
การจัดการเรยีนการสอนหัวขอความปลอดภัยของผูปวย 
หัวขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูปวยคืออะไร 
หัวขอที่ 2 ทําไมการนําปจจัยดานมนุษยมาใชจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวย 
หัวขอที่ 3 การทําความเขาใจระบบและผลของความซบัซอนในการดูแลผูปวย  
หัวขอที่ 4 การเปนสมาชิกทีมี่ประสทิธิภาพของทีม  
หัวขอที่ 5 การเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อการปองกันอันตราย  
หัวขอที่ 6 การทําความเขาใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก 
หัวขอที่ 7 การใชวิธีการปรบัปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล  
หัวขอที่ 8 การมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล 
หัวขอที่ 9 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ  
หัวขอที่ 10 ความปลอดภัยของผูปวยและหัตถการที่รุกล้ํา 
หัวขอที่ 11 การปรบัปรุงความปลอดภัยในการใชยา 
 

คูมือการสอนความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยของผูปวยตาม WHO guideline  
คณะฯ กําหนดผลลัพธทางการศึกษาดานความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุสมผล ใน

ผลลัพธ Clinical competency (C1) โดยระบุผลลัพธในแตละระดับ และวิธีการประเมินผล 
ผลลัพธระดับที่ 1 บอกหลักการเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล  
ผลลัพธระดับที่ 2 วิเคราะหสถานการณที่เก่ียวของภายใตหลักการของความปลอดภัยของผูปวยและ
การใชยาอยางสมเหตุผล  

ผลลัพธระดับที่ 3 ดูแลผูปวยไดอยางปลอดภัยภายใตหลักการของความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยาง
สมเหตุผล 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนหัวขอความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล 
1. ระบุหัวขอการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผูปวยใน คูมือนิสิต/มคอ3/ตารางสอน 
2. กําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เชน สอดแทรกหัวขอบรรยาย สอดแทรกหัวขอเพ่ือ
อภิปรายกลุมใน PBL หรือการสอนกลุมยอย 
3. กําหนดวิธีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เชน การประเมินความรูโดยการสอบ MCQ/CRQ การ
ประเมินทักษะจากการอภิปรายกลุม เปนตน 
4. รายงานและสรุปผลลัพธของการจัดการเรียนการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในรายวิชาน้ันๆ โดยรายงานใน 
มคอ3 และรายงานใหกรรมการรายวิชา/กรรมการพรีคลินิก/กรรมการหลักสูตร 
 
แนวทางการจัดการเรยีนการสอนระดับชัน้พรคีลนิิก 

สอดแทรกหัวขอบรรยาย สอดแทรกหัวขอเพ่ืออภิปรายกลุมใน PBL เปนตน ในหัวขอตางๆดังตอไปน้ี  
หัวขอที่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้พรคีลนิิก 

หัวขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูปวยคืออะไร 
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพ่ือใหเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในผูปวย เชน 
การยกกรณีตัวอยางการสั่งเจาะเลือดผูปวยผิดคน หรือสั่งเจาะเลือดซ้ําซอน หรือการติดฉลากช่ือผูปวยไมตรง
กับสิ่งสงตรวจ เปนตน 
หัวขอที่ 2 ทําไมการนําปจจัยดานมนุษยมาใชจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวย 
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพ่ือใหเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในผูปวยจากปจจัยดานมนุษย 
เชน 
การยกกรณีตัวอยางการใชเทคโนโลยีตางๆมาทดแทนการทํางานที่อาจเกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของ
มนุษย  
หัวขอที่ 3 การทําความเขาใจระบบและผลของความซบัซอนในการดูแลผูปวย  
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการมีระบบในการดูแลผูปวย เชน 
การยกกรณีตัวอยางใหนิสิตอภิปรายถึงขั้นตอนการตรวจเลือด จะตองออกแบบระบบอยางไรต้ังแตผูปวยที่เดิน
เขามาในโรงพยาบาล ไปหองตรวจเลือด การสงผลเลือด การรายงานผล เปนตน 
หัวขอที่ 4 การเปนสมาชิกทีมี่ประสทิธิภาพของทีม  
ตัวอยางการสอดแทรกหัวขอใน PBL เพ่ือใหเห็นความสําคัญของสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพในการดูแล
ผูปวย เชน 
การยกกรณีตัวอยางใหนิสิตอภิปรายหาขอมูล ของการสมาชิกของทีมที่จําเปนตองมี และหนาที่ของแตละคน 
ในการดูแลผูปวยในแผนกฉุกเฉิน เชน แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล นักรังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย 
เภสัชกร พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถฉุกเฉิน ฯลฯ 



การใชยาอยางสมเหตุผล 
วัตถุประสงค 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ผูเรียน: 
1. เขาใจหลักการและตระหนักถึงความสําคัญของการใชยาอยางสมเหตุผล 
2. สามารถเขียนใบสั่งยาหรือพิจารณาใบสั่งยา ที่มีความสอดคลองกับคําจํากัดความ ขั้นตอนและกรอบ
ความคิดในการใชยาอยางสมเหตุผล 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชยาอยางสมเหตุผล 
ประเด็นสําคัญสําหรับการเรียนรู 
การใชยาอยางไมสมเหตุผล เปนปญหาที่พบไดบอย และจําเปนตองไดรับการแกไขเน่ืองจากสงผลเสียตอ
ผลการรักษา นําอาการไมพึงประสงคไปสูผูปวยโดยไมจําเปน ชักนําการเกิดเช้ือด้ือยาใหเพ่ิมสูงขึ้น และทําให
สูญเสียคาใชจายโดยเปลาประโยชน 
2. การสั่งยาทกุครั้งควรมีความสอดคลองกับคําจํากัดความของการใชยาอยางสมเหตุผล 
3. การสั่งยาทุกครั้งควรพิจารณาอยางรอบคอบโดยใชความคิดอยางเปนขั้นตอน ภายใตกรอบความคิด 10 
ประการในการใชยาอยางสมเหตุผล (ดูเน้ือหาหลัก Part I หนา 11) 
4. การไมทบทวนกรอบความคิดทั้ง 10 อยางเปนขั้นตอนขณะสั่งยา อาจนําไปสูการใชยาที่ไมสมเหตุผล 
5. การใชยาอยางสมเหตุผลจะไมเกิดขึ้น หากแพทยขาดซึ่งความรู ทักษะ และเจตคติที่จะใชยาอยางสมเหตุผล 
รวมทั้งขาดความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
ความรูพ้ืนฐานที่พึงม ี
1. เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน โดยเฉพาะหมวดหมูยา กลไกการออกฤทธ์ิ และผลขางเคียง 
2. ทักษะการสบืคนขอมูลทางยาและสุขภาพ 
การจัดประสบการณเรียนรู 
การจัดการเรียนการสอน ในแตละโมดูลยอย สามารถใชรูปแบบ small และ large group discussion 
อภิปรายและวิเคราะหกรณีตัวอยาง ซึ่งอาจใชผูสอนเพียง 1 คน และอาจใช Facebook group ในการ
อภิปราย 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับชัน้คลินิก 
สอดแทรกหัวขอบรรยาย หรืออภิปรายกลุมยอยโดยใชตัวอยางกรณีศึกษา เพ่ือใหนิสิตสามารถ

ประยุกตความรูเรื่องความปลอดภัยในผูปวยในการเรียนการสอนระดับช้ันคลินิก  
 

รายละเอียดการสอนกรณศีกึษา 
หัวขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูปวยคืออะไร 
วัตถุประสงคของการเรียน 
นักศึกษาควรเขาใจถึงสาขาวิชาความปลอดภัยของผูปวย และบทบาทของความปลอดภัยของผูปวยในการลด
อุบัติการณ และผลกระทบตอเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหเหลือนอยที่สุด เชนเดียวกันก็ตองเขาใจวิธีการแกไข 
เพ่ือการคืนสภาพใหมากที่สุดจากเหตุการณเหลาน้ัน 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
• ผลเสียทีม่ีสาเหตุจากความผิดพลาดในการรักษา และความลมเหลวของระบบ 
• บทเรียนที่เกีย่วกับความผิดพลาด และระบบที่ลมเหลวจากภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 
• ประวัติศาสตรเรื่องความปลอดภัยของผูปวย และรากฐานของวัฒนธรรมการตํานิ 
• ความแตกตางระหวางความลมเหลวของระบบ การฝา ฝน กฎ และความผิดพลาด 
• รูปแบบของความปลอดภัยของผูปวย 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
นักศึกษาตองประยุกตเรื่องความปลอดภัยของผูปวยไปใชในทุกกิจกรรมของวิชาชีพ ตองแสดงสมรรถนะที่จะ
ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของผูปวยที่มีตอการใหการดูแลที่ปลอดภัย 
 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
ความปลอดภัยของผูปวยในบริบทของผดุงครรภ 
กรณีน้ีเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงและผลที่ตามมาของการมองขามผลลัพธที่สําคัญ 
แมรี่ (Mary) ต้ังครรภได 26 สัปดาหและเขารับการฝากครรภ เธอไดรับธาตุเหล็กเพ่ือรักษาอาการซีดเล็กนอย
ของเธอ ซึ่งทําใหเธอทองผูกเปนบางครั้ง อาการทองผูกไดรับการรักษาโดยการเปลี่ยนชนิดอาหาร นอกจากน้ี
เธอยังมีปญหาติดเช้ือในชองคลอดหลายครั้งในขณะต้ังครรภแตไมรุนแรง เมื่อเริ่มตนสัปดาหที่ 27 ของการ
ต้ังครรภ 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 แตมีเลือดออกและรูสึกเหน่ือยมาก ผดุงครรภบอกแมรี่วา เลือดออก
เล็กนอย เปนอาการปกติภายหลังจากการตรวจภายใน และขอใหเธอพักผอนใหมากขึ้น  
สี่วันตอมาหลังจากที่แมรี่ไปตรวจครั้งสุดทาย แมรี่สังเกตวามีนํ้าออกมาทางชองคลอดมากขึ้น มีอาการทองปน
เปนระยะๆ ดังน้ันเธอจึงติดตอผดุงครรภคนเดิมทางโทรศัพท และเชนเคย ผดุงครรภใหความมั่นใจกับแมรี่วา 
อาการทองปนของเธอมาจากทองผูก และการที่นํ้าออกมามากทางชองคลอดเปนอาการปกติของการต้ังครรภ 
แมรี่มีอาการมดลูกบีบตัวมากขึ้นอยางสม่ําเสมอ และถูกนําสงโรงพยาบาลแมและเด็ก เพ่ือทําการคลอดกอน 
กําหนด และแมรี่คลอดลูกกอนกําหนดออกมาเปนเพศหญิง 
12 ช่ัวโมงหลังคลอด เด็กไดรับการวินิจฉัยวาปอดบวม โดยพบวาม ี



การติดเช้ือสเตร็ปโตคอคคัส อกาแลคเวีย (กรุปบี เช้ือสเตร็ปโตคอคคัส) ทราบ 
จากการใชไมพันสําลีเอานํ้าจากชองคลอดไปเพาะเช้ือ เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
คําถาม 
- ปจจัยอะไรที่มีอยูที่ทําใหผดุงครรภยังคงการวินิจฉัยเดิม 
- อะไรคือปจจัยภายใตระบบที่ทําใหแมรี่คลอดกอนกําหนดและทําใหลูกปอดบวม 
หัวขอที่ 2 ทําไมการนําปจจัยดานมนุษยมาใชจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวย 
วัตถุประสงคของการเรียน  
นักศึกษาควรเขาใจความสัมพันธระหวางปจจัยดานมนุษยและความปลอดภัยของผูปวย และนําความรูน้ีมาใชใน
สถานที่ที่ประกอบวิชาชีพ/คลินิก 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาจําเปนตองรูความหมายของคําวา ปจจัยดานมนุษย และเขาใจความสัมพันธระหวางปจจัยดานมนุษย
กับความปลอดภัยของผูปวย 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
นักศึกษาจําเปนที่จะตองนําความรูในเรื่องปจจัยดานมนุษยมาใชในการปฏิบัติงานบริการผูปวย 
 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
การอดนอนของเจาหนาที่ 
หลังจากที่เธอปฏิบัติงานมา 36 ช่ัวโมง ในสถาบันการศึกษาทางการแพทยใหญแหงหน่ึง แพทยประจําบานปที่
หน่ึงสาขาอายุรศาสตรก็ขับรถกลับบาน เกือบจะถึงบานอยูแลว เธอเผลอหลับคาพวงมาลัย และไปชนเขากับรถ
ของผูหญิงคนหน่ึง อายุ 23 ป ซึ่งทําใหผูหญิงคนน้ีไดรับความกระทบกระเทือนทางสมอง และมีความพิการ
ตลอดชีวิต 
ผูหญิงที่ไดรับบาดเจ็บ ฟองสถาบันน้ันถึงการใหงานที่ไมเหมาะสม ขอกลาวหาบรรยายวา “สถาบันน้ันรูหรือได
รับรูแลววา แพทยทานน้ันไดปฏิบัติงานเปนเวลา 34 ช่ัวโมง จากจํานวนทั้งหมด 36 ช่ัวโมงที่ตองทํา เธอ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ และเปนการปฏิบัติงานที่สถาบันรูหรือไดรับรูวาแพทยทานน้ันเหน่ือยลามากจากช่ัวโมง
การปฏิบัติงานที่มากเกินไป และออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ความสามารถในการตัดสินใจลดลงเพราะเธอ
อดนอน” 
คําถาม 
- ทานเคยพบเห็นสถานการณแบบเดียวกันน้ีหรือไมกับเพ่ือนของทานคนใดคนหน่ึง หรือผูรวมงานของทาน 
- หากทานเคยเจอสถานการณเชนน้ี ทานจะใหคําแนะนํา อยางไรแก แพทยประจําบานคนน้ีที่ปฏิบัติงานมา 36 
ช่ัวโมงแลว 
- ทานเห็นดวยหรือไมวาสถาบันตองมีสวนรวมรับผิดชอบแกผูหญิงคนน้ีซึ่งตองพิการตลอดชีวิต 
- มีวิธีการใดที่ทานจะแนะนําที่จะปองกันเหตุการณทํานองน้ีมิใหเกิดขึ้นอีก 
หัวขอที่ 3 การทําความเขาใจระบบและผลของความซบัซอนในการดูแลผูปวย 
วัตถุประสงคของการเรียน  
ทําความเขาใจวาการคิดอยางเปนระบบสามารถทําใหเกิดการปรับปรุงการบริการสุขภาพใหดีขึ้นไดอยางไรและ
ลดเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหนอยลงไดอยางไร 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาสามารถอธิบายคําวา ระบบและระบบที่มีความซับซอน วามีความสัมพันธกับการบริการสุขภาพ



อยางไร และทําไมการแกปญหาโดยใชวิธีการเชิงระบบในเรื่องความปลอดภัยของผูปวยจึงเหนือกวาวิธีการเดิม 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึงองคประกอบของระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
 
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1 
ความลมเหลวที่จะใหยาปฏิชีวนะ เพ่ือการปองกันกอนผาตัดในเวลาที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติ 
ตัวอยางน้ีช้ีใหเห็นความสําคัญวา การบริการสุขภาพมีความยากลําบากอยางไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในวินาที
สุดทาย 
วิสัญญีแพทยและศัลยแพทยไดปรึกษากันถึงการใหยาปฏิชีวนะกอนการผาตัดถุงนํ้าดีออกโดยการสองกลอง 
วิสัญญีแพทยรายงานวาผูปวยแพยาเพนนิซิลิน ศัลยแพทยจึงแนะนําใหใชคลินดามัยซิน (Clindamycin) แทน
วิสัญญีแพทยจึงเดินไปหายาน้ีแตกลับมาและบอกแกพยาบาลหมุนเวียนประจําหองผาตัดวาไมพบยา พยาบาล
หมุนเวียนจึงโทรศัพทไปสั่งยา วิสัญญีแพทยอธิบายวา เขาไมสามารถสั่งยาได เพราะไมเห็นฟอรมที่ใชในการสั่ง
ยา (หลังจากที่เขาไดหาฟอรมจนทั่วแลว) พยาบาลหมุนเวียนยืนยันวายา “กําลังมา” ศัลยแพทยไดลงมือผาไป
แลวประมาณ 6 นาทียาปฏิชีวนะจึงมาถึงหองผาตัดและก็ไดใหแกผูปวยทันที การไดรับยาเกิดขึ้นหลังจากที่ได
เริ่มผาตัดไปแลว ซึ่งไมตรงตามแนวปฏิบัติที่ตองใหยากอนการผาตัด เพ่ือจะปองกันการติดเช้ือที่แผลผาตัด 
คําถาม 
- เราสามารถที่จะทําอะไรไดบางที่จะทําใหมั่นใจไดวา จะไมเกิดเหตุการณเชนน้ีอีกในอนาคต 
- เรื่องน้ีแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการสื่อสารระหวางสาขาอยางไร 
- ใครสามารถที่จะหยุดการผาตัดไวกอนได ในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น 
 
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2 
ความสําคัญของการสื่อสารระหวางสหสาขาวิชาชีพ 
ในหลายๆ กรณีของการเสียชีวิตที่หลีกเลี่ยงไดของมารดาขณะคลอดที่ดําเนินการไตสวนที่ปกปดเปนความลับ
ของสหราชอาณาจักร พบวาการดูแลขาดความรวมมือกันระหวางสหสาขาวิชาชีพและระหวางหนวยงานและ
ปญหาการสื่อสาร รวมทั้งความรวมมือกันที่ไมดีหรือไมมีระหวางสมาชิกในทีมดูแล การปรึกษาทางโทรศัพทที่ไม
เหมาะสมหรือไมเพียงพอความลมเหลวที่จะแบงปนขอมูลขาวสารระหวางผูใหบริการสุขภาพรวมทั้งเวชปฏิบัติ
ทั่วไปและทีมที่ดูแลมารดาหลังคลอด และทักษะระหวางบุคคลที่ไมดี การศึกษาน้ียังพบประเด็นอ่ืนที่เก่ียวของ
กับการดูแลของผดุงครรภในวงจรของการใหบริการ น่ันคือความลมเหลวที่จะช้ีสิ่งที่เบ่ียงเบนไปจากปกติ ซึ่งมี
ผลทําใหหญิงต้ังครรภไมไดถูกสงตอ เพ่ือใหไดรับการประเมินทางการแพทยที่เหมาะสม กรณีศึกษาดังตอไปน้ีได
ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของ 
ประเด็นน้ี 
ผูลี้ภัยที่อายุนอยและมีนํ้าหนักนอยและพูดภาษาอังกฤษไมได และมีระดับความเขมขน เลือดตํ่า ไดรับการนัด
หมายใหไดรับบริการที่มีผดุงครรภเปนหัวหนาทีม สามีของเธอพูดภาษาอังกฤษไดแตไมคอยดีทําหนาที่เปนลาม 
เธอถูกรับไวรักษาในโรงพยาบาลในขณะที่อายุครรภมากแลวดวยอาการเลือดออกและปวดทอง เธอไดรับการ
วินิจฉัยวาทองผูก แมวาผลการทํางานของตับจะผิดปกติ และเธอก็ไดรับการจําหนายใหกลับบาน 2-3 สัปดาห
ตอมาเธอเขามารับการรักษาอีกครั้งดวยอาการเชนเดิม และแมวาผลการตรวจเลือดซ้ําจะผิดปกติ ทางทีมที่ดูแล
ก็ไมไดปรึกษาเพ่ือขอความเห็นทางการแพทยจากผูอาวุโสกวา และเธอก็ไดรับการจําหนายใหกลับบานเชนเดิม 
2-3 วันตอมาเธอตองเขารับการรักษาโรงพยาบาลดวยอาการที่ทรุดลงมาก ดวยอาการตับและอวัยวะอ่ืนๆ 



ลมเหลวและบุตรในครรภของเธอก็เสียชีวิตในชวงน้ัน ทั้งๆที่เธอมีอาการรุนแรง การดูแลของเธอยังขาดการ
ประสานงานกันและแมวาเธอจะไดรับการตรวจโดยแพทยประจําบานอาวุโสในสาขาการดูแลผูปวยวิกฤตแตเธอ
ก็ยังคงไดรับการรักษาอยูที่หองคลอด หญิงคนน้ีเสียชีวิตในอีก 2 วันตอมาดวยอาการเลือดแข็งตัวที่กระจายทั่ว
รางกาย (disseminated intravascular coagulation) ที่สัมพันธกับตับที่เปนไขมัน (fatty liver) จากการ
ต้ังครรภ 
คําถาม 
- ใชแนวคิดเชิงระบบ อธิบายถึงปจจัยที่อาจจะมีสวนทําใหเกิดการเสียชีวิต และเหตุการณทํานองเดียวกันน้ีจะ
สามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นอีกไดอยางไรในอนาคต 
หัวขอที่ 4 การเปนสมาชิกทีมี่ประสทิธิภาพของทีม  
วัตถุประสงคของการเรียน  
นักศึกษาควรเขาใจถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานเปนทีมในการดูแลรักษา และรูวาทําอยางไรจึงจะเปน
สมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม โดยตระหนักวาในขณะที่เปนนักศึกษาน้ัน เขาเปนสมาชิกของหลายทีมดวยกัน 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู 
เรื่องที่นักศึกษาตองเรียนรูสําหรับหัวขอน้ีประกอบดวย ความเขาใจทั่วไปของทีมประเภทตางๆ ในการบริการ
สุขภาพ ทีมทําใหการดูแลผูปวยดีขึ้นไดอยางไร ทีมสรางมาไดอยางไร ทีมมีการพัฒนาใหเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพและมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพไดอยางไร เทคนิคการสื่อสารเทคนิคในการแกปญหาการไมเห็น
ดวยและความขัดแยง อุปสรรคตอการปฏิบัติงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของทีม 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
การนําหลักการการปฏิบัติงานเปนทีมดังตอไปน้ีไปใชจะชวยสงเสริมใหการบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• พึงระลึกวาคานิยมและสมมุติฐานที่ยึดถือ มีผลตอปฏิสัมพันธระหวางกันอยางไร เรื่องน้ีมีความสําคัญมาก เมื่อ
ผูปวยและผูดูแลมาจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
• ใหความใสใจกับสมาชิกอ่ืนๆ ในทีม และตระหนักวาปจจัยทาง 
จิตสังคมมีผลตอปฏิสัมพันธของทีมอยางไร 
• พึงระวังเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอทีม 
• นําผูปวยเขามาเปนทีมดวยหรือนําครอบครัวเขามารวมทีมดวยเมื่อเห็นวาเหมาะสม 
• ใชเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 
• ใชเทคนิคการสนับสนุนซึ่งกนัและกัน 
• แกปญหาความขัดแยง 
• เปดใจตอการเปลี่ยนแปลงและการสังเกตพฤติกรรม 
 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
ความลมเหลวของการสงตอขอมูลระหวางศัลยแพทยและการยืนยันสมมุติฐาน เปนผลใหเกิดเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคตอผูปวย 
ตัวอยางน้ีช้ีใหเห็นความสําคัญของการหมุนเวียน (dynamics) แพทยผาตัดฝกหัดกับศัลยแพทยและการเขาๆ 
ออกๆ หองผาตัดของศัลยแพทยสามารถทําใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคไดอยางไร กอนที่จะนําผูปวยเขา
หองผาตัดเพ่ือทําการผาตัดเบ่ียงกระเพาะอาหาร (gastric bypass) พยาบาลคนที่หน่ึงรายงานใหกับพยาบาล
คนที่สองวา “ผูปวยแพมอรฟนและลวดเย็บแผล” ขอมูลน้ีไดมีการแจงซ้ําอีกครั้งแกศัลยแพทยและวิสัญญีแพทย



กอนที่จะเริ่มลงมือผาตัดเมื่อการผาตัดใกลสิ้นสุดลง ศัลยแพทยออกจากหองผาตัด ปลอยใหแพทยเฟลโลว 
(fellow) ทางศัลยกรรมคนหน่ึงและแพทยประจําบานสองคนทําตอใหเสร็จ ตอมาแพทยเฟลโลวก็ออกจากหอง
ผาตัด ปลอยใหแพทยประจําบานสองคนปดแผลผาตัด แพทยประจําบานศัลยกรรมสองคนน้ันได 
ทําการเย็บแผลผาตัดโดยใชลวดเย็บแผลไปตามความยาวของแผลผาตัดเขาเย็บแผลผาตัดที่สองกลองสามแผล
ดวยลวดเย็บแผลเชนกัน เมื่อแพทยประจําบานเริ่มทําการเย็บโดยใชลวดเย็บแผล มีนักศึกษาแพทยคนหน่ึงไดสง
กระดาษแผนหน่ึงจากแฟมผูปวยใหแกแพทยประจําบาน นักศึกษาแพทยไดแตะไหลแพทยประจําบานหน่ึงใน
น้ัน ชูกระดาษน้ีใหอาน และกลาววาผูปวยแพลวดเย็บแผล แพทยประจําบานดูที่กระดาษแผนน้ัน และกลาววา 
“ผูปวยไมสามารถที่จะแพลวดเย็บแผล” ศัลยแพทยกลับเขามายังหองผาตัดในขณะที่แพทยประจําบานกําลังปด
แผลผาตัดดวยลวดเย็บแผล เขามองมาที่แพทยประจําบานที่กําลังปดแผลผาตัด และเขาบอกกับแพทยประจํา
บานวาผูปวยไมตองการลวดเย็บแผล และบอกวาแพทยประจําบานควรเอาลวดเย็บแผลออก และใชการเย็บ
แผลผาตัดแทน ศัลยแพทยขอโทษที่ลืมบอกวาผูปวยแพลวดเย็บแผล แพทยประจําบานคนหน่ึงถามวา มีการแพ
ลวดเย็บแผลไดดวยหรือ ศัลยแพทยกลาวขึ้นวา “น่ันไมใชเรื่องสําคัญ แตผูปวยไดรับการยืนยันวาแพ” ทําให
แพทยประจําบานตองเอาลวดเย็บแผลออกหมด และใชการเย็บแผลดวยไหมแทน ซึ่งก็ตองกินเวลาไปอีก 30 
นาที 
อภิปราย 
- อภิปรายวากรณีน้ีไดแสดงใหเห็นวา การสื่อสารที่ชัดเจนระหวางสมาชิกทั้งหมดในทีมมีความสําคัญไดอยางไร 
รวมไปถึงเรื่องความจําเปนและความปรารถนาของผูปวย 
หัวขอที่ 5 การเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อการปองกันอันตราย 
วัตถุประสงคของการเรียน  
เพ่ือทําความเขาใจถึงธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการสําหรับผูใหบริการสุขภาพสามารถเรียนรูจาก
ความผิดพลาด เพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของผูปวย 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
เรื่องที่นักศึกษาตองรูของหัวขอน้ีคือ ความเขาใจวาตนเองสามารถเรียนรูจากความผิดพลาดไดอยางไร และ
ความเขาใจตอความสําคัญของคําตอไปน้ี ความผิดพลาด พลั้งเผลอ (slip) เพิกเฉยละเลย (lapse) การฝาฝน
สถานการณเกือบพลาด และอคติจากการมองยอนเหตุการณ 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
เมื่อจบหลักสูตรเรื่องที่นักศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติไดคือ 
• ระบุปจจัยดานสถานการณและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเพ่ิมโอกาสของความผิดพลาด 
• มีสวนรวมในการวิเคราะหเหตุการณที่ไมพึงประสงคและฝกฝนกลวิธีลดความผิดพลาด 
 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
กรณีศึกษาดังตอไปน้ีมีความเกี่ยวของกับการใหยาวินคริสตีน (Vincristine) และเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่
ตามมา 

ผูชายอายุ 28 ป เปนโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดเบอรกิต (Burkitt’s lymphoma) ไดรับยาเมทโทเท
รกเซททางนํ้าไขสันหลัง แพทยไดเขียนบันทึกไววา “ไดใหยาวินคริสตีนและยาเมทโทเทรกเซททางนํ้าไขสันหลัง
ตามที่กําหนดแลว” ฉลากเตือนบนวินคริสตีนไมสมบูรณ พิมพดวยตัวพิมพขนาดเล็กและแพทยอานในหองที่มืด 
ไมมีใครรูวาเกิดความผิดพลาดขึ้นจนกระทั่ง 5 วันตอมาหลังจากผูปวยมีอาการอัมพาตของขาทั้งสองขาง และ
ผูปวยเสียชีวิต 28 วันตอมา 



คําถาม 
- ปจจัยอะไร ที่มีอยูที่เปนสาเหตุของความผิดพลาดในตัวอยางขางตน 
- ขั้นตอนอะไร ที่องคกรควรทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเหตุการณที่รายแรงน้ีจะไมเกิดซ้ํา 
- หากทานเปนผูจัดการโรงพยาบาล ทานจะทําอยางไรในแตละกรณีขางตน 
หัวขอที่ 6 การทําความเขาใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก 
วัตถุประสงคของการเรียน  
รูวิธีการนําหลักการจัดการความเสี่ยงมาใช โดยการระบุ การประเมินและการรายงานถึงอันตรายและโอกาส
เสี่ยงในที่ปฏิบัติงาน 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาจําเปนตอง 
• รูวิธีการรวบรวมขอมูลความเสี่ยง 
• เขาใจความพรอมที่จะปฏิบัติงาน (fitness-to-practise) ในสาขาวิชาชีพของตน และความรับผิดชอบของ
บุคคลตอการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก 
• วิธีการรายงานความเสี่ยงหรืออันตรายในที่ปฏิบัติงาน 
• รูวาเมื่อใดและอยางไรที่จะขอความชวยเหลือจากผูแนะนํา ผูนิเทศผูอาวุโส หรือบุคลากรอ่ืนๆ 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
นักศึกษาจําเปนตอง 
• เก็บบันทึกการดูแลใหถูกตองและครบถวน 
• มีสวนรวมในการประชุมเพ่ืออภิปรายการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย 
• ตอบสนองอยางเหมาะสมแกผูปวยและครอบครัวหลังจากการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
• ตอบสนองอยางเหมาะสมตอขอรองเรียน 
• รักษาสุขภาพของตนเอง 
 
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1 
ความไมพอเพียงในการปฏิบัติของแพทยศัลยกรรมกระดูก-ระบบการจัดการ 
บันทึกที่ถูกตองและอานออกเปนสิ่งสําคัญสาํหรับการคงอยูอยางตอเน่ืองของการดูแล 
ไบรอัน (Brian) ไดรับการรักษากับผูเช่ียวชาญเฉพาะทางที่จบใหมและตองการไดบันทึกการผาตัดเขาของเขา
เมื่อสองปที่แลวจากศัลยแพทยกระดูก เมื่อบันทึกมาถึง แพทยทานน้ีก็บอกกับไบรอันวา บันทึกน้ันไมดีพอ 
บันทึกน้ันไมมีขอความที่มีความหมายชัดเจนเกี่ยวกับการยินยอมในการผาตัดของไบรอัน และยังพบวามีชองวาง
ของขอมูลที่บันทึกในการรายงานของการผาตัด และไมมีเอกสารเก่ียวกับคําแนะนําดวยวาจาของศัลยแพทย
กระดูก ที่เก่ียวกับความเสี่ยงและอาการแทรกซอนของการผาตัด ไบรอันผิดหวังเมื่อพบวาศัลยแพทยไมได
ติดตามการรักษาหลังการผาตัด 
คําถาม 
- ปจจัยอะไรทีม่ีอยูที่ทําใหเอกสารของการผาตัดครั้งแรกของไบรอันไมดี 
 
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2 
การสื่อสารที่ไมดี 
กรณีน้ีเปนตัวอยางของความผิดที่พบไดบอย ผูปวยไดรับใบสั่งยาปฏิชีวนะ แตไดรับยาเบาหวานมาแทน ทําให



เกิดอาการช็อกจากภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า 
แพทยทานหน่ึงไดสั่งยาปฏิชีวนะและยาแกปวดใหแกผูปวยคนหน่ึงหลังจากที่ไดรับการถอนฟน ยาที่สั่งคือ 
อะม็อกซี่ซิลิน (amoxicillin) ช่ือยาที่เขียนในใบสั่งยาไมชัดเจน เภสัชกรจึงอานผิดและจายยา กลิเบนคลาไมด 
(glibenclamide) ซึ่งเปนยาเบาหวาน คืนน้ันผูปวยตองรีบมาหองฉุกเฉินเพ่ือรักษาอาการช็อกจากภาวะนํ้าตาล
ในเลือดตํ่า 
คําถาม 
- ปจจัยอะไรที่มีสวนที่ทําใหผูปวยรายน้ีปวย 
- ควรรายงานความผิดพลาดไปยังใคร 
- ใครควรเขียนรายงาน 
- ควรใชขอมูลอยางไรเมื่อไดรับรายงานมา 
หัวขอที่ 7 การใชวิธีการปรบัปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล  
วัตถุประสงคของการเรียน  
อธิบายหลักการปรับปรุงคุณภาพและวิธีพ้ืนฐาน และเครื่องมือที่ใชวัดการปรับปรุงความปลอดภัยของผูปวย
ผลลัพธสําคัญคือนักศึกษาเขาใจเน้ือหาที่นําเสนอในหัวขอน้ี เพราะการปรับปรุงจะประสบความสําเร็จและคงอยู
ไดเกิดจากการวัดอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามหัวขอน้ีเปนหัวขอหน่ึงที่สอนใหเขาใจไดยาก เพราะวาองคกร
บริการสุขภาพจํานวนมากไมมีทรัพยากรหรือความรูในการวัดเฉพาะงานตางๆ ของงานบริการสุขภาพ วิธีการที่
มีประสิทธิภาพที่จะทําใหนักศึกษาเขาใจถึงประโยชนของการนําวิธีปรับปรุงไปใชคือ การสังเกตหรือเขารวมใน
กิจกรรม การปรับปรุงคุณภาพในสถานบริการสุขภาพ/แหลงฝกปฏิบัติน้ัน นักศึกษาสามารถนําหลักการและ
เครื่องมือที่นําเสนอในหัวขอน้ีไปใชในโครงการปรับปรุงตนเอง เชน การปรับปรุงนิสัยการเรียน การพัฒนา
วิธีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การใหเวลากับเพ่ือนและครอบครัวมากขึ้น 
สิ่งที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาควรสามารถอธิบาย 
• วิทยาศาสตรการปรับปรุง 
• แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน 
• หลักการปรับปรุง 
• บทบาทของการวัดการปรับปรงุ 
สิ่งที่นักศึกษาตองปฏิบัติได 4 
• ระบุโอกาสที่จะใชวิทยาศาสตรความปลอดภัยในการวิเคราะหความผิดพลาด 
• เห็นคุณคาของวิธีการปรับปรุงตางๆที่จัดทําขึ้นเพ่ือการลดอันตรายตอผูปวย 
• ประยุกตใชเครื่องมือการปรับปรุงอยางนอยหน่ึงเครื่องมือในบริบทคลินิก 
• รวมในกิจกรรมการปรับปรุง (หากเปนไปได) 
 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
การอภิปรายกลุมยอย โดยกําหนดหัวขอ เชน การใหบรกิารผูปวยเพ่ือลดความผิดพลาด การลดความเสี่ยงจาก
การใหบริการ เปนตน 
โดยในช้ันเรียนสามารถแบงเปนกลุมเล็ก และใหนักศึกษาในแตละกลุมมาเปนผูนําอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพ และประโยชนที่ไดรับของวิธีการปรับปรุงคุณภาพ และเมื่อใดที่ควรนํามาใช ในพ้ืนฐานการคิดที่เปน
ระบบ เชน PDSA (plan do study act) เปนตน 



หัวขอที่ 8 การมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล 
วัตถุประสงคของการเรียน  
วัตถุประสงคของหัวขอน้ีคือ ใหนักศึกษารูและเขาใจวิธีการที่ผูปวยและผูดูแลสามารถปฏิบัติงานเปนพันธมิตรใน
การดูแล ทั้งเพ่ือชวยปองกันอันตรายและชวยในการเรียนรูจากเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาจําเปนตองเขาใจเทคนิคการสื่อสารพ้ืนฐาน การยินยอมโดยการบอกกลาว/ตัวเลือกของกระบวนการ 
และหลักการของการใหขอมูลแกผูปวยอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
นักศึกษาจําเปนตอง 
• กระตือรือรนที่จะกระตุนใหผูปวยและผูดูแลแลกเปลี่ยนขอมูล 
• กระตือรือรนที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปวยและผูดูแล 
• แสดงความเขาใจ ความซื่อสัตยและใหความเคารพตอผูปวยและผูดูแล 
• สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
• ใหขอมูลผูปวยอยางเหมาะสมและไดรับความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวสําหรับการรักษาและการทํา
หัตถการและสนับสนุนผูปวยในการเลือกการรักษาตามที่ไดรับขอมูล 
• แสดงความเคารพในความแตกตางของผูปวยแตละคน ศาสนา วัฒนธรรมความเช่ือสวนบุคคลและความ
จําเปนของแตละคน 
• อธิบายและเขาใจขั้นตอนพ้ืนฐานของกระบวนการใหขอมูลแกผูปวยอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 
• รับมือกับการรองเรียนของผูปวยดวยความเคารพและเปดเผย 
• นําแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของผูปวยไปใชในทุกกิจกรรมทางคลินิก 
• แสดงความสามารถในการตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแลเพ่ือการบริหาร
จัดการทางคลินิกที่ดี 
วิธีสรางการมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล 
เมื่อนักศึกษาฝกงานกับผูปวยควรปฏิบัติดังน้ี 
• ใหกําลังใจผูปวยและผูดูแลอยางเต็มที่ในการที่เขาจะใหขอมูล 
• แสดงความเห็นอกเห็นใจซื่อสัตยและเคารพผูปวยและผูดูแล 
• สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
• ขอรับความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวดวยทาทางที่เหมาะสม 
• จําไววาการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนกระบวนการมิใชเปนเหตุการณนักศึกษาควรใหโอกาสแกผูปวยที่จะซักถาม 
• แสดงความเคารพตอความแตกตางของผูปวยแตละคน ศาสนาความเช่ือทางวัฒนธรรมและความตองการของ
แตละคน 
• เขาใจและอธิบายขั้นตอนพ้ืนฐานของกระบวนการการใหขอมูลแกผูปวยอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 
• นําความคิดการมีสวนรวมของผูปวยไปใชในกิจกรรมของทุกคลินิก 
• แสดงความสามารถถึงการรับรูที่จะนําการมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแลมาใชในการบริหารจัดการทางคลินิก
ใหดี 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
การยอมรับความคลาดเคลื่อนทางยา 
กรณีศึกษาน้ีอธิบายถึงการตอบสนองตอความคลาดเคลื่อนทางยาในสถานบริการสําหรับผูสูงอาย ุ



แฟรงค (Frank) อยูในสถานบริการผูสูงอายุ คืนหน่ึงพยาบาลให อินซูลินแกแฟรงค ทั้ งที่ เขาไมไดเปน
โรคเบาหวาน พยาบาลรูวาตนเองทําผิดทันทีและรีบแจงใหเจาหนาที่คนอ่ืนมาชวยเหลือ ซึ่งเจาหนาที่คนน้ีได
บอกแฟรงคและครอบครัว สถานบริการรีบสงแฟรงคไปยังโรงพยาบาลทันที เขาไดรับดูแลสังเกตอาการจนหาย
ดี กอนที่จะสงกลับมาสถานบริการผูสูงอายุ พยาบาลไดเริ่มทําการเปดเผยทันทีถึงการใหยาผิดภายหลัง
เหตุการณน้ี พยาบาลไดเขารับการฝกอบรมเพ่ือลดการเกิดความผิดพลาดทํานองเดียวกันน้ีอีกในอนาคต 
อภิปราย 
- ใหนักศึกษาอานกรณีขางตนและอธิบายถึงขอดีของการกระทําที่ซื่อตรงของพยาบาลจากมุมมองของผูปวย
และครอบครัว สถานบริการผูสูงอายุ พยาบาลที่เกี่ยวของและการจัดการ 
หัวขอที่ 9 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ  
วัตถุประสงคของการเรียน  
แสดงใหเห็นผลกระทบที่รุนแรงจากการดําเนินการปองกันและควบคุมการติดเช้ือที่ไมมีประสิทธิภาพในสถาน
บริการทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือใหนักศึกษาซึ่งเปนสวนหน่ึงของทีมบริการสุขภาพทราบวา จะมีสวน
ชวยลดความเสี่ยงตอการปนเปอนเช้ือและการติดเช้ือ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหผูปวยไดอยางไร 
ผลลัพธของการเรียน: ความรูและการปฏิบัติ 
การปองกันและควบคุมการติดเช้ือเปนการนําวิชาจุลชีววิทยามาใชในการปฏิบัติงานทางคลินิก และความสําเร็จ
ขึ้นอยูกับความรูทางทฤษฎีของวิชาจุลชีววิทยา ที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานทางคลินิกที่ปลอดภัยและการสั่งยา
ปฏิชีวนะอยางระมัดระวัง 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาจําเปนตองรู 
• ขอบเขต/ขนาดของปญหา 
• สาเหตุหลักและชนิดของการติดเช้ือที่ไดรับจากการบริการสุขภาพ 
• วิธีการแพรกระจายของการติดเช้ือในสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
• หลักการสําคัญและวิธีในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือที่ไดรับจากการบริการสุขภาพ 
 
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1  
สายวัดความดันโลหิตเต็มไปดวยเลือด (Bloody cuffs) 
กรณีน้ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามคูมือแนวทางการควบคุมการติดเช้ือ และยังแสดงใหเห็นวา 
ทําไมควรตองนํากระบวนการที่สมมุติถึงความเปนไปไดของการแพรเช้ือมาใชอยางสม่ําเสมอ 
แจค (Jack) อายุ 28 ป และซารา (Sarah) อายุ 24 ป เกิดอุบัติเหตุรถชนกันอยางแรง รถของแจคชนกับเสา
ซีเมนตอยางแรง ทั้งสองคนถูกนําสงหองฉุกเฉิน แจคไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง และซาราถูกกระจกหนารถที่
แตกเปนช้ินเล็กๆ บาดที่สวนบนของรางกาย แจคเลือดออกมากเมื่อเขาอยูในหองฉุกเฉิน และถูกวัดแรงดันโลหิต 
ผารัดที่วัดความดันโลหิต (ทําจากไนลอนและผา) ชุมไปดวยเลือดของแจค ทําใหไมสามารถลางออกได แจค
ไดรับการผาตัดและเสียชีวิตในเวลาตอมา ซาราหไดรับบาดเจ็บที่สวนบนของรางกาย และถูกวัดความดันโลหิต
โดยสายรัดที่ใชกับแจคที่ยังเต็มไปดวยเลือด พยาบาลคนหน่ึงสังเกตเห็นการใชสายรัดเดียวกัน อยางไรก็ตาม
เจาหนาที่คนอ่ืนๆ ไมไดสนใจ หน่ึงสัปดาหตอมาผลตรวจเลือดพบวาแจคมีเช้ือเอชไอวี และเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
และการชนน้ันเพ่ือการฆาตัวตาย 
อภิปราย 
• ใชกรณีน้ีทําใหเกิดการอภิปรายเก่ียวกับนัยของเหตุการณน้ี และระบุถึงกระบวนการที่จะปองกันการใชสายวัด



ความดันโลหิตซ้ํา 
 
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2 
ความลมเหลวในการเช็คตําแหนงที่แทงเสนเลือดดําสําหรับหยดนํ้าเกลือของผูปวยเด็ก 
กรณีน้ีแสดงใหเห็นถึงการแพรกระจายของการติดเช้ือที่ไดรับจากการบริการสุขภาพสามารถเกิดขึ้นไดแกผูปวย 
บิดาคนหน่ึงนําลูกสาวของเขาอายุ 2 ขวบ ช่ือโซลอ้ี (Chloe) มาที่หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลทองถิ่นใกลบาน
เย็นวันศุกร โซลอ้ีมีประวัติเปนไขหวัดมาเมื่อเร็วๆ น้ี และไดรับการดูแลและการตรวจที่หองตรวจผูปวยนอกมา
กอน แพทยไดใหเธอเขารับการรักษาดวยโรคปอดบวม มีการใหนํ้าเกลือทางเสนเลือดที่เทาซายดานบน และพัน
ผาปดไว โซลอ้ีไดเขาไปอยูในหอผูปวย และไดรับการดูแลโดยเจาหนาที่พยาบาล แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและ
หัวหนาแพทยในชวงวันสุดสัปดาหตําแหนงที่ใหนํ้าเกลือทางเสนเลือดไมถูกตรวจจนถึงเชาวันอาทิตยเย็น (48 
ช่ัวโมงตอมา) แมวาจะทราบวาผิวหนังเด็กเสี่ยงตอการถูกทําลายไดใน 8-12 ช่ัวโมงในเด็กเล็ก หลังกลับบานเธอ
ไดรับการรักษาที่หองตรวจผูปวยนอกซึ่งพบวาสนเทาซายเนา (necrosis) และดานบนของเทาซายเปนแผลลึก 
(ulcers) ในที่สุดโซลอ้ีไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็กที่ใหญแหงหน่ึงที่ตองทําการรักษาตอ จาก
ประสบการณของเธอ ทําใหเธอมีปญหาเรื่องพฤติกรรมเกิดขึ้นตามมา 
อภิปราย 
• นํากรณีศึกษาน้ีมาอภิปรายเกี่ยวกับการติดเช้ือและจะลดการติดเช้ือลงไดอยางไร 
หัวขอที่ 10 ความปลอดภัยของผูปวยและหัตถการที่รุกล้ํา 
วัตถุประสงคของการเรียน  
เพ่ือทําความเขาใจถึงสาเหตุหลักของเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในการผาตัดและการทําหัตถการที่รุกล้ํา 
และเพ่ือใหรูวาการใชคูมือแนวทางปฏิบัติ กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง และการปฏิบัติงานเปนทีม 
สามารถชวยใหผูปวยถูกคน ไดรับการรักษาที่ถูกตอง ณ เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม แมวาหลักการที่อธิบายใน
หัวขอน้ีจะมีความสําคัญทั้งตอเรื่องการผาตัด และหัตถการที่รุกล้ําอ่ืนๆ แตหลักฐานสวนใหญในวรรณกรรม
สัมพันธกับการดูแลการผาตัด 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาตองรูชนิดหลักๆ ของเหตุการณที่ไมพึงประสงค ที่พบรวมกับหัตถการที่รุกล้ํา และตองทําความคุนเคย
กับกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง ที่สามารถนํามาใชปรับปรุงการดูแลจากการผาตัด และการทําหัตถการ
ที่รุกล้ํา 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถ 
• ทําตามกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือหลีกเลี่ยงผูปวยผิดคน ผิดขาง และผิดหัตถการ (เชน โดยการ
ทํารายการตรวจสอบ) 
• ฝกปฏิบัติเทคนิคในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาด (เชน การตรวจสอบกอนผาตัด สรุปสั้นๆ กอนเริ่ม
ปฏิบัติงาน สรุปสั้นๆตอนเสร็จงาน และการแจงใหทราบถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการผาตัด) 
• เขารวมประชุมทบทวนการปวยและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น 
• มีความกระตือรือรนในการเปนสวนหน่ึงของทีม 
• รวมปรึกษาหารือปญหากับผูปวยตลอดเวลา 
 
ตัวอยางกรณีศึกษา 



เอาไตออกผิดขางทั้งที่นักศึกษาไดทักทวงแลว 
กรณีน้ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการใชแนวปฏิบัติที่จะทําใหถูกคน ถูกขาง ถูกหัตถการ และยังชวยแสดง
ถึงความสําคัญของหลักการ “พูดเสนอแนะตามสายการบังคับบัญชา” มีความสําคัญที่จะตองทําความตกลงกัน
วา ไมวาสมาชิกคนใดของทีมก็มีความสําคัญ เมื่อกลาวถึงเรื่องความปลอดภัยของผูปวย แมวาจะเปนนักศึกษา 
ผูปวยชายอายุ 69 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือการผาตัดเอาไตขางขวาที่อักเสบเรื้อรังออก เน่ืองจาก
ความผิดพลาดของเสมียน ในใบเขารับการรักษาเขียนเปน “ขางซาย” บัญชีการผาตัดคัดลอกมาจากใบเขารับ
การรักษา ผูปวยยังไมต่ืนจากการนอนหลับขณะที่แพทยมาตรวจกอนผาตัด และไมไดมีการตรวจสอบจากใบเซ็น
ยินยอมของผูปวยวาตองทําการผาตัดไตขางใด ดังน้ันในหองผาตัดไดจัดทาของผูปวยเพ่ือเตรียม 
ผาตัดไตขางซาย และศัลยแพทยก็ติดฟลมกลับขาง ศัลยแพทยอาวุโสเริ่มผาตัดเอาไตขางซายออก นักศึกษา
แพทยที่สังเกตการณอยู ไดทักทวงขึ้นมาวาศัลยแพทยผาตัดไตผิดขาง แตศัลยแพทยไมสนใจ สองช่ัวโมงหลังการ
ผาตัดจงึทราบวาเกิดความผิดพลาดขึ้น เพราะผูปวยไมมีปสสาวะออกมาเลย และตอมาผูปวยเสียชีวิต 
คําถาม 
- ระบุถึงโอกาสตางๆสําหรับการตรวจสอบขางของการผาตัด 
- ทานคิดอยางไรที่ศัลยแพทยไมสนใจฟงนักศึกษาแพทย 
- อภิปรายวาการกระทําของศัลยแพทยเปนการฝาฝนหรือเปนความผิดพลาดเชิงระบบ 
หัวขอที่ 11 การปรบัปรุงความปลอดภัยในการใชยา 
วัตถุประสงคของการเรียน  
หัวขอน้ีนําเสนอภาพรวมของความปลอดภัยในการใชยา และถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนและ
ปฏิบัติอยางตอเน่ืองใน 
การที่จะเพ่ิมความปลอดภัยในการใชยา 
เรื่องที่นักศึกษาตองรู  
นักศึกษาควรรู 
• ระดับของความคลาดเคลื่อนทางยา 
• การใชยามีความเสี่ยงรวมดวย 
• แหลงที่พบบอยของความคลาดเคลื่อน 
• ที่ใดบางของกระบวนการที่ความคลาดเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได 
• ความรับผิดชอบที่รวมกับการสั่งยาและการใหยา 
• วิธีการที่จะรับรูสถานการณอันตรายที่พบบอย 
• วิธีการที่จะใชยาอยางปลอดภัย 
• ขอดีของการใชสหวิชาชีพเพ่ือความปลอดภัยในการใชยา 
เรื่องที่นักศึกษาตองปฏิบัติได  
ความปลอดภัยของการใชยาเปนหัวขอที่กวาง ผูใหบริการสุขภาพที่เขาใจเรื่องน้ี และเรื่องความเสี่ยงที่เก่ียวของ
กับการใชยาจะตอง 
• ใชช่ือสามัญของยา 
• ปรับการสั่งยาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละคน 
• ฝกปฏิบัติในการซักประวัติยาอยางละเอียด 
• รูวายาใดเสี่ยงสูง 
• ทําความคุนเคยกับยาที่สั่ง และ/หรือยาที่จาย 



• หาเครื่องชวยจํา 
• สื่อสารอยางชัดเจน 
• สรางนิสัยในการใชรายการตรวจสอบ 
• ใหกําลังใจผูปวยที่จะใหมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการใหยา 
• รายงานและเรียนรูจากความผิดพลาด 
• เขาใจและฝกปฏิบัติการคํานวณขนาดของยา และการปรับขนาดของยา เชน ในกรณีไตวาย 
• ฝกคนหาปฏิกิริยาระหวางยากับยา และยากับอาหาร ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลว 
 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
กรณีน้ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารกับผูปวยเกี่ยวกับยาที่เขาใช ผูปวยควรไดรับรูวาตองกินยานาน
เทาใด กรณีน้ียังแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการซักประวัติการไดรับยาอยางละเอียดและถูกตอง เพ่ือที่จะ
หลีกเลี่ยงผลลัพธที่เปนลบ 
ผูปวยคนหน่ึงเริ่มยาตานเลือดแข็งตัวชนิดกินในโรงพยาบาลสําหรับการรักษาลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําที่อยูลึก 
(deep venous thrombosis) หลังจากที่ขอเทาหัก การรักษาน้ีใชเวลานานประมาณ 3-6 เดือน อยางไรก็ตาม
ทั้งผูปวยและแพทยในชุมชนไมทราบวากินนานเทาใด ผูปวยจึงไดกินยาตอเน่ืองเปนเวลาหลายป และมีความ
เสี่ยงตอเลือดออกโดยไมจําเปน ในชวงหน่ึงของการรักษาผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะสําหรับการติดเช้ือที่ฟนหลังเริ่ม
กินยาปฏิชีวนะไป 9 วัน ผูปวยรูสึกไมสบาย ปวดหลัง และความดันโลหิตตํ่า ซึ่งเปนผลมาจากเลือดออกในชอง
หลังทองชนิดเฉียบพลัน (spontaneous retroperitoneal haemorrhage) และจําเปนตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและไดรับเลือด ผลการตรวจคาการแข็งตัวของเลือดพบวานานกวาปกติ และเปนไปไดวา ยา
ปฏิชีวนะเพ่ิมฤทธ์ิของยาตานเลือดแข็งตัวน้ี 
คําถาม 
- ปจจัยหลักอะไรที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่ไมพึงประสงคน้ี 
- จะปองกันไดอยางไร 
 
 
 
 
 


