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ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเรื่อง ความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) เม่ือวันพุธท่ี 22 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30-13.30 น. ณ 

หอง 704 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย โดยมีอาจารย ดร.สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ เปน

ผูดําเนินกิจกรรม ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดดังนี้ 

ความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety)  

ความปลอดภัยกับการดูแลผูปวยเปนประเด็นสําคัญ ท่ีซ่ึงองคกรสุขภาพในทุกภาคสวนตองตระหนักรู และ

เห็นความสําคัญ โดยควรจัดใหมีการเรียนการสอนสอดแทรกในทุกๆรายวิชา พัฒนาองคความรูผานการวิจัย และ

สงเสริมการนําไปใชในการบริการวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือใหองคความรูเรื่องความปลอดภัยใน

ผูป วยมีการพัฒนาและเพ่ิมพูนอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นจากความสําคัญ ดังกลาวมา World Health 

Organization (WHO) พัฒนาคูมือหลักสูตรความปลอดภัยของผูปวยฉบับสหวิชาชีพข้ึน เผื่อแพรสาธารณะโดยมี

วัตถุประสงคการจัดทําคือ 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของวิทยาศาสตรสุขภาพในการ

สรางและบูรณาการการเรียนรูดานความปลอดภัยของผูปวยในหลักสูตรปจจุบัน และ 2) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

และความปลอดภัยของการดูแลการแบงเนื้อหาในคูมือหลักสูตร 

คูมือหลักสูตรความปลอดภัยของผูปวยฉบับสหวิชาชีพ ประกอบดวย 2 สวน 

สวน A คูมือสําหรับผูสอน เปนสวนท่ีสนับสนุนท่ีจะใหความรูและใหเครื่องมือ และชวยผูสอน

พัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการสอนเรื่องความปลอดภัยของผูปวยในสถาบันของผูสอน 

 สวน A เปนสวนท่ีแสดงแนวคิดเชิงระบบในการเสริมสรางศักยภาพของสถาบัน ใหขอมูลพ้ืนฐานถึง

วิธีการเลือกและการสอนแตละหัวขอ ใหขอเสนอแนะวิธีการบูรณาการการสอนความปลอดภัยของผูปวย และให

วิธีการคนหาหนทางท่ีจะทําใหเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีมีอยูแลวของสถาบันนั้นๆ  

สวน A ยังไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงหลักการสอนท่ีจําเปนสําหรับการเรียนและการสอนเรื่อง

ความปลอดภัยของผูปวย วิธีการประเมินนักศึกษา และการประเมินหลักสูตรความปลอดภัยของผูปวยนี้ มีการ

แสดงใหเห็นตลอดหลักสูตรวาความมุงม่ันของคณาจารยผูสอนมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งตอความยั่งยืนของ

หลักสูตรนี้ ซ่ึงไดรับการเนนตลอดท้ังเลมของเอกสารนี้ ขณะเดียวกันก็ใหตัวอยาง ถึงวิธีการสอนความปลอดภัย

ของผูปวยตลอดสวน A 

สวน B ความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) เปนสวนความรูพ้ืนฐานในหัวขอท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัยของผูปวยท้ังหมด โดยประกอบดวย 11 หัวขอสําคัญดังตอไปนี้ 

Topic 1: What is patient safety? (ความปลอดภัยของผูปวยคืออะไร) 



Topic 2 : Why applying human factors is important for patient safety (ทํ าไมการนํ า

ปจจัยดานมนุษยมาใชจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวย) 

Topic 3: Understanding systems and the effect of complexity on patient care (การ

ทําความเขาใจระบบและผลของความซับซอนในการดูแลผูปวย) 

Topic 4: Being an effective team player (การเปนสมาชิกกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ) 

Topic 5: Learning from errors to prevent harm (การเรียนรูจากความผิดพลาดเพ่ือการ

ปองกันอันตราย) 

Topic 6: Understanding and managing clinical risk (การทําความเขาใจและการจัดการกับ

ความเสี่ยงทางคลินิก) 

Topic 7: Using quality-improvement methods to improve care (การใชวิธีการปรับปรุง

คุณภาพเพ่ือปรับปรุงการดูแล) 

Topic 8: Engaging with patients and carers (การมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล)  

Topic 9: Infection prevention and control (การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ) 

Topic 10: Patient safety and invasive procedures (ความปลอดภัยของผูปวยและหัตถการ

ท่ีรุกล้ํา) 

Topic 11: Improving medication safety (การปรับปรุงความปลอดภัยในการใชยา) คือ The 

reduction of risk of unnecessary harm associated with health care to an acceptable minimum. 

(WHO-ICPS, 2009) 

ความรูในหัวขอท้ังหมดนี้จะอธิบายรายละเอียดอยางชัดเจน ซ่ึงสามารถเขาไปศึกษาในรายละเอียด

และสามารถ Download เอกสารคูมือท้ังสองสวนไดฟรีจากเว็บไซดของ WHO ในหัวขอ Patient Safety   

ประเด็นความสนใจและแนวคิดเรื่องความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) เริ่มจาก

อุบัติการณของเหตุการณไมพึงประสงค Adverse event (AE) ตางๆท่ีเกิดข้ึนในสถานการณจริงทางคลินิก  เชน 

Health care-associated infection (HCAI), Medication errors, unsafe surgery, Clinical handovers, 

Unsafe Medical Care (unsafe medication, injection practices, unsafe blood practices, patient 

falls), Structure factors (ไมมีคูมือ ขอกําหนด แนวปฏิบัติ หรือกฎ ระเบียบในการดูแล ทํางาน no culture 

of safety, แ ล ะ  environment pressures) แ ล ะ  Poor process (misdiagnosis, poor test follow up, 

poor involvement of patients in their care) เปนตน ซ่ึงสถานการณตัวอยางเหลานี้ เปนเหตุใหเกิดผล

กระทบตอผูปวยท่ีเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล เชน การบาดเจ็บ การนอนโรงพยาบาลนาน ความพิการ 

หรือ การเสียชีวิต เปนตน จึงเปนประเด็นปญหาสําคัญท่ีตองกําหนดแนวทางปองกันและแนวทางการแกไขท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการเกิดหรือลดอุบัติการณการเกิดดังกลาว ซ่ึงสะทอนถึงตัวชี้วัดคุณภาพทางการ

รักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึน การควบคุมคาใชจายท่ีไมพึงประสงค ผลการรักษาท่ีดี ไมมีภาวะแทรกซอน และผูปวยมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป  



ดังนั้น การคนหาปจจัยท่ีเก่ียวของกับ Patient safety จึงเปนความความทาทายแรกสูการดูแล

ผูปวยอยางปลอดภัย ตองเปดใจและปรับทัศนคติ เพ่ือการเรียนรูและเขาใจจากสิ่งผิดผลาดหรือเหตุภัยภิบัติท่ี

เกิดข้ึนจริงจากท่ีผานมาแลว โดยใชวิธีการ Root Cause Analysis (RCA) รวมท้ังสงเสริมการสรางวัฒนธรรม

องคกรเชิงบวก เชน การไมตําหนิ ไมนินทา การลงโทษ ควรมุงเนนการแกไขและการปองกันอันตราย บนพ้ืนฐาน

ความเชื่อวา Errors have multiple causes และการนําความรูเรื่องปจจัยดานมนุษยมาบูรณาการใช ท้ังดาน

กายภาพและด านจิต ใจ  เชน  illness, medication, stress, alcohol, fatigue, emotion เป นต น  โดย

ผูเชี่ยวชาญเรื่องปจจัยดานมนุษย มีความเชื่อวาความผิดพลาดสามารถลดลงได โดยเนนไปท่ีตัวผูใหบริการ ศึกษา

ถึงปฏิสัมพันธของพวกเขา และเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมอยางไร การนําหลักการปจจัยดานมนุษยมาใช

สามารถชวยใหผูใหบริการทํางานไดงายข้ึนในการดูแลผูปวย รวมท้ังสงเสริมการทํางานเปนทีม หนาท่ีของสมาชิก

ทีม อยางเปนรูปธรรม  

 

 
 

รูปท่ี 1 รูปแบบสวิสชีสของการเกิดเหตุการณ และลําดับข้ันของการปองกัน อุปสรรค และยามรักษาความ

ปลอดภัย 



 
 

รูปท่ี 2 Layers of defences 

 

การจัดการดานการเรียนการสอนในปจจุบัน 

- จัดทําแนวทางในการบูรณาการหลักสูตร Patient Safety ในหลักสูตรพยาบาลทุกระดับใหเปน

รูปธรรม โดยกําหนดใหเห็นชัดเจนท้ัง Content และ Competency (Intra-Inter and Extra Curricular)  

- พัฒนาสื่อการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบัน (ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ดําเนินการทําอยูแลว จํานวน 6 สถานการณ ใชในการเรียนการสอนและมีการประเมิน ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนา

ใหมีรูปแบบชัดเจนยิ่งข้ึน) 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ AE ระหวางสถาบัน เพ่ือนําไปสูการสราง Scenarios ท่ีสะทอน

สถานการณจริง ซ่ึงสวนใหญจะมีลักษณะเปน Inter- Disciplinary 

 
 

 

 

            

     


