
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

1. ชื่อผลงาน :   การพัฒนาคุณภาพระบบการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
2. ค าส าคัญ :   การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในหน่วยงาน 

3. ชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงาน  :  งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล    
                                          โรงพยาบาลควนขนุน 
 

4. สมาชิกทีม  :  นางนลินทิพย์  บุญช่วย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   นางสาวเพลินจิตร  นุ่นปาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   นางสาวปิยมณฑ์  สงคง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5. สรุปผลงานโดยย่อ 

 ระบบการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากระบบเดิม คือ การเขียนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงใน
ใบรายงานความเสี่ยง ท าให้พบปัญหาคือ การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงมีจ านวนน้อย  บุคลากรไม่สะดวก
ในการเขียนรายงาน  การรายงานไม่เป็นความลับ  เขียนรายงานล่าช้าท าให้การตอบสนองต่ออุบัติการณ์ความ
เสี่ยงล่าช้าตามไปด้วย ทางหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จึงได้คิดหาแนวทางการ
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงขึ้นภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและทันท่วงที 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ให้สามารถจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระดับ E ขึ้นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที 
2. เพ่ือใหม้ีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกเพ่ิมมากขึ้น  และใช้ประโยชน์ในเชิงป้องกันและแก้ไข 
3. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงซ้ า 

7. เป้าหมาย 
1. อัตราการตอบสนองต่อความเสี่ยง ร้อยละ 80  
2. อัตราการทบทวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 100  
3. อัตราการเกิดซ้ าของอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ในรอบ 6 เดือน ร้อยละ 0  
4. อัตราการรายงานความเสี่ยงของบุคลากร ร้อยละ 80 

8. ปัญหาและสาเหตุ 

 หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช เป็นหน่วยงานที่ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่
ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในแต่ละเดือนมีผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มา
รับการรักษาด้วยอาการต่างๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้มารับบริการของหน่วยงานการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562 มีรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยง จ านวน 41 อุบัติการณ์  มีระบบการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากระบบเดิม คือ 
การเขียนรายงานความเสี่ยงในใบรายงานความเสี่ยง ท าให้พบปัญหา คือ การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงมี
จ านวนน้อย บุคลากรไม่สะดวกในการเขียนรายงาน  การรายงานไม่เป็นความลับ  เขียนรายงานล่าช้า ท าให้
การตอบสนองต่ออุบัติการณ์ความเสี่ยงล่าช้าตามไปด้วย ทางหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช จึงได้คิดหาแนวทางระบบการรายงานความเสี่ยงขึ้นภายในหน่วยงานเพ่ือให้สามารถจัดการอุบัติการณ์
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที 



9. กิจกรรมพัฒนา:  รอบท่ี 1 ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน  2562 – ธันวาคม 2562 
ประเด็นปัญหา  :  การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงมีจ านวนน้อย  
                     :  บุคลากรไม่สะดวกในการเขียนรายงาน 
                     :  การรายงานไม่เป็นความลับ กลัวความผิด 
                     :  เขียนรายงานและการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ความเสี่ยงล่าช้า 

กิจกรรมพัฒนารอบท่ี 1  
      ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงในหน่วยงาน 

1. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
2. มีการชื่นชมและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีการค้นหาความเสี่ยงมากที่สุดในที่ประชุมประจ าเดือน 
3. ค้นหาความเสี่ยงในหน่วยงานทุกวันเวรเช้าโดยหัวหน้างาน 
4. มีนโยบาย 1 เดือน 1 คน 5  อุบัติการณ์ 

ผลการพัฒนากิจกรรม รอบที่ 1  
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้มารับบริการของหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562 มีรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง จ านวน 41 อุบัติการณ์
อัตราการตอบสนองต่อความเสี่ยง คิดเป็น ร้อยละ 100   อัตราการทบทวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 100  อัตราการเกิดซ้ าของอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ในรอบ 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 0
อัตราการรายงานความเสี่ยงของบุคลากร ร้อยละ 13.53 

กิจกรรมพัฒนา รอบท่ี 2  มกราคม  2563 – กุมภาพันธ์ 2563 
ประเด็นปัญหา  :  การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงยังมีจ านวนน้อย  
                     :  บุคลากรไม่สะดวกในการเขียนรายงาน 
                     :  กลัวความผิด 
                     : ความเสี่ยงได้รับการแก้โดยระบบล่าช้า  
                     : เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยง 

กิจกรรมการพัฒนา  รอบท่ี 2 
      ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงในหน่วยงาน 

1. ชี้แจงให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในที่ประชุมทุกเดือน 
2. มีการชื่นชมและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีการค้นหาความเสี่ยงมากที่สุดในที่ประชุมประจ าเดือน 
3. มีการติดตามการรายงานความเสี่ยง หน้างานเวลารับส่งเวรโดยหัวหน้างาน 
4. มีนโยบาย 1 เดือน 1 คน 5  อุบัติการณ์ 
5..ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานสอนการลงรายงานความเสี่ยง ในระบบความเสี่ยง    

ของโรงพยาบาล 
6.มีการท า risk round เชิงรุกในหน่วยงาน 

      พัฒนาระบบการรายงานความเสี่ยงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
1. สามารถรายงานความเสี่ยงได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
2. ใช้ประโยชน์ได้ถึงระดับหน่วยงานย่อย  
3. สามารถจัดการกับอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้ทันท่วงที  

 



ผลการพัฒนากิจกรรม รอบที่ 2 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้มารับบริการของหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
ตั้งแต่เดือน มกราคม  2563 – กุมภาพันธ์  2563  มีรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง จ านวน 78 อุบัติการณ์
อัตราการตอบสนองต่อความเสี่ยง คิดเป็น ร้อยละ 100   อัตราการทบทวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 100  อัตราการเกิดซ้ าของอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ในรอบ 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ  0 
อัตราการรายงานความเสี่ยงของบุคลากร ร้อยละ  25.21 
 
การใช้โปรแกรมรายงานความเสี่ยงผ่านเวบไซน์ โรงพยาบาลควนขนุน 
 การรายงานความเสี่ยง  
 
1. คลิกเข้าสู่ระบบการรายงานความเสี่ยง 
 

 
 

 
๒. เลือกบันทึกอุบัติการณ์  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓. เลือกหมวดความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
4. เลือกเรื่องความเสี่ยง 
 

8  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



5. เลือกหน่วยงานที่แจ้ง หน่วยงานที่เกิดเหตุ ผู้รายงานความเสี่ยง และวันที่เกิดความเสี่ยง  
  

 
 
 

 
6. บันทึดเวรที่เกิดเหตุและเวลาที่เกิดความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



7. เลือกประเภทของความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
8. บันทึกรายละเอียดความเสี่ยง จดรหัสความเสี่ยงลงในสมุดความเสี่ยง และกดบันทึกข้อมูล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลลัพธ์ เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ : 
 

ข้อมูล เป้าหมาย พ.ย. - ธ.ค 62 ม.ค. - ก.พ. ๖3 
อัตราการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
 

 80 100 ๑๐๐ 

อัตราการทบทวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ที่กาหนด 
 

0 
 

0 
 

5 
 

อัตราการเกิดซ้ าของอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ระดับ E ขึ้นไป ในรอบ 2 เดือน 
 

0  0  0 

อัตราการรายงานความเสี่ยงของบุคลากร 
 

80 13.53 25.74 

 
๑๐. ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง   
       ๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถจัดการกับอุบัติการณ์ความเสี่ยงในเบื้องต้นได้ 
       ๒. หวัหน้าหน่วยงานเป็นผู้จัดการกับอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
       ๓. มีการท างานแบบเชื่อมโยงทุกหน่วยงานและทุกสายงานของโรงพยาบาล 
       ๔. ไม่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงซ้ า ในระดับ E ขึน้ไป ในรอบ ๖ เดือน 
๑๑.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
       ๑. การสนับสนุนจากผูบ้ริหาร 
       ๒. การท างานเป็นทีม มีการเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาล 
       ๓. ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีการปรับปรุง  พัฒนา ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 
       ๔. ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งออนไลน์ข้อมูลการรายงานความเสี่ยงท าให้สามารถรายงานและแก้ไข
อุบัติการณ์ความเสี่ยงได้สะดวกรวดเร็วและทันเวลา 
       ๕. การร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการท างานพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ไดร้ับบริการที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ 
๑๒. บทเรียนที่ได้รับ   
       ๑. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพ ๑๒ กิจกรรมสอดแทรกในการปฏิบัติงานประจ า 
       ๒. มีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย เพ่ือการประเมินและการค้นหาโอกาส
ในการพฒันา 
๑๓. การวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง   
         พัฒนาโปรแกรมบริหารความเสี่ยงโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการส่งรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งผ่านออนไลน์ข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
สามารถส่งรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้ทุกที่ทุกเวลา 


