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Kamphaeng Phet Hospital



เขา้ผา่นหนา้web รพ.
(www.kph.go.th)

คลกิที่
“รายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง”



หรอืเขา้ผา่น URL 
https//:kph.thai-nrls.org



UserID คอื KPHตอ่ดว้ยพยัญชนะภาษาองักฤษตวัแรกของชือ่และ
เลขบตัรประชาชน3ตวัทา้ย เชน่ KPHw457
รหสัผา่นเขา้ใชง้านคร ัง้แรก จะก าหนดใหเ้ป็น 
a12345 เหมอืนกนัหมด



คลกิที่ ชือ่ผูใ้ชง้าน
“Change Password”



กรอก Password เดมิ

กรอก Password ใหม่
และ comfirm อกีคร ัง้

*กรณีทีผู่ใ้ชง้านลมื Password สามารถแจง้ reset Password ไดท้ีศ่นูย ์QO (แต) โทร 1404



UserID คอื KPHตอ่ดว้ยพยัญชนะภาษาองักฤษตวัแรกของชือ่
และเลขบตัรประชาชน3ตวัทา้ย เชน่ KPHw457
รหสัผา่นเขา้ใชง้านคร ัง้แรก จะก าหนดใหเ้ป็น 
a12345 เหมอืนกนัหมด โดยเมือ่เขา้ใชง้านดว้ยรหสัดงักลา่ว
แลว้ระบบจะบงัคบัใหเ้ปลีย่นรหสัผา่นใหม ่

ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดรหสัผา่นใหมไ่ดด้ว้ยตนเอง 
รหสัจะตอ้งมคีวามยาวไมน่อ้ยกวา่ 6-10 ตวัอกัษร และตอ้งเป็น
ตวัเลขผสมกบัตวัอกัษร ภาษาองักฤษ เชน่ 111aaa เป็นตน้”
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1.เมนรูะบบ

1.1
หนา้หลกั



1.2
บนัทกึ
ขอ้มลู

1)เมนูส าหรับการบนัทกึรายงาน
อบุตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้
เขา้สูร่ะบบไดท้นัที

2)เมนูส าหรับตรวจสอบ
อบุตักิารณ์ความเสีย่งทตีอ้ง 
ยนืยนั / แกไ้ข





1.3
รายงาน



KM1803001

1.4 RM 
Knowledge



2. เมนรูายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

3. สถติอิบุตักิารณ์และ
ตดิตามเฝ้าระวงัในระบบ

4. Web board ส าหรบัสือ่สาร
แลกเปลีย่นความรู ้













ใช่เลือกยืนยนัว่า

ไม่ใช่อุบติัการณ์

ความเสีย่ง



การบนัทกึรายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• วธิทีี ่1
ผา่นทางเมนูระบบ “บนัทกึขอ้มลู” 
 “บนัทกึรายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง”



การบนัทกึรายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• วธิทีี ่2
บรเิวณซา้ยมอืของหนา้จอหลกั
“บนัทกึรายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง”



1.เลอืกหน่วยงานของผูร้ายงาน เพือ่ใหห้วัหนา้หน่วยงานสามารถเขา้มายนืยันรายงานอบุัตกิารณ์ความเสีย่งได ้

2.ปัจจบุนัใหเ้ลอืกเฉพาะในพืน้ทีโ่รงพยาบาล

3.ชนดิสถานที ่เชน่ OPD IPD ICU Back office

4.หมวดหมูอ่บุตักิารณ์ตามแนวทาง SIMPLE 2P Safety ในรายละเอยีดจากเอกสาร 
“หมวดหมูค่วามเสีย่ง HRMS on Cloud NRLS”

5.สามารถแจง้เพิม่ความเสีย่งยอ่ยไดท้ีห่น่วย

6.สรปุปัญหาสัน้ๆวา่ เกดิอะไร อยา่งไร

7.คลนิกิ A-I , ทัว่ไป 1-5

8.รายบคุคล รายกลุม่ 
หน่วยงาน องคก์ร

9.ชาย หญงิ 
เพศทางเลอืก

10.ของผูรั้บ
ผลกระทบ











Standard data set & Terminologies 
ระบบ NRLS 

การพฒันาระบบ NRLS เพือ่ใหเ้ป็นระบบทีร่องรบัการสือ่สารขอ้มลู แนวทางปฏบิตั ิและ
สามารถแลกเปลีย่นกบัท ัว่โลก

ก าหนดมาตรฐานโครงสรา้งขอ้มลู (Standard Data Set) องิตาม 
MIM PS : Minimal Information Model for Patient Safety Incident Reporting 
and Learning Systems ของ WHO

ก าหนดมาตรฐานค าศพัท ์(Terminologies) ตาม
แนวคดิและหลกัการของ Patient and Personnel (2P) Safety Goals (SIMPLE)2

ปรบัโครงสรา้งขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและงา่ย
ตอ่การใชง้านของผูใ้ชใ้นสถานพยาบาล 



องคป์ระกอบของการรายงาน
อบุตักิารณ์ความเสีย่งในระบบ NRLS

1. Incident Type: 
ประเภทอบุตักิารณ์ การรายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

แตล่ะครัง้ เป็นการบนัทกึขอ้มลูรายการอบุตักิารณ์ความเสีย่ง
ซึง่มรีหสัก ากบัไวท้กุรายการ ตามทีม่ใีนบญัชอีบุตักิารณ์
ความเสีย่ง 

โดยรหสัอบุตักิารณ์ความเสีย่งจะแสดงประเภท
อบุตักิารณ์ และความหมายของอบุตักิารณ์ความเสีย่ง 



องคป์ระกอบของการรายงาน
อบุตักิารณ์ความเสีย่งในระบบ NRLS

1.1 ระดบัช ัน้ของประเภทอบุตักิารณ ์(Incident 
Hierarchy) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่

- ระดบัชัน้ที ่1 กลุม่อบุตักิารณ์ความเสีย่ง

- ระดบัชัน้ที ่2 หมวดอบุตักิารณ์ความเสีย่ง 
ซึง่อยูใ่นแตล่ะกลุม่อบุตักิารณ์ความเสีย่ง

- ระดบัชัน้ที ่3 ประเภทอบุตักิารณ์ความเสีย่ง 
ซึง่อยูใ่นแตล่ะหมวดอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

- ระดบัชัน้ที ่4 ประเภทยอ่ยอบุตักิารณ์ความเสีย่ง 
ซึง่อยูใ่นแตล่ะประเภทอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

- ระดบัชัน้ที ่5 อบุตักิารณ์ความเสีย่ง 
ซึง่อยูใ่นแตล่ะประเภทยอ่ยอบุตักิารณ์ความเสีย่ง



- ตวัอกัษรตวัที ่1 เป็นอกัษรยอ่ทีแ่สดงถงึกลุม่อบุตักิารณ์
ความเสีย่งวา่อยูก่ลุม่ใด

- ตวัอกัษรตวัที ่2 เป็นอกัษรยอ่ทีแ่สดงถงึหมวดอบุตักิารณ์
ความเสีย่ง วา่อยูใ่นหมวดใด

- ตวัอกัษรตวัที ่3 เป็นอกัษรยอ่ทีแ่สดงถงึประเภทอบุตักิารณ์
ความเสีย่ง วา่อยูใ่นประเภทใด

- ตวัเลขตวัที ่1 (เลขหลกัหน่วย) แสดงถงึ ประเภทยอ่ยของ
อบุตักิารณ์ความเสีย่งทีม่อียูใ่นแตล่ะประเภทอบุตักิารณ์ความ
เสีย่ง

- ตวัเลขตวัที ่2 และ 3 (เลขหลกัสบิ) แสดงถงึ เรือ่งอบุตักิารณ์
ความเสีย่ง วา่เป็นเรือ่งล าดบัใดในแตล่ะประเภทยอ่ย
อบุตักิารณ์ความเสีย่งนัน้

1.2 รหสัอบุตักิารณ์ความเสีย่ง (Incident Code) มี
สว่นทีเ่ป็นตวัอกัษร 3 ตวั และ สว่นทีเ่ป็นชุดตวัเลข 3 ตวั
โดยตวัเลขตวัแรกเป็นหลกัหนว่ย 1 ตวัและตวัเลข 2 ตวัหลงัเป็น
ตวัเลขหลกัสบิ มคีวามหมายดงันี้

























บญัชอีบุตักิารณค์วามเสีย่งของระบบ HRMS on Cloud

มรีายการอบุตักิารณ์ความเสีย่งในบญัชทีัง้หมด จานวน 302 เรือ่ง แยกเป็น

1. รายการอบุตักิารณ์ความเสีย่งในบญัชอีบุตักิารณ์ความเสีย่งของระบบ 
NRLS จานวน 188 เรือ่ง

2. รายการอบุตักิารณ์ความเสีย่งเพิม่เตมิจากบญัชอีบุตักิารณ์ความเสีย่ง
ของระบบ NRLS ซึง่มใีหใ้ชเ้ฉพาะในระบบ HRMS on Cloud เทา่นัน้
จานวน 114 เรือ่ง



• กลุม่อบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• หมวดอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• ประเภทอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• ประเภทยอ่ยอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• รหสัอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• ชือ่อบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• นยิาม คาอธบิาย ความหมายของอบุตักิารณ์ความเสีย่ง

• หมายเหต/ุอา้งองิจาก..

1.3 Template Risk Incident and Terminology 
การจัดรปูแบบโครงสรา้ง Template รายการอบุตักิารณ์ความเสีย่งในระบบ 
NRLS เพือ่ใหส้ถานพยาบาลสามารถใชง้านรว่มกนัไดภ้ายใตค้วามหมาย
และความเขา้ใจทีต่รงกนั ประกอบดว้ยขอ้มลู ดงันี้







6. Incident 
Outcome: 
ระดบัความรนุแรง 
แยกระดบัตามกลุม่
อบุตักิารณ์ความ
เสีย่ง 

6.1 กลุม่อบุตักิารณ์

ความเสีย่งดา้น

คลนิกิ และหมวด

อบุตักิารณ์ความ

เสีย่งPersonnel 

Safety Goals ของ

กลุม่อบุตักิารณ์

ความเสีย่งท ัว่ไป 

ก าหนดและแยกระดบั

ความรนุแรงเป็นระดบั 

A – I





6. Incident 
Outcome: 
ระดบัความรนุแรง 
แยกระดบัตามกลุม่
อบุตักิารณ์ความ
เสีย่ง 

6.2 กลุม่อบุตักิารณ์

ความเสีย่งท ัว่ไป 

ยกเวน้หมวด

อบุตักิารณค์วาม

เสีย่ง Personnel 

Safety Goals

ก าหนดและแยก

ระดบัความรนุแรง

เป็นระดบั 1 – 5



11. 12.

13. 14.

15. เชน่ ขณะปฏบิตังิาน ใบเสนอแนะ กจิกรรมทบทวน IS Risk round นเิทศ เป็นตน้

16.

17.



18.

19.แนบเอกสารประกอบการจัดการเบือ้งตน้

20.ปุ่ มบนัทกึรายงานอบุัตกิารณ์
















































































































