
การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ผลงานประเภท [  ] งานวิจัย R2R  [  ] CQI Non Clinic [  ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ [  ] เรื่องเล่า     
ชื่อเรื่อง โปรแกรมบริหารความเสี่ยงส าหรับโรงพยาบาล (Hospital Risk Management System) 
ผู้น าเสนอ นายวิเชียร นุ่นศรี  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

หน่วยงาน  งานสาสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์  074-699023 ต่อ 143, 087-2888200    อีเมล: wichian.joe@gmail.com 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและ 
บริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพ่ือการประเมินและรับรอง 
โรงพยาบาลนั้น  

โรงพยาบาลปากพะยูนก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพบริการมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้มาตรฐาน HA 
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  ซึ่งเป็นระบบส าคัญที่อยู่ทุก ๆ ระบบงาน
ของโรงพยาบาล หากมีการบริหารจัดการระบบความเสี่ยงที่ดี ส่งผลให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่มาเยือนมีความปลอดภัย   
 จากการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาลเดิมใช้วิธีการเขียนรายงานความเสี่ยง
ในกระดาษ   โปรแกรม Risk Management (โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร) และเปลี่ยนมาใช้การ
รายงานผ่านโปรแกรม HOSxP V.3  ซึ่งยังพบว่าการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงมีจ านวนน้อย ไม่
ครอบคลุม ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ การรับรู้ความเสี่ยงระดับความรุนแรง 
(E-I) ผู้บริหารรับรู้ได้ล่าช้า  ท าให้การตอบสนองต่ออุบัติการณ์ความเสี่ยงล่าช้าตามไปด้วย จึงได้มีการ
พัฒนาโปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลปากพะยูน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงโปรแกรมและการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนการทบทวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้ใช้งานโปรแกรมบริหารความเสี่ยงส าหรับโรงพยาบาลมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 

80 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมทีน าโดยมีคณะกรรมการ RM ร่วมกับงานสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและ

ระบบงานแบบเดิม 
2. ก าหนดขั้นตอนการท างานของโปรแกรมบริหารความเสี่ยงส าหรับโรงพยาบาล 

 
 

3. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 
 
 
 
 
 

 
4. เครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Webserver 
- Net Beans IDE 8.1 เครื่องมือส าหรับเขียนโปรแกรม 
- xampp-windows-x64-5.6.40-1-VC11 จาลอง Webserver 
- yii2 framework 
- PHP 6.5 ขึ้นไป 
- ฐานข้อมูล MySQL 5.5 ขึ้นไป 
 

การออกแบบฐานข้อมูลและ การ

ออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน 

การท าแบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล 

(ER Diagram) 

เขียนโปรแกรม 
ด้วยภาษา PHP 

การทดทดสอบโปรแกรม  
Function Test 

 



5. การติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม 

 
- เว็บไซต์โรงพยาบาลปากพะยูน www.pakphayunhospital.net เลือกเมนู ระบบ

สารสนเทศ เลือก Risk 
- ลิงค์ http://61.7.219.187/risk  

 
ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ 

1. จ านวนการเข้าถึงและการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 90 

ปีงบประมาณ 
จ านวนบุคลากร 

รพ.ทั้งหมด 
จ านวนสมาชิก 
ในโปรแกรม 

คิดเป็นร้อยละ 

2562 149 คน 98 คน 65.77 
2563 (สิ้น 31 ก.ค. 63) 163 คน 109 คน 66.87 

จากข้อมูลข้างต้น ปีงบประมาณ 2562-2563 จ านวนการเข้าถึงและการรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงยังไม่ถึงเป้า มากกว่าร้อยละ 90 ท าได้ร้อยละ 65.77, 66.87 ตามล าดับ จากการประชุม
คณะกรรมการ RM ได้ตกลงจัดท าแผนงานโครงการการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ของบุคลากรให้
ได้ 100 % ในปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. จ านวนการทบทวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
จากข้อมูลข้างต้น ปีงบประมาณ 2562-2563  ร้อยละของการทบทวนรายงานจ านวน

อุบัติการณ์ความเสี่ยง โดยหน่วยงาน ทีมน าและผู้บริหาร ท าได้ร้อยละ 34.63, 25.47 ยังไม่ถึง
เป้าหมายที่ก าหนด (มากกว่าร้อยละ 80) จากการประชุมคณะกรรมการ RM และคณะกรรมการ
บริหาร ได้ทบทวนและก าหนดให้ หน่วยงาน  ทีมน า และผู้บริหาร ของ รพ. ได้น าเนินการทบทวน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเน้นความเสี่ยงในระดับความรุนแรง         
(ระดับ E-I) 

 
3. ผู้ใช้งานโปรแกรมบริหารความเสี่ยงส าหรับโรงพยาบาลมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80 

 
จากจ านวนผู้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจโปรแกรมบริหารความเสี่ยงส าหรับโรงพยาบาล 

จ านวน 49 คน เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมในปีงบประมาณ 2562 ประมวลผล
ข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมทั้ง 8 ด้านผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ด้านที่ท าได้ดีคือ การ
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ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 (สิน้31 ก.ค. 
63) 

รอ้ยละ 

1. 
โปรแกรม
บรหิาร

ความเสีย่ง
ตรงตาม… 

2. ระบบใช้
งานงา่ยและ
ไมซ่บัซอ้น 

3. สามารถ
คน้หาหรอื
เขา้ถงึ
ขอ้มลูที่

ตอ้งการ… 

4. ขอ้มลูมี
ความ
ถูกตอ้ง
สมบรูณ์
และ… 

5. การ
ออกแบบ
การป้อน
ขอ้มลูมี

ความสมั… 

6. มกีาร
จดัการ

ระดบัความ
ปลอดภยั 
หรอื… 

7. 
ประสทิธภิา
พ หรอื 
ความ

รวดเรว็… 

8. น าขอ้มลู
มาใชเ้พือ่
การจดัการ
ความเสีย่ง
ของ… 

รอ้ยละ 56.25 81.25 68.75 65.63 87.5 78.13 75 68.75 
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ออกแบบการป้อนข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ในส่วนของด้านที่ยังไม่ถึง
ร้อยละ 80 ต้องมีการทบวนและปรับปรุงโปรแกรมต่อไป 
 
สรุปผลการด าเนินการ  
1. ปัญหา/ข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ 

1.1 แก้ปัญหาระดับความพึงพอใจในประเด็น ที่ 1,3,4,7 และ ให้ผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 
80 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าผลงาน CQI ข้อ 1 และ 2 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้อง
อาศัยผู้น าองค์กรในการขับเคลื่อนบุคลากรในทุกระดับต่อไป 

1.3 ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการพัฒนา ด้วยภาระงานและบุคลากรมีอย่าง
จ ากัด 
2. กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
 2.1 เรียนรู้การการออกแบบหน้าจอแสดงส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรม 
 2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้การพัฒนาโปรแกรมต้องปรับตัวเพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น เวอร์ชั่นของภาษา PHP มีผลต่อการเขียนโปรแกรม 
3. แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป 
 3.1 จัดท าโครงการให้บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงและรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง ผ่านโปรแกรม 100 % ในปีงบประมาณ 2564 
 3.2 จัดท ารายงานเพิ่มเติมเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานระดับต่างๆ  
 
เอกสารอ้างอิง  

- มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
- มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 


