
                                                        โรงพยาบาลหัวหิน (ร่าง 9 เม.ย. 61)                                 No…………..…..…… 

     แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป  (หมวด SIMPLE Safety Goals)  

วันที่พบเหตุการณ์                                  เวลา         ชื่อ                                   สกุล 

สถานที่เกิดเหตุ                           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง HN                          AN                       เพศ           อายุ 

 ระดับความรุนแรง  อุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (GENERAL RISK) 1-5 รายละเอียด ดังนี้  

 1. เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ ไม่มีผลกระทบ ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท) 

น้อย 
 2. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ตอ่ผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าเสียหาย 10,001 – 50,000 บาท) 
 3. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องการแก้ไข )ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 – 250,000 บาท) 

ปานกลาง 

4. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท) 

มาก 
 5. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายร้ายแรง 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000,001 บาท เป็นต้นไป) 

รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

โปรแกรม S (S1,S2) 

Social media and 
Communication 

โปรแกรม I (I1,I2) 

 Infection and Exposure 

โปรแกรม M (M1,M2) 
 Mental Health and 

Mediation 
S 1  Security and Privacy of 
Information  (1 ข้อ) 
 GPS101  เกิดอุบัติการณ์ความไม่
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความ
เป็นส่วนตัวของ ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกิดขึ้นในสถานพยาบาล 

S2 : Social Media and 
Communication 
Professionalism (3 ข้อ) 
 GPS201 บุคลากรถูกเผยแพร่
ข้อมูลท่ีปรากฏ identifier เช่น ชื่อ
นามสกุล เลข 13 หลัก ภาพใบหน้า 
โดยไม่ขออนุญาตต่อสื่อสาธารณะหรือ
สื่อออนไลน์ 
 GPS202  บุคลากรเป็นผู้
เผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยท่ีปรากฏ 
identifier เช่น ชื่อนามสกลุ เลข 13 
หลัก ภาพใบหน้า โดยไม่ขออนุญาต
ต่อสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ 
 GPS203 บุคลากรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อ
บุคลากรหรือองค์กร    
 
 

I1 : Fundamental of Infection 

Control and Prevention for 

Workforce (4 ข้อ) 

 GPI101  บุคลากรถูกของมีคม 

 GPI102  บุคลากรเกิดอุบัติเหตุหรือ

บาดเจ็บจากการท างาน  

(ยกเว้น ถูกของมีคม)  

 GPI103  บุคลากรไม่ได้รับวัคซีน ท่ี

เหมาะสมตามล าดับความส าคัญและ

หน้าท่ี 

 GPI104  บุคลากรไม่ได้รับการ

ป้องกันการติดเชื้อหลังสัมผสัโรคติดเชื้อ

ท่ีอาจติดต่อได้ ระหว่างปฏิบัติงาน  

 GPI105  บุคลากรถูกเลือดหรือสาร

คัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก/ ตา หรือมือที่มี

แผลสัมผสัเลือด  

 

  

   
 
 

I2 : Specific Infection Control 
and Prevention for Workforce  
(4 ข้อ) 
 GPI201  เจ้าหน้าท่ีติดเชื้อ 
Airborne Transmission จากการ
ท างาน เช่น วัณโรค  
 GPI202 เจ้าหน้าท่ีติดเชื้อ 
Droplet Transmission จากการ
ท างาน เช่น ไข้หวัดใหญ ่ 
 GPI203  เจ้าหน้าท่ีติดเชื้อ 
Contact Transmission จากการ
ท างาน เช่น HIV, HBV  
 GPI204  เจ้าหน้าท่ีติดเชื้อ 
Vector Borne Transmission จาก
การท างาน เช่น ไข้เลือดออก  
 
  
 

M1 : Mental Health  (4 ข้อ) 
 GPM101  เจ้าหน้าท่ีทะเลาะกัน
ในขณะปฏิบัติงาน 
 GPM102  เจ้าหน้าท่ีถูกคุกคาม
ทางจิตใจ  
 GPM103  เจ้าหน้าท่ีมีภาวะเป็น 
second victim 
 GPM104 เจ้าหน้าท่ีมีภาวะเครียด
จากการท างาน 
 
M2 : Mediation (1 ข้อ) 
 GPM201  เจ้าหน้าท่ีถูกร้องเรียน 
ถูกฟ้องร้อง 
 
 
 

         หน้า 1/3 

IR : Personnel   



                                                             โรงพยาบาลหัวหิน (ร่าง 9 เม.ย. 61)                            No…………..….….… 

                     แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (หมวด SIMPLE Safety Goals) 

วันที่พบเหตุการณ์                                  เวลา         ชื่อ                                   สกุล 

สถานที่เกิดเหตุ                           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง HN                          AN                       เพศ           อายุ 

 ระดับความรุนแรง  อุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (GENERAL RISK) 1-5 รายละเอียด ดังนี้  

 1. เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ไม่มีผลกระทบต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  
(เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท) 

น้อย 
 2. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ตอ่ผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  
(เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าเสียหาย 10,001 – 50,000 บาท) 
 3. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องการแก้ไข )ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  
(เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 – 250,000 บาท) 

ปานกลาง 

 4. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
(เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท) 

มาก 
 5. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายร้ายแรง 
 (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000,001 บาท เป็นต้นไป) 

รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

โปรแกรม P (P1,P2,P3) 
Process of work   

   

โปรแกรม L (L1,L2) 

Lane (Traffic) and Legal 
Issues   

P1 : Fundamental Guideline for 
Prevention of Work-Related 
Disorder (2 ข้อ) 
 GPP101 บุคลากรปฏิบัติงานโดยมี
ภาระงานท่ีมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
(work load)  
 GPP102 บุคลากรท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ หรือรับการแพร่กระจายเชื้อ 
ไม่ได้รับการป้องกันหรือดูแลท่ีเหมาะสม  
  
P2 : Specific Guideline for 
Prevention of Work-Related 
Disorder (12 ข้อ) 
 GPP201 องค์กรเกิดภาวะท่ีคุกคาม
บุคลากรด้านกายภาพ ได้แก่ เสียงดัง 
(noise) แสง สว่าง (light) ความร้อน 
(heat) 
 GPP202 บุคลากรไม่ได้รับ/ ไม่ได้
ใช้อุปกรณ์ หรือใช้ไม่ถูกต้องในการ
ป้องกันและ คุ้มครองความปลอดภัยทาง
กายภาพ 
 GPP203 บุคลากรเกิดโรคจากการ
ท างาน ซึ่งมีสาเหตุจาก Physical 
Hazard  
 GPP204 องค์กรมีภาวะความไม่
ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 GPP205 บุคลากรไม่ได้รับ/ ไม่ได้ใช้
อุปกรณ์ หรือใช้ไม่ถูกต้องในการป้องกัน
และ คุ้มครองความปลอดภัยทางเคมี 
 GPP206 บุคลากรเกิดโรคจากการ
ท างาน ซึ่งมีสาเหตุจาก Chemical Hazard 
 GPP207 องค์กรเกิดความไม่ปลอดภัย
จากรังสีในท่ีท างาน เช่น เกิดการรั่วไหลของ
รังสี 
 GPP208 บุคลากรไม่ได้รับ/ ไม่ได้ใช้
อุปกรณ์ หรือใช้ไม่ถูกต้องในการป้องกัน
และ คุ้มครองความปลอดภัยทางรังสี 
 GPP209 บุคลากรเกิดโรคจากการ
ท างาน ซึ่งมีสาเหตุจาก Radiation Hazard 
 GPP210 บุคลากรมีการท างานใน
ท่าทางหรือลักษณะอันอาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ด้านโครงร่างของกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 
 GPP211 บุคลากรไม่ได้รับค าแนะน า/ 
อุปกรณ์ในการปรับ การท างานเพ่ือลด
ผลกระทบ ต่อสุขภาพด้านโครงร่างของ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 
 GPP212 บุคลากรเกิดโรคจากการ  
ท างานเกี่ยวกับโครงร่างกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ซึ่งมีสาเหตุจาก Biomechanical 
Hazard   

P3 : Fitness for Duty Health 
Assessment (3 ข้อ) 
 GPP301 บุคลากรไม่ได้ตรวจ
สุขภาพก่อนการรับเข้าท างาน 
 GPP302 บุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ซึ่งมีโปรแกรมการ
ตรวจไม่ครบถ้วน เหมาะสม ตรงตาม
ลักษณะงาน 
 GPP303 บุคลากรท่ี
มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ
ต่างๆ มาท างานโดยไม่
ป้องกันและควบคุม 
 

L1 : Ambulance and 
Referral  Safety (6 
ข้อ) 
 GPL101 อุปกรณ์บนรถพยาบาล
ไม่พร้อมใช้ ไมเ่หมาะสมและไม่
ปลอดภัยส าหรับการส่งต่อผู้ป่วย 
 GPL102 บุคลากรท่ีเกิดอุบัติเหตุ
จากการคมนาคมหรือการเดินทางโดย
ระบบขนส่ง สาธารณะระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
 GPL103 บุคลากรเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีระหว่าง
การส่งต่อผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล 
 GPL104 เกิดอุบัติเหตุของ
รถพยาบาลระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี 
 GPL105 พนักงานขับรถมีสภาพ
ไม่พร้อมสมบูรณ์ส าหรับการขับ
รถพยาบาลเช่น พักผ่อน น้อย อายุ
มาก ด่ืมสุรา 
 GPL106 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางความปลอดภัยของรถ 
บริการการแพทย์ฉุกเฉินและ
รถพยาบาลเช่น ขับรถเร็วเกินกว่า
ก าหนด 
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                                                           โรงพยาบาลหัวหิน (ร่าง 9 เม.ย. 61)                              No…………..….…… 

                    แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (หมวด SIMPLE Safety Goals) 

วันที่พบเหตุการณ์                                  เวลา         ชื่อ                                   สกุล 

สถานที่เกิดเหตุ                           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง HN                          AN                       เพศ           อายุ 

 ระดับความรุนแรง  อุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (GENERAL RISK) 1-5 รายละเอียด ดังนี้  

1. เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ไม่มีผลกระทบต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
 (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท) 

 

 2. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ตอ่ผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  
(เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าเสียหาย 10,001 – 50,000 บาท) 

น้อย 

 3. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องการแก้ไข )ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
 (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 – 250,000 บาท) 

ปานกลาง 

 4. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท) 

มาก 
 5. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายร้ายแรง 
 (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000,001 บาท เป็นต้นไป) 

รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

โปรแกรม L (L1,L2) 
Lane (Traffic) and Legal 

Issues   

โปรแกรม E (E1,E2,E3) 

Environment and Working Conditions   
  

โปรแกรม O :  
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถ 

L2 : Legal Issues (4 ข้อ) 
 GPL201 บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางการให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่
ผู้รับบริการ   
 GPL202 บุคลากรให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วนแก่ผู้ป่วยและญาติ 
 GPL203 บุคลากรบันทึกข้อมูล
ในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
 GPL204 บุคลากรแก้ไขข้อมูล
ในเวชระเบียนโดยไม่ถูกต้องตาม
แนวทางและข้อก าหนด ตาม
กฎหมาย  
 

E1: Safe Physical Environment 
(1 ข้อ) 
 GPE101 อันตรายจากโครงสร้าง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเชิง
กายภาพ เช่น แสง เสียง ฝุ่นละออง  
E2 : Working Conditions (4 ข้อ) 
 GPE201 บุคลากรได้รับผล 
กระทบ Psychosocial factors จาก 
ผู้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน 
 GPE202 บุคลากรไม่มี work-life 
balance   
 GPE203 บรรยากาศในการท า 
งานและสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม 
 GPE204 บุคลากรได้ท างานใน
ต าแหน่งที่ไม่มีความช านาญ และไม่มี
การเตรียมความพร้อม   
E3 : Workplace Violence (5 ข้อ) 
 GPE301 บุคลากรได้รับภัย
คุกคามหรือถูกท าร้ายทางวาจาจาก
บุคคลภายใน 
 GPE302 บุคลากรได้รับภัย
คุกคามหรือถูกท าร้ายทางกายจาก
บุคคลภายใน 

 GPE303 บุคลากรได้รับภัย
คุกคามหรือถูกท าร้ายทางวาจาจาก
ผู้ป่วยและญาติหรือภายนอก 

  GPE304 บุคลากรได้รับภัย
คุกคามหรือถูกท าร้ายทางกายจาก
ผู้ป่วยและญาติหรือบุคคลภายนอก 
 GPE305 เกิดกรณีความไม่สงบ
ในสถานพยาบาล เช่น เมาสุรา
อาละวาด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 : อื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPE (1 
ข้อ)   
 GPO101 เรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ 
SIMPE โปรดระบ ุ(เขียนได้เลย)  
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IR : Personnel   



 

รายละเอียดของความเสี่ยงท่ีพบ (ให้ระบุ วัน เวลา การล าดับเหตุการณ์ประเด็นส าคัญ)  
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............................................................................................................................. ......................................................................................
......................................................................................................................................... ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ........................................................................................................... 
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...................................................     


