ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพระบบการรายงานความเสี่ ยง
โรงพยาบาลบ้ านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลบ้านโคก มีระบบการรายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงจากระบบเดิม คือ การเขียนรายงานความเสี่ ยงในใบ
รายงานความเสี่ ยง(กระดาษ) ทาให้พบปัญหา คือ การรายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงมีจานวนน้อย บุคลากรไม่สะดวกในการ
เขียนรายงาน การรายงานไม่เป็ นความลับ เขียนรายงานล่าช้า ทาให้การตอบสนองต่ออุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงล่าช้าตามไปด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถจัดการอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที
2. มีการค้นหาความเสี่ ยงเชิงรุ กและเชิงรับ เพื่อใช้วางแนวทางป้ องกันและแก้ไข
3. เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์หาช่องว่างด้านความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยและวางแนวทางในการป้ องกันและแก้ไข
4. เพื่อให้หน่วยงานและทีมคร่ อมสายงาน สามารถประเมินตนเองได้ โดยใช้กิจกรรมทบทวนคุณภาพ, การตามรอย
เพื่อช่วยประเมินมาตรฐานระบบงานและนาไปพัฒนางานได้

เป้ าหมาย
1.
2.
3.
4.

อัตราการตอบสนองต่อความเสี่ ยง ร้อยละ 80
อัตราการทบทวนความเสี่ ยงระดับ D ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 100
อัตราการเกิดซ้ าของอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงระดับ D ขึ้นไป ในรอบ 6 เดือน ร้อยละ 0
อัตราการรายงานความเสี่ ยง ของบุคลากร ร้อยละ 100

รู ปแบบการพัฒนาระบบการรายงานความเสี่ ยง
1. พัฒนาระบบการรายงานความเสี่ ยงผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 สามารถรายงานความเสี่ ยงได้ทุกที่ ทุกเวลา
 ใช้ประโยชน์ได้ถึงระดับหน่วยงานย่อย
 สามารถจัดการกับอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที
2. ส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ ยงในหน่วยงาน
 มีนโยบาย 1 เดือน 1 คน 1 รายงานความเสี่ ยง
 มีการชื่นชมและให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีการค้นหาความเสี่ ยงมากที่สุดในที่
ประชุมประจาเดือน
3. พัฒนาโปรแกรมการรายงานความเสี่ ยง เป็ น 5 โปรแกรมความเสี่ ยง คือ
1. ด้านคลินิก ความคลาดเคลื่อนทางเวชระเบียนและการสื่ อสาร
2. ด้านความคลาดเคลื่อนทางยาและสารน้ า
3.การติดเชื้อในโรงพยาบาล สิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและชุม
4. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สินและทรัพยากร
5. ด้านสิ ทธิ์ ศักดิ์ศรี และการถูกร้องเรี ยน

การใช้ โปรแกรมรายงานความเสี่ยงผ่านเวบไซน์ โรงพยาบาลบ้ านโคก
แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
1.การรายงานความเสี่ยง
คลิกเข้ าสู่ ระบบการรายงานความเสี่ยง

เลือกความเสี่ยงด้ านทั่วไป หรือ ด้านคลินิก
เพือ่ เข้ าไปรายงานอุบัติการณ์ ที่เกิดขึน้

ใส่ เลข 13 หลัก เพือ่ เข้ าสู่ ระบบ

กรณีเลือกความเสี่ยงทัว่ ไป

กรณีเลือกความเสี่ยงด้ านคลินิก

2.การจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ ยงและหัวหน้ าหน่ วยงาน เข้ าไปจัดการกับรายงานความเสี่ ยง

สรุปรายงานความเสี่ ยงประจาเดือน

ผลลัพธ์
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ :
ข้ อมูล
อัตราการตอบสนองต่อความเสี่ ยง
อัตราการทบทวนความเสี่ ยงระดับ D ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
อัตราการเกิดซ้ าของอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงระดับ D
ขึ้นไป ในรอบ 6 เดือน
อัตราการรายงานความเสี่ ยง ของบุคลากร

เป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

2552
83.59
100

2553
100
66.6

2554
100
92.86

ร้อยละ 0

0

0

0

ร้อยละ 100

64.23

88.82

89.22

ผลลัพธ์ จากการพัฒนาระบบ
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถจัดการกับอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงในเบื้องต้นได้
2. หัวหน้าหน่วยงานเป็ นผูจ้ ดั การกับอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยง
3. มีการทางานแบบเชื่ อมโยงทุกหน่วยงานและทุกทีมคร่ อมสายงานของโรงพยาบาล
4. ไม่เกิดอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงซ้ าในระดับ D ขึ้นไป ในรอบ 6 เดือน

ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
1. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
2. การทางานเป็ นทีม มีการเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างหน่วยงานและทีมคร่ อมสายงาน
3. ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีการปรับปรุ ง พัฒนา ให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงพยาบาล
4. ระบบสารสนเทศที่สามารถส่ งผ่านออนไลน์ขอ้ มูลการรายงานความเสี่ ยงทาให้สามารถรายงานและแก้ไข
อุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงได้สะดวก รวดเร็ วและทันเวลา
5. การร่ วมแรงร่ วมใจและความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ ที่ตอ้ งการทางานพัฒนคุณภาพ เพื่อให้ผรู้ ับบริ การที่โรงพยาบาล
ได้รับบริ การที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ

บทเรียน
** ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพ 12 กิจกรรมสอดแทรกในการปฏิบตั ิงานประจา
** มีการใช้เครื่ องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยที่หลากหลาย เพื่อการประเมินและการค้นหาโอกาสในการ

การวางแผนพัฒนาต่ อเนื่อง
พัฒนาโปรแกรมบริ หารความเสี่ ยงโดยเพิ่มช่องทางการสื่ อสารและการส่ งรายงาน
อุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงไปยังทีมคร่ อมสายงาน

พัฒนา

