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Abstract

The Healthcare Accreditation Institute recognizes the
incidence of risk, insecurity hospitals and service systems
in Thailand. The problem must be resolved, prevention
of recurrence and mitigation severity of the risk incidence.
It also requires a collection system and data analysis.
It is proposed that hospitals in Thailand develop risk reporting
systems such as National Reporting and Learning System
(NRLS) on the cloud. But due to many limitations,
Sukhothai hospital chose the risk management program
of the hospital itself. The program is a web application.
Fill in the information through the intranet within the
hospital. Operated Collect data for 5 years. Now it has
been developed and improved to the risk management

version 3.0 then decided to use this information from
the hospital's risk management program to export and
import have form match the Healthcare Accreditation
Institute require.The expected outcome of this mission
aims to data can be exported directly and correctly to
HYPERLINK "https://www.ha.or.th/" the Healthcare
Accreditation Institute, reduce reporting time and also
promote a culture of safety in hospital.
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การพัฒนาการส่งออกข้อมูลโปรแกรม Risk management
ของโรงพยาบาลสุโขทัย
สุจิตรา เนียมทรัพย์

โรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

บทคัดย่อ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตระหนักถึงสถานการณ์
การเกิดอุบตั กิ ารณ์ ความไม่ปลอดภัยในสถานพยาบาลและระบบ
บริการในประเทศไทย ต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหา การป้องกัน
การเกิดซ�า้ และการลดผลกระทบความรุนแรงจากอุบตั กิ ารณ์
นั้นๆ รวมทั้งต้องมีระบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จึงเสนอให้โรงพยาบาลในประเทศไทยจัดท�าระบบรายงานอุบตั ิ
การณ์แบบ National Reporting and Learning System (NRLS)
โดยมีรปู แบบ HRMS on cloud แต่เนือ่ งด้วยข้อจ�ากัดหลายอย่าง
ทางโรงพยาบาลสุโขทัยจึงเลือกใช้โปรแกรม risk management
ของโรงพยาบาลเอง โดยรูปแบบโปรแกรมเป็น web application
กรอกข้อมูลผ่านทาง Intranet ภายใน โรงพยาบาล ซึง่ ด�าเนินการ
เก็บข้อมูลมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาและ
ปรับปรุงจนมาเป็น Risk management version 3.0 อยูแ่ ล้ว

บทน�า

จากสถานการณ์การเกิดอุบตั กิ ารณ์ ความไม่ปลอดภัยในสถาน
พยาบาลและระบบบริการ ด้านสุขภาพของประเทศ ซึง่ สถาน
พยาบาลแต่ละแห่งมีวธิ กี ารบริหารจัดการทีห่ ลากหลาย ทัง้ ใน
ด้านการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการป้องกันการเกิดซ�้า
และการลดผลกระทบความรุนแรงจากอุบตั กิ ารณ์นนั้ ๆ รวมทัง้
มีระบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันตาม
บริบทของสถานพยาบาลเอง การด�าเนินงานนัน้ มีทงั้ เป็นแบบ
manual หรือแบบผสมผสานระหว่าง manual และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความยากล�าบากในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในภาพรวม หรือ
สถานพยาบาลบางแห่งก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ระบบแต่กย็ งั ไม่มรี ะบบในการ
เชือ่ มโยงให้เห็นข้อมูลภาพรวมของทัง้ ประเทศ
ส�าหรับประเทศไทยมีโปรแกรมระบบฐานข้อมูลอุบตั กิ ารณ์
RDBS: Risk Database System เพือ่ ใช้รวบรวมข้อมูลตัง้ แต่
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: สุจติ รา เนียมทรัพย์, โรงพยาบาลสุโขทัย
2/1 ม. 12 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สุโขทัย 64000
(โทร.: +66-55-611-702; E-mail address: sujittra.neamsap@
gmail.com)

จึงตัดสินใจใช้ขอ้ มูลจากโปรแกรม Risk management ของ
โรงพยาบาล ส่งออกเป็นแบบ Export/Import ให้มแี บบฟอร์ม
ตรงกับที่ทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต้องการ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าน่าจะได้รบั คือ สามารถส่งออกข้อมูลได้ตรง
กับทีส่ ถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต้องการ ลดระยะเวลา
การท�ารายงาน รวมไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาลให้มากขึน้

ค�าส�าคัญ : NRLS, risk management, การส่งออกข้อมูล,

การพัฒนา

วันทีร่ บั ต้นฉบับ 23 กรกฎาคม 2561; วันทีต่ อบรับ 12 ธันวาคม
2561
ปี พ.ศ. 2550 แต่เกิดปัญหาเรือ่ งการเรียกดูขอ้ มูล อุบตั กิ ารณ์
จึงมีการเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมHRMS: Healthcare Risk
Management System แทนในปี 2556[1]
ในปี 2017 ทางองค์การอนามัยโลกได้จัดประชุม “The
Second Global Ministerial Summit on Patient Safety” โดย
เชิญชวนประเทศสมาชิกต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ให้ความส�าคัญ
และตัง้ เป้าหมายเพือ่ จะลดอุบตั กิ ารณ์ลง 50% ในระยะเวลา
5 ปี แถบเอเชียมี องค์การอนามัยโลก ส�านักงานภาคพืน้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) เป็นผูน้ า� ในการขับเคลือ่ น
นโยบาย และพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับ
ภูมภิ าค โดยจัดหาประเทศน�าร่องในการพัฒนาระบบ NRLS
(National Incidents Reporting and Learning System)
เพือ่ ให้มโี ครงสร้างข้อมูลเหมือนกันจะได้แลกเปลีย่ นข้อมูลกันได้
มีเวทีสา� หรับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และผลักดันให้ทกุ ประเทศ
สมาชิกมีระบบส่วนกลางมีการวางเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละ
ประเทศสมาชิกทีช่ ดั เจน โดยก�าหนดระยะเวลาและแผน ให้ทกุ
ประเทศสมาชิกมีการก�าหนดองค์กรหน่วยงาน หรือตัวบุคคล
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้
แต่ละประเทศสมาชิกมีแนวทางการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง
Patient Safety Incidents Reporting and Learning System
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เพือ่ สนับสนุนการท�างานในยุค Thailand 4.0 รองรับการ
ใช้งานแบบAny-Time, Any-Where, Any-Device, Any-Platform
(ผ่านระบบ Internet Web Browser) สามารถ Upgrade Version
ได้พร้อมกันทั่วประเทศ โดยไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาล
ตอบสนองนโยบาย 2P Safety และรองรับการสือ่ สารข้อมูลกับ
นานาประเทศ ในระดับสากล คณะท�างานพัฒนาระบบ NRLS
ได้นา� ระบบ HRMS Client & HRMS Center มาพัฒนาต่อยอด
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้เป็นระบบ HRMS on Cloud & NRLS
สามารถส่งข้อมูลอุบตั กิ ารณ์จากระบบ HRMS on Cloud เข้าสู่
ระบบ NRLS ได้แบบ real time โดยอัตโนมัติ หรือด้วยการน�า
เข้าข้อมูล (Import) รายงานอุบตั กิ ารณ์ตาม Standard Data
Set & Terminologies จากสถานพยาบาลซึง่ ไม่ได้ใช้งานระบบ
HRMS on Cloud เข้าสู่ ระบบ NRLS ได้ดว้ ย แต่ยงั มีบาง
โรงพยาบาลทีม่ โี ปรแกรม risk management เอง หรือยังใช้การ
จดบันทึกลงในกระดาษอยู่ [2]
ดังนั้นทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จึงได้
แยกประเภทการเลือกใช้โปรแกรม เพือ่ เข้าสูร่ ะบบ NRLS เป็น
3 ประเภท ได้แก่
1. โรงพยาบาลเลือกใช้โปรแกรมบริหารความเสีย่ งซึง่ ก�าลัง
พัฒนาเพิ่มเข้าไปในระบบบันทึกข้อมูลศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์
ของกระทรวงสาธารณสุข และต้องพัฒนาช่องทางการเข้าสูร่ ะบบ
NRLS เพิม่ เติม
2. โรงพยาบาลเลือกใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการความเสีย่ งของสถานพยาบาล (HRMS) ซึง่ มีการเชือ่ ม
โยงข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ NRLS โดยอัตโนมัติ
3. โรงพยาบาลเลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ และต้อง
พัฒนาช่องทางการเข้าสูร่ ะบบ NRLS เพิม่ เติม [3]
โดยทีส่ ถานพยาบาลทีไ่ ม่ได้ใช้งานระบบ HRMS on cloud นัน้
จะต้องส่งออกข้อมูลตาม Standard Data Set & Terminologies
และรูปแบบของการบันทึกรายงาน อุบตั กิ ารณ์ในระบบ NRLS
จากระบบของตนเองเพือ่ น�าเข้าข้อมูลสูร่ ะบบ NRLS และทาง
โรงพยาบาลต้องจัดหาผูร้ บั ผิดชอบการ export/import (ซึง่ ต้อง
อัพเดทข้อมูลตามมาตรฐานกลางอยูเ่ สมอ) โดยรหัสอุบตั กิ ารณ์
อ้างอิงจาก Minimal Information Model for Patient Safety
(MIM PS) [4] ของ WHO แล้วน�ามาปรับแต่งให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย
ซึง่ รหัสอุบตั กิ ารณ์ในระบบ (Terminologies) มีดว้ ยกัน 178
เรือ่ ง แบ่งเป็น
1) รายการอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งในกลุม่ อุบตั กิ ารณ์ความ
เสีย่ งด้านคลินกิ (Clinical Risk Incident) หมวดอุบตั กิ ารณ์
ความเสีย่ ง Patient Safety Goals (Common Clinical Risk
Incident) จ�านวน 122 เรือ่ ง
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2) รายการอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งในกลุม่ อุบตั กิ ารณ์ความ
เสีย่ งทัว่ ไป (General Risk Incident) หมวดอุบตั กิ ารณ์ ความเสีย่ ง
Personnel Safety Goals จ�านวน 56 เรือ่ ง [5]
ทางโรงพยาบาลสุโขทัยมีโปรแกรม Risk management
อยูแ่ ล้ว โดยรูปแบบโปรแกรมเป็น Web application เลือกใช้
Platform เป็นASP.NET และภาษาทีใ่ ช้เขียน คือ Visual basic.
ทีเ่ ลืPlatform
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในต่างประเทศมีการจัดท�าระบบรายงานอุบัติการณ์แบบ
NRLS เหมือนกัน
1. Paula Vallejo-Guti้rrez และคณะ ได้ทา� การศึกษาขัน้ ตอน
การจัดท�าระบบรายงานอุบัติการณ์ของประเทศสเปน โดย
ทบทวนวรรณกรรม พบว่าก่อนเริม่ ท�าระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้จัดท�าระบบ SiNASP ในประเทศ เพื่อ
ออกแบบระบบรายงานให้ตรงกับความต้องการของ stakeholders
มีการใช้ Severity Assessment Code (SAC) เพือ่ ประเมิน
ความรุนแรง ถ้ารุนแรงมากต้องท�า root course analysis
และมีการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ทาง SiNASP manager
สามารถสื่ อ สารกั บ ผู ้ ร ายงานได้ ถ ้ า เกิ ด มี ก รณี ท่ี น ่ า สนใจ
โดยจะโทรศัพท์ไปยังผู้รายงานโดยตรง ถ้าต้องการวิเคราะห์
เชิงลึก และจัดส่งผลการรายงานเป็นยอดสรุปส่งให้ทาง email
ของผูร้ ายงานได้ จากผลการศึกษา พบว่ามีระดับการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ทสี่ งู ขึน้ องค์กรมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยเพิม่ มาก
ขึน้ [6] ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับระบบทีจ่ ะท�าในประเทศไทยมี
ความคล้ายคลึงกับ SiNASP ของประเทศสเปนเป็นอย่างมาก
2. Hutchinson และคณะ ได้ศกึ ษาแนวโน้มการรายงาน
คุณ ภาพของข้อมูลของโรงพยาบาลในประเทศอังกฤษที่ใช้
ระบบการเก็บข้อมูล แบบ NRLS โดยเริม่ เก็บข้อมูลในเดือน
พฤษภาคม 2004 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2005 มีโรงพยาบาล
ทีเ่ ข้าร่วม 173 แห่ง โดยค้นพบว่ามีอตั ราการรายงานเฉลีย่ เพิม่
สูงขึ้นจากเดิม สอดคล้องกับการตอบสนองของบุคคลากร
ทางการแพทย์ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความสนใจในการ
รายงานอุบตั กิ ารณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมความปลอดภัย ระบบ
การเก็บข้อมูลแบบนีย้ งั ใช้ เปรียบเทียบข้อมูลกับโรงพยาบาลอืน่
ที่ใช้ร ะบบเดียวกันได้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของ
การรายงาน [7]
มีการน�าระบบรายงาน NRLS ไปใช้ในการวิเคราะห์อบุ ตั ิ
การณ์ในกลุม่ งานของตัวเองมากขึน้ ซึง่ ประเทศไทยยังไม่มรี ะบบ
รายงานอุบตั กิ ารณ์สว่ นกลาง ถ้ามีระบบนีเ้ กิดขึน้ ในประเทศไทย
จะท�าให้มีข้อมูลจ�านวนมากที่สามารถน�าไปวิเคราะห์ ข้อมูล
ในหน่วยงานของตัวเอง ศึกษาแนวโน้มอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
จะท�าให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความระมัดระวัง และใส่ใจในการปฏิบตั งิ าน
มากขึน้ ตัวอย่างการน�าระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ ไปวิเคราะห์
ในบริบทของตนเอง เช่น
3. J.Arnot-Smith และคณะ ได้น�าข้อมูลการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ของวิสญ
ั ญีแพทย์ในระบบ NRLS ของประเทศอังกฤษ
จ�านวน 200,000 รายงาน ระหว่างปี 2006 ถึง ปี 2008
ใช้เครือ่ งมือทีช่ อื่ ว่า SNOMED CT เพือ่ จะระบุและหาแนวโน้ม
อุบตั กิ ารณ์การ ทีเ่ กิดจากการใช้ยา neuromuscular blockade
พบว่ามี 231 อุบตั กิ ารณ์ ทีม่ กี ารใช้ยาในกลุม่ neuromuscular

blocking agent แล้วเกิดอุบตั กิ ารณ์ (เช่น เกิดการแพ้ยาอย่าง
รุนแรง 13% หรือ มีปญ
ั หาเกิดจากการจัดเก็บยา 6% เป็นต้น)
ผูว้ จิ ยั จึงแนะน�าให้นา� ไปใช้ปอ้ งกันไม่ให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ในอนาคต
ของวิสญ
ั ญีแพทย์ได้ [8]
4. David H. Cousins และคณะ ซึง่ ผูท้ า� การวิจยั ชิน้ นี้
ท�างานอยูใ่ นองค์กร National Patient Safety ของประเทศ
อังกฤษ ได้ทา� การเลือกรายงานอุบตั กิ ารณ์ทางยา ทีอ่ ยูใ่ นช่วง
1 มกราคม 2005 ถึง 31 ธันวาคม 2010 จากฐานข้อมูลของ
NRLS พบว่า มีแนวโน้มการรายงานอุบตั กิ ารณ์ดา้ นยาเพิม่ สูง
ขึน้ ทุกปี แสดงให้เห็นว่า บุคคลากรทางการแพทย์ให้ความสนใจ
เรือ่ งความปลอดภัยมากขึน้ มีการลงรายงานเพิม่ มากขึน้ มีการ
ระบุชอื่ หรือกลุม่ ยาทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์ชนิดร้ายแรงได้ ประเภท
ของการเกิดอุบตั กิ ารณ์ทางยา หรือขัน้ ตอนไหนเกิดอุบตั กิ ารณ์
มากทีส่ ดุ โดยเรียงล�าดับเป็นตารางจากมากไปน้อยได้ ซึง่ ข้อมูล
เหล่านีห้ น่วยงานทางสุขภาพ สามารถน�าไปใช้วเิ คราะห์ ประเมิน
ในหน่วยงานของตัวเองเพือ่ ลดอุบตั กิ ารณ์ดา้ นยาของลง [9]
5. Andrew i. และคณะ ได้ทา� การวิเคราะห์อบุ ตั กิ ารณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ pediatric anesthesia ในประเทศอังกฤษ โดยใช้
รายงานจ�านวน 606 อุบตั กิ ารณ์จากระบบ NRLS พบว่า มีถงึ
48 รายงานทีร่ า้ ยแรงถึงขัน้ เสียชีวติ และพบว่า 35.6% เป็น
เรือ่ งเกีย่ วกับยาและ 15.7% เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเครือ่ งมือแพทย์
ดังนั้น วิสัญญีแพทย์สามารถน�าข้อมูลส่วนนี้ไปวิเคราะห์เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดในหน่วยงานของตัวเอง [10]
6. Elizabeth A. Martinez และคณะ ได้ศึกษาแบบ
retrospective โดยน�าข้อมูลจากระบบ NRLS ของประเทศ
อังกฤษ มาวิเคราะห์ ระหว่าง มกราคม 2003 ถึง กุมภาพันธ์
2007 จ�านวน 983,660 รายงาน พบว่า 4,828 เป็นอุบตั กิ ารณ์
ที่เกิดจากการผ่าตัดโรคหัวใจ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่พบอุบัติ
การณ์ คือ 62 ปี มีการเรียงล�าดับ ชนิดของอุบตั กิ ารณ์ ประเภท
ความรุนแรง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�าข้อมูลไปวิเคราะห์
และอบรมในหน่วยงานของตัวเองเพือ่ ป้องกันการเกิดอุบติการณ์
ในอนาคต [11]

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 42-48, 2018

45

ห้อนงแยกผู
ป้ ่ วย
ทางเดิ
เชื่อมอาคาร
เกิดเหตุ เพืLocal_id
่อให้ได้ร
6 3
ที่เก็บขยะ
โรงจอดรถ
ที่จอดรถ
39
60
4
บนรถ re er
ารา37ที่
ารา ที่ 5
ห้องแยกผูป้ ่ วย
39
Local_id Cost_
6
โรงจอดรถ
ที
่
จ
อดรถ
ชื่อ ตาราง Choice เป็ นตารางแสดง หัวข้ออุบตั ิการณ์ ที่มี 39 40 63
5 2

Sujittra Neamsap Risk management program

ในโรงพยาบาลาราและ
ที่ รหั ส อุ บ ัติ ก ารณ์ จะใช้ร หั ส CH_id เป็ น
- Choice
เป็ชื่อนตาราง
ตารางแสดง
วนตารางแสดง
ข้ออุบ่พตั ิจกิ ารณาแล้
ารณ์หัวทข้มี่ อใี วอุนโรงพยาบาล
บตั พ
ิการณ์
ี่มี บ
Primary
key (PK)
โดยถ้Choice
าหัวข้อเป็หัไหนที
ไม่
บว่าทตรงกั
และรหั
ส
อุ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารณ์
จะใช้
ร
หั
ส
CH_id
เป็
น
Primary
key
(PK)
บัติ ก ารณ์ดังจะใช้
ร หั ส่ 2CH_id เป็ น
ตารางที
รหัสอุในโรงพยาบาล
บตั ิการณ์จะให้และ
รหัสรหั
เป็ สนอุNEXP

วิธีการด�าเนินการ

ขัน้ ตอนการด�าเนินการศึกษา มี 4 ระยะ

โดยถ้
าหัวข้อไหนทีพ่ จิ ารณาแล้วไม่พบว่าตรงกับรหัสอุบตั กิ ารณ์
Primary key (PK) โดยถ้าหัวข้อไหนที่พิจารณาแล้วไม่พบว่าตรงกับ
จะให้
รหัสเป็น จNEXP
ารา
ออรหัดัสิกงเป็ารตารางที
์ทมี่ ี ่ 2รดังพตารางที
า าล่ 2 ละ รห อ ิการ ์
รหัสทีอุ่ บตั ิการณ์หวข้
ะให้
น NEXP

ระยะที่ 1
ศึกษาข้อมูลแบบฟอร์มStandard Data Set & Terminologies
Ch_id ารา ที่
ch_name
หวข้
ออ ิการ ์ทมี่ ี ร พ า
ของทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และเริม่ วิเคราะห์ 1
การระบุ
ตch_name
วั ผูป้ ่ วย(การ
Ch_id
โปรแกรม risk management ของโรงพยาบาลว่าจะต้องเพิม่
1
การระบุ
ตวั ผูป้ ่ วย(การ
รักษาพยาบาล
ข้อมูลส่วนไหนเพือ่ ให้รายงานสมบูรณ์ และจับคูร่ หัสอุบตั กิ ารณ์
2
รั
ก
ษาพยาบาล
กับตัวเลือกในแต่ละระบบของโรงพยาบาล
การระบุตวั ผูป้ ่ วย (เอกสารผิด
2
การระบุตวั ผูป้ ่ วย (เอกสารผิด
โดยเริม่ ท�าเดือน สิงหาคม 2561
3
ผูป้ ่ วยหนีกลับ
3

60
37
39
40
44
39 ER

44 52
39 59

63
64
60
63
diagr

ER diagram

าล ละRisk_export_code
รห อ ิการ ์

101

Risk_export_code

101
101

101

ผูป้ ่ วยหนีกลับ

305
ระยะที่ 2
305
พัฒนาระบบการลงข้อมูลในโปรแกรม risk management 5 5
6
6
ของโรงพยาบาลสุโขทัย โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
101 101
1. เพิ่มช่องการลงรหัสอุบัติการณ์ในโปรแกรม เพื่อให้
ศูนย์คุณภาพลงรหัสอุบัติการณ์ที่สอดคล้องกับตัวเลือกที่มีใน
ารา ที่
โปรแกรม โดยเริม่ ทดลองท�าเพียง 37 รหัสก่อน (โดยระบบ
่
- Costาราเป็ชืนที่อตารางแสดงชื
อ่ หน่วยงาน และประเภทบุคคลากร
ตาราง st เป็ นตารางแสดงชื่อหน่วยงาน และประเภท
ในโรงพยาบาลมี 4ระบบ คือ Clinic, Environment, (Infection
ทีบุ่ ลคงข้
ล่ลงข้มีอมูลCost_id
เป็ น Primary
keyและประเภท
(PK)
ชือ่อมูตาราง
่อหน่( วยงาน
คลากรที
มีst เป็stนตารางแสดงชื
i เป็ น rimar ke
) ดังตารางที
่3
control) IC, ระบบยา จะลงรหัสเฉพาะ 3 ระบบ ยกเว้น
ดั
ง
ตารางที
่
3
บุคคลากรที่ลงข้อมูล มี าราst ทีi่ เป็ น ่อrimar
Environment ทีต่ อ้ งเพิม่ ตัวเลือกในอนาคต)
ห ว า ke ( ) ดังตารางที่ 3
รู ที่
2. เพิม่ ช่องระบุ เพศ อายุ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ (รายบุคคล/
Cost_id ารา ที่
Cost_name
่อห ว า
56
กลุม่ บุคคล/องค์กร) (โดยส่วนนีย้ งั ไม่ได้เริม่ ด�าเนินการ)
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย
4.หลังจาก
Cost_id
Cost_name
57
3. น�าข้อมูลของโปรแกรม risk management สร้างตาราง
หอผู
ป
้
่
วยศั
ล
ยกรรมหญิ
ง
56
ใช้ ASP.NET ในก
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย
master โดยใช้ tool ของโปรแกรม แบ่งออกได้เป็น 4 ตาราง
58
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูก
57 59
กันยายน 2561
ดังนี้
หอผู
่ วยศัติลนรียกรรมหญิ
หอผูป้ ป้ ่ วยสู
เวชกรรม ง
4

4

การเตรี
ยมตัวผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
การเตรี ยมตัวผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
e ae a reatment
reatment
หลุดด
e eหลุ

- Location เป็ น ตารางแสดงสถานที่ ที่ เ กิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ใ น
โรงพยาบาล มีรหัส คือ Local id เป็น Primary key (PK)
ดังตารางที่ 1
ารา ที่ 1

ารา ที่ 1

Local_id
1

Local_id

2

1

3

2

4

3

5

4

6

59

า ที่ที่เกิ อ ิการ ์ ร พ า าล
Local_name

า ที่ที่เกิ อ ิการ ์ ร พ า าล
ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า
Local_name
ทางเดิ
นเชื่อมอาคาร
ห้องเปลี
ที่เก็่ยบนเสื
ขยะ้ อผ้า
re er
ทางเดินบนรถ
เชื่อมอาคาร
ทีห้อ่เก็งแยกผู
บขยะป้ ่ วย
โรงจอดรถ ที่จอดรถ

ารา ที่

- น�ามาเชือ่ นมโยงความสั
มพันธ์ระหว่
สถานที
เ่ กิดเหตุ
รหัส
ามาเชื่ อมโยงความสั
มพันาธ์งระหว่
าง สถานที
่ เกิ ดเหตุ
ที่ ยดของเหตุ
อุบตั กิ ารณ์ เข้ากับ ารา
รายละเอี
การณ์ ชือ่ ผูบ้ นั ทึก เวลา
รหัสอุบตั ิการณ์ เข้ากับ รายละเอียดของเหตุการณ์ ชื่ อผูบ้ นั ทึก เวลา
เกิดเหตุ เพือ่ ให้ได้รายละเอี
ยดที
ต่ อ้ งการ ดังตารางที
นามาเชื
่ อมโยงความสั
มพัน่ ธ์4ระหว่าง สถานที่ เกิ ดเหต
เกิดเหตุ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ตอ้ งการ ดังตารางที่ 4

บนรถ re er

5 ารา ที่
ห้องแยกผูป้ ่ วย
ชื่อ ตาราง Choice เป็ นตารางแสดง หัวข้ออุบตั ิการณ์ ที่มี
6
โรงจอดรถ ที่จอดรถ
ในโรงพยาบาล และ รหัส อุ บัติ ก ารณ์ จะใช้ร หั ส CH_id เป็ น
Primary key (PK) โดยถ้าหัวข้อไหนที่พิจารณาแล้วไม่พบว่าตรงกับ
ารา ที่
รหัสอุบตั ิการณ์จะให้รหัสเป็ น NEXP ดังตารางที่ 2

รหัสอุบตั ิการณ์ เข้ากับ รายละเอียดของเหตุการณ์ ชื่ อผูบ้ นั ทึก เวลา
rimar
ากท ยดที
ารา ่ตมาเ
่อม กดังตารางที่ 4
เกิดาราเหตุที่ เพืา่อให้
ได้keรายละเอี
อ้ งการ

Local_id Cost_id
39
63
60
52
37
59
39
63
40
64
Local_id
44
60
39 63
39

ch_name

Ch_id_clinic Chi_id_level
15
21
15
23
129
20
15
20
1
23
Cost_id
Ch_id_clinic
129
23
63129
1520

ารา ที่

60
37
ER diagram
39
40
ชื่อ ตาราง Choice เป็ นตารางแสดง หัวข้ออุบตั ิการณ์ ที่มี
44
ารา ที่
หวข้ ออ ิการ ์ ทมี่ ี ร พ า าล ละ รห อ ิการ ์
46 ในโรงพยาบาล
Journal of the
Thai
Medical
Informatics
Association,
2,
42-48,
2018
39
และ รหัส อุ บัติ ก ารณ์ จะใช้ร หั ส CH_id เป็ น
Ch_id
1

Risk_export_code

การระบุ
ป้ ่ วย(การ่พิจารณาแล้วไม่พ101
Primary key (PK) โดยถ้
าหัวตข้วั อผูไหนที
บว่าตรงกับ

รหัสอุบตั ิการณ์
จะให้รหัสรัเป็กษาพยาบาล
น NEXP ดังตารางที่ 2
2
ารา ที่

3
4

การระบุตวั ผูป้ ่ วย (เอกสารผิด
101
วยหนี์ ทกมี่ ลัี บ ร พ า าล ละ รห อ กิ าร ์
หวข้ ออ ผูิกป้ ่าร

ใช้ ASP.N
กันยายน 2

หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูก
หอผูป้ ่ วยสูติ นรี เวชกรรม

58

ER diagram

า rimar ke ากท

52
59
63
64
60
63

15
129
15
1
129
129

Ch_id_edit
30
29
30
30
30
Chi_id_level
30
30 21

ารา มาเ ่อม ก

23
20
20
23
23
20

Ch_id_edit
30
29
30
30
30
30
30

อุบตั ิการณ์ ที่มี
H_id เป็ น
ม่พบว่าตรงกับ

Local_id
39
60
37
39
40
44
39

Cost_id
63
52
59
63
64
60
63

Ch_id_clinic
15
15
129
15
1
129
129

Chi_id_level
21
23
20
20
23
23
20

Ch_id_edit
30
29
30
30
30
30
30

Sujittra Neamsap Risk management program

4. หลังจากนัน้ ใช้คา� สัง่ SQL ในการดึงข้อมูลจากฐานขึน้ มา
ใช้ ASP.NET ในการ export เป็น file excel โดยจะเริม่ ท�าใน
เดือนกันยายน 2561

ER diagram

อ ิการ ์

export_code

ระยะที่ 3
ส่งออกข้อมูลให้กบั โปรแกรม NRLS เป็นแบบ file excel
ตามแบบฟอร์มของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
รอการตอบกลับ และ ปรับปรุงข้อมูล

101
101

ระยะที่ 4
ถ้ า อนาคต ทางสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล
ต้องการให้สง่ ข้อมูลเป็น text file เหมือนกับ 43 แฟ้มของ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางโรงพยาบาลก็มแี ผน
จัดเตรียมการท�าไฟล์ text ไว้

305
101

น และประเภท
ดังตารางที่ 3

ย
ง
ดูก
ม

ภาพที่ 2 แสดง ER diagram ของโปรแกรม risk management
รู ที่

iagram ขอ

ร กรม risk management

บทวิจารณ์
และสรุ
ป ้ นใช้คาสัง่ SQL ในการดึงข้อมูลจากฐานขึ้นมา
4.หลั
งจากนั

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการส่งออกข้อมูล
ใช้ ASP.NET ในการ export เป็ น file excel โดยจะเริ่ มทาในเดือน
โปรแกรม risk management ของโรงพยาบาลสุโขทัย แบบ
กันExport/Import
ยายน 2561 ให้มีแบบฟอร์ม ตรงกับที่ทางสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลต้องการ แต่เนือ่ งจากการพัฒนาการส่ง
ออกข้อมูลนั้นยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้
เสร็จสมบูรณ์ ท�าให้ทางศูนย์คุณภาพต้องท�ารายงานแบบ

manual ส่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไปก่อนโดยใช้
ระยะเวลาในการท�า 3 วัน
ซึง่ ถ้าโครงการนีเ้ สร็จตามวัตถุประสงค์ คาดว่าจะสามารถ
ลดระยะเวลาการจัดท�ารายงาน และได้รปู แบบรายงานตรงตาม
ทีส่ ถาบันรับรองคุณภาพ
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