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แลกเปลีย่นกนัวนันี ้

งานวิจยั vs. โครงการพฒันาคุณภาพ 

เราเรียนรู้อะไรไดจ้ากงานวิจยัดา้นความปลอดภยั
ของผูป่้วย 

แหล่งขอ้มูลของงานวจิยัดา้นความปลอดภยัของ
ผูป่้วยท่ีน่าสนใจ 

ความตอ้งการดา้นงานวิจยัดา้นความปลอดภยัของ
ผูป่้วยในประเทศไทย 



งานวจิัย vs. โครงการพฒันาคุณภาพ 
งานวจิยั โครงการ 

พฒันาคณุภาพ 
จดุมุง่หมาย และ
การใชป้ระโยชน ์

ความรูใ้หม ่เพือ่สามารถน าไป 
ใชต้อ่ หรอืขยายได ้

การพัฒนาหรอืปรับปรงุภายใน
องคก์ร 

การใชท้ฤษฎแีละ
องคค์วามรู ้

-การทบทวนองคค์วามรูอ้ยา่ง
รอบดา้นเพือ่สรา้งกรอบแนวคดิ 
-การวเิคราะหเ์นือ้หา/สถติ ิ

-มักขึน้กบัทมีงาน ปัญหาและ
ความตอ้งการหาสาเหต ุ
-เครือ่งมอืของกลุม่คณุภาพ 

จดุเนน้ของวธิกีาร
ด าเนนิงาน 

-ความถกูตอ้ง (Validity) 
-ความเชือ่ถอืได ้(Reliability) 
-ความสามารถน าไปขยายผล 
(Generalizability) 

-การน าไปสูก่ารแกปั้ญหาหรอื
การปรับปรงุ 
-การน าไปปฏบิตัไิด ้ภายใต ้
สถานการณ์จรงิขององคก์ร 

ประเด็นเชงิบรหิาร
จัดการ 

-ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการวจัิย 
-จรยิธรรมการวจัิย 
-มักใชร้ะยะเวลานาน 

-บรบิทเฉพาะของแตล่ะองคก์ร 
-ความคุม้คา่ดา้นงบประมาณ 
แรงงานและเวลา 



เราเรียนรู้อะไรได้จากงานวจิัยด้านความปลอดภยัของผู้ป่วย 

• Understand the problems 
– Definitions, Classification, Measurements 

• Update the situations 
– Epidemiological data (Person, Time, Place, etc.) 

• Provide insights into root causes 
– Causation models, Risk factors 

• Learn effective interventions 
– Recommendations, Guidelines, Bundles 

• Benchmark management approaches 
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Patient safety research priorities 





แหล่งข้อมูลของงานวจิัยด้านความปลอดภยัของผู้ป่วยทีน่่าสนใจ 
• Agency for Health Research and Quality 

www.ahrq.org 
• World Alliance for Patient Safety 

www.who.int/patientsafety/research/en/ 
• Journals 

– Patient safety, quality of health care, health services 
research, outcome research, healthcare management 

– Clinical / Medical / Professional journals 

• Universities’ patient safety research centers 
– USA, UK, Canada, Australia 

• Google search 



ความต้องการด้านงานวจิยัด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในประเทศไทย 

• งานวิจยัดา้นความปลอดภยัของผูป่้วยในประเทศไทยยงัมีไม่มากนกั  ในขณะท่ี
ยงัมีความตอ้งการความรู้เพื่อยกระดบัความปลอดภยัของผูป่้วยในประเทศไทย 
และประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนๆ อีกมาก 

• ตวัอยา่งของผลงานท่ีมีความโดดเด่น 
– Health care associated infection 
– Safety in anesthesia services 

• อุปสรรคท่ีส าคญั : 
– เจตคติของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการท าวจิยัในดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย 
– ฐานขอ้มูล และการบนัทึกขอ้มูล 
– ทรัพยากรการวจิยั:  นกัวจิยั และทุนวจิยั 
– ระบบและมาตรฐานการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจยั 



Occurrence of adverse events in Thailand 





Self efficacy and adverse events 



Findings from HA Evaluation Study (2013-14) 

Hospital experience : 

– Improvements could be identified in areas, such as : 

�Risk management system 

�Prevention and control of hospital acquired infection 

�Medication safety 

�Environmental safety (Physical)  

– Effective and context-sensitive measures for 
monitoring patient safety in hospitals are needed 

– Patient safety culture needs continuous strengthening 

 



Surveyors’ comments: Opportunities for improvements 

หวัขอ้มาตรฐาน 
  

(N: ปี’52=14;  ปี’53=33;  ปี’54=41;  ปี’55=72) 

จ านวนความเห็นของผูเ้ย ีย่มส ารวจ 
ประเด็นชืน่ชม ประเด็นโอกาสพัฒนา 

52 53 54 55 52 53 54 55 
3. สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย (ENV) 7 23 33 61 23 67 20 12 
 3.1 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพและความ
ปลอดภยั (ENV.1) 3 7 12 38 5 24 43 102 

 3.2 เครอืงมอื/ระบบสาธารณูปโภค(ENV.2) 2 6 9 13 13 22 32 87 
 3.3สิง่แวดลอ้มเพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ
และการพทิกัษส์ ิง่แวดลอ้ม (ENV.3) - 3 4 17 4 22 32 90 

4. การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ (IC) 7 14 24 42 24 63 43 76 
 4.1 การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ (IC) - - 2 10 1 - 7 33 
 4.2 ปฏบิตักิารป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) - - - 14 2 - 1 36 
 4.3 การเฝ้าระวงั ตดิตามก ากบั และควบคมุ
การระบาด (IC.3) - - 4 3 1 3 14 37 

6. ระบบการจดัการดา้นยา (MMS) 8 17 33 55 26 75 86 157 
 6.1 การวางแผน การจดัการ การเก็บและ
ส ารองยา (MMS.1) - - - 6 5 - 7 31 

 6.2 การใชย้า (MMS.2) - - - 9 1 2 11 60 



Patient safety challenges in the Thai health system  

• Aging society and chronic diseases 

• Resource limitation and practice variation 

• Diversity of healthcare providers by ownership, type, levels of 
competency 

• Need for effective and safe facility design and infrastructure 

• Work system and job redesign 

• Reliance on referral systems (Upstream and Downstream) 

• Patient safety in daily operations 

• Consumer empowerment, and patient roles in patient safety 

• Legal issues 



ขอความอนุเคราะห์ 
ตอบแบบสอบถามทีส่่งไปยงั

โรงพยาบาลของท่านทางไปรษณีย์ 
จ านวน 4 หน้า 16 ข้อ (ส้ันๆ) 

 
“การใช้ประโยชน์การประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ป่วย...” 
โดย TRC-HS ร่วมกบั สรพ. 

 
กรุณาส่งกลบัภายใน 

4 กนัยายน 2558 




