่น 
Uterine rupture/ ตกเลือด 

 CSG102  เกิดปัญหาใน 
preeclampsia 
 CSG103  เกิดปัญหาใน 
Pregnancy with GDM  
 CSG104  เกิดปัญหาใน 
Pregnancy with HIV  
 CSG105  เกิดภาวะวิกฤติใน 
Placenta Previa  
 CSG106  เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 

Amniocentesis  
 CSG107  เกิดปัญหาใน 
Premature Contraction  
 
G2 : Child Health Care Process  
(1 ข้อ)  
 CSG201 เกิดปัญหาใน Twin 
 
 

G3 : Gynecology diseases and 
procedure (6 ข้อ) 
 CSG301  เกิด TOA ใน PID  

 CSG302  เกิดภาวะวิกฤต ิใน 
Abort  

 CSG303  เกิดภาวะวิกฤติใน 
Ectopic pregnancy  
 CSG304  เกิดภาวะวิกฤติใน 
Ovarian tumor  
 CSG305  เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 
CIN 
 CSG306 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 
Myoma uteri  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

S1:Specific complications in 
Surgery (8 ข้อ)  
 CSS101  ท า Perm-cath 
insertion แล้วเกิด Bleeding/ 
Pneumothorax  
 CSS102 เกิด Bleeding with 
shock ในโรค Blunt abdominal 
injury  
 CSS103 เกิด Bowel gangrene 
ในโรค Hernia  

 CSS104 เกิด Gut obstruction 
ในโรค Carcinoma of colon  
 CSS105 เกิด Intracranial 
hemorrhage ในโรค Head injury 

 CSS106 เกิด Rupture ในโรค 
Acute appendicitis  
 CSS107 เกิด Sepsis ในโรค 
Acute cholecystitis  

 CSS108 เกิด Sepsis ในโรค 
Cellulitis  
 
 
 

S2: Urological Surgery (3 ข้อ)  
 CSS201 เกิด Bleeding ใน PCNC  

 CSS202 เกิด Hydro-
pneumothorax ใน PCNC  

 CSS203 เกิด Renal pelvis 
perforation ใน PCNC  
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ระดับความรุนแรง อุบัติการณ์ความเส่ียงด้านคลินิกเฉพาะโรค ก าหนดระดับความรุนแรงเป็นระดับ A-I ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 A (เกิดที่น่ี ) เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรับแก้ไขได้ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อ่ืนและผู้ป่วย 

น้อย  B ( เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดน้ันไปที่ผู้อ่ืนแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดย
ยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วย 
 C (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผู้ป่วยแต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย 
 D (ให้ระวัง ) เกิดความผิดพลาดขึ้น และ มีผลกระทบถึงผู้ป่วยต้องให้การดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย  

ปาน
กลาง 

 E (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข / รักษาเพิ่มมากขึ้น 

 F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินก าหนด ผู้ป่วยรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น  

 G (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบท าให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ / 
หรือมีการร้องเรียน 

มาก  H (ต้องการปั้ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยที่มีผลท าให้ต้องท าการช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากโรงพยาบาล 

 I (จ าใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/ส่ือ 

IR : Specific   
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รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

                                                                 โปรแกรม M (M1,M2,M3,M4,M5,M6) 
Medical diseases and procedure 

M1 : Respiratory System (7ข้อ) 
 CSM101 เกิด Hypoxemia/ 
Respiratory failure ใน Exacerbation 
of COPD  
 CSM102 เกิด Hypoxemia/ 
Respiratory failure ใน Severe 
asthma  
 CSM103 เกิด Hypoxemia/   
Respiratory failure ในโรค Avian 
influenza  
 CSM104 เกิด Hypoxemia/ 
Respiratory failure ในโรค H1N1 
influenza  
 CSM105 เกิด Hypoxemia/ 
Respiratory failure ในโรค SARS  

 CSM106 เกิดภาวะ Hypoxemia/ 
Pneumothorax ในโรค PCP  
 CSM107 เกิดภาวะ Hypoxemia/ 
Respiratory failure ในโรค TB Lung  

M2 : Cardiovascular System 
(1ข้อ)  
 CSM201 เกิด CHF/ 
Arrhythmia/ Cardiogenic shock ใน 
AMI  
M3 : Gastrointestinal System 
(3ข้อ) 
 CSM301 เกิดภาวะ 
ในโรค Acute/ Chronic Diarrhea  

 CSM302 เกิดภาวะ 
Hypovolemic Shock ในโรค Acute/ 
Chronic Diarrhea  

 CSM303 เกิดภาวะ 
Hypovolemic Shock ในโรค UGI 
Bleeding  

M4 : Neurological System  
(4ข้อ) 
 CSM401 เกิดภาวะ 
Brain herniation ในโรค 
Toxoplasmosis  

 CSM402 เกิดภาวะ  
Brain herniation ในโรค CVA  

 CSM403 เกิดภาวะ 
Aspirate pneumonia ในโรค CVA  
 CSM404  เกิดภาวะ 
IICP ในโรค Cryptococcal meningitis  

M5 : Specific Complications 
of Medical Procedure (4ข้อ)  
 CSM501 เกิด Internal 
bleeding จากการท า Liver 
biopsy  

 

 CSM502 เกิด Pneumothorax 
จากการท า Bronchoscopy  
 CSM503 เกิด Brain herniation  
จากการท า Lumbar puncture  

 CSM504  เกิด Gut perforation 
จากการท า Gastroscopy/ 
Colonoscopy  

M6 : Medical Emergencies 
Complications (9ข้อ) 
 CSM601 เกิดภาวะ Sepsis  
/ Malnutrition ใน Steven Johnson 
Syndrome  
 CSM602 เกิดภาวะ Septic 
shock ในโรค Acute pyelonephritis  
 CSM603 เกิดภาวะ Septic 
shock/ Cardiac arrest ใน Sepsis  
 CSM604 เกิดภาวะ Severe 
acidosis ใน Lactic acidosis  

 CSM605 
เกิดภาวะ Shock/ Arrhythmia จากการ
ทา Hemodialysis  

 CSM606 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ฉุกเฉินในโรค DM (เช่น Hypoglycemia/ 
DKA)  
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ระดับความรุนแรง อุบัติการณ์ความเส่ียงด้านคลินิกเฉพาะโรค ก าหนดระดับความรุนแรงเป็นระดับ A-I ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 A (เกิดที่น่ี ) เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรับแก้ไขได้ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อ่ืนและผู้ป่วย 

น้อย  B ( เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดน้ันไปที่ผู้อ่ืนแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดย
ยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วย 
 C (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผู้ป่วยแต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย 
 D (ให้ระวัง ) เกิดความผิดพลาดขึ้น และ มีผลกระทบถึงผู้ป่วยต้องให้การดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย 

ปาน
กลาง 

 E (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข / รักษาเพิ่มมากขึ้น 

 F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินก าหนด ผู้ป่วยรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

 G (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบท าให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ / 
หรือมีการร้องเรียน 

มาก  H (ต้องการปั้ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยที่มีผลท าให้ต้องท าการช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากโรงพยาบาล 

 I (จ าใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/ส่ือ 

IR : Specific   
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โปรแกรม M (M6) 

Medical diseases and procedure 

โปรแกรม P (P1,P2) 
Pediatric diseases and procedure  

โปรแกรม O (O1) 
Orthopedic diseases and 

procedure  

M6 : Medical Emergencies 
Complications (9ข้อ) 
 CSM607 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ฉุกเฉินในโรค Dengue fever (เช่น 
Shock/ Bleeding)  

 CSM608 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ฉุกเฉินในโรค ESRD (เช่น Fluid 
overload/ Hyperkalemia)  

 CSM609 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ฉุกเฉินในโรค HT (เช่น CVA/ 
Encephalopathy)  

 
 

 P1 : Pediatric Disease(7 ข้อ) 
 CSP101 เกิด Apnea/ RDS 
/ BPD/ ROP/ NEC/ Anemia ใน 
Preterm ที ่VLBW  

 CSP102 เกิด Hypo- 
Hyperglycemia ใน Preterm ที ่
VLBW  

 CSP103 เกิด Hypo- 
Hyperthermia ใน Preterm ที่ VLBW  
 CSP104 เกิด Hypo- 
Hyperglycemia/ Polycythemia ใน 
Macrosomia/LGA/GDM  
 CSP105 เกิด PPHN/ 
Pneumothorax ใน MAS  

 
 
 
  
 

P2 : Pediatric Medical 
Disease/ Complications (3ข้อ) 
 CSP201 เกิด Acidosis/ 
Electrolyte Imbalance ในโรค 
Acute Diarrhea  

 CSP202 เกิด Sepsis/ 
Emphysema/ IRDS/ Hypoxia ในโรค 
Pneumonia  

 CSP203 เกิด Shock/ 
Bleeding/ Pleural effusion ในโรค 
DHF  

 
 
 
 
 

O1 : Ortho-Surgery 
Complications (6ข้อ) 
 CSO101 กระดูกหักใกล้ข้อ/ 
หลังเข้าเฝือก 24 ชั่วโมง แล้วเกิด 
Compartment syndrome 
  CSO102 ดึงถ่วงน้ าหนัก 
ผ่านกระดูก แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบไหลเวียนเลือดส่วนปลาย และ
ระบบประสาท  
 CSO103 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ในโรค Long bone fracture เช่น 
Chest injury/ Abdominal injury/ C-
spine injury/ Fat embolism  

 CSO104 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ใน Total knee replacement เช่น 
Active blood loss/ spinal shock  
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ระดับความรุนแรง อุบัติการณ์ความเส่ียงด้านคลินิกเฉพาะโรค ก าหนดระดับความรุนแรงเป็นระดับ A-I ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 A (เกิดที่น่ี ) เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรับแก้ไขได้ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อ่ืนและผู้ป่วย 

น้อย  B ( เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดน้ันไปที่ผู้อ่ืนแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดย
ยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วย 
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ปาน
กลาง 

 E (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข / รักษาเพิ่มมากขึ้น 
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 G (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบท าให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ / 
หรือมีการร้องเรียน 

มาก  H (ต้องการปั้ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยที่มีผลท าให้ต้องท าการช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากโรงพยาบาล 

 I (จ าใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/ส่ือ 
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โปรแกรม O (O1) 
Orthopedic diseases and 

procedure 

โปรแกรม E (E1,E2) 
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure  

โปรแกรม D (D1) 

Dental diseases and procedure  
 

O1 : Ortho-Surgery 
Complications (6ข้อ) 
 CSO105 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 
Hipreplacement เช่น Dislocation/ 
Sciatic nerve injury/ Hematoma/ 
Fracture  
 CSO106 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 
Laminectomy/Discectomy เช่น 
Cauda equina syndrome/ Nerve 
root injury  
 

E1 : Eye/ Ophthalmic 
Diseases (8ข้อ) 
 CSE101 Iris prolapsed 
ใน ECCE  
 CSE102 Rupture posterior 
capsule ใน ECCE  

 CSE103 Rupture posterior 
capsule ใน Phaco with IOL  
 CSE104 กระจกตาบวม ใน ECCE  

 CSE105 กระจกตาบวม ใน 
Phaco with IOL  

 CSE106 Endophthalmitis 
ใน ECCE  
 CSE107 Endophthalmitis 
ใน Phaco with IOL  

 CSE108 Endophthamitis 
ใน Intravitreous 

E2 : ENT Diseases (3 ข้อ) 
 CSE201 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน
การท า Tracheostomy Tube  
(เช่น Subcutaneous Emphysema/ 
Bleeding/ Pneumothorax/ T-E 
fistula/ Nerve injury)  
 CSE202 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 
Thyroidectomy (เช่น Nerve injury/ 
Hematoma/ Hypoparathyroidism/ 
Dysphagia)  
 CSE203 เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 
Tonsillectomy (เช่น Bleeding/ 
Nasopharygeal stenosis) 
 

D1 : Dental Treatment 
Complications  (11ข้อ) 
 CSD101 เกิดปัญหาใน Dental Tx 
ผู้ป่วยโรค DM เช่น Hypo -
Hyperglycemia/ แผลหายช้า/ 
Advance Periodontitis  

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

 CSD103 เกิด Airway 
obstruction ในโรค Ludwig's Angina  
 CSD104 เกิด Allergy to Local 
anesthesia ใน Dental Tx  

 CSD105 เกิด Chest pain  
/Acute MI ใน Dental Tx ผู้ป่วยโรค 
Angina pectoris or MI  

 CSD106 เกิด Subacute 
bacterial endocarditis ใน Dental Tx 
ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจหรือใส่ลิ้นหัวใจเทียม  
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ระดับความรุนแรง อุบัติการณ์ความเส่ียงด้านคลินิกเฉพาะโรค ก าหนดระดับความรุนแรงเป็นระดับ A-I ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 A (เกิดที่น่ี ) เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรับแก้ไขได้ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อ่ืนและผู้ป่วย 

น้อย  B ( เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดน้ันไปที่ผู้อ่ืนแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดย
ยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วย 
 C (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผู้ป่วยแต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย 
 D (ให้ระวัง ) เกิดความผิดพลาดขึ้น และ มีผลกระทบถึงผู้ป่วยต้องให้การดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย 

ปาน
กลาง 

 E (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข / รักษาเพิ่มมากขึ้น 

 F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินก าหนด ผู้ป่วยรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

 G (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบท าให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ / 
หรือมีการร้องเรียน 

มาก  H (ต้องการปั้ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยที่มีผลท าให้ต้องท าการช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากโรงพยาบาล 

 I (จ าใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/ส่ือ 

IR : Specific   



                                          โรงพยาบาลหัวหิน (ร่าง 23 เม.ย. 61)                                      No…….…..……..….                                                    

                             แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทางด้านคลินิกเฉพาะโรค  

วันที่พบเหตุการณ์                                  เวลา         ชื่อ                                   สกุล 

สถานที่เกิดเหตุ                           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง HN                          AN                       เพศ           อายุ 

รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

โปรแกรม D (D1) 

Dental diseases and procedure  

  

D1 : Dental Treatment 
Complications  (11ข้อ) 

 CSD107 เกิด Tumor 
that extends to malignancy ในโรค 
Oral lesion แผลในช่องปาก  

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

 CSD109 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ในผู้ป่วย Head and neck cancer 
therapy เช่น Osteoradionecrosis/ 
Halitosis/ Mucositis  
 CSD110 เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ใน Oral surgery/Simple-Surgical 
extraction เช่น Bleeding/ Pain and 
Swelling/ Fibrinolytic alveolitis  

 CSD111 แผลถอนฟันหายช้า 
และติดเช้ือ ในผู้ป่วย HIV/ 
Immunosuppressive/ On steroid  
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ระดับความรุนแรง อุบัติการณ์ความเส่ียงด้านคลินิกเฉพาะโรค ก าหนดระดับความรุนแรงเป็นระดับ A-I ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 A (เกิดที่น่ี ) เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากตัวเองและค้นพบได้ด้วยตัวเองสามารถปรับแก้ไขได้ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้อ่ืนและผู้ป่วย 

น้อย  B ( เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดน้ันไปที่ผู้อ่ืนแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดย
ยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วย 
 C (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผู้ป่วยแต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย 
 D (ให้ระวัง ) เกิดความผิดพลาดขึ้น และ มีผลกระทบถึงผู้ป่วยต้องให้การดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย 

ปาน
กลาง 

 E (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข / รักษาเพิ่มมากขึ้น 

 F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินก าหนด ผู้ป่วยรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 

 G (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบท าให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ / 
หรือมีการร้องเรียน 

มาก  H (ต้องการปั้ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยที่มีผลท าให้ต้องท าการช่วยชีวิต หรือกรณีท าให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากโรงพยาบาล 

 I (จ าใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/ส่ือ 

IR : Specific   



 

รายละเอียดของความเสี่ยงท่ีพบ (ให้ระบุ วัน เวลา การล าดับเหตุการณ์ประเด็นส าคัญ)  
............................................................................................................................. ......................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................................
......................................................................................................................................... ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................... ............................. 
การแก้ไขเบ้ืองต้นขณะเกิดเหตุการณ์ 
................................................................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... .................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... ............ 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................................................................... 
.................................................................................................................................................. ................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. ..................... 
ลงนามผู้บันทึก ....................................................................ต าแหน่ง.................................................ว/ด/ป/........................................ 
ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน/เวรตรวจการณ์ ส าหรับการป้องกันการเกิดซ้ าหรือแก้ไขระยะยาว             

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

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

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

ลงนาม..........................................................................ต าแหน่ง....................................... ..............ว/ด/ป.....................................                                     

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ส าหรับการป้องกันการเกิดซ้ าหรือแก้ไขระยะยาว             

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

............................................................................................................................. ...................................................................................... 
ลงนาม..........................................................................ต าแหน่ง....................................... ..............ว/ด/ป..................................... 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
มีการแก้ไขเหมาะสมแล้ว ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสถิติ  เสนอทีม/คณะกรรมการ/PCT/ฝ่าย.................................................................................         

     ∆เพื่อท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (RCA)  ∆เพื่อวางแนวทางแก้ไข/ป้องกันเชิงระบบ  ∆อ่ืน ๆ…………………………………………………………… 

หมายเหตุ ระดับ E-F ทบทวนภายใน 15 วัน ส่งผลการทบทวนทุกเดือน                                 ลงช่ือ .............................................. ....... 
              ระดับ G-I ทบทวนภายใน 3 วัน ส่งผลการทบทวนภายใน 7 วัน หลังเกิดเหตุการณ์    ต าแหน่งประธาน/เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
                                                                                                                        วันที่...................................................     


