การจัดการเรียนการสอนหัวขอความปลอดภัยของผูปวย

หัวขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูปวยคืออะไร
หัวขอที่ 2 ทําไมการนําปจจัยดานมนุษยมาใชจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวย
หัวขอที่ 3 การทําความเขาใจระบบและผลของความซับซอนในการดูแลผูปวย
หัวขอที่ 4 การเปนสมาชิกทีม่ ีประสิทธิภาพของทีม
หัวขอที่ 5 การเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อการปองกันอันตราย
หัวขอที่ 6 การทําความเขาใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
หัวขอที่ 7 การใชวิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล
หัวขอที่ 8 การมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล
หัวขอที่ 9 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
หัวขอที่ 10 ความปลอดภัยของผูปวยและหัตถการที่รุกล้ํา
หัวขอที่ 11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการใชยา
คูมือการสอนความปลอดภัยของผูป วยและการใชยาอยางสมเหตุผล

แผนการจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยของผูปวยตาม WHO guideline
คณะฯ กําหนดผลลัพธทางการศึกษาดานความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุสมผล ใน
ผลลัพธ Clinical competency (C1) โดยระบุผลลัพธในแตละระดับ และวิธีการประเมินผล
ผลลัพธระดับที่ 1 บอกหลักการเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล
ผลลัพธระดับที่ 2 วิเคราะหสถานการณที่เกี่ยวของภายใตหลักการของความปลอดภัยของผูปวยและ
การใชยาอยางสมเหตุผล
ผลลัพธระดับที่ 3 ดูแลผูปวยไดอยางปลอดภัยภายใตหลักการของความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยาง
สมเหตุผล
แนวทางการจัดการเรียนการสอนหัวขอความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล
1. ระบุหัวขอการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผูปวยใน คูมือนิสิต/มคอ3/ตารางสอน
2. กําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เชน สอดแทรกหัวขอบรรยาย สอดแทรกหัวขอเพื่อ
อภิปรายกลุมใน PBL หรือการสอนกลุมยอย
3. กําหนดวิธีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เชน การประเมินความรูโดยการสอบ MCQ/CRQ การ
ประเมินทักษะจากการอภิปรายกลุม เปนตน
4. รายงานและสรุปผลลัพธของการจัดการเรียนการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในรายวิชานั้นๆ โดยรายงานใน
มคอ3 และรายงานใหกรรมการรายวิชา/กรรมการพรีคลินิก/กรรมการหลักสูตร
แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับชัน้ พรีคลินิก
สอดแทรกหัวขอบรรยาย สอดแทรกหัวขอเพื่ออภิปรายกลุมใน PBL เปนตน ในหัวขอตางๆดังตอไปนี้
หัวขอที่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้ พรีคลินิก
หัวขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูปวยคืออะไร
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพื่อใหเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในผูปวย เชน
การยกกรณีตัวอยางการสั่งเจาะเลือดผูปวยผิดคน หรือสั่งเจาะเลือดซ้ําซอน หรือการติดฉลากชื่อผูปวยไมตรง
กับสิ่งสงตรวจ เปนตน
หัวขอที่ 2 ทําไมการนําปจจัยดานมนุษยมาใชจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวย
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพื่อใหเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในผูปวยจากปจจัยดานมนุษย
เชน
การยกกรณีตัวอยางการใชเทคโนโลยีตางๆมาทดแทนการทํางานที่อาจเกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของ
มนุษย
หัวขอที่ 3 การทําความเขาใจระบบและผลของความซับซอนในการดูแลผูปวย
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพื่อใหเห็นความสําคัญของการมีระบบในการดูแลผูปวย เชน
การยกกรณีตัวอยางใหนิสิตอภิปรายถึงขั้นตอนการตรวจเลือด จะตองออกแบบระบบอยางไรตั้งแตผูปวยที่เดิน
เขามาในโรงพยาบาล ไปหองตรวจเลือด การสงผลเลือด การรายงานผล เปนตน
หัวขอที่ 4 การเปนสมาชิกทีม่ ีประสิทธิภาพของทีม
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพื่อใหเห็นความสําคัญของสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพในการดูแล
ผูปวย เชน
การยกกรณีตัวอยางใหนิสิตอภิปรายหาขอมูล ของการสมาชิกของทีมที่จําเปนตองมี และหนาที่ของแตละคน
ในการดูแลผูปว ยในแผนกฉุกเฉิน เชน แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล นักรังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย
เภสัชกร พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถฉุกเฉิน ฯลฯ

การใชยาอยางสมเหตุผล
วัตถุประสงค
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ผูเรียน:
1. เขาใจหลักการและตระหนักถึงความสําคัญของการใชยาอยางสมเหตุผล
2. สามารถเขียนใบสั่งยาหรือพิจารณาใบสั่งยา ที่ มีค วามสอดคลองกับคําจํากัดความ ขั้นตอนและกรอบ
ความคิดในการใชยาอยางสมเหตุผล
3. มีเจตคติที่ดตี อการใชยาอยางสมเหตุผล
ประเด็นสําคัญสําหรับการเรียนรู
การใชยาอยางไมสมเหตุผล เปนปญ หาที่พบไดบอย และจําเปนตองไดรับการแกไขเนื่องจากสงผลเสียตอ
ผลการรักษา นําอาการไมพึงประสงคไปสูผูปวยโดยไมจําเปน ชักนําการเกิดเชื้อดื้อยาใหเพิ่มสูงขึ้น และทําให
สูญเสียคาใชจายโดยเปลาประโยชน
2. การสั่งยาทุกครั้งควรมีความสอดคลองกับคําจํากัดความของการใชยาอยางสมเหตุผล
3. การสั่งยาทุกครั้งควรพิจารณาอยางรอบคอบโดยใชความคิดอยางเปนขั้นตอน ภายใตกรอบความคิด 10
ประการในการใชยาอยางสมเหตุผล (ดูเนื้อหาหลัก Part I หนา 11)
4. การไมทบทวนกรอบความคิดทั้ง 10 อยางเปนขั้นตอนขณะสั่งยา อาจนําไปสูการใชยาที่ไมสมเหตุผล
5. การใชยาอยางสมเหตุผลจะไมเกิดขึ้น หากแพทยขาดซึ่งความรู ทักษะ และเจตคติที่จะใชยาอยางสมเหตุผล
รวมทั้งขาดความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ความรูพื้นฐานที่พึงมี
1. เภสัชวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะหมวดหมูยา กลไกการออกฤทธิ์ และผลขางเคียง
2. ทักษะการสืบคนขอมูลทางยาและสุขภาพ
การจัดประสบการณเรียนรู
การจั ด การเรีย นการสอน ในแต ล ะโมดู ล ย อ ย สามารถใช รู ป แบบ small และ large group discussion
อภิ ป รายและวิ เคราะห ก รณี ตั วอย าง ซึ่ งอาจใช ผู ส อนเพี ย ง 1 คน และอาจใช Facebook group ในการ
อภิปราย

แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับชัน้ คลินิก
สอดแทรกหั วข อบรรยาย หรือ อภิ ป รายกลุ ม ย อยโดยใช ตัวอย างกรณี ศึ ก ษา เพื่ อให นิ สิต สามารถ
ประยุกตความรูเรื่องความปลอดภัยในผูปวยในการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก
รายละเอียดการสอนกรณีศกึ ษา
หัวขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูปวยคืออะไร
วัตถุประสงคของการเรียน
นักศึกษาควรเขาใจถึงสาขาวิชาความปลอดภัยของผูปวย และบทบาทของความปลอดภัยของผูปวยในการลด
อุบัติการณ และผลกระทบตอเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหเหลือนอยที่สุด เชนเดียวกันก็ตองเขาใจวิธีการแกไข
เพื่อการคืนสภาพใหมากที่สุดจากเหตุการณเหลานั้น
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
• ผลเสียทีม่ ีสาเหตุจากความผิดพลาดในการรักษา และความลมเหลวของระบบ
• บทเรียนที่เกีย่ วกับความผิดพลาด และระบบที่ลมเหลวจากภาคอุตสาหกรรมอื่น
• ประวัติศาสตรเรื่องความปลอดภัยของผูปวย และรากฐานของวัฒนธรรมการตํานิ
• ความแตกตางระหวางความลมเหลวของระบบ การฝา ฝน กฎ และความผิดพลาด
• รูปแบบของความปลอดภัยของผูปวย
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
นักศึกษาตองประยุกตเรื่องความปลอดภัยของผูปวยไปใชในทุกกิจกรรมของวิชาชีพ ตองแสดงสมรรถนะที่จะ
ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของผูปวยที่มีตอการใหการดูแลที่ปลอดภัย
ตัวอยางกรณีศึกษา
ความปลอดภัยของผูปวยในบริบทของผดุงครรภ
กรณีนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงและผลที่ตามมาของการมองขามผลลัพธที่สําคัญ
แมรี่ (Mary) ตั้งครรภได 26 สัปดาหและเขารับการฝากครรภ เธอไดรับธาตุเหล็กเพื่อรักษาอาการซีดเล็กนอย
ของเธอ ซึ่งทําใหเธอทองผูกเปนบางครั้ง อาการทองผูกไดรับการรักษาโดยการเปลี่ยนชนิดอาหาร นอกจากนี้
เธอยังมีปญ หาติดเชื้อในชองคลอดหลายครั้งในขณะตั้งครรภแตไมรุนแรง เมื่อเริ่มตนสัปดาหที่ 27 ของการ
ตั้งครรภ อาการทองปนของเธอเริ่มเลวลง เธอจึงโทรหาผดุงครรภของเธอ ผดุงครรภไดทําการตรวจภายใน และ
รายงานวามดลูกของเธอนุมปานกลาง อยูในตําแหนงกลาง ปากมดลูกยังคงปดและวัดได 1 เซนติเมตร แตผดุง
ครรภไมเคยถามแมรี่วามีอาการทองปนมานานเทาใดแลว ผดุงครรภใหการวินิจฉัย และบอกแมรี่วามดลูก ของ
เธอบีบตัวแบบแบรกซต้ัน-ฮิกส (Braxton-Hicks contractions) และนัดมาตรวจในอีก 2 วัน แมรี่มาตรวจตาม
นัด และบอกวาอาการทองปนหายแลว แตมีเลือดออกและรูสึกเหนื่อยมาก ผดุงครรภบอกแมรี่วา เลือดออก
เล็กนอย เปนอาการปกติภายหลังจากการตรวจภายใน และขอใหเธอพักผอนใหมากขึ้น
สี่วันตอมาหลังจากที่แมรี่ไปตรวจครั้งสุดทาย แมรี่สังเกตวามีน้ําออกมาทางชองคลอดมากขึ้น มีอาการทองปน
เปนระยะๆ ดังนั้นเธอจึงติดตอผดุงครรภคนเดิมทางโทรศัพท และเชนเคย ผดุงครรภใหความมั่นใจกับแมรี่วา
อาการทองปนของเธอมาจากทองผูก และการที่น้ําออกมามากทางชองคลอดเปนอาการปกติของการตั้งครรภ
แมรี่มีอาการมดลูกบีบตัวมากขึ้นอยางสม่ําเสมอ และถูกนําสงโรงพยาบาลแมและเด็ก เพื่อทําการคลอดกอน
กําหนด และแมรี่คลอดลูกกอนกําหนดออกมาเปนเพศหญิง
12 ชั่วโมงหลังคลอด เด็กไดรับการวินิจฉัยวาปอดบวม โดยพบวามี

การติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส อกาแลคเวีย (กรุปบี เชื้อสเตร็ปโตคอคคัส) ทราบ
จากการใชไมพันสําลีเอาน้ําจากชองคลอดไปเพาะเชื้อ เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
คําถาม
- ปจจัยอะไรที่มีอยูที่ทําใหผดุงครรภยังคงการวินิจฉัยเดิม
- อะไรคือปจจัยภายใตระบบที่ทําใหแมรี่คลอดกอนกําหนดและทําใหลูกปอดบวม
หัวขอที่ 2 ทําไมการนําปจจัยดานมนุษยมาใชจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวย
วัตถุประสงคของการเรียน
นักศึกษาควรเขาใจความสัมพันธระหวางปจจัยดานมนุษยและความปลอดภัยของผูปวย และนําความรูนี้มาใชใน
สถานที่ที่ประกอบวิชาชีพ/คลินิก
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
นักศึกษาจําเปนตองรูความหมายของคําวา ปจจัยดานมนุษย และเขาใจความสัมพันธระหวางปจจัยดานมนุษย
กับความปลอดภัยของผูปวย
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
นักศึกษาจําเปนที่จะตองนําความรูในเรื่องปจจัยดานมนุษยมาใชในการปฏิบัติงานบริการผูปวย
ตัวอยางกรณีศึกษา
การอดนอนของเจาหนาที่
หลังจากที่เธอปฏิบัติงานมา 36 ชั่วโมง ในสถาบันการศึกษาทางการแพทยใหญแหงหนึ่ง แพทยประจําบานปที่
หนึ่งสาขาอายุรศาสตรก็ขับรถกลับบาน เกือบจะถึงบานอยูแลว เธอเผลอหลับคาพวงมาลัย และไปชนเขากับรถ
ของผูหญิงคนหนึ่ง อายุ 23 ป ซึ่งทําใหผูหญิ งคนนี้ไดรับความกระทบกระเทือนทางสมอง และมีความพิการ
ตลอดชีวิต
ผูหญิงที่ไดรับบาดเจ็บ ฟองสถาบันนั้นถึงการใหงานที่ไมเหมาะสม ขอกลาวหาบรรยายวา “สถาบันนั้นรูหรือได
รับ รูแ ล ววา แพทยท านนั้ น ได ป ฏิ บั ติ งานเป น เวลา 34 ชั่ วโมง จากจํานวนทั้ งหมด 36 ชั่ วโมงที่ ต อ งทํ า เธอ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ และเปนการปฏิบัติงานที่สถาบันรูหรือไดรับรูวาแพทยทานนั้นเหนื่อยลามากจากชั่วโมง
การปฏิบัติงานที่มากเกินไป และออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ความสามารถในการตัดสินใจลดลงเพราะเธอ
อดนอน”
คําถาม
- ทานเคยพบเห็นสถานการณแบบเดียวกันนี้หรือไมกับเพื่อนของทานคนใดคนหนึ่ง หรือผูรวมงานของทาน
- หากทานเคยเจอสถานการณเชนนี้ ทานจะใหคําแนะนํา อยางไรแก แพทยประจําบานคนนี้ที่ปฏิบัติงานมา 36
ชั่วโมงแลว
- ทานเห็นดวยหรือไมวาสถาบันตองมีสวนรวมรับผิดชอบแกผูหญิงคนนี้ซึ่งตองพิการตลอดชีวิต
- มีวิธีการใดที่ทานจะแนะนําที่จะปองกันเหตุการณทํานองนี้มิใหเกิดขึ้นอีก
หัวขอที่ 3 การทําความเขาใจระบบและผลของความซับซอนในการดูแลผูปวย
วัตถุประสงคของการเรียน
ทําความเขาใจวาการคิดอยางเปนระบบสามารถทําใหเกิดการปรับปรุงการบริการสุขภาพใหดีขึ้นไดอยางไรและ
ลดเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหนอยลงไดอยางไร
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
นั กศึกษาสามารถอธิบายคําวา ระบบและระบบที่มีความซับซอน วามี ความสั มพั นธกับ การบริการสุขภาพ

อยางไร และทําไมการแกปญหาโดยใชวิธีการเชิงระบบในเรื่องความปลอดภัยของผูปวยจึงเหนือกวาวิธีการเดิม
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึงองคประกอบของระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัย
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
ความลมเหลวที่จะใหยาปฏิชีวนะ เพื่อการปองกันกอนผาตัดในเวลาที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติ
ตัวอยางนี้ชี้ใหเห็นความสําคัญวา การบริการสุขภาพมีความยากลําบากอยางไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในวินาที
สุดทาย
วิสัญญีแพทยและศัลยแพทยไดปรึกษากันถึงการใหยาปฏิชีวนะกอนการผาตัดถุงน้ําดีออกโดยการสองกลอง
วิสัญญีแพทยรายงานวาผูปวยแพยาเพนนิซิลิน ศัลยแพทยจึงแนะนําใหใชคลินดามัยซิน (Clindamycin) แทน
วิสัญญีแพทยจึงเดินไปหายานี้แตกลับมาและบอกแกพยาบาลหมุนเวียนประจําหองผาตัดวาไมพบยา พยาบาล
หมุนเวียนจึงโทรศัพทไปสั่งยา วิสัญญีแพทยอธิบายวา เขาไมสามารถสั่งยาได เพราะไมเห็นฟอรมที่ใชในการสั่ง
ยา (หลังจากที่เขาไดหาฟอรมจนทั่วแลว) พยาบาลหมุนเวียนยืนยันวายา “กําลังมา” ศัลยแพทยไดลงมือผาไป
แลวประมาณ 6 นาทียาปฏิชีวนะจึงมาถึงหองผาตัดและก็ไดใหแกผูปวยทันที การไดรับยาเกิดขึ้นหลังจากที่ได
เริ่มผาตัดไปแลว ซึ่งไมตรงตามแนวปฏิบัติที่ตองใหยากอนการผาตัด เพื่อจะปองกันการติดเชื้อที่แผลผาตัด
คําถาม
- เราสามารถที่จะทําอะไรไดบางที่จะทําใหมั่นใจไดวา จะไมเกิดเหตุการณเชนนี้อีกในอนาคต
- เรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการสื่อสารระหวางสาขาอยางไร
- ใครสามารถที่จะหยุดการผาตัดไวกอนได ในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2
ความสําคัญของการสื่อสารระหวางสหสาขาวิชาชีพ
ในหลายๆ กรณีของการเสียชีวิตที่หลีกเลี่ยงไดของมารดาขณะคลอดที่ดําเนินการไตสวนที่ปกปดเปนความลับ
ของสหราชอาณาจักร พบวาการดูแลขาดความรวมมือกันระหวางสหสาขาวิชาชีพและระหวางหนวยงานและ
ปญหาการสื่อสาร รวมทั้งความรวมมือกันที่ไมดีหรือไมมีระหวางสมาชิกในทีมดูแล การปรึกษาทางโทรศัพทที่ไม
เหมาะสมหรือไมเพียงพอความลมเหลวที่จะแบงปนขอมูลขาวสารระหวางผูใหบริการสุขภาพรวมทั้งเวชปฏิบัติ
ทั่วไปและทีมที่ดูแลมารดาหลังคลอด และทักษะระหวางบุคคลที่ไมดี การศึกษานี้ยังพบประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
กับการดูแลของผดุงครรภในวงจรของการใหบริการ นั่นคือความลมเหลวที่จะชี้สิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ ซึ่งมี
ผลทําใหหญิงตั้งครรภไมไดถูกสงตอ เพื่อใหไดรับการประเมินทางการแพทยที่เหมาะสม กรณีศึกษาดังตอไปนี้ได
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ
ประเด็นนี้
ผูลี้ภัยที่อายุนอยและมีน้ําหนักนอยและพูดภาษาอังกฤษไมได และมีระดับความเขมขน เลือดต่ํา ไดรับการนัด
หมายใหไดรับบริการที่มีผดุงครรภเปนหัวหนาทีม สามีของเธอพูดภาษาอังกฤษไดแตไมคอยดีทําหนาที่เปนลาม
เธอถูกรับไวรักษาในโรงพยาบาลในขณะที่อายุครรภมากแลวดวยอาการเลือดออกและปวดทอง เธอไดรับการ
วินิจฉัยวาทองผูก แมวาผลการทํางานของตับจะผิดปกติ และเธอก็ไดรับการจําหนายใหกลับบาน 2-3 สัปดาห
ตอมาเธอเขามารับการรักษาอีกครั้งดวยอาการเชนเดิม และแมวาผลการตรวจเลือดซ้ําจะผิดปกติ ทางทีมที่ดูแล
ก็ไมไดปรึกษาเพื่อขอความเห็นทางการแพทยจากผูอาวุโสกวา และเธอก็ไดรับการจําหนายใหกลับบานเชนเดิม
2-3 วันตอมาเธอตองเขารับการรักษาโรงพยาบาลดวยอาการที่ทรุดลงมาก ดวยอาการตับและอวัยวะอื่นๆ

ลมเหลวและบุตรในครรภของเธอก็เสียชีวิตในชวงนั้น ทั้งๆที่เธอมีอาการรุนแรง การดูแลของเธอยังขาดการ
ประสานงานกันและแมวาเธอจะไดรับการตรวจโดยแพทยประจําบานอาวุโสในสาขาการดูแลผูปวยวิกฤตแตเธอ
ก็ยังคงไดรับการรักษาอยูที่หองคลอด หญิงคนนี้เสียชีวิตในอีก 2 วันตอมาดวยอาการเลือดแข็งตัวที่กระจายทั่ว
รางกาย (disseminated intravascular coagulation) ที่ สั ม พั น ธ กั บ ตั บ ที่ เป น ไขมั น (fatty liver) จากการ
ตั้งครรภ
คําถาม
- ใชแนวคิดเชิงระบบ อธิบายถึงปจจัยที่อาจจะมีสวนทําใหเกิดการเสียชีวิต และเหตุการณทํานองเดียวกันนี้จะ
สามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นอีกไดอยางไรในอนาคต
หัวขอที่ 4 การเปนสมาชิกทีม่ ีประสิทธิภาพของทีม
วัตถุประสงคของการเรียน
นักศึกษาควรเขาใจถึงความสําคัญ ของการปฏิบัติงานเปนทีมในการดูแลรักษา และรูวาทําอยางไรจึงจะเปน
สมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม โดยตระหนักวาในขณะที่เปนนักศึกษานั้น เขาเปนสมาชิกของหลายทีมดวยกัน
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
เรื่องที่นักศึกษาตองเรียนรูสําหรับหัวขอนี้ประกอบดวย ความเขาใจทั่วไปของทีมประเภทตางๆ ในการบริการ
สุ ข ภาพ ที ม ทํ า ให ก ารดู แ ลผู ป ว ยดี ขึ้ น ได อ ย า งไร ที ม สร า งมาได อ ย า งไร ที ม มี ก ารพั ฒ นาให เป น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพไดอยางไร เทคนิคการสื่อสารเทคนิคในการแกปญหาการไมเห็น
ดวยและความขัดแยง อุปสรรคตอการปฏิบัติงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของทีม
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
การนําหลักการการปฏิบัติงานเปนทีมดังตอไปนี้ไปใชจะชวยสงเสริมใหการบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• พึงระลึกวาคานิยมและสมมุติฐานที่ยึดถือ มีผลตอปฏิสัมพันธระหวางกันอยางไร เรื่องนี้มีความสําคัญมาก เมื่อ
ผูปวยและผูดูแลมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
• ใหความใสใจกับสมาชิกอื่นๆ ในทีม และตระหนักวาปจจัยทาง
จิตสังคมมีผลตอปฏิสัมพันธของทีมอยางไร
• พึงระวังเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอทีม
• นําผูปวยเขามาเปนทีมดวยหรือนําครอบครัวเขามารวมทีมดวยเมื่อเห็นวาเหมาะสม
• ใชเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
• ใชเทคนิคการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• แกปญ
 หาความขัดแยง
• เปดใจตอการเปลี่ยนแปลงและการสังเกตพฤติกรรม
ตัวอยางกรณีศึกษา
ความลมเหลวของการสงตอขอมูลระหวางศัลยแพทยและการยืนยันสมมุติฐาน เปนผลใหเกิดเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคตอผูปวย
ตัวอยางนี้ชี้ใหเห็นความสําคัญของการหมุนเวียน (dynamics) แพทยผาตัดฝกหัดกับศัลยแพทยและการเขาๆ
ออกๆ หองผาตัดของศัลยแพทยสามารถทําใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคไดอยางไร กอนที่จะนําผูปวยเขา
หองผาตัดเพื่อทําการผาตัดเบี่ยงกระเพาะอาหาร (gastric bypass) พยาบาลคนที่หนึ่งรายงานใหกับพยาบาล
คนที่สองวา “ผูปวยแพมอรฟนและลวดเย็บแผล” ขอมูลนี้ไดมีการแจงซ้ําอีกครั้งแกศัลยแพทยและวิสัญญีแพทย

กอนที่จะเริ่มลงมือผาตัดเมื่อการผาตัดใกลสิ้นสุดลง ศัลยแพทยออกจากหองผาตัด ปลอยใหแพทยเฟลโลว
(fellow) ทางศัลยกรรมคนหนึ่งและแพทยประจําบานสองคนทําตอใหเสร็จ ตอมาแพทยเฟลโลวก็ออกจากหอง
ผาตัด ปลอยใหแพทยประจําบานสองคนปดแผลผาตัด แพทยประจําบานศัลยกรรมสองคนนั้นได
ทําการเย็บแผลผาตัดโดยใชลวดเย็บแผลไปตามความยาวของแผลผาตัดเขาเย็บแผลผาตัดที่สองกลองสามแผล
ดวยลวดเย็บแผลเชนกัน เมื่อแพทยประจําบานเริ่มทําการเย็บโดยใชลวดเย็บแผล มีนักศึกษาแพทยคนหนึ่งไดสง
กระดาษแผนหนึ่งจากแฟมผูปวยใหแกแพทยประจําบาน นักศึกษาแพทยไดแตะไหลแพทยประจําบานหนึ่งใน
นั้น ชูกระดาษนี้ใหอาน และกลาววาผูปวยแพลวดเย็บแผล แพทยประจําบานดูที่กระดาษแผนนั้น และกลาววา
“ผูปวยไมสามารถที่จะแพลวดเย็บแผล” ศัลยแพทยกลับเขามายังหองผาตัดในขณะที่แพทยประจําบานกําลังปด
แผลผาตัดดวยลวดเย็บแผล เขามองมาที่แพทยประจําบานที่กําลังปดแผลผาตัด และเขาบอกกับแพทยประจํา
บานวาผูปวยไมตองการลวดเย็บแผล และบอกวาแพทยประจําบานควรเอาลวดเย็บแผลออก และใชการเย็บ
แผลผาตัดแทน ศัลยแพทยขอโทษที่ลืมบอกวาผูปวยแพลวดเย็บแผล แพทยประจําบานคนหนึ่งถามวา มีการแพ
ลวดเย็บแผลไดดวยหรือ ศัลยแพทยกลาวขึ้นวา “นั่นไมใชเรื่องสําคัญ แตผูปวยไดรับการยืนยันวาแพ” ทําให
แพทยประจําบานตองเอาลวดเย็บแผลออกหมด และใชการเย็บแผลดวยไหมแทน ซึ่งก็ตองกินเวลาไปอีก 30
นาที
อภิปราย
- อภิปรายวากรณีนี้ไดแสดงใหเห็นวา การสื่อสารที่ชัดเจนระหวางสมาชิกทั้งหมดในทีมมีความสําคัญไดอยางไร
รวมไปถึงเรื่องความจําเปนและความปรารถนาของผูปวย
หัวขอที่ 5 การเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อการปองกันอันตราย
วัตถุประสงคของการเรียน
เพื่อทําความเขาใจถึงธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการสําหรับผูใหบริการสุขภาพสามารถเรียนรูจาก
ความผิดพลาด เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผูปวย
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
เรื่องที่นักศึกษาตองรูของหัวขอนี้คือ ความเขาใจวาตนเองสามารถเรียนรูจากความผิดพลาดไดอยางไร และ
ความเขาใจตอความสําคัญของคําตอไปนี้ ความผิดพลาด พลั้งเผลอ (slip) เพิกเฉยละเลย (lapse) การฝาฝน
สถานการณเกือบพลาด และอคติจากการมองยอนเหตุการณ
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
เมื่อจบหลักสูตรเรื่องที่นักศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติไดคือ
• ระบุปจจัยดานสถานการณและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเพิ่มโอกาสของความผิดพลาด
• มีสวนรวมในการวิเคราะหเหตุการณที่ไมพึงประสงคและฝกฝนกลวิธีลดความผิดพลาด
ตัวอยางกรณีศึกษา
กรณีศึกษาดังตอไปนี้มีความเกี่ยวของกับการใหยาวินคริสตีน (Vincristine) และเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่
ตามมา
ผูชายอายุ 28 ป เปนโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดเบอรกิต (Burkitt’s lymphoma) ไดรับยาเมทโทเท
รกเซททางน้ําไขสันหลัง แพทยไดเขียนบันทึกไววา “ไดใหยาวินคริสตีนและยาเมทโทเทรกเซททางน้ําไขสันหลัง
ตามที่กําหนดแลว” ฉลากเตือนบนวินคริสตีนไมสมบูรณ พิมพดวยตัวพิมพขนาดเล็กและแพทยอานในหองที่มืด
ไมมีใครรูวาเกิดความผิดพลาดขึ้นจนกระทั่ง 5 วันตอมาหลังจากผูปวยมีอาการอัมพาตของขาทั้งสองขาง และ
ผูปวยเสียชีวิต 28 วันตอมา

คําถาม
- ปจจัยอะไร ที่มีอยูที่เปนสาเหตุของความผิดพลาดในตัวอยางขางตน
- ขั้นตอนอะไร ที่องคกรควรทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเหตุการณที่รายแรงนี้จะไมเกิดซ้ํา
- หากทานเปนผูจัดการโรงพยาบาล ทานจะทําอยางไรในแตละกรณีขางตน
หัวขอที่ 6 การทําความเขาใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
วัตถุประสงคของการเรียน
รูวิธีการนําหลักการจัดการความเสี่ยงมาใช โดยการระบุ การประเมินและการรายงานถึงอันตรายและโอกาส
เสี่ยงในที่ปฏิบัติงาน
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
นักศึกษาจําเปนตอง
• รูวิธีการรวบรวมขอมูลความเสี่ยง
• เขาใจความพรอมที่จะปฏิบัติงาน (fitness-to-practise) ในสาขาวิชาชีพของตน และความรับผิดชอบของ
บุคคลตอการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก
• วิธีการรายงานความเสี่ยงหรืออันตรายในที่ปฏิบัติงาน
• รูวาเมื่อใดและอยางไรที่จะขอความชวยเหลือจากผูแนะนํา ผูนิเทศผูอาวุโส หรือบุคลากรอื่นๆ
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
นักศึกษาจําเปนตอง
• เก็บบันทึกการดูแลใหถูกตองและครบถวน
• มีสวนรวมในการประชุมเพื่ออภิปรายการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย
• ตอบสนองอยางเหมาะสมแกผูปวยและครอบครัวหลังจากการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค
• ตอบสนองอยางเหมาะสมตอขอรองเรียน
• รักษาสุขภาพของตนเอง
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
ความไมพอเพียงในการปฏิบัติของแพทยศัลยกรรมกระดูก-ระบบการจัดการ
บันทึกที่ถูกตองและอานออกเปนสิ่งสําคัญสําหรับการคงอยูอยางตอเนื่องของการดูแล
ไบรอัน (Brian) ไดรับการรักษากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จบใหมและตองการไดบันทึกการผาตัดเขาของเขา
เมื่อสองปที่แลวจากศัลยแพทยกระดูก เมื่อบันทึกมาถึง แพทยทานนี้ก็บอกกับไบรอันวา บันทึกนั้นไมดีพอ
บันทึกนั้นไมมีขอความที่มีความหมายชัดเจนเกี่ยวกับการยินยอมในการผาตัดของไบรอัน และยังพบวามีชองวาง
ของขอมูลที่บันทึกในการรายงานของการผาตัด และไมมีเอกสารเกี่ยวกับคําแนะนําดวยวาจาของศัลยแพทย
กระดูก ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและอาการแทรกซอนของการผาตัด ไบรอันผิดหวังเมื่อพบวาศัลยแพทยไมได
ติดตามการรักษาหลังการผาตัด
คําถาม
- ปจจัยอะไรทีม่ ีอยูที่ทําใหเอกสารของการผาตัดครั้งแรกของไบรอันไมดี
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2
การสื่อสารที่ไมดี
กรณีนี้เปนตัวอยางของความผิดที่พบไดบอย ผูปวยไดรับใบสั่งยาปฏิชีวนะ แตไดรับยาเบาหวานมาแทน ทําให

เกิดอาการช็อกจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
แพทยทานหนึ่งไดสั่งยาปฏิชีวนะและยาแกปวดใหแกผูปวยคนหนึ่ งหลังจากที่ไดรับการถอนฟน ยาที่สั่งคือ
อะม็อกซี่ซิลิน (amoxicillin) ชื่อยาที่เขียนในใบสั่งยาไมชัดเจน เภสัชกรจึงอานผิดและจายยา กลิเบนคลาไมด
(glibenclamide) ซึ่งเปนยาเบาหวาน คืนนั้นผูปวยตองรีบมาหองฉุกเฉินเพื่อรักษาอาการช็อกจากภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ํา
คําถาม
- ปจจัยอะไรที่มีสวนที่ทําใหผูปวยรายนี้ปวย
- ควรรายงานความผิดพลาดไปยังใคร
- ใครควรเขียนรายงาน
- ควรใชขอมูลอยางไรเมื่อไดรับรายงานมา
หัวขอที่ 7 การใชวิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล
วัตถุประสงคของการเรียน
อธิบายหลักการปรับปรุงคุณภาพและวิธีพื้นฐาน และเครื่องมือที่ใชวัดการปรับปรุงความปลอดภัยของผูปวย
ผลลัพธสําคัญคือนักศึกษาเขาใจเนื้อหาที่นําเสนอในหัวขอนี้ เพราะการปรับปรุงจะประสบความสําเร็จและคงอยู
ไดเกิดจากการวัดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามหัวขอนี้เปนหัวขอหนึ่งที่สอนใหเขาใจไดยาก เพราะวาองคกร
บริการสุขภาพจํานวนมากไมมีทรัพยากรหรือความรูในการวัดเฉพาะงานตางๆ ของงานบริการสุขภาพ วิธีการที่
มีประสิทธิภาพที่จะทําใหนักศึกษาเขาใจถึงประโยชนของการนําวิธีปรับปรุงไปใชคือ การสังเกตหรือเขารวมใน
กิจกรรม การปรับปรุงคุณภาพในสถานบริการสุขภาพ/แหลงฝกปฏิบัตินั้น นักศึกษาสามารถนําหลักการและ
เครื่องมือที่นําเสนอในหัวขอนี้ไปใชในโครงการปรับปรุงตนเอง เชน การปรับปรุงนิสัยการเรียน การพัฒ นา
วิธีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การใหเวลากับเพื่อนและครอบครัวมากขึ้น
สิ่งที่นักศึกษาตองรู
นักศึกษาควรสามารถอธิบาย
• วิทยาศาสตรการปรับปรุง
• แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
• หลักการปรับปรุง
• บทบาทของการวัดการปรับปรุง
สิ่งที่นักศึกษาตองปฏิบัติได 4
• ระบุโอกาสที่จะใชวิทยาศาสตรความปลอดภัยในการวิเคราะหความผิดพลาด
• เห็นคุณคาของวิธีการปรับปรุงตางๆที่จัดทําขึ้นเพื่อการลดอันตรายตอผูปวย
• ประยุกตใชเครื่องมือการปรับปรุงอยางนอยหนึ่งเครื่องมือในบริบทคลินิก
• รวมในกิจกรรมการปรับปรุง (หากเปนไปได)
ตัวอยางกรณีศึกษา
การอภิปรายกลุมยอย โดยกําหนดหัวขอ เชน การใหบริการผูปวยเพื่อลดความผิดพลาด การลดความเสี่ยงจาก
การใหบริการ เปนตน
โดยในชั้นเรียนสามารถแบงเปนกลุมเล็ก และใหนักศึกษาในแตละกลุมมาเปนผูนําอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพ และประโยชนที่ไดรับของวิธีการปรับปรุงคุณภาพ และเมื่อใดที่ควรนํามาใช ในพื้นฐานการคิดที่เปน
ระบบ เชน PDSA (plan do study act) เปนตน

หัวขอที่ 8 การมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล
วัตถุประสงคของการเรียน
วัตถุประสงคของหัวขอนี้คือ ใหนักศึกษารูและเขาใจวิธีการที่ผูปวยและผูดูแลสามารถปฏิบัติงานเปนพันธมิตรใน
การดูแล ทั้งเพื่อชวยปองกันอันตรายและชวยในการเรียนรูจากเหตุการณที่ไมพึงประสงค
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
นักศึกษาจําเปนตองเขาใจเทคนิคการสื่อสารพื้นฐาน การยินยอมโดยการบอกกลาว/ตัวเลือกของกระบวนการ
และหลักการของการใหขอมูลแกผูปวยอยางเปดเผยตรงไปตรงมา
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
นักศึกษาจําเปนตอง
• กระตือรือรนที่จะกระตุนใหผูปวยและผูดูแลแลกเปลี่ยนขอมูล
• กระตือรือรนที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปวยและผูดูแล
• แสดงความเขาใจ ความซื่อสัตยและใหความเคารพตอผูปวยและผูดูแล
• สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
• ให ขอมูลผูปวยอยางเหมาะสมและไดรับความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวสําหรับการรักษาและการทํ า
หัตถการและสนับสนุนผูปวยในการเลือกการรักษาตามที่ไดรับขอมูล
• แสดงความเคารพในความแตกตางของผูปวยแตละคน ศาสนา วัฒ นธรรมความเชื่อสวนบุคคลและความ
จําเปนของแตละคน
• อธิบายและเขาใจขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการใหขอมูลแกผูปวยอยางเปดเผยตรงไปตรงมา
• รับมือกับการรองเรียนของผูปวยดวยความเคารพและเปดเผย
• นําแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของผูปวยไปใชในทุกกิจกรรมทางคลินิก
• แสดงความสามารถในการตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแลเพื่อการบริหาร
จัดการทางคลินิกที่ดี
วิธีสรางการมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล
เมื่อนักศึกษาฝกงานกับผูปวยควรปฏิบัติดังนี้
• ใหกําลังใจผูปวยและผูดูแลอยางเต็มที่ในการที่เขาจะใหขอมูล
• แสดงความเห็นอกเห็นใจซื่อสัตยและเคารพผูปวยและผูดูแล
• สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
• ขอรับความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวดวยทาทางที่เหมาะสม
• จําไววาการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนกระบวนการมิใชเปนเหตุการณนักศึกษาควรใหโอกาสแกผูปวยที่จะซักถาม
• แสดงความเคารพตอความแตกตางของผูปวยแตละคน ศาสนาความเชื่อทางวัฒนธรรมและความตองการของ
แตละคน
• เขาใจและอธิบายขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการการใหขอมูลแกผูปวยอยางเปดเผยตรงไปตรงมา
• นําความคิดการมีสวนรวมของผูปวยไปใชในกิจกรรมของทุกคลินิก
• แสดงความสามารถถึงการรับรูที่จะนําการมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแลมาใชในการบริหารจัดการทางคลินิก
ใหดี
ตัวอยางกรณีศึกษา
การยอมรับความคลาดเคลื่อนทางยา
กรณีศึกษานี้อธิบายถึงการตอบสนองตอความคลาดเคลื่อนทางยาในสถานบริการสําหรับผูสูงอายุ

แฟรงค (Frank) อยู ใ นสถานบริ ก ารผู สู ง อายุ คื น หนึ่ ง พยาบาลให อิ น ซู ลิ น แก แ ฟรงค ทั้ ง ที่ เขาไม ไ ด เป น
โรคเบาหวาน พยาบาลรูวาตนเองทําผิดทันทีและรีบแจงใหเจาหนาที่คนอื่นมาชวยเหลือ ซึ่งเจาหนาที่คนนี้ได
บอกแฟรงคและครอบครัว สถานบริการรีบสงแฟรงคไปยังโรงพยาบาลทันที เขาไดรับดูแลสังเกตอาการจนหาย
ดี ก อ นที่ จ ะส งกลั บ มาสถานบริก ารผู สู งอายุ พยาบาลได เริ่ม ทํ าการเป ด เผยทั น ที ถึ งการให ย าผิ ด ภายหลั ง
เหตุการณนี้ พยาบาลไดเขารับการฝกอบรมเพื่อลดการเกิดความผิดพลาดทํานองเดียวกันนี้อีกในอนาคต
อภิปราย
- ใหนักศึกษาอานกรณีขางตนและอธิบายถึงขอดีของการกระทําที่ซื่อตรงของพยาบาลจากมุมมองของผูปวย
และครอบครัว สถานบริการผูสูงอายุ พยาบาลที่เกี่ยวของและการจัดการ
หัวขอที่ 9 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
วัตถุประสงคของการเรียน
แสดงใหเห็นผลกระทบที่รุนแรงจากการดําเนินการปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่ไมมีประสิทธิภาพในสถาน
บริการทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหนักศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของทีมบริการสุขภาพทราบวา จะมีสวน
ชวยลดความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อและการติดเชื้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหผูปวยไดอยางไร
ผลลัพธของการเรียน: ความรูและการปฏิบัติ
การปองกันและควบคุมการติดเชื้อเปนการนําวิชาจุลชีววิทยามาใชในการปฏิบัติงานทางคลินิก และความสําเร็จ
ขึ้นอยูกับความรูทางทฤษฎีของวิชาจุลชีววิทยา ที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานทางคลินิกที่ปลอดภัยและการสั่งยา
ปฏิชีวนะอยางระมัดระวัง
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
นักศึกษาจําเปนตองรู
• ขอบเขต/ขนาดของปญหา
• สาเหตุหลักและชนิดของการติดเชื้อที่ไดรับจากการบริการสุขภาพ
• วิธีการแพรกระจายของการติดเชื้อในสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
• หลักการสําคัญและวิธีในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่ไดรับจากการบริการสุขภาพ
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
สายวัดความดันโลหิตเต็มไปดวยเลือด (Bloody cuffs)
กรณีนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามคูมือแนวทางการควบคุมการติดเชื้อ และยังแสดงใหเห็นวา
ทําไมควรตองนํากระบวนการที่สมมุติถึงความเปนไปไดของการแพรเชื้อมาใชอยางสม่ําเสมอ
แจค (Jack) อายุ 28 ป และซารา (Sarah) อายุ 24 ป เกิดอุบัติเหตุรถชนกันอยางแรง รถของแจคชนกับเสา
ซีเมนตอยางแรง ทั้งสองคนถูกนําสงหองฉุกเฉิน แจคไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง และซาราถูกกระจกหนารถที่
แตกเปนชิ้นเล็กๆ บาดที่สวนบนของรางกาย แจคเลือดออกมากเมื่อเขาอยูในหองฉุกเฉิน และถูกวัดแรงดันโลหิต
ผารัดที่วัดความดันโลหิต (ทําจากไนลอนและผา) ชุมไปดวยเลือดของแจค ทําใหไมสามารถลางออกได แจค
ไดรับการผาตัดและเสียชีวิตในเวลาตอมา ซาราหไดรับบาดเจ็บที่สวนบนของรางกาย และถูกวัดความดันโลหิต
โดยสายรัดที่ใชกับแจคที่ยังเต็มไปดวยเลือด พยาบาลคนหนึ่งสังเกตเห็นการใชสายรัดเดียวกัน อยางไรก็ตาม
เจาหนาที่คนอื่นๆ ไมไดสนใจ หนึ่งสัปดาหตอมาผลตรวจเลือดพบวาแจคมีเชื้อเอชไอวี และเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
และการชนนั้นเพื่อการฆาตัวตาย
อภิปราย
• ใชกรณีนี้ทําใหเกิดการอภิปรายเกี่ยวกับนัยของเหตุการณนี้ และระบุถึงกระบวนการที่จะปองกันการใชสายวัด

ความดันโลหิตซ้ํา
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2
ความลมเหลวในการเช็คตําแหนงที่แทงเสนเลือดดําสําหรับหยดน้ําเกลือของผูปวยเด็ก
กรณีนี้แสดงใหเห็นถึงการแพรกระจายของการติดเชื้อที่ไดรับจากการบริการสุขภาพสามารถเกิดขึ้นไดแกผูปวย
บิดาคนหนึ่งนําลูกสาวของเขาอายุ 2 ขวบ ชื่อโซลอี้ (Chloe) มาที่หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลทองถิ่นใกลบาน
เย็นวันศุกร โซลอี้มีประวัติเปนไขหวัดมาเมื่อเร็วๆ นี้ และไดรับการดูแลและการตรวจที่หองตรวจผูปวยนอกมา
กอน แพทยไดใหเธอเขารับการรักษาดวยโรคปอดบวม มีการใหน้ําเกลือทางเสนเลือดที่เทาซายดานบน และพัน
ผาปดไว โซลอี้ไดเขาไปอยูในหอผูปวย และไดรับการดูแลโดยเจาหนาที่พยาบาล แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและ
หัวหนาแพทยในชวงวันสุดสัปดาหตําแหนงที่ใหน้ําเกลือทางเสนเลือดไมถูกตรวจจนถึงเชาวันอาทิตยเย็น (48
ชั่วโมงตอมา) แมวาจะทราบวาผิวหนังเด็กเสี่ยงตอการถูกทําลายไดใน 8-12 ชั่วโมงในเด็กเล็ก หลังกลับบานเธอ
ไดรับการรักษาที่หองตรวจผูปวยนอกซึ่งพบวาสนเทาซายเนา (necrosis) และดานบนของเทาซายเปนแผลลึก
(ulcers) ในที่ สุ ด โซลอี้ ได เข า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลเด็ ก ที่ ใหญ แ ห งหนึ่ งที่ ต อ งทํ า การรั ก ษาต อ จาก
ประสบการณของเธอ ทําใหเธอมีปญหาเรื่องพฤติกรรมเกิดขึ้นตามมา
อภิปราย
• นํากรณีศึกษานี้มาอภิปรายเกี่ยวกับการติดเชื้อและจะลดการติดเชื้อลงไดอยางไร
หัวขอที่ 10 ความปลอดภัยของผูปวยและหัตถการที่รุกล้ํา
วัตถุประสงคของการเรียน
เพื่อทําความเขาใจถึงสาเหตุหลักของเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในการผาตัดและการทําหัตถการที่รุกล้ํา
และเพื่อใหรูวาการใชคูมือแนวทางปฏิบัติ กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง และการปฏิบัติงานเปนทีม
สามารถชวยใหผูปวยถูกคน ไดรับการรักษาที่ถูกตอง ณ เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม แมวาหลักการที่อธิบายใน
หัวขอนี้จะมีความสําคัญทั้งตอเรื่องการผาตัด และหัตถการที่รุกล้ําอื่นๆ แตหลักฐานสวนใหญในวรรณกรรม
สัมพันธกับการดูแลการผาตัด
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
นักศึกษาตองรูชนิดหลักๆ ของเหตุการณที่ไมพึงประสงค ที่พบรวมกับหัตถการที่รุกล้ํา และตองทําความคุนเคย
กับกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง ที่สามารถนํามาใชปรับปรุงการดูแลจากการผาตัด และการทําหัตถการ
ที่รุกล้ํา
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
• ทําตามกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงผูปวยผิดคน ผิดขาง และผิดหัตถการ (เชน โดยการ
ทํารายการตรวจสอบ)
• ฝกปฏิบัติเทคนิคในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาด (เชน การตรวจสอบกอนผาตัด สรุปสั้นๆ กอนเริ่ม
ปฏิบัติงาน สรุปสั้นๆตอนเสร็จงาน และการแจงใหทราบถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการผาตัด)
• เขารวมประชุมทบทวนการปวยและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น
• มีความกระตือรือรนในการเปนสวนหนึ่งของทีม
• รวมปรึกษาหารือปญหากับผูปวยตลอดเวลา
ตัวอยางกรณีศึกษา

เอาไตออกผิดขางทั้งที่นักศึกษาไดทักทวงแลว
กรณีนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการใชแนวปฏิบัติที่จะทําใหถูกคน ถูกขาง ถูกหัตถการ และยังชวยแสดง
ถึงความสําคัญของหลักการ “พูดเสนอแนะตามสายการบังคับบัญชา” มีความสําคัญที่จะตองทําความตกลงกัน
วา ไมวาสมาชิกคนใดของทีมก็มีความสําคัญ เมื่อกลาวถึงเรื่องความปลอดภัยของผูปวย แมวาจะเปนนักศึกษา
ผูปวยชายอายุ 69 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อการผาตัดเอาไตขางขวาที่อักเสบเรื้อรังออก เนื่องจาก
ความผิดพลาดของเสมียน ในใบเขารับการรักษาเขียนเปน “ขางซาย” บัญชีการผาตัดคัดลอกมาจากใบเขารับ
การรักษา ผูปวยยังไมตื่นจากการนอนหลับขณะที่แพทยมาตรวจกอนผาตัด และไมไดมีการตรวจสอบจากใบเซ็น
ยินยอมของผูปวยวาตองทําการผาตัดไตขางใด ดังนั้นในหองผาตัดไดจัดทาของผูปวยเพื่อเตรียม
ผาตัดไตขางซาย และศัลยแพทยก็ติดฟลมกลับขาง ศัลยแพทยอาวุโสเริ่มผาตัดเอาไตขางซายออก นักศึกษา
แพทยที่สังเกตการณอยู ไดทักทวงขึ้นมาวาศัลยแพทยผาตัดไตผิดขาง แตศัลยแพทยไมสนใจ สองชั่วโมงหลังการ
ผาตัดจึงทราบวาเกิดความผิดพลาดขึ้น เพราะผูปวยไมมีปสสาวะออกมาเลย และตอมาผูปวยเสียชีวิต
คําถาม
- ระบุถึงโอกาสตางๆสําหรับการตรวจสอบขางของการผาตัด
- ทานคิดอยางไรที่ศัลยแพทยไมสนใจฟงนักศึกษาแพทย
- อภิปรายวาการกระทําของศัลยแพทยเปนการฝาฝนหรือเปนความผิดพลาดเชิงระบบ
หัวขอที่ 11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการใชยา
วัตถุประสงคของการเรียน
หัวขอนี้นําเสนอภาพรวมของความปลอดภัยในการใชยา และถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนและ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องใน
การที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการใชยา
เรื่องที่นักศึกษาตองรู
นักศึกษาควรรู
• ระดับของความคลาดเคลื่อนทางยา
• การใชยามีความเสี่ยงรวมดวย
• แหลงที่พบบอยของความคลาดเคลื่อน
• ที่ใดบางของกระบวนการที่ความคลาดเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได
• ความรับผิดชอบที่รวมกับการสั่งยาและการใหยา
• วิธีการที่จะรับรูสถานการณอันตรายที่พบบอย
• วิธีการที่จะใชยาอยางปลอดภัย
• ขอดีของการใชสหวิชาชีพเพื่อความปลอดภัยในการใชยา
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได
ความปลอดภัยของการใชยาเปนหัวขอที่กวาง ผูใหบริการสุขภาพที่เขาใจเรื่องนี้ และเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการใชยาจะตอง
• ใชชื่อสามัญของยา
• ปรับการสั่งยาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละคน
• ฝกปฏิบัติในการซักประวัติยาอยางละเอียด
• รูวายาใดเสี่ยงสูง
• ทําความคุนเคยกับยาที่สั่ง และ/หรือยาที่จาย

• หาเครื่องชวยจํา
• สื่อสารอยางชัดเจน
• สรางนิสัยในการใชรายการตรวจสอบ
• ใหกําลังใจผูปวยที่จะใหมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการใหยา
• รายงานและเรียนรูจากความผิดพลาด
• เขาใจและฝกปฏิบัติการคํานวณขนาดของยา และการปรับขนาดของยา เชน ในกรณีไตวาย
• ฝกคนหาปฏิกิริยาระหวางยากับยา และยากับอาหาร ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลว
ตัวอยางกรณีศึกษา
กรณีนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารกับผูปวยเกี่ยวกับยาที่เขาใช ผูปวยควรไดรับรูวาตองกินยานาน
เทาใด กรณีนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการซักประวัติการไดรับยาอยางละเอียดและถูกตอง เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงผลลัพธที่เปนลบ
ผูปวยคนหนึ่งเริ่มยาตานเลือดแข็งตัวชนิดกินในโรงพยาบาลสําหรับการรักษาลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําที่อยูลึก
(deep venous thrombosis) หลังจากที่ขอเทาหัก การรักษานี้ใชเวลานานประมาณ 3-6 เดือน อยางไรก็ตาม
ทั้งผูปวยและแพทยในชุมชนไมทราบวากินนานเทาใด ผูปวยจึงไดกินยาตอเนื่องเปนเวลาหลายป และมีความ
เสี่ยงตอเลือดออกโดยไมจําเปน ในชวงหนึ่งของการรักษาผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะสําหรับการติดเชื้อที่ฟนหลังเริ่ม
กินยาปฏิชีวนะไป 9 วัน ผูปวยรูสึกไมสบาย ปวดหลัง และความดันโลหิตต่ํา ซึ่งเปนผลมาจากเลือดออกในชอง
หลังทองชนิดเฉียบพลัน (spontaneous retroperitoneal haemorrhage) และจําเปนตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและได รับเลื อด ผลการตรวจคาการแข็งตัวของเลือดพบวานานกวาปกติ และเป นไปไดวา ยา
ปฏิชีวนะเพิ่มฤทธิ์ของยาตานเลือดแข็งตัวนี้
คําถาม
- ปจจัยหลักอะไรที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่ไมพึงประสงคนี้
- จะปองกันไดอยางไร

