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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 

ช่ือโครงการ  Medical Malpractice Insurance 

รหัสโครงการ 640531 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ❑ วิจัย / นวัตกรรม 
❑ ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม  ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
❑ ภาพลกัษณ์ / ชื่อเสียงองค์กร  ❑ ความเป็นนานาชาติ  

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ์
 
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล / ความสำคัญ / ประเด็นปัญหา  

 
ด้วยวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการเรียนการสอนทั้งในระดับก่อนคลินิก และระดับคลินิก โดยในระดับคลินิกนั้นนักศึกษา
จะศึกษาผ่านการให้การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ภายใต้การดูแลของ
คณาจารย์ทันตแพทยศาสตร์ อย่างไรก็ตามแม้การให้การรักษาภายใต้การดูแลของคณาจารย์ทันตแพทย์ก็อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ป่วยอันอาจนำมาซึ่งเหตุฟ้องร้องทางแพ่งเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมได้ อันจะส่งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และขณะเดียวกันก็ส่งผลต่องบประมาณของมหาวิทยาลัยในการต่อสู้คดีในทางแพ่ง การดำเนินงานประกัน
ความเสี่ยงการฟ้องร้องจากการรักษาทางทันตกรรมเป็นแนวทางหนึ่งนอกเหนือจากการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น 
เพราะในทันทีที่เกิดความเสียหายและผู้ได้รับความเสียหายร้องเรียนนั้น ผู้รับประกันภัยจะเข้ามารับผิดชอบดำเนินการ
ในทันที โครงการประกันความเสี่ยงการผ้องร้องจากการรักษาทันตกรรมเป็นโครงการที่มุ่งจัดหาและดำเนินการประกันภัย
สำหรับการประกอบโรคศิลปะเพ่ือลดภาระที่เกิดขึ้นในทางแพ่งกรณีเกิดการฟ้องร้องเพ่ือเรียกรับสินไหมอันเนื่องมาจากการ
ให้การรักษาที่บกพร่องของนักศึกษาทันตแพทย์ 
 

1.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประกันความเสี่ยงในกรณีเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย 
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1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
นักศึกษา จำนวน 346 คน อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ จำนวน 166 คน ได้รับความคุ้มครองจากความผิด

ทางแพ่งกรณีท่ีเกิดการฟ้องร้องเนื่องจากการให้การรักษาที่ผิดพลาดในขณะปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษาย 

 
ส่วนที่ 2  วธิีดำเนินการ 
 

ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยฯ ดำเนินการโครงการ Medical Malpractice Insurance ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จำกดั (มหาชน)  

- การเสนอโครงการ 
- การจัดหา Mulpractice Insurance 
- ประเมินผลโครงการ 

 
 

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้ 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โครงการที่ต้ังไว้ในระบบ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
เอกสารแนบรายงานโครงการ 

 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

 
ผลที่ได้ 

ที่ต้ังไว้ในระบบ
งบ 

ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

นักศึกษา อาจารย์ประจำและ
อาจารยไ์ด้รับความคุ้มครองจาก
ความผิดทางแพ่งกรณีที่เกิดการ
ฟ้องร้องเนื่องจากการให้การรักษา
ที่ผิดพลาดในขณะปฏิบัติงานใน
คลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษา 

นักศึกษา จำนวน 346 คน 
อาจารย์ประจำและ
อาจารย์พิเศษ จำนวน 
166 คน ได้รับความ
คุ้มครองจากความผิดทาง
แพ่งกรณีที่เกิดการ
ฟ้องร้องเนื่องจากการให้
การรักษาที่ผดิพลาด
ในขณะปฏิบตัิงานใน
คลินิกทันตกรรมสำหรับ
นักศึกษา 

ผู้เข้าร่วมโครงการและ
ตอบแบบสอบถามไดร้ับ
ประโยชน์ในการลดความ
เสี่ยงในกรณีเกิดความ
เสียหายแก่ผู้ป่วยอันอาจ
นำมาซึ่งการฟ้องร้องทาง
แพ่งเพื่อเรียกร้องค่า
สินไหม 

ใบเสร็จรับเงินค่า
ประกันภัย 
กรมธรรม ์

ตารางสรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจ 
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ส่วนที่ 4  การตรวจสอบผลการดำเนินการ / อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค ์
 
 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษา จำนวน 346 คน อาจารย์ประจำและอาจารย์พเิศษ จำนวน 166 คน ได้รับความคุม้ครอง
จากความผดิทางแพ่งกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเนื่องจากการให้การรักษาท่ีผิดพลาดในขณะปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษา เป็น
การป้องกันความเสยีหายอันอาจเกิดขึ้น กรณีเกดิความเสียหาย และผู้ได้รับความเสียหายร้องเรียนนัน้ ผู้รับประกันภัยจะเข้ามารับผิดชอบ
ดำเนินการในทันท ี

 
 
ส่วนที่ 5  สรุปผลการดำเนินการ / ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต 
 

- ผลการประเมินในคราวนี ้
 

ผลจากการประเมินโครงการพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์ในการลดความเสี่ยงในกรณีเกดิความเสียหายแก่ผูป้่วยอันอาจนำมาซึ่งเหตุฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม 

 
- ข้อเสนอแนะจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 
- 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
 

แบบประเมินผลโครงการ Medical Mulpractice Insurance ปีการศึกษา 2564 
  

หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.บริษัทประกันภัยทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ 79.00% 21.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
2.ท่านมีความมั่นใจว่าบริษัทประกันภัยจะมีเงื่อนไขและคุณภาพ
การบริการที่ดี 

78.00% 22.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

3.ท่านรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับอย่างถูกต้อง 45.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.ความรวดเร็วในการให้บริการกรณีเกิดอุบัติการณ์ 42.00% 58.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
5.ควรมีการประกันอุบัติภัยเช่นนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีเกิด
ความเสียหายแก่ผู้ป่วย 

95.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผลคิดจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 
 
 ผลการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามแบบสุ่ม มีผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน 100 
คน (โดยแบ่งสอบถามอาจารย์ จำนวน 30 ฉบับ และ นักศึกษาทันตแพทย์ จำนวน 70 ฉบับ) โดยมีหัวข้อการประเมิน
โครงการ จำนวน 5 ข้อ 
 ผลจากการประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์ในการลดความเสี่ยงในกรณีเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยอันอาจนำมาซึ่งเหตุฟ้องร้องทางแพ่งเพ่ือเรียกร้องค่า
สินไหม 

 




























































































