
 

 

โครงการประกวดส่ือคลปิวดิโีอ 
 Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP 
(service recovery process) 
หลกัการและเหตุผล  

ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัเป็นระบบงานส าคญัของโรงพยาบาลท่ีเป็นความตอ้งการหลกั
ของผูป่้วยและบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ปัจจุบนัสถิติการฟ้องร้องโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยเ์พิ่มมากข้ึน
และเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนมากดงัปรากฏเป็นข่าวในส่ือมวลชน   

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก าหนดค่านิยมหลกัขององคก์รดา้น”จิตส านึกดา้นความเส่ียงและความ
ปลอดภยั” และสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และมีระบบรายงานอุบติัการณ์อยา่งต่อเน่ือง พบวา่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อุบติัการณ์ท่ีพบบ่อย/มีผลกระทบรุนแรงเช่น การใหย้า
ผดิ ท่อต่างๆเล่ือนหลุด ผูป่้วยตกเตียง   การบ่งช้ีตวับุคคลผดิ ตลอดจนความผดิพลาดต่อการส่ือสารระหวา่ง
บุคลากรทางการแพทยก์บัผูรั้บบริการเป็นตน้ หากบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวอุบติัการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง
และการจดัการ/กูคื้นสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดขอ้ร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจดา้นคุณภาพ
การรักษาพยาบาล 

ทางคณะกรรมคุณภาพดา้นบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัฝ่ายบริการพยาบาลจึงไดจ้ดัโครงการ
ประกวดคลิปวดีิโอ Safety culture : Ident , Med error, Fall, Line & tube,SRP เพื่อรณรงคแ์ละส่ือสารใหบุ้คลากร
ทุกระดบัร่วมมือร่วมใจใหเ้กิดวฒันธรรมความความปลอดภยัดงักล่าว  
 

วตัถุประสงค์ 
1.สร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัและป้องกนัความเส่ียง 
2. รณรงคใ์หบุ้คลากรทุกระดบัต่ืนตวัตระหนกัไวต่อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดความไม่ปลอดภยัต่อผูรั้บบริการ 
3.สร้างเคร่ืองมือการส่ือสารวธีิการการจดัการความเส่ียง สร้างความปลอดภยัโดยใชส่ื้อวดีีโอ 

ประเภทผลงาน คลิปวดีิโอ  

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
 ผูเ้ขา้สมคัรเป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์คณะอ่ืนๆและบุคคลทัว่ไปเยาวชนนิสิต-นกัศึกษา-แบบทีม 

หรือเด่ียว พร้อมตั้งช่ือทีม  
- เปิดรับสมคัร ส่งผลงาน เพื่อคดัเลือก 15 ทีม ระวา่งวนัท่ี 31 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 
ส่งผลงานใหค้ณะกรรมการรอบคดัเลือกวนัท่ี 1 – 9 เมษายน 2561 อ่านผลงานรอบแรก  
นดัตดัสินผลงานคดัเลือกวนัท่ี 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. 
-ประกาศผล 15 ทีม เขา้รอบ วนัท่ี 11 เมษายน 2561ทาง http://medinfo.psu.ac.th/nurse/ 
-น าเสนอผลงาน และ ประกาศผลมอบรางวลั วนัท่ี 25 เมษายน 2561 



 

 

 

แนวคดิการประกวดส่ือคลปิวดิิโอ   
“ Safety culture : Identification การบ่งช้ีผูป่้วย  , Medication error การใหย้าผดิ , Fall พลดัตกหกลม้ , Line 

&Tubeท่อเล่ือนหลุด , SRP (service recovery process) การกูคื้นสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ” เป็นการส่ือสารให้
เห็นถึงจิตส านึกดา้นความเส่ียงและความปลอดภยั  และใหบุ้คลากรมีการต่ืนตวัและมีความรู้เร่ืองระบบรายงาน
อุบติัการณ์  การใหย้าผดิ  ท่อต่างๆเล่ือนหลุด  ผูป่้วยตกเตียง   การบ่งช้ีตวับุคคลผดิ  ตลอดจนความผดิพลาดต่อการ
ส่ือสารระหวา่งบุคลากรทางการแพทยก์บัผูรั้บบริการ หากบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวอุบติัการณ์ท่ีเป็นความ
เส่ียงและการจดัการ /กูคื้นสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถลดขอ้ร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจดา้น
คุณภาพการรักษาพยาบาลคลิปวดีิโอแสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือร่วมใจองบุคลากรทางดา้นการแพทยท่ี์จะเกิด
วฒันธรรมความความปลอดภยัซ่ึงเป็นหวัใจของระบบบริการทางดา้นการแพทย ์
                         

หลกัเกณฑ์กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบการประกวด 
1. เน้ือหา ของผลงานตอ้งมีเน้ือหาเหล่าน้ี “Safety culture: I dent  , Med error, Fall, Line &Tube, SRP” 
- ผูส่้งผลงานสามารถตั้งช่ือเร่ืองไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ และเน้ือหาการประกวด  
- ความยาวของผลงานไม่เกิน 2 - 4 นาที รวม title intro และ end credit 
- ไม่จ  ากดัรูปแบบวธีิการน าเสนออาทิละครสั้น ภาพยนตร์ วดีิโอแอนนิเมชัน่ วดีิโอ และวธีิการถ่ายท า สามารถ
ใชไ้ดท้ั้งไฟล ์AVI, MPEG, MP4, MPG 
ลงแผน่ DVD จ านวน 2 แผน่มาท่ี นางรัตนา หลีนุ่ม ฝ่ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 90110 
2. ผลงานทั้งหมดจะตอ้งมีเน้ือหา ภาพ และเสียงท่ีใหค้วามเคารพต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และไม่
พาดพิง จาบจว้ง ล่วงละเมิดสถาบนัพระมหากษตัริย ์ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองคก์รใดๆ อนัจะท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อช่ือเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองคก์รใดๆ ตลอดจนไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศีลธรรมจริยธรรม หรือหลกัศาสนาใดๆ ไม่ส่ือในทางลามก อนาจาร และไม่ใชถ้อ้ยคาหรือการแสดงออกท่ีส่ือ
ในทางหยาบคาย ดูหม่ิน เสียดสี นินทา วา่ร้าย ย ัว่ย ุสร้างความแตกแยกอยา่งเด็ดขาด รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้กบัมิตรประเทศ 
3. คณะกรรมการจะเก็บรักษาเอกสารการสมคัร และผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดทุกช้ินไว ้โดยไม่มีการส่งคืนผูส้มคัร 
4.ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธ์ิของ“คณะกรรมการความเส่ียงความปลอดภยัฝ่ายบริการ
พยาบาล” โดยทางกรรมการ มีสิทธ์ิในการนาไปเผยแพร่ ตีพิมพ ์เพื่อประชาสัมพนัธ์ หรือดดัแปลงตามความ
เหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของผลงานทราบล่วงหนา้ 
5. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นผูเ้ตรียมอุปกรณ์และด าเนินการผลิตเองทั้งหมด  
6. ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นผลงานท่ีผลิตข้ึนใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากท่ีใด ไม่เคยไดรั้บรางวลัใด หรือ 
เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางส่ือใดๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตดัสิทธ์ิทนัที หากพบวา่ผลงานนั้นมีการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 



 

 

7. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดเป็นผูรั้บผดิชอบต่อลิขสิทธ์ิของขอ้มูล ไดแ้ก่ เน้ือหา ภาพ เสียง คลิป Video Software 
หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน โดยไม่ตอ้งละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิและ ทรัพยสิ์นทางปัญญา และมี
การอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 
8. ทางคณะกรรมการไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
9. การส่งคลิปวดีิโอ เขา้ประกวดใหถื้อวา่ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดตกลงปฏิบติัตามเง่ือนไขและระเบียบขอ้บงัคบัใน
การส่งผลงานเขา้ประกวดทุกรายการ 
10. ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. ผลการพิจารณาและการตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุด ผูส้มคัรไม่สามารถด าเนินการร้องเรียน/
ฟ้องร้องทางกฎหมายได ้
12. ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการสมคัรใดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามกติกา/เง่ือนไข/ระเบียบขา้งตน้ 
13. ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 

รางวลัผลงานประเภท 
รางวลัชนะเลิศเงินรางวลั 4,000 บาท จ านวน    1 รางวลั        
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั 3,000 บาท จ านวน 1 รางวลั        
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั 1,000 บาท 2 รางวลั        
ชมเชย 2 รางวลั เงินรางวลัละ 500 บาท       
Popular Vote 2 รางวลัรางวลัละ 1,000 บาท      
รางวลัผูน้ าเสนอบนเวที 15 ผลงานผลงานละ 300 บาท    

การตดัสินประกาศผลการคดัเลือด 

1. ตดัสินโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากกรรมการจดัโครงการ  
คะแนนการพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค ์การส่ือความหมาย และสวยงาม 

2. ผลการตดัสินจะแจง้ใหท้ราบทางในวนัท่ี  11 เมษายน 2561 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ http://medinfo.psu.ac.th/nurse/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดคลปิวดิโีอ 
Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, 

SRP (service recovery process) 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว)................................. นามสกุล.......................ต าแหน่ง .........................อาย.ุ............ปี 

ท่ีอยูปั่จจุบนัหมู่ท่ี..............หมู่บา้น/อาคาร............................... ซอย………………ถนน…………………… 

.................................. แขวง..........................เขต..................................จงัหวดั................................................ 

รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัทบ์า้น.....................มือถือ........................โทรสาร..................................... 

E-mail..........................ช่ือโรงพยาบาล/หน่วยงาน………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่…………………………………………….โทรศพัท…์………………  โทรสาร ……………… 

ช่ือคลิปวดีิโอ...................................................................... 

หากผลงานของขา้พเจา้ไดรั้บรางวลั ขา้พเจา้รับทราบและยนิดีปฏิบติัตามเง่ือนไขของโครงการทุกประการ 

ขอรับรองวา่เป็นผลงานของขา้พเจา้จริง 

(ลงช่ือ) ...........................................เจา้ของผลงาน 

( ……………………………………………………) 

วนัเดือนปี ......./.........../............ 

ส่งผลงานท่ี/หรือยืน่ผลงานไดด้ว้ยตนเอง 

ลงแผน่ DVD จ านวน 2 แผน่มาท่ี นางรัตนา หลีนุ่ม ฝ่ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 90110 
โดยส่งผลงานไดต้ั้งแต่บดัน้ีจนถึง 31 มีนาคม 2561 (ดูวนัประทบัตราไปรษณียย์ากรเป็นส าคญั) 
*ใบสมคัรน้ีสามารถท าส าเนาไดห้รือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซด ์http://medinfo.psu.ac.th/nurse/ 

            

 



 

 

 

ก าหนดการ 
วนัพุธ ที ่ 25 เมษายน  2561   เวลา 8.00 - 16.00 น. 2561 ณ ห้องประชุมพนัธ์ทพิย์ สงวนเช้ือ 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  

08.30 – 08.45 น.  พิธีเปิดโดย  ท่านคณบดี รศ.นพ.พุฒิศกัด์ิ พุทธวบูิลย์  

ประกวดคลิปวดีิโอท่ีเขา้รอบสุดทา้ย 15 คลิป และร่วมเสวนาพดูคุยกบัเจา้ของคลิปท่ีเขา้รอบสุดทา้ย 

ด าเนินรายการ โดยคุณจุไรรัตน ์ไชยชนะ มีกรรมการวพิากษ ์3 ราย 

(น าเสนอคลิปละไม่เกิน 4 นาที กรรมการวพิากษ ์5 นาที ผูน้  าเสนอ 2 นาที) 

8.45 – 10.32 น าเสนอผลงาน คลิปวดีิโอท่ี 1 - 9 

10.33 - 10.48 น.  รับประทานอาหารวา่ง 

10.49 -12.00 น าเสนอผลงาน คลิปวดีิโอท่ี 10 - 15 

12.00 – 13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 15.00  เสวนาสถานการณ์และการจดัการอุบติัการณ์ท่ีส าคญัในฝ่ายบริการ

พยาบาล 

   Ident พว.พรทิวา มีสุวรรณ 

   Med error: พว.ศรีพงา มนัฑางกรู 

  Fall, พว.นนัทา เกล้ียงเกิด 

  Line & tube: พว.วลิาวณัย ์จอมทอง  

   SRP:พว.ถนอม ชูงาน 

  ผูด้  าเนินการเสวนา : พว.ลกัษมี สารบรรณ  

15.00 - 15.30 น.              มอบรางวลัวดีิโอรอบชนะเลิศบนเวที   

15.30 - 16.00 น.              พิธีปิด รับอาหารวา่ง  

 

 

 



 

 

รายละเอยีดในโปสเตอร์ A 3 
1.หวัขอ้   โครงการประกวดส่ือคลิปวดีิโอ 

 Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP (service recovery process) 

2.แนวคิดการประกวดส่ือคลิปวดีิโอ   

Safety culture : Identification การบ่งช้ีผูป่้วย , Medication error การใหย้าผดิ, Fall พลดัตกหกลม้, 

Line &Tubeท่อเล่ือนหลุด , SRP (service recovery process) การกูคื้นสถานการณ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ”  เป็นการส่ือสารใหเ้ห็นถึงจิตส านึกดา้นความเส่ียงและความปลอดภยั และ

ใหบุ้คลากรมีการต่ืนตวัและมีความรู้เร่ืองระบบรายงานอุบติัการณ์ ป้องกนัการใหย้าผดิพลาด 

ท่อต่างๆเล่ือนหลุด ป้องกนัผูป่้วยตกเตียงพลดัตกหกลม้  การบ่งช้ีตวัผูป่้วยใหถู้กตอ้ง 

ตลอดจนความผดิพลาดต่อการส่ือสารระหวา่งบุคลากรทางการแพทยก์บัผูรั้บบริการ หาก

บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวอุบติัการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงและการจดัการ/กูคื้นสถานการณ์

ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดขอ้ร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ

รักษาพยาบาลคลิปวดีิโอแสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือร่วมใจองบุคลากรทางดา้นการแพทยท่ี์

จะเกิดวฒันธรรมความความปลอดภยัซ่ึงเป็นหวัใจของระบบบริการทางดา้นการแพทย์ 

3.รางวลัผลงานประเภท 
รางวลัชนะเลิศเงินรางวลั 4,000 บาท จ านวน    1 รางวลั        
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั 3,000 บาท จ านวน 1 รางวลั        
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  เงินรางวลั 1,000 บาท 2 รางวลั        
ชมเชย 2 รางวลั เงินรางวลัละ 500 บาท       
Popular Vote 2 รางวลัรางวลัละ 1,000 บาท      
รางวลัผูน้ าเสนอบนเวที 15 ผลงานผลงานละ 300 บาท  

4.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
 ผูเ้ขา้สมคัรเป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์คณะอ่ืนๆและบุคคลทัว่ไปเยาวชนนิสิต-นกัศึกษา-แบบทีม 

หรือเด่ียว พร้อมตั้งช่ือทีม  
- เปิดรับสมคัร ส่งผลงาน เพื่อคดัเลือก 15 ทีม ระวา่งวนัท่ี 31 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 
ส่งผลงานใหค้ณะกรรมการรอบคดัเลือกวนัท่ี 1 – 9 เมษายน 2561 อ่านผลงานรอบแรก  
นดัตดัสินผลงานคดัเลือกวนัท่ี 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. 



 

 

-ประกาศผล 15 ทีม เขา้รอบ วนัท่ี 11 เมษายน 2561ทาง http://medinfo.psu.ac.th/nurse/ 
-น าเสนอผลงาน และ ประกาศผลมอบรางวลั วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

5.หลกัเกณฑ์กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบการประกวด 
1. เน้ือหา ของผลงานตอ้งมีเน้ือหาเหล่าน้ี “Safety culture: I dent  , Med error, Fall, Line &Tube, SRP” 
- ผูส่้งผลงานสามารถตั้งช่ือเร่ืองไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ และเน้ือหาการประกวด  
- ความยาวของผลงานไม่เกิน 2 - 4 นาที รวม title intro และ end credit 
- ไม่จ  ากดัรูปแบบวธีิการน าเสนออาทิละครสั้น ภาพยนตร์ วดีิโอแอนนิเมชัน่ วดีิโอ และวธีิการถ่ายท า สามารถ
ใชไ้ดท้ั้งไฟล ์AVI, MPEG, MP4, MPG 
ลงแผน่ DVD จ านวน 2 แผน่มาท่ี นางรัตนา หลีนุ่ม ฝ่ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 90110โดยส่งผลงานไดต้ั้งแต่บดัน้ีจนถึง 31 มีนาคม 2561 (ดูวนัประทบัตรา
ไปรษณียย์ากรเป็นส าคญั) 
 
 

6. DOWNLOADใบสมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ 

รายละเอียดอ่ืนๆใหค้น้ทาง http://medinfo.psu.ac.th/nurse/ 


