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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. นางสาววิรังรอง ฤทธ์ิมาก ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
2. นายเฉลิม  สุวรรณะ คุณอ านวย (Facilitator)  
3. นางสาวพรทิพย์ มั่นคง  คุณลิขิต (Note Taker) 
4. นายวรวิช  อายุคง  คุณกิจ  (KP) 
5. นายจ ารอง  ชาวบล  คุณกิจ  (KP) 
6. นางสาววรางคณา สืบกระแสร์ คุณกิจ  (KP) 
7. นายวรกต  ยุพงษ ์  คุณกิจ  (KP) 
8. นายวรากร  แว่นแก้ว คุณกิจ  (KP) 
9. นายปริวัฒ  อิ่มอุระ  คุณกิจ  (KP) 
10. นายภาสกร  มาตรง  คุณกิจ  (KP) 
11. นายภัทรพงศ์  เหล่าจาน คุณกิจ  (KP) 
12. นายภัคพล    ฤทธ์ิกลาง คุณกิจ  (KP) 
13. นางสาวจิตรานุช   จันทอง  คุณกิจ  (KP) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีให้การสนับสนุนงานด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้รับบริการทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และมาตรฐาน ISO/IEC 27799 ท่ีทางโรงพยาบาลได้ด าเนินการ 
ซึ้งมีความจ าเป็นท่ีต้องบันทึกการเกิด incident และการขอปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงระบบ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการด าเนินการ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ด้านสุขภาพและเพื่อให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน ทางหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงการท างานในด้านการเขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report และ Change Request Form เพื่อรายงานความผิดพลาดของการท างานเม่ือเกิด
เหตุการณ์ท่ีนอกเหนือจากการท างานปกติ จากเดิมมีการเขียนแบบฟอร์ม Incident Report และ 
Change Request Form ลงกระดาษให้เปลี่ยนมาเป็นการลงระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลา
การท างานและป้องกันการสูญหายของเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ้น 
  

 
การจัดการความรู้ของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
เร่ือง พัฒนาการเขียน Incident Report และ Change Request Form ผ่านระบบออนไลน์ 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้ วันท่ี 10 มกราคม 2562 
 

แบบฟอรม์การจัดการความรู ้
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2. วัตถปุระสงค์ 

1. เพื่อใหก้ารเขียนแบบฟอร์ม Incident Report และ Change Request Form  
มีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาการท างาน 

2. เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร Incident Report  
และ Change Request Form  

3. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจในการเขียนเอกสารไปในทิศทางเดียวกัน 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด      

1. มีคู่มือการเขียนแบบฟอร์ม Incident Report และ Change Request Form และสื่อ
ออนไลน์อธิบายขั้นตอนการเขียนอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น 

2. มีการพัฒนาระบบออนไลน์ในการเขียนแบบฟอร์ม Incident Report และ  
Change Request Form  
 

4. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
  Success Story Telling (SST)   (กรณีเลือกข้อนี้ให้ใส่ข้อมูลตามตารางข้อ 5.1) 
 
5.กระบวนการจัดการความรู้  (Share& Learn) 
5.1 Success Story Telling (SST) 
 

ผู้เล่าเร่ือง 
(Narrator) 

เหตุการณ ์
(Context) 

เทคนิค/วิธีการ 
(Action) 

ผลลัพธ์ที่ได้รับ 
(Result) 

คุณวรางคณา  สืบกระแสร์ - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
แจ้งการเข้าเช็คสิทธิ์
จากระบบ EMR ไม่ได้  

- ตรวจสอบแล้วเกิดจากเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ตของมหาลัยมีปัญหาจึงท า
ให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ 
- กรณีดังกล่าวต้องมีการเขียน
แบบฟอร์ม Incident Report ผู้เขียน
ไม่เข้าใจวิธีการเขียนที่ถูกต้องอาจมี
ข้อมูลผิดพลาดได้ 

- จัดท าคูม่ือขั้นตอนการ
เขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report จัดท าระบบ 
Incident Report ออนไลน์
เพ่ือป้องกันการลืมและ
สามารถลงข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
- ผู้เขียนมีความเข้าใจในการ
เขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report มากขึ้น 

คุณวรวิช    อายุคง - ผู้ใช้บริการแจ้งหลาย
หน่วยงานแจ้งการเข้า
ใช้งานเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 

- จากการตรวจสอบเกิดจาก DNS ของ
มหาลัยระหว่างประสานมิตรและองค์
รักษ์ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว  
- กรณีนีต้้องมีการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report ผู้เขียนไม่สามารถ

- จัดท าระบบ Incident 
Report ออนไลน์เพ่ือเพ่ือ
สามารถลงข้อมูลได้ทันที
และจัดท าคู่มือการเขียน 
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เขียนแบบฟอร์มได้เลย เนื่องจากไม่ได้
น าแบบฟอร์มติดลงไปทีห่น้างานด้วย 
อาจท าให้ลืมและเขียนข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริงได้ 

แบบฟอร์ม Incident 
Report 
- ผู้เขียนสามารถลงข้อมูลได้
ถูกต้องและครบถ้วน ทุกคน
ในหน่วยงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้พร้อมกัน 

คุณจ ารอง      ชาวบล - ผู้ใช้บริการแจ้งว่าเข้า
ใช้งานระบบต่างๆ  
ของมหาลัยไม่ได้ 
เนื่องจากเป็นระบบ
อินทราเน็ต  

- จากการตรวจสอบพบว่า link 
ส าหรับการใช้งานเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของมหาลัยมีปัญหาจึงไม่
สามรถเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ได้ 
 - กรณีนีต้้องมีการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report และ Change 
Request Form เนื่องจากต้องมีการ
ย้าย link ให้มาใช้งาน link ส ารอง
เพ่ือให้ใช้งานได้ก่อนชั่วคราว ผู้เขียนยัง
ไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการในการเขียน
แบบฟอร์ม Incident Report และ 
Change Request Form และไม่ได้
น าเอกสารไปด้วย จึงท าให้อาจลืมหรือ
อาจท าให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนตามท่ีได้
แก้ไขปัญหาไป 

- จัดท าคูม่ือการเขียนและ
จัดอบรมข้ันตอนการเขียน
แบบฟอร์ม Incident 
Report และ Change 
Request Form ภายใน
หน่วยงาน และจัดท าระบบ 
Incident Report ออนไลน์
เพ่ือสามารถลงข้อมูลได้ทันที 
- ผู้เขียนมีความเข้าใจในการ
เขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report และ Change 
Request Form โดยที่
หัวหน้าสามารถอนุมัติการ
เปลี่ยนอุปกรณ์หรือการตั้ง
ค่าระบบต่างๆ ได้ทันที 

คุณพรทิพย์     มั่นคง  
 

- ผู้ใช้บริการแจ้งว่าเข้า
ใช้งานระบบ EMR 
ไม่ได้ทัง้หน่วยงาน 

- จากการตรวจสอบพบว่า สวิตซ์ดับ 
เนื่องจากปลั๊กของตู้ rack ถูกถอดออก 
จึงไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- กรณีนีต้้องมีการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report แต่ผู้เขียนไม่ทราบ
ว่าแบบฟอร์มอยู่ตรงไหนและต้องเขียน
อย่างไร  

- จัดท าคูม่ือการเขียนและ
จัดอบรมข้ันตอนการเขียน
แบบฟอร์ม Incident 
Report ภายในหน่วยงาน 
- ผู้เขียนมีความเข้าใจในการ
เขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report มากขึ้น 

คุณวรกต       ยุพงษ์ - แจ้งหัวหน้างาน
เนื่องจากพบว่าเครื่อง
ส ารองไฟในห้อง DR 
Site มีเสียงดังและไฟ
แจ้งเตือนกระพริบสี
แดง  

-ตรวจสอบพบว่า เครื่องส ารองไฟ
ดังกล่าวอาจเสื่อมสภาพจึงไม่สามารถ
ใช้งานต่อได้ จึงด าเนินการเปลี่ยน
เครื่องส ารองไฟใหม่เพ่ือให้ใช้งานได้
ชั่วคราว 
- กรณีนีต้้องมีการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report และ Change 
Request Form เนื่องจากต้องมีการ
เปลี่ยนเครื่องส ารองไฟตัวใหม่ แต่
ผู้เขียนยังไม่มีความเข้าในการเขียน
แบบฟอร์มและท าการจดไว้ก่อนอาจ
ท าให้ลืมเขียนและไม่สามารถลงข้อมูล

- จัดท าคูม่ือการเขียน
แบบฟอร์ม Incident 
Report และ Change 
Request Form ภายใน
หน่วยงาน และจัดท าระบบ 
Incident Report ออนไลน์
เพ่ือสามารถลงข้อมูลได้ทันที 
- ผู้เขียนมีความเข้าใจในการ
เขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report และ Change 
Request Form โดยที่
หัวหน้าสามารถอนุมัติการ
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ได้อย่างครบถ้วน เปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทันที 
คุณวรากร      แว่นแก้ว - พยาบาล OPD แจ้ง

ไม่สามารถเข้าใช้ระบบ 
EMR ได้ทั้ง OPD  

- จากการตรวจสอบพบว่า สวิตซ์ ดับ 
เนื่องจากปลั๊กของตู้ rack หลุดออก
จากที่เสียบ จึงไม่สามารถใช้งานได้ 
- กรณีนีต้้องมีการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report แต่ผู้เขียนไมไ่ด้น า
เอกสารที่ต้องเขียนติดไปด้วยอาจท าให้
ลืมเขียนได้ 

- จัดท าระบบ Incident 
Report ออนไลน์เพ่ือ
ป้องกันการลืมและสามารถ
ลงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
- ผู้เขียนมีความเข้าใจในการ
เขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report มากขึ้น 

คุณภาสกร     มาตรง - พยาบาล ER แจ้งไม่
สามารถเข้าใช้งาน
ระบบ EMR ได้ทั้ง
หน่วยงาน 

- เมื่อตรวจสอบระบบเครือข่ายแล้วไม่
พบสิ่งผิดปกติ โดยผ่านไป 5 นาที
ระบบกลับมาใช้งานได้เองตามปกติ  
- กรณีนีต้้องมีการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report แต่ผู้เขียนไม่ได้น า
แบบฟอร์มการเขียนไปด้วย จึงอาจท า
ให้ลืมเขียนหรือเมื่อเขียนแล้วลงข้อมูล
คลาดเคลื่อนได้  

- จัดท าระบบ Incident 
Report ออนไลน์เพ่ือ
ป้องกันการลืมและสามารถ
ลงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและจัดอบรม
ขั้นตอนการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report 
- ผู้เขียนมีความเข้าใจในการ
เขียนแบบฟอร์ม Incident 
Report มากขึ้น 

คุณปริวัฒ      อิ่มอุระ - เจ้าหน้าที่งานสิทธิ์ ฯ 
แจ้งว่าไม่สามารถเข้า
ตรวจสอบสิทธิ์หน้า
เว็บไซต์ สปสช ได้ 

- ตรวจสอบแล้วเกิดปัญหาจากระบบ 
SERVER ของ สปสช มีปัญหา กรณนีี้
ไม่สามารถแก้ไขได้ต้องให้งานสิทธิ์
อนุมัติสิทธิ์การใช้งานชั่วคราวไปก่อน 
- กรณนีี้ต้องมีการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report แต่ผู้เขียนไม่ได้น า
แบบฟอร์ม Incident Report ติดไป
ด้วยท าให้ไม่สามารถลงข้อมูลได้เลย
อาจจะท าให้ลืมลงข้อมูลได้ 

- จัดท าระบบ Incident 
Report ออนไลน์เพ่ือ
ป้องกันการลืมและสามารถ
ลงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและจัดอบรม
ขั้นตอนการเขียนแบบฟอร์ม 
Incident Report 
- ผู้เขียนสามารถลงข้อมูลได้
ถูกต้องและครบถ้วน ทุกคน
ในหน่วยงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้พร้อมกัน 
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6.สรุปความถี ่(ข้อมูลที่ได้มาจากข้อ 5.1 หรือ 5.2) 
 

เร่ือง จ านวนความถี่ 
1.จัดอบรมขั้นตอนการเขียน Incident Report  
และ Change Request Form ภายในหน่วยงาน 

5 

2.จัดท าคู่มือขั้นตอนวิธีการเขียน Incident Report และ  
Change Request Form เผยส่ือตามส่ือออนไลน์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

6 

3.พัฒนาระบบการเขียน Incident Report และ Change Request Form  
ใหใ้นรูปแบบการเขียนออนไลน์ 

7 

 
7. Key Success Factor (ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้
ในข้อ.6 (โดยเรียงจากความถี่ที่ได้จากข้อ 6 จากความถี่มากสุดไปหาน้อยสุด)   

1.จัดอบรมขั้นตอนการเขียน Incident Report และ Change Request Form  
ภายในหน่วยงาน 

2.จัดท าคู่มือขั้นตอนวิธีการเขียน Incident Report Change Request Form  
เผยส่ือตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

3.พัฒนาระบบการเขียน Incident Report Change Request Form  
ให้ในรูปแบบการเขียนออนไลน์ 
 
 
8. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรณุาแนบหลักฐาน)  
                 คูม่ือ 
        แผ่นพับ 
 และ   มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านโปรแกรมหรือระบบต่างๆ..เมื่อวันท่ี..
(ระบุ).................................  
เพ่ือการตรวจสอบ (พร้อมปร้ินเอกสารแนบ หน้า website KM หน่วยงานมาด้วย)  
 
9. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

- บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจวิธีการขั้นตอนวิธีการเขียน Incident Report 
และ Change Request Form มากขึ้น 

- ลดขั้นตอนการท างานจากการใช้กระดาษเปล่ียนเป็นการลงข้อมูลในระบบออนไลน์ 
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10. สรุปผลการน าเทคนิคไปปฏิบัติใช้ 
 - บุคลาการในหน่วยงานเข้าใจขั้นตอนวิธีการเขียน Incident Report และ Change 
Request Form ไปในทิศทางเดียวกัน ข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ การท างาน
สะดวกเร็วเร็วมากยิ่งขึ้น มีคู่มือส าหรับแนะน าวิธีการกรอกข้อมูลท่ีถูกต้อง 2 เร่ือง 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน Incident Report และ Change Request Form 
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11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านท่านสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานของท่านได้อย่างไร 

- หน่วยงานมีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษ 

- ปรับปรุงการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 

- สามารถน าความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานใหเ้ข้าใจวิธีการเขียน 
Incident Report และ Change Request Form  
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12. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
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................................................................... 
(ลงชื่อ.................................................................) 

รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ/หัวหน้าหน่วยงาน 


