
1. ชื่อโครงการ “Engagement for Patient Safety” 
 

2. ความเป็นมาและบริบท 
 Patient Safety หรอื ความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่สําคัญและมีผลกระทบตอ่
วงการแพทย์ทั่วโลกดังปรากฏในรายงานวิชาการและข่าวทางสื่อมวลชน ในแตล่ะปผีู้ป่วยกว่าล้านคนตอ้ง
เจ็บป่วยแทรกซ้อนหรอืเสียชวิีตจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ขอ้มลูขององค์การอนามัยโลก ระบุ
ว่า อุบัตกิารณ์ความเสี่ยงของผู้ป่วยในที่รกัษาในโรงพยาบาลเกิดขึ้นระหว่างร้อยละ 4  ถึง 16 โดย
ประชากรหลายร้อยล้านคนตอ้งตดิเชือ้จากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  พบว่าในประเทศที่พฒันา
แล้วประมาณ 1 คนในทุก 10 คนท่ีเขา้รับการรักษาจะได้รับอันตรายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดหรือ
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ต่างๆ  และอุบัตกิารณ์ในประเทศกําลังพัฒนาเกิดขึ้นสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
หลายเท่า(1,2) 

ประเทศไทยถึงแม้มีการพัฒนาในระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีช่องว่างใน
ระบบการบริการสุขภาพอยู่ ในเรื่องการพัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยตลอดมา รวมถึงเมื่อ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการให้
เกิดบริการทางสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  

จากรายงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีข้อมูลเร่ืองร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับประเด็น
มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขจําแนกตามสาขาบริการ พบว่า แผนกที่ถูกร้องเรียนมาก 3 อันดับแรก 
คือ แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และกุมารเวชกรรม (ร้อยละ 54.33, 12.6 และ 9.45 ตามลําดับ)หาก
จําแนกตามประเภทบุคลากรที่ถูกร้องเรียนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ แพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ท่ีไม่ใช่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล (ร้อยละ 65.35, 12.6 และ 10.24 ตามลําดับ)ส่วน
ประเด็นที่มีมูลความจริงที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ตรวจวินิจฉัยไม่ละเอียด/ไม่ตรวจ
วินิจฉัย (ร้อยละ 20.47) ไม่มั่นใจการตรวจ/แผนการรักษา (ร้อยละ 18.11) และแพทย์/เจ้าหน้าที่ไม่จ่าย
ยา (ร้อยละ 16.54) (3) 

ข้อมูลระดับประเทศจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลักสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่แสดง จํานวนผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 แยกเป็นตามสาขาวิชาชีพ 
ในช่วง ปี พ.ศ. 2547-2552 ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงปริมาณความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วยอันทําให้เกิดผล
กระทบและการสูญเสียอย่างชัดเจน พบว่า มีผู้ที่ผู้เสียชีวิต 1,263 ราย พิการ 356 ราย และบาดเจ็บ 646 
ราย รวม 2,265 รายแยกเป็นจากการรับบริการสาขาสูตินรีเวชกรรม มีจํานวน  1,032 ราย คิดเป็นร้อย
ละ  46 รองลงมาคือสาขาศัลยกรรม จํานวน 410 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 สาขาอายุรกรรมจํานวน 395 



รายคิดเป็นร้อยละ 17 กุมารเวชกรรมจํานวน 262 รายคิดเป็นร้อยละ 12 และอื่น ๆ จํานวน 166 รายคิด
เป็นร้อยละ7 

จากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งบอกขนาดของปัญหาด้านความความปลอดภัยจากการักษาพยาบาลที่
เกิดผลกระทบท้ังด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของไทยอย่างมหาศาล มีผลรวมในการพิจารณาจ่าย
ประมาณ 250 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการตระหนัก และมี
ความสําคัญในการพัฒนาให้เกิดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากล 

3. เหตุผลความจําเป็น 
จากรายงานการทบทวนองค์ความรู้ เร่ืองการพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient 

Safety) พบว่าเป็นปัญหาที่เป็นความตอ้งการทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับบริการทางสาธารณสุข เมือ่เกิดกรณีความไม่
ปลอดภัยเกิดขึน้ จะเกดิผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ของผู้ให้และผู้รับบริการ เกิดปัญหา
การฟ้องร้อง การสูญเสีย จึงมแีนวทางที่ควรพัฒนาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยใหเ้กิดขึ้นเป็นระบบ 
เพื่อสร้างความตระหนักกับทกุคนโดยการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน โดยข้อสรุปจากรายงานดังกล่าวมี
ข้อเสนอแนะทีค่วรนําไปปฏิบัติคือ 

• พัฒนาการเตรยีมความพร้อมของบุคลากรทางสาธารณสุข โดยมีการกําหนดใหม้ีการพัฒนาหลักสตูรที่
เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้รับทราบโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ด้วยประสบการณจ์ริง ตั้งแต่เรียน
ก่อนจบออกมาทํางานและควรมีระบบพี่เลีย้ง ระบบใหคํ้าปรึกษากรณีเกิดเหตใุห้เข้าถึงง่ายรวดเร็ว 

• ควรมีเวทีทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลเฉพาะสําหรับบุคลากรทางการแพทยบ์อกเล่า
ประสบการณจ์ริงท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนและได้พัฒนาระบบจนเกิดความปลอดภัย เลือกเป็น Best 
Practice เพื่อเป็นแบบอย่าง เพื่อให้ทุกคนจะได้กล้าที่จะเอาภาวะแทรกซ้อนมาพัฒนาระบบเพื่อปอ้งกัน
ความเสี่ยง  เวทีทั้งภายในและภายนอกองคก์รมาแลกเปลีย่นเรียนรู้  อาทิเช่น เวทีระดบัประเทศเรือ่ง
ความปลอดภัยของหญิงคลอดในเวทีการพัฒนาคุณภาพ 

• ควรมีองคก์รทีเ่ป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ผลักดันเรื่อง Patient Safety เชิงระบบ ที่สามารถทําได้ทกุ
โรงพยาบาล เช่น ระบบของห้องผ่าตดัระบบการระบุตัวผูป่้วย โดยมีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติ
อย่างจริงจังและใหร้าชวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นผู้ออกแนวทางความปลอดภัยของผู้ป่วยทางคลินิกที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ไดจ้ริงเมื่อออกไปทํางานโดยผนวกทั้งความรู้ทางวิชาการและประสบการณข์องแพทยท์ี่ไป
ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล 

 

 



4. แนวคิดและเป้าหมาย 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้ประเทศไทย

มีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมคุณภาพ (Change Catalyst) โดยวัตถุประสงค์ของ สรพ. ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 นอกจากดําเนินการด้านการ
ประเมินและรับรองแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการสร้างความร่วมมือ กับภาคส่วน
ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 
การเผยแพร่และการองค์ความรู้ ดังนั้นสรพ.จึงเป็นองค์กรกลางที่สามารถประสานเพื่อเกิดการขับเคลื่อน
เรื่อง Patient safety ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และเพื่อให้เกิดคามย่ังยืน ดังนั้นเป้าหมายสรพ.สามารถเป็น
องค์ท่ีเป็นกลางที่สามารถประสานได้กับทุกภาคส่วนในประเด็นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงมี
บทบาทหน้าที่ที่สามารถขับเคลื่อนได้ตามพระราชกฤษฎีกาการก่อตั้งสถาบัน 
 

5. แนวทางการทํางาน ยุทธศาสตร์และกิจกรรม 
สรพ.มีแนวทางการขับเคลื่อนเรื่อง patient Safety ในแนวราบ ผ่านการประสานความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วน โดยอาศัยการสร้างองค์ความรู้ ขอ้มลู การพัฒนา และการสร้างความร่วมมือให้เห็น
ความสําคัญในระดับสากล และนําแนวคดิ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา มาปรับเพื่อขับเคลื่อนเรือ่งคุณภาพ
และความปลอดภัย ซึ่ง ตอ้งอาศัยองค์ประกอบทางด้านวิชาการความรู้ ความเข้าใจและการสนับสนุนจาก
สังคมและประชาชน และ ขบัเคลื่อนเป็นนโยบาย โดยมียุทธศาสตร์ต่างๆดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่1สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
Patient Safety ในผู้
ให้บริการ 

1.1 พัฒนาหลักสูตร 
Patient Safety 
Curriculum ร่วมกับ 
WHO และ 
Implement  ใน
สถาบันการศึกษา
เกี่ยวกับบุคลากราง
สาธารณสุขทุกภาคส่วน 
 
 
1.2 สร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการพัฒนา
คุณภาพและความ
ปลอดภัยกับ

1.1 บุคคลากรทาง
สาธารณสุขมีความ
ตระหนักและเข้าใจ
เรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัย ก่อนไป
ปฏิบัติงานจริง และเกดิ
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิชาชพีตั้งแต่
ก่อนทํางานจรงิ 
 
1.2 กลุ่มเป้าหมายที่
เป็น Key person 
สามารถมีความเข้าใจ
และขับเคลือ่นทีมเรื่อง 

1.1 ขอทุนดําเนินการ
จาก SEARO และทุน
สนับสนุน จากสรพ.
และสถาบันการศึกษา
ทุกภาคส่วน 
(ค่าใช้จ่ายประมาณ 3 
ล้านบาท) 
 
 
 
1.2 เป็นโครงการ
ร่วมกับสถาบันพระบรม
ราชชนก และการ
พัฒนาหลักสูตรของ



ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความสําคัญในการ
ขับเคลื่อน เช่น 
ผู้อํานวยการรพ. ทีมนํา
ทางคลินิก แพทย์จบ
ใหม่ นักศึกษาแพทย ์

Patient Safetyอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

สรพ.และความร่วมมอื
กับสถาบันการศึกษาทุก
แห่งท่ีจะเข้าร่วม
พัฒนาการปรับทัศนคติ
ความเข้าใจโดยใช้
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้าง
องค์ความรู้และขอ้มลู
เพื่อการขับเคลื่อนใน
ระดับประเทศ 

2.1 สร้างระบบข้อมลู
คุณภาพและความ
ปลอดภัยผ่านโครงการ
ตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
คุณภาพ ครอบคลุม
โรงพยาบาลทุกระดับ 
ด้วยกระบวนการสมัคร
ใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
บนความร่วมมือ 
ระหว่าง สปสช. สนย.
และสรพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีขอ้มูลตัวชี้วัด
เปรียบเทียบที่เป็น
สากล สามารถสรุปผล
การพัฒนาคุณภาพของ
สถานพยาบาลได้โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีงบสนับสนุนจาก
สรพ.และขยายผลให้
โรงพยาบาลร่วมเป็น
เจ้าของในการบริหาร
จัดการและการเข้าร่วม
เป็นสมาชิก รวมถึง
เสนอเป็นแนวทางเรื่อง
การวัดผลลัพธ์กับ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
ผ่านที่ปรึกษารฐัมนตรี
ด้านวิชาการเพื่อ
ผลักดันเข้าไปนโยบาย 
และสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ
ในอนาคต 
-งบการดําเนินงาน 
โครงการจากรพ.ที่
สมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิก (ลักษณะ
โครงการใหทุ้กคนเป็น
เจ้าของ ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา) 
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2.2 ขับเคลือ่นการสร้าง
องค์ความรู้ แนวทาง
ปฏิบัติ ผ่านชมุชนนัก
ปฏิบัติ ใน 
กลุ่มหน่วยงาน วิชาชีพ 
ต่างๆ (ซึ่งเป็น
กระบวนการตัง้แต่ การ
สร้างแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
พัฒนาคู่มือหรอื
แนวทางปฏิบัติที่มชีีวติ 
ในประเด็นที่เกีย่วกับ 
Patient Safety  
โดยความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติ องค์กร 
วิชาชีพ ราชวิทยาลัย 
สมาคมต่างๆ 
 
2.3 พัฒนาระบบ
รายงานประเดน็ 
Patient Safety ของ
ประเทศ โดยกลุ่มสมคัร
ใจ โดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสร้าง
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
สกัด AE สู่ Best 
practice 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 มีการสร้าง
แนวทางปฏิบัติทีอ่ยู่บน
พ้ืนฐานที่ปฏิบัติไดจ้ริง 
และเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
ซึ่งสามารถเปน็ตัวอย่าง 
Guideline ประเทศ
ไทย ที่มผีลลัพธ์ เพื่อ
นําเสนอในเวทรีะดับ
นานาชาติ และเป็น
ต้นแบบการพฒันาใน
ระดับสากล 
 
 
 
 
 
2.3 มีขอ้มูลความ
ปลอดภัยเพ่ือนําเสนอ
เป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 
-มีผลงาน R2R และ
งานวิจัยในภาพรวม
เกี่ยวกับ Patient 
Safety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 งบสนับสนุนจาก
สรพ. สําหรับหน่วยงาน
ความเสี่ยงสูง งบการ
ดําเนินจากสมาคม
วิชาชีพต่างๆทีต่อ้งการ
สร้างองค์ความรู้จาก
ชุมชนนักปฏิบัติ และงบ
จากบริษัทเอกชนทาง
การแพทย์ทีต่อ้งการ 
CSR  
และเขียนโครงการขอ
ทุนสนับสนุนจาก 
SEARO ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติระดับ
นานาชาต ิ
 
2.3 งบสนับสนุน
เบื้องต้นจากสรพ.ใน
การพัฒนาระบบ และ
งบดําเนินการตอ่เนื่อง
จากโรงพยาบาลที่เข้า
ร่วมเป็นสมาชกิโดย
แนวทางให้โรงพยาบาล
ร่วมเป็นเจ้าของในการ
ร่วมพัฒนาและใช้
ประโยชน ์(นําร่อง)และ
เมื่อประสบความสําเร็จ
ในโครงการนําร่อง
สามารถเกิดภาพ
รายงานความปลอดภัย
ได้จริงเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาล 
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2.4 พัฒนา งาน R2R 
และงานวิจัยศึกษา
เกี่ยวกับเร่ือง Patient 
Safety 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 หนังสือเรือ่งเล่า
จาก AE สู่ Best 
practice 

2.4 บุคลากร
สาธารณสุขมีการ
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผู้ป่วยจากงาน
ประจําท่ีปฏิบัติ และมี
ผลงานท่ีหน้าเชื่อถือ
เป็นแบบอย่าง R2R 
พร้อมทั้งการทาํและ
รวบรวมงานวิจัย 
 
2.5 ตัวอย่างของการ
นําบทเรียนที่ได้จาก
ความปลอดภัยมา
เผยแพร่ให้เป็นตัวอย่าง
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

2.4 งบสนับสนุนจาก
สสส.ในโครงการ R2R 
ท่ีขับเคลือ่นร่วมกับ 
สรพ. 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 ของบ คศน.ซึ่ง
สนับสนุนการเขียน
หนังสือของผู้นาํ 
(รวบรวม 10 เร่ืองเล่า 
เร้าตระหนัก จากใจ
หมอสูติ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
Patient Safety ใน
ผู้รับบริการ 

3.1เสนอแผนคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
ประชาชนจากบริการ
ทางการแพทย์เข้าสู่
ประเด็นสมชัชาสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 
3.2ทําโครงการPatient 
for patient Safety 
ร่วมกับ WHO 
 
 
 
 

3.1 ผู้ป่วยและ
ประชาชน ได้เป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนา
ระบบบริการสขุภาพ
เพื่อเกิดคุณภาพและ
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
3.2 มีโรงพยาบาลนํา
ร่องที่พัฒนาเรือ่ง 
Patient for Patient 
Safety เพื่อเป็นผลงาน
นําเสนอในเวท ีWHO 
cละเกดิการขยายผล
ตอ่ในอนาคต 

3.1ขอสนับสนนุ
งบประมาณจาก สช.
เพื่อทําเวทีสมชัาชา
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
3.2โครงการ Patient 
for Patient Safety 
ผนวกเข้ากับการ
ประชมุ Ha National 
Forum ตาม Theme 
“Engagement for 
Quality” โดยใช้งบ
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3.3 พัฒนาเรื่อง 
Patient Safety ให้
องค์กรหน่วยงานที่มี
ความเกี่ยวข้องได้ร่วม
ในการขับเคลือ่นตั้งแต่
การดูแลระดับ 
primary care เช่นผ่าน
โครงการ อําเภอ
เข้มแข็ง, DHSA 
 
3.4 การสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่อง 
Patient Safety ผ่าน
ภาคประชาชนและ
สื่อมวลชน 
 

 
 
 
 
 
3.3 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดแูลความ
ปลอดภัยตั้งแต่ ตนเอง
และชมุชน 
 
 
 
 
 
 
3.4ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการทํางาน
ของบุคลากรทาง
การแพทย์เพ่ือความ
ปลอดภัยของผูป่้วย
และพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความ
ปลอดภัยจากการ
รักษาพยาบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

สนับสนุนจากสรพ.และ 
เขียนโครงการขอทุน
จากภาคประชาชนและ
หน่วยงานอื่น 
 
3.3 ไม่ใช้งบประมาณ
แตใ่ช้วิธีเพิ่มประเด็นใน
การขับเคลื่อนเรื่อง
ดังกล่าวเข้าไปในทีม
เคลื่อนปกติ โดยใช้วิธี
ประสานร่วม 
 
 
 
 
3.4 นําเสนอผา่น
ช่องทางสือ่มวลชน และ
ผนวกเข้ากับโครงการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
ขององค์กร ทีจ่ะพัฒนา
ช่องทางสือ่สารให้
สอดคล้องกับการเข้าถึง 
เข้าใจ ใช้ประโยชน์ (งบ
จากสรพ.) และผนวก
เข้ากับการเรียนรู้เรื่อง
สื่อและช่องทางสื่อใน 
Core module 5 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่
ช่วยเหลอืเรื่องความ
ปลอดภัย และการ
สื่อสารเรื่องคณุภาพ
และความปลอดภัยใน

4.1 โครงการพฒันา
นวัตกรรมและเครื่องมอื
เพื่อความปลอดภัย โดย
ใชแ้นวคิด Human 
factor Engineering 
 
 

4.1 มีเครือ่งมือเพ่ือ
ช่วยเรื่องความ
ปลอดภัย ท่ีเกดิจากผู้
ปฏิบัติ ผู้เชียวชาญ 
และประชาชนมีส่วน
ร่วม 
 

4.1 พิจารณาทํา
โครงการขอทนุ
สนับสนุนจากสสส.และ
จากบริษัทผลติ
เครื่องมอื อุปกรณ์  
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ทุกมิต ิ 4.2โครงการพัฒนาช่อง

ทางการสื่อสาร วิธีการ
และรูปแบบที่
หลากหลาย เกีย่วกับ
เรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัย 

4.2 มีรูปแบบ 
เครื่องมอืและวิธีการท่ี
หลากหลายในการ
สื่อสารท่ีสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายกับบุคลากรทาง
สาธารณาสุขและ
ประชาชน 

4.2 งบสรพ.และสร้าง
ความร่วมมือกบั
หน่วยงานทาง
สาธารณสุขด้าน
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาร่วมกัน 
(สธ.สปสช,สวรส.เป็น
ต้น ได้มีการประสาน
เบื้องต้นแล้ว) 

ยุทธศาสตรท์ี5่ การ
ขับเคลื่อนในสว่นกลาง 
เพื่อการเคลือ่นไหวเชิง
นโยบาย 

5.1 การประสานความ
ร่วมมือ กระทรวง
สาธารณสุข สปสช.และ
องค์กรส่วนกลาง
ท้ังหลาย เพื่อเป็น
คณะกรรมการเรื่อง 
Patient Safety โดย
สรพ.เป็น เลขา 
ครอบคลุมการทั้งการ
วางนโยบาย การ
ขับเคลื่อน การประเมิน 
การสรุปผล และการ
นําเสนอขอ้มลูสู่
สาธารณะ 

5.1ประเทศไทยมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการพัฒนาเรื่อง 
Patient Safety ที่มี
ข้อมลู ผลลัพธก์าร
วิเคราะห์ การสื่อสาร 
และการมีส่วนร่วม 

5.1เขียนโครงการขอ
ทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงสาธารณสุข 
(หลังจากดําเนิน
โครงการดังกลา่ว
ข้างต้นจนเห็นผลลัพธ์
เป็นรูปธรรมจึงเสนอ
ข้อมลูรัฐมนตรวี่าการ
ประทรวงสาธารณสุข ) 

ยุทธศาสตรท์ี6่ การ
ขับเคลื่อน Patient 
Safety สู่เวทีระดับ
นานาชาต ิ

6.1 เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร ์Patient 
safety ของ WHO  
 
6.2สร้างเครือข่าย
พันธมิตรเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง 
Patient Safety ใน
ระดับนานาชาต ิ
 

6.1ประเทศไทยเป็น
ผู้นําในการขับเคลื่อน
เรื่อง Patient Safety 
ในระดับนานาชาต ิ
 
6.2 ประเทศไทยเป็น
ผู้นําในการขับเคลื่อน
เนื่อง Patient Safety 
และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ
 

6.1 เข้าร่วมกิจกรรม
ตามทุนของ WHO 
 
 
 
6.2 นําร่องสรา้ง
เครือข่ายผ่าน CAP 
UHC และโครงการ
ศึกษาดูงานเรื่อง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยจากประเทศ
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6.3 ผลักดัน เรือ่ง 
Patient Safety เป็น 
theme งานประชุม
วิชาการเจ้าฟ้ามหิดลใน
ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
6.3 ประเด็น Patient 
Safety เป็นประเด็นที่
ทําให้บุคลากรทาง
สาธารณสุขตระหนัก
และใหค้วามสาํคัญ 

ต่างๆ โดยประสานผ่าน
กระทรวง สาธารณสุข 
กระทรวงต่างประเทศ 
และมหาวิทยาลัย(ใช้
ทุนจากโครงการต่างๆ
เป็นความร่วมมือ) 
 
6.3 ระหว่างพิจารณา 

ยุทธศาสตรท์ี่7 
ขับเคลื่อนผ่านการ
ประเมินและรบัรอง
คุณภาพสถานพยาบาล 

7.1 มุ่งเน้นประเด็น
คุณภาพและความ
ปลอดภัยที่เปน็ the 
must เข้าสู่
กระบวนการประเมิน
และรับรอง 
 
7.2 พัฒนากระบวนการ
ประเมินรับรอง
ครอบคลุมงาน 
primary care ท่ีมุ่งเน้น
ความปลอดภัยแบบ 
เชื่อมโยงตอ่เนือ่ง 

7.1 การประเมนิและ
รับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาลมุ่งเน้น
ประเด็น Patient 
Safety 
 
 
7.2 มีการสร้างความ
ร่วมมือเรือ่งความ
ปลอดภัยตั้งแต่การ
ดูแลระดับ primary 
care 

7.1 งบดําเนินการปกติ
จากสรพ. 
 
 
 
 
 
7.2 เสนอเพือ่สนับสนุน
แนวทางเรื่อง patient 
Safety ท่ีเริ่มจาก 
primary โดยประมาน
แนวทางการประเมิน
และใหค้วามสาํคัญใน
เรื่องดังกล่าวใน
โครงการ DHSA, PCA, 
และสรพ. 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตลุาคม 2556-กันยายน 2560 

 

7. ชื่อผู้รับผดิชอบและทีมงานพญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 


