1. โครงการ : การพัฒนาระบบเก็บรายงานความเสี่ ยง OPD
2. คาสาคัญ : พัฒนาระบบเก็บรายงานความเสี่ ยง
3. สรุ ปผลงาน : พัฒนา ระบบเก็บรายงานความเสี่ ยง
-พัฒนาระบบเก็บรายงานความเสี่ ยงให้ง่ายต่อการเรี ยกใช้
-นาผลการพัฒนาระบบเก็บรายงานความเสี่ ยงมาพัฒนางานบริ การ
4. ชื่อและที่อยูอ่ งค์กร : โรงพยาบาลนาโพธิ์ ต. ศรี สว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
5. สมาชิกทีม : สมาชิกทีม OPD
6. เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาระบบการเก็บรายงานความเสี่ ยง
7. ปั ญหาและสาเหตุโดยย่อ
การเก็บรายงานความเสี่ ยงจากระบบรายงานความเสี่ ยง เดิมการจัดเก็บในรู ปของโปรแกรมความ
เสี่ ยง ทาให้การเก็บรายงานความเสี่ ยงได้นอ้ ยเพราะไม่มีผลู ้ งบันทึกรายงานความเสี่ ยงที่พบเห็น
ทุกความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ทาให้มีความเสี่ ยงที่ตอ้ งนาไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขน้อยกว่าที่เป็ นจริ ง
และไม่ครอบคลุมความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
8. กิจกรรมการพัฒนา :
-โดยงานผูป้ ่ วยนอก ได้มีขอ้ ตกลงให้มีการ Post-conference ทุกวันเพื่อติดตามความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
วันต่อวัน
-งานผูป้ ่ วยนอกมีการจัดทาบันทึกความเสี่ ยงลงใน Microsoft Office excel 2007 และจัดทา File
ในการจัดเก็บรายงานความเสี่ ยงประจาวัน ประจาเดือน และรวบรวมรายงานความเสี่ ยงประจาปี ทุกปี ให้เป็ น
ปัจจุบนั
-นาผลการเก็บรายงานความเสี่ ยงขึ้น F-sever-OPD เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถนารายงานความ
เสี่ ยงไปใช้ได้โดยสะดวก
-นาผลงานเก็บรายงานความเสี่ ยงสรุ ปเป็ น

Microsoft-Office-Power-Point

กรรมการบริ หารของโรงพยาบาลเพื่อรายงานผลการพัฒนางานการให้บริ การผูป้ ่ วยนอก
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
แสดงรายงานการเก็บความเสี่ ยง ปี 2555 - ปี 2561
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10. บทเรี ยนที่ได้รับ :
- เดิมปี 2555-2556 การเก็บความเสี่ ยงในรู ปของโปรแกรมความเสี่ ยง ทาให้การลงบันทึกความ
เสี่ ยงมีนอ้ ยเนื่องจากระบบสัญญาณอินเตอร์ เน็ตเข้ายาก จึงไม่มีผลู ้ งบันทึกความเสี่ ยงเท่าที่ควร
จะเป็ น
- ปี 2557 งานผูป้ ่ วยนอกได้มีมติให้มีการประชุม Post-Conference ทุกวันเพื่อติดตามเก็บความ
เสี่ ยงและเพื่อแก้ปัญหาการบริ การผูป้ ่ วยนอกในแต่ละวัน
- ปี 2557 งานผูป้ ่ วยนอกจัดทาแบบบันทึกความเสี่ ยงรายวันพร้อมๆกับการประชุม PostConference ในแต่ละวันโดยบันทึกในโปรแกรม Microsoft-Office-Excel 2007
- ปี 2557
งานผูป้ ่ วยนอกได้สรุ ปบันทึกความเสี่ ยงและการแก้ไขความเสี่ ยงเป็ นโปรแกรม
Microsoft-Office-Power-Point 2 ครั้งต่อปี ขึ้น Fsever-OPD เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้นาข้อมูล
ความเสี่ ยงไปใช้ประโยชน์
- ปี 2557-2560 งานผูป้ ่ วยนอกได้สรุ ปความเสี่ ยงจากระบบความเสี่ ยงของโรงพยาบาลและจาก
บันทึก Post-Conference เป็ นโปรแกรม Microsoft-Office-Power-Point เสนอกรรมการบริ หาร
ของโรงพยาบาลและผูบ้ ริ หาร 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการบริ การผูป้ ่ วยนอก และ
ส่ งผลงานความเสี่ ยงเข้าประกวดในมหกรรมคุณภาพ
- กรรมการพยาบาลลงมติให้นาการลงบันทึกความเสี่ ยงเป็ น KPI ในการเลื่อนเงินเดือนเพื่อ
กระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันค้นหาและลงบันทึกความเสี่ ยง
- เมื่อมีการพัฒนาระบบเก็บรายงานความเสี่ ยงแล้ว
ทาให้งานผูป้ ่ วยนอกมีโอกาสพัฒนางาน
บริ การอย่างต่อเนื่ อง มีโอกาสได้รับเลือกให้เป็ นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก มี
ผลงานไประดับเขต ระดับประเทศ

11. การติดต่อกับทีมงาน : งานผูป้ ่ วยนอก กลุ่มงานผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลนาโพธิ์ ต. ศรี สว่าง อ. นา
โพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทร. 044-629327-8 ต่อ 101, E-mail. Tham2505Yuporn1962@gmail.com
12. เลือกประเภทของการส่ งผลงาน : การพัฒนาคุณภาพ

