
คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)

เล่ม ค�ำน�ำ ที่มำของกำรแปล 
 ค�ำชี้แจงวิธีกำรแปล ค�ำย่อ
 ค�ำกล่ำวน�ำ บทน�ำ และภำคผนวก

คู่มือหลักสูตร
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ขององค์การอนามัยโลก:
ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภำษำไทย)

1





คู่มือหลักสูตร
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ขององค์การอนามัยโลก: 
ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)

เล่ม ค�ำน�ำ ที่มำของกำรแปล 
 ค�ำชี้แจงวิธีกำรแปล ค�ำย่อ
 ค�ำกล่ำวน�ำ บทน�ำ และภำคผนวก1



คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: 
ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย) เล่ม 1

บรรณาธิการ
รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม
รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม

บรรณาธิการร่วม
ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
ดร.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน
ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์

บรรณาธิการตรวจทาน
ดร.ภญ.อารยา ศรีไพโรจน์

จัดพิมพ์โดย:
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข 
ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2832-9400 โทรสาร 0-2832-9540
www.ha.or.th

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก: 2558
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ  
 (ฉบับภาษาไทย) เล่ม 1.--นนทบุรี : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
 (องค์การมหาชน), 2558.
 106 หน้า.
 1. ผูป่้วย-การดูแล--คูมื่อ. I. สถาบันรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) II. รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม, รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม (บรรณาธิการแปล),  
ผู้แปล. III. ชื่อเรื่อง
610.73
ISBN 978-616-91681-9-5

ออกแบบ, พิมพ์: บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด



(3)คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 1

ค�าน�า
เสยีงสะท้อนทีส่ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาลได้รับจากสถาน

พยาบาลต่างๆ คือต้องการผู้จบการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภัยท่ีเพียงพอในการที่จะรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ สามารถร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความ

ปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วยร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพของสถาน

พยาบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่สุดที่

เป็นไปได้

ด้วยตระหนักในความส�าคัญดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงได้

ประมวลองค์ความรู้ กรณีศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในเร่ืองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยข้ึน เพื่อให้ประเทศต่างๆ น�าไป

ประยกุต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เป็นสิง่ท่ีช่วยให้สถาบนัการศกึษา

สามารถเริ่มต้นจัดการศึกษาในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

สถาบันขอขอบคณุผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุท่าน ทีมี่ส่วนในการแปลและ

เรยีบเรยีงคู่มือฉบับนีเ้ป็นภาษาไทย ซึง่ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ได้

เกิดการตั้งประเด็นค�าถาม ค้นหาค�าตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไป

ด้วย

สถาบันหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดการศึกษา

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วย ทั้งในสถาบันการ

ศึกษาและสถานพยาบาลต่างๆ เป็นทรัพยากรพื้นฐานส�าหรับการต่อยอด
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นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมต่อกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างได้ผล และส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย เป็นระบบที่น่าไว้วางใจส�าหรับสังคมสืบไป

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ที่มาของการแปล
เหตุใดจึงมี WHO Patient Safety Curriculum Guide ฉบับภาษาไทย

Patient Safety หรือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่

ส�าคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์ทั่วโลก ประเทศไทยถึงแม้มีการ

พัฒนาในระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีช่องว่างใน

ระบบการบรกิารสขุภาพในเร่ืองการพฒันาระบบความปลอดภยัของผูป่้วย

ตลอดมา รวมถึงเม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการให้เกิดบริการทาง

สาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

การพัฒนาเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ความปลอดภัยอันน�ามาซึ่งประโยชน์และคุณค่าส�าคัญในระบบบริการ

สขุภาพนัน้ ควรเริม่ปลูกฝังแนวคดิและความส�าคญัเร่ือง Patient Safety ให้

กับบุคลากรทางสาธารณสุขตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาให้มีความตระหนัก

ในเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยว่าเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีต้องค�านงึถึงตลอดเวลา

ของการท�างาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการ

เรียนการสอนเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อยและไม่เป็นระบบ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 

มีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็น

ที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคล่ือน

วัฒนธรรมคุณภาพ (change catalyst) โดยวัตถุประสงค์ของ สรพ. ที่

ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 นอกจากด�าเนินการด้านการประเมินและ

รับรองแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีดี
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มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ ครอบคลุมการสร้างความร่วมมือ 

กับภาคส่วนต่างๆท้ังในและต่างประเทศ ด้วยบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว รวม

ถึงประสบการณ์จากการพัฒนาและเยี่ยมส�ารวจเพื่อประเมินและรับรอง

สถานพยาบาลมากว่า 20 ปี สรพ.จะได้รับเสียงสะท้อนจากบุคลากรทาง

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ที่ต้องการให้มีการเรียนการสอนบุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาให้มี

ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยก่อนมาปฏิบัติงานจริง

กับผู้ป่วย สรพ.จึงเริ่มประสานด�าเนินการเพื่อจะน�าความรู้แนวคิดเร่ือง

ดังกล่าวเข้าสู่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาซ่ึงพบว่าหลักสูตรการ

เรียนการสอนเร่ืองดงักล่าว มีการพฒันาอย่างเป็นสากลโดยองค์การอนามัย

โลกซึง่ให้ความส�าคัญเร่ืองการศึกษาเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัของการพฒันา

เรื่อง Patient Safety 

เดือนกรกฎาคม 2556 สรพ.ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก

เพื่อขอเข้าร่วม WHO Patient Safety Program ในส่วน Education for 

Safer Care ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โดยได้มีการ

ท�าหนงัสือลงนามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง องค์การอนามัยโลก และสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการแปล WHO Patient 

Safety Curriculum Guide: Multi-Professional Edition ในเดือนกันยายน 

2556 เพือ่เผยแพร่และน�ามาประยกุต์ใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน

ในประเทศไทย และให้การสนบัสนนุ Dr Agnès Leotsakos Leader, Patient 

Safety Education and Global Capacity Building จาก องค์การอนามัยโลก 

มาสื่อสารลักษณะของหลักสูตรรวมถึงตัวอย่างหลักสูตรในเดือน มกราคม 

2557 และน�าทีมจากองค์การอนามัยโลกมาท�า Workshop: Training for 

the Trainer ที่ประเทศไทยในเดือน กันยายน 2557 ส่วนการแปลหลักสูตร

เป็นภาษาไทยนัน้ สรพ.ได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม และ 

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม เป็นผู้ด�าเนินการแปลและเรียบเรียง

การขับเคล่ือนในสถาบันการศึกษา สรพ.ใช้วิธีการขับเคลื่อนใน

แนวราบผ่านกลยุทธ์ Share-Chain-Shape-Change โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
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SHARE: สรพ.มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังโดย 

เริ่มจากการเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ

พยาบาล ร่วมประชุมครั้งแรกเม่ือ เดือนธันวาคม 2556 เพื่อรับฟังและแลก

เปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการน�าแนวคิด

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีสถาบันการศกึษาเข้าร่วมในคร้ังแรก 

จ�านวน 39 สถาบันการศึกษา (แพทย์ 25 ทันตแพทย์ 1 เภสัชกร 6 และ 

พยาบาล 18) จากการแลกเปลี่ยนคร้ังแรกพบว่า หลายสถาบันมีการน�า

แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและมีความสนใจจะน�า

แนวทางหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกไปเรียนรู้เพื่อบูรณาการแบบ

สหสาขาวิชาชีพ จึงสนับสนุนให้มีการแปลหลักสูตรดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

โดยให้สรพ.เป็นผู้ประสานงานกลาง และได้น�าแนวคิดการเรียนการสอน

เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมต่างๆ 

เช่น การประชุมของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ

การประชุมของพยาบาล เป็นต้น เมื่อมีสถาบันการศึกษาสนใจแนวคิดเพิ่ม

มากข้ึน จงึเกิดการสร้างวงแลกเปลีย่นเรียนรู้อกีคร้ังในเดือน มกราคม 2557 

ร่วมกับ Dr Agnès Leotsakos โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเพิ่มเป็น  

115 สถาบันการศึกษา และได้มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากการแลก

เปล่ียนเรียนรู้โดยตวัแทนสถาบันทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยสรุปดังนี ้ทุกสถาบัน

การศกึษาเหน็ด้วยกับการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพือ่พฒันาแนวทาง

การน�า WHO Patient Safety Curriculum Guide มาประยุกต์ใช้ โดยควร

แปลเนือ้หาหลักสตูรดังกล่าวเป็นภาษาไทย และควรมีการด�าเนนิการจดัการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

(Training for the Trainer) ร้อยละ 94 เห็นด้วยกับการน�าเรื่องคุณภาพและ

ความปลอดภัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นหลักสูตรปกติ และควรมีองค์กรกลางที่

ประสานด�าเนินการเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 78 เสนอว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะในการสอนเรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วย ร้อยละ 77 เห็นด้วยกับการ

พัฒนาเป็นหลักสูตรแบบสหสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 75 เห็นว่าควรเริ่มมีการ

เรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยในผู้ป่วยตั้งแต่การเรียนการสอนของ
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นกัศกึษาทางด้านสาธารณสขุตัง้แต่ช้ันปีที ่1 แต่ปัจจบุนัมีเพยีง ร้อยละ 9 ของ

สถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเร่ืองดังกล่าว

เป็นหลักสูตรปกติ

CHAIN: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สรพ.เป็นผู้ประสานงาน

กลางเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เร่ิม

ต้นด้วยการมีเครือข่ายอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกันช่วย

ตรวจทานการแปลหนังสือคู่มือหลักสูตรโดยมี รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม 

เป็นหัวหน้าทีมการแปล เกิดการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในกลุ่ม

คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะทันตแพทย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงมีการลงนามความร่วม

มือในปฏิญญาว่าด้วย “การจัดการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ส�าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข” โดยกระทรวงสาธารณสุข องค์กร

ทีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบวชิาชพี สถาบันการศกึษา และสรพ. ร่วมกันแสดง

เจตจ�านงแสดงความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนการบูรณาการเร่ืองคุณภาพและ

ความปลอดภัยเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรสาธารณสุข 

ตามแนวทางในหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยที่องค์การอนามัยโลก

จัดท�าขึ้น และมีการตั้งคณะกรรมการกลางในการขับเคลื่อนและติดตาม

ประกอบด้วยตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสถาบันการ

ศกึษาทีส่มคัรใจเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการบรูณาการเรือ่งดงักล่าวในการ

เรียนการสอน 133 สถาบัน

SHAPE: มีการเผยแพร่คู่มือหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการเพื่อน�าไปศึกษา ประยุกต์ และบูรณาการในการเรียน

การสอนอย่างอิสระตามบริบทของแต่ละสถาบัน ในเบ้ืองต้นมีสถาบันการ

ศึกษาได้ทดลองออกแบบการน�าไปประยุกต์ใช้ถึง 98 สถาบัน และจะมี

การตดิตามการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป รวมถึงมีการวางแนวทางการ

ออกแบบ หลักสูตร เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับประเทศไทยจากคณะกรรมการกลาง

CHANGE: มีแนวทางการติดตามการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลลัพธ์

จากการน�าแนวคิด และเนื้อหาหลกัสูตร WHO Patient Safety Curriculum 

Guide ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล
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ปัจจบัุนสถาบันการศกึษาทุกแห่งมีเนือ้หาวชิาการและความรู้ในทาง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนมาก แต่ในชีวิตจริงของการท�างาน

ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขมีเร่ืองราวเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้อีก

มากมายเช่นกัน เพื่อสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในบทบาทหน้าที่คือการดูแลผู้ป่วยให้

ได้รบัการดูแลทีเ่หมาะสม ถกูต้องและปลอดภยัโดยการท�างานร่วมกันแบบ

สหสาขาวิชาชีพ และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนากระบวนการดังกล่าว

อย่างต่อเนือ่ง เนือ้หาในหลักสตูร WHO Patient Safety Curriculum Guide 

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีเป้าหมายเพือ่ให้บุคลากรทางสาธารณสขุทกุสาขา

วิชาชีพ สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ทุกคน เพราะเป็นเนื้อหาท่ีสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการท�างานซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและ

การเห็นความส�าคัญจากทุกภาคส่วน โดยสรพ.พร้อมเป็นผู้ประสานงาน

กลางในการขับเคล่ือนบูรณาการให้เกิดการเรียนการสอนในสถาบันการ

ศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรซึง่เป็นกุญแจส�าคญัของระบบสาธารณสขุให้เรียน

รู้และเข้าใจรวมถึงตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของ

ประชาชนตลอดไป

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รองผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ค�าชี้แจงวิธีการแปล
ผู้อ่านเป้าหมาย

การแปลได้ค�านงึถงึผูอ่้านเป็นส�าคัญ เดิมเข้าใจว่ามีแต่กลุ่มนกัวชิาการ

และนกัศกึษา แต่จากการประชมุมีความเหน็ว่าควรให้เจ้าหน้าทีท่กุระดับอ่าน

เข้าใจได้ด้วย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม จึงแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด 

(ดูการแปลค�าศัพท์ในภาคผนวกที่ 3) แต่บางค�าแปลแล้วอาจสงสัยค�าเดิม

จึงวงเล็บค�าเดิมไว้ด้วย

วิธีการแปล

1. พยายามให้ตรงกับความหมายเดิมให้มากที่สุด แต่ถ้าแปลตรง 

อ่านแล้วเข้าใจยาก จึงดัดแปลงเป็นส�านวนไทยๆ

2. การแปลนี ้มิได้มีจดุมุ่งหมายทีจ่ะบัญญตัศิพัท์ แต่ต้องการสือ่สาร

เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจจงึพยายามค้นความหมายเท่าทีมี่ใช้อยู ่ค�าท่ียงั

ไม่มีการบัญญัติไว้ได้ใช้ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบการแปล

1. It is …แปลเป็นภาษาไทยไม่ใช้ค�าว่า “มัน” ใช้ค�าอื่นแทนตาม

ความเหมาะสม

2. ปี ใช้เป็น ค.ศ.ท้ังหมด เพราะจะเข้ากับประโยคท่ีใช้ เช่น late 1990

3. เครื่องหมายวรรคตอน

 คอมมา ใช้เท่าที่จ�าเป็น

 Colon (“ : ”) ใช้ในกรณีที่ค่ันข้อความที่เป็นหัวข้อกับเนื้อหาท่ี

ตามมา Semicolon, full stop ไม่ใช้
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4. การเว้นวรรคของค�าว่า “เช่น” เว้นทั้งหน้าและหลังค�านั้นๆ

5. หน่วยวัดใช้ค�าเต็มทั้งหมด เช่น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้น 

  ในตาราง

6. การใช้ค�าภาษาไทยที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

 “เม่ือไหร่” เป็น “เม่ือใด”, “เท่าไหร่” เป็น “เท่าใด”, "ถ้า" เป็น "หาก"

7. “บุคลากรสุขภาพ” ใช้ค�าว่า “ผู้ให้บริการสุขภาพ”

 “งานดูแลสขุภาพ” ใช้ค�าว่า “งานบรกิารสขุภาพ” เพือ่ให้สอดคล้อง

กัน

ข้อวิตกกังวล

1. อาจแปลผิดความหมาย

2. อาจแปลชื่อคน เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้อง 

3. อาจแปลค�าศัพท์เฉพาะของสาขาต่างๆ ผิด

4. อาจมีความผดิพลาดทางเทคนคิ เนือ่งจากมีการแก้ไขหลายรอบมาก

เป้าหมายสูงสุดของการแปล

ทีมงานมีเจตนารมณ์ให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาและมุ่งเน้นการน�าไปใช้

เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป่้วย สร้างคุณภาพให้ระบบสขุภาพของประเทศ 

และมีความเป็นหนึ่งเดียวโดยร่วมมือกัน 

ทีมงานตั้งใจให้เนื้อหาและค�าแปลถูกต้อง และไม่ให้มีที่พิมพ์ผิด 

จึงช่วยกันตรวจแก้ไขหลายรอบ หากมีการใช้ภาษาที่มีข้อขัดแย้งหรือม่ีท่ี 

ผดิพลาด ขอให้ผูอ่้านให้ขอเสนอแนะมาตามอเีมล์ข้างล่าง เพือ่น�าไปปรับปรุง

ในการพิมพ์ครั้งต่อๆไป และใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เป้าหมายในอนาคต

1. เป็นหนังสือท่ีมีชีวิต มีการปรับปรุงเพิ่มเติมที่เป็นบริบทของ

คนไทยเข้าไป

2. หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานของการแปลค�าต่างๆที่จะใช้ต่อไป
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ผู้แปลและเรียบเรียง

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การติดต่อผู้แปล

E-mail: sompon@kku.ac.th
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Self-assessment (SA) การประเมินตนเอง

Short best answer question (shortBAQ) ค�าถามที่ให้ตอบสั้นๆ ที่ดีที่สุด

Short-answer question ค�าถามที่ให้ตอบสั้นๆ

Small group discussion การอภิปรายกลุ่มย่อย 

Structured answer question ค�าถามที่มีโครงสร้างให้ตอบสั้น

System approach วิธีการเชิงระบบ

Systems thinking การคิดเชิงระบบ

Teaching strategies and format กลวิธีการสอนและรูปแบบ

Tool and resource material เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า





13คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 1

ค�ากล่าวน�าของ 
ผู้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก

การบริการสุขภาพมีวิวัฒนาการเป็นอย่างมากใน 20 ปีท่ีผ่านมา 

ความรู้เรือ่งโรคและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญเป็นอย่างมาก

ท�าให้อายุท่ีคาดหวังเพิ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 เร่ืองท่ีท้าทายมากท่ีสุด

เรื่องหนึ่งในปัจจุบันมิใช่เป็นเรื่องของวิธีการคลินิกล่าสุด หรือเครื่องมือที่มี

เทคโนโลยีสูงล่าสุด แต่เป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยได้อย่างไร 

ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ท่ีมีแรงกดดันและมีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วของยุคปัจจุบัน ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ความผิดพลาดเกิดข้ึน

ได้บ่อย อาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้ อันตรายที่รุนแรงเกิดขึ้นได้

อย่างไม่ตั้งใจแก่ผู้ป่วยในขณะปฏิบัติงานประจ�าในคลินิก หรือเป็นผลจาก

การตัดสินใจทางคลินิก

หลายประเทศในโลกได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัย

ของผู้ป่วย และก�าลังหาทางและวิธีการที่จะปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้

ปลอดภัยและมีคุณภาพมากขึ้น และประเทศทั้งหลายนี้ก็ได้ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการให้การศึกษาแก่บุคลากรวชิาชพีด้านการบรกิารสุขภาพ 

ให้เข้าใจหลักการและแนวคิดเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย การเพิ่ม

ศักยภาพในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะให้ทันกับความซับซ้อนของระบบ

และความต้องการของก�าลังคนด้านนี้

องค์การอนามัยโลกในขณะนีเ้ป็นผูน้�าการขับเคล่ือนในระดับโลก ท่ีจะ 

ให้มีการเรียนการสอนเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย ให้มีการเรียนการสอน 

หลักการและวิธกีารท่ีจะน�าไปสู่บุคลากรด้านสุขภาพรุ่นใหม่โดยอาศยัผูป่้วย

เป็นศูนย์กลางไม่ว่าท่ีใดในโลกนี้ จึงเป็นท่ีมาของการเร่ิมด�าเนินการจัดท�า
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คู่มือหลักสตูรความปลอดภยัของผูป่้วยจากมุมมองของหลากหลายวชิาชพี 

ให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบรรจุและ

บูรณาการการเรียนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยเข้าในหลกัสูตรทีมี่อยู่เดิม

องค์การอนามัยโลก ด�าเนินงานร่วมกับรัฐบาล มหาวิทยาลัย และ

โรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก และร่วมกับสหพันธ์วิชาชีพนานาชาติในสาขา

ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ ผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

และสมาคมนกัศึกษาในวิชาชีพทีเ่ก่ียวข้อง ท่ีจะให้มีการเรียนการสอน เร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของก�าลังคน

และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การรวมพลัง ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ในการท�าคู่มือหลักสูตรฉบับนี้ขึ้นมา ผลประโยชน์ของการน�าข้อเสนอแนะ

จากการใช้คูมื่อหลักสตูรนีจ้ะเป็นสิง่บ่งบอกได้ และท�าให้เหน็ผลได้ทนัทีจาก

ความรูแ้ละทักษะทีถ่่ายทอดให้นกัศกึษา และท�าให้นกัศึกษาสามารถปฏิบตัิ

งานโดยค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ดีขึ้น

ดร.มาร์กาเร็ต	ชาน

ผู้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก

Dr Margaret Chan 

Director-General

World Health Organization
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ค�ากล่าวน�าของ 
ราชทูตความปลอดภัยของผูป่้วย องค์การอนามยัโลก

ความมุ่งม่ันที่จะให้เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยขยายไปทั่วโลก

เร่ิมมาตั้งแต่ปลาย ค.ศ.1990 โดยเริ่มมาจากรายงานสองเร่ืองที่มีอิทธิพล

ต่อการขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เรื่องแรกได้แก่ เรื่อง “การท�าผิดเป็น

ธรรมชาติของมนุษย์ (To Err is Human)” จากสถาบันทางการแพทย์ของ

สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1999 และเรื่อง “องค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความทรงจ�า 

(An Organization with a Memory)” ซึ่งจัดท�าโดยหัวหน้าผู้บริหารองค์กร

ทางการแพทย์จากรัฐบาลสหราชอาณาจกัร ในปี ค.ศ. 2000 รายงานท้ังสอง

ได้ตระหนกัถงึความผดิพลาดท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัตงิานตามปกตขิองการ

ดูแลสุขภาพที่พบประมาณ 10% ของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล 

และในจ�านวนนี้เกิดอันตรายที่รุนแรงและบางรายถึงกับเสียชีวิต

ตั้งแต่เริ่มมีรายงานสองฉบับนี้ท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ท�าให้เกิด

ค�าถามท่ีน�าไปสูก่ารขบัเคล่ือนท่ัวโลกท่ีจะท�าให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูป่้วย

ให้มากขึ้น ซึ่งน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงที่เห็นได้ชัดถึงการมองหาหนทางท่ี

จะท�าให้ผูป่้วยปลอดภยั โดยมีการเร่ิมต้นเป็นวชิาหนึง่ในสถาบันการศกึษา

ไม่กี่แห่งท่ีสนใจเร่ืองนี้ แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญข้ึนมาใน

ระดับต้นๆ ส�าหรับระบบการบริการสุขภาพ

แม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วโลก

ยงัคงเป็นเรือ่งทีไ่ด้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้มีการรวบรวมข้อมูลของ

ขนาดและธรรมชาตขิองความผดิพลาด และเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์อย่าง

กว้างขวาง ทีท่�าให้เหน็ได้ชัดว่ามีการดูแลทีไ่ม่ปลอดภยัเกิดขึน้ในทุกๆ ด้าน

ของการบริการสุขภาพ



16  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 1

การให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่ทันตแพทย์ แพทย์ ผดุงครรภ์ 

พยาบาล เภสัชกร และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้

รับการดูแลอย่างมีคุณภาพสูงสุดเป็นเร่ืองท่ีท�ากันมานานแล้ว แต่กระนั้น

ก็ตามการน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้ยังให้คุณค่าน้อยเกินไป ในการท่ีจะเป็น

เครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้การดูแลผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น จึงเป็นที่เห็นได้

ชัดว่าจะต้องมีวิธีการให้การศึกษาและการฝึกอบรมใหม่ๆ ที่จะท�าให้เขา

เหล่านั้นปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้แสวงหาความ

เชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับการปฏิบัติด้านสุขภาพ - ความเชื่อมโยง

ระหว่างการศึกษากับก�าลังคนด้านสุขภาพและความปลอดภัยของระบบ

สุขภาพ ผลของการแสวงหาท�าให้เกิดคู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยฉบับสหวิชาชีพนี้ขึ้นมา ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดและวิธีการต่างๆ ส�าหรับ

การสอนและการประเมินความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีมีประสิทธภิาพมากขึน้

คู ่มือหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกเล่มนี้มีเนื้อหาที่มีความ

ครอบคลุมรอบด้าน ส�าหรับนักศึกษาที่จะเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย เน้นให้เห็นจุดเสี่ยงหลักของการบริการสุขภาพและวิธีการจัดการ

จุดเสี่ยงนั้นๆ และได้แสดงถึงวิธีการที่จะรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดเหตุการณ์

ทีไ่ม่พงึประสงค์ และอนัตราย และได้บอกวธิรีายงานและการวเิคราะห์ข้อมูล

นัน้ คูมื่อหลักสตูรนีส้อนวธิกีารปฏิบัตงิานเป็นทมี และสอนความส�าคัญของ

การส่ือสารท่ีต้องให้ชัดเจน ส�าหรับบุคลากรทุกระดับ และขณะเดียวกัน

ก็เน้นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู ้ป่วยและผู ้ดูแลท่ีจะให้เกิด

การสร้างและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผมหวังว่าคูมื่อหลักสตูรนีจ้ะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผูใ้ห้บริการสขุภาพ

รุ่นใหม่ที่จะให้เกิดค�าถามข้ึนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงานที่จะท�าอย่างไร

ให้การดูแลผูป่้วยได้คุณภาพท่ีดีทีสุ่ด ปลอดภัยทีส่ดุทีผู่ป่้วยสมควรได้รับ

เซอร์	เลียม	โดนัลด์สัน

ราชทูตความปลอดภัยของผู้ป่วย องค์การอนามัยโลก

Sir Liam Donaldson

Envoy for Patient Safety

World Health Organization
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ค�ากล่าวน�าของ 
ประธานสมาพันธ์ทันตแพทย์นานาชาติ (FDI)

ในปัจจบุนั ได้เกิดการรบัรู้และความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั

ของผูป่้วยว่า เป็นปัจจยัทีส่�าคญัยิง่ในการบริการสุขภาพ และท�าให้มองเหน็

ความจ�าเป็นที่จะน�าวิธีการที่ประสบความส�าเร็จของวิชาชีพอื่น เช่น ความ

ปลอดภยัทางธรุกิจ เป็นต้น ทีจ่ะน�ามาใช้ในเร่ืองการบริการสขุภาพ ซึง่เป็น

ที่มาของแรงกดดันท่ีจ�าเป็นที่มากขึ้น ส�าหรับนักศึกษาในการปฏิบัติการ

บริการสุขภาพที่จะต้องเรียนและเข้าใจให้มากข้ึน และท่ีจะจัดการกับ

เหตุการณ์ท่ีไม่พงึประสงค์ ในขณะเดียวกันผูป่้วยก็ต้องได้รับความปลอดภยั

อย่างสูงด้วย

คูมื่อหลักสตูรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบับสหวชิาชพีขององค์การ

อนามัยโลกนีเ้ป็นแหล่งทรัพยากรทีส่�าคญั ไม่เพยีงทีจ่ะสร้างความตระหนกั

ให้เหน็ถงึความจ�าเป็นของการเรียนการสอน เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

อย่างกว้างขวางทัว่โลก แต่ยงัช่วยผูส้อนทีจ่ะรวมแนวคดินีเ้ข้าไปในหลักสตูร

ที่มีอยู่แล้ว

คู่มือหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างรากฐานของความรู้และทักษะในการ 

เตรียมนักศึกษาได้ดีข้ึนส�าหรับการปฏิบัติในคลินิก และยังช่วยสร้างก�าลัง

คนในอนาคตให้ความรูใ้นเร่ืองนี ้และยงัตรงกับความต้องการในสถานการณ์

ที่ซับซ้อนในปัจจุบัน

ปีทีผ่่านมา สมาพนัธ์ทันตแพทย์นานาชาตไิด้ทบทวนกลยุทธ์ท่ัวโลก

ของการดูแลสุขภาพช่องปาก และได้ระบุประเด็นที่ส�าคัญส�าหรับทั้งโลก

และจดัล�าดับความส�าคัญของภูมิภาค หนึง่ในประเด็นทีส่�าคัญคอืความม่ันใจ

ในคุณภาพ และการปรับปรุงให้ดีข้ึนในเร่ืองของความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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และเรื่องการสื่อสาร/การให้ข่าวสารแก่ผู้ป่วย ดังนั้นท�าให้รู้สึกถึงหัวใจ 

(heartening) ทีไ่ด้เหน็ประเด็นนีถ้กูหยบิยกขึน้มาและถกูน�าไปสู่การใช้งานได้ 

เอกสารการเรียนการสอน ที่ใช้งานได้ ซึ่งได้พื้นฐานแนวคิดท่ีมาจากการ

ปฏิบัติของทางภาคอุตสาหกรรม

แนวคิดในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ให้เป็นทัศนคติหลัก 

จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เร่ิมของการฝึกอบรมทันตกรรมนั้น ทาง FDI เป็น

แชมเปี้ยนมานานแล้ว คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ขององค์การอนามัยโลกที่จะใช้

ในการฝึกอบรมทันตกรรมในอนาคต ในเร่ืองเทคนิควิธีการปฏิบัติในการ

ดูแลความปลอดภยัของผูป่้วยในทกุๆด้านของการปฏิบัตงิาน ท�าให้ท�านาย

อนาคตของวิชาชีพของนกัศกึษา และอนาคตของทนัตกรรมในโลกนีจ้ะเป็น

อย่างไร

FDI มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้กับองค์การ

อนามัยโลก ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เราได้มีส่วนกระตุ้นท่ีจะ

ศึกษาหาสาเหตุของสุขภาพช่องปาก และท�าตามเป้าหมายของการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนท่ีท�าให้วิชาทันตกรรมเข้าไปร่วมกับวิชาชีพอื่นท่ี

เก่ียวข้องกับสุขภาพช่องปาก ท่ีท�าให้เห็นความส�าคัญย่ิงข้ึนของหลักการ

ร่วมกันที่ครอบคลุมถึงวิธีการเข้าถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย

ดร	โรเบิร์ตโต	เวียนนา

ประธานสมาพันธ์ทันตแพทย์นานาชาติ (FDI)

Dr Roberto Vianna

President

FDI World Dental Federation
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ค�ากล่าวน�าของ 
เลขาธิการสหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ

ความปลอดภัยของผู ้ป่วยมีความส�าคัญอยู ่ในระดับต้นๆ ของ
ทุกวิชาชีพ เช่นเดียวกับเภสัชกร ท่ีเป็นผู้บริการสุขภาพและความอยู่ดี
โดยท่ัวไปของประชาชน นับเวลาเป็นร้อยๆปีมาแล้ว เภสัชกรเป็นผู้ดูแล
ป้องกัน/เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยต่อ “สารพิษต่างๆ” ซึ่งสารพิษต่างๆ  
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ ในปัจจุบันเภสัชกรมีความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นว่า เมื่อผู้ป่วยได้รับยาแล้วต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้วย

การเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการปฏิบัติทางเภสัชกรรมเม่ือไม่นาน
มาน้ี จากการเน้นที่ผลิตผลเป็นการใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง น�าไปสู่การ
พฒันาการดูแลทางเภสัชกรรมซึง่เน้นท่ีการป้องกันหรอืแก้ปัญหาท่ีเกดิจาก
การรักษาด้วย โดยผ่านทางการให้บริการอย่างครอบคลุมแก่ผู้ป่วย

เภสัชกรยังมีส่วนช่วยในการปฏิบัติร่วมกัน ท้ังในหน่วยงานท่ีเป็น
หน่วยเคล่ือนที่และโรงพยาบาล และมีหลักฐานท่ียืนยันว่าความปลอดภัย
ของผู้ป่วยสามารถท�าให้ดีขึ้นได้ โดยการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของ
ทมีดูแลท่ีประกอบด้วยสหสาขาวชิาชพี ทางเราเชือ่ว่า การท�าหลกัสูตรทาง
เภสัชกรรมในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยให้เข้มแข็งข้ึน จะท�าให้เพิ่ม
ศักยภาพที่จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย FIP มีส่วนร่วมกับการ
ท�าคู่มือหลักสูตรนี้และยินดีต้อนรับคู่มือหลักสูตรที่มีคุณค่านี้

มิสเตอร์	ตัน	ฮ็อค
เลขาธิการสหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ
Mr Ton Hoek
General Secretary
International Pharmaceutical Federation (FIP)
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ค�ากล่าวน�าของ 
ประธานสหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ

สมาชกิสหพนัธ์ผดุงครรภ์นานาชาตไิด้อทิุศเวลาและใช้ความเชีย่วชาญ

กันอย่างเตม็ท่ีในการร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกและผูใ้ห้บริการสขุภาพ 

อื่นๆ ที่จะสร้างคู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เป็นสหสาขาและ

สหวิชาชีพที่แท้จริง เพื่อสอนหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยแก่ผู้ให้บริการ

สุขภาพสาขาต่างๆให้ได้อย่างกว้างขวาง กรณีศึกษาในคู่มือหลักสูตรน้ีไม่

เพียงแต่ที่จะช่วยนักศึกษาที่จะเข้าใจถึงบทบาทของความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน แต่ยังช่วยชี้ให้เห็นความส�าคัญของ

ความจ�าเป็นทีจ่ะปรับปรุงให้มีความร่วมมือกันและสือ่สารกนัระหว่างวชิาชพี

ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ

ในนามของประธานของสหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ ดิฉันขอแสดง

ความยินดีกับผูเ้ช่ียวชาญจากหลายวชิาชพีและองค์การอนามัยโลกทีม่าร่วม

กันท�าคู่มือหลักสูตรนี้ข้ึนมา และท่ีแน่นอนที่สุด ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจกับ

สมาชกิผดุงครรภ์ท่ีมาร่วมในงานนี ้ซึง่ปฏิบัตงิานอย่างไม่รูส้กึเหนด็เหนือ่ย

และร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะท�าให้คู่มือนี้ส�าเร็จด้วยดี ขอให้คู่มือหลักสูตรนี้

มีส่วนรับใช้สังคมสุขภาพนานาชาติ เช่นเดียวกับที่จะต่อสู้ เพื่อตอบสนอง

ต่อความจ�าเป็นด้านสุขภาพของโลก

มิสซิส	ฟรานซิส	เดย์	-	สเตอร์ก

ประธานสหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ

Mrs Frances Day-Stirk

President

International Confederation of Midwives
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ค�ากล่าวน�าของ 
ประธานสภาการพยาบาลนานาชาติ

สภาการพยาบาลระหว่างประเทศรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการท�า

คู่มือหลักสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบับสหวชิาชพีขององค์การอนามัย

โลก ที่ช่วยให้เกิดจุดเน้นที่ส�าคัญร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานบริการสุขภาพ

พยาบาลทัว่โลกมีบทบาทท่ีส�าคญัในการปรบัปรุงความปลอดภยัของ

ผูป่้วย ในขณะท่ีบุคลากรวิชาชพีแต่ละคนมีหน้าท่ีให้ความม่ันใจว่าการปฏิบัติ

การดูแลไม่ท�าให้เกิดอนัตราย และการดูแลก็มีความจ�าเป็นทีต้่องท�าเป็นทมี

มากขึน้ การปฏิบัตงิานโดยใช้ทรัพยากรทีค่รอบคลมุรอบด้านนี ้จะช่วยอ�านวย

ความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานเป็นทีม และเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานที่มี

ความยดืหยุน่ส�าหรับแต่ละสาขาทีท่�าให้มีส่วนร่วมตามเอกลกัษณ์ของสาขา 

นอกจากนี้คู่มือหลักสูตรยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงความจ�าเป็นใน

การบูรณาการเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยสู่หลกัสตูรของทุกสาขาวชิาชพี

ทางสุขภาพ

ดร.	โรสแมรี่	ไบรอัน

ประธานสภาการพยาบาลนานาชาติ

Dr Rosemary Bryant

President

International Council of Nurses
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ค�ากล่าวน�าของ 
นายกแพทยสมาคมโลก

ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของคุณภาพในการบริการสุขภาพ และ

ความส�าเร็จในเร่ืองนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่งม่ันของแต่ละคนและทีม ความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นมักไม่ได้มีสาเหตุจากบุคลากรคนใดคนหนึ่ง และ

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง แต่มักจะเกิดจากองค์ประกอบที่แยกส่วน

ที่ต่างร่วมกัน มีส่วนท�าให้เกิดสถานการณ์เส่ียงสูงขึ้นมา การเข้าใจถึง

ความเสีย่งในกระบวนการท่ีซบัซ้อนของการดูแลทางการแพทย์และสขุภาพ

ต้องการข้อมูลของความผิดพลาดและท่ีเรียกว่าสถานการณ์หวุดหวิด 

เราสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเรียนรู้ที่จะปิดช่องว่างความปลอดภัย 

ลดอัตราป่วยและอัตราตายและเพิ่มคุณภาพของการบริการสุขภาพ

ดังนัน้ จงึมีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมีวฒันธรรมท่ีมิได้ใช้การ

ลงโทษเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และแทนที่จะไป

มุ่งค้นหาความผิดพลาดของแต่ละคนหรือขององค์กร ควรสร้างกลไกการ

รายงานที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขความล้มเหลวของระบบและความผิด

พลาดของมนษุย์ นัน่คอืมีความต้องการพฒันาวฒันธรรมท่ีปลอดการต�าหนิ 

ขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับการสร้างวัฒนธรรมน้ีคือการให้การศึกษา แก่

นักศึกษาด้านสุขภาพทุกสาขา ในเร่ืองแนวคิดของความปลอดภัยในการ

บริการสุขภาพ การปฏิบัติงานที่ร่วมกัน และสอนถึงวิธีการน�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานในแต่ละวันในวันข้างหน้า

การบริการสุขภาพที่ใช้คนเป็นศูนย์กลางเป็นเร่ืองที่ซับซ้อนและมี

ความเฉพาะทางมากขึน้ การปฏิบัตงิานอย่างไร้รอยต่อในการบริการสขุภาพ

จึงควรได้รับความสนใจมากขึ้น การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ
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อย่างแท้จริงนั้นจ�าเป็นต้องการการส่ือสารระหว่างกันเป็นอย่างมาก มีการ

ส่งต่องานและผลงานอย่างชัดเจนตามบทบาทและความรับผิดชอบของ

บุคลากรนัน้ๆ ความเข้าใจท่ีถกูต้องของความเสีย่งทีมี่ในการแพทย์สมัยใหม่ 

ท�าให้ทุกวิชาชีพทางสุขภาพต้องมาร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมี

ความตืน่ตวั การน�าระบบเร่ืองความปลอดภยัมาใช้ และการปฏิบัตงิานอย่าง

มีความรับผดิชอบ ซ่ึงหมายรวมถงึการสนทนากบัผูป่้วย และให้ความเคารพ

ต่อความต้องการ ความคาดหวัง ความกลัว และความหวังของผู้ป่วย

แพทยสมาคมโลกได้พยายามขับเคล่ือนผู ้ให้บริการสุขภาพให้

ตระหนักถึงเร่ืองความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญหนึ่งในการท่ีจะ

ปรับปรงุการดูแลสขุภาพ การอ�านวยความสะดวกให้มีการพฒันาองค์ความ

รู้เก่ียวกับสถานการณ์และการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัย และการลงมือปฏิบัติ

เพื่อการป้องกันและหลีกเล่ียงความเส่ียง จะเป็นกุญแจที่ส�าคัญท่ีน�าไปสู่

ความส�าเร็จในการขับเคลื่อน

คู่มือหลักสูตรนี้ เป็นเครื่องมือส�าหรับนักศึกษาทางด้านสุขภาพ 

เพือ่ท�าความเข้าใจแนวคิดความปลอดภยัของผูป่้วยและการปฏิบัตร่ิวมกัน

กับสหวิชาชีพ คู่มือหลักสตูรนีย้งัเสนอแนะวธิกีารสอนทีท่นัสมัยให้แก่ผูส้อน

ด้วย 

นพ.	วันชาติ	ศุภจัตุรัส

นายกแพทยสมาคมโลก

Dr Wonchat Subhachaturas

President

World Medical Association
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ค�ากล่าวน�าของ
ประธานสมาคมนักศึกษาทันตแพทย์นานาชาติ
ประธานเครือข่ายนักศึกษา สภาพยาบาลนานาชาติ
ประธานสหพันธ์สมาคมนักศึกษาแพทย์นานาชาติ
ประธานสหพันธ์นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ

การใหก้ารดแูลอย่างปลอดภัยของสถานบรกิารสุขภาพในปัจจุบันนี้ 

ท�าให้เห็นความจ�าเป็นที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างยิ่งส�าหรับนักศึกษาจะต้องเรียนรู้

เรื่องเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มาจากการบริการสุขภาพ และเรื่องความ

จ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การน�าเร่ืองความปลอดภัย

ของผู้ป่วยเข้ามาในการศึกษาวิชาชีพสุขภาพจะมีส่วนช่วยปูความรู้และ

ทักษะพื้นฐาน อันเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาส�าหรับการปฏิบัติ

งานทางคลินกิในอนาคต และยังช่วยให้เกิดก�าลังคน ในอนาคตของวชิาชพี

สขุภาพทีมี่ความรูเ้ร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย และยังตอบสนองต่อความ

ต้องการในปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

สมาคมนกัศกึษาทันตกรรมนานาชาต ิเครือข่ายนกัศึกษา สภาพยาบาล

นานาชาติ สหพันธ์สมาคมนักศึกษาแพทย์นานาชาติ และสหพันธ์นิสิต/

นักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ยินดีรับคู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของ
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ผูป่้วยฉบับสหวิชาชีพขององค์การอนามัยโลก และถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากร

ทีส่�าคัญ ทีมิ่ใช่แค่เพยีงแต่สร้างความตระหนกัท่ัวโลกในเร่ืองความจ�าเป็นท่ี

จะต้องให้การศึกษาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย แต่ยังช่วยสนับสนุน

ผู้สอนให้น�าความรู้ของสาขานี้เข้าสู่หลักสูตรที่มีอยู่แล้ว และเป็นการช่วย

เตรียมนกัศึกษาในการปฏิบัตใิห้ปลอดภยัขึน้กว่าเดิม ในสภาพแวดล้อมของ

หน่วยงานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติอยู่

สมาคมทัง้ 4 ขอน้อมรับคู่มือหลักสตูรนี ้และยินดีต้อนรับความพยายาม

ขององค์การอนามัยโลกในการท่ีจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ 

ท่ัวโลกที่ท�าการสอนทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

และเภสัชศาสตร์ ที่จะให้มีการน�าเร่ืองการเรียนการสอน ความปลอดภัย

ของผู้ป่วยเข้ามาในหลักสูตรการบริการสุขภาพ สมาคมนักศึกษาทั้ง 4 ขอ

ชืน่ชมกับความพยายามขององค์การอนามัยโลกในการขอรบัค�าปรึกษาของ

นักศึกษา โดยให้เกียรตินักศึกษาว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เท่าเทียมกัน 

และท�าให้ม่ันใจว่าความเหน็และข้อเสนอแนะของนกัศกึษาได้น�าเข้ามาใส่ใน

คู่มือหลักสตูรนี ้สมาคมทัง้ 4 นีใ้คร่ขอสนบัสนนุคูมื่อหลกัสตูรนีเ้ป็นอย่างยิง่ 

และขอแสดงความยินดีกับองค์การอนามัยโลกที่ท�าให้เกิดความเป็นไปได้ 

ที่ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายหันมาสนใจขับเคลื่อนในทิศทางนี้

มิสเตอร์	ไอโอนัท	ลูเชียน

ประธานสมาคมนักศึกษาทันตแพทย์นานาชาติ

Mr Ionut Luchian 

President

International Association of Dental Students

มิส	ยัสมิน	เยเฮีย

ประธานเครือข่ายนักศึกษา สภาพยาบาลนานาชาติ

Ms Yasmin Yehia

Chairperson

International Council of Nurses - Students’ Network
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มิสเตอร์	ชิจิโอเกะ	ชิเคะเระ	คาดูเระ

ประธานสหพันธ์สมาคมนักศึกษาแพทย์นานาชาติ

Mr Chijioke Chikere Kadure

President

International Federation of Medical Students’ Associations

มิสเตอร์	แจน	โรเดอร์

ประธานสหพันธ์นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ

Mr Jan Roder

President

International Pharmaceutical Students’ Federation
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ค�ากล่าวน�าของ 
ผู้น�าภายนอก เสียงจากผู้ป่วยในการศึกษาวิชาชีพ

จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและศึกษาน�าร่องการใช้คู่มือ

หลักสตูรนีท้ีโ่รงเรียนแพทย์ ซึง่เป็นความก้าวหน้าทีเ่ป็นธรรมชาตใินการน�า

ผู้ป่วยมาร่วมในการปรับปรุงคู่มือหลักสูตรนี้เพื่อการใช้ในสหสาขาวิชาชีพ 

เรายินดีน้อมรับโอกาสนี้ด้วยการร่วมมือกับอีกโครงการหนึ่งขององค์การ

อนามัยโลก

ในทางปฏิบัติ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาของทุกสาขาและ

ของทุกระดับชั้น ท�าให้เกิดความเชื่อม่ันเป็นอย่างสูงที่การเรียนการสอน

จะต้องให้นักศึกษาได้มีการสัมผัสและได้พัฒนาข้ึนมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

และได้ช่ืนชมต่อคุณค่าของประสบการณ์ของผูป่้วย เม่ือเร่ืองนีน้�ามาร่วมกับ

ความตระหนกัในการดูแลผูป่้วยโดยมีผูป่้วยเป็นศนูย์กลางอย่างแท้จริงแล้ว 

นกัศึกษาก็จะดูแลผู้ป่วยด้วยหวัใจ ด้วยปัญญาและทกัษะ เพือ่เป็นประโยชน์

ของผู้ป่วยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย

ในการที่น�ามุมมองของผู้ป่วยเข้ามาร่วมด้วยอย่างเป็นทางการ 

ในการเรียนการสอนการบริการสุขภาพเป็นกุญแจส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ป่วย

ปลอดภยั เกิดวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเกิดการปรับปรุงการบริการสุขภาพ 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดาได้ชี้ให้เห็น

ความส�าคัญว่า “นักศึกษาจ�าสิ่งท่ีเรียนรู้จากตัวผู้ป่วยได้ดี เสียงของผู้ป่วย

ที่แท้จริงและที่มีอิสระ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองการดูแลโดยมีผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง”

คู่มือหลักสูตรนี้จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงที่รอคอยกันมานาน ท่ี

ท�าให้ม่ันใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงว่าผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับการดูแลที่
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ปลอดภัย เป็นความจรงิแท้ทีแ่น่นอนว่านักศกึษาในปัจจุบนักค็ือผู้ประกอบ

วิชาชีพการบริการสุขภาพในวันข้างหน้า ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง จะเป็น

ผู้ก�าชีวิตของเราไว้ในก�ามือของเขา เราต้องการให้เขาเหล่านั้นก�าชีวิตของ

เราไว้ด้วยความเคารพอย่างสูง

มิสซิส	มาร์กาเร็ต	เมอร์ฟี่

ผู้น�าภายนอก โปรแกรมความปลอดภัยของผู้ป่วยในนามของผู้ป่วย

Mrs Margaret Murphy

External Lead

Patients for Patient Safety Programme
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ค�ากล่าวน�าของ 
ผู้น�าผู้เชี่ยวชาญภายนอกและผู้แต่งน�า
พบกับความจ�าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านบริการสุขภาพของเราในอนาคต

การตระหนักมากขึ้นของอันตรายที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้ตั้งใจจากการ

บริการสุขภาพ ท�าให้เห็นความจ�าเป็นว่านักศึกษาด้านการบริการสุขภาพ 

จ�าเป็นต้องเรียนรู้วิธกีารให้การดูแลทีป่ลอดภยัมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามการ

เรียนการสอนของผู้จะประกอบวิชาชีพด้านการบริการสุขภาพ ไม่สามารถ

ตามทนัการเปล่ียนแปลงทีร่วดเรว็ของการท้าทายทางด้านสขุภาพ และการ

เปล่ียนแปลงตามความต้องการของก�าลังคน มีการจัดสรรเงินเพียง 2% 

เท่านัน้ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของโลกซึง่มีมูลค่าถงึ 5.5 ล้านล้านดอลลาร์

สหรฐั ทีน่�ามาใช้จ่ายส�าหรับการศกึษาวชิาชพีสขุภาพ จะเหน็ได้ว่าการสร้าง

นวัตกรรมทางการเรียนการสอนมีความจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับการเตรียม

ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านการบริการสขุภาพ ท่ีจะให้มีการบริการสขุภาพโดยมี

ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ความจ�าเป็นน้ีเรียกร้องที่จะให้มีหลักสูตรที่ให้มี

สมรรถนะพืน้ฐาน ทีมี่มุมมองจากหลายสาขาวิชาชพี ท่ีมีวธิกีารคิดเชงิระบบ

และการเข้าถึงได้ทั่วโลก

คูมื่อหลักสตูรเล่มนีเ้ป็นเล่มท่ีปรับปรุงขึน้มาจากฉบับท่ีพฒันาขึน้มา

ใช้ในโรงเรียนแพทย์ ที่ตีพิมพ์โดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2009 คู่มือ

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางด้านทันตกรรม การแพทย์ ผดุงครรภ์ 

การพยาบาล เภสชักรรม และวิชาชพีอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริการสขุภาพ 

เราหวังว่าคู่มือหลักสูตรนี้จะช่วยสนับสนุนและช่วยให้ทั่วโลกเห็นความ
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ส�าคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วย และท่ีส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อช่วย

สนับสนุนการเตรียมนักศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

คูมื่อหลักสตูรนีมี้เนือ้หาครอบคลมุรอบด้านทีจ่ะน�าไปใช้ในการเรียน

การสอนความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สอนการ

บริการสุขภาพ คู่มือนี้มีข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอนทุกระดับและยังวางพื้นฐาน

ในการสร้างศักยภาพในหลักการและแนวคดิท่ีส�าคญัของความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย คู่มือหลักสูตรนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระส�าหรับผู้ตัดสินใจระดับสูงที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการบริการสุขภาพ

การเขียนคู่มือหลักสูตรนี้ได้ค�านึงถึงผู้อ่านทั่วโลกและใช้ภาษาที่

เข้าใจง่าย คู่มือหลักสตูรนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน A คูมื่อส�าหรับผูส้อน 

และส่วน B หัวข้อของความปลอดภัยของผู้ป่วย 11 หัวข้อ ส่วนที่เป็นคู่มือ

ส�าหรับผูส้อน เป็นบทน�าทีน่�าเสนอแนวคดิและหลกัการเร่ืองความปลอดภยั

ของผู้ป่วย และให้ข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับวิธีการสอนความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยที่ดีที่สุด ส่วน B มี 11 หัวข้อเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย แต่ละ

หัวข้อออกแบบให้มีความคิดและวิธีการท่ีหลากหลายส�าหรับการสอนและ

การประเมิน เพือ่ให้ผูส้อนสามารถปรับเปล่ียนเอกสารการสอนให้เหมาะสม

กับความต้องการ บริบท และทรัพยากรที่มีอยู่

ดังน้ันเราจงึขอฝากคู่มือหลักสตูรนี ้จะมีอะไรทีส่�าคัญไปกว่าการเรียน

การสอนผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพให้มีสมรรถนะในการดูแล

โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คู่มือหลักสูตรเล่มนี้จะช่วยพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรเพือ่การบรรลุเป้าหมายนี ้เราจงึมุ่งหวังท่ีจะให้มีการใช้คู่มือหลกัสตูร

เล่มนี้กันอย่างแพร่หลาย

ศาสตราจารย์	บรูซ	บาราคลอฟ

ผู้น�าผู้เชี่ยวชาญภายนอก คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย

Professor Bruce Barraclough

External Expert Lead

Patient Safety Curriculum Guide
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ศาสตราจารย์	เมอรีลิน	วอลตัน

ผู้น�าการเขียน คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย

Professor Merrilyn Walton

Lead Author

Patient Safety Curriculum Guide
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บทน�า
คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยฉบับสหวิชาชีพ เป็นคู่มือท่ี

มีเนื้อหาครอบคลุมรอบด้าน ส�าหรับสถาบันการศึกษาทางด้านการบริการ

สุขภาพใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ด้วยการจัดการเรียนการ

สอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจากการสอนเรื่องความปลอดภัย

ของผูป่้วยเป็นเร่ืองทีค่่อนข้างใหม่ส�าหรับผูส้อนด้านการบรกิารสขุภาพ คูมื่อ

หลักสตูรนีไ้ด้ให้กรอบการศึกษา ให้แนวคิด และวธิกีารท่ีหลากหลายส�าหรับ

การสอนและการประเมินความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยรวมไว้ในเล่มเดียว 

คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายส�าหรับบูรณาการ 

กับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว โดยให้วิธีการท่ีสามารถน�าไป

ปรับปรุงดัดแปลงได้ง่าย ทีจ่ะให้เข้ากับความต้องการของแต่ละแห่ง ให้เข้ากับ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และบริบทที่แตกต่างกัน ในขณะที่คู่มือหลักสูตรนี้

ได้เสนอแนะกรอบแนวคิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้แก่โรงเรียนและ

มหาวิทยาลัยทีส่อนเร่ืองการบรกิารสขุภาพ แต่ก็สนบัสนนุให้ดัดแปลงได้ให้

ตรงกับความต้องการของพื้นที่ ระบบที่มีอยู่ ความต้องการของนักเรียนใน

การเรียนรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่

พัฒนาการของคู ่มือหลักสูตรฉบับสหวิชาชีพนี้เร่ิมต้นในเดือน

มกราคม ค.ศ. 2010 โดยมีพื้นฐานมาจากคู่มือหลักสูตรส�าหรับโรงเรียน

แพทย์ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2009 คณะท�างานหลักประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

จากสมาคมวิชาชีพนานาชาติ เช่น จากสมาคมทันตกรรม การแพทย์ 

ผดุงครรภ์ การพยาบาล และเภสัชกรรม และมาจากองค์การอนามัยโลกใน

ภมิูภาคต่างๆ มาประสานงานกันและได้ทบทวนคูมื่อหลกัสตูรปี ค.ศ. 2009 

ช่วยหาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ และท�าการเขียนขึ้นมาใหม่ในส่วนของ
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ที่จะน�าไปใช้ส�าหรับทันตแพทย์ ผดุงครรภ์ พยาบาล และเภสัชกร คณะ

ท�างานยังได้น�าเสนอกรณีศึกษาส�าหรับสหวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกิด

การอภิปรายระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เขียน ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

มากกว่า 50 ท่าน ได้มามีส่วนร่วมในการเตรียมเนือ้หาส�าหรับคูมื่อนี ้รายชือ่

ของผู้เขียน ผู้มีส่วนช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญ และวิชาชีพอื่นๆ ที่มีส่วนร่วม

การพฒันาและอ�านวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการปฏิบัตงิานได้รับการ

พิมพ์ไว้ในส่วนของการขอบคุณในตอนท้ายของเอกสารเล่มนี้

การแบ่งเนื้อหาในคู่มือหลักสูตร
เอกสารนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน A คูมื่อส�าหรบัผูส้อน และส่วน B 

หัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วย 11 หัวข้อ เพื่อความสะดวก การให้ตัวเลข

รูปภาพและตารางจะให้สอดคล้องกันกับส่วน (A หรือ B) ของบทนั้นๆ

ส่วน	A	ส�าหรับผู้สอนการบริการสุขภาพ

เป็นส่วนที่สนับสนุนที่จะให้ความรู้และให้เคร่ืองมือ และช่วยผู้สอน

พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยในสถาบันของผู้สอน ส่วน A เป็นส่วนที่แสดงแนวคิดเชิงระบบใน

การเสริมสร้างศักยภาพของสถาบัน ให้ข้อมูลพื้นฐานถึงวิธีการเลือกและ

การสอนแต่ละหวัข้อ ให้ข้อเสนอแนะวิธกีารบูรณาการการสอนความปลอดภยั

ของผูป่้วย และให้วิธีการค้นหาหนทางท่ีจะท�าให้เหมาะสมกับหลักสตูรท่ีมีอยู่

แล้วของสถาบันนัน้ๆ ส่วน A ยงัได้แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนถงึหลักการสอน

ที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย วิธีการ

ประเมินนักศึกษา และการประเมินหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยนี้ 

มีการแสดงให้เห็นตลอดหลักสูตรว่าความมุ่งม่ันของคณาจารย์ผู ้สอน

มีส่วนส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของหลักสูตรนี้ ซึ่งได้รับการเน้น

ตลอดทั้งเล่มของเอกสารนี้ ขณะเดียวกันก็ให้ตัวอย่าง ถึงวิธีการสอน

ความปลอดภัยของผู้ป่วยตลอดส่วน A
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ส่วน	B	กล่าวถึงผู้สอนและนักศึกษาด้านการบริการสุขภาพ

ประกอบด้วย 11 หัวข้อ ที่พร้อมใช้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ผู้สอน

โปรแกรมความปลอดภัยของผู้ป่วยสามารถน�าไปสอนท้ังหมดหรือเลือก

แต่ละหัวข้อ ในแต่ละหัวข้อครอบคุลมถึงบริบทที่หลากหลายที่ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยจะถูกน�าไปใช้ในการเรียนการสอน

11 หัวข้อมีดังนี้

หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร 

  (What is patient safety?)

หัวข้อท่ี 2 ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย 

  (Why applying human factors is important for patient 

safety.)

หัวข้อท่ี 3 การท�าความเข้าใจระบบและผลของความซับซ้อนในการดูแล

ผู้ป่วย 

  (Understanding systems and the effect of complexity on 

patient care.)

หัวข้อที่ 4 การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม 

  (Being an effective team player.)

หัวข้อที่ 5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย 

  (Learning from errors to prevent harm.)

หัวข้อที่ 6 การท�าความเข้าใจและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก 

  (Understanding and managing clinical risk.)

หัวข้อที่ 7 การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล 

  (Using quality improvement methods to improve care.)

หัวข้อที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล 

  (Engaging with patients and carers.)

หัวข้อที่ 9 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

  (Infection prevention and control.)
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หัวข้อที่ 10 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า 

  (Patient safety and invasive procedures.)

หัวข้อที่ 11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา 

  (Improving medication safety.)

ผู้สอนสามารถเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน 11 หัวข้อนี้ เพื่อที่จะ

น�าเข้าไปในหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ความจ�าเป็น 

ทรัพยากร และศักยภาพ ด้วยการน�าวิธีการสอนที่หลากหลายไปใช้ในการ

สอนจริง ได้แก่ การบรรยาย การสอนข้างเตียง การสอนในกลุ่มเล็ก การ

อภิปรายโดยมีผู้ป่วยเป็นฐาน การศึกษาอิสระ การแกะรอยผู้ป่วย การสอน

โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุต ิการจ�าลองสถานการณ์ และการท�าโครงการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นต้น แต่ละวิธี มีข้อดีและความท้าทาย และผู้สอนควร

ระลึกอยู่เสมอ เป้าหมายของการเรียนต่างๆ สามารถท�าให้ประสบความ

ส�าเร็จได้ โดยการเลือกวิธีการที่ต่างกัน

ภาคผนวก	 1	 และ	 2 ให้ตัวอย่างของเนื้อหาและรูปแบบของ

การประเมิน/การสอบ ผู้สอนสามารถที่จะเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน/การสอบได้ และวัตถุประสงค์ของผลลัพธ์

ของการเรียน

แผ่นซีดี อยู่ด้านในของปกของเอกสาร แผ่นซีดีบรรจุข้อความ

อเิล็กทรอนกิส์ของคู่มือหลักสตูรนี ้สไลด์ 11 ชดุส�าหรับการสอนแต่ละหวัข้อ 

และข้อมูลและเครื่องมือที่สนับสนุนการสอนตามเนื้อหาของหลักสูตรนี้



ภาคผนวก

คู่มือหลักสูตร
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ขององค์การอนามัยโลก: 
ฉบับสหวิชาชพี (ฉบับภาษาไทย)
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ภาคผนวก 1
เช่ือมโยงกับกรอบการศึกษาความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศ
ออสเตรเลีย

กรอบการศึกษาความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศออสเตรเลีย

มีเอกสารอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยวรรณกรรมในการสร้างกรอบการ

ศึกษา การทบทวนวรรณกรรมใช้รูปแบบในการเขียนเอกสารอ้างอิงของ 

Campbell Collaboration เอกสารอ้างอิงนี้ฟรี สามารถน�ามาใช้ได้โดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิงที่น�ามาใช้ สามารถสืบค้นทางออนไลน์ได้ที่

http://www.safetyandquality.gov.au/internet/safety/publishing.

nsf/Content/60134B7E120C2213CA257483000D8460/$File/framewk-

bibli0705.pdf; accessed 14 March 2011.
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ภาคผนวก 2
ตัวอย่างการประเมิน

ตัวอย่างที่ 1 MEQ
อุบัติเหตุ (หัวข้อที่ 6 และ 8)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับนักศึกษำ

เพศชายอายุ 20 ปี ขีร่ถจกัรยานเสยีหลักล้มลงบนพืน้ถนน และมีรถ

ที่วิ่งตามมาชนเข้า เขายังมีสติแต่พูดตะกุกตะกัก เขาอาจยังอยู่ในสภาวะที่

ตกใจ ท่าน (ในฐานะที่เป็นนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ได้ชะลอรถ

เม่ือใกล้มาถงึท่ีเกิดอบัุตเิหต ุและมีคนเดินเท้าได้โบกธงให้ท่านหยดุรถ และ

ขอความช่วยเหลือจากท่าน

ประเด็นทางจริยธรรมอะไรที่ส�าคัญสามข้อ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย

ในกรณีฉุกเฉิน

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

จงบอกถึงความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายและทางด้านวิชาชีพ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินมาโดยสังเขป

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
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จงบอกถงึเนือ้หาของข้อมูลทีค่วรให้ ก่อนให้ผูป่้วยลงนามยนิยอม ทัง้ในกรณี

ที่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวมาโดยสังเขป

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

จงสรุปความท้าทายของการใช้ความเป็นผู้น�าในสถานการณ์เช่นนี้

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

ตัวอย่างที่ 2 
MCQ (หัวข้อที่ 4 และ 8)

ในขณะที่ท่านเป็นนักศึกษา ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าสังเกตการ

ผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าในผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่ง วันก่อนผ่าตัดท่านได้คุยกับ

ผูป่้วยและจ�าได้ว่า เธอบอกว่ามีปัญหาท่ีหวัเข่าข้างซ้ายทีท่�าให้เธอเดินไม่ได้ 

เป็นเหตุให้เธอต้องมารับการรักษา ในห้องผ่าตัดท่านได้ยินศัลยแพทย์พูด

กับผู้ช่วยว่า เขาก�าลังจะผ่าตัดเข่าข้างขวาของเธอ

ท่านควรจะท�าอะไรต่อไปในฐานะที่เป็นนักศึกษา

a) ไม่ท�าอะไรเลยเพราะท่านอาจจ�าสับสนเองกับผู้ป่วยอีกคน

b) ทบทวนแฟ้มประวัติผู ้ป่วยและดูว่าเป็นข้างใด และแจ้งแก่

ศัลยแพทย์ว่าผู้ป่วยมีปัญหาที่เข่าข้างซ้าย

c) ไม่ท�าอะไรเลยเพราะท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับคนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ป่วย

d) ไม่ท�าอะไรเลยเพราะโรงพยาบาลไม่เคยท�าผดิ และนกัศึกษาอาจ

ได้ยินมาผิด

e) บอกกับศัลยแพทย์ว่า ท่านคิดว่าผู้ป่วยรายนี้มาเพื่อการผ่าตัด

เข่าข้างซ้าย

f) นิ่งเงียบไว้เพราะศัลยแพทย์ต้องรู้แล้วว่าเขาก�าลังท�าอะไร
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ความคิดเห็น

ทกุคนมีบทบาทในความปลอดภยัของผูป่้วย แต่ละคนมีพนัธะหน้าท่ี

ที่จะต้องเอ่ยปากพูดขึ้นมา เม่ือคิดว่าอาจมีการเกิดความผิดพลาดขึ้นมา

ได้ที่จะส่งผลเสียให้แก่ผู้ป่วย สมาชิกที่อาวุโสน้อยของทีมรักษาเป็นหูเป็น

ตาท่ีส�าคญัส�าหรบัทีม และสิง่ท่ีเขาได้เอ่ยปากขึน้มา มีส่วนช่วยลดความผดิ

พลาดในระบบมาแล้วเป็นจ�านวนไม่น้อย การผ่าตัดผิดข้างเป็นเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ที่ส�าคัญชนิดหนึ่ง ในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีแนวทาง

ปฏิบตัทิางคลินกิซึง่เป็นทีย่อมรับ เพือ่ท่ีจะช่วยให้ระบุตวัผูป่้วยและข้างทีจ่ะ

ผ่าตดัได้ถกูต้อง คูมื่อแนวทางปฏิบัตเิหล่านีจ้ะช่วยท�าให้สมาชกิอาวโุสน้อย

ของทีมที่มีความมั่นใจที่จะแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างที่ 3
สถานี OSCE เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย (หัวข้อที่ 8 และ 6)

สถานีที่

การสื่อสารกับผู้ป่วย: เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับนักศึกษำ

 ผูป่้วยคนหน่ึงเพิง่ถกูผ่าตดัไส้เล่ือนเสร็จออกมา ระหว่างการผ่าตดันัน้ แพทย์ฝึกหดั

ผูท้�าการผ่าตดัพบว่าการผ่าตดันัน้ยากเกินกว่าท่ีเขาจะท�าได้ ศัลยแพทย์ท่ีเป็นอาจารย์จงึ

มาท�าแทน และมีการรายงานว่าการผ่าตัดประสบความส�าเร็จ อย่างไรก็ตามพบว่ามีรอย

เขียวช�้าเป็นบริเวณกว้างที่ต�าแหน่งผ่าตัด ท่านถูกขอร้องให้พูดกับผู้ป่วยถึงความวิตก

กังวลของเขา

หมายเหตุ โปรดจ�าไว้ว่านักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�าตัวของท่าน

ต่อผู้คุมสอบ



44  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 1

ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ) 

สถานี OSCE เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย

สถานีที่

การสื่อสารกับผู้ป่วย: เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่แสดงเป็นผู้ป่วย

โปรดอ่านค�าแนะน�าของท่านอย่างระมัดระวังก่อนที่จะเริ่มการสอบ

 ท่านมาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อการผ่าตัดไส้ติ่ง ท่านเป็นคนที่ร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ดีมาตลอดไม่เคยเจ็บป่วยและท�างานเป็นช่างประปา

 เม่ือท่านฟื้นจากการถูกดมยาสลบ พยาบาลห้องผ่าตัดอธิบายให้ฟังว่า แพทย์

ฝึกหัดเปิดช่องท้องผ่าตัดเป็นแผลขนาดเล็กท�าให้ผ่าตัดล�าบาก

 ศัลยแพทย์ที่เป็นอาจารย์มาท�าแทนจึงผ่าตัดได้ส�าเร็จ แผลผ่าตัดดูกว้างกว่า และ

ท่านรู้สึกเจ็บกว่าที่คาดไว้ แต่อาการปวดลดลงหลังจากท่านได้รับยาแก้ปวด และท่านก็

แสดงความกระตือรือร้นที่จะถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่าน

 ตอนแรกท่านแสดงให้เหน็ว่า ต้องการท่ีจะร้องเรียนอย่างเป็นทางการเก่ียวกับการ

ดูแลรักษาที่ได้รับ

ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ) 

สถานี OSCE เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย

สถานีที่

การสื่อสารกับผู้ป่วย: เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้คุมสอบ

โปรดอ่านค�าแนะน�าให้แก่นกัศกึษาและผูท่ี้แสดงเป็นผูป่้วยอย่างระมัดระวัง
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ทักทายนักศึกษาและให้ค�าแนะน�าตามที่เขียนไว้แล้วให้แก่นักศึกษา

สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและผู้ท่ีแสดงเป็นผู้ป่วย และให้คะแนนบนกระดาษ

ที่ให้คะแนน

โปรดอย่ามีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับนักศึกษาและผู้ท่ีแสดงเป็นผู้ป่วย ทั้งระหว่างและหลังจาก

ท�ากิจกรรมเสร็จ

วตัถปุระสงค์ของสถานนีีคื้อ ต้องการประเมินความสามารถของนกัศกึษาท่ีจะพดูคุยเก่ียว

กับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แก่ผู้ป่วย

ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

สถานี OSCE เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย

สถานีที่

แบบฟอร์มการประเมิน

การสื่อสารกับผู้ป่วย: เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ชื่อนักศึกษา ………………………………………………………….........

ช่ือผูคุ้มสอบ ………………………………………...…… (เขียนตวับรรจง)

ทักทายนักศึกษาและให้ค�าแนะน�าตามที่เขียนไว้แล้วแก่นักศึกษา

จ�าไว้ว่าต้องขอแผ่นสติกเกอร์ชื่อนักศึกษา และน�ามาติดบนกระดาษที่ให้คะแนน

โปรดวงกลมคะแนนที่ให้

ตัวอย่างนี้ เป็นมาตรฐานที่คาดหวังว่านักศึกษาแพทย์และพยาบาลปีสุดท้ายจะท�าได้
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โปรดวงกลมคะแนนที่ให้ในแต่ละเกณฑ์

ท�าได้ดี ท�าได้บ้าง ท�าไม่ได้/

ไม่ได้ท�า

วิธีการเข้าถึงผู้ป่วยเมื่อเริ่มต้น (การแนะน�าตัวของ
นักศึกษา และการอธิบายว่าจะมาท�าอะไรกับผู้ป่วย) 2 1 0

สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยวิธีที่เข้าใจ 2 1 0

ได้แสดงหลักการ “การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา” 2 1 0

แสดงให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือและ 
การดูแลหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 2 1 0

แสดงถึงความเข้าใจกับผู้ป่วย ภายหลังเกิดเหตุการณ ์
ที่ไม่พึงประสงค์ 2 1 0

จัดการกับปัจจัยที่เป็นไปได้ที่จะน�าไปสู่การร้องเรียน 2 1 0

คะแนนรวมของการปฏิบัติ

การให้ล�าดับของสถานีนี้ ผ่าน คาบเส้น ตก

ตัวอย่างที่ 4
ค�าถามที่ให้ตอบสั้นๆ

ค�าถามดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนักศึกษาพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ แต่สามารถน�าไปดัดแปลงใช้ได้กับนกัศกึษาแพทย์และนกัศกึษา

ทันตแพทย์

ผู้ป่วยคนหนึ่งก�าลังจะเข้ารับการผ่าตัด ประวัติของผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของ

การสอบ
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ในการเตรยีมผ่าตดัส�าหรับนางแมคโดนลัด์ (Mrs McDonald) ท่านสงัเกตว่าในแบบฟอร์ม

ยินยอมให้ผ่าตัดยังไม่ถูกเซ็น

Q1 

อธิบายถึงบทบาทของท่านที่จะให้นางแมคโดนัลด์เซ็นยินยอมให้ผ่าตัด

Q2 

จงเสนอองค์ประกอบของการยินยอมให้ผ่าตัดที่ถูกต้อง

Q3 

จงระบุวิธีการยินยอมให้ผ่าตัดที่น�าเสนออย่างถูกกฎหมาย

Q4 

นางแมคโดนัลด์ไม่มั่นใจว่ารับประทานอาหารครั้งสุดท้ายไปเมื่อใด จงอธิบายความเสี่ยง

จากการไม่งดอาหารก่อนผ่าตัด

นางแมคโดนลัด์ถกูส่งกลับมายงัหอผูป่้วยในตอนบ่ายหลังได้รับการผ่าตดั การผ่าตดัของ

เธอผ่านไปด้วยดี และแผลผ่าตัดถูกปิดตามปกติ

Q5 

จงบอกถึงการประเมินที่จ�าเป็นของทางการพยาบาลภายหลังการผ่าตัดมา 3 ข้อ และให้

เหตุผลประกอบของแต่ละข้อ

Q6 

วิธีการควบคุมการติดเชื้ออะไรที่เหมาะสมกับนางแมคโดนัลด์
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ภาคผนวก 3
การแปลค�าศัพท์

ภาคผนวกที่ 3.1 การแปลชื่อองค์กร

FDI World Dental Federation สหพันธ์ทันตกรรมโลก

 ศิริรักษ์ นครชัย - FDI สมาพันธ์ทันตแพทย์นานาชาติ 

International Pharmaceutical Federation เภสชักรรมนานาชาตพินัธมิตร

 อ.สมพล (เภสัชกร) - สหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ

International Pharmaceutical Students’ Federation สหพันธ์นักศึกษา

เภสัชนานาชาติ

 ฐิติรัตน์ - สหพันธ์นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ 

International Council of Nurses สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ

 ศริพิร - สภาพยาบาลนานาชาต,ิ สภาพยาบาลสากล (ยงัไม่มีค�าแปล

มาตรฐาน)

International Confederation of Midwives สหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ

 ศิริพร - สหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ, สหพันธ์ผดุงครรภ์สากล 

(ยังไม่มีค�าแปลมาตรฐาน)

International Council of Nurses - Students’ Network 

 เครือข่ายนักศึกษาของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ

 ศิริพร - เครือข่ายนักศึกษา สภาพยาบาลนานาชาติ (ยังมีค�าแปล

มาตรฐาน)
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ภาคผนวกที่ 3.2 การแปลค�าศัพท์บุคคล

Clinical instructor ผู้แนะน�าในคลินิก

 บดินทร์ - ผู้สอนด้านคลินิก

Clinician ผู้ปฏิบัติงานในคลินิก (อาจหมายถึง แพทย์ ทันตแพทย์)

 บดินทร์ - แพทย์

 อนุวัฒน์ - คลินิเชี่ยน

Coach โค้ช ผู้ฝึกสอน

Contingency team บดินทร์ - ทีมรับสถานการณ์

Continuity provider บดินทร์ - ผู้ให้การดูแลต่อเนื่อง

Dental hygienist ผู้ดูแลสุขอนามัยฟัน

 ศิริรักษ์ - ทันตนามัย 

Dental therapist ศิริรักษ์ - ทันตภิบาล

Facilitator ผู้อ�านวยความสะดวก, ผู้สนับสนุน

Faculty อาจารย์ ครูผู้สอน

 บดินทร์ - สถาบัน faculty member คณาจารย์

Fellow แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์

 อนุวัฒน์ - เฟลโลว์ (ทับศัพท์)

Health - care practitioner ผูป้ฏิบัตงิานดูแลสขุภาพ หรือผูป้ฏิบัตงิานดูแลผูป่้วย

Health - care professional บุคลากรผู้ดูแลสุขภาพ

 บดินทร์ - บุคลากรวิชาชีพการบริการสุขภาพ

Health - care student นักศึกษาสาขาบริการสุขภาพ หรือแค่สาขาสุขภาพ

Health - care worker ผูป้ฏิบัตงิานดูแลสขุภาพ หรอืผูป้ฏิบัตงิานดูแลผูป่้วย

 บดินทร์ - ผู้ปฏิบัติงานบริการสุขภาพพนักงานบริการสุขภาพ

Health care provider ผู้ให้การบริการสุขภาพ

 บดินทร์ - ผู้บริบาล, ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

Health practitioner ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ หรือผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

ผู้ให้บริการสุขภาพ

Health professional บุคลากรสุขภาพ, ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ

 บดินทร์ - บุคลากรสุขภาพ บุคลากรวชิาชพีสขุภาพ บุคลากรด้านสขุภาพ
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Instructor ผู้สอนในคลินิก ผู้แนะน�า

 สมคิด - ครูผู้สอน

 อะเคื้อ - อาจารย์ผู้ดูแล

 บดินทร์ - ผู้สอน

Mentor พี่เลี้ยง หรือทับศัพท์ ผู้แนะน�าให้รู้จักคิด (จาก สกว.)

 สมคิด - ครูผู้ให้ค�าปรึกษา

Registrar นายทะเบียน, แพทย์นายทะเบียน

 อนุวัฒน์ - แพทย์ประจ�าบ้าน

Staff เจ้าหน้าที่, ผู้ปฏิบัติงาน, อาจารย์แพทย์

 บดินทร์ - เจ้าหน้าที่ พนักงาน

Supervisocr ผู้นิเทศ

 บดินทร์ - ผู้นิเทศ ผู้ดูแลการปฏิบัติงาน

 ฐิติมา ด้วงเงิน - ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

Teacher บดินทร์ - ผู้สอน ครู

Team player บดินทร์ - ผู้เล่นในทีม (ให้เห็นบทบาทของ “ผู้เล่น” ในสนาม) 

สมาชิกของทีม

Tutor ครูประจ�ากลุ่ม, ติวเตอร์ (ทับศัพท์)

 บดินทร์ - ผู้ด�าเนินชั่วโมงการเรียนรู้ ผู้สอนสัมมนาเข้ม

Ward clerk เสมียนประจ�าตึก
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ภาคผนวกที่ 3.3 การแปลค�าศัพท์ทางการศึกษา

Case-based discussion (CBD) การอภิปรายกรณีผู้ป่วย

Cognitive theory ทฤษฎีการเรียนรู้

 บดินทร์ - ทฤษฎีการรู้คิด

 อนุวัฒน์ - ทับศัพท์ พร้อมวงเล็บ (ทฤษฎีความคิดความเข้าใจ)

Didactic lecture การบรรยายแบบสอน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยน

 บดินทร์ - การบรรยายแบบสอน, การบรรยายแบบทางเดียว

Essay question (EQ) ข้อสอบอัตนัย

 บุญรัตน์ - การสอบแบบอัตนัยหรือเรียงความ

Extended matching questions (EMQ) ค�าถามที่ให้จับคู่

 บุญรัตน์ - ค�าถามที่ให้จับคู่โดยมีตัวเลือกหลากหลาย

Focus group การพูดคุยกลุ่มย่อย

Interactive lecture การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์

Journal บันทึกประจ�าวัน

Knowledge requirement เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้

 บดินทร์ - ความต้องการด้านความรู้

Learning outcome: knowledge and performance ผลลพัธ์ของการเรียน - 

ความรู้และการปฏิบัติ

Log book สมุดบันทึกเหตุการณ์

Multiple choice question (MCQ) ค�าถามที่มีค�าตอบให้เลือกหลายๆข้อ

 บุญรัตน์ - ข้อสอบชนิดปรนัย

Modified essay question (MEQ) ค�าถามที่ให้แต่งความที่ดัดแปลง??

 บุญรัตน์ - ข้อสอบอัตนัยชนิดดัดแปลง

Mini clinical evaluation exercise (mini-CEX) แบบฝึกหัดการประเมิน

ทางคลินิกฉบับย่อ

 บุญรัตน์ - การฝึกตรวจผู้ป่วยเป็นขั้นตอน

 ลักษมี - การประเมินทักษะทางคลินิกแบบย่อ

Plan Do Study Act วางแผน ท�า ศึกษา ปฏิบัติ

 ที่ประชุม 3 เม.ย. 2557 - วางแผน ลงมือท�า วัดผล น�ามาใช้
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Performance requirement เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้

 บดินทร์ - ความต้องการด้านสมรรถภาพ

Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน

 บุญรัตน์ - แฟ้มสะสมประเมินและแผนพฒันางาน (เนือ่งจาก portfolio 

ไม่ได้มีความหมายเฉพาะ

 การสะสมผลงานแต่จะต้อง reflect ได้ว่าตัวเองยังมีอะไรที่อ่อนและ

จะพัฒนาตัวเองอย่างไร)

Ranking การจัดล�าดับ

Resource material แหล่งค้นคว้า

Root cause analysis การวเิคราะห์หาต้นเหตขุองปัญหา การค้นหาสาเหตุ

หรือต้นเหตุของปัญหา

 เพื่อน�ามาแก้ไขปรับปรุงและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

ที่มา www.radiossc.net/อะไรคือ-root-cause-analysis

 บดินทร์ - การวิเคราะห์สาเหตุราก, ต้นเหตุราก

Self-assessment (SA) การประเมินตนเอง

Short best answer question (shortBAQ) ค�าถามที่ให้ตอบสั้นๆ ที่ดีที่สุด

 บุญรัตน์ - ข้อสอบชนิดคิดค�าตอบเองโดยการบรรยายสั้นๆ

Short-answer question ค�าถามที่ให้ตอบสั้นๆ

Small group discussion การอภิปรายกลุ่มย่อย

Structured answer question ค�าถามที่มีโครงสร้างให้ตอบสั้น

System approach วิธีการของทฤษฎีระบบ, การเข้าถึงปัญหาเชิงระบบ

 บดินทร์ - วิธีการเชิงระบบ

Systems thinking การคิดเชิงระบบ

Teaching strategies and format กลวิธีการสอนและรูปแบบ

Tool and resource material อุปกรณ์และแหล่งค้นคว้า

 ฐิติมา ด้วงเงิน - เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า

หมำยเหตุ

Short best answer question ในต้นฉบับมีการย่อหลายแบบดังข้างล่างนี้ 

ในฉบับแปลขอใช้แบบเดียวคือ shortBAQ
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SBA short best answer question paper (from p5)

BAQ short best answer question (Topic1 p107)

Short BAQ short best answer question 

 (Topic 2 p119, Topic 3 p131, Topic 5 p160)

SBA question short best answer question (Topic 9 p224)

Short-answer question (Topic 11 p256)
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ภาคผนวกที่ 3.4 การแปลค�าศัพท์อื่นๆ

ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Accountable ต้องรับผิดชอบ

Accountable มีความรับผิดชอบหรือ
สามารถตอบค�าถาม
ประชาชนได้

สมัชชาสุขภาพ

Accredit รับรองคุณภาพ

Accurate แม่นย�า บดินทร์

Acknowledge รับทราบ ตอบรับ บดินทร์

Acquisition การเสาะหาหรือการรับ 
(ข้อมูล) เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์

Acquisition การจัดหา อนุวัฒน์

Acronym ค�าย่อจากพยัญชนะตัวแรก
หลายค�า

Acronym ตัวย่อ อนุวัฒน์

Act upon ปฏิบัติตาม

Act upon มีผลต่อ ท�าตาม ปฏิบัติตาม อนุวัฒน์

Active อย่างกระตือรือร้น

Active failure ความล้มเหลวก่อเหตุ 
ความล้มเหลวที่ปรากฏ

บดินทร์
อนุวัฒน์

Adamant ยืนกราน

Administration  การบริหารจัดการ สายสมร

Administration  การบริหารยา ฐิติมา ด.

Adverse drug 
reaction 

อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา

Adverse drug 
reaction 

อาการไม่พึงประสงค์จากยา ฐิติมา ด.

Adverse event เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

Adverse event เหตกุารณ์ท่ี/อนัไม่พงึประสงค์ บดินทร์

Adverse reaction อาการไม่พึงประสงค์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Alert เตือน

Align ไปในแนวเดียวกัน

Allege การกล่าวหา

Ambulatory clinic คลินิกเคลื่อนที่

Ambulatory clinic คลินิกผู้ป่วยสัญจร บดินทร์ 

Ambulatory clinic คลินิกผู้ป่วยนอก คลินิก
ผู้ป่วยไปกลับในวันเดียวกัน

อนุวัฒน์

Ambulatory clinic หน่วยผู้ป่วยสัญจร บดินทร์

Ambulatory patient ผู้ป่วยสัญจร??
น่าจะไพเราะกว่า 
ผู้ป่วยเคลื่อนที่ได้

บดินทร์

Ancillary services ทีมบริการย่อย 
(ตรงข้ามกับบริการหลัก)

บดินทร์

Anticipate ที่อยู่ในความคาดหมาย

Anxiety วิตกกังวล กลุ้มใจ บดินทร์

Apply น�ามาใช้

Apply มาประยุกต์ใช้ บดินทร์

Appreciation ซาบซึ้ง การรู้คุณค่า

Appreciation ชื่นชม อนุวัฒน์

Approach หลักการ หลัก วิธีการ บดินทร์

Approach การเข้าถึง 

Approach หลักการ หลัก บดินทร์

Approach วิธีการ วิถีทาง อนุวัฒน์

Approval การเห็นด้วย เห็นพ้อง

Approval การยินยอม ความเห็นชอบ 
การอนุมัติ

อนุวัฒน์

Aspect แง่มุม

Aspiration กระตือรือร้น

Aspiration การส�าลัก สายสมร

Aspiration ความปรารถนา ความใฝ่ฝัน 
แรงบันดาลใจ

อนุวัฒน์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Assertive กล้าแสดงออก, กล้าคิด 
กล้าท�า speak up

Assertive กล้าแสดงออกอย่างสุภาพ อนุวัฒน์

Assertive กล้าแสดงออก บดินทร์

Assumption สมมุติฐาน (หรือ สันนิฐาน) บดินทร์

Attribute คุณลักษณะ

Audit การวัดประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบ

Audit การตรวจสอบ อนุวัฒน์

Autonomy ความเป็นอิสระ สิทธิใน
การปกครองตนเอง

Autonomy อิสระในการก�ากับดูแล อนุวัฒน์

Backdrop ฉากหลัง ฉากบนเวที

Background ที่มา ความเป็นมา ภูมิหลัง

Backup ระบบส�ารอง

Bad result/ outcome ผลเสีย (ผลเสียทางด้าน
การเงินความสัมพันธ์ )

บดินทร์

Barrier อุปสรรค

Benchmark การวัดเปรียบเทียบ
สมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน

Best practice แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

Biz เล็กๆน้อยๆ

Blame กล่าวโทษ, ต�าหน,ิ ประณาม, 
นินทา, กล่าวร้าย, 
โยนความผิดให้ 

th.w3dictionary.
org/index.
php?q=blame

Blame การกล่าวโทษ บดินทร์

Briefing การสรุปสั้นๆ ตอนเริ่มงาน

Briefing สรุปงาน
สรุปย่อ

บดินทร์
อนุวัฒน์

Bureaucracy การปกครองโดยล�าดับขั้น
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Bureaucracy ระบบบริหารที่มีขั้นตอน
มากเกินจ�าเป็น

อนุวัฒน์

Capacity ขีดความสามารถ บดินทร์

Capacity ความจุ

Capacity ขีดความสามารถ บดินทร์

Capacity building การพัฒนาสมรรถนะ บดินทร์

Case ค�านี้มีใช้หลายที่ ถูกแปล
ว่า ผู้ป่วย กรณี งาน อาจจะ
พิจารณาใช้ทับศัพท์ เคส

บดินทร์

Case manager ผู้จัดการเคส ผู้จัดการราย
ผู้ป่วย (อาจไม่ใช่ผู้ป่วยได้)

บดินทร์

Case record บันทึกการท�างาน บดินทร์

Challenge to question the action or 
authority of (someone)

บดินทร์

Chart แผนผัง, ผังงาน

Checklist รายการตรวจทาน สอบ

Client (หมายถึงหญิงตั้งครรภ์) 
เป็นผู้ป่วย ?อาจจะใช้ 
คนเจ็บ หญิงใกล้คลอด 
แทนค�าว่าผู้ป่วย

บดินทร์

Clinical setting สถานที่ให้การบริการ
ทางคลินิก

บดินทร์

Clinician แพทย์ บดินทร์

Coaching การได้รับการฝึกสอนอย่าง
ใกล้ชิด

Coaching การโค้ช อนุวัฒน์

Code of ethic จริยธรรมทางวิชาชีพ สายสมร

Cognitive กระบวนการคิด

Cognitive การรู้คิด บดินทร์

Coincidence บังเอิญ

Colonization เชื้อก่อนิคม อะเคื้อ 
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Colonize มีเชื้อโดยไม่เกิดโรค, มีเชื้อ
แพร่กระจายโดยไม่เกิดโรค

Colonize ผู้มีเชื้อแต่ไม่มีอาการ อะเคื้อ 

Colonize ผู้ป่วยที่มีเชื้อสะสมโดยไม่มี
การติดเชื้อ เกาะกลุ่มขยาย
ตัว

อนุวัฒน์ 

Commitment การให้ค�ามั่นสัญญา 

Commitment พันธสัญญา บดินทร์

Commitment ความผูกพันธ์ บดินทร์

Commitment ค�าม่ันสญัญา vs พนัธสัญญา สายสมร

Communication 
loop

วงสื่อสาร บดินทร์

Communication 
pathway

วิถีของการสื่อสาร บดินทร์

Compassion ความเห็นอกเห็นใจ

Competency สมรรถนะ บดินทร์

Competency สมรรถนะ

Complain บ่น สายสมร

Component องค์ประกอบ

Comprehensive รวบยอด

Compromise รอมชอมกัน, ยอมความ, 
ประนีประนอม, ยอมอ่อน
ข้อให้

Concern ความกังวล ความเกี่ยวข้อง 
ความรู้สึกไม่สบายใจ วิตก
กังวล 

Concern ข้อกังวล ปัญหา วิตกกังวล บดินทร์

Concrete ที่เป็นรูปธรรม

Confer ปรึกษา หารือ

Consensus ข้อสรุปร่วม

Consensus ฉันทามติ อนุวัฒน์
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Contextual บทความ, อรรถาธิบาย, 
บริบท, สิ่งแวดล้อม

Contingency บังเอิญ, ฉุกเฉิน

Contingency ส�ารอง ฉุกเฉิน อนุวัฒน์

Coronial ชันสูตรพลิกศพ

Correct ถูกต้อง บดินทร์

Cost ความสูญเสีย

Cost ต้นทุน บดินทร์

Cost ต้นทุน มูลค่า ค่าใช้จ่าย 
(ค่าใช้จ่าย = expense)

บดินทร์

Critical information ข้อมูลวิกฤต ข้อมูลส�าคัญ
มาก

บดินทร์

Culminate in ผิดมาตั้งแต่ต้นและเกิด 
ผลเสยีในทีส่ดุโดยไม่คาดคดิ

บดินทร์

Curriculum guide คู่มือหลักสูตร 
แนวทางการจัดท�าหลักสูตร

Cut corners หักมุม

Cut corners ที่ลัดขั้นตอน
กระท�าแบบหักมุม

บดินทร์

Debriefing การสรุปประเด็นที่ได้เรียนรู้, 
สรุปสั้นๆตอนเลิกงาน, 
(ประชุม) สรุปจบ

Debriefing ประชุมตรวจสอบ
หลังเสร็จงาน ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ให้ความ
กระจ่าง

บดินทร์

Debriefing สอบถามรายละเอียด อนุวัฒน์

Deflate ลดทอน

Delegate tasks กระจายภาระงาน บดินทร์

Deliberated action การกระท�าที่ตั้งใจ
การกระท�าที่ไตร่ตรอง

บดินทร์

Deliberation การพิจารณาอย่างรอบคอบ
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Deliver content ถ่ายทอดเนื้อหา บดินทร์

Demand อุปสงค์ ความต้องการ

Demoralize หมดก�าลังใจ

Depiction พรรณนาให้เห็นภาพ

Devastate ร้ายแรง

Device อุปกรณ์ บดินทร์

Diagram ทับศัพท์
ผังแสดง

Dilemma สถานการณ์ที่ล�าบาก 
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

Discretion ความสุขุมรอบคอบ

Dismiss เลิกให้ความสนใจ

Disposable ระงับไว้

Distraction การ(ถูก)เบี่ยงเบน
ความสนใจ

บดินทร์

Distraction สิ่งรบกวน การรบกวน อนุวัฒน์

Doctor แพทย์

Dynamic พลวัต อนุวัฒน์

Effective ประสิทธิผล ราชบัณฑิต

Effective ประสิทธิภาพ บดินทร์

Effective ประสิทธิผล อนุวัฒน์

Effective team เราอาจใช้ค�าไทยๆ ว่า “ทีม
เวิร์ค” มาแทนได้

บดินทร์

Effective team 
member

สมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
ของทีม

บดินทร์

Efficacy ประสิทธิศักย์ ราชบัณฑิต

Efficiency ประสิทธิภาพ ราชบัณฑิต

Empower เสริมพลัง สร้างพลังให้ บดินทร์

Encourage สนับสนุน ให้ก�าลังใจ

Encourage สร้างก�าลังใจ กระตุ้น บดินทร์

End of life ระยะสุดท้ายของชีวิต
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Engage ผูกพัน, มุ่งมั่น

Engaging with the 
patient

การสร้างความผูกพันกับ
ผู้ป่วย

Engaging with the 
patient

การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ฐิติมา

Entrench ตวัดกลับ

Envisage พิจารณา จินตนาการ 
คาดการณ์

Equipment เครื่องมือ

Equipment อุปกรณ์ บดินทร์

Equipment อุปกรณ์ ช่อทิพย์

Error ความผิดพลาด

Error ความคลาดเคลื่อน 
ใช้ส�าหรับเภสัช

ฐิติมา ด.

Error ความผิดพลาด ข้อผิดพลาด บดินทร์

Error potential ศกัยภาพของความผดิพลาด 
(แปลแล้วเข้าใจยาก)

บดินทร์

Event เหตุการณ์ บดินทร์

Evidence based การรักษาบนพื้นฐานของ
หลักฐาน การปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

จากเวบ

Evidence based การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(พยาบาล)

จากเวบ

Evolve วิวัฒน์

Exercise กิจกรรมการฝึก

Exercise แบบฝึกหัด บดินทร์

Exposure การเปิดเผย

Exposure การสมัผสัเชือ้ การได้รับเชือ้ อนุวัฒน์

Face-to-face meeting การประชุมแบบเห็นหน้ากัน

Facilitator ผู้อ�านวยความสะดวก 
ผู้อ�านวยกลุ่ม

บดินทร์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Facilitate อ�านวยความสะดวก

Facilitate อ�านวยงาน อ�านวยความ
สะดวก/ราบรื่น

บดินทร์

Facility สถานให้ บดินทร์

Faculty สถาบัน บดินทร์

Faculty คณาจารย์ บดินทร์

Failure ความล้มเหลว บดินทร์

Federation สหภาพ

Feedback การให้ข้อมูลย้อนกลับ
การป้อนกลับ

บดินทร์
อนุวัฒน์

Fidelity ความซื่อสัตย์

Fitness to practice ความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

Flowchart ผังงาน แผนผังงาน แผ่น
แสดงขั้นตอน

Focus เน้น โฟคัส (ทับศัพท์)

Focus สนใจ ฐิติมา ด.

Foundation ที่มีรากฐาน ผังงานที่แสดง
ล�าดับขั้นตอนการท�างาน
อย่างละเอียด

Function หน้าที่

Guidance ผู้ให้ค�าแนะน�า สายสมร

Guide แนะน�า สายสมร

Guideline คู่มือ

Guideline ค�าแนะน�า แนวทางการ
แนะน�า 

บดินทร์

Guideline ค�าแนะน�า แนวทางการ
แนะน�า 

สายสมร

Hand hygiene การล้างมือ, 
การดูแลความสะอาดมือ, 
สุขอนามัยของมือ

Hand hygiene การท�าความสะอาดมือ บดินทร์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Hands on ส่ง มอบให้ต่อ สืบทอด 
(hands-on experience 
ประสบการณ์แบบปฏิบัติ) 
ส�านวนนี้มาจากภาพที่ว่า 
มือก�าลังจับอะไรอยู่ (hands 
ก�าลัง on อะไรบางอย่าง)

Harm ผลเสีย

Harm อันตราย ฐิติมา ด.

Harm ความเสียหาย ฐิติมา ส.

Harm การบาดเจ็บ, อันตราย สมคิด

Harm อันตราย ผลเสีย บดินทร์

Harm อันตราย ความเสียหาย บดินทร์

Harm อันตราย บาดเจ็บ อนุวัฒน์

Health care การดูแลสุขภาพ, การรักษา
ดูแล, บริการสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ การ
บริบาล

บดินทร์

การดูแลสุขภาพ การ
บริบาลการรักษา

บดินทร์

บริการสุขภาพ v.s. งาน
ดูแลสุขภาพ

บดินทร์

บริการสุขภาพ มากกว่า 
การดูแลสุขภาพ

อนุวัฒน์

Health care-asso-
ciated infection

การติดเชื้อจากการได้รับ
บริการสุขภาพ

Health care-asso-
ciated infection

การติดเชื้อในโรงพยาบาล อะเคื้อ

Hierarchy การจัดระบบตามล�าดับชั้น
อาวุโส, ความไม่เท่าเทียม
กัน, ในระบบชั้นการบังคับ
บัญชา

Hierarchy ล�าดับขั้น



65คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 1

ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Hierarchy ล�าดับชั้นในการปกครอง บดินทร์

High-stakes team ทีมที่รับมืองานที่มี 
"เดิมพันสูง" 

Hindsight bias ฉันนึกแล้วเชียว

Hindsight bias อคติจากการมองย้อน
เหตุการณ์

บดินทร์

Honest ซื่อสัตย์, ถ่อมตน

Honesty ความซื่อสัตย์, การยึดถือ
หลักคุณธรรม

ICU หอผู้ป่วยหนัก, ไอซียู

ICU หน่วยวิกฤต บดินทร์

ICU หออภิบาลผู้ป่วย อะเคื้อ

Ideal อุดมคติ, 
ความใฝ่ฝันอันสูงสุด

Identify ระบุ, ก�าหนด

If you were a  
hospital manager

หากท่านเป็น….ท่านจะท�า
อย่างไร

บดินทร์

Impair บกพร่อง อนุวัฒน์

Impair เสียหาย บดินทร์

Implication ความหมายโดยนัย 
การเก่ียวพนั ความเก่ียวข้อง, 
นัย

Inadvertent บังเอิญ โดยมิได้คาดคิด

Inanimate ไม่มีชีวิต ไร้ชีวิต อนุวัฒน์

Incidence อุบัติการณ์, เหตุการณ์

Incident อุบัติการณ์ บดินทร์

Indeed โดยแท้จริง

Individual factor ปัจจัยของแต่ละคน 
ปัจจัยของปัจเจกคน

บดินทร์

Infallibility ท�าถูกตลอด

Infallibility ท�าอะไรไม่เคยผิด สมคิด
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Influence มีผลกระทบ

Information ข่าวสารหรือข้อมูล 
(ขึ้นกับความเหมาะสมของ
ข้อความนั้น) สารสนเทศ

Informed consent ความยินยอมโดยการบอก
กล่าว

Informed consent ความยินยอมที่ได้รับการ
บอกกล่าว

ฐิติมา ส.

Informed consent การยินยอมรับการรักษา?? 
แล้ว Consent เฉยๆ จะแปล
ว่าอะไร

บดินทร์

Infusion (หยดยา vs) ให้ยาหยด บดินทร์

Initiative (โครง)การริเริ่ม 
(ไม่ใช่ความคิดริเริ่ม)

บดินทร์

Injury การบาดเจ็บ, อันตราย

Inspire การปลูกฝัง

Inspire แรงบันดาลใจ สายใจ

Intended action การกระท�าที่ตั้งใจ 
การกระท�าโดยเจตนา

บดินทร์

Intrusive รุกล�้า, ก้าวก่าย

Invasive procedure หัตถการที่รุกราน/รุกล�้า

Invasive procedure หัตถการที่รุกล�้า ฐิติมา ส.

Invasive procedure หัตถการที่เสี่ยงสูง สมคิด

Invasive procedure หัตถการเชิงรุก วีรเดช

Invasive procedure หัตถการที่ต้องสอดใส่เข้าสู่
ร่างกาย

อะเคื้อ

Invasive procedure หัตถการรุกล�้า อนุวัฒน์

Investigation การส่งตรวจ ต่างๆ ทาง lab, 
X ray

Journal วารสาร สายสมร

Journal สมุดบันทึกประจ�าวัน บดินทร์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Key ส�าคัญ, หลัก เช่น 
key concept แปลว่า
แนวคิดหลัก

Lapse พลาดพลั้งไป, การละเลย

Lapse เพิกเฉยละเลย บดินทร์

Leadership ความ/การเป็นผูน้�า ภาวะผูน้�า บดินทร์

Leadership การน�า, ผู้น�า 

Learning area ด้านเนื้อหา

Learning style สไตล์การเรียนรู้ บดินทร์

Legibly อ่านออก

Life vocation อาชีพตลอดชีวิต

Life expectancy อายุคาดหวัง, ช่วงอายุของ
ชีวิต, ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่

Literature วารสาร วรรณกรรม

Litigation การฟ้องร้อง การด�าเนินคดี

Lodge ให้เสนอ

Log บันทึกเหตุการณ์ บดินทร์

Machine เครื่องจักรกล บดินทร์

Machine เครื่องจักร บดินทร์

Major ส�าคัญ

Mannequin หุ่นจ�าลอง

Material เนื้อหาสาระ

Medication error ความคลาดเคลื่อนทางยา

Member of an  
effective team

สมาชิกของทีมที่มี
ประสิทธิภาพ

บดินทร์

Memory capacity ขดีความสามารถในส่วน
ความจ�า, ความจขุองความจ�า

บดินทร์

Mindful ตระหนัก รับรู้

Mitigate ท�าให้ลดน้อยลง

Mode ภาวะ

Model สร้างรูปแบบ โมเดล บดินทร์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Modern medicine การแพทย์แผนปัจจุบัน

Modern medicine การแพทย์สมัยใหม่ สายใจ

Monitor ควบคุมก�ากับ

Monitoring การควบคุมก�ากับ  
(ไม่ใช่ติดตาม)

Monitoring ติดตามการใช้ยา ฐิติมา ด.

Monitoring การเฝ้าติดตาม อนุวัฒน์

Multi disciplinary สหสาขาวิชาชีพ

Multi professional สหวิชาชีพ

Near-miss หวุดหวิด

Near-miss เกือบพลาด ปิยวรรณ

Notation หมายเหตุ สัญลักษณ์

Objective วัตถุประสงค์ บดินทร์

Objective ภววิสัย สายสมร

On sure ท�าให้มั่นใจ

Open-loop แบบวงเปิด บดินทร์

Optimize ปรับให้เหมาะสม

Other industries วงการ/ภาคอุตสาหกรรมอื่น บดินทร์

Other industries อุตสาหกรรมอื่นๆ

Other industries วงการ/ภาคอุตสาหกรรม บดินทร์

Outline วางแผนเป็นแนวทาง, 
ขอบเขต, กรอบเนื้อหา

Partner หุ้นส่วน, ภาคี

Passive การให้ผู้อื่นกระท�าให้ สายสมร

Paternalism การใช้อ�านาจในการสั่งการ สมคิด

Performance การปฏิบัติ, การกระท�า

Performance สมรรถภาพ ความสามารถ บดินทร์

Perpetuate ท�าให้ถาวร ท�าให้ไม่สูญไป 
continue

Person approach วิธีการเชิงบุคคล บดินทร์

Person approach การเข้าถึงปัญหาเชิงบุคคล
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Personal factor ปัจจัยส่วนบุคคล บดินทร์

Pertain ที่เป็นของ

Poor ไม่ดี บดินทร์

Poor history taking การซักประวัติที่ไม่เพียงพอ 

Poor history taking การซักประวัติที่ได้ข้อมูลไม่
เพียงพอ

สายใจ 

Portfolio สมุดบันทกึผลงานของตนเอง

Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน บดินทร์

Potential โอกาส, เป็นไปได้, ความ
สามารถ, ศักยภาพ

Practitioner ผู้ปฏิบัติงาน

Practitioner เวชปฏิบัติ อนุวัฒน์

Predisposing ชักจูง โน้มเอียง ล่วงหน้า 
มีโอกาส

บดินทร์

Preferrence ความปรารถนา บดินทร์

Prescriptive แผนการที่ก�าหนดขึ้น

Prescriptive เชิงบงการ อนุวัฒน์

Primary health-care งานบริการปฐมภูมิ v.s. 
งานดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

บดินทร์

Priority ล�าดับความส�าคัญ

Proactive เชิงรุก

Procedure หัตถการ, แนวปฏิบัติ

Procedure ขั้นตอนปฏิบัติงาน บดินทร์

Procedure ขัน้ตอนการปฏิบัต ิหตัถการ บดินทร์

Process กระบวนการ

Professionals มืออาชีพ บุคลากรวิชาชีพ บดินทร์

Proficiency ความช�่าชอง บดินทร์

Programme โปรแกรม (การเรียน) บดินทร์

Protocol ข้อก�าหนด หรือข้อตกลง 
ที่เป็นมาตรฐาน, เกณฑ์วิธี, 
แนวปฏิบัติ
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Protocol วิธีปฏิบัติมาตรฐาน
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
วิธีปฏิบัติ

บดินทร์

Protocol (กระท�า) วิธีปฏิบัติมาตรฐาน บดินทร์

Protocol (ยา) ข้อก�าหนดมาตรฐานของ
การรักษา

บดินทร์

Prudent รอบคอบ, ระมัดระวัง

Publication สิ่งตีพิมพ์

Quality-improve-
ment method 

วิธีการปรับปรุงคุณภาพ 
(ทางคุณภาพ)

Recognize ตระหนักดีว่า / มีการรับรู้ บดินทร์

Recognize ตระหนัก, รับรู้

Recognize ตระหนักดีว่า / มีการรับรู้ บดินทร์

Reflection ความคิดเห็นสะท้อน vs 
(ด�าเนนิ) การสะท้อนความคิด

บดินทร์

Refrain ระงับไว้

Regime กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด

Regimens แบบแผนของการใช้ยา ฐิติมา ด.

Regulation การก�ากับ บดินทร์

Regulator ผู้ควบคุม

Regulator นักกฎหมายที่จริงจัง บดินทร์

Relay การถ่ายทอด

Remedial action มาตรการแก้ไข

Remedial action ปฏิบัติการแก้ไข อนุวัฒน์

Remorseful ความส�านึกผิด ความเห็น
อกเห็นใจ

Resolve conflict แก้ไข/แก้ปัญหาความขดัแย้ง 
ยุติความขัดแย้ง 

บดินทร์

Resource แหล่งค้นคว้า แหล่งข้อมูล สายสมร

Responsibility ความรับผิดชอบ 
ภาระผูกผันในงาน

บดินทร์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Role model แสดงบทบาทให้เป็นแบบ
อย่าง/ตวัอย่าง บุคคลต้นแบบ

Role model เป็นแบบอย่าง อนุวัฒน์

Role play การแสดงเล่นบทบาทสมมุติ

Rules กฏระเบียบ บดินทร์

Run chart ผังงานวิ่ง

Safety ปลอดภัย บดินทร์

Scenario สถานการณ์จ�าลอง 
เหตุการณ์สมมุติ

Scenario ฉากทัศน์ อนุวัฒน์

Secure มั่นคง บดินทร์

Semantic การท�านาย, การคาดคะเน, 
วิชาแห่งความหมาย

Sentinel ยาม, เฝ้ายาม

Sentinel เฝ้าระวัง อนุวัฒน์

Sentinel events เหตุการณ์ที่เฝ้าระวัง

Sentinel events เหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเป็น
พิเศษ

ศิริพร

Service demand อุปสงค์ของการบริการ

Session ชัว่โมงสอน, วาระ, คาบเรียน

Setting สถานที่ให้บริการต่างๆ 
ทับศัพท์

Sharp-end factor งานที่ยากที่สุด 
ค�าไทยมีว่า ล่อแหลม 
งานที่ล่อแหลม
(ปล the shape end มีดมี 
2 ด้าน ด้านแหลมกับ
ด้านทื่อ งานที่ต้องเอา 
ปลายมีด/ขวาน มาใช้ 
มีความล่อแหลม)

บดินทร์

Shortcuts กระท�าลัดขั้นตอน บดินทร์

Simulate จ�าลอง บดินทร์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Simulation สถานการณ์จ�าลอง 
เลียนแบบ

Situation สถานการณ์ บดินทร์

Slip รวดเร็ว ลื่นไป พลาดไป

Slip พลั้งเผลอ บดินทร์

Slip การท�าอย่างลวกๆ ศิริพร

Soil เปื้อน สกปรก

Speak up แสดงความเห็น, พูดขึ้นมา 
คุย, กล่าว

Speak up เอ่ยปาก บดินทร์

Speak up โพร่งออกมา ป่าวร้อง โวย อนุวัฒน์

Specialized  
discipline

สาขาเฉพาะ

Spirit สปิริต (ทับศัพท์) 
จิตวิญญาณ

บดินทร์

Sponge ฟองน�้า ที่ดูดซับน�้า

Stand alone เป็นเอกเทศ อยู่โดดๆ

Standard 
precaution

การป้องการติดเชื้อที่เป็น
มาตรฐาน

Standard 
precaution

การป้องการติดเชื้อแบบ
มาตรฐาน

อะเคื้อ

State กล่าว บดินทร์

Statement ข้อความ

Strategies กลวิธี (tactics) บดินทร์

Strategies กลยุทธ์ สายสมร

Strategies ยุทธศาสตร์ อนุวัฒน์

Structured  
debreifing

ประชุมหลังเสร็จงานอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน มีแบบแผน

บดินทร์

Student นักศึกษา นักเรียน ผู้เรียน บดินทร์

Subjective นิยมแปลกันว่า อัตวิสัย. 
จิตวิสัย.

บดินทร์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Supply อุปาทาน

Supply อุปทาน พัสดุ จัดส่ง อนุวัฒน์

Susceptible ไวต่อการเป็นโรค

Swab ผ้าซับเลือด

Talent ความเก่งกาญ สายสมร

Talk กล่าวถึง บดินทร์

Template แม่แบบ, แม่แบบโปรแกรม
ส�าเร็จ, (ทับศัพท์)

Therapeutic บ�าบัด อ.ธิดา

Therapeutic การรักษา, การบ�าบัด อ.สมพล

Time-out การตรวจสอบก่อนผ่าตัด 

Tips ข้อคิดมีประโยชน์ บดินทร์

Tips เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

Tips ข้อคิดมีประโยชน์ บดินทร์

Tips เคล็ดวิธี อนุวัฒน์

Tool เครื่องมือ (hand tool) บดินทร์

Tool อุปกรณ์

Transmission 
precaution 

การป้องกันที่มีการแพร่เชื้อ
เป็นฐาน

Transmission 
precaution 

การป้องกันการติดเชื้อตาม
หนทางการแพร่กระจายเชื้อ

อะเคื้อ

Triage จดัแยกประเภทความเจบ็ป่วย บดินทร์

Tutorial กิจกรรมกลุ่มเล็ก

Typical เป็นแบบฉบับ

Typical example ตัวอย่างที่ดี vs ตัวอย่าง
ธรรมดา (ตวัอย่างแบบฉบับ)

บดินทร์

Undermine ท�าลาย, เซาะ, ขุดข้างใต้

Undermine เซาะกร่อน อนุวัฒน์

Underpinning แบบละเอียด, รากฐาน, 
ฐานราก

Underpinning ท�าให้แข็งแรง อนุวัฒน์
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ค�าศัพท์ ค�าแปล ผู้แปล เอกสารอ้างอิง

Unique human 
being

ความเป็นมนุษย์ที่มีความ
เฉพาะตัวปัจเจกชน 
(ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคน)

Universal precau-
tion

การป้องกันการติดเชื้อที่
เป็นสากล

อะเคื้อ

Up to date เป็นปัจจุบัน ทันสมัย บดินทร์

Validate ใช้ได้ ความสมบูรณ์ ความมี
เหตุมีผล

Validate การตรวจยืนยัน การตรวจ
สอบความถูกต้อง

อนุวัฒน์

Value ค่านิยม หรือ คุณค่า 
(ขึ้นกับบริบท)

บดินทร์

Video วีดิทัศน์ (เป็นค�าสันสกฤต) ราชบัณฑิต

Verification การตรวจสอบความเป็นจริง 
ถูกต้อง

Verification การทวนสอบ อนุวัฒน์

Vigilance ความระมัดระวัง

Ward round การเดิมตรวจเยี่ยมผู้ป่วย 
การดูแลข้างเตียง

บดินทร์

Workforce ก�าลังคน
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ภาคผนวก 4
ผู้มีส่วนช่วยตรวจแก้ไขการแปล

ผู้มีส่วนช่วยตรวจแก้ไขการแปล
นพ.วีรเดช ถิระวัฒน์

 รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นพ.สมคิด เลิศสินอุดม

 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

 โรงพยาบาลขอนแก่น

ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

 ผูช่้วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

พญ.ชลลดา บุษยรัตน์

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พญ.บุญรัตน์ วราชิต

 ที่ปรึกษา ส�านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ

 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ

 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



76  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 1

ผศ.นพ.มนวัฒน์ เงินฉ�่า

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรียง

 โรงพยาบาลนครธน

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 

 ผูอ้�านวยการ สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

พญ.ลักษมี ฮะอุรา

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

ดร.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน

 อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ศิริพร ขัมภลิขิต

 สภาการพยาบาล

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช

 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ 

 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์

 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล�้าประเสริฐ

 คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดร.ศิริพร พูลรักษ์

 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พ.ต.อ.หญิง ชลดา ดิษรัฐกิจ

 อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ วพ. วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ

พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล

 ผศ.(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ วพ. วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ

พ.อ.หญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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ผศ.อรุณี เฮงยศมาก

 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มหาวทิยาลยันวมินทราธริาช

อาจารย์ แน่งน้อย สมเจริญ

 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มหาวทิยาลยันวมินทราธริาช

ผู้ตรวจทานต้นฉบับ
ดร.ภญ.อารยา ศรีไพโรจน์

 ผู้ช่วยเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ สภาเภสัชกรรม





ค�ากล่าวขอบคุณ

คู่มือหลักสูตร
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ขององค์การอนามัยโลก: 
ฉบับสหวิชาชพี (ฉบับภาษาไทย)
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ค�ากล่าวขอบคุณ
ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ เรียงตำมตัวอักษรของแต่ละส่วน

ทีมหลักของคู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย 

(Core team, Patient Safety Curriculum Guide)

Bruce Barraclough, Patient Safety Curriculum Guide Expert Lead

Melbourne, Australia

Benjamin Ellis*, WHO Patient Safety Programme Consultant

London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Agnes Leotsakos, WHO Patient Safety Programme

Geneva, Switzerland

Merrilyn Walton, Patient Safety Curriculum Guide Lead Author

Sydney School of Public Health, University of Sydney, Sydney, Australia

ผู้ที่มีส่วนช่วยที่ส�าคัญในเนื้อหา (Critical contribution to content)

สหพันธ์ขององค์กรวิชาชีพ (Professional associations)

สมาพันธ์ทันตแพทย์นานาชาติ (FDI World Dental Federation)

Nermin Yamalik

Department of Periodontology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
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สหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ (International Confederation of 

Midwives: ICM)

Mary Barger

Department of Family Health Care Nursing, University of California

San Francisco, United States of America

สภาการพยาบาลนานาชาติ (International Council of Nurses: ICN)

Jean Barry

Nursing and Health Policy, International Council of Nurses 

Geneva, Switzerland

สหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ (International Pharmaceutical 

Federation: FIP)

Marja Airaksinen

Division of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Helsinki 

Helsinki, Finland

องค์กรส�าหรับความปลอดภัย การไม่ติดเชื้อและการป้องกัน

(Organization for Safety, Asepsis and Prevention: OSAP)

Enrique Acosta-Gio

School of Dentistry, National University of Mexico (UNAM) 

Mexico D.F., Mexico

สหพันธ์นักศึกษา (Student associations)

Representative of four student associations:

Satyanarayana Murthy Chittoory

International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF)

International Association of Dental Students (IADS)

International Council of Nurses - Student Network (ICN-SN)

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)
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แพทยสมาคมโลก (World Medical Association: WMA)

Julia Rohe, Agency for Quality in Medicine (AQuMed)

Berlin, Germany

ผูน้�าภายนอก: ผูป่้วย ส�าหรบัความปลอดภยัของผูป่้วย องค์การอนามัยโลก

(External Lead, Patients for Patient Safety, WHO)

Margaret Murphy, WHO Patients for Patient Safety Programme

Cork, Ireland

ผูเ้ช่ียวชาญ ของภมิูภาคขององค์การอนามัยโลก (Experts, WHO Regions)

Armando Crisostomo, WPRO Representative

College of Medicine-Philippine General Hospital

University of the Philippines, Manila, The Philippines

Mohammed-Ali Hamandi, EMRO Representative

Makassed General Hospital

Beirut, Lebanon

Taimi Nauiseb, AFRO Representative

Faculty of Health & Medical Sciences, University of Namibia

Windhoek, Namibia

Roswhita Sitompul, SEARO Representative

School of Nursing, Universitas Pelita Harapan (UPH)

Jakarta, Indonesia

Jiri Vlcek, EURO Representative

Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University

Heyrovskeho, Czech Republic
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ผูเ้ช่ียวชาญ โครงการความปลอดภยัของผูป่้วยขององค์การอนามัยโลก

(Experts, WHO Patient Safety Programme)

Carmen Audera-Lopez

Gerald Dziekan

Cyrus Engineer‡

Felix Greaves*

Ed Kelley

Claire Kilpatrick

Itziar Larizgoitia

Claire Lemer *

Elizabeth Mathai

Douglas Noble *

WHO Patient Safety Programme

Geneva, Switzerland

ทีป่รกึษา โครงการความปลอดภยัของผูป่้วยขององค์การอนามัยโลก

(Consultants, WHO Patient Safety Programme)

Donna Farley, Sr. Health Policy Analyst and Consultant

Adjunct staff with RAND Corporation

McMinnville, United States of America

Rona Patey

University of Aberdeen

Scotland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Hao Zheng, WHO Patient Safety Programme

Geneva, Switzerland
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ผู้มีส่วนช่วยเหลือ: กรณีศึกษา (Contributor, case studies)

Shan Ellahi

Ealing and Harrow Community Services, National Health Service

London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ทีมทบทวน (Peer review)

สมาพันธ์ทันตแพทย์นานาชาติ (FDI World Dental Federation: FDI)

Julian Fisher

Education and Scientific Affairs, FDI World Dental Federation

Geneva, Switzerland

สหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ (International Confederation of 

Midwives: ICM)

Ans Luyben, Education Standing Committee

Bern University of Applied Sciences BFH

Bern, Switzerland

ผู้ทบทวน: คณะกรรมการการศึกษา สหพันธ์ผดุงครรภ์นานาชาติ 

(Reviewers, ICM Education Committee)

Marie Berg, University of Gothenburg, Sweden

Manus Chiai, Hamdard Najar, New Delhi, India

Geri McLoughlin, University College Cork, Ireland

Angelo Morese, University of Florence, Italy

Marianne Nieuwenhuijze, Zuyd University, Maastricht, The Netherlands

Elma Paxton, Glasgow Caledonian University, United Kingdom

Jane Sandall, King’s College London, United Kingdom

Bobbi Soderstrom, Association of Ontario Midwives, Toronto, Canada

Andrea Stiefel, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, 

Switzerland
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Joeri Vermeulen, Erasmus University College, Brussels, Belgium

Teja Zaksek, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

สภาการพยาบาลนานาชาติ (International Council of Nurses: ICN)

Jean Barry

Nursing and Health Policy, International Council of Nurses

Geneva, Switzerland

สหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ (International Pharmaceutical 

Federation: FIP)

Luc Besancon

Scientific and Professional Affairs 

Xuanhao Chan

Public Health Partnership

International Pharmaceutical Federation

The Hague, The Netherlands

แพทยสมาคมโลก (The World Medical Association: WMA)

Julia Seyer

World Medical Association

Ferney-Voltaire, France

บรรณาธิการ (Editors)

Rebecca Bierman, Freelance editor

Jerusalem, Israel

Rosalind Ievins, WHO Patient Safety Programme

Geneva, Switzerland
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Rosemary Sudan, Freelance editor

Geneva, Switzerland

ผู้ดูแลกองบรรณาธิการ (Editorial supervision)

Agnes Leotsakos, WHO Patient Safety Programme

Geneva, Switzerland

ผู้ให้ค�าแนะน�าการผลิต (Production adviser)

Eirini Rousi, WHO Patient Safety Programme

Geneva, Switzerland

ผู้มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ (Administrative contributions)

Esther Adeyemi

Caroline Ann Nakandi

Laura Pearson

WHO Patient Safety Programme

Geneva, Switzerland

ขอขอบคุณเป็นพิเศษ

คู่มือหลักสตูรฯ เล่มนี ้มีพืน้ฐานมาจากคู่มือความปลอดภยัของผูป่้วยส�าหรับ

โรงเรียนแพทย์ ปี 2009 ขอกล่าวขอบคุณเป็นพิเศษไปยังบุคคลต่างๆ ที่มี

ส่วนช่วยในเนื้อหาและให้ความเห็นในเล่มปี 2009 ดังนี้

Mohamed Saad, Ali-Moamary, Riyadh, Saudi Arabia; 

Stewart Barnet, New South Wales, Australia; 

Ranjit De Alwis, Kuala Lumpur, Malaysia;

Anas Eid, Jerusalem, Palestinian Territories;

Brendan Flanagan, Victoria, Australia; 

Rhona Flin, Scotland, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland; 
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Julia Harrison, Victoria, Australia;

Pierre Claver Kariyo, Harare, Zimbabwe; 

Young Mee Lee, Seoul, Republic of Korea; 

Lorelei Lingard, Toronto, Canada; 

Jorge Cesar Martinez, Buenos Aires, Argentina; 

Rona Patey, Scotland, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland;

Chris Robert, New South Wales, Australia; 

Tim Shaw, New South Wales, Australia; 

Chit Soe, Yangon, Myanmar; 

Samantha Van Staalduinen, New South Wales, Australia; 

Mingming Zhang, Chengdu, China; 

Amitai Ziv, Tel Hashomer, Israel

‡ โครงการความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก ของโรงเรียน

แพทย์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปคินส์

* ผูเ้ชีย่วชาญเหล่านีเ้ดมิท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษาทางคลนิกิส�าหรับโครงการ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก



  Note
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Note
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Note
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Note
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Note
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Note
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)

“เร่ือง Patient safety มีความซับซ้อนมากกว่าค�าพูดว่าดูแลคนไข้ให้ปลอดภัย

เพราะเบ้ืองหลังความปลอดภัยน้ันมีบุคคล ระบบ และกลไกต่างๆ อีกมากมายท่ีเป็นองค์ประกอบ

ถ้าได้มีการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจการท�างานเป็นทีม ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีส�าคัญ 

ความเส่ียงท่ีป้องกันได้ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ระบบต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมถึงทักษะการส่ือสาร

การดูแลรักษาท่ีค�านึงถึงคนไข้เป็นศูนย์กลาง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นเร่ืองราวการเรียนการสอน

ท่ีบรรจุอยู่ใน WHO Patient Safety Curriculum Guide ท่ีเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆ 

มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา เพื่อสร้างให้เขาเหล่าน้ันก้าวออกไปเป็นบุคลากรสาธารณสุข

ท่ีใส่ใจให้ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างแท้จริง”

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

ประธานกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Based on the WHO Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide,
URL http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/en/index.html
© World Health Organization, 2011. All rights reserved.
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ค�าน�า
เสยีงสะท้อนทีส่ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาลได้รับจากสถาน

พยาบาลต่างๆ คือต้องการผู้จบการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภัยท่ีเพียงพอในการที่จะรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ สามารถร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความ

ปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วยร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพของสถาน

พยาบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่สุดที่

เป็นไปได้

ด้วยตระหนักในความส�าคัญดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงได้

ประมวลองค์ความรู้ กรณีศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในเร่ืองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยข้ึน เพื่อให้ประเทศต่างๆ น�าไป

ประยกุต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เป็นสิง่ท่ีช่วยให้สถาบนัการศกึษา

สามารถเริ่มต้นจัดการศึกษาในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

สถาบันขอขอบคณุผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุท่าน ทีมี่ส่วนในการแปลและ

เรยีบเรยีงคู่มือฉบับนีเ้ป็นภาษาไทย ซึง่ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ได้

เกิดการตั้งประเด็นค�าถาม ค้นหาค�าตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไป

ด้วย

สถาบันหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดการศึกษา

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วย ทั้งในสถาบันการ

ศึกษาและสถานพยาบาลต่างๆ เป็นทรัพยากรพื้นฐานส�าหรับการต่อยอด
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นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมต่อกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างได้ผล และส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย เป็นระบบที่น่าไว้วางใจส�าหรับสังคมสืบไป

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ที่มาของการแปล
เหตุใดจึงมี WHO Patient Safety Curriculum Guide ฉบับภาษาไทย

Patient Safety หรือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่

ส�าคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์ทั่วโลก ประเทศไทยถึงแม้มีการ

พัฒนาในระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีช่องว่างใน

ระบบการบรกิารสขุภาพในเร่ืองการพฒันาระบบความปลอดภยัของผูป่้วย

ตลอดมา รวมถึงเม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการให้เกิดบริการทาง

สาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

การพัฒนาเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ความปลอดภัยอันน�ามาซึ่งประโยชน์และคุณค่าส�าคัญในระบบบริการ

สขุภาพนัน้ ควรเริม่ปลูกฝังแนวคดิและความส�าคญัเร่ือง Patient Safety ให้

กับบุคลากรทางสาธารณสุขตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาให้มีความตระหนัก

ในเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยว่าเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีต้องค�านงึถึงตลอดเวลา

ของการท�างาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการ

เรียนการสอนเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อยและไม่เป็นระบบ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 

มีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็น

ที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคล่ือน

วัฒนธรรมคุณภาพ (change catalyst) โดยวัตถุประสงค์ของ สรพ. ที่

ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 นอกจากด�าเนินการด้านการประเมินและ

รับรองแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีดี
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มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ ครอบคลุมการสร้างความร่วมมือ 

กับภาคส่วนต่างๆท้ังในและต่างประเทศ ด้วยบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว รวม

ถึงประสบการณ์จากการพัฒนาและเยี่ยมส�ารวจเพื่อประเมินและรับรอง

สถานพยาบาลมากว่า 20 ปี สรพ.จะได้รับเสียงสะท้อนจากบุคลากรทาง

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ที่ต้องการให้มีการเรียนการสอนบุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาให้มี

ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยก่อนมาปฏิบัติงานจริง

กับผู้ป่วย สรพ.จึงเริ่มประสานด�าเนินการเพื่อจะน�าความรู้แนวคิดเร่ือง

ดังกล่าวเข้าสู่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาซ่ึงพบว่าหลักสูตรการ

เรียนการสอนเร่ืองดงักล่าว มีการพฒันาอย่างเป็นสากลโดยองค์การอนามัย

โลกซึง่ให้ความส�าคัญเร่ืองการศึกษาเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัของการพฒันา

เรื่อง Patient Safety 

เดือนกรกฎาคม 2556 สรพ.ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก

เพื่อขอเข้าร่วม WHO Patient Safety Program ในส่วน Education for 

Safer Care ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โดยได้มีการ

ท�าหนงัสือลงนามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง องค์การอนามัยโลก และสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการแปล WHO Patient 

Safety Curriculum Guide: Multi-Professional Edition ในเดือนกันยายน 

2556 เพือ่เผยแพร่และน�ามาประยกุต์ใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน

ในประเทศไทย และให้การสนบัสนนุ Dr Agnès Leotsakos Leader, Patient 

Safety Education and Global Capacity Building จาก องค์การอนามัยโลก 

มาสื่อสารลักษณะของหลักสูตรรวมถึงตัวอย่างหลักสูตรในเดือน มกราคม 

2557 และน�าทีมจากองค์การอนามัยโลกมาท�า Workshop: Training for 

the Trainer ที่ประเทศไทยในเดือน กันยายน 2557 ส่วนการแปลหลักสูตร

เป็นภาษาไทยนัน้ สรพ.ได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม และ 

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม เป็นผู้ด�าเนินการแปลและเรียบเรียง

การขับเคล่ือนในสถาบันการศึกษา สรพ.ใช้วิธีการขับเคลื่อนใน

แนวราบผ่านกลยุทธ์ Share-Chain-Shape-Change โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
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SHARE: สรพ.มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังโดย 

เริ่มจากการเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ

พยาบาล ร่วมประชุมครั้งแรกเม่ือ เดือนธันวาคม 2556 เพื่อรับฟังและแลก

เปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการน�าแนวคิด

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีสถาบันการศกึษาเข้าร่วมในคร้ังแรก 

จ�านวน 39 สถาบันการศึกษา (แพทย์ 25 ทันตแพทย์ 1 เภสัชกร 6 และ 

พยาบาล 18) จากการแลกเปลี่ยนคร้ังแรกพบว่า หลายสถาบันมีการน�า

แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและมีความสนใจจะน�า

แนวทางหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกไปเรียนรู้เพื่อบูรณาการแบบ

สหสาขาวิชาชีพ จึงสนับสนุนให้มีการแปลหลักสูตรดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

โดยให้สรพ.เป็นผู้ประสานงานกลาง และได้น�าแนวคิดการเรียนการสอน

เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมต่างๆ 

เช่น การประชุมของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ

การประชุมของพยาบาล เป็นต้น เมื่อมีสถาบันการศึกษาสนใจแนวคิดเพิ่ม

มากข้ึน จงึเกิดการสร้างวงแลกเปลีย่นเรียนรู้อกีคร้ังในเดือน มกราคม 2557 

ร่วมกับ Dr Agnès Leotsakos โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเพิ่มเป็น  

115 สถาบันการศึกษา และได้มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากการแลก

เปล่ียนเรียนรู้โดยตวัแทนสถาบันทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยสรุปดังนี ้ทุกสถาบัน

การศกึษาเหน็ด้วยกับการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพือ่พฒันาแนวทาง

การน�า WHO Patient Safety Curriculum Guide มาประยุกต์ใช้ โดยควร

แปลเนือ้หาหลักสตูรดังกล่าวเป็นภาษาไทย และควรมีการด�าเนนิการจดัการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

(Training for the Trainer) ร้อยละ 94 เห็นด้วยกับการน�าเรื่องคุณภาพและ

ความปลอดภัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นหลักสูตรปกติ และควรมีองค์กรกลางที่

ประสานด�าเนินการเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 78 เสนอว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะในการสอนเรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วย ร้อยละ 77 เห็นด้วยกับการ

พัฒนาเป็นหลักสูตรแบบสหสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 75 เห็นว่าควรเริ่มมีการ

เรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยในผู้ป่วยตั้งแต่การเรียนการสอนของ



(8)  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 2

นกัศกึษาทางด้านสาธารณสขุตัง้แต่ช้ันปีที ่1 แต่ปัจจบุนัมีเพยีง ร้อยละ 9 ของ

สถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเร่ืองดังกล่าว

เป็นหลักสูตรปกติ

CHAIN: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สรพ.เป็นผู้ประสานงาน

กลางเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เร่ิม

ต้นด้วยการมีเครือข่ายอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกันช่วย

ตรวจทานการแปลหนังสือคู่มือหลักสูตรโดยมี รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม 

เป็นหัวหน้าทีมการแปล เกิดการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในกลุ่ม

คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะทันตแพทย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงมีการลงนามความร่วม

มือในปฏิญญาว่าด้วย “การจัดการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ส�าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข” โดยกระทรวงสาธารณสุข องค์กร

ทีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบวชิาชพี สถาบันการศกึษา และสรพ. ร่วมกันแสดง

เจตจ�านงแสดงความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนการบูรณาการเร่ืองคุณภาพและ

ความปลอดภัยเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรสาธารณสุข 

ตามแนวทางในหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยที่องค์การอนามัยโลก

จัดท�าขึ้น และมีการตั้งคณะกรรมการกลางในการขับเคลื่อนและติดตาม

ประกอบด้วยตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสถาบันการ

ศกึษาทีส่มคัรใจเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการบรูณาการเรือ่งดงักล่าวในการ

เรียนการสอน 133 สถาบัน

SHAPE: มีการเผยแพร่คู่มือหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการเพื่อน�าไปศึกษา ประยุกต์ และบูรณาการในการเรียน

การสอนอย่างอิสระตามบริบทของแต่ละสถาบัน ในเบ้ืองต้นมีสถาบันการ

ศึกษาได้ทดลองออกแบบการน�าไปประยุกต์ใช้ถึง 98 สถาบัน และจะมี

การตดิตามการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป รวมถึงมีการวางแนวทางการ

ออกแบบ หลักสูตร เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับประเทศไทยจากคณะกรรมการกลาง

CHANGE: มีแนวทางการติดตามการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลลัพธ์

จากการน�าแนวคิด และเนื้อหาหลกัสูตร WHO Patient Safety Curriculum 

Guide ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล
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ปัจจบัุนสถาบันการศกึษาทุกแห่งมีเนือ้หาวชิาการและความรู้ในทาง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนมาก แต่ในชีวิตจริงของการท�างาน

ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขมีเร่ืองราวเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้อีก

มากมายเช่นกัน เพื่อสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในบทบาทหน้าที่คือการดูแลผู้ป่วยให้

ได้รบัการดูแลทีเ่หมาะสม ถกูต้องและปลอดภยัโดยการท�างานร่วมกันแบบ

สหสาขาวิชาชีพ และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนากระบวนการดังกล่าว

อย่างต่อเนือ่ง เนือ้หาในหลักสตูร WHO Patient Safety Curriculum Guide 

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีเป้าหมายเพือ่ให้บุคลากรทางสาธารณสขุทกุสาขา

วิชาชีพ สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ทุกคน เพราะเป็นเนื้อหาท่ีสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการท�างานซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและ

การเห็นความส�าคัญจากทุกภาคส่วน โดยสรพ.พร้อมเป็นผู้ประสานงาน

กลางในการขับเคล่ือนบูรณาการให้เกิดการเรียนการสอนในสถาบันการ

ศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรซึง่เป็นกุญแจส�าคญัของระบบสาธารณสขุให้เรียน

รู้และเข้าใจรวมถึงตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของ

ประชาชนตลอดไป

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รองผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ค�าชี้แจงวิธีการแปล
ผู้อ่านเป้าหมาย

การแปลได้ค�านงึถงึผูอ่้านเป็นส�าคัญ เดิมเข้าใจว่ามีแต่กลุ่มนกัวชิาการ

และนกัศกึษา แต่จากการประชมุมีความเหน็ว่าควรให้เจ้าหน้าทีท่กุระดับอ่าน

เข้าใจได้ด้วย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม จึงแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด 

(ดูการแปลค�าศัพท์ในภาคผนวกที่ 3) แต่บางค�าแปลแล้วอาจสงสัยค�าเดิม

จึงวงเล็บค�าเดิมไว้ด้วย

วิธีการแปล

1. พยายามให้ตรงกับความหมายเดิมให้มากที่สุด แต่ถ้าแปลตรง 

อ่านแล้วเข้าใจยาก จึงดัดแปลงเป็นส�านวนไทยๆ

2. การแปลนี ้มิได้มีจดุมุ่งหมายทีจ่ะบัญญตัศิพัท์ แต่ต้องการสือ่สาร

เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจจงึพยายามค้นความหมายเท่าทีมี่ใช้อยู ่ค�าท่ียงั

ไม่มีการบัญญัติไว้ได้ใช้ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบการแปล

1. It is …แปลเป็นภาษาไทยไม่ใช้ค�าว่า “มัน” ใช้ค�าอื่นแทนตาม

ความเหมาะสม

2. ปี ใช้เป็น ค.ศ.ท้ังหมด เพราะจะเข้ากับประโยคท่ีใช้ เช่น late 1990

3. เครื่องหมายวรรคตอน

 คอมมา ใช้เท่าที่จ�าเป็น

 Colon (“ : ”) ใช้ในกรณีที่ค่ันข้อความที่เป็นหัวข้อกับเนื้อหาท่ี

ตามมา Semicolon, full stop ไม่ใช้
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4. การเว้นวรรคของค�าว่า “เช่น” เว้นทั้งหน้าและหลังค�านั้นๆ

5. หน่วยวัดใช้ค�าเต็มทั้งหมด เช่น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้น 

  ในตาราง

6. การใช้ค�าภาษาไทยที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

 “เม่ือไหร่” เป็น “เม่ือใด”, “เท่าไหร่” เป็น “เท่าใด”, "ถ้า" เป็น "หาก"

7. “บุคลากรสุขภาพ” ใช้ค�าว่า “ผู้ให้บริการสุขภาพ”

 “งานดูแลสขุภาพ” ใช้ค�าว่า “งานบรกิารสขุภาพ” เพือ่ให้สอดคล้อง

กัน

ข้อวิตกกังวล

1. อาจแปลผิดความหมาย

2. อาจแปลชื่อคน เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้อง 

3. อาจแปลค�าศัพท์เฉพาะของสาขาต่างๆ ผิด

4. อาจมีความผดิพลาดทางเทคนคิ เนือ่งจากมีการแก้ไขหลายรอบมาก

เป้าหมายสูงสุดของการแปล

ทีมงานมีเจตนารมณ์ให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาและมุ่งเน้นการน�าไปใช้

เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป่้วย สร้างคุณภาพให้ระบบสขุภาพของประเทศ 

และมีความเป็นหนึ่งเดียวโดยร่วมมือกัน 

ทีมงานตั้งใจให้เนื้อหาและค�าแปลถูกต้อง และไม่ให้มีที่พิมพ์ผิด 

จึงช่วยกันตรวจแก้ไขหลายรอบ หากมีการใช้ภาษาที่มีข้อขัดแย้งหรือม่ีท่ี 
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1. ที่มา
ท�ำไมนักศึกษำสำขำบริกำรสุขภำพจ�ำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของการแพทย์สมัยใหม่ ท�าให้ผลลัพธ์

ของการบริการสุขภาพดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตามการศึกษาในหลายประเทศ

พบว่า ข้อดีนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกัน เราพบว่าผู้ป่วย

ที่รักษาในโรงพยาบาลมีความเส่ียงที่เป็นความทุกข์จากเหตุการณ์ท่ีไม่พึง

ประสงค์ ส่วนผูป่้วยทีไ่ด้รับยามีความเสีย่งต่อความคลาดเคล่ือนทางยาและ

อาการไม่พึงประสงค์ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาความรู้เรื่องความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยให้เป็นสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อท่ีจะช่วยบุคลากรสุขภาพ 

ผู้บริหาร องค์กรบริการสุขภาพ รัฐบาล (ทั่วโลก) และผู้บริโภค ให้มีความ

เข้าใจหลักการและแนวคิดเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย เร่ืองนีมี้ผลกระทบ

ต่อทุกคน ภารกิจข้างหน้าของงานบริการสขุภาพเป็นเร่ืองทีใ่หญ่มาก จ�าเป็น

ที่ทุกคนท่ีมีส่วนในการให้บริการสุขภาพจะต้องเข้าใจขนาดของอันตรายท่ี

จะเกิดขึน้กับผูป่้วย และเข้าใจว่าท�าไมการบรกิารสุขภาพจะต้องมุ่งสูก่ารสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัย การเรียนการสอนและการอบรมเรื่องความ

ปลอดภยัของผู้ป่วยเป็นเพยีงจดุเร่ิมต้นทีจ่ะเกิดขึน้ในทุกระดับ นกัศกึษาใน

สาขาบริการสุขภาพผู้ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการ และเป็นผู้น�าของวิชาชีพใน

อนาคต ต้องเตรียมตนเองที่จะให้บริการอย่างปลอดภัย แม้หลักสูตรของ

วชิาชพีต่างๆจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพือ่ให้ทันความรู้และข้อค้นพบ

ใหม่ๆ แต่ความรู้เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยจะแตกต่างออกไป เพราะ

เป็นความรู้ที่ใช้ได้กับการปฏิบัติในทุกสาขาวิชา และใช้ได้กับทุกวิชาชีพ
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นกัศึกษาสาขาบริการสขุภาพต้องตระหนกัว่า ระบบส่งผลกระทบต่อ

คณุภาพและความปลอดภยัของงานบรกิารสขุภาพได้อย่างไร การสือ่สารที่

ไม่ชัดเจนน�ามาสู่เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์และปัญหาอื่นๆได้อย่างไร 

นกัศึกษาจะต้องเรียนรู้วิธกีารจดัการกับความท้าทายเหล่านี ้ความปลอดภยั

ของผู้ป่วยมิใช่สาขาวิชาท่ีเป็นเอกเทศอยู่โดดๆ เหมือนสาขาวิชาแบบเดิม

ที่เข้าใจกัน แต่ตรงกันข้ามสาขาวิชานี้จะมีเนื้อหาที่บูรณาการเข้าไปใน

ทุกประเด็นเนื้อหาของงานบริการสุขภาพ แผนงานความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก และโครงการอื่นๆ เช่น โครงการจัดท�าคู่มือ

หลักสตูรนี ้มีเป้าหมายเพือ่กระตุน้ให้มีการน�าเรือ่งนีไ้ปปฏิบัตท่ัิวโลก ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องของทุกๆคน ตั้งแต่ตัวผู้ป่วยเองไปจนถึง

นกัการเมือง นกัศึกษาในวันนีจ้ะเตบิโตไปเป็นผูน้�าของระบบบริการสขุภาพ

ในวันหน้า พวกเขาจ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการน�าแนวคิดและ

หลักการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยลงสู่การปฏิบัติ คู่มือหลักสูตรความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยฉบับสหวิชาชีพขององค์การอนามัยโลกเล่มนี้ เป็น

จุดเริ่มต้นส�าหรับนักศึกษาในทุกวิชาชีพ ที่จะท�าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยในทุกกิจกรรมของวิชาชีพ

การท�าให้นักศึกษามีความรู้เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย จ�าเป็น

ต้องท�าให้เกิดขึ้นในทุกช่วงของการสอนและการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

ทกัษะและพฤตกิรรมเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยต้องเร่ิมทนัทีทีน่กัศกึษา

เริ่มเข้าฝึกงานในโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานบริการสุขภาพอื่นๆ โดย

การให้นักศึกษามุ่งเน้นที่ผู้ป่วยแต่ละคน ดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละคนในฐานะ

มนุษย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ใช้ความรู้และทักษะด้วยความระมัดระวัง 

นักศึกษาเองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีส�าหรับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในระบบบริการ

สขุภาพนักศึกษาส่วนใหญ่มักกระตอืรือร้นเม่ือได้เข้าไปปฏิบัตงิานในวชิาชพี

ที่เขาเลือก แต่ในสถานการณ์จริงระบบที่เป็นอยู่มักจะบั่นทอนความตั้งใจดี

ของพวกเขา เราต้องการให้นักศึกษาเหล่านี้ยังคงรักษาความกระตือรือร้น 

การมองโลกในแง่ดี และเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิด

ขึ้นได้ทั้งกับชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคนและกับระบบบริการสุขภาพ
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วิธีกำรใช้หลักสูตรนี้
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในสถาบันการศึกษาที่ผลิต

บุคลากรวิชาชีพบริการสุขภาพ เพื่อช่วยปลูกฝังเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบไปปฏิบัติงาน อาจารย์ผู ้สอนอาจจะ

กล่าวถึงเนื้อหาในภาพรวมทั้งหมด หรืออาจจะเร่ิมต้นช้าๆ โดยน�าเสนอ

ทีละหัวข้อ แต่ละหัวข้อกล่าวถึงเนื้อหาส�าคัญที่จ�าเป็นต้องเน้น รวมทั้ง

ข้อแนะน�าในการประเมินผล เราได้บรรจุกรณีศึกษาเพื่อกระตุ้นบรรยากาศ

การเรียนรู้ และเพื่อกระตุ้นให้ครูและผู้สอนน�ามาเป็นตัวอย่างในกิจกรรม

การเรียนการสอน นอกจากนี้ในหัวข้อหนึ่งๆ เรายังได้เสนอความคิดเร่ือง

วธิกีารสอนไว้หลายๆแบบ การสอนในหลายหวัข้อจะได้ผลดี หากนกัศกึษา

มีประสบการณ์ตรงในสถานการณ์ปฏิบัตงิานจรงิของวชิาชพี เนือ่งจากการ

เรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยจ�าเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติงานเป็น

ทีม และการมองการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ไม่แยกส่วนเฉพาะงานที่

ตนเองท�า หวัข้อต่างๆถกูก�าหนดขึน้ เพือ่ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมรบัผดิชอบ

การเรียนของตนเอง โดยการอ่านเอกสารออนไลน์ท่ีเป็นความรู้พืน้ฐาน และ

ตามด้วยการน�าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติจริงในบทบาทของตน

เราขอเชิญชวนให้ผู้สอนและบุคลากรสุขภาพทั้งหลายได้ช่วยกัน

เพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการ และข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขา

วิชาชีพของท่าน ตัวอย่างเช่น เราคาดหวังว่าจะมีบทความวิชาการทาง

ด้านเภสัชกรรม และข้อมูลด้านการใช้ยา สอดแทรกไว้ส�าหรับนักศึกษา

เภสัชศาสตร์ เนื่องจากคู่มือหลักสูตรนี้เป็นสหวิชาชีพ การที่จะให้ตัวอย่าง

ส�าหรับทุกวิชาชีพจึงท�าได้ยาก แม้ว่าจะได้พยายามที่จะยกตัวอย่างให้มาก

ที่สุดแล้วก็ตาม

คู่มือหลักสูตรนี้คืออะไร
คู่มือหลักสูตรนี้เป็นคู่มือรวบยอด ส�าหรับการเรียนการสอนเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพทั่วโลก เนื้อหา

ประกอบด้วยสองส่วน ส่วน A เป็นคู่มือส�าหรับผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอน

น�าคู่มือไปใช้สอนได้จริง ด้วยตระหนักว่าเนื้อหาเร่ืองความปลอดภัยของ

ผูป่้วยเป็นสาขาวชิาใหม่ ซึง่ผูส้อนยงัไม่คุ้นเคยกับแนวคิดและหลักการของ
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เร่ืองนี ้ส่วนนีจ้ะวางพืน้ฐานส�าหรับการพฒันาศกัยภาพในการจดัการศกึษา

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ส่วน B เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะรวบยอด 

ใช้ง่าย แบ่งเป็นหัวข้อชัดเจน ที่สามารถน�าไปใช้ได้ทั้งหมด หรืออาจจะใช้

บางหัวข้อก็ได้

ท�ำไมต้องพัฒนำคู่มือหลักสูตรนี้
นับแต่การศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด [1] ในปี ค.ศ.1991 ซึ่ง

เป็นคร้ังแรกที่มีการกล่าวถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย และต่อมาหลาย

ประเทศได้รายงานผลในท�านองเดียวกันนี ้แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในแง่

วัฒนธรรมและระบบบริการสขุภาพ ความตระหนกัว่าระบบบริการสขุภาพมี

ส่วนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยิ่งท�าให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องการ

ให้บริการผู้ป่วยในบริบทของระบบบริการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ความซับซ้อนทวีขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ และอุปสงค์ของบริการ [2,3] แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ถูกคาดหวังว่าจะต้องปรับ

ตัวและจัดการกับระบบที่ซับซ้อนนี้ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน ให้บริการที่

ใช้หลักฐานข้อมูลวิชาการ และต้องดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับ

ผู้ป่วย แต่เราจะคาดหวังเรื่องนี้ได้อย่างไร หากไม่มีการเรียนการสอนหรือ

การฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการอย่างเหมาะสม

การเรียนการสอนความรู้เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยให้แก่บุคลากร

สขุภาพในระดับมหาวิทยาลัยยงัไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

[3-7] ตวัอย่างเช่น ระบบการรายงานอบัุตกิารณ์ส�าหรับความคลาดเคล่ือน

ทางยาหรือการผ่าตัดผิด มีการปฏิบัติมานานหลายปีแล้วในหลายประเทศ 

แต่การก�าหนดเนือ้หาหลักสตูรเร่ืองความผดิพลาดของระบบบริการสขุภาพ

และความปลอดภยัของผูป่้วยในระดับปริญญาตรีเพิง่จะเร่ิมมีการตพีมิพ์ใน

วารสารเมื่อไม่กี่ปีมานี้ [5,8] 

ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคของการให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

มีหลายประการ

ประการแรก ผู้สอนไม่เห็นความส�าคัญว่าการเรียนการสอนเร่ืองนี้

เป็นสิง่จ�าเป็นในหลักสตูรระดับปริญญาตรี และไม่คิดว่าการสอนทกัษะเร่ือง
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ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่สามารถสอนได้ [9,10] ผู้สอนจ�านวน

มากไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาวิชาการเรื่องนี้ และไม่มั่นใจที่จะบูรณาการเนื้อหา

เรื่องนี้เข้าไปในหลักสูตรที่ใช้อยู่ [11,12] ประการที่สอง ผู้สอนจ�าเป็นต้อง

เปิดใจท่ีจะรับองค์ความรู้ใหม่ๆ [3] ความยากล�าบากประการหนึง่กค็อื ความ

ล�าบากใจท่ีจะบรรจุองค์ความรู้ที่มาจากวิชาชีพอื่นเข้าไปในหลักสูตร อาทิ

เช่น การคิดอย่างเป็นระบบ หรือวิธีการปรับปรุงคุณภาพบริการ เป็นต้น 

[10] นอกจากนี้หลักสูตรเดิมมักจะเน้นเร่ืองการรักษามากกว่าการป้องกัน 

ท�าให้เกิดวัฒนธรรมทีจ่ะไม่ให้ความส�าคัญกับเหตกุารณ์ท่ียังไม่เกิดขึน้ (non-

event) เช่น เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ (preventable adverse 

event) [3] ประการที่สาม เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับทัศนคติแบบด้ังเดิม 

เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษาในลักษณะเป็นล�าดับชั้น และ

การแข่งขันมากกว่าความร่วมมือ [9] และการมองว่าครูเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” 

ซึ่งเป็นผู้ให้สาระความรู้แก่นักศึกษา [3,4]

คู่มือหลักสตูรนีต้้องการท่ีจะลดช่องว่างในการเรียนการสอนเร่ืองความ

ปลอดภยัของผูป่้วย โดยออกแบบหลักสตูรเป็นแบบรวบยอด เพือ่ให้ความรูแ้ละ

ช่วยพฒันาทกัษะพืน้ฐานส�าหรบันกัศกึษาในสาขาบริการสขุภาพ เพือ่จะเตรียม

นกัศึกษาให้พร้อมทีจ่ะปฏิบัตงิานให้บริการในสภาพแวดล้อมทีห่ลากหลาย
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2.	หัวข้อในคู่มือหลักสูตรถูกเลือก
มำอย่ำงไร
คูมื่อหลักสตูรมี 11 หวัข้อ โดยเลือก 16 หวัข้อจากท้ังหมด 22 หวัข้อ

ของกรอบการศึกษาความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Patient Safety Education Framework: APSEF) ซึ่งใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์ หัวข้อที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากของ APSEF เพื่อมา

เสริมการเรียนรู้คือ หัวข้อการควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของ

องค์การอนามัยโลกที่จะลดการติดเชื้อโดยการควบคุมและป้องกันการติด

เชื้อ ภาพ A.2.1 ให้รายละเอียดโครงสร้างของ APSEF ส่วนตาราง A.2.1 

แสดงรายการหัวข้อซึ่งเลือกมาจาก APSEF และระบุว่าหัวข้อนั้นอยู่ส่วน

ใดในคู่มือหลักสูตรนี้ โดยแสดงเนื้อหาจากระดับผู้เร่ิมเรียนไปจนถึงระดับ

ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

กรอบกำรศึกษำควำมปลอดภัยของผูป่้วยของประเทศออสเตรเลยี	(APSEF)	คอือะไร
APSEF [1] ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวิธีการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ

ทบทวนวรรณกรรม การก�าหนดเนือ้หาทีต้่องเรยีนและการจดัหวัข้อ การจดั

โดเมนของการเรยีนรู้ และการน�าไปปรับให้เป็นรูปแบบส�าหรับการปฏิบัต ิใน

ระหว่างนีไ้ด้มีการปรึกษาและมีกระบวนการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญอย่าง

เข้มข้นทั้งในออสเตรเลียและในระดับนานาชาติ APSEF นี้ถูกจัดพิมพ์เมื่อ

ปี ค.ศ. 2005 เป็นกรอบการศึกษาหลักสูตรที่ง่าย มีความยืดหยุ่น และมีแม่

แบบโปรแกรมส�าเร็จ (template) เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่

จ�าเป็นส�าหรับผู้ให้บริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย เนื้อหาด้าน
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ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมนี้แบ่งเป็น 4 ระดับ ขึ้นกับต�าแหน่งและความ

รับผิดชอบในการให้บริการในองค์กร กรอบเนื้อหาถูกออกแบบมาเพื่อช่วย

ให้องค์กร และผู้ให้บริการสุขภาพสามารถน�าไปพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนและโปรแกรมฝึกอบรม คู่มือหลักสูตรนี้ได้พัฒนามาจากกรอบ

เนื้อหาดังกล่าว

ภาพ A.2.1. โครงสร้างของกรอบการศึกษาความปลอดภยัของผูป่้วยของประเทศออสเตรเลยี

กลุ่มเนื้อหา 7 กลุ่ม

22 หัวข้อ

โดเมนของการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ

การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

การใช้
หลักฐาน

เหตุการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์

การปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัย

การค�านึงถึง
จริยธรรม

การเรียน
การสอน

หัวข้อเฉพาะ

ความรู้ - ทักษะ - พฤติกรรม

ความรู้พื้นฐาน / ประยุกต์ องค์ประกอบในการปฏิบัติ

แหล่งข้อมูล: National Patient Safety Education Framework, Commonwealth of Australia, 2005 [1].

เนื้อหำและหัวข้อที่ก�ำหนดไว้ใน	APSEF
เนื้อหาที่ก�าหนดไว้ใน APSEF มี 7 กลุ่ม แบ่งเป็น 22 หัวข้อ 

ตาราง A.2.1 อธิบายหัวข้อในคู่มือหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกที่สัมพันธ์กับ

เนื้อหาของ APSEF

หัวข้อใน APSEF มีในหลักสูตร หัวข้อใน WHO

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการบริการ ใช่ หัวข้อที่ 8

ความเสี่ยงจากการสื่อสาร ใช่ หัวข้อที่ 6

การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างซื่อตรงเมื่อเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ 

ใช่ หัวข้อที่ 8
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หัวข้อใน APSEF มีในหลักสูตร หัวข้อใน WHO

การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย ใช่ หัวข้อที่ 8

การเคารพต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสมรรถนะ
ในการเรียนรู้ของผู้ป่วย

ใช่ หัวข้อที่ 8

การระบุ การป้องกนั และการจัดการกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์และสถานการณ์หวุดหวิด

การรับทราบ การรายงาน และการจัดการกับเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์และสถานการณ์หวุดหวิด

ใช่ หัวข้อที่ 6 & 7

การจัดการกับความเสี่ยง ใช่ หัวข้อที่ 6

ความเข้าใจความผิดพลาดในการให้บริการ ใช่ หัวข้อที่ 1 & 5

การจัดการกับการร้องเรียน ใช่ หัวข้อที่ 6 & 8

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และข้อมูล

การปฏิบัติงานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ใช่ ครอบคลุมใน
หัวข้อที่ 9,10 & 
11 (การใช้คู่มือ

หลักสูตร)

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ใช่ หัวข้อที่ 2

การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

การปฏิบัติงานเป็นทีม และแสดงความเป็นผู้น�า ใช่ หัวข้อที่ 4

ความเข้าใจปัจจัยด้านมนุษย์ ใช่ หัวข้อที่ 2

ความเข้าใจความซับซ้อนขององค์กร ใช่ หัวข้อที่ 3

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ใช่ หัวข้อที่ 1 & 8

การจัดการกับความเหนื่อยล้าและความเครียด ใช่ หัวข้อที่ 2 & 6

การค�านึงถึงจริยธรรม

การเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อการปฏิบัติงาน ใช่ หัวข้อที่ 6

การประพฤติตนและปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม ใช่ หัวข้อที่ 1 & 6

มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ความเป็นผู้ใฝ่รู้ในงาน ใช่ ครอบคลุมทาง
อ้อมในหัวข้อที่ 

4 & 8

การให้ความรู้แก่ผู้อื่นในที่ปฏิบัติงาน ใช่ ครอบคลุมทาง
อ้อมในหวัข้อที ่4
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หัวข้อใน APSEF มีในหลักสูตร หัวข้อใน WHO

หัวข้อเฉพาะ

การป้องกันการให้การรักษาที่ผิดคน ผิดข้าง และผิดวิธี ใช่ หัวข้อที่ 10

ความปลอดภัยในการใช้ยา ใช่ หัวข้อที่ 11

การควบคุมการติดเชื้อ (ไม่มีใน APSEF) ใช่ หัวข้อที่ 9

การพัฒนากรอบเนื้อหาและโครงสร้างของคู่มือน้ีแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนหลัก 

ได้แก่

1. ทบทวนเนื้อหาความรู้เบื้องต้น และพัฒนาขอบเขตของเนื้อหา 

2. ค้นคว้าเนื้อหาสาระเพิ่มเติม แล้วจัดกลุ่มเนื้อหาเป็นกลุ่มความรู้ ทักษะ 

พฤติกรรม

3. พัฒนาให้เป็นรูปแบบส�าหรับการปฏิบัติ

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ออสเตรเลียได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ กรอบ

การศึกษาความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศออสเตรเลีย (Australian 

Patient Safety Education Framework) ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 [2] แคนาดา

ก็ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ สมรรถนะด้านความปลอดภัย - การส่งเสริมความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยข้ามพรมแดนวิชาชีพ (The Safety Competencies- 

Enhancing patient safety across the health professions) เช่นเดียวกับ

หนงัสอืเล่มแรก หนงัสือเล่มนีใ้ห้ข้อมูลเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยทีใ่ช้ได้

กับทุกวิชาชีพ สามารถน�าไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของแต่ละวิชาชีพ
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ภาพ A.2.2. กรอบเนื้อหาของแคนาดา

สมรรถนะด้านเรื่องความปลอดภัย - การเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยข้ามพรมแดนวิชาชีพ

แหล่งข้อมูล: The Safety Competencies, Canadian Patient Safety Institute, 2009 [2].

ขั้นตอน 1 - การทบทวนเนื้อหาความรู้และการพัฒนาการของโครงร่างของ

กรอบการศึกษาของออสเตรเลีย

การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ที่ทันสมัยท่ีสุด (ซึ่งจะได้กล่าวเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไป) แหล่งค้นคว้าได้แก่ 

หนงัสอื ต�ารา รายงาน หลักสตูร หรือเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนี ้เม่ือรวบรวม

เอกสารได้แล้ว ได้ศึกษาเพื่อระบุกิจกรรมหลักๆที่เก่ียวข้องกับความ

ปลอดภัยของผูป่้วยทีส่่งผลดีทัง้ต่อเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย ต่อจาก

นัน้น�ากิจกรรมดังกล่าวมาจดัหมวดหมู่และแบ่งเป็นหลายด้าน ความรู้แต่ละ

ด้านจะถูกวิเคราะห์ แยกแยะ แล้วสรุปเป็นหัวข้อหลัก เรียกว่าเป็น หัวข้อ

การเรยีน รายละเอียดข้างล่างน้ีอธบิายกระบวนการทบทวนวรรณกรรม และ

การจัดโครงสร้างเนื้อหาของกรอบการศึกษา

เหตผุลของการเลือกเนือ้หาแต่ละเร่ือง และแต่ละหวัข้อท่ีน�ามาบรรจุ

ไว้ในกรอบการศึกษาได้สรุปรายละเอียดดังข้างล่าง

โดเมน 1

การสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

ของผู้ป่วย

โดเมน 4

จัดการกับ

ภาวะที่เสี่ยง

ต่อความปลอดภัย

โดเมน 2

การปฏิบัติงาน

เป็นทีม

เพื่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วย

โดเมน 5

เพิ่มศักยภาพของปัจจัย

ด้านมนุษย์และ

สภาพแวดล้อม

โดเมน 3

การสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย

โดเมน 6

รับรู้และตอบสนอง

ต่อการเปิดเผย

เหตุการณ์ที่

ไม่พึงประสงค์
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ขั้นตอน 2 - การค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมและจัดเข้ากลุ่มของความรู้ ทักษะ 

พฤติกรรม และทัศนคติ

แต่ละหัวข้อการเรียนจะเป็นฐานให้ท�าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงเพิ่มค�าส�าหรับค้นหา เช่น ค�าว่า การศึกษา 

โปรแกรม การอบรม เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ข้อผดิพลาด ความผดิ และ 

องค์กร/สถาบัน/สิ่งอ�านวยความสะดวกในงานบริการสุขภาพ/งานบริการ

สุขภาพ ต่อจากนั้นน�าไปก�าหนดกิจกรรม (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และ

ทัศนคติ) ส�าหรับแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด ครอบคลุม จนไม่พบกิจกรรม

อ่ืนๆจากเอกสารทีต่พีมิพ์ออกมาใหม่ หรือไม่มีเอกสารใหม่ ต่อมาน�ารายงาน

กิจกรรมท้ังหมดไปคดัออกเม่ือพบว่ามีค�าซ�า้ หรือเป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถ

น�าไปใช้ได้จริง และค�าฟุ่มเฟือย ต่อมาจึงน�ามาจัดกลุ่มเป็น ความรู้ ทักษะ 

หรือพฤติกรรม

ระยะสุดท้ายของขั้นตอนนี้เป็นการจัดวางแต่ละกิจกรรมให้ตรงกับ

ระดับความเชีย่วชาญของหน้าท่ีรับผดิชอบของผูป้ฏิบัตงิานบริการสุขภาพ

ระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) ระบุความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทัศนคติ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพทุกคน

ระดบั 2 ก�าหนดไว้ส�าหรับบุคลากรทีใ่ห้บริการแก่ผูป่้วยโดยตรง และ

ที่ให้บริการภายใต้การก�ากับดูแล และผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร 

การนิเทศ และ/หรือ ผู้รับผิดชอบทางคลินิกขั้นสูง

ระดับ 3 ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพท่ีท�าหน้าที่ระดับ

บริหาร หรือผู้นิเทศงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในคลินิกระดับอาวุโสท่ีมีความ

เชี่ยวชาญทางคลินิกขั้นสูง

ระดับ 4 (ระดับองค์กร) ระบุความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทัศนคติ 

ส�าหรบัผูน้�าทัง้ด้านบริการและด้านบริหารขององค์กร กิจกรรมของระดับ 4 นี้ 

มีความเป็นเอกเทศ ไม่ได้เป็นระดับที่ต่อเนื่องจาก 3 ระดับแรก

เนื้อหาและหัวข้อท่ีจัดท�าข้ึนได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย

กลุ่มอ้างอิง และคณะกรรมการบริหารของ APSEF นอกจากนี้ยังได้น�า

ไปปรึกษากับผู้ที่อยู่ในแวดวงผู้ให้บริการและชุมชนอย่างกว้างขวาง ทั้งใน

ประเทศออสเตรเลียและระดับนานาชาติ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวน
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เนื้อหาและกระบวนการรับรอง จึงได้สรุปเนื้อหาแต่ละเรื่องและหัวข้อ และ

รายละเอียดของเนื้อหา

ผลลัพธ์ของข้ันตอนนี้แสดงไว้ในตาราง A.2.2 ตัวอย่างข้างล่างนี้

น�ามาจากหัวข้อที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล

ตาราง A.2.2. ตารางแมททริกซ์ของเนื้อหา APSEF

ระดับ 1

(ระดับพืน้ฐาน) 

ส�าหรบัผูใ้ห้

บรกิารสุขภาพ

กลุม่ 1-4

ระดับ 2

ส�าหรบัผูใ้ห้

บรกิารสุขภาพ

กลุม่ 2 และ 3

ระดับ 3

ส�าหรบัผูใ้ห้

บรกิารสุขภาพ

กลุม่ 3

ระดับ 4

(ส�าหรบัองค์กร)

ส�าหรบัผูใ้ห้

บรกิารสุขภาพ

กลุม่ 4 

และผูน้�าองค์กร

วัตถุประสงค์
ของการ
เรียนรู้

ให้ข้อมูลที่ผู้ป่วย
และผู้ดูแลต้องการ
เมื่อเขาต้องการ

ใช้วิธีการสื่อสารที่ดี
และทราบว่าจะส่ง
ผลดีต่อสมัพนัธภาพ
ในการให้บริการ

ให้โอกาสแก่บุคลากร
อย่างเตม็ท่ีในการ
เชิญชวนให้ผู้ป่วย
และผู้ดูแลเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล
และการรักษา

พัฒนากลยุทธ์เพื่อ
ให้บุคลากรน�าผูป่้วย 
และผู้ดูแลมาร่วม
ในการวางแผนและ
การบริการ

ความรู้

ทักษะ

พฤติกรรม
และทัศนคติ

ขั้นตอน 3 - การพัฒนาให้เป็นรูปแบบส�าหรับการปฏิบัติงาน

เม่ือก�าหนดความรู้ ทักษะ พฤตกิรรม และทศันคตสิ�าหรับผูใ้ห้บริการ

สุขภาพในแต่ละระดับแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการแปลงกิจกรรมให้เป็นรูปแบบ

เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดเป็นชุดการเรียนตามกรอบของ

หลักสตูร ในขัน้นีเ้ป็นช่วงทีมี่การพดูคยุปรึกษากนัมากทีส่ดุในกระบวนการ

จัดท�ากรอบการศึกษา APSEF ท�าการสัมภาษณ์ทุกวิชาชีพ (พยาบาล 

แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ�าบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักอาชีวบ�าบัด 

ทนัตแพทย์ และอืน่ๆ) เพือ่สอบถามรายละเอยีดทุกแง่มุมขององค์ประกอบ
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ในการปฏิบัติงานตามกรอบการศึกษา APSEF และข้อมูลทั้งหมดได้

ท�าการเผยแพร่ไปให้กับหน่วยงานบริการสุขภาพต่างๆทัว่ออสเตรเลยี และ

ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อให้ข้อคิดเห็น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับ

นานาชาติยังมีส่วนร่วมในกระบวนการให้การรับรองอย่างเป็นทางการ

หัวข้อในคู่มือหลักสูตรขององค์การอนามัยโลก

1. ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร

2. ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย

3. การท�าความเข้าใจระบบและผลของความซับซ้อนในการดูแล

ผู้ป่วย

4. การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม

5. การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย

6. การท�าความเข้าใจและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก

7. การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล

8. การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล

9. การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

10. ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า

11. การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา

เหตุผลในการเลือกหัวข้อของคู่มือหลักสูตร

ผู้สอนในแต่ละวิชาชีพอาจไม่เห็นด้วยว่า ท�าไมจึงเลือกบางหัวข้อไว้

ในคู่มือหลักสูตรนี้ บางคนอาจจะสอนบางหัวข้ออยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้

เรียกว่าเป็นความปลอดภยัของผูป่้วย ผูส้อนบางคนอาจค้นพบว่า หลักการ

และแนวคิดท่ีก�าหนดไว้ในคู่มือหลักสตูรนีมี้ความคล้ายคลงึกับเนือ้หาทีส่อน

อยู ่แต่มีจดุเน้นท่ีต่างกัน ความส�าคญัของแต่ละหวัข้อทีน่กัศกึษาจ�าเป็นต้อง

เรียน ซึ่งอธิบายเหตุผลได้ดังนี้
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หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร

เป็นที่ทราบว่ามีความจ�าเป็นมากข้ึนที่บุคลากรวิชาชีพต้องน�าหลัก

การและแนวคิดเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยมาผนวกในการปฏิบัติงาน 

ในปี ค.ศ. 2002 ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health 

Assembly) ประเทศสมาชิกได้บรรลุข้อตกลงเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย 

ในอันท่ีจะลดอันตรายและความทุกข์ทรมานของผู ้ป่วยและครอบครัว 

ประกอบกับหลักฐานจากข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ชัดว่าการพัฒนาความ

ปลอดภยัของผูป่้วยจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ผลการวจิยัชีว่้าบางประเทศมีค่าใช้

จ่ายท่ีเกิดจากการเพิ่มวันอยู่รักษาในโรงพยาบาลที่นานข้ึน การฟ้องร้อง 

การติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ การสูญเสียรายได้ ความพิการ 

และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ คิดเป็นมูลค่าระหว่าง 6-29 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐต่อปี ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ [3,4]

รายงานวิจยัในหลายประเทศมีข้อมูลมากมายชีว่้า จ�านวนผูป่้วยท่ีได้

รับอันตรายจากบริการสุขภาพมีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นความพิการอย่าง

ถาวร การต้องเพิ่มวันท่ีอยู่รักษาในโรงพยาบาล (length of stay: LOS) 

หรือแม้แต่เสียชีวิต ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะท�าร้ายผู้ป่วย แต่

เหตกุารณ์เช่นนีเ้ป็นผลจากความซบัซ้อนของระบบบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นอยู่

ในปัจจบัุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ทีซ่ึง่การให้การรักษา

และผลลัพธ์ของการบรกิารผูป่้วยแต่ละคนข้ึนกับปัจจยัหลายอย่าง มิใช่เป็น

เพียงสมรรถนะของผู้ให้บริการเท่านั้น เมื่อการให้บริการต้องประกอบด้วย

บุคลากรหลายฝ่าย (แพทย์ พยาบาล เภสชักร และผูใ้ห้บรกิารสขุภาพอืน่ๆ) 

การให้การบริการที่มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยมีความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องยาก เว้น

แต่ว่าได้มีการออกแบบระบบทีดี่ เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีค่รบถ้วน ทันการณ์ และ

สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ในประเทศก�าลังพัฒนาก็ประสบปัญหาเช่นกัน มีปัจจัยที่ไม ่

พึงประสงค์หลายอย่างร่วมกัน อาทิเช่น การขาดแคลนบุคลากร โครงสร้าง

ที่ไม่พอเพียงและจ�านวนผู้ป่วยที่มากเกินไป การขาดแคลนผลิตภัณฑ์การ

บริการ และการขาดแคลนวสัดุอปุกรณ์พืน้ฐาน สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ที่ไม่ดี ทั้งหมดอาจเกิดจากความจ�ากัดของทุนทรัพย์ ปัจจัยท้ังหมดน้ีล้วน
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ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย

หัวข้อที่ 2 ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

ปัจจัยด้านมนุษย์เป็นความเชี่ยวชาญของด้านวิศวกรรม และด้าน

จิตวิทยาการเรียนรู้ หัวข้อนี้อาจท้าทายทั้งผู้สอนและนักศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เราขอแนะน�าให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเร่ืองปัจจัยด้าน

มนุษย์มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ปัจจัยด้านมนุษย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ

การยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเครื่องมือ 

และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและการด�ารงชีวิต วิศวกรรมศาสตร์

สาขาปัจจัยด้านมนุษย์จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการกระท�าของคนภายใต้

สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดการระบบ และการก�าหนด

ผลลัพธ์เพือ่พฒันาการปฏิบัตงิาน เนือ้หาส่วนนีค้รอบคลุมถึงความสมัพนัธ์

ระหว่างคนกับเคร่ืองจกัร และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนกับคน เช่น การสือ่สาร 

การปฏิบัติงานเป็นทีม และวัฒนธรรมองค์กร

ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การบิน โรงงานผลิต และการ

ทหาร เป็นต้น ได้น�าความรู้เรือ่งปัจจยัด้านมนษุย์มาพฒันาระบบและการให้

บริการอย่างได้ผล นกัศกึษาจ�าเป็นต้องเข้าใจว่าการน�าปัจจยัด้านมนษุย์จะ

ช่วยลดความผิดพลาด และเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร ทั้งนี้ต้อง

ท�าความเข้าใจว่าระบบท�าให้เกิดความเสียหายอะไรบ้าง อย่างไร และการ

สื่อสารท่ีผิดพลาดของมนุษย์มีอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไร ความเข้าใจ

ศาสตร์ของปัจจัยด้านมนุษย์จะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของมนุษย์ใน

ระบบ โดยการออกแบบระบบและกระบวนการให้เหมาะสม ส่วนมากจะเป็น

เร่ืองเก่ียวกับการท�าให้กระบวนการปฏิบัตงิานให้ง่ายขึน้ การก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานของการปฏิบัติ การวางระบบส�ารอง เพื่อแก้ไขเมื่อเกิดความผิด

พลาดจากปัจจยัด้านมนษุย์ การปรับปรุงเร่ืองการสือ่สาร การออกแบบเพือ่

ปรับระบบอุปกรณ์ ตลอดจนการค�านึงถึงข้อจ�ากัดด้านพฤติกรรมมนุษย์ 

ด้านองค์กร และด้านเทคโนโลยีที่อาจน�าไปสู่ความผิดพลาดได้ 
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หัวข้อที่ 3 การท�าความเข้าใจระบบและผลของความซับซ้อนในการ

ดูแลผู้ป่วย

นกัศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าระบบบริการสุขภาพเป็นเพยีงหนึง่ในหลายๆ 

ระบบท่ีประกอบกันเป็นองค์กร แผนก หน่วย การให้บริการ และการ

ปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบท่ีหลากหลายนี้ความซับซ้อนเกิดขึ้น เพราะมี

ปฏิสัมพันธ์อันมากมายเกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วย ผู้ดูแล ผู้ให้บริการ บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน ผู้บริหาร นักเศรษฐศาสตร์ และผู้คนในชุมชน นอกจากนี้  

ยงัมีความสัมพนัธ์ระหว่างการบรกิารทางด้านการรกัษาพยาบาลซึง่ประกอบ

ด้วยคนหลายกลุ่ม กับการบริการที่ไม่ใช่ด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งจะไป

เพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปอีก หัวข้อนี้เป็นความรู้พื้นฐานท่ีช่วยให้นักศึกษา

เข้าใจความซบัซ้อนขององค์กรโดยใช้วิธกีารเชงิระบบ บทเรียนจากตวัอย่าง

ของภาคอุตสาหกรรมอื่นจะช่วยให้มองเห็นประโยชน์ของการใช้วิธีการ 

เชิงระบบ

เม่ือนกัศึกษาคิดใน “เชงิระบบ” เขาจะเข้าใจว่าท�าไมปัญหาจงึเกิดขึน้ 

ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเข้าใจบริบทของสถานการณ์ในการคดิหาทางแก้ไขปัญหา 

นักศึกษาผู้ที่จะเป็นผู้ให้บริการสุขภาพต้องมีความตั้งใจที่จะให้การรักษา 

และให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือ 

ในชุมชน แต่ความตัง้ใจนีก็้ยงัไม่เพยีงพอท่ีจะท�าให้บริการมีความปลอดภยั

และมีคุณภาพได้ ทั้งนี้เพราะความปลอดภัยของผู้ป่วยยังขึ้นกับคนอีก 

หลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและถูกเวลา หรืออาจกล่าวว่า 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับทั้งระบบ

หัวข้อที่ 4 การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม

ความเข้าใจเร่ืองการปฏิบัติงานเป็นทีมของนักศึกษา ไม่ได้จ�ากัด

เพียงแค่รู้บทบาทของตนในวิชาชีพเท่านั้น แต่นักศึกษาจะต้องเข้าใจ

ประโยชน์และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ใน

การท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพบริการ และช่วยลดความผดิพลาดให้เหลอืน้อย

ที่สุด ทีมที่มีประสิทธิภาพจึงหมายถึงการที่สมาชิกของทีม ซ่ึงรวมท้ัง

ผูป่้วยด้วย ผูป่้วยก็เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองอาการทีเ่กดิขึน้กับตวัเขา สามารถ

สื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลของแต่ละคน เคารพในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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ของทกุฝ่าย การให้โอกาสทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพือ่ให้การรักษา

พยาบาลได้ผลดีที่สุด [5]

บทบาทในการสือ่สารและการไหลเวยีนของข้อมูลระหว่างผูใ้ห้บริการ

และผู ้รับบริการอาจเกิดเป็นปัญหาข้ึนได้ เนื่องจากมีการแบ่งความ

รับผิดชอบกระจายตามความหลากหลายของบุคลากรในทีม [6,7] ผลที่

ตามมาก็คือ ผู้ป่วยอาจจะต้องให้ข้อมูลเดิมซ�้าหลายๆคร้ังเม่ือพบบุคลากร

หลายคน ยิ่งกว่านั้น การส่ือสารที่ผิดพลาดอาจน�าไปสู่ความล่าช้าในการ

วินจิฉยัโรค การรักษา และการจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล และความผดิพลาด

ในการติดตามผลการตรวจต่างๆ [8-12]

นกัศกึษาจ�าเป็นจะต้องรู้ว่าการปฏิบัตงิานเป็นทมีท่ีมีประสทิธภิาพมี

ลักษณะอย่างไร และต้องกระตุน้ให้ผูป่้วยและครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่

ของทมีด้วย มีหลักฐานจากการวจิยัว่าการปฏิบัตงิานของทีมสหวชิาชพีช่วย

ท�าให้คุณภาพบริการดีขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่าย [13-15] ทีมที่ดีจะช่วยลด

ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและช่วยเพิ่มคุณภาพในการดูแล โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง [16-18] หัวข้อนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่

จ�าเป็นส�าหรบัการเป็นสมาชกิทีมี่ประสทิธภิาพของทีม อย่างไรก็ตามความ

รู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้คนกลายเป็นสมาชิกที่ดีของทีมได้ สมาชิกที่

ดีจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร และเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรส่ง

ผลอย่างไรต่อพลวัตและการท�าหน้าที่ขององค์กร

หัวข้อที่ 5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย

การท�าความเข้าใจเหตุผลว่าท�าไมบุคลากรจึงปฏิบัติงานผิดพลาด 

เป็นเรือ่งจ�าเป็นเพือ่ให้เกิดความเข้าใจว่า หากระบบถกูออกแบบมาไม่ดี และ

ปัจจัยบางอย่างอาจท�าให้เกิดความผิดพลาดในระบบบริการสุขภาพได้ 

ในขณะท่ีความผดิพลาดเป็นความจริงของชวีติ แต่ผลของความผดิพลาดต่อ

ผูป่้วยและบุคลากรกเ็ป็นเรือ่งท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างมาก บุคลากร

ในวิชาชีพและนักศึกษาจ�าเป็นต้องเข้าใจว่าระบบเกิดความผิดพลาดได้

อย่างไร เพราะเหตุใด เพื่อที่จะช่วยกันหาทางป้องกันและเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดนั้น ความเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเป็นฐานเพื่อน�าไปสู่

การแก้ไขปัญหา และการวางระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ [3] นักศึกษา
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ควรได้เรียนรู้วิธีมองปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อจะช่วยให้ได้เข้าใจปัจจัยท่ี

เก่ียวข้อง แทนท่ีจะมองว่าเป็นปัญหาของบุคคล ซึ่งจะเป็นการต�าหนิคน 

มองเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคล บทความชิ้นส�าคัญของ ลูเซียน ลิพพี้ 

(Lucian Leape) เผยแพร่ในปี ค.ศ.1994 ได้ชี้วิธีการตรวจสอบความ

ผิดพลาดในการให้บริการที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ และน�าไปสู่การแก้ปัญหา 

แทนที่จะต�าหนิคน [19] แม้ว่าความรู้นี้ได้รับการเผยแพร่และส่งผลกระทบ

ต่อวิชาชีพต่างๆ แต่ยังมีคนจ�านวนไม่น้อยที่ยังยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมการ

ต�าหนิ จึงจ�าเป็นต้องเริ่มสอนนักศึกษาตั้งแต่เน่ินๆ ก่อนท่ีจะเข้าสู่วิชาชีพ 

เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการป้องกันปัญหาแบบต�าหนิบุคคลกับ

การมองปัญหาแบบเชิงระบบ

หัวข้อที่ 6 การท�าความเข้าใจและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก

การจดัการความเสีย่งทางคลนิกิเป็นประเด็นส�าคญัของระบบบรกิาร

ทีป่ลอดภยั ความเสีย่งทางคลินกิส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกบัระบบขององค์กร 

หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบุปัญหา การ

จัดการกับปัญหา และการป้องกันผลลัพธ์ท่ีไม่พึงประสงค์ การจัดการกับ

ความเสี่ยงทางคลินิกจะเน้นที่การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ

บริการ โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจท�าให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงหรืออันตราย 

และวิธีการที่จะป้องกัน หรือแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ในองค์กร

ทุกระดับจะต้องมีบทบาทในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าทีท่กุระดับในองค์กร ดังนัน้นกัศกึษาจ�าเป็นต้องเข้าใจ

เป้าหมาย และกลวธิต่ีางๆทีเ่ก่ียวข้องในการจดัการความเสีย่งทางคลนิกิใน

สถานที่ปฏิบัติงาน ตัวอย่างของกลวิธีในการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก 

เช่น การจดัการกับข้อร้องเรียนและการปรับปรุงให้ดีขึน้ การท�าความเข้าใจ

กับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในคลินิกที่น�าไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

สามารถใช้ข้อมูลจากข้อร้องเรียน รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น รายงานคดี

ฟ้องร้อง รายงานการสืบสวนของนติเิวช และรายงานการปรบัปรุงคุณภาพ

บริการเพื่อควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น [20]
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หัวข้อที่ 7 การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล

ในทศวรรษที่ผ่านมาระบบบริการสุขภาพประสบความส�าเร็จใน

การน�าวิธีการปรับปรุงคุณภาพที่หลากหลายที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอื่น 

วิธีดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการสุขภาพมีเครื่องมือส�าหรับการ (i) ระบุปัญหา 

(ii) วัดหรือประเมินปัญหา (iii) หาวิธีการที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหา และ 

(iv) ทดสอบว่าวิธกีารเหล่านัน้ใช้ได้ผลหรือไม่ ผูน้�าของระบบบริการสขุภาพ

ได้แก่ ทอม โนลัน (Tom Nolan) เบรนท์ เจมส์ (Brent James) ดอน เบอร์วคิ 

(Don Berwick) และคนอื่นๆได้น�าหลักการปรับปรุงคุณภาพงานมาพัฒนา

วิธีการปรับปรุงคุณภาพส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกและผู้จัดการองค์กร 

การระบุปัญหา และการตรวจสอบการให้บริการสุขภาพในแต่ละขัน้ตอน จงึ

เป็นพื้นฐานส�าคัญของวิธีการนี้ เมื่อนักศึกษาได้ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน

ของกระบวนการให้บริการ เขาจะมองเหน็ภาพได้ชดัเจนว่าการบริการแต่ละ

ส่วนมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร จะสามารถวัดหรือประเมินการบริการได้

อย่างไร การวัดเป็นเรื่องส�าคัญของการปรับปรุงความปลอดภัย หัวข้อนี้จะ

แนะน�าให้นกัศกึษารู้จกัหลักการของทฤษฎีการปรับปรงุคณุภาพ เคร่ืองมือ

ที่ใช้ กิจกรรม และเทคนิคต่างๆที่สามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้อที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล

นกัศึกษาจะได้เรยีนแนวคดิการปฏิบัตงิานของทมีบริการสขุภาพ ซึง่

รวมผูป่้วย และ/หรือผูดู้แลของผูป่้วยด้วย และจะได้เข้าใจว่าสองกลุม่หลงันี ้

มีบทบาทส�าคัญท่ีจะท�าให้การบริการมีความปลอดภัย โดย (i) การมีส่วน

ช่วยในการวินิจฉัยโรค (ii) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา

ที่เหมาะสม (iii) การเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และผู้ให้บริการที่

ปลอดภยั (iv) การสร้างความม่ันใจว่าการรักษามีการปฏิบัตอิย่างเหมาะสม และ 

(v) มีการรายงานระบุเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ และมีการแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม [21,22] ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพยังใช้ประโยชน์จากความ

เชีย่วชาญของผูป่้วยน้อยเกินไป ความเชีย่วชาญของผูป่้วยได้แก่ ความรู้เร่ือง

อาการของเขา ความเจบ็ปวด ความชอบ และทัศนคตต่ิอความเสีย่ง ผู้ป่วยจะ

เป็นผู้ที่รู้ในข้อมูลได้ดีเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหวังเกิดข้ึน ผู้ป่วยจะช่วย

กระตุ้นพยาบาล แพทย์ และเภสัชกร หรือบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ หากเขา
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ได้ยาทีแ่ตกต่างไปจากทีเ่คยได้ ซึง่จะเป็นสญัญาณเตอืนให้มีการตรวจสอบ

ผลการวิจยัชีว่้าความผดิพลาดจะลดลง และผลลพัธ์ของการรกัษาจะ

ดีขึ้น หากมีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการสุขภาพที่ให้บริการ 

และเม่ือผู้ป่วยได้รบัข้อมูลอย่างครบถ้วน และได้รับความรู้เก่ียวกับเร่ืองยาที่

เขาได้รับ [23-30] การสื่อสารที่ไม่ดีพอระหว่างบุคลากรวิชาชีพ ผู้ป่วย และ

ผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ป่วยฟ้องร้องผู้ให้บริการ [31,32]

หัวข้อที่ 9 การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

เนือ่งจากการป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้เป็นปัญหาทัว่โลก องค์การ

อนามัยโลกพยายามทีจ่ะลดการตดิเชือ้ท่ีได้รับจากการบริการสขุภาพ ดังนัน้

จงึถอืว่าเร่ืองนีมี้ความส�าคัญ หวัข้อนีจ้งึถูกบรรจไุว้ในคู่มือหลักสตูรนี ้มิใช่เป็น

เพยีงความเหน็ทีต่รงกนัเท่านัน้ แต่อตัราการเกิดการตดิเชือ้จากการผ่าตดัและ

การรักษาทางยา ยงันบัเป็นเปอร์เซน็ต์สงูสดุของเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์

ที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วย ปัญหาของการควบคุมติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ

เป็นทีร่บัทราบกันดีแล้ว โดยการตดิเชือ้ทีไ่ด้รับจากการบริการสขุภาพเป็น

สาเหตหุลักของการเสยีชวิีตและการเกิดความพกิารทัว่โลก แนวทางปฏิบัติ

เพือ่ลดการตดิเช้ือในโรงพยาบาลจ�านวนมากได้ถูกพฒันาข้ึน เพือ่ช่วยแพทย์ 

พยาบาล ทันตแพทย์ และวิชาชพีอืน่ๆ ผูป่้วยท่ีถกูผ่าตดั หรือได้รับการท�า

หตัถการท่ีรุกล�า้ มีความเสีย่งสูงท่ีจะเกดิการตดิเชือ้ และการตดิเชือ้ในกลุ่มนี้

มีประมาณ 40% ของการตดิเช้ือในโรงพยาบาล หวัข้อนีก้ล่าวถึงสาเหตหุลัก

และประเภทต่างๆ ของการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล เพือ่ให้นกัศึกษาเข้าใจว่า

กิจกรรมอะไรบ้างที่ท�าให้ผู้ป่วยเส่ียงต่อการติดเชื้อ และเพื่อช่วยเตรียมให้

นักศึกษาท�ากิจกรรมท่ีถกูต้องเพือ่ป้องกันการแพร่เชือ้

หัวข้อที่ 10 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า

จากการที่เล็งเห็นผลเสียที่รับไม่ได้ที่เกิดจากการผ่าตัด องค์การ

อนามัยโลกประสบความส�าเร็จในการรณรงค์เพื่อลดเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์จากการผ่าตดั สาเหตสุ�าคญัข้อหนึง่ของความผดิพลาดทีเ่ก่ียวข้อง

กับการผ่าตัดผิดคน ผิดต�าแหน่ง และผิดหัตถการ เกิดจากความผิดพลาด

ในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยในช่วงก่อนผ่าตัด (ในแง่ของ
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กระบวนการและการตรวจสอบข้อมูล) ตัวอย่างกรณีความผิดพลาดของ

การผ่าตัด ได้แก่ (i) การส่งผู้ป่วยผิดคนเข้าห้องผ่าตัด (ii) การผ่าตัดผิดข้าง

หรือผิดต�าแหน่ง (iii) การผ่าตัดผิดวิธี (iv) ไม่มีการสื่อสารข้อมูลภาวะการ

เปล่ียนแปลงของผู้ป่วย (v) การที่ความเห็นไม่ตรงกันเร่ืองหยุดการผ่าตัด 

และ (vi) การไม่รายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

การลดความผดิพลาดทีเ่กิดจากการระบุผดิคน แก้ไขได้โดยการพฒันา

แนวทางปฏิบตัทิีดี่ท่ีสดุ เพือ่ให้ม่ันใจว่าผูป่้วยท่ีถูกคน ท่ีจะได้รับการรักษา

ทีถ่กูต้อง [7,33] นกัศกึษาจะได้เรียนรูเ้พือ่ให้เข้าใจคุณค่าของการทีผู่ป่้วย 

ทุกคน ต้องได้รับการรักษาท่ีถกูต้องตามนโยบายและแนวปฏิบัตใินเร่ืองของ

การรักษาทีถ่กูต�าแหน่ง/ ถกูหตัถการ/ ถูกคน การเรียนรู้เร่ืองนีจ้ะท�าให้เหน็

ประโยชน์ของการใช้รายการตรวจสอบ หรือแนวปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ 

ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของวิธีการที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในการรักษาและ

ดูแลผูป่้วย

ผลการวิจยัเรือ่งหน่ึงรายงานว่า จากการส�ารวจศลัยแพทย์ทีผ่่าตดัมือ 

1,050 ราย พบว่า 21% เคยท�าผ่าตัดผิดต�าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง [34]

หัวข้อที่ 11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา

องค์การอนามัยโลกได้นิยามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

[35] ว่า หมายถึงการตอบสนองต่อยาไปในทางท่ีเป็นอันตรายต่อผู้ได้รับ

ยาโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เกิดข้ึนจากการใช้ยาในขนาดปกติท่ีใช ้

เพื่อการวินิจฉัย รักษาโรค หรือปรับปรุงการท�างานของร่างกาย ผู้ป่วยมี 

ความเสีย่งต่อความผดิพลาดทีอ่าจจะเกิดขึน้ในทุกขัน้ตอนตัง้แต่ การส่ังยา 

การจ่ายยา และการให้ยา

ผลการวิจัยจากหลายประเทศได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญความคลาด

เคล่ือนทางยา ซึง่พบว่าประมาณ 1% ของผูป่้วยทีน่อนโรงพยาบาลมีอาการ

ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา [36] สาเหตขุองความคลาดเคล่ือนทางยามีความ

แตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ (i) การมีข้อมูลของผูป่้วยและอาการของผูป่้วย

ไม่เพยีงพอ (ii) การขาดความรู้เร่ืองยา (iii) การค�านวณยาผดิ (iv) ลายมือ

เขียนค�าสัง่ยาอ่านยาก (v) ความสบัสนเรือ่งชือ่ยา และ (vi) การซกัประวตัิ

ผูป่้วยไม่ละเอยีดพอ (37)
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3.	เป้ำหมำยของคู่มือหลักสูตร
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการค้นพบยา

ใหม่ๆ ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการรักษาโรค และส่งผลต่อการให้

บริการสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลต่อการปฏิบัตงิาน

หรือบทบาทของบุคลากรวชิาชพีต่างๆ ในระบบบริการสขุภาพด้วย ในบาง

ประเทศพยาบาลเป็นผู้สั่งยาให้ผู้ป่วย และบุคลากรท่ีมิใช่ทางการแพทย์ 

เป็นผู้ท�าหัตถการเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร 

ทุกประเทศควรน�าหลักการและแนวคิดเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยไป

ปฏิบัตใินทกุวิชาชีพ ในทุกสถานทีท่ีใ่ห้บริการสขุภาพ และปฏิบัตกัิบผูป่้วย

ทกุประเภท ในประเทศก�าลังพฒันาบางแห่ง อาจมีภาวะขาดแคลนบคุลากร 

ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อคุณภาพการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ

ความไม่ปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย แต่ท้ังน้ีมิได้หมายความว่าการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรวิชาชีพจะไม่สามารถให้บริการที่ปลอดภัยได้ ในทางกลับกัน

การมีเจ้าหน้าท่ีและทรัพยากรที่มากกว่า ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่จะช่วย

ลดผลเสียที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ คู่มือหลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ใช้ส�าหรับสอน

นักศึกษาทุกวิชาชพีในระบบบรกิารสขุภาพ ไม่ว่าความพร้อมด้านทรัพยากร

จะเป็นอย่างไร เพราะปัจจัยส�าคัญท่ีสุดในการเรียนการสอนเร่ืองนี้คือ 

สภาพแวดล้อมที่นักศึกษาใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมในท่ีปฏิบัติงานเม่ือ

เขาจบการศึกษา การที่ผู้สอนท�าความเข้าใจกับบริบทของสถานท่ีปฏิบัติ

งาน แล้วน�ามาเป็นประเด็นสอนท่ีมีความเฉพาะของสถานการณ์ นอกจากจะ

เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นกัศกึษาแล้ว ยังจะเป็นการเตรียม

นักศึกษา เพื่อให้พร้อมกับสภาพแวดล้อมที่จะไปปฏิบัติงานด้วย
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คู่มือหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

• เตรียมนักศึกษาให้พร้อมเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยในที่ปฏิบัติงาน

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อหลัก ในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยแก่

สถาบันการศึกษา

• กระตุ้นให้แนวคิดเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นสาระส�าคัญ

ของทุกหลักสูตรวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ

• จัดท�าหลักสูตรเป็นกรอบกว้างๆ เพื่อช่วยในการสอน และการ 

บูรณาการเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยในการเรียนของนกัศึกษา

• เพิ่มสมรรถนะของผู้สอนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยในระบบ

การศึกษาวิชาชีพ

• ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการสอน 

นักศึกษา เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

• แนะน�าให้มีการเรยีนการสอนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย หรอื

ท�าให้เข้มข้นมากขึน้ ในทุกสถาบันการศกึษาวชิาชพีบริการสุขภาพ

ทั่วโลก

• ยกระดับภาพรวมของการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย

• สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับ

นานาชาติ เพื่อการวิจัยเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักกำรพื้นฐำน	(Underpinning	principles)
การพัฒนาสมรรถนะเป็นส่วนจ�าเป็นของการปรับหลักสูตร

เหตุผลหลักที่องค์การอนามัยโลกเข้ามาท�าเร่ืองนี้ ก็เพื่อช่วย

พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยในระบบบริการ

สุขภาพ ความจ�าเป็นที่จะต้องบูรณาการเร่ืองนี้เข้าไปในทุกหลักสูตรการ

ศึกษาวิชาชีพบริการสุขภาพเป็นเร่ืองท้าทายส�าหรับทุกสถาบัน เพราะ

ข้อจ�ากัดอยู่ที่ผู้สอนไม่ได้เรียนหรือไม่ได้รับการอบรมในแนวคิดและหลัก

การของเรื่องนี้ เราไม่อาจคาดหวังให้ผู้สอนพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ หรือ

ทบทวนหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ ในเมื่อผู้สอนยังไม่คุ้นเคยว่าผู้ที่ผ่านการศึกษา

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
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ผูส้อนในวิชาชีพบรกิารสุขภาพมีพืน้ฐานทีห่ลากหลาย [ผูป้ฏิบัตงิาน

ในคลินกิ (clinician) ผูส้อนทีเ่ป็นผูป้ฏิบัตงิานในคลนิกิ (clinician educators) 

ผูส้อนทีไ่ม่ได้เป็นผูป้ฏิบัตงิานในคลินกิ (non-clinician educators) ผูจ้ดัการ 

(managers) บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ] และมีประสบการณ์ที่สั่งสมมามาก 

เป็นเรือ่งทีช่่วยให้การเรยีนการสอนเป็นไปอย่างเข้มแขง็ และเป็นประโยชน์

ต่อวชิาชพีนัน้ๆ หลายคนเป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี และมักตดิตามข้อมูล

ให้เป็นปัจจบัุน และน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานประจ�า ความรู้เร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเร่ืองท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากเส้นทางการ

เรียนแบบดั้งเดิม การที่จะสอนหัวข้อนี้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจ�าเป็นต้อง

ได้รับความรู้ มีอปุกรณ์เครือ่งมือ และมีทักษะทีจ่�าเป็นในการท่ีจะน�าเนือ้หานี้

ไปสอนในสถาบันของตน นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมจึงต้องมีคู่มือส�าหรับผู้สอน

นั่นคือส่วน A ในคู่มือหลักสูตรนี้ ในคู่มือส�าหรับผู้สอนได้มีค�าแนะน�าใน

การน�าไปปฏิบัติ และให้ข้อมูลส�าหรับการพัฒนา และการปรับหลักสูตรใน

แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นประเมินสมรรถนะของผู้สอนเพื่อการพัฒนาผู้สอน 

ไปจนถึงการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน และการน�าสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม

เราตระหนกัดีว่าหลักสูตรวชิาชพีสขุภาพส่วนใหญ่ ได้บรรจเุนือ้หาที่

เตม็แน่นไปหมดแล้ว เกินกว่าจะบรรจอุะไรเข้าไปได้อกี นีคื่อเหตผุลว่าท�าไม

คู่มือหลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบให้แต่ละหัวข้อมีเนื้อหาสมบูรณ์ในตัวเอง 

เพื่อให้ผู้สอนสามารถน�าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง 

นอกจากนีก้ารออกแบบยังค�านงึให้แต่ละหวัข้อสามารถน�าไปปรับให้เข้ากับ

หลักสูตรที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระแสหลักของการสอนที่เน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หัวข้อในคู่มือหลักสูตรนี้ถูกออกแบบ

มาให้ใช้เวลาสอนเนื้อหาประมาณ 60-90 นาที หรือเท่ากับเวลา 1 คาบ 

(session) และลักษณะเด่นคอื จะให้แนวทางและวธิกีารส�าหรับการสอนและ

การประเมนิไว้หลากหลาย เพื่อให้ผู้สอนสามารถน�าไปปรับใช้ได้ตามความ

ต้องการ ให้สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าตามคู่มือทุกอย่าง แต่ควรให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี 

วัฒนธรรม และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษา แล้วจึงเลือก
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วิธีการสอนที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องนั้นๆ 

ภาษาที่เข้าใจง่ายส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย แต่สื่อสารกับคนทั่วโลก

คูมื่อส�าหรับผูส้อน (ส่วน A) ในคูมื่อหลกัสตูรนีเ้ขยีนข้ึนส�าหรับผูส้อน 

(ผูซ้ึง่สามารถรเิร่ิมหรอืเพิม่การเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

ให้กับนักศึกษาในระดับต่างๆ) ขณะที่คู่มือหลักสูตร (ส่วน B: หัวข้อต่างๆ) 

เป็นเนื้อหาส�าหรับผู้สอนและนักศึกษา คู่มือหลักสูตรมุ่งหวังจะสื่อสารกับ

ผู้คนทั่วโลก (global audience) โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในกลุ่มที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง และเป็นภาษาที่สอง

หลักสูตรส�าหรับทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และทุกบริบท

การจัดท�าคู ่ มือหลักสูตรได้พยายามอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า หลักสูตรนี้ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงบริบทที่

แตกต่างหลากหลายของการเรียนการสอนในวิชาชีพบริการสุขภาพ กลุ่ม

ผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มหนึง่ซึง่เป็นตวัแทนขององค์การอนามัยโลกทกุภาคพืน้ ได้

ประเมินหลักสตูรทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ให้ม่ันใจว่าหลกัสตูรมีความเหมาะสมในเชงิ

วัฒนธรรม ถึงแม้ว่ากิจกรรมการสอนหรือข้อแนะน�าส�าหรับนักศึกษาบาง

อย่าง อาจจะไม่เข้ากับบางวัฒนธรรมของบางประเทศ แต่เราคาดหวงัอยาก

ให้ทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยในบางแง่มุม พฤติกรรม

ทางวิชาชีพที่เคยปฏิบัติต่อกันมา หลายพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ใน

ปัจจุบัน เม่ือพิจารณาตามหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยจ�าเป็นต้องมีการ

ปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร และแพทย์

ที่จบใหม่ จะถูกกระตุ้นให้พูดแสดงความคิดเห็น หากเจ้าหน้าที่อาวุโสกว่า 

เช่น แพทย์ท�าไม่ถูกต้อง นี่เป็นหลักสากลที่ใช้กับทุกวัฒนธรรมและกับ

เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ตามหลักความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีทุกคนท่ีมีส่วนร่วม

รับผิดชอบจะต้องกล้าพูด ถึงแม้ว่าจะมีฐานะด้อยกว่าในระบบการรักษา 

หรือในระบบชั้นการบังคับบัญชาของโรงพยาบาล ผู้สอนต้องตัดสินใจว่า

สภาพแวดล้อมจะเอ้ือต่อการเรียนรู้หรอืไม่ และจะเตรียมการอย่างไร ส�าหรับ

ความท้าทายที่เกิดขึ้น หากจะสอนเรื่องนี้
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วิธีการสอนและวิธีการประเมินได้ถูกออกแบบมา โดยพิจารณาถึง

ความแตกต่างของปัจจัยด้านทรัพยากร และด้านสภาพแวดล้อม พิจารณา

ทั้งในแง่ของประเทศที่ก�าลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว หรือในแง่ของการสอน

ในห้องเรียนหรือในสถานการณ์จ�าลอง

คู ่มือหลักสูตรที่มีฐานคิดมาจากการเรียนรู ้ในสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยและเกื้อหนุน

เราระลึกเสมอว่านักศึกษาจะเรียนได้ดีเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อม

ท่ีปลอดภัย เก้ือหนุน ท้าทาย และเน้นการมีส่วนร่วม การเรียนรู้เร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเกิดข้ึนได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ข้างเตียง ข้างเก้าอี้ 

ในโรงพยาบาล ในชุมชน ในร้านขายยา ในสถานการณ์จ�าลอง หรือใน

ห้องเรยีน นักศึกษาจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุในการเรียนรู ้และไม่ท�าให้

เขารู้สึกว่าถูกท�าให้อาย เสียหน้า หรือไม่มีสมรรถนะ กิจกรรมที่ก�าหนดไว้

ในคู่มือหลักสูตรน้ีจะช่วยให้ผู้สอนสามารถน�าไปปฏิบัติ เพื่อสร้างสภาพ

แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย กล้าถามค�าถาม 

กล้าเปิดเผยว่าไม่เข้าใจเร่ืองอะไรบ้าง และแบ่งปันความเข้าใจของเขากับ

ผู้อื่นอย่างถ่อมตนและเปิดเผย
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4.	โครงสร้ำงของคู่มือหลักสูตร
คู่มือส�ำหรับผู้สอน	(ส่วน	A)

คู่มือส�าหรับผูส้อน (ส่วน A) เป็นเนือ้หาเก่ียวกับการพฒันาสมรรถนะ

ในการเรียนการสอนในหัวข้อความปลอดภัยของผู ้ป่วย การวางแผน

โปรแกรมการสอน และการออกแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมี

ข้อแนะน�าว่าจะสอนเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยอย่างไร และจะน�าเนือ้หา

ในส่วน B ไปใช้ได้อย่างไร ในส่วน A เราพยายามน�าทางให้ผู้อ่านสามารถ

น�าหลักสูตรไปใช้ผ่านขั้นตอนส�าคัญๆ ที่ออกแบบมา เพื่อช่วยสนับสนุน

การน�าหลักสูตรไปใช้ให้ได้ผล

หัวข้อต่ำงๆ	ของคู่มือหลักสูตร	(ส่วน	B)
หวัข้อต่างๆ ท่ีบรรจไุว้เป็นเนือ้หาทีจ่�าเป็นส�าหรับหลักสตูรเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย
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5.	กำรน�ำคู่มือหลักสูตรไปใช้
วิธีกำรใช้คู่มือหลักสูตร

คู่มือหลักสูตรนี้เป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับการสอนนักศึกษาสาขา

บริการสุขภาพในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งจะระบุหัวข้อ วิธีการ

สอนของแต่ละหัวข้อ และวิธีการประเมินผลของแต่ละหัวข้อในหลักสูตร ใน

ส่วนต้นและตอนท้ายของแต่ละหัวข้อจะเป็นเร่ืองราวของผู้ป่วยและกรณี

ศึกษา กรณีเหล่านี้สามารถน�ามาเป็นตัวอย่างในการอภิปราย เพื่อชี้ให้เห็น

ถงึแง่มุมต่างๆ ของหวัข้อนัน้ๆ เราตระหนกัว่าการเรียนรูท้ีด่ทีีสุ่ดเกิดขึน้ได้ 

หากกรณีศึกษาได้สะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว ดังนั้น เราขอ

สนับสนุนให้ผู้สอนปรับกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับกิจกรรมการให้บริการ 

และเหมาะสมกับทรพัยากรท่ีมีอยู ่คูมื่อหลกัสตูรนีอ้อกแบบมาเพือ่ใช้ส�าหรบั

ทุกวิชาชีพในสาขาสุขภาพ ดังนั้น ผู้สอนในแต่ละวิชาชีพควรจะเพิ่มเติม

เนื้อหาเฉพาะในวิชาชีพของตน เม่ือมีโอกาส เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ในส่วน A มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้สอนคุ้นเคยกับแนวคิดและ

หลักการเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถน�าไปบูรณาการ 

ในการเรียนการสอนทกุกจิกรรม การพฒันาสมรรถนะของผูส้อน และอาจารย์

ในสถาบัน เป็นกิจกรรมทีต้่องการเวลาและความมุ่งม่ัน ข้ันตอนหลักได้แสดง

ไว้ในภาพ A.5.1
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ภาพ A.5.1. การบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าใน

หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ

แหล่งข้อมูล: supplied by Merrilyn Walton, Professor Sydney School of Public Health, University of 
Sydney, Sydney, Australia, 2010.

วธีิกำรทบทวนหลกัสตูรของท่ำน	ส�ำหรบักำรเรยีนกำรสอนเรือ่งควำมปลอดภัยของผูป่้วย

ระบุผลลัพธ์ของการเรียน

ก่อนทีจ่ะเร่ิมกระบวนการพฒันาหรือปรับหลกัสตูร ในเบ้ืองต้นจ�าเป็น

จะต้องระบุผลลัพธ์ของการเรียนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย ในส่วน B 

ระบุหัวข้อที่ถูกเลือกมาบรรจุไว้ในคู่มือหลักสูตรนี้ รวมทั้งผลลัพธ์ของ

การเรียน รายละเอียดของผลลัพธ์ของการเรียนจะได้อภิปรายรายละเอียด

ต่อไปในส่วนนี้ (ส่วน A)

รู้ว่าในหลักสูตรมีหัวข้ออะไรแล้ว

เราใช้ค�าว่า “หลักสูตร” ในความหมายกว้างๆ ในการปฏิบัติการของ

การเรยีนการสอน รวมไปถงึกลวธิขีองการพฒันาทักษะและพฤตกิรรม และ

วธิกีารประเมินผล เพือ่ทดสอบว่าเกิดผลลัพธ์ของการเรียนตามทีต่ัง้ไว้หรือ

ไม่ หลักสูตรจะให้แนวทางในการเรียนส�าหรับนักศึกษา เพื่อจะได้ทราบว่า

พิมพ์เขียวส�าหรับการบูรณาการการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยในหลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ

ทบทวนและปรับปรุงการปรับปรุง
คุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

ข้อมูล
ป้อนกลับจาก
นักศึกษา/ครู

 ประจ�ากลุ่มและ
ผู้ที่ปฏิบัติงาน

ในคลินิกคณาจารย์และ
ผูส้อนทีส่อนใน
สถานปฏิบัตงิาน ผูน้�าเรือ่งความ

ปลอดภยัของ
ผูป่้วยคลินกิ

การให้ค�าปรกึษา

หลักสูตร
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ที่ได้รับการรับรองแล้วกรอบหลักสูตร

ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ความต้องการ

ในการรับรองคุณภาพ

การประเมินผล

การบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรที่มีอยู่

การพัฒนาสมรรถนะ

การพัฒนาและข้อสรุปร่วมของหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย

ความมุ่งมั่น/การให้ความส�าคัญ ผู้สอน
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ความรู้ท่ีจ�าเป็นมีอะไรบ้าง ทักษะและพฤตกิรรมอะไร ท่ีแสดงว่ามีสมรรถนะ

เพียงพอ ที่นักศึกษาจะส�าเร็จการศึกษาในระดับที่เรียน

ก่อนท่ีจะเพิ่มเนื้อหาใหม่เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปใน

หลักสูตร จ�าเป็นต้องรู้เนื้อหาเดิมที่สอนในหลักสูตร รู้ว่านักศึกษาจะต้อง

ผ่านประสบการณ์อะไรบ้าง ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในสภาพ

แวดล้อมอื่นๆ อาจเป็นไปได้ว่านักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์เรื่องนี้ 

ในระหว่างการปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลหรือในคลนิกิ ท้ังท่ีไม่ได้เขยีนไว้ใน

หลักสูตร ตัวอย่างเช่น การให้ความส�าคัญกับแนวปฏิบัติเรื่องการท�าความ

สะอาดมือเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ หรือระบบการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่าระบุผู้ป่วยได้ถูกคน เป็นต้น การมีข้อมูลว่าหลักสูตรเดิมมีเนื้อหาอะไร

บ้างจงึจ�าเป็นมาก เพือ่จะได้เหน็โอกาสท่ีจะปรบัปรุงการสอนเร่ืองนีใ้ห้ดีขึน้

หลักสูตรเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยที่อธิบายไว้ในส่วน B ของ

คู่มือนี้ ประกอบด้วยหัวข้อ อุปกรณ์และทรัพยากรที่จ�าเป็น กลวิธีการสอน 

และการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนมีความสะดวกในการท่ีจะน�าไปจัดท�า

หลักสูตร หรือน�าไปบูรณาการในหลักสูตรที่มีอยู่เดิม

สร้างจากฐานเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตร

วธิทีีดี่ส�าหรับการปรับการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

คือ การปรับปรุงหรือยกระดับเนือ้หาท่ีมีอยูแ่ล้วในหลักสตูร แทนทีจ่ะมองว่า

เรื่องนี้เป็นวิชาใหม่ที่จะต้องสอนเพิ่ม บางประเด็นของเรื่องความปลอดภัย

ของผู้ป่วยเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งควรจะต้องเพิ่มเป็นเนื้อหาใหม่เข้าไปใน

หลักสตูร แต่ก็มีหลายประเด็นทีส่ามารถปรับปรงุตามเนือ้หาเดิม หรอืเสรมิ

เข้าไปในเนื้อหาเดิม หรือหัวข้อเดิมที่มีอยู่

การท�าตารางแสดงความเชื่อมโยงของหัวข้อ หรือเนื้อหาการเรียน

จะช่วยให้เหน็โอกาสว่า จะเตมิเร่ืองแนวคิดและหลกัการเร่ืองความปลอดภยั

ของผูป่้วยเข้าไปในจดุใดได้บ้างของหลกัสตูรเดมิ เนือ้หาทีเ่ก่ียวกับการพฒันา

ทกัษะ การพฒันาตนเองและวชิาชพี กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ และการสือ่สาร 

ล้วนเป็นหวัข้อทีส่ามารถบูรณาการแนวคิดและหลักการเร่ืองความปลอดภัย

ได้ ตาราง A.5.1 เป็นแม่แบบโปรแกรมส�าเร็จ (template) ท่ีพัฒนาโดย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อช่วยใน
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การทบทวนว่าหลักสูตรเดิมทีใ่ช้อยู่มีการสอนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

ปรากฏอยูท่ีใ่ดบ้าง ตวัอย่างทีน่�าเสนอนีเ้ป็นหลกัสูตรของคณะแพทยศาสตร์ 

ซึง่สามารถน�าไปใช้เป็นตวัอย่างได้ นอกจากนีก้ารท�าตารางวเิคราะห์หลักสตูร

ยงัจะช่วยให้เหน็แนวทางในการบูรณาการเรือ่งนีเ้ข้าไปในหลักสตูรเดิมทีมี่อยู่

ตาราง A.5.1. การฝึกหัดท�าตารางวิเคราะห์: การระบุเนือ้หาเรือ่งความปลอดภยัของ

ผู้ป่วยเข้าในหลักสูตรแพทย์ที่มีอยู่แล้ว

คาบเรยีน 

/ ด้านของ

หลักสูตร

ปี เนื้อหา

เรื่องความ

ปลอดภัย

ของผู้ป่วย

มีปรากฏ

ที่ไหน

โอกาสที่

จะเรียนรู้

เรื่องความ

ปลอดภัย

ของผู้ป่วย

วิธีการสอน วิธีการ

ประเมิน

ข้อคิดเห็น

จริยธรรม 1 การให้การ
ยอมรับหรือ
เคารพต่อ
เอกสิทธิ์
ของผู้ป่วย 
(patient 
autonomy)

มีความ
ซื่อสัตย์หลัง
จากเกิด
เหตุการณ์
ที่ไม่พึง
ประสงค์

บรรยาย เขียนเรียง
ความที่
เกี่ยวข้อง
กับประเด็น
จริยธรรม
สอบแบบ 
MCQ, 
OSCE

หลักการ
เรื่องความ
ปลอดภัยของ
ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มีฐาน
คิดมาจาก
จริยธรรม
ซึ่งสามารถ
น�ามาขยาย
ความให้
ชัดเจนในการ
สอนเรื่องนี้
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วธิกีำรประเมนิสมรรถนะของผูส้อน	ในกำรบรูณำกำรกำรสอนเรือ่งควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วยในหลักสูตรที่มีอยู่เดิม

ทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพก�าลังเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุด

ประการหนึง่ คือ การขาดแคลนครูและเป็นปัญหาท่ีหนกัขึน้เร่ือยๆ มีผูส้อน

น้อยคนที่รู้ว่าจะบูรณาการแนวคิดและหลักการเรื่องความปลอดภัยของ

ผูป่้วยเข้าในโครงสร้างการสอนในฐานะเป็นเร่ืองใหม่ได้อย่างไร หลายคนพบ

ว่าเนือ้หาของเร่ืองนีเ้ป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคย หลายวิชาชพีได้น�าวธิกีารเร่ืองความ

ปลอดภัยของผูป่้วยไปใช้ในการปฏิบตังิานตามปกตโิดยสญัชาตญาณ แต่ไม่

สามารถแจกแจงให้ชัดเจนได้ว่าท�าอย่างไร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้สอนมอง

ว่า “ระบบ” เป็นเรื่องของระดับผู้บริหารและผู้จัดการเท่านั้น บางคนอาจคิด

ว่าการสอนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยไม่เก่ียวข้อง หรือไม่มีความส�าคัญ

กับงานทีท่�าอยู่ ท้ังๆทีเ่ร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกับ

ทกุคน ปัจจบัุนบุคลากรวชิาชพีส่วนใหญ่ตระหนกัว่าเร่ืองนีเ้ป็นเรือ่งจ�าเป็น 

แตเ่นื่องจากเรือ่งนี้กเ็ป็นเรือ่งใหม่ทีไ่ม่ได้มอียูใ่นหลักสตูร ดงันั้นการปฏบิตัิ

งานร่วมกับวิชาชีพต่างๆ จึงเป็นเร่ืองที่ท้าทาย การพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้สอนเป็นเรื่องที่ต้องการเวลา และมีหลายขั้นตอนที่จะโน้มน้าวให้ผู้ปฏิบัติ

งานในคลินิก เข้ามามีส่วนร่วมในการสอนเรื่องนี้

การส�ารวจ

วิธีหนึ่งที่จะค้นหาว่าผู้สอนคนใดสนใจจะสอนเร่ืองความปลอดภัย

ของผูป่้วย อาจใช้การส�ารวจในกลุ่มผูส้อน ในบางสถาบันผูส้อนอาจมีจ�านวน

เป็นร้อย แต่ในบางสถาบันอาจมีจ�านวนไม่มาก การจะระบุผูส้อนทีเ่หมาะสม

ทีสุ่ดได้ ก็ต้องม่ันใจว่าคนกลุ่มน้ีอยู่ในกลุม่ท่ีถกูส�ารวจ การท�าตารางวเิคราะห์

หัวข้ออาจช่วยบอกได้ว่าผู้สอนคนใดที่สอนเร่ืองนี้อยู่ หรืออยู่ในฐานะที่จะ

บูรณาการเร่ืองนี้ได้ดีที่สุด ในแบบส�ารวจอาจถามค�าถามว่า สนใจหรือมี

ความรู้ในหวัข้อนีห้รือไม่ หรือได้น�าวธิกีารของเร่ืองนีไ้ปใช้ในการปฏิบัตงิาน

หรือไม่ กระบวนการนี้อาจช่วยให้คนที่สนใจเร่ืองน้ีได้มารวมกลุ่มกัน หรือ

ตั้งเป็นคณะท�างานเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยส�าหรับวิชาชีพนั้นๆ 
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การสนทนากลุ่ม

การสนทนากลุ่มในวิชาชีพของท่านจะช่วยให้ทราบว่า สถานการณ์

ปัจจุบันขององค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยในวิชาชีพของท่าน

เป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังอาจจะท�าให้ได้รับข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต่อ

การเรียนการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตร

การประชุมแบบเห็นหน้ากัน (Face-to-face meeting)

การประชุมระหว่างผู้สอนในสถาบันการศึกษา และผู้สอนในสถาน

ปฏิบตังิานของแต่ละวชิาชพี น่าจะช่วยให้การสือ่สารเก่ียวกับการเรียนการ

สอนเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยมีความชดัเจนมากขึน้ เป็นโอกาสท่ีจะได้

อธบิายเหตผุลและความเร่งด่วนทีต้่องสอนเร่ืองนี ้นอกจากนีย้งัจะช่วยสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานกันในโอกาสต่อไป

การประชุมโต๊ะกลม

การเชิญกลุ่มคนท่ีท่านคิดว่าเป็นผูท้ีส่นใจท่ีอาจเป็นต้นแบบ หรือเป็น

ผู้น�า หรือเป็น “แชมป์เปี้ยน” ในวิชาชีพของท่านให้เข้ามาร่วมอภิปราย

แบบโต๊ะกลม เพื่อหาทางพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย (ประโยชน์ของการประชุมโต๊ะกลมคือ ไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ

รับผิดชอบในการตัดสินใจ แต่เป็นเรื่องที่กลุ่มจะต้องร่วมกันอภิปราย และ

หาค�าตอบร่วมกันในการปฏิบัติงานเชิงวิชาการ)

การสัมมนาในหัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วย

การสัมมนาเป็นวิธีการที่เป็นแบบฉบับส�าหรับการสร้างความรู้ใหม่ 

เป็นวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้มารับฟังความรู้

ใหม่ๆ ได้มาพบปะกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ

นับถือซึ่งเป็นผู้รู้ในเร่ืองของความปลอดภัยของผู้ป่วย การสัมมนาอาจจะ

จัดคร่ึงวันหรือเต็มวัน หัวข้อที่ควรน�ามาสัมมนาได้แก่ (i) ความปลอดภัย

ของผู้ป่วยคืออะไร (ii) หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนว่าท�าไมเรื่องความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยจึงมีความส�าคัญ (iii) วิธีการพัฒนาหลักสูตรเรื่องความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย (iv) วิธีสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (v) วิธีการ 
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ประเมินความปลอดภัยของผูป่้วย ประเด็นส�าคัญก็คอื ต้องไม่ลืมว่าเป้าหมาย 

ของขั้นตอนนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะของผู้สอนและของวิชาชีพ เพื่อไป

ท�าหน้าที่สอนนักศึกษา

วิธีหำผู้สอนหรือเพื่อนร่วมงำนที่สนใจตรงกัน
หากท่านจัดกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะดังที่กล่าวมาข้างต้น 

วธิกีารเหล่านีอ้าจช่วยบอกได้ว่า ใครบ้างทีมี่ความสนใจทีจ่ะสอนเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย อีกวิธีหนึ่งก็คือ จัดประชุม แล้วส่งจดหมายเชิญผู้สอน

และอาจารย์คนอื่นๆ แบบเปิดกว้าง ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าวันและเวลาที่ประชุม 

เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมได้ เพื่อท่ีจะดึงคนเข้าร่วมประชุม

ให้ได้มากที่สุด (ตัวอย่างเช่น บางคนอาจต้องการมาร่วม แต่ไม่สะดวก 

เนื่องจากติดภารกิจดูแลผู้ป่วย หรือติดภารกิจอื่นที่จ�าเป็นกว่า) หรืออาจใช้

วิธีเขียนบทความลงในจดหมายข่าวของคณะ หรือของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ

ช่วยให้คนเข้าใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย และแม้ว่าเขาจะไม่สนใจท่ีจะ

เข้ามามีส่วนร่วม แต่บทความจะช่วยสร้างความตระหนกัถงึความจ�าเป็น ที่

ต้องบรรจกุารเรียนการสอนเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยเข้าไปในหลกัสตูร

การสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยจ�าเป็นต้องมีคนรับผิดชอบ

น�าลงสู่การปฏิบัติ ต้องเชิญผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ท่ีมีความสนใจและมี

ความรูเ้รือ่งนี ้อาจได้จากการทีเ่จ้าตวัระบุเอง หรอืถกูวางตวั หรือได้รับการ

เสนอชื่อ ซึ่งได้จากการจัดการติดต่อหรือจัดประชุมก่อนหน้านี้ นอกจากนี้

เป็นความคิดที่ดีท่ีจะตรวจสอบว่ามีผู้เช่ียวชาญจากคณะอื่นๆ และวิชาชีพ

อื่นหรือไม่ เช่น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ปัจจัยด้านมนุษย์) จิตวิทยา 

(จิตวิทยาด้านพฤติกรรมหรือทฤษฎีและกระบวนการพัฒนา) เภสัชศาสตร์ 

(ความปลอดภัยทางยา) พยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์ (การควบคุม

การติดเชื้อ)

เทคนิคในกำรจัดวำงเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วยในหลักสูตร
การระดมสมองเป็นเทคนิคที่จ�าเป็นที่จะกระตุ้นให้สมาชิกร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา ปัญหาก็คือ ท�าให้ดีที่สุดได้อย่างไร ที่จะ

เพิ่มเนื้อหาความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปในหลักสูตร สถานการณ์ของ
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แต่ละคณะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองทรัพยากร สมรรถนะ และความสนใจ 

ในเรือ่งความปลอดภัยของผูป่้วย ในบางประเทศเร่ืองนีอ้าจจะไม่อยูใ่นความ

สนใจของชมุชน หรือของรัฐบาล ท�าให้ยงัไม่ตระหนกัถงึการให้ความส�าคญั

ที่จะต้องท�าเรื่องนี้

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดตัวคู่มือหลักสูตรเรื่องความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยฉบับสหวิชาชีพขององค์การอนามัยโลกเล่มนี้ จะช่วย

ให้ผู้สอนได้คุ้นเคยกับหัวข้อหลักเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย ในขณะ

เดียวกันผูส้อนก็จะมีโอกาสทีจ่ะได้แสดงข้อสงวนใดๆ ของเขา ได้ถามค�าถาม 

และท�าความชัดเจนในข้อวิตกกังวลใดๆ ที่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยมีความชัดเจน เม่ืออยู่ใน

บริบทของการเรียนแบบสหวิชาชีพ ผู้สอนควรถูกกระตุ้นให้มองความเป็น

ไปได้ของการสอนบางหวัข้อร่วมกบัวชิาชพีอืน่ คูมื่อหลักสตูรนีถ้กูออกแบบ

มาเพื่อใช้ส�าหรับนักศึกษาทุกวิชาชีพบริการสุขภาพ ทุกวิชาชีพและสาขา

วิชาสุขภาพมีส่วนช่วยได้มาก โดยเฉพาะในการสอนบางหัวข้อ วิศวกร

อาจมีส่วนช่วยสอนเก่ียวกับระบบปัจจัยด้านมนุษย์และวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย นักจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์ พยาบาล แพทย์ และเภสัชกร 

อาจช่วยสอนในแง่ของแต่ละวิชาชีพว่ามีวิธีการอย่างไร ที่จะพัฒนาเรื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย การมีความหลากหลายจะเป็นโอกาสดีที่สุด ท่ี

จะช่วยนกัศึกษาได้เรยีนรู้จากวิชาชพีอืน่ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริบทของ

การปฏิบัติงานเป็นทีม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

กำรบรรลุข้อตกลง
เช่นเดียวกันกับการอภิปรายอื่นๆ ที่เก่ียวกับเนื้อหาของหลักสูตร 

พบว่ามีความเหน็ทีแ่ตกต่างกันในแง่ของเร่ืองอะไรควรจะคงไว้ และเร่ืองอะไร

ควรจะตัดออก สิ่งส�าคัญก็คือ ต้องเริ่มและพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่อภิปราย 

นัน่หมายความว่า การประนปีระนอมอาจจะดีกว่าในระยะยาว ควรเร่ิมลงมือ

ท�าบางอย่างดีกว่าทีจ่ะใช้เวลาเพือ่การโต้เถยีงหรืออภปิราย อกีเทคนคิหนึง่

ก็คือ เสนอเป็นหัวข้อใหม่เข้ามาในหลักสูตรเป็นโครงการน�าร่อง เพื่อจะได้

ศกึษาปัญหาทีเ่กิดขึน้ และเป็นแนวทางส�าหรับการบรรจหุวัข้ออืน่ๆ เข้ามา

ในหลักสูตร วิธีนี้ท�าให้ผู้สอนและอาจารย์คนอื่นๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะให้
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คุณค่าแก่เรื่องนี้ดีหรือไม่ จะได้เริ่มเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

เนื้อหาในส่วนต่อไปจะให้รายละเอียดเก่ียวกับการพัฒนา และการ 

บูรณาการคู่มือหลักสูตรนี้ เข้าไปในหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว
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6.	กำรบรูณำกำรกำรเรยีนกำรสอน
เรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
เข้ำไปในหลักสูตรเดิม

ข้อเสนอทั่วไป
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่ และการน�า

เร่ืองใหม่นี้บูรณาการเข้าไปในหลักสูตรท่ีมีอยู่เดิมจึงเป็นเร่ืองท้าทายอย่าง

ยิ่ง ความท้าทาย ได้แก่ ควรสอนอะไรบ้าง ใครจะเป็นผู้สอนเนื้อหาควรอยู่

ส่วนใดในหลักสตูร จะปรับให้สอดคล้องกับหลักสตูรท่ีมีอยู่ได้อย่างไร เนือ้หา

เดิมเรื่องอะไรที่ต้องถูกตัดออก

หากสถาบันของท่านก�าลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงหลักสูตรเดิม หรือ

เป็นช่วงเริม่ท�าหลกัสตูรใหม่ ช่วงนีถ้อืว่าเป็นช่วงเวลาทีดี่ทีส่ดุ ท่ีจะก�าหนด

ให้มีเนื้อหาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในหลักสูตร อย่างไร

ก็ตามหลักสูตรวิชาชีพบริการสุขภาพส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างมาอย่างดี 

และเวลาเต็มแน่นหมดแล้ว จึงเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะหาเวลาว่างใส่เน้ือหา

ใหม่เข้าไป

เนื้อหาส่วนนี้ให้แนวทางในการบูรณาการการเรียนการสอนเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปในหลักสูตรที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังได้กล่าว

ถึงประโยชน์และข้อควรระวังของวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้พิจารณา

เลือกวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดกับสถาบันของท่าน และเพื่อช่วยให้ท่าน

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและวางแผนได้อย่างเหมาะสม
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ธรรมชำติของกำรเรียนกำรสอนเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
• เป็นเรื่องใหม่

• มีเนือ้หากว้าง ครอบคลุมหลายสาขา ซึง่แตกต่างจากเนือ้หาทีเ่คย

สอนมา ตวัอย่างเช่น ปัจจยัด้านมนษุย์ การคดิเชงิระบบ พฤตกิรรม

ของการปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการกับ

ความผิดพลาด

• มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่มีอยู่ และเนื้อหาท่ีเป็นแบบด้ังเดิม 

(วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคลินิก) (ดูตัวอย่างในกล่อง 

A.6.1)

• ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ และองค์ประกอบด้านการ

ปฏิบัติ (ดูตัวอย่างในกล่อง A.6.2)

• อิงกับบริบทมาก 

กล่อง A.6.1. ความเช่ือมโยงของการเรยีนการสอนเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยกบั

วิชาเดิมของโรงเรียนแพทย์และพยาบาล

 ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น การ

ระบุผู้ป่วยให้ถูกคน ถูกน�าไปใช้ได้อย่างไรในสาขาต่างๆ ของการแพทย์

สาขา การน�าเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยไปใช้

สูติกรรม การระบุว่าทารกแรกเกิดคนใดเป็นลกูของแม่คนไหน ท�าอย่างไรจงึจะไม่ให้เกิด
ความผดิพลาดเร่ืองสลบัเด็ก และไม่ให้เด็กออกจากโรงพยาบาลไปกับบุคคลที่
ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริง

ศัลยกรรม หากผูป่้วยต้องได้รบัเลือด กระบวนการตรวจสอบท่ีมีอยูเ่ป็นอย่างไร ทีจ่ะท�าให้
แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับเลือดที่ถูกต้อง

จริยธรรม กระตุ้นอย่างไรให้ผู้ป่วยกล้าพูด กล้าถาม หากเขาไม่เข้าใจว่าท�าไมแพทย์จึง
ให้การรักษานี้ต่อเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดหวัง
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กล่อง A.6.2. ความเชือ่มโยงของการศกึษาเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยกบัความรู้

ใหม่ และการปฏิบัติ

 การเรียนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยในแต่ละหัวข้อแบ่งได้เป็น 

ความรู้ทีต้่องรู้และการน�าไปปฏิบัต ิในอดุมคตกิารเรียนรู้เกิดได้ท้ังสองแบบ 

ตัวอย่างเช่น การระบุผู้ป่วยให้ถูกคน

โดเมน ตัวอย่างความปลอดภัยของผู้ป่วย

ความรูใ้นภาพกว้าง มีความเข้าใจว่าการระบุผู้ป่วยผิดคน เป็นเร่ืองที่สามารถเกิดขึ้นได้และ
เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือการให้บริการเป็นทีม การได้เรียนรู้ว่า
สถานการณ์ใดมีโอกาสเกิดการระบุผู้ป่วยผิดคนได้มาก ตัวอย่างเช่น ใน
กรณีที่ผู้ป่วยสองคนมีปัญหาเหมือนกัน หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ 
หรือกรณีที่ผู้ให้บริการถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติงาน

การน�าความรู้ไปใช้ มีความเข้าใจถึงความส�าคัญของการระบุผู้ป่วยให้ถูกคน เม่ือเจาะเลือด
เพื่อไปท�าการหาเลือดให้ผู้ป่วย มีความเข้าใจว่าความผิดพลาดในขั้นตอน
นี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ และเรียนรู้วิธีการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

การปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึงวิธีการระบุผู้ป่วยท่ีถูกคน โดยการถามชื่อผู้ป่วย โดยใช้
ค�าถามเปิด เช่น ถามว่า “คุณชื่ออะไร?” แทนที่จะถามค�าถามปิด เช่น “คุณ
ชื่อจอห์น สมิธ ใช่หรือไม่”

เนื้อหาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยมีขอบเขตกว้างมาก เม่ือ 

เนือ้หามีความกว้างบวกกับความจ�าเป็นทีต้่องปรับแนวคดินีใ้ห้เข้ากับบริบท  

ดังนัน้จงึมีโอกาสสงูท่ีจะสอดแทรกการเรียนการสอนเนือ้หาเร่ืองความปลอดภัย 

ของผูป่้วยในหลักสตูรเดิมได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าบางหวัข้อในเร่ืองนีจ้ะเป็น

เร่ืองค่อนข้างใหม่ส�าหรับบุคลากรในวชิาชพี และอาจไม่สามารถผสมผสาน 

เข้ากับเนื้อหาเดิมได้ง่าย ในกรณีหลังอาจจ�าเป็นต้องตั้งเป็นหัวข้อใหม่ เช่น  

หวัข้อที ่2 ท�าไมการน�าปัจจยัด้านมนษุย์มาใช้จงึมีความส�าคญัต่อความปลอดภยั 

ของผู ้ป่วย ซึ่งอาจเป็นหัวข้อที่ยากที่จะน�าไปผสมผสานกับหัวข้อใน 

หลักสูตรเดิม วิธีหนึ่งที่อาจใช้ได้คือ การจัดเวลาพิเศษและเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

ทางด้านวศิวกรรม หรือจติวทิยามาสอน และตามด้วยการจดัให้มีการอภปิราย 

กลุ่มย่อย
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วิธีกำรปรับเนื้อหำให้เข้ำกับโครงสร้ำงหลักสูตรเดิม
เม่ือท�าการทบทวนหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ให้พิจารณาเนื้อหาเดิมว่า 

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยมีสอนอยู่บ้างแล้วหรือไม่ และต้องตัดสินใจ

ว่าหัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วยอะไรบ้างที่จะน�ามาสอน ต่อมาจึงถาม

ค�าถามว่า จะผสมผสานหัวข้อเหล่านั้นไว้ในหลักสูตรได้อย่างไร

เมื่อพิจารณาทบทวนหลักสูตร ควรถามค�าถามต่อไปนี้ 

• ภาพรวมของโครงสร้างหลักสูตรเป็นอย่างไร 

• เนื้อหาและหัวข้อต่างๆ ถูกจัดไว้ที่ใดบ้าง สอนเม่ือใด ข้อมูล

ทัง้หมดนีอ้าจช่วยให้เหน็แนวทางทีจ่ะผสมผสานเนือ้หาเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไว้หรือไม่

• โครงสร้างของแต่ละหัวข้อเป็นอย่างไร ในแง่ของวัตถุประสงค์

การเรียน วิธีการให้ความรู้ และวิธีการประเมินผล

• หลักสูตรมีวิธีการให้ความรู้อย่างไร

• ใครบ้างที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอน

เมื่อตอบค�าถามข้างต้นได้ครบทุกข้อแล้ว จะช่วยให้มองเห็นภาพได้

ชัดเจนว่า จะสอดแทรกเนื้อหาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยไว้ในส่วนใด

ของหลักสูตร และท�าอย่างไร

โครงสร้างของหลักสูตรโดยรวมเป็นอย่างไร

• เป็นหลักสูตรแบบด้ังเดิมที่สอนบรรยายแก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ใช่

หรือไม่ นักศึกษาเร่ิมเรียนจากวิชาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์ 

และเม่ือเรยีนวิชาพืน้ฐานจบแล้วก็เน้นการเรียนในสาขาวชิาเฉพาะ

ซึง่เกีย่วข้องกบัวชิาชพี การศกึษามีแนวโน้มเป็นการศกึษาเฉพาะ

สาขาวิชามากกว่าเน้นการบูรณาการ

ในกรณีเช่นนี้ การเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย  

อาจต้องจัดไว้ในปีท้ายๆ ของหลักสูตร อย่างไรก็ตามแนวคิดและหลักการ

เร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยก็ยงัสามารถเร่ิมสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ตั้งแต่ปีต้นๆ

• เป็นหลักสูตรบูรณาการใช่หรือไม่ วิชาต่างๆ ได้แก่ วิชาพื้นฐาน

พฤติกรรมศาสตร์ และวิชาทางด้านคลินิก และการเรียนทักษะ
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ต่างๆ จะถูกสอนควบคู่กันไปตลอดหลักสูตร และเป็นการเรียน

แบบบูรณาการ

ในกรณีเช่นนี้ เป็นโอกาสดีที่จะบูรณาการในเชิงแนวตั้งทั้งเนื้อหา 

การน�าไปใช้ และการปฏิบัติเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปได้ตลอด

หลักสูตร

การเรียนที่นักศึกษาต้องรู้และปฏิบัติได้ในเรื่องความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย

• การเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีดีที่สุดคือ การเรียนจากประสบการณ์

ในสถานที่ปฏิบัติงาน นักศึกษาจะเห็นความเชื่อมโยงหรือความ

ส�าคัญของเรื่องนี้ ก็ต่อเม่ือเขามีความเข้าใจระบบบริการสุขภาพ 

และคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน

• นักศึกษามีแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนการปฏิบัติ หากเขามีโอกาส

ได้ใช้ความรู้ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากเรียนจบ

การสอนหัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วยจะมีข้อได้เปรียบ หาก

สามารถจัดการสอนเนื้อหา และการสอนภาคปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ความ

เข้าใจอย่างชัดเจนในขอบเขตของปัญหาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย 

จะเป็นแรงกระตุ้น และช่วยให้นักศึกษาเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติใน

เรื่องนี้

นกัศกึษาไม่น่าจะรู้สกึหมดก�าลังใจเก่ียวกับความเสีย่งทีผู่ป่้วยก�าลงั

เผชิญอยู่ จากระบบบริการสุขภาพที่เขาก�าลังจะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง 

หากเขาได้มีโอกาสค้นหาวิธแีก้ปัญหา (โดยการน�าความรู้ไปใช้) และได้เรยีน

รู้วิธกีารปฏิบัตท่ีิจะช่วยให้เขารู้สกึว่าเขาเป็นผูใ้ห้บริการท่ีให้ความปลอดภยั

แก่ผู้ป่วย ซึ่งจะท�าให้นักศึกษามองเรื่องนี้ในทางบวกมากขึ้น แม้ว่าในการ

จัดการหลักสูตรอาจเป็นไปไม่ได้ท่ีจะจัดการสอนให้ครอบคลุมทั้งความรู้ 

และการสอนการปฏิบัติในเวลาเดียวกัน

หากหลักสูตรของท่านเป็นแบบด้ังเดิม การสอนความรู้เร่ืองความ

ปลอดภยัของผูป่้วยและการปฏิบัตคิวรจดัไว้ในปีท้ายๆ หลังจากทีน่กัศกึษา

ได้เรียนรู้ลักษณะงานในวิชาชีพ ได้รับทราบความเสี่ยงของผู้ป่วย และถูก

พฒันาทกัษะในการปฏิบัตงิานมาบ้างแล้ว บรบิทของเนือ้หาและการปฏิบัติ
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ที่จ�าเป็น ควรปรับให้เหมาะสมกับสมรรถนะใหม่ ที่จะน�าความรู้ใหม่ไปใช้

ในการปฏิบัติงาน ส�าหรับในส่วนที่เป็นบทน�าของเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ก็ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องบรรจุไว้ในปีต้นๆ เช่นเดียวกับวิชาการ

สาธารณสุข ระบาดวิทยา จริยธรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวกับทางพฤติกรรม

ศาสตร์ หวัข้อทีค่วรอยูใ่นบทน�าได้แก่ (i) ความปลอดภยัของผูป่้วยคอือะไร 

และ (ii) ระบบบริการและความซับซ้อนของระบบสุขภาพ แต่หากหลักสูตร

ของท่านเป็นหลักสูตรบูรณาการ และนักศึกษาได้เรียนการปฏิบัติในคลินิก

ตั้งแต่ปีแรก ทางที่ดีท่ีสุดควรเร่ิมสอนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยในปี

ต้นๆ และบูรณาการกับทุกวิชาในแนวด่ิงตลอดหลักสูตร หากท�าเช่นน้ีได้

เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยก็จะเป็นสาระท่ีถูกกล่าวถึงอย่างสม�่าเสมอ 

และท�าให้มีโอกาสได้ตอกย�้า และต่อยอดจากความรู้ที่ได้เรียนก่อนหน้า ใน

อดุมคตนิกัศกึษาควรได้ยนิได้ฟังเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยในช่วงก่อน

เข้าสถานปฏิบัติงานและในระหว่างการปฏิบัติงาน

เม่ือใดควรสอนเนื้อหาความปลอดภัยของผู้ป่วย และควรจัดเนื้อหา

ไว้ในส่วนใดของหลักสูตร

การสอนทุกวิชาในแต่ละวิชาชีพมีโอกาสท่ีจะผนวกหัวข้อของ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปได้ หากกรณีตัวอย่างมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

หัวข้อนั้น และสอดคล้องกับบทบาทวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น การยกกรณีการ

เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาในผู้ป่วยเด็ก อาจใช้เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะสอน

ให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใจ และเรียนรู้จากความผิดพลาด ก่อนที่จะเร่ิม

เรียนการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก เช่นเดียวกันกับนักศึกษากายภาพบ�าบัดท่ี

ต้องดูแลผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดเปล่ียนกระดูกเชิงกรานหรือข้อเข่า ควรได้เรียน

หัวข้อ “ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ถูกท�าหัตถการที่รุกล�้า” หลายๆ วิชา

สามารถสอนหัวข้อ “การท�าความเข้าใจและการเรียนรู้จากความผิดพลาด” 

หากยกกรณีศึกษาที่มีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของวิชาชีพนั้นๆ 

อย่างไรก็ตามการเรียนเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่มีเนื้อหากว้างเก่ียวข้องกับทุก

วิชาชีพและนักศึกษาทุกคน ในกล่อง A.6.3 ได้เสนอความเป็นไปได้ในการ

พิจารณา เพื่อบูรณาการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปในหัวข้อหรือ

วิชาต่างๆ
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กล่อง A.6.3. การบูรณาการหัวข้อเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

หัวข้อเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย วิชาที่สามารถรองรับหัวข้อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

การลดการติดเชื้อโดยการปรับปรุง
การควบคุมการติดเชื้อ

จุลชีววิทยา
การฝึกหัตถการ
โรคติดต่อ
การปฏิบัติงานในคลินิก

การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา เภสัชวิทยา
การบ�าบัดโรค (Therapeutics)

การเป็นสมาชิกทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ปฐมนิเทศ
การอบรมทักษะการสื่อสาร (สหวิชาชีพ)
การอบรมอุบัติภัยฉุกเฉิน

ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร จริยธรรม
บทน�าเพือ่ให้เข้าใจสภาพการปฏิบัตงิานในคลินกิ
การฝึกทักษะทางคลินิกและหัตถการ

แต่ละหัวข้อในหลักสูตรมีการจัดการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร

• วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• วิธีการให้ความรู้

• วิธีการประเมิน

การสอนเนื้อหาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน

หลักสูตรของท่านจะได้ผลดี หากวัตถุประสงค์การเรียน วิธีการสอน และ

วธิกีารประเมินสอดคล้องกันกับโครงสร้างของวัตถุประสงค์ วธิกีารให้ความรู้ 

และวิธีการประเมินของวิชาเดิม

หลักสูตรมีการจัดการให้ความรู้อย่างไร

• บรรยาย

• ฝึกปฏิบัติ ท�ากิจกรรมในหอผู้ป่วย ในห้องจ่ายยา ในห้องคลอด

• การสอนกลุ่มย่อย 

• การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

• การใช้สถานการณ์จ�าลอง/การฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ
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• กลุ่มติวแบบดั้งเดิม (traditional tutorials)

อาจเป็นการง่ายขึ้นหากผนวกเอาหัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วย

เข้าไปกับวิธกีารให้ความรู้แบบเดิมท่ีใช้อยู่ ซึง่ทัง้ผูส้อนและนกัศกึษาคุน้เคย

อยู่แล้ว

ตัวอย่างของรูปแบบการน�าไปใช้

ตัวอย่าง 1: ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นวิชาแยกต่างหาก ใน

หลักสูตรแบบดั้งเดิม สอนในปีสุดท้าย ดูแผนผัง (chart) A.6.1.

• วิธีการให้ความรู้อาจใช้หลายวิธีผสมผสานกัน ได้แก่ การบรรยาย 

การอภิปรายกลุ่มย่อย การท�าโครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 

หรือการท�าแบบฝึกหัดจากสถานการณ์จ�าลอง

• ค่อยๆ เพิม่เนือ้หาเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยจากความรูเ้ดิมที่

ได้เรียนก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง

แผนผัง A.6.1. ความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นวชิาแยกต่างหากในหลกัสูตรแบบดัง้เดิม 

สอนในปีสุดท้าย

ตัวอย่าง 2: ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นวิชาแยกต่างหาก ใน

หลักสูตรบูรณาการ ดูรายละเอียดในแผนผัง A.6.2.

ความปลอดภยัของผูป่้วยอาจจดัเป็นวชิาแยกต่างหาก แต่ให้มีความ

เชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เช่น สอนหัวข้อเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยโดย

การสอนแบบบรรยายในช่วงแรก แล้วตามด้วยการสอนวธิอีืน่ๆ เช่น กลุม่ตวิ 

(tutorial) หรือการปฏิบัติในคลินิก เป็นต้น

ปีที่ 1 และ 2 :
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และพฤตกิรรมศาสตร์

ปีที่ 3 และ 4 :
สาขาและ
ทักษะทางคลินิก

หัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วย
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แผนผัง A.6.2. ความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นวิชาแยกต่างหาก ในหลกัสูตรบูรณาการ

ตัวอย่าง 3: บูรณาการเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยในวิชาที่เปิด

สอนอยู่ - ตัวอย่าง A ดูแผนผัง A.6.3

มีเนื้อหาการสอนหลายหัวข้อท่ีสามารถน�ามาสอนประกอบในคาบ

การเรียนการสอน ที่มีวัตถุประสงค์หลักในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย 

เช่น ในชัน้ปีที ่4 อาจจดัสอนแบบบรรยายในหวัข้อการใช้ยาอย่างปลอดภยั 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการบ�าบัดโรค (therapeutics) ใช้การประชุมเชิง

ปฏิบัตกิารในหวัข้อการใช้ยาอย่างปลอดภัย และจดัการสอนแบบ PBL หรือ

การสอนแบบกลุ่ม เพื่ออภิปรายกรณีที่แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดเกิด

จากปัจจัยหลายอย่าง โดยการใช้กรณีศึกษา หรือกรณีความคลาดเคล่ือน

ทางยา 

การสอนแบบ PBL/หรือการสอนแบบอื่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะทาง
คลินิก และการฝึกปฏิบัติในคลินิก

ปีที่ 2 หวัข้อท่ี 2, 3 และ 5: ท�าไมการน�าปัจจยัด้านมนษุย์มาใช้จงึมี
ความส�าคัญต่อความปลอดภัยของผูป่้วย การท�าความเข้าใจ
ระบบและผลของความซับซ้อนในการดูแลผูป่้วย การเรียนรู้
จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย

ปีที่ 3 หัวข้อที่ 4, 7, 9 และ 10: การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
ของทมีการใช้วธิกีารปรบัปรงุคุณภาพเพือ่ปรับปรงุการดูแล 
การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ ความปลอดภัยของผูป่้วย
และหัตถการที่รุกล�้า

ปีที่ 4 หัวข้อที่ 6, 8 และ 11: การท�าความเข้าใจและการจัดการกับ
ความเสี่ยงทางคลินิก การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล 
การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา

ปีที่ 1 หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร
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แผนผัง A.6.3. การน�าเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยซ่ึงเป็นวิชาแยกต่างหาก เข้าใน

วิชาที่เปิดสอนอยู่ (A)

ปีที ่1 PBL กรณศีกึษา
ความปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิกิ

การท�ากจิกรรม
เรือ่งความปลอดภยั
ของผูป่้วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยัของผูป่้วย

ปีที ่2 PBL กรณศีกึษา
ความปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิกิ

การท�ากจิกรรม
เรือ่งความปลอดภยั
ของผูป่้วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยัของผูป่้วย

ปีที ่3 PBL กรณศีกึษา
ความปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิกิ

การท�ากจิกรรม
เรือ่งความปลอดภยั
ของผูป่้วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยัของผูป่้วย

ปีที ่4 PBL กรณศีกึษา
ความปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิกิ

การท�ากจิกรรม
เรือ่งความปลอดภยั
ของผูป่้วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยัของผูป่้วย
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ตวัอย่าง 4: บูรณาการเนือ้หาความปลอดภยัของผูป่้วยในวชิาทีเ่ปิด

สอนอยู่ - ตัวอย่าง B ดูแผนผัง A.6.4.

ด�าเนินการร่วมกับเจ้าของวิชาที่เปิดสอนอยู่ เพื่อผสมผสานบาง

องค์ประกอบของเนือ้หาความปลอดภยัของผูป่้วยเข้าไปในบางชัว่โมง แม้ว่า

เป้าหมายหลักของชั่วโมงนั้นๆ จะไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

โดยตรง แต่บางองค์ประกอบอาจมโีอกาสเชื่อมโยงกบัเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

ได้ การที่จะท�าได้ วิชานั้นๆ ควรมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ่งในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ตัวอย่างของกรณีเช่น

นี้ดูได้จากกล่อง A.6.4.

หากการบูรณาการเน้ือหาความปลอดภัยของผู ้ป่วยเข้าไปใน

หลักสูตรเดิมได้มากเท่าใด โอกาสที่จะผสมผสานให้เกิดเป็นข้อก�าหนดใน

การปฏิบัติงานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น และเป็นการสร้างบริบทที่สนับสนุนให้

เกิดแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย

แผนผัง A.6.4. การน�าความปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีเป็นวิชาแยกต่างหาก เข้าในวิชาที่

เปิดสอนอยู่ (B)

ปีที ่1 PBL กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิิก

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย
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ปีที ่2 PBL กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิิก

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

ปีที ่3 PBL กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิิก

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

ปีที ่4 PBL กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

กรณศีกึษา
ความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

ทักษะทาง
คลนิิก

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

การท�า
กิจกรรม
เรื่องความ
ปลอดภัย
ของผู้ป่วย

บรรยาย หวัข้อความ
ปลอดภยั
ของผูป่้วย

แผนผัง A.6.4. การน�าความปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีเป็นวิชาแยกต่างหาก เข้าในวิชาท่ี

เปิดสอนอยู่ (B) (ต่อ)



149คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 2

กล่อง A.6.4. ตัวอย่างการผสมผสานเนือ้หาความปลอดภยัของผูป่้วยในคาบเรยีนเดิม

คาบเรียนเดิม องค์ประกอบของเนื้อหาความปลอดภัยของผู้ป่วย

การสอนกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนา
ทักษะทางคลินิกที่ข้างเตียง
ผู้ป่วย/ข้างเก้าอี้ผู้ป่วย หรือ
ในคลินิก

ก่อนเริ่มการสอน ผู้ป่วยต้องได้รับค�าอธิบาย และต้องให้
ความยินยอมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ผู้สอน
เป็นต้นแบบที่ดีในการเคารพต่อความคาดหวังของผู้ป่วย 
ผู้ป่วยจะถูกนับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีม ผู้สอนเชื้อเชิญให้
ผูป่้วยเข้ามามีส่วนร่วมในการอภปิราย ในฐานะท่ีเป็นผูรู้้ข้อมูลที่
ส�าคัญต่อการรักษา

การสอนทักษะหัตถการ
เรื่องการใส่สายทางเส้นเลือดด�า

การใช้เทคนิคปลอดเชื้อและการทิ้งของมีคม
การให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการอภปิรายเร่ืองความเสีย่งต่อการตดิเชือ้
ผู้ป่วยให้ความยินยอมในการท�าหัตถการ

การบรรยายเรื่องการให้เลือด เนื้อหาของการบรรยายครอบคลุมเรื่องความเสี่ยงและการลด
ความเสี่ยงของผู้ป่วย การท�าตามแนวปฏิบัติในการระบุผู้ป่วยให้
ถูกคน รวมทั้งเนื้อหาเรื่องความยินยอม

การสอนแบบ PBL 
เรื่องการเกิดก้อน เลือดอุดตัน
ในปอด น�าเสนอกรณีผู้ป่วยที่
เริ่มกินยาละลายลิ่มเลือด

นกัศึกษาควรมีส่วนร่วมอภปิรายแสดงความคดิเหน็ถงึความส�าคญั
ของการให้ความรู้แก่ผูป่้วยเม่ือส่ังการรกัษา การให้ยาทีอ่าจท�าให้
เกิดอันตรายได้

ข้อพึงระวัง

การบรูณาการความปลอดภยัของผูป่้วยเข้าไปในหลักสตูรเดิม ย่ิงท�า

มากเท่าใดก็จะมีความกระจัดกระจายมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ท้ังนีเ้นือ่งจากมี

ผูส้อนหลายคน จงึเป็นการยากท่ีจะประสานการสอนให้มีประสิทธภิาพ ท่าน

จ�าเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการบูรณาการเนือ้หาใหม่ๆ กับการประสาน

งานเรื่องการจัดสอน จะเป็นการดีหากสามารถเก็บบันทึกรายละเอียดของ

การบูรณาการเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยในหลกัสตูรเดิมว่าสอนอย่างไร 

ประเมินผลอย่างไร ในแง่มุมด้านการศกึษา การบูรณาการดงักล่าวเป็นเร่ือง

ในอุดมคติ แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายเพื่อให้การบูรณาการมีความเป็นไป

ได้ในทางปฏิบัติ 

เม่ือมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรับรองคุณภาพของสถาบันตั้ง

ค�าถามว่า เนื้อหาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยมีสอนในที่ใดบ้าง และมีวิธี

การสอนอย่างไร ผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดว่า
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เนื้อหาถูกถ่ายทอดอย่างไร และอนุญาตให้มีผู้สังเกตุการณ์ในชั่วโมงเรียน

เพือเห็นว่าเนื้อหาถูกถ่ายทอดอย่างไร อาจเป็นไปได้ว่าการผสมผสาน

หลายๆ วิธีที่กล่าวมาข้างต้น อาจเหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านก็ได้

เม่ือท่านได้วางแผนในภาพรวมว่าจะบูรณาการเร่ืองความปลอดภัย

ของผู้ป่วยในหัวข้ออะไร สอนเม่ือใด และสอนวิธีใด การท�าเป็นส่วนๆ 

(piecemeal fashion) อาจท�าให้ง่ายขึ้น โดยค่อยๆสอนทีละหัวข้อ แทนที่

จะพยายามสอนทุกประเด็นที่วางแผนไว้ในคราวเดียว วิธีนี้จะช่วยให้เกิด

การเรียนรู้ในระหว่างท�า ท�าไปเรียนรู้ไป และจะช่วยให้เห็นผลในจุดเล็กๆ 

โดยไม่ต้องรอนาน

ข้อแนะน�าในการผสมผสานการเรียนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ในชั่วโมง PBL

บางหลักสูตรในสาขาวิชาชีพสุขภาพ นิยมใช้การเรียนการสอน

แบบ PBL วิธีการนี้เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา 

แนวคิดคือ การให้นักศึกษาต้องปฏิบัติงานร่วมกันในการเรียนหัวข้อหนึ่งๆ 

นักศึกษาจะแบ่งงานกันท�า เพื่อช่วยกันตอบโจทย์ที่ก�าหนดมาให้ และ

มาสะท้อนปัญหาว่าได้เรียนรู้อะไร ต่อไปนี้เป็นข้อแนะน�าว่าจะบูรณาการ

หัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไปในกรณีศึกษาในการสอนแบบ PBL 

ได้อย่างไร

• น�าเสนอข้อมูลผูป่้วยในแง่มุมทีเ่ก่ียวข้องกบัประเด็นความปลอดภยั

ของผูป่้วย ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์ความเป็นจริงของระบบการให้

บริการสุขภาพทีเ่ป็นอยู ่ซึง่จะเป็นข้อมูลท่ีเปิดโอกาสให้มีการค้นหา

ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภัยของผูป่้วย

• เขียนกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของระบบบริการ

ในพื้นที่

• กรณีศึกษาอาจมีข้อมูลกรณีสถานการณ์หวุดหวิด หรือกรณีเกิด

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

• กรณีศึกษาอาจน�าเสนอสถานการณ์ท่ีคุกคามต่อความปลอดภัย

ของผูป่้วย เพือ่ช่วยให้นกัศกึษาวเิคราะห์ว่าอนัตรายอยูท่ีไ่หนบ้าง

ในระบบการให้บริการ
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กรณีศึกษาอาจรวมบทบาทของหลายวิชาชีพเข้ามาด้วย ได้แก่ 

พยาบาล เภสัชกร ผดุงครรภ์ ทันตแพทย์ หรือแพทย์ ในกรณีศึกษาแสดง

ให้เหน็คนทีก่ล้าพดูขึน้มา มีเจ้าหน้าทีท่ี่อาวโุสเปิดใจกว้างรับฟังการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าทีที่อ่าวโุสน้อยกว่า และสถานการณ์นีส่้งผลให้การดูแลผูป่้วย

ได้รบัการปรบัปรงุให้ดีขึ้น ประเด็นของความปลอดภัยของผู้ป่วยอาจถูกน�า

เสนอเป็นประเด็นหลัก หรือประเด็นรองของกรณี PBL ก็ได้

ตัวอย่ำง	กรณี	PBL
 เจเรมี โซ (Jeremy So) เด็กชายอาย ุ15 ปี มารับบรกิารทีค่ลินกิ ด้วยอาการหายใจ

เสียงดังและคันตามตัว บิดาของผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยสบายดีมาตลอด แต่เม่ือประมาณ 

30 นาทีก่อนมา เขาเริ่มมีอาการและเกิดขึ้นรวดเร็วมาก การตรวจร่างกายพบว่าผู้ป่วย

มีอาการซึมเศร้าและกระวนกระวาย ริมฝีปากบวมมาก และตาบวมจนลืมตาไม่ขึ้น มีจ�้า

เลือดตามผิวหนัง มีรอยเกาทั่วตัว และหายใจมีเสียงดัง

กรณีตัวอย่ำง:	ใช้กรณีเดียวกนักบักรณีทีใ่ช้อภิปรำยเรือ่งควำมคลำดเคลือ่นทำงยำ	และ
หำค�ำตอบ
 เจเรมี เป็นเด็กเพศชาย อายุ 15 ปี มาท่ีคลินิกใกล้บ้านด้วยอาการหายใจเสียง

ดัง และคันตามตัว บิดาของผู้ป่วยให้ประวัติว่าผู้ป่วยสบายดี ประมาณ 30 นาทีก่อนมา 

เขาเริม่มีอาการไม่สบายและเหตกุารณ์เกิดขึน้อย่างรวดเร็วมาก การตรวจร่างกายพบว่า

ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าและกระวนกระวาย หน้าบวม ริมฝีปากบวมมาก ตาบวมจนลืมตา

ไม่ได้ มีจ�้าเลือดตามผิวหนัง และมีรอยเกาทั่วตัว ทุกครั้งที่หายใจมีเสียงดัง

 บิดาของเจเรมีเล่าว่าผู้ป่วยเคยมีอาการแบบนี้มาก่อน หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยา

เพนนิซิลิน (penicilin) และเขาได้รับข้อมูลว่าห้ามกินเพนนิซิลินอีก เพราะอาจท�าให้เสีย

ชีวิตได้ จนกระท่ังเช้านี้ผู้ป่วยได้ไปพบแพทย์เนื่องจากมีอาการน�า้มูกไหล เจ็บคอ และ

มีไข้ แพทย์สั่งยาอะม็อกซิซิลิน (amoxicillin) ซึ่งผู้ป่วยกินเช้านี้ บิดาของผู้ป่วยสงสัยว่า

ผู้ป่วยอาจแพ้ยาอะม็อกซิซิลิน
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กรณีตัวอย่ำง:	กรณีศึกษำอำจให้ตัวอย่ำงว่ำจะท�ำให้ผู้ป่วยมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น
ได้อย่ำงไร
 นักศึกษาในวิชาชีพต่างๆ เช่น พยาบาล เภสัชกร และแพทย์ สังเกตว่ามีข้อมูลที่

ส�าคัญทีแ่พทย์มองข้ามไป กรณศีกึษาอาจอธบิายถึงบทบาทของพยาบาล (หรือบุคลากร

วิชาชีพอื่นๆ) ที่กล้าลุกขึ้นมาพูด แพทย์ยอมรับฟังพยาบาล และส่งผลต่อการปรับปรุง

การดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น

กำรบูรณำกำรเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วยในโปรแกรมกำรฝึกทักษะทำงหัตถกำร
การท�าหัตถการและการรักษาหลายอย่างมีโอกาสที่จะท�าให้เกิด

อันตรายแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ปฏิบัติเป็นนักศึกษาที่ยังขาด

ประสบการณ์ การท�าหัตถการอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยการเกิดภาวะ

แทรกซ้อน ความเจ็บปวด ความเครียดทางด้านอารมณ์ และการท�าแล้ว

ไม่ได้ผลตามที่คาดการณ์ไว้แต่ต้น ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของผู้ท�า

หัตถการ จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ การให้ความ

รู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยผสมผสานไปกับการฝึกหัตถการส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะช่วยเตือนสติให้นักศึกษาตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อผู้ป่วยเม่ือท�าหัตถการ เนื้อหาในส่วนนี้เป็นข้อแนะน�าวิธี

การบูรณาการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยในการฝึกหัตถการส�าหรับ

นักศึกษาว่าควรท�าอย่างไร ก่อนอื่นควรพิจารณาค�าถามข้างล่างนี้ก่อน

1. ในหลักสูตรของท่าน การสอนเร่ืองการฝึกหตัถการ เกิดข้ึนเม่ือใด 

ที่ไหน และอย่างไร

2. เนื้อหาของการฝึกหัตถการครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

3. นกัศกึษาเริม่ท�าหตัถการกับผูป่้วยเม่ือใด ท้ังนีใ้นอดุมคตนิกัศกึษา

ควรจะได้รับทราบหลักการเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อน 

หรือพร้อมๆ กับการท�าหัตถการ
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หวัข้อความปลอดภยัของผูป่้วยทีค่วรสอนในการอบรมการฝึกท�าหัตถการ

หัวข้อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเนื้อหากว้าง เก่ียวข้องกับการ

ท�าทุกหัตถการ ได้แก่

• กราฟการเรียนรู้ (the learning curve): หากเข้าใจว่านักศึกษา

เป็นผูท้ีย่งัด้อยประสบการณ์ เขาจงึมีโอกาสมากกว่าท่ีจะท�าให้เกิด

อันตรายแก่ผู้ป่วย และ/หรือโอกาสที่จะท�าหัตถการไม่ส�าเร็จ เมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้มีประสบการณ์มากกว่า กลวิธีอะไรที่จะช่วยลด

โอกาสเสีย่งนี ้ในขณะเดียวกันก็ให้นกัศกึษาได้มีโอกาสเรียนรูด้้วย 

ตวัอย่างเช่น การเตรยีมการทีดี่ การวางแผน การมีความรู้พืน้ฐาน

ที่จ�าเป็น การสังเกตการท�าหัตถการของผู้อื่น การใช้สถานการณ์

จ�าลอง การนิเทศ การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการติดตามผลทีเ่กดิ

ขึ้นกับผู้ป่วย (หัวข้อที่ 2, 5 และ 6)

• ก�าหนดให้ผู ้ท�าหัตถการต้องมีความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับ

วิชาชีพเกี่ยวกับการท�าหัตถการนั้นๆ ก่อนที่จะลงมือท�ากับผู้ป่วย 

(หัวข้อที่ 6 และ 10)

• การปฏิบัติตามแนวทางการปราศจากเช้ือ (sterile precautions) 

(หัวข้อที่ 11)

• ความเสี่ยงในการสื่อสาร (หัวข้อที่ 6 และ 9)

• การระบุผู้ป่วย ระบุให้ถูกที่ ถูกคน (หัวข้อที่ 10)

• การติดตามผล (หัวข้อที่ 2, 6, 9 และ 10)

การเรียนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย และการน�าไปประยุกต์ใน

การท�าหัตถการเฉพาะ เช่น

• ปัญหาที่พบบ่อย ความเสี่ยง/หลุมพราง การหาทางแก้ปัญหา 

(troubleshooting) (หัวข้อที่ 2 และ 5)

• ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บได้บ่อยและรุนแรง ตลอดจนหาวธิกีารลดการ

เกิดภาวะแทรกซ้อน (หัวข้อที่ 1 และ 5)

• ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วยเรื่องการติดตาม (หัวข้อที่ 6 และ 9) 

• ฝึกความคุ้นเคยในการใช้เครื่องมือ (หัวข้อที่ 2)

• การน�าหลกัการของความปลอดภัยของผูป่้วยไปใช้ในการปฏิบัตงิาน

เฉพาะเรื่อง (ทุกหัวข้อ)
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ตัวอย่าง: การระบุผู้ป่วยให้ถูกคนเมื่อเจาะเลือด

จะระบุหลอดที่เก็บตัวอย่างเลือดอย่างไร เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการ

ระบุผิดคน

• เขียนชื่อที่หลอดเก็บเลือด ณ ข้างเตียงผู้ป่วย

• สอบถามชื่อผู้ป่วย โดยถามค�าถามเปิด

• ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าช่ือผูป่้วยตรงกับชือ่ท่ีหลอดเก็บเลอืดตวัอย่าง 

และบันทึกในแบบฟอร์ม “การตรวจสอบ 3 ทาง (three-way check)”

วิธีการสอนเพื่อน�าเข้าสู่เนื้อหาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยอาจ

ท�าได้หลายวิธี เนื่องจากเนื้อหาเร่ืองนี้สามารถน�าไปใช้ในการท�าหัตถการ

ต่างๆ วิธีการสอนได้แก่ การบรรยาย การศึกษาจากเอกสาร การอภิปราย

กลุ่ม การติว และกิจกรรมออนไลน์

เวลาที่ดทีี่สุดที่จะเรียนเนื้อหาความรู้และพฤติกรรมที่จ�าเป็นส�าหรบั

เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยคอื เวลาท่ีฝึกท�าหตัถการในขัน้ตอนต่างๆ ซึง่

อาจเป็นการสอนกลุ่มย่อยข้างเตียงผู้ป่วย การฝึกในห้องปฏิบัติการทักษะ

โดยใช้สถานการณ์จ�าลอง หรือการติวโดยที่ไม่ได้ลงมือท�าจริง หรืออาจให้

นักศึกษาไปอ่านบทความหรือแนวทางปฏิบัติล่วงหน้าก่อนชั่วโมงเรียน

การสอนท�าหัตถการด้วยการติวถือเป็นโอกาสท่ีดีเยี่ยม ที่จะได้

เน้นถึงหลักการท่ัวไป ในขณะเดียวกันก็สามารถลงถึงรายละเอียดความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย การประยุกต์หลักการเฉพาะเร่ืองที่มีความสอดคล้อง

กับหัตถการที่ท�าอยู่ และส�าหรับนักศึกษา โอกาสนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่ได้

จากการลงมือปฏิบัติจริง

ตัวอย่างเช่น หากสถาบันของท่านใช้วิธีการสอนแบบเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์จ�าลอง (immersive scenario-based simulation) ในการสอน

หัวข้อการจัดการภัยพิบัติ หรือในการสอนหัตถการ หรือการรักษาที่เฉพาะ 

ก็จะเป็นโอกาสที่จะสอดแทรกการฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม ข้อดีของการ

เรียนแบบนี ้เป็นการผสมผสานเนือ้หาเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยเข้าไป

ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นปัญหาและความท้าทายหลายแบบ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงผ่านสถานการณ์จ�าลอง จากตัวอย่างที่กล่าวมา แม้จะ

มีความรู้ว่าจะต้องท�าอะไรบ้างในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่การกระท�าจริงๆ 

ก็อาจแตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือปฏิบัติงานในฐานะเป็น
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ส่วนหนึง่ของทมี องค์ประกอบทีเ่ป็นเงือ่นไขในสถานการณ์จริงจะปรากฏชดั 

ได้แก่ เวลา ความเครียด การปฏิบัตงิานเป็นทมี การสือ่สาร ความคุ้นเคยกับ

การใช้อปุกรณ์ การตดัสนิใจกระท�ากจิกรรม และความเข้าใจสภาพแวดล้อม

ของสถานการณ์ เช่นเดียวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ในแบบอื่นๆ 

(experiential learning) วิธีการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน

ตามเกณฑ์พฤติกรรมที่ก�าหนด เพื่อแสดงว่าเขาสามารถให้การดูแลผู้ป่วย

ได้อย่างปลอดภัย

ข้อสงัเกต: การสอนแบบเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์จ�าลอง (Immersive 

scenario-based teaching) เป็นการใช้สถานการณ์จ�าลองที่ท�าให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นวิธีการที่นักศึกษาต้องเผชิญหน้า และ

ไม่ได้เป็นการเรียนท่ีสะดวกสบายนัก การค�านึงถึงเร่ืองการสร้างสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเป็นมิตร จึงเป็นประเด็นส�าคัญเม่ือใช้

การสอนวิธีนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องหลักการพื้นฐานของการ

จัดการศึกษา ภายใต้หัวข้อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย

และเป็นมิตร

โปรแกรมการฝึกทักษะ

การฝึกทักษะต่างๆ รวมถึงการซักประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย

ที่เหมาะสม การให้เหตุผลทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางห้องทดลอง 

การเตรียมยา การท�าหัตถการต่างๆ และทักษะการสื่อสาร เช่น

การให้ข้อมูล การให้ค�าปรึกษา และการอธิบายเพื่อให้ผู ้ป่วย 

ให้ค�ายินยอมในการรักษา

วิธีการสอนหรือการฝึกทักษะมีหลากหลายวิธี ตั้งแต่การสอน

ข้างเตียงผู้ป่วยหรือข้างเก้าอี้ผู้ป่วย การเตรียมยาในห้องยา การฝึกปฏิบัติ

กับผู ้ป่วยจ�าลอง การฝึกปฏิบัติกับเพื่อน สังเกตการปฏิบัติงานของ

ผู้เช่ียวชาญจากวีดิทัศน์ การมีส่วนร่วมในการให้บริการผู้ป่วยในสภาพ

แวดล้อมที่ให้บริการ และการรายงานผู้ป่วย

ท่านต้องตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด เมื่อใด และอย่างไร

หลายๆ หัวข้อในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยมีความเหมาะสม

ท่ีจะสอนผสมผสานในการฝึกทักษะ และเนื่องจากในหลักสูตรนักศึกษา
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มีโอกาสมากมายท่ีจะฝึกทักษะเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย สิ่งที่ส�าคัญ

ทีสุ่ดคือ ต้องสร้างนิสยัท่ีดีให้เร็วท่ีสุด และพงึระลึกเสมอว่าการสอนข้างเตยีง/ 

ข้างเก้าอี/้ ข้างม้านัง่ผูป่้วย กเ็ป็นโอกาสทองท่ีผูส้อนจะได้แสดงเป็นต้นแบบ 

(role model) ของการปฏิบัตเิร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย ตวัอย่างเช่น ใน

ประเด็นของการส่ือสารโดยมีผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง การท�าความสะอาดมือ การ

ใช้รายการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เป็นต้น

การฝึกทกัษะอาจเป็นโอกาสท่ีนกัศึกษาจะได้เรยีนรู้ และได้ฝึกปฏิบตัิ

เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี้

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการสื่อสาร

• การขออนุญาต

• การยอมรับข้อปฏิเสธ

• การแสดงความตรงไปตรงมา จริงใจต่อผู้ป่วย

• การสร้างพลังให้กับผู้ป่วย - ช่วยให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในการรักษา

• การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ

• การท�าความสะอาดมือ

• การซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

• การให้เหตุผลทางคลินิก - ความผิดพลาดในการวินิจฉัย การ

พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดประโยชน์และเกิดความเสี่ยงจากการ

ท�าหัตถการ การวางแผนการตรวจและการรักษา

วิธีการประสานงานกับผู้สอนในหอผู้ป่วย/ในคลินิก/ในชุมชนในการ

สอนทักษะทางวิชาชีพ

เพื่อให้หลักการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยได้รับการบูรณาการ

เข้าไปในวิชาชพีต่างๆ ตลอดหลักสตูร จ�าเป็นต้องมีความร่วมมือของผูส้อน

หลายๆคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากต้องสอนเร่ืองความปลอดภยัของผู้ป่วย

ในการสอนแบบกลุ่มย่อย และกลุ่มติวการฝึกทักษะ

ดังได้กล่าวมาข้างต้นในบทนี้ว่า ผู้สอนหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับ

แนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วย และความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นท่ีมีความ

เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องใหม่ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาอาจเห็น
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ตวัอย่างเจ้าหน้าทีใ่นสถานบรกิารถามชือ่ผูป่้วยในอาการเร่งรีบ และ

ในกิริยาที่ขาดความเคารพในสิทธิของผู้ป่วย ไม่ได้ท�าตามหลักการความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย หรือมีทัศนคติต�าหนิคนผิดเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น หาก

ต้องการให้การสอนมีประสิทธิภาพ หรือการเป็นต้นแบบที่ดี ผู้สอนควรมี

การสะท้อนการปฏิบัติของตนเอง

กลวิธีต่อไปนี้อาจช่วยให้ผู้สอนตระหนักถึงการเรียนการสอนเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือจัดบรรยายเป็นซีรี่ส์ ส�าหรับผู้สอน

อย่างต่อเนื่อง

• เชิญวิทยากรพเิศษมาพดูเพือ่ปลุกกระแสเร่ืองความปลอดภยัของ

ผู้ป่วย

• กระตุ้น/สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้สอนในการผสมผสานเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าในหลักสูตร

• จัดให้มีการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยในระดับ

หลังปริญญาควบคู่กันไป

• ระบุวัตถุประสงค์ของการเรียนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยใน

บันทึกการสอนให้ชัดเจน

• จัดท�าบันทึกการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

• มีการสอบในเนื้อหาความปลอดภัยของผู้ป่วย

การใช้กรณีศึกษา

เราได้น�าเสนอกรณีศึกษาส�าหรับแต่ละหัวข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ท�าไมหัวข้อเหล่านั้นจึงเก่ียวข้องกับเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย วิธีที่ดี

ที่สุดในการใช้กรณีศึกษาก็คือ การให้นักศึกษา/และผู้สอนประจ�ากลุ่มอ่าน

เอกสารล่วงหน้า หลังจากนัน้จดัเป็นการอภปิรายกลุ่มย่อยในประเด็นต่างๆ 

ที่ก�าหนด หรืออาจให้กลุ่มช่วยกันตอบค�าถามที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 

หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มใหญ่ก็อาจได้ผลเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้เรายังได้เสนอตัวอย่างค�าถาม หรือประเด็นอภิปรายไว้ในตอน

ท้ายของทุกกรณีศึกษา จุดเน้นของค�าถามเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง

ปัจจัยพื้นฐานของปัญหา มากกว่าที่จะมองว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง
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การสร้างกรณีศึกษาจากพื้นที่

กรณีศึกษาสามารถน�าเสนอท้ังสิ่งที่ไม่ควรท�า (การเรียนรู ้จาก

ประสบการณ์เชิงลบ) หรือส่ิงทีค่วรท�า (การเรียนรู้จากประสบการณ์เชงิบวก) 

ตวัอย่างเช่น หากจะเขยีนกรณีศึกษาเร่ือง “การเป็นสมาชกิท่ีมีประสทิธภิาพ

ของทีม” ในกรณศีกึษาควรเน้นองค์ประกอบของทมีทีส่อดคล้องกับลักษณะ

การปฏิบัติงานในสถานบริการ ในคลินิก หรือในโรงพยาบาลในพื้นที่

ขัน้ตอนข้างล่างนี ้อาจช่วยในการเขยีนกรณศึีกษาส�าหรับหวัข้อทีจ่ะ

สอนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทบทวนประเด็นต่อไปนี้ของแต่ละหัวข้อ

ในคู่มือหลักสูตร

• ความเกี่ยวข้องของหัวข้อนั้นกับสถานปฏิบัติงาน

• วัตถุประสงค์การเรียนของหัวข้อนั้นๆ

ต่อมาเขียนกิจกรรมการเรียนที่จะน�าไปสู่วัตถุประสงค์

เลือกกรณีศึกษาจาก

• คู่มือหลักสูตร หรือ

• สอบถามพยาบาล ผดุงครรภ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์ หรือ

บุคลากรวชิาชีพต่างๆ ในโรงพยาบาล หรือในคลนิกิ เพือ่ระบุกรณี 

เขียนกรณีศึกษาจากเร่ืองจริงที่มีองค์ประกอบครบ ตามที่ตั้งไว้ใน

วัตถุประสงค์ 

บริบทของกรณีศึกษาจะต้องเป็นสภาพท่ีนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน

มีความคุ้นเคย ตัวอย่างเช่น หากในสถานบริการนั้นไม่มีแผนกเภสัชกรรม 

ในกรณีศึกษาก็ไม่ควรกล่าวถึง

วิธีการปรับกรณีศึกษาจากคู่มือหลักสูตร

กรณีศึกษาส่วนใหญ่ถูกเขียนขึ้นเพื่อแสดงถึงพฤติกรรมหรือ

กระบวนการปฏิบัติงาน หลายกรณีศึกษาท่ีเราได้เลือกมา และท่ีได้จาก

สมาชิก และเป็นความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก มัก

จะมีเนื้อหาเก่ียวข้องกันมากกว่าหนึ่งหัวข้อ เช่น ความเข้าใจสถานการณ์

ความผิดพลาด การสื่อสาร การปฏิบัติงานเป็นทีม และการให้ผู้ป่วยเข้ามา

มีส่วนร่วม เป็นต้น เราได้จัดท�ารายการกรณีศึกษาที่อยู่ภายใต้แต่ละหัวข้อ 
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ซึ่งเราคิดว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน กรณีศึกษาที่น�าเสนอ

มีหลายแบบ ตั้งแต่ลักษณะการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปจนถึง

ลักษณะบริการที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี นั่นแสดงว่ากรณีศึกษาเหล่า

นี้สามารถน�าไปใช้ได้กับเกือบทุกหลักสูตร หากใช้ไม่ได้ สามารถปรับกรณี

ศึกษาโดยปรับสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ หรืออาจจะเพิ่มตัวละครที่

เป็นผู้ให้บริการที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แม้จะไม่ได้ระบุไว้ในกรณีศึกษา เพศของ

ผู้ป่วยอาจปรับให้เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ

สังคมวัฒนธรรม) สมาชิกในครอบครัวอาจมีหรือตัดออกก็ได้ ภูมิหลังหรือ

พืน้เพของผูป่้วยอาจปรับให้เป็นชนบทหรือในเมืองก็ได้ หลังจากปรับข้อมูล

ของกรณีศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่แล้ว ขอให้น�ากรณี

ศึกษาที่ปรับแล้วไปให้เพื่อนร่วมงานช่วยอ่าน และช่วยพิจารณาว่าสมเหตุ

สมผลหรอืไม่ เกีย่วข้องกับหวัข้อทีต้่องการสอนหรือไม่ เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อม และบริบทของการปฏิบัติงานหรือไม่
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7.	หลักกำรทำงกำรศึกษำที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนเร่ือง
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
การเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อหวังผลให้เกิด

การปฏิบัติที่ปลอดภัยและเกิดผลลัพธ์ที่ดี บทเรียนนั้นต้องมีความหมาย

ต่อนักศึกษา เช่นเดียวกับการสอนเรื่องอื่นๆ หนึ่งในความท้าทายคือ ต้อง

ให้เกิดความม่ันใจว่านักศึกษาจะน�าความรู้ที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ค�าถามก็คือ ผู้สอนต้องท�าอะไรบ้าง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาน�าความรู้ไป

ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ�าวัน

 กลวิธีต่อไปนี้สามารถช่วยได้

บริบทมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสอนเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
ปรับหลักการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยให้เข้ากับบริบท

หลักการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย จ�าเป็นจะต้องถูกปรับให้

สอดคล้องกับสภาพการให้บริการทีผู่ป้ฏิบัตทิ�าในกิจวตัรประจ�าวนั เป้าหมาย

เพือ่แสดงให้นกัศึกษาเหน็ว่า เม่ือใดจะสามารถน�าความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในการ

ปฏิบัตงิาน และท�าอย่างไร นัน่หมายถงึ การยกตวัอย่างทีน่กัศกึษาสามารถ

เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานได้
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ใช้ตัวอย่างที่เป็นจริงที่พบได้ในที่ปฏิบัติงาน

ต้องจนิตนาการให้ได้ว่าหลังจากทีจ่บการศกึษาไปแล้ว งานส่วนใหญ่

ที่นักศึกษาต้องท�าคืออะไร และต้องค�านึงถึงเรื่องนี้เป็นบริบทในการเรียน

การสอนเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย เช่น กรณทุีโภชนาการ การยกกรณี

ภาวะน�้าหนักเกิน เป็นกรณีศึกษาภาวะทุโภชนาการ หรือโรคมาลาเรียอาจ

ไม่เหมาะสม หากภาวะเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาท่ีพบได้บ่อยในพื้นที่ ควรใช้

สถานการณ์จริง และสภาพปัญหาทีพ่บได้บ่อย และทีเ่ก่ียวข้องกับนกัศกึษา

ส่วนใหญ่

ระบุการประยุกต์ที่น�าไปปฏิบัติได้

ช่วยนกัศกึษาประเมินว่า สถานการณ์ใดทีเ่ขาสามารถน�าความรู้และ

ทกัษะเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยไปใช้ได้ วธิกีารนีจ้ะช่วยให้นกัศึกษาได้

มองเห็นโอกาสที่จะปฏิบัติงานเพื่อค�านึงถึงความปลอดภัย อาทิ เช่น การ

ระบุผู้ป่วยให้ถูกคน มีความส�าคัญในกรณีของ

• การส่งตัวอย่างเลือด

• การให้ยา

• การเขียนชื่อในใบส่งตรวจต่างๆ

• การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย

• การบันทึกรายงานการได้รับยาของผู้ป่วย

• การท�าหัตถการ

• การปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร

• การสื่อสารกับครอบครัวและญาติผู้ป่วย

• การส่งต่อ/ส่งปรึกษากับบุคลากรวิชาชีพอื่น

ใช้ตัวอย่างที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา หรือที่จะเกี่ยวข้องกับ

นักศึกษาในอนาคตอันใกล้

จินตนาการสถานการณ์ที่นักศึกษาจบการศึกษาไปปฏิบัติงาน

ในฐานะสมาชิกใหม่ของวิชาชีพ หรือในฐานะนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเช่น การสอนในหัวข้อการสนับสนุนผู้ป่วย (patient advocate) 

วิธีท่ีดีมากคือ การใช้ตัวอย่างของนักศึกษาที่ลุกข้ึนกล้าพูดกับเจ้าหน้าท่ี
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ผู้อาวุโสกว่า แทนที่จะยกตัวอย่างของเจ้าหน้าท่ีอาวุโสท�าบทบาทแสดง

ความกล้าพูดกับฝ่ายบริหาร วิธีการนี้ เรื่องราวและฉากหลังต่างๆ ก็ควรจะ

เก่ียวข้องกับนกัศึกษา ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะเรียนหวัข้อนี้ 

ดูตัวอย่างข้างล่าง

กรณีตัวอย่ำง
 ขณะเข้าสังเกตการผ่าตดั นกัศกึษาพยาบาลคนหนึง่สงัเกตเหน็ว่า ศลัยแพทย์เยบ็

ปิดแผลโดยที่ยังมีผ้าซับเลือดหนึ่งชิ้นอยู่ในตัวผู้ป่วย นักศึกษาผู้นี้ไม่แน่ใจว่าศัลยแพทย์

ได้สังเกตเห็นหรือไม่ และสงสัยว่าตนเองควรจะพูดดีหรือไม่

ให้โอกาสนักศึกษาน�าความรู้และทักษะเรื่องความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยไปใช้

การให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 

เป็นท่ีคาดหวังว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะติดเป็นนิสัย และเม่ือเวลาผ่านไป 

นักศึกษาจะมีแนวโน้มที่จะให้บริการ ด้วยความเชื่อในหลักการความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย

การฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ควรเร่ิมให้เร็วท่ีสุด 

ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ามาในหลักสูตร เช่น ใน

• กลุ่มติว หรือ กลุ่มที่จัดขึ้นเอง (private study) เช่น จัดให้มีการ

ระดมสมองเพื่อหาค�าตอบส�าหรับสถานการณ์ที่เป็นอันตราย

• สถานการณ์จ�าลอง เช่น การฝึกทักษะในห้องปฏิบัตกิาร การสร้าง

สถานการณ์จ�าลองในห้องปฏิบตักิาร และการแสดงบทบาทสมมุติ

• สภาพแวดล้อมในคลินิก เช่น การท�าความสะอาดมือก่อนตรวจ

ผู้ป่วย การระบุผู้ป่วยให้ถูกคนเมื่อเจาะเลือด

• การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย - เมื่อให้ค�าแนะน�า นักศึกษาสามารถ

ฝึกให้ก�าลังใจแก่ผูป่้วย เพือ่ให้ผูป่้วยกล้าให้ข้อมูล กล้าถามค�าถาม 

และผู้ป่วยมีบทบาทเชิงรุกที่จะได้รับทราบแผนการรักษา และรับ

ทราบความก้าวหน้าของการรักษา
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การสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

 ประเด็นทางสภาพแวดล้อมของการเรียน มีส่วนช่วยท�าให้การ

เรียนการสอนมีประสทิธภิาพได้ สภาพแวดล้อมในอดุมคตขิองการเรียนคอื 

สภาพที่ปลอดภัย ให้ก�าลังใจ ท้าทาย และมีส่วนร่วม

การสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนที่ปลอดภัยและเกื้อกูล

สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัยและเกื้อกูลมีลักษณะดังนี้ 

• นักศึกษาไม่อึดอัดที่จะถาม กล้าที่จะถาม “ค�าถามที่ไร้เหตุผล” 

• อาสาที่จะบอกว่าอะไรที่เขาไม่เข้าใจ

• แลกเปล่ียนสิง่ทีน่กัศกึษาได้เรยีนรู ้หรือสิง่ทีเ่ข้าใจอย่างจรงิใจและ

เปิดเผย

หากนกัศึกษารู้สกึว่าปลอดภยัและได้รับการสนบัสนนุ นกัศกึษาจะมี

แนวโน้มท่ีจะเปิดกว้างส�าหรับการเรยีนรู้ มีความสขุกับการถกูท้าทาย และมี

ความพร้อมส�าหรับการมีส่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในกิจกรรมการเรียนการสอน

แต่หากนักศึกษารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับการสนับสนุน 

นักศึกษาจะมีแนวโน้มที่ไม่กล้าเปิดเผยสิ่งที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่อยากเข้า

ร่วมกิจกรรม เพราะความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจ และเกรงว่าจะถูกล้อเลียน

ต่อหน้าครูและเพื่อนๆ นักศึกษาจึงเลือกท่ีจะปกป้องตัวเองมากกว่าท่ีจะ

ใฝ่หาความรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนให้ปลอดภัยและเกื้อกูล 

ไม่เพียงแต่จะสร้างบรรยากาศให้การเรียนสนุกสนาน แต่ที่ส�าคัญท่ีสุดคือ

จะท�าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนมีบทบาทส�าคัญที่จะสร้างสภาพ

แวดล้อมที่ผ่อนคลายส�าหรับนักศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนที่

ปลอดภัยและเกื้อกูล ได้แก่

• ผูส้อนแนะน�าตวักับนกัศกึษา และให้นกัศึกษาแนะน�าตวัเอง แสดง

ความสนใจนกัศึกษาแต่ละคน และการเรียนของนกัศกึษาในฐานะ

ปัจเจก

• ในต้นชั่วโมง อธิบายว่าการเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างไร ซึ่งจะ

ท�าให้นกัศึกษาทราบว่า นกัศกึษาควรจะคาดหวงัอะไร และถกูคาด

หวังอะไร
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• แนะน�าให้นกัศึกษาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีทีท่�าการ

สอน ประเด็นนีมี้ความส�าคัญมาก หากการสอนอยู่ในสถานบริการ 

ในคลินิก หรือในสถานการณ์จ�าลอง นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้ว่า 

ถูกคาดหวังอะไรในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

สถำนกำรณ์จ�ำลอง
 สภาพแวดล้อมของสถานการณ์จ�าลองอาจท�าให้เกิดความสับสนได้ เพราะบาง

แง่มุมเป็นเร่ืองจริง แต่บางแง่มุมไม่ใช่ และนักศึกษาจะถูกบอกว่า ขอให้สมมุติว่าบาง

แง่มุมเป็นเร่ืองจริง ทั้งนี้ต้องม่ันใจว่านักศึกษาทราบว่า นักศึกษาต้องท�าให้สมจริง

แค่ไหนในการแสดงบทบาทสมมุติ และถูกคาดหวังว่าให้มองสถานการณ์ว่าจริงแค่ไหน 

เช่น ในกรณนีกัศกึษาพยาบาลอาจรู้สกึอดึอดั หรือไม่สบายใจทีจ่ะอธบิายการท�าหตัถการ

การแทงเข้าเส้นเลือดด�าที่แขน เม่ือท�ากับอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกหัตถการ ไม่ใช่การปฏิบัติใน

ผู้ป่วยจริง

• เชิญชวนให้นักศึกษาถามค�าถาม และกล้าพูดว่าเขาไม่เข้าใจอะไร 

ซึ่งจะเป็นการสื่อสารว่า ถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร

• ห้ามต�าหนิ หรือท�าให้อับอายหากไม่รู้ หรือหากท�าผิด ในทาง

กลับกันต้องมองว่า นี่เป็นโอกาสของการเรียนรู้

• หากจ�าเป็นต้องให้นักศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรม ใช้วิธีถามความ

สมัครใจ แทนที่ผู้สอนจะเป็นคนชี้

• ผู ้สอนควรสาธิตวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนที่จะให้นักศึกษา

ลงมือท�า ตัวอย่างเช่น เม่ือสอนเร่ืองการท�าความสะอาดผิวหนัง

ก่อนฉีดยา หากผู้สอนสาธิตให้ดูตั้งแต่แรกว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็น

อย่างไร จะดีกว่าท่ีจะให้นักศึกษาท�าในสิ่งที่เขายังไม่ได้เรียนต่อ

หน้าเพือ่น ซึง่อาจเป็นความเข้าใจผดิ และต้องมาตามแก้ภายหลัง

• เม่ือถามค�าถามในกลุ่มนกัศึกษา ทางทีดี่ท่ีสดุควรถามค�าถามก่อน 

และให้เวลานักศึกษาคิดไตร่ตรองให้ดี แล้วจึงดูว่าใครจะเป็น

ผูต้อบค�าถาม พยายามหลีกเล่ียงการชีต้วัผูต้อบก่อนทีจ่ะตัง้ค�าถาม 

นกัศึกษาบางคนอาจขาดความม่ันใจ เพราะไม่ได้พจิารณาค�าถาม

ให้รอบคอบ และเพื่อนทั้งกลุ่มก�าลังสนใจฟังค�าตอบ
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• หากผู ้สอนถามค�าถามที่ผู ้สอนเองก็ไม่ทราบค�าตอบ ต้องไม่

พยายามปิดบังความจริง หรือไม่ควรออกตวัโดยกล่าวค�าขอโทษที่

ตนไม่รู้ค�าตอบ การกระท�าเช่นนีผู้ส้อนก�าลังสือ่สารกับนกัศกึษาว่า 

ความไม่รู้เป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ได้ ค�ากล่าวท่ีเป็นประโยชน์ที่ควร

จ�าไว้เสมอคือ ค�าสามค�าที่ส�าคัญที่สุดในการศึกษาวิชาชีพบริการ

สุขภาพคือ “ฉันไม่รู้ (I don’t know)” [1]

• เม่ือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน (หรือใน

สถานการณ์จ�าลอง) พยายามท�าให้เป็นการสื่อสารสองทาง ถาม

นักศึกษาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร ก่อนที่จะแสดงความคิด

เห็นของท่าน และพูดถึงประเด็นที่นักศึกษาท�าได้ดี และประเด็น

ที่ควรท�าให้ดีขึ้น สนับสนุนให้นักศึกษาวางแผนว่า ประเด็นอะไร

ที่เขาต้องพัฒนาและใส่ใจเพิ่ม 

การสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนที่ท้าทายและกระตุ้นการมี

ส่วนร่วม

นกัศกึษาทีถ่กูท้าทายจากผูส้อน มักมีแนวโน้มทีจ่ะเรยีนรู้ได้เร็วกว่า 

สภาพแวดล้อมของการเรียนท่ีท้าทายคือ การท่ีนักศึกษาถูกกระตุ้นให้คิด

แนวใหม่และลองท�าในส่ิงใหม่ ความเชื่อเบ้ืองต้นถูกท้าทายท�าให้ทักษะ

ใหม่ๆ ได้พัฒนา นักศึกษาเองก็จะให้คุณค่ากับการเรียนลักษณะน้ี ในท่ีนี้

จ�าเป็นต้องเน้นความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายกับสภาพ

แวดล้อมทีข่่มขู ่สภาพแวดล้อมการเรียนท่ีเป็นมิตรและเกือ้กูล เป็นเงือ่นไขท่ี

ต้องมีก่อนท่ีจะท้าทายนกัศึกษา เม่ือนกัศึกษารู้สกึว่าปลอดภยัและได้รับการ

สนับสนุน เขาจะเริ่มเปิดกว้างส�าหรับความท้าทาย และเมื่อเขาถูกท้าทาย 

เขาก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการมากขึ้น

อกีมิตหินึง่ของการสอนอย่างมีประสิทธภิาพก็คือ การดึงให้นกัศกึษา

เข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะท�าให้นักศึกษาได้

ฝึกสมอง ปาก และมือ ไม่ใช่ฝึกเฉพาะหูส�าหรับฟังเท่านั้น 

พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะท�าให้นักศึกษาเป็นฝ่ายรับฟังโดย

ดุษณี (passive recipients) การยิ่งให้นักศึกษาได้ลงมือท�ากิจกรรมมาก

เท่าใด ก็ยิ่งจะส่งผลให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น
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การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) เช่น การ

สมัภาษณ์ผูป่้วย การฝึกหดัท�าหตัถการในห้องเรียน หรือการแสดงบทบาท

สมมุติ เป็นวิธีการที่เชื่อว่า ท�าให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง การ

ปฏิบัติงานกลุ่มเล็กก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ท�าให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ เพราะต้อง

ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม ต้องพยายามช่วยกันศึกษากรณีผู้ป่วยและ

ตั้งค�าถาม และจ�าเป็นที่ต้องช่วยกันตอบค�าถาม

บางครั้งการบรรยายก็อาจเป็นการท้าทาย หากผู้สอนสามารถดึงให้

นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม กลวิธีต่อไปนี้อาจมีส่วนช่วยได้

• พยายามให้มีปฏิสัมพันธ์

• ตั้งค�าถาม หรือถามค�าถาม ให้นักศึกษาตอบ

• ตัง้ประเด็นให้นกัศึกษาอภปิราย หรือแลกเปลีย่นความคิดเหน็เป็น

คู่ๆ กับเพื่อนที่นั่งข้างๆ

• เล่าเรื่องเพื่อชี้ประเด็นให้ชัดเจน

• ใช้กรณีผูป่้วยมาเป็นตวัอย่าง หรอืน�าเสนอปัญหาในช่วงต้นชัว่โมง 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงเรื่องได้ง่ายขึ้น

• อธิบายแนวคิดเชิงทฤษฎี โดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

• ให้นักศึกษาวิจารณ์วีดิทัศน์ กรณีผู้ป่วย ค�ากล่าว วิธีการแก้ไข

ปัญหา และปัญหา

กิจกรรมบางอย่าง เช่น การสังเกตการณ์ในโรงพยาบาลหรือใน

คลินิก การอ่านเอกสารหรือการสังเกต การท�าหัตถการต่างๆ อาจจะช่วย

ให้นกัศกึษามีส่วนร่วมได้มากขึน้ หากนกัศกึษาถกูมอบหมายให้ปฏิบัตงิาน 

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการนัน้ ในอดุมคต ิการปฏิบัตงิานทีไ่ด้รับมอบ

หมายจะท�าให้ได้พัฒนาทักษะการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 

reflection skills) ตัวอย่างเช่น หากนักศึกษาต้องเข้าฟังการประชุมการ

ประเมินเพื่อนร่วมงาน (peer review) อาจจะให้ค�าถามนักศึกษาล่วงหน้า

ว่า เขาจะต้องตอบค�าถามอะไรบ้างจากการสังเกตของเขา
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สไตล์กำรสอน
นักวิชาการแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะเลือกสไตล์การสอนในแบบที่ตน

ชอบถ้าสามารถเลือกได้ [2] สไตล์ของแต่ละคนมักจะเป็นผลรวมจากความ

เชื่อว่าวิธีใดที่ได้ผลดี ความถนัด และความชอบส่วนตัว

สไตล์การสอนอาจมีความหลากหลายตัง้แต่ผูส้อนเป็นผูน้�า ซึง่ผูส้อน

ท�าบทบาทของผูเ้ชีย่วชาญ และน�าเสนอข้อมูลแก่นกัศึกษา โดยการบรรยาย

หรือการสาธิต ผ่านบทบาทของบุคคลต้นแบบ ไปจนถึงสไตล์ที่นักศึกษา

เป็นศูนย์กลาง ที่ผู้สอนเป็นเพียงผู้กระตุ้นหรือผู้อ�านวยกลุ่มให้นักศึกษา

เรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากเพื่อน เช่น การท�าโครงการในกลุ่มเล็ก 

ผู้สอนที่ใช้สไตล์หลังนี้ อาจมองบทบาทของตนเองเป็นผู้กระตุ้นและให้ค�า

แนะน�าแก่นักศึกษา ในช่วงที่นักศึกษาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมการเรียน 

ผู้สอนอาจต้องมีทักษะท่ีจะดึงนักศึกษาให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการเรียน 

ทักษะเป็นผู้อ�านวยกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น ตั้งค�าถาม

เพื่อชักชวนให้คิด และ/หรือให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนแต่ละสไตล์มีทัง้ข้อดีและข้อเสยี ท้ังนีข้ึ้นอยูกั่บเนือ้หาทีส่อน 

จ�านวนนกัศึกษา และความชอบของนกัศึกษา (หากสามารถรู้ได้) สมรรถนะ

ของผูส้อน เวลา และทรัพยากรท่ีมีอยู ่ประโยชน์ของการสอนโดยมีนกัศึกษา

เป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของนักศึกษา การ

สือ่สารทีด่ ีและทักษะการปฏิบัตงิานเป็นกลุ่มเพือ่แก้ปัญหาเชงิรกุ ประโยชน์

ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นประสบการณ์ที่น�าไปสู่การเป็นสมาชิกทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน ประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ หากผู้สอน

ตระหนักว่าสไตล์การสอนไม่ใช่เรื่องความชอบส่วนตัว แต่ต้องระลึกว่า ยัง

มีสไตล์การสอนแบบอื่นที่ดีเท่ากัน หรือดีกว่า หรือมีประสิทธิภาพมากกว่า

ส�าหรับสถานการณ์นั้นๆ จึงขอให้ผู้สอนควรมีความยืดหยุ่น ซึ่งอาจเป็น

เพียงการปรับวิธีการสอนที่คุ้นเคย เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการสอนท่ีระบุ

ไว้ในหลักสูตร

ฮาร์เดน (Harden) ระบุบทบาทที่ส�าคัญของผู้สอน 6 ประการ [3] 

ได้แก่
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• ผู้ให้ข้อมูล

• ผู้เป็นต้นแบบ 

• ผู้อ�านวยความสะดวก 

• ผู้ประเมิน

• ผู้วางแผน

• ผู้ผลิตทรัพยากร

ในฐานะผู้ให้ข้อมูลในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้สอนต้องมี

ความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างด ีซึ่งรวมถึงหลักการพื้นฐานเรื่องความปลอดภัย

ของผูป่้วย ท�าไมเรือ่งนีจ้งึมีความส�าคญัส�าหรับสถานบริการสขุภาพหรือใน

คลินิก และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติอะไร เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยใน

สถานท่ีปฏิบัติงานของตน การให้เวลาเพื่อสะท้อนการปฏิบัติงาน และวิธี

การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน อาจช่วยให้เห็นประเด็น

ทีเ่ก่ียวข้องท่ีจะน�ามาสอนนกัศกึษา มีหลายวิธท่ีีผูส้อนจะแสดงให้นกัศึกษา

เหน็การปฏิบัตท่ีิปลอดภยั เม่ือท่านปฏิบัตงิานกับผูป่้วยในสถานปฏิบัตงิาน 

นักศึกษาจะสังเกตว่าท่านมีพฤติกรรมอย่างไรในเรื่อง

• ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและครอบครัว

• เคารพต่อความประสงค์ของผู้ป่วยและครอบครัว

• ให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

• ค�านึงถึงโอกาสที่จะเกิดผลดี-ผลเสีย ในการวางแผนการรักษา

• ตอบค�าถามผู้ป่วยและครอบครัว และกระตุ้นให้เขาถามค�าถาม

• ท�าความสะอาดมือระหว่างการดูแลผู้ป่วยแต่ละคน

• ยอมรับวิธีการปฏิบัติงานเป็นทีม

• ยินดีรับค�าแนะน�าจากเพื่อนร่วมงาน

• ท�าตามแนวปฏิบัติของสถานที่ปฏิบัติงาน

• ยอมรับความไม่แน่นอน

• ยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและของผู้อื่น [4]

• ระบบการคิดแก้ไขปัญหา

• ดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงาน
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ท่านสามารถเป็นผูส้อนเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยท่ีมีประสิทธภิาพ

ได้ เพยีงแต่ท่านปฏิบัตงิานโดยค�านงึถงึความปลอดภยัของผูป่้วย อนัจะเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาผู้ซึ่งกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

การค�านึงถึงผู้ป่วยในการเรียนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

การเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยสามารถผสมผสาน

เข้าไปในสภาพการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การสอนในสภาพ

แวดล้อมท่ีปฏิบัตงิาน ไปจนถงึการสอนในห้องบรรยาย และการสอนกลุ่มย่อย 

เพียงแต่ผู้สอนใส่ใจท�าทุกครั้งที่มีโอกาส

 ค�าถามทีไ่ม่จบประโยคต่อไปนี ้อาจช่วยให้เกิดความคดิว่า จะสร้าง

โอกาสการเรียนรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างไร

• อันตรายส�าหรับผู้ป่วยที่อยู่ ณ ที่นี้คืออะไร…

• เราต้องระมัดระวังอะไรบ้างในสถานการณ์เช่นนี้…

• เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้อย่างไร…

• อะไรบ้างท่ีอาจท�าให้สถานการณ์มีความเส่ียงมากขึ้นส�าหรับ

ผู้ป่วย…

• เราควรท�าอะไรบ้าง หากเหตุการณ์เอ็กซ์ (X) เกิดขึ้น...

• แผนที่สองของเราคืออะไร...

• เราจะบอกผู้ป่วยว่าอย่างไร หากเหตุการณ์เอ็กซ์ (X) เกิดขึ้น...

• ความรับผิดชอบของเราคืออะไร...

• มีใครบ้างทีส่ามารถให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์นี.้.. เจ้าหน้าที่

คนอื่นหรือผู้ป่วย

• เกิดอะไรข้ึน จะท�าอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิด

ขึ้นอีกในอนาคต...

• เราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากสถานการณ์นี้...

• มาช่วยกันดูอัตราส่วนของผลดีต่อผลเสยีของแผนทีท่่านน�าเสนอ...

วิธีสอนที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่งคือ การที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์เรียนรู้

จากผู้ป่วย บทบาทของผู้ป่วยในเร่ืองการศึกษาด้านการบริการสุขภาพมี

มานานแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นในแง่ของประสบการณ์ของเขาที่ป่วยเป็น



171คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 2

โรคหรือมีอาการนั้นๆ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยยังสามารถสอนนักศึกษาได้ใน

เรื่อง การสื่อสาร การให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยง จริยธรรม การตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อพึงระวัง

โปรดจ�าไว้ว่านักศึกษาอาจเกิดความสับสน หากผู้สอนเน้นความ

ส�าคญัของความเสีย่ง ความผดิพลาด และอนัตรายทีเ่กิดขึน้กับผูป่้วยอย่าง

ไม่เหมาะสม ผูส้อนท่ีมีประสทิธภิาพต้องสร้างสมดุลโดยการพดูถงึแง่มุมของ

เรื่องนี้ในเชิงบวกด้วย เช่น การน�าไปใช้แก้ปัญหา ความก้าวหน้าของการ

ปฏิบัติงานเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย และการมีวิธีการที่เป็นรูปธรรม 

เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และจ�าเป็นต้อง

ให้ข้อมูลเรือ่งความส�าเรจ็ในการดูแลผูป่้วยส่วนใหญ่ทีไ่ด้รับความปลอดภยั 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยคือ การปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
ชุดการสอนเรือ่ง “การสอนเม่ือเวลาจ�ากัด” ถูกพฒันาขึน้โดยผูป้ฏิบัติ

งานในคลินิกในประเทศออสเตรเลีย เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาใน

วิชาชีพบริการสุขภาพในที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีข้อเรียกร้องมากมายจากครู 

ผู้ซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้วย

(http://www.meddent.uwa.edu.au/teaching/ontherun/tips; 

accessed 4 January 2011).

National Center for Patient Safety of the US Department of 

Veterans Affairs

(www.patientsafety.gov; accessed 17 February 2011).

Cantillon P, Hutchinson L, Wood D, eds. ABC of learning and 

teaching in medicine, 2nd ed. London, British Medical Journal Publishing 

Group, 2010.
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Sandars J, Cook G, eds. ABC of patient safety. Malden, MA, 

Blackwell Publishing Ltd, 2007.

Runciman B, Merry A, Walton M. Safety and ethics in health 

care: a guide to getting it right, 1st ed. Aldershot, Ashgate Publishing 

Ltd, 2007.
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8.	กิจกรรมที่ช ่วยให ้ เกิดควำม
เข้ำใจเรื่องควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย

บทน�า
นกัศึกษาในสาขาบริการสขุภาพคุ้นเคยกับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ โดย

การเรียนรู้และศึกษา แล้วพยายามอย่างมากโดยน�าความรู้และทักษะใหม่ๆ 

ที่เรียนรู้มาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในการปฏิบัติงาน แต่ในกรณีเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย การคิดว่า “ท�าแบบเดิมแต่เพิ่มความพยายามมากขึ้น” 

อาจไม่ได้ผล [1] ดังนัน้ จงึต้องปรับความคดิเรือ่งเวลา และการปรับรปูแบบ

ของวิธีการเรียนการสอน

เป้าหมายของบทนีอ้ธบิายกลวธิทีีห่ลากหลาย ซึง่สามารถน�ามาใช้เพือ่

สร้างความเข้าใจเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย วธิกีารเหล่านีเ้ป็นวธิกีารแบบ

เดียวกันกับทีใ่ช้สอนเร่ืองอืน่ๆ ความท้าทายส�าหรบัผูส้อนคอื จะผสมผสาน

ประเด็นความปลอดภยัของผูป่้วยเข้าไปในกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีมีอยู่

ได้อย่างไรถ้าท�าได้ เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยไม่ใช่เร่ืองท่ี “เพิม่เข้ามา” 

ซ่ึงหมายถงึงานเพิม่พเิศษ แต่ในทางกลับกัน เร่ืองนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวธิกีาร

ดูแลแบบองค์รวม ในระบบการศึกษาของสาขาบริการสขุภาพ

หลักการพืน้ฐานของการสอนอย่างมีประสทิธภิาพคอื ควรให้นกัศกึษา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างแข็งขัน (active learning) มากที่สุด 

ระหว่างอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้นอย่างมีความหมาย แทนที่จะเป็น

ผู้รับข้อมูลเท่านั้น (passive recipients)
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ลักษณะการเรียนแบบแข็งขัน สรุปใจความได้ดังนี้ [2]

อย่าบอกนกัศึกษาหากท่านสามารถแสดงให้เขาดูได้ และห้าม

แสดงให้เขาดูหากเขาสามารถท�าเองได้

โลว์แมน (Lowman) ได้ระบุกลวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ

เรียนแบบแข็งขันไว้ ดังนี้ [3]

• ใช้ข้อมูลทีอ่ยูใ่นความสนใจของนกัศกึษา และท่ีเก่ียวข้องกับชวีติจรงิ

• น�าเสนอเนื้อหาที่ตื่นเต้นเร้าใจหรือยั่วยุ

• ชมเชยหรือให้รางวัลนักศึกษา

• เชื่อมโยงสาระส�าคัญกับหัวข้อต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

• กระตุน้ให้ใช้ความรูเ้ดิมโดยจดัให้มีการทดสอบก่อนเรียน และการ

ใช้แผนที่แนวคิด (concept maps) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

• ท้าทายนักศึกษาโดยการสอนหวัข้อทีมี่ความยากเพิม่ข้ึนเป็นล�าดับ

• แสดงให้นักศึกษาเห็นพฤติกรรมที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้น

การบรรยาย

ในการสอนแบบบรรยาย [4] ผู้สอนน�าเสนอเนื้อหาต่อนักศึกษากลุ่ม

ใหญ่ วิธีการดั้งเดิมนี้เป็นสภาพการณ์ที่เกิดต่อหน้า (face-to-face setting) 

แต่ปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาฟังบรรยายทางออนไลน์

ผ่านการบันทึกโปรแกรมในรูปแบบดิจิตอล (podcasting)

การบรรยายควรประกอบด้วยสองส่วน 

• เป้าหมาย - ระบุสาระส�าคัญของการบรรยาย เช่น เป้าหมายของ

การบรรยายในชั่วโมงนี้ เป็นบทน�าในหัวข้อความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย

• วตัถปุระสงค์ - ระบุสิง่ท่ีคาดหวงัหลงัจากการฟังบรรยาย เช่น เม่ือ

ฟังบรรยายแล้วนกัศกึษาสามารถบอกชือ่งานวจิยัทีส่�าคัญ 3 เร่ือง 

ที่น�าเสนออันตรายที่เกิดจากบริการสุขภาพ

การบรรยายควรใช้เวลาประมาณ 45 นาที หากนานกว่านี้ สมาธิ

ของผูฟั้งจะลดลง ดังนัน้จงึจ�าเป็นทีก่ารบรรยายแต่ละคร้ัง เนือ้หาจะต้องไม่

มากจนเกินไป ควรตั้งเป้าหมายไว้ส�าหรับ 4-5 ประเด็นหลักเป็นอย่างมาก
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การสอนแบบบรรยายส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 

ส่วน (ส่วนต้น เนื้อหา ส่วนท้าย)

• ส่วนต้นหรือบทน�า เป็นส่วนเร่ิมต้นของการบรรยาย เป็นการ

อธิบายว่า หัวข้อนี้มีความส�าคัญอย่างไร และแจ้งวัตถุประสงค์

• เนื้อหา เป็นสาระหลักของการบรรยาย

• ส่วนท้าย เป็นการสรุป ทบทวนวัตถุประสงค์ และสาระส�าคัญของ

การบรรยาย

ประโยชน์

• สามารถสื่อสารข้อมูลแก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ในครั้งเดียว

• มีประโยชน์ส�าหรับการให้ข้อมูลภาพรวมของหัวข้อ การให้ข้อมูล

ที่เป็นข้อเท็จจริง และแนะน�าแนวคิดทฤษฎี

• ให้ข้อมูลทีท่นัสมัยและความคิดเหน็ ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึได้ในต�ารา 

หรือในรายงานวิจัย

• สามารถใช้อธิบายหรือชี้แจง เก่ียวกับแนวคิดหรือเนื้อหาที่เข้าใจ

ยาก ตลอดจนแสดงให้เห็นว่าจะน�าเสนออย่างไร

ข้อท้าทาย

• การที่จะท�าให้นักศึกษากลุ่มใหญ่สนใจและมีส่วนร่วม

• นกัศึกษาในชัน้ปีสงูและเจ้าหน้าท่ีทีอ่่อนอาวโุส มักชอบเทคนคิการ

สอนที่เน้นประสบการณ์ (experiential techniques)

• ทักษะการน�าเสนอ

• ส่วนมากการบรรยายมักต้องอาศัยเทคโนโลยี

• เนื้อหาเชิงลบ (ผลเสียจากระบบบริการ) มักจะท�าให้หมดก�าลังใจ 

ตัวอย่าง

• หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร

• หัวข้อที่ 2 ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย



176  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 2

การเรียนในระหว่างการปฏิบัติงานและขณะอยู่ในคลินิก

การสอนที่เกิดขึ้นในบริบทของการตรวจเยี่ยมในหอผู้ป่วย ในคลินิก 

หรือการสอนข้างเตียง/ข้างเก้าอี้

ประโยชน์

• การสอนในหอผู้ป่วย ในคลินิก ข้างเตียง หรือข้างเก้าอี้ผู้ป่วย เป็น

โอกาสที่ดีท่ีสุดที่จะสอน และให้นักศึกษาได้สังเกตการซักประวัติ 

การตรวจร่างกาย ตลอดจนการส่ือสาร และได้ฝึกทักษะการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะเดียวกันผู้สอนก็สามารถเป็นต้นแบบ

ของการปฏิบัติงานในบทบาทวิชาชีพในการให้บริการที่ปลอดภัย

และมีจริยธรรม

• ประเด็นความปลอดภัยของผู้ป่วยแทรกอยู่ในทุกที่ของสภาพ

แวดล้อมของการปฏิบัติงาน

• อิงกับบริบท

• มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง

• น่าสนใจและมักท้าทาย

ข้อท้าทาย

• ไม่มีเวลา เพราะความกดดันจากงาน

• ขาดความรู้ในการผสมผสานเนือ้หาเร่ืองความปลอดภยัของผู้ป่วย

ในการสอนข้างเตียง

• ขึ้นอยู่กับโอกาส - ไม่สามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ จึงยากที่

จะวางแนวทางการสอนให้เป็นรูปแบบได้

ตัวอย่าง

หัวข้อท่ี 9 การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ (ประเด็นการ

ท�าความสะอาดมือในการปฏิบัติงาน)

หัวข้อที่ 10 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า
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เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
ชุดการสอนเร่ือง “การสอนเม่ือมีเวลาจ�ากัด” ถูกพัฒนาขึ้นโดย

ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกในประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องที่เกีย่วกบัการศกึษา

ในวิชาชีพบริการสุขภาพในที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีข้อเรียกร้องมากมายจากครู 

ผู้ซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้วย

(http://www.meddent.uwa.edu.au/teaching/ontherun/tips; accessed 4 

January 2011).

กิจกรรมการสอนแบบกลุ่มย่อย - เรียนรู้กับเพื่อน

การสอนแบบนี้เกิดเมื่อนักศึกษาถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งมักจะมีครู

ประจ�ากลุ่มเป็นผูดู้แลและมีผูป่้วยร่วมด้วย ลักษณะส�าคญัคือ การมีส่วนร่วม

และการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษา ในการร่วมกันหาค�าตอบต่อค�าถามที่

ก�าหนดให้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละคนก็ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อการ

เรียนของตนเอง ตัวอย่างเช่น การท�าโครงการ

ประโยชน์

• ได้แบ่งปันเรื่องของตนเอง

• ได้รับฟังเรื่องราวของผู้ป่วย

• ได้เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่ม

• ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย

• ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานเป็นทีมและทักษะการสื่อสาร

ข้อท้าทาย

• พลวัตของกลุ่ม

• นัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร เช่น เวลาของครูประจ�ากลุ่ม

• ความเชี่ยวชาญของครูประจ�ากลุ่ม

ตัวอย่าง

• หัวข้อที่ 2 ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย
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• หัวข้อที่ 4 การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
Learning to use patient stories. NHS Evidence innovation and 

improvement

(http://www.library.nhs.uk/improvement/viewResource.aspx?resID= 

384118; accessed 4 January 2011).

Beyea SC, Killen A, Knox GE. Learning from stories-a pathway to 

patient safety. Association of periOperative Registered Nurses Journal, 

2004, 79, 224-226.

คู่มือหลักสูตรนี้

• ช่วยให้องค์กรที่ให้บริการสุขภาพและบุคลากรในหน่วยงาน 

สามารถน�าไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาคุณภาพบริการและการบริการที่ปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย

• มีฐานมาจากการรวบรวมและการใช้เรื่องเล่าของผู้ป่วย

• ได้แสดงวิธีการรวบรวมเร่ืองเล่าที่มีประสิทธิภาพจากสมาชิกที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้ดูแล ผู้ปกครอง และสมาชิกจากวิชาชีพ

ต่างๆ

• ได้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความแตกต่าง และมีคุณค่าส�าหรับการ

รับรู้ต่อประสบการณ์ท่ีมีต่อบริการสุขภาพของทุกคนอย่างเท่า

เทียมกัน

การอภิปรายกรณีผู้ป่วย (Case discussion)

กิจกรรมนีเ้กดิขึน้เม่ือนกัศกึษากลุ่มเล็กอภปิรายกรณผีูป่้วย โดยมาก

มักมีครูประจ�ากลุ่มร่วมด้วย
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ประโยชน์

• สามารถใช้กรณท่ีีเกิดข้ึนจริง หรือเขียนกรณศีกึษาขึน้ เพือ่อธบิาย

หลักการความปลอดภัยของผู้ป่วย

• บริบทของสถานการณ์จริงท�าให้แนวคิดเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองจริง ใกล้ตวั 

และตรงประเด็น

• ได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

• สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทีเ่ป็นนามธรรมกับสถานการณ์จริงท่ีเกิด

ขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้

ข้อท้าทาย

• การเลือก/การเขียนกรณีศึกษาท่ีสมจริง และสามารถกระตุ้นให้

นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างแข็งขัน

• การใช้กรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท้าทายให้คิด และใช้

การครุ่นคิดสร้างการเรียนรู้

• กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
การวิเคราะห์เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในโรงพยาบาล ในคลินกิ หรือสถาน

ปฏิบัติงาน 

รายงานอัตราการเกิดโรค และอัตราการตายประจ�าสัปดาห์ขององค์กร 

AHRQ (http://webmm.ahrq.gov/; accessed 4 January 2011)

เกมส์

การสอนโดยใช้เกมส์ท�าให้เกิดความสนกุสนาน สามารถใช้ได้ตัง้แต่

เกมส์คอมพวิเตอร์ ไปจนถงึการสร้างสถานการณ์ส�าหรับแสดงบทบาทสมมุติ

ประโยชน์

• ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

• ท้าทาย
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• สามารถสอนการปฏิบัติงานเป็นทีม การสื่อสาร

ข้อท้าทาย

• การเชื่อมโยงเกมส์กับสถานการณ์จริงที่เกิดในสถานปฏิบัติงาน

• ระบุเป้าประสงค์ของเกมส์ได้อย่างชัดเจนและเปิดเผย

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
http://www.businessballs.com/teambuildinggames.htm; accessed 4 

January 2011

การศึกษาด้วยตนเอง (Independent study)

การศกึษาทีน่กัศกึษาท�าด้วยตนเอง เช่น การปฏิบัตงิานตามโจทย์ที่

ได้รับมอบหมาย การเขียนเรียงความ

ประโยชน์

• นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะช้าเร็วของตนเอง

• นักศึกษาสามารถเน้นในจุดที่ตนเองยังขาดความเข้าใจ

• โอกาสที่จะได้สะท้อนคิด

• ค่าใช้จ่ายถูก จัดตารางเวลาเรียนรู้ได้ง่าย

• ยืดหยุ่นส�าหรับผู้เรียน

ข้อท้าทาย

• สร้างแรงจูงใจ

• ขาดโอกาสเข้าถึงความรู้ค�าแนะน�าจากแหล่งที่ดีได้

• อาจท�าให้ความผูกพันของนักศึกษาลดน้อยลง

• ผู้สอนต้องใช้เวลามากส�าหรับการให้คะแนน และการให้ข้อมูล

สะท้อนกลับ
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การเป็นเพื่อนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล คลินิก ห้องให้ค�า

ปรึกษาส่วนตัว: การตามรอยผู้ป่วย (patient tracking)

นกัศกึษาเป็นเพือ่นผูป่้วยแต่ละคนตลอดระยะเวลาทีเ่ข้ามาในระบบ

บริการของโรงพยาบาล กิจกรรมนี้รวมถึงการที่นักศึกษาเป็นเพื่อนผู้ป่วย

ไปในทุกกิจกรรมการตรวจ การตรวจทางห้องทดลอง และการท�าหัตถการ

ต่างๆ

ประโยชน์

• การได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริการ

• ได้เห็นภาพในมุมมองของผู้ป่วย

• ได้เห็นความแตกต่างของแต่ละหน่วยบริการ และเห็นปฏิสัมพันธ์

ของแต่ละหน่วย

ข้อท้าทาย

• การจัดเวลา

• การปรับประสบการณ์ให้เป็นแบบฝึกหัดของการเรียนรู้

• โอกาสมีจ�ากัดส�าหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 

การได้ข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มเพื่อน และการถูกการประเมิน 

การแสดงบทบาทสมมุติ (docudrama)

เป็นวิธีการสอนท่ีเป็นทีรู้่จกักันดีว่า ท�าให้นกัศกึษาได้แสดงพฤตกิรรม

ในบทบาทของบุคลากรวชิาชพีในสถานการณ์เฉพาะ กิจกรรมนีป้ระกอบด้วย

สองลักษณะ

• นักศึกษาแสดงบทสนทนา หรือแสดงบทบาทโดยที่ไม่ได้เตรียม

มาก่อน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จ�าลองที่ก�าหนดขึ้น

• นักศึกษาได้แสดงบทบาท และสนทนาในสถานการณ์ของกรณี

ผู้ป่วย
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ประโยชน์

• ค่าใช้จ่ายถูก

• ไม่ต้องการฝึกมาก

• สามารถจัดได้ตลอดเวลา

• เอื้อให้เกิดพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ (interactive) - ท�าให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสทดลองในสถานการณ์จ�าลอง “จะเกิดอะไรขึ้น หาก... 

(what if)”

• การมีประสบการณ์ตรง - เกร่ินน�านักศึกษาให้เข้าใจและให้ไว 

(sensitive) ต่อบทบาทของฝ่ายต่างๆ ทีส่่งผลในสถานการณ์ความ

ปลอดภัยต่างๆ ของผู้ป่วย ทั้งในบทบาทของผู้ป่วย ครอบครัว 

เจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหารของสถานบริการ

• เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ยอมรับบทบาทของผู้อาวุโสกว่า และ

บทบาทของผู้ป่วย

• สามารถแสดงมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย

• เป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุดในการค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

เป็นทีม และปัญหาด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย

ข้อท้าทาย

• การเขียนสถานการณ์จ�าลอง หรือการเขียนบท (scripts)

• การเขียนสถานการณ์ที่มีความหมาย ที่สามารถท�าให้ผู้เรียนได้มี

ทางเลือก มีการตัดสินใจ และเห็นถึงความขัดแย้ง

• ใช้เวลามาก

• ไม่ใช่ว่านักศึกษาทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วม (บางคนจะท�าตัวเป็น

ผู้สังเกตการณ์อย่างเงียบๆ)

• นักศึกษาอาจจะออกนอกเร่ือง และแสดงบทบาทไม่เป็นไป

ตามแผน
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เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
Kirkegaard M, Fish J. Doc-U-drama: using drama to teach about 

patient safety. Family Medicine, 2004, 36:628-630.

การใช้สถานการณ์จ�าลอง (Simulation)

ในบริบทของการบริการสุขภาพ สถานการณ์จ�าลองหมายถึง 

“เทคนิคการสอนท่ีเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และในช่วงเวลาที่แสดงกิจกรรม

เป็นการสร้างสถานการณ์การให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อหลีก

เลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วย” [5] แนวโน้มในอนาคตคาดว่า จะมีการ

พัฒนาการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีสามารถเข้า

ถึงได้ง่าย เนื่องจากความจ�าเป็นทางด้านจริยธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย [6]

รูปแบบของสถานการณ์จ�าลองหลากหลายที่ใช้อยู่

• สถานการณ์จ�าลองผ่านจอคอมพิวเตอร์ 

• ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน หรือการใช้หุ่น ส�าหรับฝึกปฏิบัติตรวจ

ร่างกายเบื้องต้น

• ผู้ป่วยมาตรฐาน (standardized patients)

• หุ่นจ�าลองที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถจ�าลองคนทั้งตัว 

ได้ใกล้เคียงกับระบบร่างกายจริงของมนุษย์ 

• อุปกรณ์เสมือนจริง

ประโยชน์

• ไม่มีความเสี่ยงกับผู้ป่วย

• สถานการณ์จ�าลองอาจเขยีนขึน้ตามท่ีต้องการ แม้แต่สถานการณ์

วิกฤตที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเรว็

• ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเห็นผลของการตัดสินใจ และผลของการ 

กระท�าได้ทันที ยอมให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึนและส่งผลให้เห็น  

และสามารถรอได้จนเห็นข้อสรุปสุดท้าย (แต่ส�าหรับเหคุการณ์ใน

ชีวิตจริงแล้ว บุคลากรอาวุโสจะเป็นผู้เข้ามาจัดการสถานการณ์)

• สถานการณ์จ�าลองสามารถน�าเสนอได้ซ�้าๆ ส�าหรับแต่ละทีมหรือ
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แต่ละวิชาชีพ

• ทราบสาเหตุเบื้องหลังของสถานการณ์นั้นๆ

• การใช้หุ่นจ�าลอง ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกสามารถใช้อุปกรณ์จริง  

ซึ่งแสดงให้เห็นข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานของคนกับเครื่องมือ 

• เป็นการละเล ่น (จ�าลองสถานการณ์) อย่างครบครันของ

สภาพแวดล้อมจริงทางคลินิกเปิดโอกาสให้ลองสัมผัสและเรียนรู้ 

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีร่่วมกับผูป้ฏิบัตงิานในคลินกิได้อย่าง

ครบถ้วน และเป็นโอกาสในการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานเป็น

ทีม ภาวะผู้น�า และการสื่อสาร

• การบันทกึเหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึนในสถานการณ์จ�าลอง สามารถท�าได้

อย่างเข้มข้นและท�าในเชงิลกึ (intrusive) โดยใช้ทัง้การบันทกึเสยีง

และวีดิทัศน์ โดยไม่มีเร่ืองของความลับของผู้ป่วยมาเก่ียวข้อง 

และผลการบันทึกนี้สามารถน�ามาใช้ในงานวิจัย การประเมินการ

ปฏิบัติงาน หรือการรับรองคุณภาพบริการได้

ข้อท้าทาย

• เครือ่งมือและอปุกรณ์จ�าลองสถานการณ์บางชนดิ (modalities) มี

ราคาสูงมาก

• จ�าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญที่มีความช�านาญพิเศษท�าหน้าท่ีสอน 

หรือติดตามความก้าวหน้าในการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ

โครงการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement projects)

โครงการปรับปรุงคุณภาพงานเป็นวงจรต่อเนื่องของการวางแผน 

การปฏิบัติกลวิธีต่างๆ การประเมินประสิทธิผลของกลวิธีที่ใช้ และการ

สะท้อนปัญหาเพือ่หาแนวทางปรับปรุงให้ดีข้ึนในอนาคต โครงการปรับปรุง

คุณภาพมักอธิบายด้วยวงจร PDSA [8] ดังรายละเอียดข้างล่างนี้:

• วางแผน - วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นฐานจากการ

รับรู้ในศักยภาพที่จะพัฒนากระบวนการที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้

• ลงมือท�า - ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

• วัดผล - วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
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• น�าไปใช้ - สิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าต่อไป เพื่อให้กระบวนการพัฒนา

ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

การใช้วงจร PDSA เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในวิชาชีพบริการ

สุขภาพได้พัฒนา และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมที่คาดหวังว่าจะ

น�าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ นอกจากน้ียังช่วยให้เกิดการประเมินผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติการ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นวิธีการที่

มีประโยชน์ที่จะท�าให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในระดับหอผู้ป่วย 

หรือในคลินกิ ซึง่เป็นระดับทีจ่ะเหน็บทบาทของทมีสหวชิาชพีได้ชดัเจนทีสุ่ด 

โดยธรรมชาตขิองโครงการปรบัปรงุคณุภาพ ส่วนมากมักมีองค์ประกอบด้าน

ความปลอดภัยของผู้ป่วยแทรกอยู่ด้วย

ประโยชน์

• สร้างแรงจูงใจ

• สร้างพลังอ�านาจ

• ได้เรียนรู้การจัดการการเปลี่ยนแปลง

• ได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานเชิงรุก

• ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา

ข้อท้าทาย

• การคงไว้ซึ่งแรงผลักดันและแรงจูงใจ

• การให้เวลา

ตัวอย่าง

ประเด็นเรื่องการท�าความสะอาดมือในสถานบริการสุขภาพ

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
Bingham JW. Using a healthcare matrix to assess patient care in terms 

of aims for improvement and core competencies. Joint Commission 

Journal on Quality and Patient Safety, 2005, 31:98-105.
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US Agency for Healthcare Research and Quality mortality and morbidity 
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9.	วธีิกำรประเมนิผลควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วย

เป้าประสงค์ของการประเมินผล

การประเมินผลเป็นส่วนประกอบที่ท�าให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ 

เนื้อหาและรูปแบบของการประเมินผลมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรรม

การเรียน และผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นเร่ืองจ�าเป็นที่การ

ประเมินผลต้องสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของผลลพัธ์ทางการเรียนตอนจบ

การศึกษา ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงจูงใจ และเป็นแนวทางในการเรียน

ส�าหรบันกัศกึษา การประเมินผลต้องมีความหมาย และสร้างความม่ันใจให้

กับผู้สอน ผู้วางแผนรายวิชา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น องค์กร

รับรองคุณภาพ คณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน และหน่วยงานที่จะเป็น

ผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต นิวเบิล และแคนนอน (Newble and Cannon) [1] 

เน้นว่าความชดัเจนในจดุประสงค์ของการประเมินผลเป็นเร่ืองทีส่�าคัญทีส่ดุ 

และได้รวบรวมจุดประสงค์ของการประเมินผลที่มีอยู่หลากหลาย ดังใน

รายการข้างล่างนี้ มีสองประเด็นที่เป็นตัวเข้ม ซึ่งถือเป็นประเด็นส�าคัญ

ส�าหรับการเรียนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

• ตัดสินใจว่าทักษะและความรู้ที่นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้

• จัดล�าดับที่ของนักศึกษา

• มีการวัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

• วินิจฉัยปัญหาของนักศึกษา

• จัดให้มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักศึกษา

• มีการประเมินประสิทธิภาพของวิชา
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• สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจใฝ่รู้

• ก�าหนดมาตรฐาน

• ควบคุมคุณภาพเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

ในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย การให้นักศึกษาได้ลงมือกระท�า

เร่ืองนีจ้ริงจงั และน�าเร่ืองนีไ้ปปฏิบัตใินการปฏิบัตงิาน เป็นเร่ืองยากยิง่กว่า

การออกแบบเครื่องมือเพื่อวัดว่านักศึกษาท�าเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหน อย่าลืมว่า

หลายวิชาชีพในบริการสุขภาพยังไม่มีความรู้ในเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย จุดเน้นของการประเมินผลควรเป็นการสนับสนุน ให้นักศึกษาได้

พฒันาความรู้และทักษะเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยอย่างต่อเนือ่ง ไม่ควร

มีนักศึกษาคนใดถูกกีดกันไม่ให้ศึกษาจนจบวิชา เนื่องจากเกิดความ

ผิดพลาดด้านความปลอดภยัของผูป่้วย นอกเสยีจากว่าเป็นความผดิพลาด

อย่างมหันต์ และเป็นอันตรายที่เกิดจากความตั้งใจ 

เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยไม่ใช่หัวข้อที่จะปล่อยให้นักศึกษา  

ศกึษาเองตามล�าพงั แต่เร่ืองนีข้ึน้อยูกั่บปัจจยัหลายประการทีมี่ความซบัซ้อน 

ได้แก่ การปฏิบัตงิานกับทมีท่ีถกูต้อง ฝึกปฏิบัตงิานในระบบทีมี่การออกแบบ 

เพือ่ช่วยลดความผดิพลาดให้เหลือน้อยท่ีสดุ ได้รับการสนบัสนนุอย่างจริงจงั

จากองค์กรและฝ่ายบริหาร นกัศกึษาเป็นผูป้ฏิบัตงิานใหม่จะถูกคาดหวงัว่า 

จะต้องมีความรู้และทักษะพืน้ฐาน และเม่ือเวลาผ่านไปได้สัมผสักับคนท่ีเป็น

แบบอย่างและได้รับค�าแนะน�า ประกอบกับมีประสบการณ์การปฏิบัตงิานร่วม

กับทีมที่มีประสิทธิภาพ จะท�าให้เขามีไหวพริบปฏิภาณที่จะเผชิญหน้ากับ

ปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจส่งผลต่อการดูแลท่ีไม่ปลอดภัยส�าหรับผูป่้วย ภายใต้บริบท

การเรียนเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยนี ้เป้าประสงค์ของการประเมินผลใน

เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย จงึเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นกัศกึษา และ 

สร้างแรงจงูใจให้นักศึกษาน�าเร่ืองนีไ้ปปฏิบัต ิกระบวนการประเมินผลจงึควร

สะท้อนภาพน้ี

การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล

หนึ่งในข้อท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสุดส�าหรับสถาบันการศึกษาคือ การหาผู้

สอน หรือบุคลากรในวิชาชีพท่ีเหมาะสมมาสอนเร่ืองความปลอดภัยของผู้
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ป่วยในสถานปฏิบัตงิาน วธิหีนึง่ทีจ่ะจดัการกับปัญหานีค้อื การจดัหลักสตูร

ที่ขับเคล่ือนด้วยนักศึกษา แต่เหตุผลท่ีจะท�าให้นักศึกษาน�าเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยลงสู่การปฏิบัติคือ การได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

ซึง่เป็นวธิสีอนทีมี่ประสทิธภิาพทีส่ดุ โรงเรียนแพทย์ในมหาวทิยาลยัซดินย์ี 

ประเทศออสเตรเลีย มีข้อก�าหนดให้นักศึกษาต้องท�ากิจกรรมเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย ในการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสองปีสุดท้าย

ของการเรียน โดยจัดท�าเนื้อหาความรู้พื้นฐานขึ้นเว็บในเวลาที่พอเหมาะที่

นกัศึกษาต้องเรียน หวัข้อทีเ่สนอโดยองค์การอนามัยโลกสามารถน�ามาปรับ

และน�าขึน้เว็บ ในเวลาทีพ่อเหมาะกับท่ีนกัศึกษาต้องอ่าน ก่อนท่ีจะไปปฏิบัติ

งาน หรือก่อนท่ีจะท�ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเรยีนในหวัข้อนัน้ นกัศกึษา

มีบันทึกประสบการณ์การปฏิบัติงาน และตอบค�าถามส�าหรับกิจกรรมนั้น

เป็นข้อค�าถามหนึ่งหน้า ในช่วงท้ายของการปฏิบัติงานในบล็อก/หรือภาค

การศึกษา นักศึกษาจะพบกันในกลุ่มย่อยพร้อมด้วยครูประจ�ากลุ่มเพื่อ

อภปิรายประสบการณ์ทีไ่ด้รับและท่ีได้สงัเกตเหน็ ครปูระจ�ากลุม่หรือผูน้เิทศ

เป็นผูใ้ห้การรับรอง โดยลงลายมือชือ่ในสมุดบันทกึของนกัศึกษา เพือ่แสดง

ว่าได้ผ่านกระบวนการประเมินผลการด�าเนนิงาน (formative assessment) 

ส�าหรับหวัข้อน้ันๆ ตวัอย่างข้างล่างนี ้เป็นกิจกรรมทีก่�าหนดให้นกัศกึษาต้อง

ปฏิบัติส�าหรับการเรียนหัวข้อที่ 3 ตามหลักสูตรนี้ รวมทั้งการประเมินผล

ภาพ A.9.1. เนื้อหาของหัวข้อที่ 3 ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

หัวข้อที่ 3 กิจกรรม การประเมินผล

เข้าใจระบบและ
ผลกระทบของ
ความซับซ้อนต่อ
การดูแลผู้ป่วย

อ่านเนือ้หาในหวัข้อนีท้างออนไลน์ 

ตดิตามผูป่้วยตัง้แต่แรกทีเ่ข้ามา
รับบริการในโรงพยาบาลจนกระท่ัง
จ�าหน่ายจากโรงพยาบาล หรือจน
แสดงผลลัพธ์ชดัเจน

ใช้แม่แบบส�าเร็จรูปในการบันทึก
กิจกรรมที่กล่าวข้างต้น

ครปูระจ�ากลุ่มลงลายมือชือ่ให้ผ่าน 
ส�าหรบันกัศกึษาท่ีปฏิบัตงิานและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นทีน่่าพอใจ ใน
ชัว่โมงทีเ่ป็นการพดูกันต่อหน้า (หรือ
ผูป้ฏิบัตงิานในคลนิกิลงลายมือชือ่
รับรองว่าได้ท�ากิจกรรมครบถ้วนแล้ว 
แต่ไม่มีการพดูกันต่อหน้า)
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ภาพ A.9.2 เป็นแม่แบบส�าเร็จรปูส�าหรบัให้นกัศกึษาเขียนบันทกึส่ิง

ทีสั่งเกตเหน็จากการตามรอย การเดนิทางของผูป่้วยเม่ือเข้ามารับบริการใน

โรงพยาบาลหรือในคลินิก

ภาพ A.9.2. ตัวอย่างรายงานของนักศึกษาส�าหรับหัวข้อที่ 3 ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ 

ออสเตรเลีย

ขัน้ที ่3 (ช้ันปีที ่3 ของนกัศกึษาระดบัหลงัปรญิญา หลกัสตูรแพทยศาสตร์):
หัวข้อที่ 3 การท�าความเข้าใจระบบบริการสุขภาพ
..................................................................................................................
ชือ่นกัศกึษา ................................................................................................
เลขประจ�าตวั ................................................................................................
วันที่ท�ากิจกรรม .........................................................................................
สรุปเรื่องการเดินทางของผู้ป่วย (patient journey):
สิ่งส�าคัญที่สังเกตเห็น 3 ข้อ
สิ่งส�าคัญที่ได้เรียนรู้ 3 ข้อ
ต�าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อรับรองความครบถ้วนของการท�ากิจกรรม
ชือ่ (ตวับรรจง) ............................................................................................
ลายมือชื่อ ..................................................................................................
ต�าแหน่ง ....................................................................................................
วนัทีล่งนาม ................................................................................................

ส�าหรับกิจกรรมอื่น เช่น การให้ยา การท�าหัตถการที่รุกล�้า ก�าหนด

ให้มีเจ้าหน้าทีเ่ป็นผูส้งัเกตการณ์ขณะท่ีนกัศกึษามีส่วนร่วมในกิจกรรม (เช่น 

การประสานรายการยา การเตรียมยาในแผนกเภสัชกรรม การตรวจเยี่ยม

ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยร่วมกับเภสัชกร การสังเกตกระบวนการเตรียมการก่อน

ท�าหัตถการ) เจ้าหน้าท่ีผู้สังเกตเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มเพื่อรับรองว่า

นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน

มีตัวอย่างการประเมินผลนักศึกษาเพิ่มเติมในส่วน B ภาคผนวก 1
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ประโยชน์ข้อหนึ่งของกิจกรรมการเรียนท่ีให้นักศึกษาเป็นคนน�า 

(student-led activities) คือ โอกาสที่จะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมของสถานปฏิบัตงิาน เม่ือนกัศกึษาขออนญุาตเจ้าหน้าทีเ่พือ่การ

สังเกตการณ์ หรือขอเข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล จะเป็นการ

เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย อภิปรายเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย หลายๆ 

หัวข้อสามารถน�ามาสอนโดยให้นักศึกษาเป็นคนน�า 

บทบาทของการวัดในการประเมินผล

วิธีการประเมินที่น่าเชื่อถือมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเที่ยงตรง 

(validity) (วิธีการประเมินผลมีความเที่ยงตรงหรือไม่) ความน่าเชื่อถือ 

(reliability) (การประเมินผลนั้นให้ผลตรงกันในการวัดซ�้าๆ หรือไม่) น�าไป

ปฏิบัติได้ (practicality) (ต้องการเวลาและทรัพยากรอะไรบ้าง) และส่ง

ผลกระทบเชงิบวกต่อการเรียนรู้ (positive impact on learning) (ได้ผลหรือ

ไม่จากมุมมองของนักศึกษา) [1]

ส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการวัดในการประเมินผล 

สามารถค้นคว้าได้จากรายการข้างล่างนี้

Brown S, Glasner A, eds. Assessment matters in higher education: 

choosing and using diverse approaches. Buckingham, Society for 

Research into Higher Education and Open University Press, 1999.

Miller A, Imrie B, Cox K. Student assessment in higher education: a 

handbook for assessing performance. London, Kogan Page Ltd, 1998.

การประเมินผลระหว่างการด�าเนินงาน (Formative assessments)

การประเมินผลระหว่างการด�าเนินการเป็นหัวใจของกระบวนการ

เรียนรู้ของนักศึกษา และไม่สามารถแยกจากกันได้ การเรียนเร่ืองความ

ปลอดภัยของผูป่้วยด้วยตวัของมันเองเอือ้ต่อการประเมินผลแบบนี ้กิจกรรม

ประเมินผลที่หลากหลายสามารถน�ามาใช้ส�าหรับทุกองค์ประกอบของทุก

หลักสูตร การประเมินผลตนเองเป็นสมรรถนะของนักศึกษาที่จะประเมิน
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ความต้องการในการเรียนของตนเอง และเลือกกิจกรรมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการนั้น (รายงานวิจัยส่วนใหญ่ช้ีว่านักศึกษามีสมรรถนะใน

ขอบเขตจ�ากัดที่จะประเมินตนเอง และอาจจ�าเป็นต้องอาศัยการประเมิน

จากภายนอก)

การประเมินผลระหว่างการด�าเนินการควรท�าอย่างต่อเนื่อง และ

ช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเขา 

เป้าหมายของการประเมินผลแบบนี้ เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เปิดใจใน

ส่ิงท่ีเขาได้สังเกตเหน็ และประสบการณ์ทีไ่ด้รับในการปฏิบัตงิาน เราต้องการ

ให้นกัศกึษามอีสิระทีจ่ะเปิดเผยในสิง่ทีเ่ป็นภาวะเปราะบางส�าหรบัเขา และ

จดุอ่อนของเขา วิธกีารประเมินแบบต�าหนอิาจให้ผลตรงกนัข้าม หรือกดดัน

ให้นกัศกึษาต้องปิดบังความรู้และทกัษะท่ีแท้จริงได้ เขาอาจลังเลทีจ่ะพดูใน

สิง่ท่ีเขาสงัเกตเหน็ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือเป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับการดูแล 

หรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย

การประเมินผลสรุป (Summative assessment)

ค�าว่าผลสรุป (summative) หมายถึง การประเมินผลในทุก 

องค์ประกอบท่ีนกัศกึษาต้องสอบผ่าน หรือต้องท�าให้ส�าเร็จก่อนท่ีจะก้าวไป

สูข่ัน้ตอนต่อไป หรือประเมินในบางส่วนหรือบางหน่วย ก่อนทีจ่ะเร่ิมในส่วน

หรือหน่วยถัดไป โดยทั่วไปการประเมินผลแบบนี้จะออกมาในสองลักษณะ 

คือ การสอบปลายภาค และการประเมินผลในวิชา

ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นตัวอย่างที่ดี

ของการประเมินผลสรุปภาคบังคับ นักศึกษาถูกก�าหนดให้ปฏิบัติกิจกรรม 

และต้องถูกประเมินผล โดยการพูดคุยกันต่อหน้าในท่ีประชุม หรือการ

สังเกตการณ์ นักศึกษามีเวลาหนึ่งภาคการศึกษาที่จะปฏิบัติงานตามที่

วิชาก�าหนด เพื่อจะรับการประเมินผลสรุป การประเมินผลดังกล่าวอาจท�า

ในปลายสัปดาห์ท่ี 8 ซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงสุดท้ายของตารางปฏิบัติงาน 

(block) หรืออาจประเมินตอนปลายภาคการศึกษา หรือปลายปี หรือเม่ือ

จบการศึกษา เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงข้อก�าหนดของการประเมินผลหลัง

จากสิ้นสุดการเรียนวิชาหนึ่งๆ
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การประเมินสรุปในวิชา (In-course summative assessments)

มีวิธีการประเมินผลวิชาหลายๆ วิธี ที่สามารถน�ามาใช้ในหลักสูตร

ความปลอดภัยของผูป่้วย หลายหลักสตูรอาจน�าองค์ประกอบเหล่านีม้าผสม

ผสานกับแฟ้มสะสมผลงาน หรือสมุดบันทึกความส�าเร็จ

ลกัษณะบำงประกำรของแนวปฏิบตัทิีดี่ส�ำหรบักำรประเมนิผลในเรือ่งควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย

หลักการประเมินผลที่จะกล่าวต่อไปนี้ สามารถน�าไปใช้เพื่อประเมิน

ว่า หลักสูตรได้บรรลุเป้าหมายเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือไม่ การ

ประเมินผลควร

• ขับเคลื่อนการเรียนไปในทิศทางท่ีตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้บัณฑิต

ที่จบใหม่ในวิชาชีพสุขภาพได้บรรลุผลลัพธ์ทางการเรียน ให้เขา

สามารถให้บริการที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

• มีองค์ประกอบของการประเมินผลระหว่างการด�าเนินงานอย่าง

ชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการพฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอ และมีการ

ให้ค�าปรึกษาตลอดหลักสูตร

• มีการบูรณาการ เช่น บูรณาการการเรียนเนื้อหากับการสอนใน

คลินิก และไม่ควรยึดเฉพาะฐานของวิชาชีพ

• ผสมผสานเข้าไปกับการทดสอบความรู้ทางคลินกิ และพฤตกิรรม

ทางวิชาชีพในทุกระยะของการสอนวิชานี้

• ผสมผสานเข้าไปกับการทดสอบในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น 

บูรณาการเข้าไปในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของประชาชนในทุก

ระยะของการสอนวิชานี้

• เนื้อหามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ และม่ันใจว่าสัดส่วน

ของเนื้อหาในระยะก่อนหน้านี้ ได้ถูกบรรจุไว้ในการสอบที่ตามมา

ภายหลัง

• มีการพัฒนาด้วยความคาดหวังว่า จะไปให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานใน

การรับรองคุณภาพ

• มีความเป็นธรรม โดยให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนา
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• สร้างแรงจงูใจและให้ทศิทางแก่นกัศกึษาว่าเขาต้องเรียนอะไร เพือ่

ให้สามารถปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย

• มีความเป็นไปได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้สอนและนักศึกษา

ระบุประเด็นที่ต้องกำรทดสอบ

ก�าหนดขอบเขตของสมรรถนะที่ต้องการสอบ (พิมพ์เขียว)

นกัศกึษาทุกชาตทุิกภาษามีความกังวลกับปริมาณของเนือ้หาท่ีต้อง

เรียนในหลักสูตร และเป็นกังวลเพราะไม่ทราบว่าเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างที่จะ

น�ามาออกข้อสอบเพือ่การประเมินผล ผูส้อนควรแจ้งขอบเขตของสมรรถนะ 

(หรือความรู้) ที่ต้องการทดสอบ ซึ่งก็มักจะดึงมาจากผลลัพธ์ทางการเรียน

ทีร่ะบุไว้ในหลักสูตรนัน่เอง เป็นเร่ืองส�าคญัทีต้่องม่ันใจว่า การประเมินผลท่ี

วางแผนไว้สามารถเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมขอบเขตสมรรถนะที่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้ที่จะเป็นบัณฑิตในวิชาชีพ

บางสมรรถนะจ�าเป็นต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้ม่ันใจ

ได้ว่า นกัศึกษาได้สัง่สมความรู้และบรูณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัตงิาน 

ตาราง A.9.1 แสดงความแตกต่างขององค์ประกอบในเรื่องความปลอดภัย

ของผู้ป่วย ที่อาจน�ามาใช้ในการประเมินผลหลังจบวิชา ตลอดระยะเวลา 

4 ปีของหลักสูตรวิชาชีพบริการสุขภาพ
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ตาราง A.9.1. พมิพ์เขยีวทีแ่สดงการประเมินผลเม่ือเรยีนจบวิชา ส�าหรบัองค์ประกอบ

ในหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผลลัพธ์ทางการเรียน

ที่สามารถประเมินได้

ปีที่โมดูลถูกประเมินครั้งแรกในหลักสูตรทั่วไป

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร X

ระบบบริการสุขภาพ X

การสื่อสาร X

การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม
การปฏิบัติงานเป็นทีม

X
X
X

การพัฒนาคุณภาพ
ความผิดพลาดในการบริการสุขภาพ
ความปลอดภัยในการใช้ยา

X
X
X

เลือกวิธีกำรสอบที่เหมำะสม
มคีวามจ�าเป็นที่ต้องเน้นว่า การประเมินผลเรื่องความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ต้องมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการเรียนท่ีก�าหนดไว้ คงไม่มี

รูปแบบการประเมินผลแบบใดแบบหนึ่งที่สามารถใช้ประเมินได้ทุกอย่าง 

ทางที่ดีที่สุดคือ ต้องตระหนักว่ามีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และต้อง

เลือกใช้บนพื้นฐานของความเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละวิธี โดย

ให้เป้าประสงค์ของการประเมินผล เป็นตัวก�าหนดรูปแบบหรือวิธีการที่จะ

ใช้ ตัวอย่างเช่น “การประเมินความรู้เก่ียวกับการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่

พึงประสงค์” ในกรณีนี้ควรใช้ MEQ หรือ MCQ

วิธีการปรับปรุงคุณภาพอาจเป็นวิธีที่ดีท่ีสุด ส�าหรับการประเมิน 

การท�าโครงการของนกัศกึษา แต่ก็มีแนวคิดพืน้ฐานของการประเมินผลอกี

มากมาย ที่จะช่วยในการท่ีจะตัดสินใจเลือกชนิดหรือรูปแบบของการ

ประเมินผล หนึ่งในนั้นที่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายคือ สามเหลี่ยมของมิลเลอร์ 

(Miller’s triangle) ซึ่งเสนอว่าการปฏิบัติงานของนักศึกษาประกอบด้วย 

4 ระดับ (ดูภาพ A.9.3) ได้แก่
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• รู้

• รู้ว่าท�าอย่างไร 

• แสดงให้เห็นว่าท�าอย่างไร 

• ลงมือท�า

ภาพ A.9.3. สามเหลี่ยมของมิลเลอร์ (Miller’s triangle)

 

ตัวอย่างเช่น การ “แสดงให้เห็นว่าท�าอย่างไร” ท่ีจะเกี่ยวข้องกับ

สมรรถนะเฉพาะซึ่งถือเป็นระดับที่เชี่ยวชาญของนักศึกษา ลักษณะนี้ควร

ประเมินโดยวิธี OSCE เป็นต้น

เช่นเดียวกัน เม่ือดูภาพที ่3 บางคนอาจคิดว่าความรู้ (รู้) อาจประเมิน

ด้วย MCQ เป็นต้น

โดยทัว่ไปรูปแบบการประเมินท่ีใช้ในสถาบันการศกึษาวชิาชพีระบบ

บริการสุขภาพ ได้แก่

การเขียน

• การเขียนเรียงความ

• MCQ (เลือก 1 ข้อจาก 4 หรือ 5 ข้อ)

• EMQ

• ค�าถามทีมี่โครงสร้างให้ตอบสัน้ๆ (structured answer questions)

• MEQ 

• การท�ารายงานเพิ่ม (เช่น ท�ารายงานโครงการ ท�าโปสเตอร์)

สังเกตโดยตรงในบริบทของการปฏิบัติ
งานในชีวิตประจ�าวัน (เทคโนโลยีที่
ก�าลังออกมา)

สังเกตโดยตรงในบริบทของ
สถานการณ์จ�าลอง (เช่น OSCE)

มีหลากหลายวิธีส�าหรับ (เขียน หรือ 
ใช้คอมพิวเตอร์) เลือกและสร้างค�าถาม 
เพือ่ให้ตอบ (เทคโนโลยกีารเขยีนรายการ)

Source: Miller GE.
The assessment

of clinical 
skills/competence/

performance. 
Academic

Medicine,1990 [2].

ลงมือท�า

แสดงให้เห็นว่า
ท�าอย่างไร

รู้ว่าท�าอย่างไร

รู้
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•  แฟ้มสะสมผลงาน หรือ สมุดบันทึกเหตุการณ์

การปฏิบัติงาน 

• การจัดสถานีสอบหลายสถานี (multiple station exams)

• การสังเกตการณ์ปฏิบัติ (เช่น สังเกตผู้ป่วยที่อยู่นาน และ mini-

CEX เป็นต้น)

• การประเมิน 360 องศา หรือการให้ข้อมูลป้อนกลบัจากหลายแหล่ง

• การเขยีนรายงานแบบมีโครงสร้าง (เช่น attachment assessments)

• การน�าเสนอปากเปล่า (เช่น การน�าเสนอโครงการ การอภิปราย

กรณีผู้ป่วย) 

• การประเมินตนเอง

• การสอบปากเปล่าแบบมีโครงสร้าง

การประเมินผลในรูปแบบต่างๆ มีท้ังจุดแข็งและจุดอ่อนในบาง

ประการ และทั้งหมดนี้ต้องน�ามาพิจารณา เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสม

ส�าหรับท่ีจะวัดผลลัพธ์ของการเรียนเฉพาะเร่ือง ในหลักสูตรเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย

การเขียน

การเขียนเรียงความ

 การเขียนเรียงความแบบด้ังเดิมมีใช้อยู่บางสถาบัน ข้อดีของ

วธินีีค้อื การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้แสดงสมรรถนะในเร่ืองการคิดแบบมี

วิจารณญาณ การคิดหาเหตุผล และทักษะการแก้ปัญหา ในการวางกรอบ

เขียนเรียงความ จะเป็นโอกาสท่ีนักศึกษาได้แสดงออกว่าเขาคิดอย่างไร 

แต่วิธีนี้การให้คะแนนจะต้องใช้เวลามาก และขึ้นอยู่กับความแตกต่าง

ของเกณฑ์การให้คะแนนของผู้สอนแต่ละคน หัวใจของการให้คะแนนการ

เขยีนเรยีงความทีส่�าคัญคือ คุณภาพของการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นกัศกึษา 

การให้เพียงแต่คะแนนโดยปราศจากข้อเสนอแนะนั้น จะเป็นการบ่ันทอน

ก�าลังใจของนักศึกษา ผู้ซึ่งอยากทราบว่าผู้ให้คะแนนคิดอย่างไรกับค�า

ตอบของเขา บางหัวข้ออาจดูว่าเหมาะกับวิธีการประเมินผลแบบการเขียน
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เรียงความ แต่ต้องค�านึงว่าผู้สอนต้องมีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดให้มีการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับ มิฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงวิธีนี้

Multiple choice question/extended matching question (MCQ/EMQ)

MCQ และ EMQ เป็นรปูแบบทีไ่ด้รับความสนใจในแง่ว่า วิธนีีส้ามารถ

ใช้ประเมินผลได้หลายประเด็นในหลกัสตูร อาจใช้เครือ่งตรวจให้คะแนน และ

ได้ค่าคะแนนมีความน่าเชื่อถือในการวัดสมรรถนะของนักศึกษา อย่างไร

ก็ตามจุดอ่อนของการประเมินวิธีนี้คือ มักมีแนวโน้มที่จะวัดเฉพาะความ

รู้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากใช้วิธีนี้ทดสอบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ

ลักษณะของทีมที่ประสบความส�าเร็จหรือไม่ แต่ไม่สามารถประเมินได้ว่า

นกัศกึษาได้น�าความรู้ส่วนนีไ้ปใช้ในการปฏิบัตงิานหรือไม่ ส�าหรบั EMQ จะ

ถูกวิจารณ์ในประเดน็ของการเดาในการเลือกค�าตอบจากตัวเลือกหลายข้อ 

ดูตัวอย่างของ MCQ ในส่วน B ภาคผนวก 2

Modified essay question/ key feature

MEQ หรือ key feature format ถูกออกแบบมาส�าหรับการตอบ

ที่ใช้เวลาภายใน 5-10 นาที โดยให้เขียนเป็นบันทึกสั้นๆ เพื่อตอบสนอง

ต่อสถานการณ์จ�าลอง การจัดท�าค�าตอบที่เป็นรูปแบบ และวางผังการให้

คะแนนไว้อย่างชัดเจน จะช่วยให้การให้คะแนนมีมาตรฐานในระดับหนึ่ง  

การใช้ MEQ ส�าหรับหลายๆ หวัข้ออาจถามโดยให้นกัศกึษาเขียนเรียงความ 

โดยเลือกมาเพียงเรื่องเดียวจากหลักสูตร

ดูตัวอย่างของหลักสูตรพยาบาลในส่วน B ภาคผนวก 2

แฟ้มสะสมผลงาน/สมุดบันทึกเหตุการณ์ (Portfolio/logbook)

ขอบเขตของวิธีการประเมินผลที่สามารถน�ามาใช้ประเมินผลลัพธ์

การเรยีน อาจเป็นได้ตัง้แต่บันทกึกิจกรรมการปฏิบัตงิานในกจิกรรมวิชาชพี 

ไปจนถงึบันทกึสิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ในแต่ละส่วนตลอดหลักสตูร การบันทึกเอือ้ให้

มีการประเมิน (appraisal) ประจ�าปีว่าตรงกับแผนการเรียนท่ีวางไว้หรือ

ไม่ ประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงาน คือ เม่ือเกิดเหตุการณ์

วกิฤต นกัศกึษาอาจถกูขอให้ประเมินตามกรอบท่ีก�าหนด โดยให้สะท้อนว่า 
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ในสถานการณ์นั้นๆ เขาสังเกตเห็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นความปลอดภัย

ของผู้ป่วย นักศึกษาจะส่งบันทึกรายงานของเขาเพื่อให้ครูประจ�ากลุ่มที่

เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คะแนน

ทางคลินิก/ทางปฏิบัติ (Clinical/ practical)

มีหลักฐานจากรายงานการวจิยัท่ีมีคุณค่าเสนอว่า การมีผูส้งัเกตการณ์

มากกว่าหนึ่งคนจะช่วยให้ผลการประเมินสมรรถนะมีความถูกต้องมากข้ึน 

เป็นเร่ืองส�าคัญท่ีการประเมินผลเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย ควรถูกผสม

ผสานเข้าไปกบัการประเมินผลในเรือ่งอืน่ๆ ภายใต้กรอบการให้คะแนน และ

ควรมีการอบรมผูท้�าหน้าทีใ่ห้คะแนน และการให้ข้อมูลป้อนกลบัในแต่ละวธิี

ที่ใช้ในวิชาชีพนั้นๆ หากหัวข้อนี้ถูกประเมินแยกต่างหาก จะเป็นการ

ผลักดันให้นักศึกษารูส้กึว่า การเรียนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นอะไร

ทีอ่ยู่นอกเหนอืหลักสตูรทีต้่องเรยีนเพิม่ แทนทีจ่ะคิดว่ามันเป็นส่วนหนึง่ของ

การดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย

Objective structured clinical examination (OSCE)

OSCE เป็นวงรอบ (circuit) ของกรณีผู้ป่วยในสถานการณ์จ�าลองที่

เสนอแบบสัน้ๆ อาจประเมินโดยใช้ผูป่้วยมาตรฐาน (standardized patient) 

หรือครูผู้สอน เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยอาจถูกผสมผสานเข้าไปใน

รายการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งข้อส�าหรับแต่ละสถานการณ์จ�าลอง หรือ

อาจใช้กรณีผูป่้วยหนึง่รายส�าหรับการประเมินเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

ทัง้หมด ตวัอย่างเช่น ให้ข้อมูลเร่ืองเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ในสถานการณ์

จ�าลองกรณีผู้ป่วยได้รับยาผิด หากเป็นกรณีท่ีนักศึกษาต้องดูรายงานการ

รักษา ผลการตรวจทางห้องทดลอง เอกซเรย์ หรือการตรวจร่างกายอื่น ซึ่ง

บางทีเรียกว่าเป็นสถานนีิง่ (static stations) เนือ่งจากสถานเีหล่านีน้กัศกึษา

ไม่ต้องถูกสังเกต กรณีเช่นนี้อาจมีตัวอย่างของการส่ังการรักษาผิด เพื่อ

เป็นการกระตุ้น และกิจกรรมของนักศึกษาจะถูกบันทึกไว้ ดูตัวอย่างของ 

OSCE ในส่วน B ภาคผนวก 2
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ข้อมูลป้อนกลับจากหลายแหล่ง (Multisource feedback) 

ข้อมูลป้อนกลับจากหลายแหล่ง เป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นจาก

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเพื่อน ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการเรียน ใน

อุดมคติหัวข้อของแบบบันทึกรายการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยและการสื่อสารที่ดีควรถูกรวมไว้ในแบบบันทึกนี้

Mini clinical evaluation exercise (mini-CEX)

mini-CEX นี้เป็นช่วงที่ผู้สอน หรือผู้นิเทศ สังเกตนักศึกษาที่ก�าลัง

ปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริง เช่น ซักประวัติผู้ป่วย ตรวจร่างกาย หรือสื่อสาร 

และให้คะแนนนักศึกษาในหลายๆ โดเมน คะแนนรวมจากกิจกรรมย่อยๆ 

เหล่านีจ้ะใช้เพือ่การพจิารณาสรปุเป็นสมรรถนะของนกัศึกษา ขอย�า้อกีคร้ัง

ว่ามีความจ�าเป็นท่ีต้องม่ันใจว่าองค์ประกอบเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

ได้ถกูบรรจไุว้ในแบบฟอร์มการให้คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน mini-CEX 

มีความส�าคัญมากที่จะต้องเตรียมผู้ให้คะแนนอย่างดี และต้องม่ันใจว่าผู้ท่ี

ท�าหน้าที่อบรมผู้ให้คะแนน ผู้สอน ผู้ดูแลการปฏิบัติ ได้อ้างอิงเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยไว้ในการอบรม

การประเมินผลหลงัจากการฝึกปฏบัิติงาน/สเกลการให้ล�าดับ (global 

rating scales)

เป้าหมายของการประเมินผลนี้เพื่อให้ความเห็น เพื่อการรองรับว่า

นกัศกึษาได้มีพฒันาการ ซึง่ผูส้อน หรือผูน้เิทศจะเป็นผูใ้ห้คะแนน บนพืน้ฐาน

ของความเห็นส่วนตัว หรืออาจมีการหารือกับเพื่อนร่วมงาน เกณฑ์เร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยควรถูกน�ามาใช้ประเมินด้วย

การอภิปรายกรณีผู้ป่วย (Case-based discussion)

เป็นการอภปิรายกรณีผูป่้วยอย่างมีรปูแบบ โดยมีผูส้อน/หรอืผูน้เิทศ

เป็นผู้รับผิดชอบ เน้นการคิดหาเหตุผล และการตัดสินใจทางวิชาชีพหรือ

ทางคลินิก กิจกรรมนี้ใช้กรณีผู้ป่วยจริง ซึ่งนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อ

เปรียบเทยีบกับรูปแบบการประเมินอืน่ๆ เทคนคินียั้งไม่ได้มีการศกึษาเชงิลึก

ว่า จะสามารถประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเร่ืองความปลอดภัยของ
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ผู้ป่วย ในการปฏิบัติงานจริงได้มากน้อยแค่ไหน

การเปรียบเทียบการประเมินผลกับผลลัพธ์ทางการเรียนที่ตั้งไว้

เป็นเรือ่งจ�าเป็นทีจ่ะต้องตรวจสอบการประเมินผลกับผลลัพธ์ทางการ

เรยีนทีต่ัง้ไว้ หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีการก�าหนดผลลัพธ์การเรียนไว้ล่วงหน้า 

รายละเอียดจะมากน้อยต่างกัน ในตาราง A.9.2 เป็นรายการที่สมบูรณ์ของ

ผลลัพธ์การเรียนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่สามารถน�าไปตรวจสอบ

กับวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมได้

ตาราง A.9.2. ตัวอย่างของผลลพัธ์การเรยีนเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย เม่ือส�าเรจ็

หลักสูตรวิชาชีพกับรูปแบบการประเมินผล

สมรรถนะ รูปแบบการประเมินผล

การดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัย: ระบบ
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ของความซับซ้อนระหว่างสภาพ
แวดล้อมของบริการสุขภาพ บุคลากรวิชาชีพและผู้ป่วย

เรียงความ การประเมินผลการด�าเนิน
การ โดยลงลายมือชื่อรับรองให้กับ
นักศึกษาที่ได้ติดตามการเดินทางของ 
ผู้ป่วยตลอดทางที่เข้ามารับบริการ  
ตามด้วยการอภิปรายกลุ่มย่อย

ใส่ใจในกลไกที่จะช่วยลดความผิดพลาด เช่น 
การใช้รายการตรวจสอบการใช้เส้นทางคลินิก 
(clinical pathways)

ลงลายมือชื่อในการประเมินผลการ
ด�าเนินการ ประเมินผลการด�าเนินการ
โดย ผู้สอน/ผู้นิเทศลงลายมือชื่อ รับรอง
ว่านักศึกษาได้เข้าร่วมในกิจกรรมการ
ตรวจสอบ (time out) หรือกิจกรรมอื่นๆ

การดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัย: ความเสี่ยงและการป้องกัน MCQ/MEQ

ทราบสาเหตุหลักของความผิดพลาด และของความ
เสี่ยงในสถานปฏิบัติงาน

Essay/MEQ

เข้าใจว่าข้อจ�ากัดของบุคลากรท�าให้เกิดความเสี่ยงได้
อย่างไร

Viva/Portfolio

ส่งเสริมให้ตระหนักเรื่องความเสี่ยงในสถานปฏิบัติงาน
โดยการระบุ และการรายงานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ส�าหรับผู้ป่วยและบุคลากร

Portfolio
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การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย: เหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ และสถานการณ์หวุดหวิด
เข้าใจถึงผลเสียที่เกิดจากความผิดพลาดและ 
ความล้มเหลวของระบบ

Essay/MEQ

ตระหนักถึงหลักการของการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับระบบการรายงานอุบัติการณ์
ของสถานปฏิบัติงาน

MEQ

เข้าใจหลักการของการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
และสถานการณ์หวุดหวิด

MEQ

เข้าใจประเด็นสุขภาพหลักของชุมชนของท่าน MCQ

ตระหนักถึงวิธีการที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานรับผิดชอบ 
“โรคที่ต้องรายงาน”

MCQ

เข้าใจหลักการของการจัดการเมื่อมีการระบาดของโรค MCQ

การดูแลผูป่้วยอย่างปลอดภยั: การควบคุมการตดิเช้ือ
เข้าใจการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ/ยาต้านไวรัส
อย่างระมัดระวัง

MCQ

ปฏิบัติเรื่องการท�าความสะอาดมือได้อย่างถูกต้อง และ
เทคนิคการปราศจากเชื้อ

MCQ

ใช้วิธีการลดการแพร่เชื้อระหว่างผู้ป่วยอยู่เสมอ OSCE

ทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถูกตรวจทางด้าน
รังสีรักษา

MCQ/MEQ

ทราบการส่งตรวจทางรังสีได้อย่างเหมาะสม MEQ

การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย: ความปลอดภัยใน
การใช้ยา
ทราบว่าปัญหาเรื่องยาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ 
ความผิดพลาด เรื่องการสั่งยาและการใช้ยา

MCQ

ทราบวิธีการสั่งยา และการใช้ยาอย่างปลอดภัย OSCE

ทราบวิธีการรายงานเมื่อพบปัญหาความคลาดเคลื่อน
ทางยา/สถานการณ์หวุดหวิดของหน่วยงาน

Portfolio
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การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย: บริบท
เข้าใจผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการสื่อสาร เช่น 
ความเป็นส่วนตัว สถานที่

MEQ

ใช้การสื่อสารที่ดี และเข้าใจบทบาทในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในระบบบริการสุขภาพ

OSCE

พัฒนากลวิธีเพื่อรับมือกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง OSCE

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย: การให้เกียรติและการยอมรับ
ปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างให้เกียรติและยอมรับ ซึ่งแสดง
ถึงความตระหนักและความไวต่อความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และภูมิหลัง

OSCE/mini-CEX

รกัษาไว้ซึง่ความเป็นส่วนตวัและการรกัษาความลบั
ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างชัดเจนและอย่างซื่อตรง และ
เคารพในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาของผู้ป่วย

OSCE/mini-CEX

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย: การให้ข้อมูล
เข้าใจหลักการของการสื่อสารที่ดี OSCE/mini-CEX/MSF

สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ดูแลในแนวทางที่เข้าใจได้ OSCE

ให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการรักษา
ของเขา

Portfolio

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย: การหารือกับครอบครัวหรือ
ผู้ดูแล
เข้าใจผลกระทบของพลวัตของครอบครัวที่มีต่อการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Portfolio

มั่นใจว่าครอบครัว/ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสมในการร่วมหารือ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ

Portfolio

เคารพบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย MEQ/portfolio

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย: การแจ้งข่าวร้าย 
เข้าใจความสูญเสียและความโศกเศร้า MEQ

เข้าร่วมในการแจ้งข่าวร้ายกับผู้ป่วยและผู้ดูแล OSCE

แสดงความเข้าใจและความเห็นใจ OSCE
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย: การให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง
เข้าใจหลักการของการให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง MEQ

มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนและได้รับการดูแลหลัง
จากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

OSCE

แสดงความเข้าใจผูป่้วยหลงัเกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ OSCE

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย: การร้องเรียน
เข้าใจปัจจัยที่อาจน�าไปสู่การร้องเรียน MEQ/portfolio

ตอบสนองต่อการร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้วิธีการของสถานที่นั้น

OSCE

ยอมรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการร้องเรียน OSCE
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10.	วิธีกำรประเมินหลักสูตร 
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

บทน�า
เนื้อหาในบทนี้ได้สรุปหลักการท่ัวไปของการประเมินผล หลังจาก

เอกสารฉบับนี้เผยแพร่ไปแล้ว องค์การอนามัยโลกวางแผนท่ีจะสร้าง 

เครื่องมือมาตรฐานในการประเมินหลักสูตรนี้

ในฐานะปัจเจกเราต้องท�าการประเมินผลในชีวิตประจ�าวัน ตั้งแต่

จะกินอะไร จะแต่งตัวอย่างไร ภาพยนตร์ที่ไปดูแล้วดีหรือไม่ เป็นต้น  

การประเมินผลเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการจัดการหลักสูตร และ 

ควรระบุวิธีประเมินผลไว้ในกระบวนการน�าหลักสูตรไปใช้ในสถาบัน  

หรือในโรงพยาบาล/ในห้องเรียน วิธีการที่ง่ายท่ีสุด โดยการให้นักศึกษา

ตอบแบบสอบถามว่า เขาคิดอย่างไรหลังจากได้เรียนเร่ืองความปลอดภัย

ของผูป่้วย ไปจนถงึวธิกีารทีซ่บัซ้อน โดยการให้อาจารย์ในคณะประเมินทัง้

หลักสูตร ซึ่งอาจใช้วิธีการส�ารวจ และการพูดคุยกลุ่มย่อยร่วมกันระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา การเข้าสังเกตการณ์การเรียนการสอน หรือใช้วธิกีาร

ประเมินผลแบบอื่นๆ

การประเมินผลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

• วางแผนการประเมิน

• รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

• เผยแพร่ผลการประเมินสูผู่มี้ส่วนได้ส่วนเสยี เพือ่น�าไปสูก่ารด�าเนนิ

การต่อไป
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Evaluation	กับ	assessment	ต่ำงกันอย่ำงไร
ค�าว่า evaluation และ assessment อาจท�าให้เกิดความสับสน 

เน่ืองจากบางประเทศค�าสองค�านี้ใช้แทนกันได้ ความแตกต่างที่บอกได้

ง่ายที่สุดคือ assessment เป็นการวัดการปฏิบัติงานของนักศึกษา ขณะที่ 

evaluation เป็นการวัดว่าผูส้อน สอนอะไร สอนอย่างไร ข้อมูล assessment  

จะรวบรวมจากแหล่งเดียวคือ นกัศกึษา ในขณะทีข้่อมูล evaluation อาจรวบรวม

จากหลายแหล่ง (นักศึกษา ผู้ป่วย ผู้สอน และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

Assessment = การปฏิบัติของนักศึกษา

Evaluation = คุณภาพของวิชา/หลักสูตร/คุณภาพของการสอน

ขั้นที่ 1 การวางแผนการประเมิน 

ประเมินอะไร

ขั้นแรกของการวางแผนประเมินผลคือ ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ

ประเมนิอะไร ต้องการประเมินเฉพาะชัว่โมงเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย 

หรอืต้องการประเมินท้ังหลักสูตร หรือต้องการประเมินศกัยภาพของผูส้อน

ในการน�าแนวคิดไปสอน หรือต้องการประเมินประสิทธิภาพการสอน  

การถ่ายทอดของครู ประเด็นของการประเมินอาจจัดแบ่งเป็นแต่ละด้านได้

ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้านหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ หรือด้านบุคคล [1] และทุก

ประเด็นสามารถน�าไปใช้ได้กับการสอนในที่ต่างๆ 

ใครบ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีได้บ่อยครั้งในการประเมินการสอนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย อย่างไรก็ตามจ�าเป็นต้องระบุว่าผู้ท่ีสนใจ

จะฟังเร่ืองนี้ที่ส�าคัญที่สุดคือใคร เนื่องจากข้อมูลนี้จะเป็นตัวก�าหนดว่า 

ค�าถามท่ีการประเมินต้องการจะตอบคืออะไร ผู้ฟังท่ีส�าคัญท่ีสุดอาจเป็น

มหาวิทยาลัย คณาจารย์ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้สอน 

นักศึกษา หรือผู้ป่วย/สาธารณชน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอนัดับแรก หากท่านเป็นผูส้อนหวัข้อบทน�าเร่ืองความปลอดภยัของ
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ผู้ป่วย และต้องการทราบว่านักศึกษาตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไร

เป้าหมายของการประเมินคืออะไร

หลังจากระบุผู้ฟังหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญได้แล้ว ข้ันต่อไป

ต้องตัดสินใจว่า เราคาดหวังอะไรจากการประเมิน ค�าถามอะไรท่ีต้องการ

หาค�าตอบ ทั้งหมดนี้อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบทบาทของท่านใน

การให้การศึกษาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ตาราง A.10.1 ให้ตัวอย่าง

ค�าถามที่อาจใช้ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันดับแรก

ตาราง A.10.1. ตัวอย่างค�าถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค�าถามที่อาจใช้เพื่อการประเมินผล

ผู้บริหารโรงพยาบาล/ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในคลินิก

การสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยให้กับผู้ให้บริการสุขภาพ 
มีผลต่อการลดจ�านวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ท�าอย่างไรจึงจะน�าหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยไปสอน
ในสถาบันของท่านได้

ครูผู้สอนแต่ละคน ฉันได้ถ่ายทอดเนื้อหาในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนหัวข้อนี้หรือไม่
นักศึกษาได้ประยุกต์หลักการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในการปฏิบัติงานหรือไม่

การประเมินแบบใดที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดหรือแบบ (types or forms) ของการประเมิน แบ่งได้หลาย

แบบ ได้แก่ การประเมินเชิงรุก (proactive) การประเมินเพื่อขยายความ 

(clarificative) การประเมินแบบปฏิสมัพนัธ์ (interactive) การควบคุมก�ากับ 

(monitoring) และการประเมินผลกระทบ (impact) [2] แบบต่างๆ นี้มีความ

แตกต่างกันตามเป้าหมายเบ้ืองต้นของการประเมิน ระยะเวลาของการน�าไป

ประยุกต์ในหลักสูตร ประเภทของค�าถามทีต้่องการถาม และวธิกีารประเมิน

หลัก ตาราง A.10.2 ได้สรุปลักษณะของการประเมินผลแต่ละแบบ
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ตาราง A.10.2. รูปแบบของการประเมินผล

เป้าหมาย เชงิรกุ ขยายความ ปฏสัิมพนัธ์ ควบคุมก�ากบั ผลกระทบ

ทิศทาง
การประเมิน

สังเคราะห์ ขยายความ พัฒนาหรือ
ปรับปรุง

การอธิบายเหตุผล การอธิบาย
เหตุผล

การปรับความเข้าใจ การตรวจสอบได้

จดุเน้นหลกั บริบทของ
หลักสูตร

ทุกองค์
ประกอบ

การน�าไปสอน การน�าไปสอน การน�าไปสอน

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ระยะของ
การน�า
หลักสูตร
ไปใช้

ยังไม่ได้
น�าไปใช้

อยู่ในช่วง
พัฒนา

อยู่ในช่วงพัฒนา วางแผนลงตัว วางแผนลงตัว

น�าไปใช้แล้ว น�าไปใช้แล้ว

ช่วงเวลา
ของการ
น�าไปใช้

ก่อน ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง หลัง

วิธีการหลัก ประเมินความ
ต้องการ

Evaluation
assessment

การตอบสนอง การวิเคราะห์องค์
ประกอบ

อิงวัตถุประสงค์

ทบทวน
วรรณกรรม

การพัฒนา
ตรรกะ

การวิจัย 
ปฏิบัติการ

Devolved  
performance  
assessment

อิงความต้องการ

การรับรอง
คุณภาพ

การพัฒนา การวิเคราะห์ระบบ ไม่ยึดเป้าหมาย

การสร้างพลัง
อ�านาจ

กระบวนการ-
ผลลัพธ์

การทบทวน
คุณภาพ

สภาพความเป็น
จริง

การตรวจสอบ
การปฏิบัต ิ(audit)
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เป้าหมาย เชงิรกุ ขยายความ ปฏสัิมพนัธ์ ควบคุมก�ากบั ผลกระทบ

การเก็บ
รวบรวม
หลักฐาน

การทบทวน
เอกสาร  
ฐานข้อมูล

ใช้หลายวิธี 
ได้แก่ การ
วิเคราะห์
เอกสาร
หลายแหล่ง
การสมัภาษณ์
และการสังเกต

การสงัเกตการณ์
ในพื้นที่

การปฏิบัติงาน 
เชงิระบบซึง่ต้องการ
ระบบการจัดการ
ข้อมูล

มีการออกแบบ
การวิจัยล่วงหน้า
อย่างรอบคอบ

การเย่ียมพืน้ท่ี
การพูดคุย
กลุ่มย่อย  
และเทคนิค  
nominal group

แบบสอบถาม มีกลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลอง
หากเป็นไปได้

การสัมภาษณ์ การสังเกต

เดลไฟ  
(Delphi) 
เทคนิค 
ส�าหรับการ
ประเมินความ
ต้องการ

ข้อค้นพบ 
ได้แก่ การ
วางแผน
โครงการน�า
ไปปฏิบัติใน
องค์กร เพื่อ
น�าไปสู่การ
พัฒนาขวัญ
ก�าลังใจ

การพูดคุย 
กลุ่มย่อย

การทดสอบ และ
ข้อมูลเชิงปรมิาณ
ในแบบอื่นๆ

ระดับของ
โครงสร้าง ข้อมูล
ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ที่ใช้

การใช้ตัวชี้วัด 
และการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลการปฏิบัติ

พิจารณาผลลพัธ์
ทุกประเด็น ซึง่ต้อง
ใช้วิธีการสืบค้น 
(exploratory  
methods)  
และใช้ข้อมูล 
เชงิคณุภาพ

อาจดึงให้ผูป้ฏิบัติ 
(ครูผู้สอน) และ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
(นักศึกษา) เข้า
มามีส่วนร่วม
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เป้าหมาย เชงิรกุ ขยายความ ปฏสัิมพนัธ์ ควบคุมก�ากบั ผลกระทบ

ประเภท
ของค�าถาม

จ�าเป็นต้อง
มีหลักสูตรนี้
หรือไม่

ผลลัพธ์ที่
คาดหวังคือ
อะไร และ
หลักสูตรที่
จัดท�าขึ้นจะ
ช่วยให้เกิด
ผลลัพธ์นั้น
ได้อย่างไร

หลักสตูรต้องการ
ผลอะไร

หลักสูตรเข้าถึง
ประชากรกลุ่ม
เป้าหมายหรือไม่

หลักสูตรถูกน�า
ไปปฏิบัติตามที่
วางแผนไว้หรอืไม่

ทราบหรือไม่
ว่าหลักสตูรนี้
จะชี้ให้เห็น
ปัญหาอะไร

เหตผุลพืน้ฐาน
ของหลักสูตร
คืออะไร

หลักสูตรด�าเนิน
การไปอย่างไร

การน�าไปปฏิบัติ
ท�าให้เกิดเป้าหมาย
ที่วางไว้ และเทียบ
กับที่อื่น 
(benchmarks) 
ได้หรือไม่

เป้าหมายที่ตั้งไว้
บรรลุผลหรือไม่

องค์ประกอบ
อะไรที่ควร
ต้องปรับเพื่อ
ให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ตั้งไว้
ให้ได้มาก
ที่สุด

การน�าไปปฏิบัติ
ได้ผลดีหรือไม่

การน�าไปปฏิบัติใน
แต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกันอย่างไร

ความต้องการของ
นักศึกษา ผู้สอน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสตูรได้รบั
การตอบสนอง
หรือไม่

อะไรที่เป็น
แนวปฏิบัตท่ีิดี

หลักสูตรนี้
จะเป็นจริง
หรือไม่

การน�าไปปฏิบัติ
ไปด้วยกันกับ
แผนของหลกัสูตร
หรือไม่

ความแตกต่างหลัง
จากน�าไปปฏิบัติ
เปรียบเทียบกับ
1 เดือน/ 6เดือน/ 
1 ปีที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร

ผลลัพธ์ที่ไม่ได้
ตั้งใจมีอะไรบ้าง
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เป้าหมาย เชงิรกุ ขยายความ ปฏสัิมพนัธ์ ควบคุมก�ากบั ผลกระทบ

ประเด็นใด
ของหลักสูตร
ที่จะสามารถ
ปรับได้ เพือ่ให้
เกิดประโยชน์
ในการควบคุม
ก�ากับส�าหรับ
การประเมิน
ผลกระทบ

การน�าไปปฏิบัติ
ควรปรับปรุง
อะไรบ้างเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพ

องค์กรจะต้อง
เปลี่ยนแปลง
อะไรบ้างเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพ

ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง

การน�าหลักสูตร
นี้ไปปฏิบัติท�าให้
เกิดผลลัพธ์ที่
แตกต่างอย่างไร

ท�าอย่างไรจึงจะ
ปรับหลักสูตรให้มี
ประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น

หลกัสูตรนีส่้งผล
ต่อบางกลุ่ม
มากกว่ากลุม่อืน่ๆ 
หรือไม่

มีพื้นที่ใดที่น�า
หลักสูตรไปปฏิบัติ
และต้องการความ
สนใจพิเศษ เพื่อให้
ม่ันใจในประสทิธผิล

หลักสูตรนี้มี
ความคุ้มค่าหรือไม่ 
(cost-effective)

แหล่งข้อมูล: Adapted from Owen J. Program evaluation: forms and approaches, 2006 [1].

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

มีแหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเด็นการประเมิน

มากมาย ที่ต้องพิจารณาในการประเมินหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย 

การตัดสินใจเลือกอะไร จ�านวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการประเมิน 

รูปแบบ ขอบเขต และขนาดของโครงการ



214  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 2

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้แก่

• นักศึกษา (ในอนาคต ในปัจจุบัน ในอดีต และผู้ที่ลาออกไป)

• ตนเอง [การมีส่วนร่วมในการสะท้อนคิดเก่ียวกับตนเอง (self-

reflection)]

• เพื่อนร่วมงาน (ผู้ร่วมสอน ผู้สอนคนอื่นๆ ผู้สอนประจ�ากลุ่มย่อย 

อาจารย์พิเศษของหลักสูตร)

• ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ/ในการวางแผนการสอน

• เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร

• ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วและผู้จ้างงาน (เช่น โรงพยาบาล)

• เอกสารและรายงานต่างๆ (เช่น เอกสารประกอบการสอน รายงาน

การประเมินนักศึกษา)

ข้อมลูอาจจะเกบ็รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างตน้ ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสะท้อนคิดเก่ียวกับตนเอง แบบสอบถาม 

การพูดคุยกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์รายบุคคล การสังเกต และการศึกษา

เอกสาร/บันทึกต่างๆ

การสะท้อนคิดเกี่ยวกับตนเอง (self-reflection) 

การสะท้อนคิดเก่ียวกับตนเองเป็นกิจกรรมทีส่�าคญัอย่างหนึง่ส�าหรับ

ผูส้อนทกุคน และมีบทบาทส�าคญัในการประเมินผล วิธกีารสะท้อนคิดท่ีได้ผล 

ได้แก่

• บันทึกประสบการณ์การสอนของท่าน (ในกรณีนี้ เป็นเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย) หรือบันทึกข้อมูลป้อนกลับท่ีได้รับ

จากคนอื่น

• อธิบายความรู ้สึกของท่าน และท่านรู ้สึกประหลาดใจหรือไม ่

กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น

• ประเมินประสบการณ์ของท่านอกีคร้ังหน่ึง ในบริบทของข้อสมมุตฐิาน

ที่ท่านตั้งขึ้น [3]

 - ข้อสมมุติฐานเหล่านั้นดีหรือไม่ ท�าไม ท�าไมไม่ใช่
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การได้ลงมือสะท้อนคิดเกี่ยวกับตนเอง จะช่วยให้เกิดการพัฒนา

มุมมองใหม่ๆ และความมุ่งม่ันมากขึน้ในการท่ีจะพฒันาหลกัสตูร และ/หรือ

การพัฒนาการสอน

แบบสอบถาม

การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีที่ใช้ง่าย และใช้กันมากท่ีสุดในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ท�าให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของผู้ตอบ [4] หากทา่นสนใจท�าวจิัยและเผยแพร่ผลงาน จ�าเป็น

ต้องใช้แบบสอบถามท่ีถูกตรวจสอบความเที่ยงตรงและมีการเผยแพร ่

มาก่อน ซึง่จะท�าให้ประหยดัเวลาและทรัพยากรค่าใช้จ่าย นอกจากนีท่้านยงั

สามารถเปรียบเทยีบผลกบัการศึกษาอืน่ๆ ท่ีใช้เคร่ืองมือเดียวกัน จงึจ�าเป็น

ว่าทุกคร้ังท่ีจะท�าวิจัยต้องเร่ิมด้วยขั้นแรกคือ ทบทวนวรรณกรรมเพื่อดูว่า 

มีเครื่องมืออะไรที่มีอยู่แล้ว

มักพบบ่อยครั้งว่าผู้สอน/หรืออาจารย์/หรือมหาวิทยาลัย เลือกที่ 

จะพัฒนาเคร่ืองมือข้ึนมาใหม่ส�าหรับใช้ในงานวิจัย แบบสอบถามอาจเป็น

ค�าถามปลายเปิด/ปลายปิด และอาจมีได้หลายรูปแบบ อาทิ มีช่องให้กา

เคร่ืองหมาย ให้ประมาณค่า (rating scales) หรือเป็นช่องว่างให้เตมิข้อความ 

(free text) การออกแบบแบบสอบถามที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้ได้ข้อมูล

ทีมี่คณุภาพ และส่วนใหญ่จะเน้นให้เห็นความส�าคัญของการเขยีนองค์ประกอบ

ของหลักสูตร (layout) แล้วสร้างข้อค�าถามให้เหมาะสม [5] ท่านอาจจะต้อง

ค้นคว้าเอกสารอ้างองิ หรือแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ ก่อนทีจ่ะลงมือสร้างแบบสอบถาม

ส�าหรบัการประเมินการสอน หรือประเมินหลักสตูรเร่ืองความปลอดภยัของ

ผู้ป่วย

การพูดคุยกลุ่มย่อย (Focus groups)

การพูดคุยกลุ่มย่อยมีประโยชน์ในแง่เป็นวิธีการท่ีจะค้นหามุมมอง 

ความคิดเห็นของนักศึกษาและของผู้สอน [6] วิธีนี้ท�าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

มากกว่าแบบสอบถาม และช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการถาม วิธีนี้ใช้

การพูดคุยอย่างมีปฏิสัมพันธ์เพื่อค้นหาทัศนคติต่อประสบการณ์การปรับ

เปล่ียนหลักสูตร วิธีนี้อาจใช้ร่วมกับแบบสอบถามหรือวิธีการเก็บข้อมูล
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อืน่ๆ เพือ่เป็นการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (triangulating) การใช้วิธกีารนี้

อาจมีความแตกต่างในแง่ของโครงสร้างและวิธีการ ตั้งแต่เป็นการพูดคุย

แบบไม่เป็นทางการ ไปจนถึงการประชุมที่เป็นรูปแบบและเป็นทางการ 

ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีและระดับของการวิเคราะห์ท่ีต้องการ บางคร้ังอาจ

ต้องใช้การบันทึกเทปเสียงหรือเทปวีดิทัศน์มาช่วย หรือมาใช้แทนในการ

จดบันทึกการประชุม

การสัมภาษณ์รายบุคคล

การสัมภาษณ์รายบุคคลเป็นโอกาสท่ีจะได้สืบค้นในเชิงลึกเก่ียวกับ

ทศันคตต่ิอการทีจ่ะปรบัเปล่ียนหลักสตูร หรือต่อประสบการณ์หลงัจากการ

ปรับเปล่ียนหลักสูตร เช่นเดียวกับการพดูคุยกลุ่มย่อย รูปแบบการสมัภาษณ์

รายบุคคลอาจจะเป็นแบบเปิดกว้าง ไม่มีโครงสร้าง หรือกึ่งโครงสร้าง หรือ

มีโครงสร้างชัดเจน แม้ว่าวิธีนี้จะท�าให้ได้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ที่แคบ

กว่าการพูดคุยกลุ่มย่อย แต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้เจาะลึกความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ของคนๆ นั้น การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวอาจเป็นวิธีที่ดีที่จะได้

ข้อมูลเชิงประเมินผลจากเพื่อนร่วมงาน ผู้สอนหรือผู้นิเทศ หรือผู้น�า/ผู้

บริหารของหน่วยงาน

การสังเกต

ส�าหรับการประเมินบางรูปแบบ อาจจ�าเป็นต้องใช้การสังเกตการ

สอนในชัว่โมงความปลอดภัยของผูป่้วย เพือ่จะได้เข้าใจอย่างลึกซึง้ว่าเนือ้หา

ถูกถ่ายทอดอย่างไร/หรือถูกรับรู้อย่างไร การสังเกตควรมีการจัดตาราง

เพื่อวางกรอบของการสังเกต กรอบการสังเกตอาจมีหลายแบบ ตั้งแต่ไม่มี

โครงสร้าง (เช่น เป็นการบันทึกการสังเกต) หรือมีโครงสร้างชัดเจน (เช่น 

ผู้ประเมินให้คะแนนในประเดน็ที่มกีารพิจารณาไว้ล่วงหนา้ และให้ข้อเสนอ

ในแต่ละประเด็น) 

การศึกษาเอกสาร/บันทึกต่างๆ

ในส่วนหนึง่ของการประเมินผล ท่านอาจต้องการดูเอกสารหลกัฐาน

ต่างๆ หรือข้อมูลเชิงสถิติ เช่น เอกสารประกอบการสอนที่แจกนักศึกษา 
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หรือรายงานที่รวบรวมสรุปการปฏิบัติงานของนักศึกษา ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ 

รายงานเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีเ่กิดขึน้ในโรงพยาบาล เป็นต้น ท้ังนีข้ึน้

อยู่กับค�าถามของการประเมินของท่าน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลท่ีท่านมีอาจมาจากวิธีการเดียวหรือหลายวิธี แต่ไม่ว่าจะเป็น 

กรณีใดก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินผลจะต้องค�านึงถึง 

สามส่วนที่มีความเชื่อมโยงกัน [1]

• การแสดงข้อมูล (data display) - มีการรวบรวมข้อมูลท่ีเก็บมา

เพื่อแสดงในรูปแบบที่มีความหมาย

• การลดข้อมูล (data reduction) - น�าข้อมูลดิบทีร่วบรวมได้ มาท�าให้

เข้าใจง่าย และปรับให้อยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถน�าไปใช้งานได้ หรอื

ใช้ประโยชน์ได้

• การสรุป (conclusion drawing) - การสร้างความหมายจากข้อมูล

ที่สอดคล้องกับค�าถามการประเมินผลของท่าน

ขั้นที่ 3 การเผยแพร่ผลการประเมินและการน�าสู่การปฏิบัติ

บ่อยคร้ังมากที่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลไม่ได้

น�าสู่การปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ข้ันแรกต้องม่ันใจ

ว่าข้อมูลท่ีมีคุณค่าเหล่านี้ ได้ถูกสะท้อนกลับไปอย่างมีความหมายให้กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด หากเป็นการประเมินผลเร่ืองคุณภาพของการ

เรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ผลลัพธ์ที่ได้ (เช่น ผลท่ีได้

จากแบบสอบถามจากนักศึกษา การสังเกตการณ์การสอนจากเพื่อนร่วม

งาน) ควรจะถูกถ่ายทอดให้กับผู้สอน หรือได้น�าไปพูดคุยกับผู้สอน แทนที่

จะรายงานให้กับผูบ้ริหารเท่านัน้ บรงิโก (Brinko) [7] ได้รายงานการทบทวน

วรรณกรรมไว้อย่างดีเยี่ยมเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) 

ในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งให้กับผู้ร่วมงานและนักศึกษา ความ

ส�าคญัของเร่ืองนีอ้ยู่ท่ีว่า ข้อมูลป้อนกลบัต้องเป็นการให้ก�าลังใจ ให้เกิดการ

พฒันาหรือการปรับปรงุให้ดีขึน้ หากการประเมินผลเน้นท่ีประสิทธภิาพของ

หลักสูตรทีจ่ะท�าให้เกิดความปลอดภยัส�าหรับผูป่้วย ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
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เพือ่การปรบัปรงุจะต้องถกูสือ่สารให้กับทกุฝ่ายทีมี่ส่วนร่วมในการด�าเนนิการ 

(เช่น สถาบนั อาจารย์ในสถาบัน และในระดับผู้สอนและนักศึกษา) รูปแบบ 

ของการเผยแพร่ต้องท�าอย่างมีความหมายและเหมาะสม การสือ่สารอย่างมี 

ประสิทธิภาพถึงผลการประเมินทั้งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เป็นตัวเร่ง

ส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิดการปรับปรุงการสอนเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย 

และการออกแบบหลักสูตร

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
ท่านอาจพบว่าแหล่งทรัพยากรตามรายการข้างล่างนี ้เป็นประโยชน์

ส�าหรับการออกแบบการประเมิน และการด�าเนนิการประเมินในข้ันตอนต่างๆ

DiCicco-Bloom B, Crabtree BF. The qualitative research interview. 

Medical Education, 2006, 40:314-321.

Neuman WL. Social research methods: qualitative and quantitative 

approaches, 6th ed. Boston, Pearson Educational Inc, Allyn and 

Bacon, 2006.

Payne DA. Designing educational project and program evaluations: a 

practical overview based on research and experience. Boston, Kluwer 

Academic Publishers, 1994.

University of Wisconsin-Extension. Program development and 

evaluation, 2008

(http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/; accessed 17 February 

2010).

Wilkes M, Bligh J. Evaluating educational interventions. British Medical 

Journal, 1999, 318:1269-1272.
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11.	เครือ่งมอืในเวบ็และแหล่งค้นคว้ำ
แต่ละหัวข้อมีชุดเคร่ืองมือและแหล่งค้นคว้าท่ีคัดเลือกมาจาก

เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) และได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากร

วิชาชีพสุขภาพต่างๆ และนักศึกษาสามารถน�าไปพัฒนาการให้บริการ

สขุภาพแก่ผูป่้วย เราได้เลือกเฉพาะเคร่ืองมือและแหล่งทรัพยากรท่ีมีอยู่บน

อนิเตอร์เนต็ท่ีสามารถเข้าถงึได้ง่าย ทีอ่ยูข่องเว็บท้ังหมดท่ีได้เข้าถึงสดุท้าย

คือ เดือนมกราคม 2011

ในรายการค้นคว้ายงัรวมถึงตวัอย่างของ แนวทางปฏิบัต ิ(guidelines) 

รายการตรวจสอบ (checklists) เว็บไซต์ (web sites) ฐานข้อมูล (databases) 

รายงาน และรายการแสดงข้อเท็จจริง (fact sheets) เคร่ืองมือดังกล่าว 

มีจ�านวนน้อยมากที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเป็นทางการอย่างเข้มข้น  

วิธีการปฏิบัติงานในเร่ืองคุณภาพส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองกระบวนการ 

และคุณภาพของการบริการ ซึ่งใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเล็ก ในบริบทท่ีค่อนข้าง 

เฉพาะ [1] เช่น ในหอผู้ป่วย ในหน่วยงานกายภาพบ�าบัด หรือในคลินิก 

เป็นต้น

ส่วนใหญ่การริเริ่มเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย เกิดจากการท่ี

บุคลากรวิชาชีพได้ประเมินกระบวนการดูแลผู้ป่วยตามข้ันตอนต่างๆ ฅ

การท�าเช่นนีท้�าให้สามารถบอกได้ว่า การวางแผนการเปล่ียนแปลงได้สร้าง

ความแตกต่างในการดูแลผูป่้วย หรอืผลลัพธ์ทีเ่กิดกับผูป่้วยเพยีงใด การให้

ความส�าคัญกับการวัด จึงเป็นขั้นตอนที่จ�าเป็นและส�าคัญในการสอนเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย เพราะหากไม่มีการวัด จะทราบได้อย่างไรว่า 

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน แม้ว่านักศึกษาจะไม่ถูกคาดหวังให้วัดผลลัพธ ์

เม่ือเขาจบการศึกษา แต่เขาควรจะต้องคุ้นเคยกับวงจร PDSA ซึ่งเป็น 
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ความเกี่ยวข้องกับวงจร PDSA
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12.	วิธีที่จะสนับสนุนกำรเรียน 
กำรสอนเรื่องควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วยในประเทศต่ำงๆ

เรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ
ในปี ค.ศ. 2002 ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ได้บรรลุ

ข้อตกลงในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เร่ืองความปลอดภัย

ของผู ้ป่วย ด้วยตระหนักในความส�าคัญจากหลักฐานทางวิชาการท่ีชี้ 

ให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่ต้องลดอันตราย และความทุกข์ยากของผู้ป่วยและ

ครอบครวั และผลดทีางด้านเศรษฐกิจจากการปรับปรุงเร่ืองความปลอดภยั

ของผู้ป่วย รายงานวิจัยปัญหาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยท่ีได้รับ

จากการบริการสุขภาพมาจากหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา 

เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ข้อกังวล

เร่ืองความปลอดภัยของผู ้ป ่วยเป็นเร่ืองสากล และความห่วงใยใน

เร่ืองการรายงานเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีต่�า่กว่าความเป็นจริง ในขณะ

ท่ีการวิจัยเก่ียวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากประเทศ

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศใน

ยโุรป กลุ่มผูเ้รียกร้องสทิธคิวามปลอดภยัของผูป่้วยปรารถนาท่ีจะเหน็เร่ืองนี ้

ถูกน�าไปปฏิบัติทั่วโลก ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศที่มีศักยภาพที่จะท�า 

การศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานเท่านั้น การท�าให้เรื่องนี้ถูกน�าไปปฏิบัต ิ

ในประเทศต่างๆ จ�าเป็นต้องใช้วิธีใหม่ในการให้การศึกษาแก่ผู้ท่ีจะเป็น

แพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพในอนาคต
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โลกาวิวัฒน์

การเคลื่อนไหวทั่วโลกของพยาบาล แพทย์ และบุคลากรในวิชาชีพ

สุขภาพอ่ืนๆ ท�าให้เห็นโอกาสท่ีจะขยายเร่ืองนี้เข้าไปในการศึกษา และ 

การอบรมในระดับหลังปริญญา การขับเคล่ือนของนักศึกษา กลุ่มผู้สอน 

และเครือข่ายของผู้เช่ียวชาญระดับนานาชาติในการออกแบบหลักสูตร  

จัดท�ารายละเอียดการสอน และวิธีการประเมิน สอดประสานกับความร่วม

มือของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น (local campus) และสถานปฏิบัติงาน 

ท�าให้บรรลุข้อตกลงในการพฒันาเป็นแนวปฏิบัตท่ีิดีในการให้การศึกษาเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า สภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู ้ให้

บริการสุขภาพในโลกสูงถึง 4.3 ล้านคน ภาวะสมองไหลของผู้ให้บริการ

สุขภาพขึ้นอยู ่กับภาวะวิกฤตในประเทศก�าลังพัฒนา มีหลักฐานว่าใน

ประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งได้ลงทุนเตรียมด้านการศึกษาบุคลากรของตนเพือ่

ให้บริการสุขภาพ ได้เหน็ทรัพยากรของเขาค่อยๆ หลดุหายไป ด้วยแรงดึงดูด

ของระบบบรกิารในประเทศทีม่กีารปรบัเปลีย่นระบบ และมฐีานะเศรษฐกจิ

ที่ดีกว่า ซึ่งก็ก�าลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเช่นเดียวกัน

ภาวะโลกาวิวัฒน์ของระบบบริการสุขภาพ ผลักดันให้นักการศึกษา

ในวชิาชพีบริการสุขภาพมองเหน็ภาพความท้าทายในการเตรียมนกัศกึษา

เพื่อปฏิบัติงาน ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการเตรียมเพื่อปฏิบัติงานในประเทศ

ของตนเองเท่านั้น แต่ต้องเตรียมให้พร้อมส�าหรับที่จะปฏิบัติงานในการให้

บริการในระบบที่แตกต่างด้วย ฮาร์เดน (Harden) [3] อธิบายรูปแบบสาม

มิติของแพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งเก่ียวข้องกับระบบการศึกษาของวิชาชีพ 

สุขภาพอื่นๆ เช่นกัน มิติทั้งสามประกอบด้วย

• นักศึกษา (ระดับชาติ/ท้องถิ่น หรือ นานาชาติ)

• ผู้สอน (ระดับท้องถิ่น หรือ นานาชาติ)

• หลักสูตร (ระดับท้องถิ่น  น�าเข้า หรือ นานาชาติ) 

วิธกีารด้ังเดิมท่ีใช้ในการเรยีนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วย 

นักศึกษาและผู้สอนในประเทศใช้หลักสูตรของประเทศนั้นๆ แต่ในรปูแบบ 

ของผู ้จบการศึกษา หรือผู ้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจาก
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ประเทศหนึ่งเสาะแสวงหาหลักสูตรที่สอนในอีกประเทศหนึ่ง และหลักสูตร

อาจถูกพัฒนาข้ึนมาจากผู้สอนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นประเทศ 

ทีส่าม ในรูปแบบของพื้นที่เป็นวิทยาเขต นักศึกษามักจะเป็นคนในท้องถิ่น  

แต่หลักสตูรมักจะเป็นหลักสูตรนานาชาต ิและการสอนจะเป็นความร่วมมือ

ระหว่างผู้สอนนานาชาติกับผู้สอนในท้องถิ่น

ประเด็นส�าคัญอันดับต่อมาของความเป็นนานาชาติของการศึกษา

ในสาขาบริการสุขภาพ ก็คือ ความสามารถที่จะจ่ายส�าหรับเทคโนโลยีการ

เรียนทางอิเลคโทรนิคส์ (e-learning technologies) ซึ่งจะเอื้อให้การสอน 

เกิดขึ้นได้ท่ัวโลก ในลักษณะที่ผู้ผลิตอุปกรณ์และทรัพยากรเรื่องการสอน  

ผูส้อนหรือผูใ้ช้ทรัพยากร และนกัศกึษาซึง่ไม่จ�าเป็นต้องไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยั 

ในโรงพยาบาล หรือเข้าไปในชุมชนในเวลาเดียวกัน

หลักสูตรในแบบเดิมเน้นเรื่องการเคลื่อนที่ (mobility) ของนักศึกษา 

ผู้สอน และหลักสูตรข้ามพรมแดนของสองประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกัน  

ด้วยความคาดหวังอย่างเต็มที่ว่า ประเทศท่ีเป็นผู้ด�าเนินการจะสามารถ

ท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เมื่อจบการศึกษา

แนวทางใหม่ท่ีน�ามาใช้ในการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ในหลักสูตรระดับนานาชาติ คือแนวคิดบูรณาการ การผสมผสานเข้าไป 

ในหลักสูตรที่ใช้อยู่ และต้องการความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหลาย

แห่งในหลายประเทศ แนวทางการปฏิบัตินี้ หลักการความปลอดภัยของ 

ผูป่้วยถกูน�ามาสอนในบริบทของโลก มากกว่าท่ีจะสอนในบรบิทของประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง

รูปแบบใหม่นี้ท�าให้เกิดความหลากหลายในแง่ของความท้าทาย 

และโอกาสส�าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการเรียนการสอน

เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย คูมื่อหลักสตูรนีจ้ะเป็นฐานท่ีดีส�าหรับเร่ืองนี้ 

สิง่ส�าคัญคอืต้องยดึถอืเกณฑ์มาตรฐานสากลเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย 

ในสถาบันการศึกษาต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่าหลักการของเรื่อง

นี้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร หลักสูตรที่เน้นระดับท้องถิ่น จ�าเป็นมากที่แต่ละ

ประเทศต้องเรียนรู้และปรับเนื้อหา ตัวอย่างที่ดีส�าหรับหลักสูตรนานาชาติ 

ก็คือการจัดประสบการณ์ในโรงเรียนแพทย์เสมือนจริง (virtual medical 

schools) [4] โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่งได้ร่วมมือกันสร้าง
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โรงเรียนแพทย์เสมือนจริง เพือ่ทุม่เทให้กับการขยายการเรียนการสอนในเร่ือง

นี ้รูปแบบนีส้ามารถน�าไปปรับใช้ในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยได้ โครงการ

การศกึษาส�าหรับประชาชนทกุคนทีจ่ะเข้าถงึได้ [People’s Open Access 

Education Initiative: Peoples-uni (http://www.peoples-uni.org/; accessed 

17 February 2011)] ได้สร้างหลักสตูรทางเวบ็ เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย 

ส�าหรับบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักสูตร 

หลังปริญญาที่มีราคาแพง

องค์ประกอบของหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยเสมือนจริง  

อาจประกอบด้วย

• ห้องสมุดเสมือนจริง ทีช่่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งค้นคว้า เคร่ืองมือ 

และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และสามารถสืบค้นวารสารทาง

วิชาการเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยในระดับนานาชาติ (เช่น 

หัวข้อต่างๆ)

• บริการ “ถามผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ และ

สามารถถามค�าถามผู้เชี่ยวชาญเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย 

จากประเทศต่างๆ ได้

• ธนาคารของกรณีผู้ป่วยเสมือนจริงท่ีเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัย

ของผู้ป่วย ซึ่งเน้นเรื่องอันตรายด้านจริยธรรม การเปิดเผยข้อมูล 

และการขอโทษ

• วิธีการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ซึ่งค�านึงถึงความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรม และเคารพในศักยภาพของผู้ป่วย

• การจัดท�าธนาคารเคร่ืองมือประเมินผล (assessment bank)  

ทีป่ระกอบด้วยหวัข้อท่ีใช้ประเมินความปลอดภยัของผูป่้วย เพือ่น�า

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [ตัวอย่างเช่น ธนาคารเครื่องมือประเมินผล

นกัศึกษาของฮ่องกง (the Hong Kong International Consortium 

for Sharing Student Assessment Banks) เป็นกลุม่ของโรงเรียน

แพทย์ระดับนานาชาตทิีไ่ด้รวบรวมหวัข้อ แบบประเมิน ท้ังประเมิน

ระหว่างการด�าเนนิงาน (formative) และประเมินผลลัพธ์ (summative) 

ในทุกแง่มุมส�าหรับหลักสูตรโรงเรียนแพทย์]
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ผู ้เชี่ยวชาญเร่ืองความปลอดภัยของผู ้ป่วย และนักพัฒนาการ

ศึกษามีจ�านวนน้อย และบุคคลเหล่านี้อยู่ห่างกัน และปฏิบัติงานแยกกัน 

นี่เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างนวัตกรรม และ 

การพัฒนา จึงมักส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ซ�้าซ้อนโดยไม่จ�าเป็น รวมถึง

การใช้ทรัพยากร และการคิดกิจกรรมการเรียน การมีกลุ่มคิดเร่ืองวิธีการ

ให้การศึกษาเร่ืองนี้ในระดับนานาชาติอาจสร้างความม่ันใจได้ว่า สามารถ

พัฒนาศักยภาพของการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ และ

สามารถขยายการอบรมไปได้ทัว่โลก นีเ่ป็นหนทางทีป่ระเทศพฒันาแล้วจะ

ได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรกับประเทศก�าลังพัฒนา
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ค�าน�า
เสยีงสะท้อนทีส่ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาลได้รับจากสถาน

พยาบาลต่างๆ คือต้องการผู้จบการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภัยท่ีเพียงพอในการที่จะรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ สามารถร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความ

ปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วยร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพของสถาน

พยาบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่สุดที่

เป็นไปได้

ด้วยตระหนักในความส�าคัญดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงได้

ประมวลองค์ความรู้ กรณีศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในเร่ืองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยข้ึน เพื่อให้ประเทศต่างๆ น�าไป

ประยกุต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เป็นสิง่ท่ีช่วยให้สถาบนัการศกึษา

สามารถเริ่มต้นจัดการศึกษาในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

สถาบันขอขอบคณุผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุท่าน ทีมี่ส่วนในการแปลและ

เรยีบเรยีงคู่มือฉบับนีเ้ป็นภาษาไทย ซึง่ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ได้

เกิดการตั้งประเด็นค�าถาม ค้นหาค�าตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไป

ด้วย

สถาบันหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดการศึกษา

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วย ทั้งในสถาบันการ

ศึกษาและสถานพยาบาลต่างๆ เป็นทรัพยากรพื้นฐานส�าหรับการต่อยอด
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นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมต่อกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างได้ผล และส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย เป็นระบบที่น่าไว้วางใจส�าหรับสังคมสืบไป

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ที่มาของการแปล
เหตุใดจึงมี WHO Patient Safety Curriculum Guide ฉบับภาษาไทย

Patient Safety หรือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่

ส�าคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์ทั่วโลก ประเทศไทยถึงแม้มีการ

พัฒนาในระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีช่องว่างใน

ระบบการบรกิารสขุภาพในเร่ืองการพฒันาระบบความปลอดภยัของผูป่้วย

ตลอดมา รวมถึงเม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการให้เกิดบริการทาง

สาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

การพัฒนาเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ความปลอดภัยอันน�ามาซึ่งประโยชน์และคุณค่าส�าคัญในระบบบริการ

สขุภาพนัน้ ควรเริม่ปลูกฝังแนวคดิและความส�าคญัเร่ือง Patient Safety ให้

กับบุคลากรทางสาธารณสุขตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาให้มีความตระหนัก

ในเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยว่าเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีต้องค�านงึถึงตลอดเวลา

ของการท�างาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการ

เรียนการสอนเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อยและไม่เป็นระบบ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 

มีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็น

ที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคล่ือน

วัฒนธรรมคุณภาพ (change catalyst) โดยวัตถุประสงค์ของ สรพ. ที่

ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 นอกจากด�าเนินการด้านการประเมินและ

รับรองแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีดี
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มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ ครอบคลุมการสร้างความร่วมมือ 

กับภาคส่วนต่างๆท้ังในและต่างประเทศ ด้วยบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว รวม

ถึงประสบการณ์จากการพัฒนาและเยี่ยมส�ารวจเพื่อประเมินและรับรอง

สถานพยาบาลมากว่า 20 ปี สรพ.จะได้รับเสียงสะท้อนจากบุคลากรทาง

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ที่ต้องการให้มีการเรียนการสอนบุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาให้มี

ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยก่อนมาปฏิบัติงานจริง

กับผู้ป่วย สรพ.จึงเริ่มประสานด�าเนินการเพื่อจะน�าความรู้แนวคิดเร่ือง

ดังกล่าวเข้าสู่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาซ่ึงพบว่าหลักสูตรการ

เรียนการสอนเร่ืองดงักล่าว มีการพฒันาอย่างเป็นสากลโดยองค์การอนามัย

โลกซึง่ให้ความส�าคัญเร่ืองการศึกษาเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัของการพฒันา

เรื่อง Patient Safety 

เดือนกรกฎาคม 2556 สรพ.ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก

เพื่อขอเข้าร่วม WHO Patient Safety Program ในส่วน Education for 

Safer Care ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โดยได้มีการ

ท�าหนงัสือลงนามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง องค์การอนามัยโลก และสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการแปล WHO Patient 

Safety Curriculum Guide: Multi-Professional Edition ในเดือนกันยายน 

2556 เพือ่เผยแพร่และน�ามาประยกุต์ใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน

ในประเทศไทย และให้การสนบัสนนุ Dr Agnès Leotsakos Leader, Patient 

Safety Education and Global Capacity Building จาก องค์การอนามัยโลก 

มาสื่อสารลักษณะของหลักสูตรรวมถึงตัวอย่างหลักสูตรในเดือน มกราคม 

2557 และน�าทีมจากองค์การอนามัยโลกมาท�า Workshop: Training for 

the Trainer ที่ประเทศไทยในเดือน กันยายน 2557 ส่วนการแปลหลักสูตร

เป็นภาษาไทยนัน้ สรพ.ได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม และ 

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม เป็นผู้ด�าเนินการแปลและเรียบเรียง

การขับเคล่ือนในสถาบันการศึกษา สรพ.ใช้วิธีการขับเคลื่อนใน

แนวราบผ่านกลยุทธ์ Share-Chain-Shape-Change โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
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SHARE: สรพ.มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังโดย 

เริ่มจากการเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ

พยาบาล ร่วมประชุมครั้งแรกเม่ือ เดือนธันวาคม 2556 เพื่อรับฟังและแลก

เปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการน�าแนวคิด

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีสถาบันการศกึษาเข้าร่วมในคร้ังแรก 

จ�านวน 39 สถาบันการศึกษา (แพทย์ 25 ทันตแพทย์ 1 เภสัชกร 6 และ 

พยาบาล 18) จากการแลกเปลี่ยนคร้ังแรกพบว่า หลายสถาบันมีการน�า

แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและมีความสนใจจะน�า

แนวทางหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกไปเรียนรู้เพื่อบูรณาการแบบ

สหสาขาวิชาชีพ จึงสนับสนุนให้มีการแปลหลักสูตรดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

โดยให้สรพ.เป็นผู้ประสานงานกลาง และได้น�าแนวคิดการเรียนการสอน

เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมต่างๆ 

เช่น การประชุมของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ

การประชุมของพยาบาล เป็นต้น เมื่อมีสถาบันการศึกษาสนใจแนวคิดเพิ่ม

มากข้ึน จงึเกิดการสร้างวงแลกเปลีย่นเรียนรู้อกีคร้ังในเดือน มกราคม 2557 

ร่วมกับ Dr Agnès Leotsakos โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเพิ่มเป็น  

115 สถาบันการศึกษา และได้มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากการแลก

เปล่ียนเรียนรู้โดยตวัแทนสถาบันทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยสรุปดังนี ้ทุกสถาบัน

การศกึษาเหน็ด้วยกับการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพือ่พฒันาแนวทาง

การน�า WHO Patient Safety Curriculum Guide มาประยุกต์ใช้ โดยควร

แปลเนือ้หาหลักสตูรดังกล่าวเป็นภาษาไทย และควรมีการด�าเนนิการจดัการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

(Training for the Trainer) ร้อยละ 94 เห็นด้วยกับการน�าเรื่องคุณภาพและ

ความปลอดภัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นหลักสูตรปกติ และควรมีองค์กรกลางที่

ประสานด�าเนินการเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 78 เสนอว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะในการสอนเรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วย ร้อยละ 77 เห็นด้วยกับการ

พัฒนาเป็นหลักสูตรแบบสหสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 75 เห็นว่าควรเริ่มมีการ

เรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยในผู้ป่วยตั้งแต่การเรียนการสอนของ
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นกัศกึษาทางด้านสาธารณสขุตัง้แต่ช้ันปีที ่1 แต่ปัจจบุนัมีเพยีง ร้อยละ 9 ของ

สถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเร่ืองดังกล่าว

เป็นหลักสูตรปกติ

CHAIN: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สรพ.เป็นผู้ประสานงาน

กลางเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เร่ิม

ต้นด้วยการมีเครือข่ายอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกันช่วย

ตรวจทานการแปลหนังสือคู่มือหลักสูตรโดยมี รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม 

เป็นหัวหน้าทีมการแปล เกิดการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในกลุ่ม

คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะทันตแพทย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงมีการลงนามความร่วม

มือในปฏิญญาว่าด้วย “การจัดการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ส�าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข” โดยกระทรวงสาธารณสุข องค์กร

ทีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบวชิาชพี สถาบันการศกึษา และสรพ. ร่วมกันแสดง

เจตจ�านงแสดงความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนการบูรณาการเร่ืองคุณภาพและ

ความปลอดภัยเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรสาธารณสุข 

ตามแนวทางในหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยที่องค์การอนามัยโลก

จัดท�าขึ้น และมีการตั้งคณะกรรมการกลางในการขับเคลื่อนและติดตาม

ประกอบด้วยตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสถาบันการ

ศกึษาทีส่มคัรใจเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการบรูณาการเรือ่งดงักล่าวในการ

เรียนการสอน 133 สถาบัน

SHAPE: มีการเผยแพร่คู่มือหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการเพื่อน�าไปศึกษา ประยุกต์ และบูรณาการในการเรียน

การสอนอย่างอิสระตามบริบทของแต่ละสถาบัน ในเบ้ืองต้นมีสถาบันการ

ศึกษาได้ทดลองออกแบบการน�าไปประยุกต์ใช้ถึง 98 สถาบัน และจะมี

การตดิตามการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป รวมถึงมีการวางแนวทางการ

ออกแบบ หลักสูตร เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับประเทศไทยจากคณะกรรมการกลาง

CHANGE: มีแนวทางการติดตามการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลลัพธ์

จากการน�าแนวคิด และเนื้อหาหลกัสูตร WHO Patient Safety Curriculum 

Guide ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล
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ปัจจบัุนสถาบันการศกึษาทุกแห่งมีเนือ้หาวชิาการและความรู้ในทาง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนมาก แต่ในชีวิตจริงของการท�างาน

ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขมีเร่ืองราวเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้อีก

มากมายเช่นกัน เพื่อสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในบทบาทหน้าที่คือการดูแลผู้ป่วยให้

ได้รบัการดูแลทีเ่หมาะสม ถกูต้องและปลอดภยัโดยการท�างานร่วมกันแบบ

สหสาขาวิชาชีพ และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนากระบวนการดังกล่าว

อย่างต่อเนือ่ง เนือ้หาในหลักสตูร WHO Patient Safety Curriculum Guide 

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีเป้าหมายเพือ่ให้บุคลากรทางสาธารณสขุทกุสาขา

วิชาชีพ สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ทุกคน เพราะเป็นเนื้อหาท่ีสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการท�างานซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและ

การเห็นความส�าคัญจากทุกภาคส่วน โดยสรพ.พร้อมเป็นผู้ประสานงาน

กลางในการขับเคล่ือนบูรณาการให้เกิดการเรียนการสอนในสถาบันการ

ศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรซึง่เป็นกุญแจส�าคญัของระบบสาธารณสขุให้เรียน

รู้และเข้าใจรวมถึงตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของ

ประชาชนตลอดไป

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รองผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ค�าชี้แจงวิธีการแปล
ผู้อ่านเป้าหมาย

การแปลได้ค�านงึถงึผูอ่้านเป็นส�าคัญ เดิมเข้าใจว่ามีแต่กลุ่มนกัวชิาการ

และนกัศกึษา แต่จากการประชมุมีความเหน็ว่าควรให้เจ้าหน้าทีท่กุระดับอ่าน

เข้าใจได้ด้วย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม จึงแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด 

(ดูการแปลค�าศัพท์ในภาคผนวกที่ 3) แต่บางค�าแปลแล้วอาจสงสัยค�าเดิม

จึงวงเล็บค�าเดิมไว้ด้วย

วิธีการแปล

1. พยายามให้ตรงกับความหมายเดิมให้มากที่สุด แต่ถ้าแปลตรง 

อ่านแล้วเข้าใจยาก จึงดัดแปลงเป็นส�านวนไทยๆ

2. การแปลนี ้มิได้มีจดุมุ่งหมายทีจ่ะบัญญตัศิพัท์ แต่ต้องการสือ่สาร

เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจจงึพยายามค้นความหมายเท่าทีมี่ใช้อยู ่ค�าท่ียงั

ไม่มีการบัญญัติไว้ได้ใช้ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบการแปล

1. It is …แปลเป็นภาษาไทยไม่ใช้ค�าว่า “มัน” ใช้ค�าอื่นแทนตาม

ความเหมาะสม

2. ปี ใช้เป็น ค.ศ.ท้ังหมด เพราะจะเข้ากับประโยคท่ีใช้ เช่น late 1990

3. เครื่องหมายวรรคตอน

 คอมมา ใช้เท่าที่จ�าเป็น

 Colon (“ : ”) ใช้ในกรณีที่ค่ันข้อความที่เป็นหัวข้อกับเนื้อหาท่ี

ตามมา Semicolon, full stop ไม่ใช้
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4. การเว้นวรรคของค�าว่า “เช่น” เว้นทั้งหน้าและหลังค�านั้นๆ

5. หน่วยวัดใช้ค�าเต็มทั้งหมด เช่น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้น 

  ในตาราง

6. การใช้ค�าภาษาไทยที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

 “เม่ือไหร่” เป็น “เม่ือใด”, “เท่าไหร่” เป็น “เท่าใด”, "ถ้า" เป็น "หาก"

7. “บุคลากรสุขภาพ” ใช้ค�าว่า “ผู้ให้บริการสุขภาพ”

 “งานดูแลสขุภาพ” ใช้ค�าว่า “งานบรกิารสขุภาพ” เพือ่ให้สอดคล้อง

กัน

ข้อวิตกกังวล

1. อาจแปลผิดความหมาย

2. อาจแปลชื่อคน เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้อง 

3. อาจแปลค�าศัพท์เฉพาะของสาขาต่างๆ ผิด

4. อาจมีความผดิพลาดทางเทคนคิ เนือ่งจากมีการแก้ไขหลายรอบมาก

เป้าหมายสูงสุดของการแปล

ทีมงานมีเจตนารมณ์ให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาและมุ่งเน้นการน�าไปใช้

เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป่้วย สร้างคุณภาพให้ระบบสขุภาพของประเทศ 

และมีความเป็นหนึ่งเดียวโดยร่วมมือกัน 

ทีมงานตั้งใจให้เนื้อหาและค�าแปลถูกต้อง และไม่ให้มีที่พิมพ์ผิด 

จึงช่วยกันตรวจแก้ไขหลายรอบ หากมีการใช้ภาษาที่มีข้อขัดแย้งหรือม่ีท่ี 

ผดิพลาด ขอให้ผูอ่้านให้ขอเสนอแนะมาตามอเีมล์ข้างล่าง เพือ่น�าไปปรับปรุง

ในการพิมพ์ครั้งต่อๆไป และใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เป้าหมายในอนาคต

1. เป็นหนังสือท่ีมีชีวิต มีการปรับปรุงเพิ่มเติมที่เป็นบริบทของ

คนไทยเข้าไป

2. หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานของการแปลค�าต่างๆที่จะใช้ต่อไป
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บทน�าของหัวข้อในคู่มือหลักสูตร 239

หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร 261

หัวข้อที่ 2 ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญ

 ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 307

หัวข้อที่ 3 การท�าความเข้าใจระบบและผลของความซับซ้อน

 ในการดูแลผู้ป่วย 331

หัวข้อที่ 4 การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม 359
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เล่ม 4
ส่วน	B	หัวข้อของคู่มือหลักสูตร

หัวข้อที่ 5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย 405

หัวข้อที่ 6 การท�าความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยง

 ทางคลินิก 437

หัวข้อที่ 7 การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล 471

หัวข้อที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล 509

เล่ม 5
ส่วน	B	หัวข้อของคู่มือหลักสูตร

บทน�าต่อหัวข้อที่ 9-11 555

หัวข้อที่ 9 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 557

หัวข้อที่ 10 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า 599

หัวข้อที่ 11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา 631
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ค�ำจ�ำกัดควำมของแนวคิดที่ส�ำคัญ
กรอบแนวคิดขององค์การอนามยัโลกส�าหรบัการจดักลุม่ระดับนานาชาติ 

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (v.1.1) รายงานทางด้านเทคนิคฉบับ

สุดท้าย 2009

1. Adverse reaction: อาการไม่พึงประสงค์ เป็นผลเสียท่ีเกิดข้ึนโดย

มิได้คาด เป็นผลมาจากการดแูลทีเ่หมาะสม ตามกระบวนการทีถ่กูต้อง 

ภายใต้บริบทที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

2. Agent: สาร วัตถุ หรือระบบ ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา

3. Attributes: คุณภาพ คุณสมบัติ หรือลักษณะของบางคน หรือบางสิ่ง

4. Circumstance: สถานการณ์หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์, 

agent, หรือบุคคลหนึ่งๆ

5. Class: กลุ่มหรือชุดของสิ่งท่ีคล้ายกัน

6. Classification: เป็นการจัดแนวคิดให้เป็นกลุ่มและกลุม่ย่อยๆ เชือ่มโยง 

กันเพื่อที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน

7. Concept: แนวคิด

8. Contributing factor: สถานการณ์ การกระท�า หรืออิทธิพล ที่คิดว่า

เป็นส่วนหนึง่ของจุดก�าเนดิ หรอืมีส่วนทีท่�าให้เกดิเหตกุารณ์ หรอืชว่ย

เพิ่มความเสี่ยงของอุบัติการณ์หนึ่ง

9. Degree of harm: ความรุนแรงและระยะเวลาของการบาดเจ็บ หรือ

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาในอุบัติการณ์หนึ่ง

10. Detection: การกระท�าหรอืสถานการณ์ทีท่�าให้มีการค้นพบอบัุตกิารณ์

หนึ่ง
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11. Disability: การสูญเสียของโครงสร้าง หรือการท�างานของร่างกายไม่

ว่าชนิดใดๆ ท�าให้การท�ากิจกรรมมีขีดจ�ากัด และ/หรือ จ�ากัดการเข้า

ร่วมสังคม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดในอดีตหรือปัจจุบัน

12. Disease: การท�างานที่ผิดปกติทางด้านสรีรวิทยาหรือจิตวิทยา

13. Error: ความผดิพลาด/ล้มเหลวท่ีจะท�าตามแผนทีไ่ด้วางไว้ หรือการน�า

แผนที่ถูกต้องไปใช้

14. Event: บางสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

15. Harm: อันตรายต่อโครงสร้างหรือการท�างานของร่างกาย และ/หรือ 

ผลลัพธ์ที่แย่ลงที่เกิดขึ้น Harm ยังหมายรวมถึง โรค การบาดเจ็บ การ

ทนทุกข์ทรมาน ความพิการ และการเสียชีวิต

16. Harmful incident (adverse event): เป็นอบัุตกิารณ์หนึง่ทีท่�าให้เกิด

อันตรายแก่ผู้ป่วย

17. Hazard: สถานการณ์, agent, หรือการกระท�า ที่มีศักยภาพที่จะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บ

18. Health: เป็นสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และการอยู่ในสังคม 

ไม่เพียงแต่ไม่เป็นโรคหรือทุพพลภาพ

19. Health care: บริการที่บุคคลหรือชุมชนได้รับ เพื่อส่งเสริม ธ�ารงไว้ 

ติดตาม หรือฟื้นฟูสุขภาพ

20. Health care-associated harm: เป็นอันตรายที่เกิดข้ึนจาก หรือ

เกี่ยวข้องกับแผน หรือการกระท�าในระหว่างการให้การบริการสุขภาพ 

ซึ่งมิใช่มาจากโรคหรือการบาดเจ็บที่เป็นมาก่อน

21. Incident characteristics: เป็นคณุลักษณะท่ีถูกคัดเลอืกมาของอบัุติ

การณ์หนึ่ง

22. Incident type: เป็นค�าอธิบายส�าหรับการจัดกลุ่มอุบัติการณ์ ท่ีมี

ธรรมชาติหรือลักษณะที่คล้ายหรือร่วมกัน

23. Injury: การบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นจาก agent หรืออุบัติการณ์

24. Mitigating factor: การกระท�าหรือสถานการณ์ ที่ป้องกันหรือลดการ

เกิดอุบัติการณ์ ที่จะท�าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย

25. Near miss: อุบัติการณ์ที่ยังไปไม่ถึงผู้ป่วย (สถานการณ์เกือบพลาด)
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26. No harm incident: เป็นอุบัติการณ์ที่ถึงผู้ป่วย แต่ไม่เกิดผลเสียขึ้น

กับผู้ป่วย

27. Patient: ผู้ที่ได้รับการบริการสุขภาพ (ผู้ป่วย)

28. Patient characteristics: คุณลักษณะที่คัดเลือกมาของผู้ป่วย

29. Patient outcome: ผลทีเ่กิดขึน้แก่ผูป่้วย ทีม่าจากทัง้หมดหรือบางส่วน 

ของอุบัติการณ์

30. Patient safety: การลดความเสีย่งของอนัตรายทีห่ลกีเลีย่งได้ ซึง่สมัพนัธ์

กับการบรกิารสุขภาพ ให้อยู่ในระดับทีน้่อยท่ีสดุ ท่ีจะยอมรับได้

31. Patient safety incident: เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจจะ

ท�าให้เกิดหรือเกิดขึ้นแล้วของอันตรายที่หลีกเล่ียงได้ที่จะเกิดข้ึนกับ

ผู้ป่วย

32. Preventable: เป็นการยอมรับได้ของชมุชนทีจ่ะหลีกเลีย่งสถานการณ์

ใดสถานการณ์หนึ่ง

33. Reportable circumstance: สถานการณ์ที่มีศักยภาพท่ีจะเกิด

อันตราย แต่ยังไม่เกิดขึ้น

34. Risk: โอกาสที่อุบัติการณ์จะเกิดขึ้น

35. Safety: การลดลงของความเสี่ยงของอันตรายที่หลีกเลี่ยงได้ ให้อยู่ใน

ระดับที่น้อยที่สุด ที่จะยอมรับได้

36. Semantic relationship: เป็นวถิทีางท่ีส่ิงต่างๆ (เช่น กลุ่ม หรือ แนวคิด) 

มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทางด้านความหมาย

37. Side-effect: ผลข้างเคียงท่ีทราบ ซึง่มีความสมัพนัธ์กับคณุสมบัตทิาง

เภสัชวิทยาของยา

38. Suffering: ประสบการณ์ท่ีรู้สึกไม่สบาย

39. Violation: การฝ่าฝืน เป็นการตั้งใจกระท�า ต่างไปจากกระบวนการ

ปฏิบัติ มาตรฐาน หรือกฎเกณฑ์

แหล่งข้อมูล: WHO conceptual framework for the international classification 

for patient safety. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://

www.who.int/patientsafety/en/; accessed 11 March 2011).
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ค�าจ�ากัดความที่มาจากแหล่งอื่น

1. Health care-associated infection: การตดิเชือ้ทีไ่ม่ได้เกิดข้ึนหรืออยู่

ในระยะฟักตวัของโรค ในขณะท่ีรับผู้ป่วยเข้าไว้ในโรงพยาบาล เป็นการ

ตดิเช้ือท่ีมักแสดงอาการหลังจากคืนทีส่ามของการนอนโรงพยาบาล

2. Patient safety culture: วัฒนธรรมทีแ่สดงถึงลักษณะส�าคญั 5 ประการ 

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพพยายามจะให้มีการปฏิบัติ ตามระบบการจัดการ

ความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ (1) วัฒนธรรมที่ผู้ดูแล (ไม่ว่าจะ

เป็นผูบ้ริการด่านหน้า แพทย์ และผู้บริหาร) ยอมรับในความรับผดิชอบ

ด้านความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และผู้มาเยี่ยม 

(2) วัฒนธรรมที่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยเหนือเร่ืองเงิน และ

เป้าหมายของการปฏิบัตงิาน (3) วัฒนธรรมทีส่่งเสริมและให้รางวลัในการ

ค้นพบ การส่ือสาร และการหาทางแก้ปัญหาในเร่ืองความปลอดภยั (4) 

วัฒนธรรมทีใ่ห้องค์กรเรยีนรู้จากความผดิพลาด (5) วฒันธรรมทีจ่ดัหา

ทรัพยากร โครงสร้าง และการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ทีจ่ะท�าให้ระบบ

ความปลอดภัยทีมี่คุณภาพคงอยูไ่ด้

เอกสารอ้างอิง
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บทน�ำของหัวข้อในคู่มือหลักสูตร
กำรให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง

หลักสูตรท่ีใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจง

ส�าหรับนักศึกษาด้านสุขภาพ และให้ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และผู้ดูแลเป็น

ศูนย์กลางของการบริการและการเรียนรู้ และการให้บริการสุขภาพ เนื้อหา

ความรู้พืน้ฐานและความรูป้ระยุกต์ และการสาธติทีจ่�าเป็นส�าหรับการดูแลที่

ก�าหนดขึ้นในหัวข้อต่างๆ นี้ เพื่อต้องการให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน

สขุภาพ รู้จกัคิดหาวิธทีีจ่ะน�าแนวคิดและหลักการความปลอดภยัของผูป่้วย 

น�าเข้าไปสู่การปฏิบัติงานประจ�าวัน

ผู้ป่วยและชุมชนต่างๆ ของทุกประเทศ ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ตามต่อ

การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญในระบบการบริการสขุภาพ ผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัไม่มี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจในการบริการสขุภาพของเขาได้อย่างเตม็ที ่และยงั

ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพดูคยุถงึวถิทีางทีด่ทีีส่ดุในการให้การบริการสุขภาพ 

ในปัจจุบันการให้บริการทางสุขภาพส่วนใหญ่ยังคงให้ผู้ให้บริการสุขภาพ

เป็นศูนย์กลางของการดูแล รูปแบบของการดูแลที่มุ่งเน้นเรื่องโรคเป็นการ

ตอกย�้าถึงบทบาทนี้ของผู้ให้บริการสุขภาพและการจัดการขององค์กร โดย

ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลมิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาถึงความเหมาะสม 

ผู้ป่วยควรเป็นศูนย์กลางของการดูแล มิใช่เป็นเพยีงแค่ผูท้ีไ่ด้รับผลลัพธ์ของ

การดูแลเท่านั้น

มีหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันว่าผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ โดยหาก

ได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม เราควรลดความสนใจที่จะรักษาแต่โรค 

และมาเริม่สนใจการรักษาผูป่้วยให้รอบด้าน ผูใ้ห้บริการสขุภาพควรให้ความ

สนใจกับความต้องการของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะมองหาและได้รับ
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ข้อมูลอย่างครบถ้วน ให้ความเคารพในความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและ

ศาสนา เพื่อจะได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย และปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อที่จะ

ให้มีความซื่อสัตย์จริงใจเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน หรือเม่ือมีการดูแลที่

น้อยเกินไป และเพื่อที่จะเน้นการให้บริการในการป้องกันให้มากขึ้น และ

ลดอันตรายหรือความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

มุมมองของชุมชน

มุมมองของชุมชนต่อการบริการสุขภาพ สะท้อนให้เหน็ความต้องการ

ที่เปล่ียนแปลงไป ในเร่ืองของการดูแลตลอดวงจรชีวิตของบุคคลแต่ละคน 

ซึง่เกีย่วข้องกับการมีชวิีตอยูอ่ย่างมีสุขภาพท่ีดี มีชวีติทีด่ขีึน้แม้เกิดการเจบ็

ป่วยหรือพิการ และรับมือจัดการกับวาระสุดท้ายของชีวิต สภาพแวดล้อม

ของการบริการสุขภาพที่ก�าลังเปล่ียนไป (รูปแบบใหม่ของการดูแลรักษา

ทั้งภาวะเฉียบพลันและเร้ือรัง การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของหลักฐานเชิง

ประจักษ์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การดูแลท่ีซับซ้อนที่ให้โดยกลุ่ม 

ผู้ให้บริการสุขภาพ และความสัมพันธ์ที่มีขึ้นระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล) เป็น

ตัวที่สร้างอุปสงค์ใหม่ หลักสูตรนี้ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ก�าลัง

เปลี่ยนไปนี้ และมีจุดมุ่งหมายที่จะครอบคลุมความหลากหลายของผู้ป่วย 

ในสถานการณ์และในสถานบริการท่ีผู้ปฏิบัติการดูแลรักษาที่มีความหลาก

หลายเช่นกัน

ท�ำไมนักศึกษำวิชำชีพสุขภำพจ�ำเป็นต้องเรียนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของการบริการสุขภาพแผนปัจจุบัน น�า

ไปสู่ผลการรักษาที่ท�าให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามการ

ศกึษาทีท่�ากันในประเทศต่างๆ ได้แสดงให้เหน็ว่ามีความเส่ียงในเร่ืองความ

ปลอดภัยของผูป่้วยตามมาด้วยกับผลดี ผลท่ีส�าคญัขององค์ความรู้นีคื้อ การ

พัฒนาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยข้ึนมาเป็นสาขาเฉพาะทางอีกสาขา

หนึ่ง ความปลอดภัยของผู้ป่วยมิใช่เป็นศาสตร์ในตัวเองเหมือนกับสาขา

เดิมอื่นๆ แต่เป็นสาขาที่ควรรวมเข้าไปในทุกส่วนของการบริการสุขภาพ

ในฐานะของผูใ้ห้บริการในคลนิกิ และผูน้�าทางด้านการบริการสขุภาพ

ในอนาคต นกัศึกษาจ�าเป็นต้องรู้เก่ียวกับเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย รวม
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ทั้งต้องรู้ว่าระบบมีผลกระทบอย่างไร ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของ

การบริการสขุภาพ และต้องรู้ว่าการส่ือสารท่ีไม่ดีสามารถน�าไปสูเ่หตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ได้ นักศึกษาจ�าเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับความ

ท้าทายเหล่านี้ และเรียนรู้ถึงวิธีที่จะพัฒนากลยุทธ์ที่จะป้องกัน และตอบ

สนองต่อความผดิพลาด และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงต้องเรียนรู้วธิกีารทีจ่ะ

ประเมินผล เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในระยะยาว

โปรแกรมความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก มี

เป้าหมายที่จะปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วโลก ความปลอดภัย

ของผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ 

ผู้จัดการ พนักงานท�าความสะอาด เจ้าหน้าที่โรงครัว ผู้บริหาร ผู้บริโภค 

และนกัการเมือง ส�าหรับนกัศกึษาผูซ้ึง่จะกลายเป็นผูน้�าการบรกิารสขุภาพ

ในอนาคต มีความส�าคัญอย่างย่ิงที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ใน

การน�าหลักการและแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยไปใช้ คู่มือหลักสูตร

นีไ้ด้เตรยีมให้นกัศึกษาได้ความรู้ทีจ่�าเป็นในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย 

เช่นเดียวกับอธิบายทักษะและพฤติกรรมที่จ�าเป็น ที่จะช่วยให้นักศึกษาน�า

ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างปลอดภัย

เวลาที่เหมาะสมในการให้ความรู้แก่นักศึกษาเร่ืองความปลอดภัย

ของผู้ป่วย ควรเร่ิมตั้งแต่เข้าโปรแกรมของการฝึกอบรม นักศึกษาจ�าเป็น

ต้องมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามทักษะและพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วย ทันทีท่ีก้าวเข้ามายังโรงพยาบาล คลินิก หรือบ้านผู้ป่วย หาก

เป็นไปได้นักศึกษาจ�าเป็นต้องมีโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้เร่ืองความปลอดภัย

ของผู้ป่วย ในสภาพแวดล้อมจ�าลองก่อนจะออกไปปฏิบัติในโลกแห่งความ

เป็นจริง

การเน้นให้นกัศึกษามาสนใจในการรักษาผูป่้วยแต่ละคน โดยให้มอง

ถึงความเป็นปัจเจกชนของผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติโดยน�าความรู้และทักษะที่

เป็นประโยชน์แก่ผูป่้วยมาใช้ นกัศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างให้กบัคนอืน่ๆ 

ในระบบการบริการสุขภาพได้ นักศึกษาด้านการบริการสุขภาพส่วนใหญ่ที่

เริ่มเข้ามาในระบบ มักจะมาด้วยความมุ่งมาดปรารถนาเป็นอย่างมาก แต่

อย่างไรก็ตามจากความเป็นจรงิของระบบการบริการสุขภาพ บางคร้ังท�าให้

การมองโลกในแง่ดีหดหายไป เราต้องการให้นกัศกึษายังคงมองโลกในแง่ดี
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ไว้ และเชือ่ว่านกัศกึษาสามารถสร้างความแตกต่างได้ ทัง้ในชวีติของผูป่้วย

แต่ละคนและต่อระบบการบริการสุขภาพ

วิธีกำรสอนเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วย: กำรจัดกำรอุปสรรค
การเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับผู้สอนที่ใช้วิธีการ

สอนที่หลากหลาย เช่น การอธิบายแนวคิดทางเทคนิค การสาธิตทักษะ 

และการปลูกฝังทัศนคติ ท้ังหมดน้ีมีความส�าคัญต่อการเรียนการสอนเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย ครูผู้สอนความปลอดภัยของผู้ป่วย ใช้วิธีการ

สอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (ช่วยในการเรียนเป็นกลุ่ม) การเรียนโดยใช้

สถานการณ์จ�าลองเป็นพืน้ฐาน (การแสดงบทบาทสมมุต ิและการเล่นเกมส์) 

และการสอนโดยวิธีการบรรยายเป็นพื้นฐาน (การบรรยายแบบสอน/แบบ

ปฏิสัมพนัธ์) เช่นเดียวกับผูส้อนท่ีให้รู้จกัคดิ (mentoring) และเป็นผูฝึ้กสอน

อย่างใกล้ชิด (coaching) (เป็นบทบาทต้นแบบ)

ผู้ป่วยตัดสินว่าผู้ให้บริการเป็นอย่างไร ไม่เพียงแค่มองว่ามีความรู ้

มากแค่ไหน แต่มองจากการกระท�าของเขาด้วย ในขณะท่ีนักศึกษา 

ก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางคลินิกและการปฏิบัติงาน ความท้าทายคือ 

การน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปมาใช้ในผู้ป่วยแต่ละคน ในการท่ีจะ

ท�าเช่นนั้น นักศึกษาจะต้องก้าวไปมากกว่าได้จากการเรียนรู้ มาสู่ว่าจะน�า 

ความรูท่ี้เรียนมาไปใช้ได้อย่างไร ส่ิงทีดี่ทีส่ดุส�าหรับนกัศึกษาคือ การได้ลงมือ

ปฏิบัติ การท�าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงาน

อย่างปลอดภัย เช่น ตรวจสอบชื่อผู้ป่วย หาข้อมูลเกี่ยวกับยา และรู้จักถาม

ค�าถาม เป็นต้น ทางทีดี่ท่ีสุดส�าหรับนกัศกึษาท่ีจะเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยั

ของผู้ป่วยคือ การได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อม

จ�าลอง นักศึกษาต้องการผู้เชี่ยวชาญท่ีจะมาคอยดูแลการปฏิบัติงานทาง

คลินิก มากกว่าการบรรยายทฤษฎีพื้นฐาน เมื่อครูผู้สอนสังเกตการปฏิบัติ

งานของนักศึกษาและให้ค�าแนะน�าป้อนกลับ นักศึกษาก็จะปรับปรุงการ

ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดก็จะมีทักษะหลายๆ ด้านที่ส�าคัญต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

การได้รับค�าแนะน�าจากครูผู้ให้รู้จักคิด และการถูกฝึกสอนอย่าง

ใกล้ชิด มีความเก่ียวข้องกับการศกึษาความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นอย่างย่ิง  
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โดยธรรมชาตขิองนกัศกึษามักคดัลอกและเลียนแบบพฤตกิรรมของครผููส้อน

และผู้ปฏิบัติงานอาวุโส วิถีทางท่ีต้นแบบประพฤติปฏิบัติจะมีอิทธิพลเป็น

อย่างมากต่อพฤติกรรม และการปฏิบัติตัวของนักศึกษาเม่ือจบการศึกษา

ไปแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่เข้ามาเรียนด้วยความใฝ่ฝันอันสูงส่ง ด้วยความ

ต้องการเป็นผู้ให้การดูแลรักษา ต้องการแสดงความสงสาร ความเห็นอก

เห็นใจ ต้องการเป็นคนท่ีมีความสามารถ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ แต่

อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีนักศึกษาเห็นได้บ่อยๆ คือ การดูแลท่ีเร่งรีบ ความไม่

สุภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ความสนใจแต่ในวิชาชีพของตนเอง ในที่สุดความ

ใฝ่ฝันอันสูงส่งของนักศึกษาก็จะค่อยๆ ลดลง เพื่อท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับ

วัฒนธรรมของสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน

การศึกษาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยและคู่มือหลักสูตรนี้ ได้

ตระหนกัถงึอทิธพิลและปัจจยัเหล่านีท้ีมี่อยู่ในบางสถานที ่เราเชือ่ว่าอทิธพิล

ที่มีผลลบเหล่านี้ สามารถท�าให้เบาบางลงได้ และสามารถลดผลกระทบ

ต่างๆ ลงให้มากทีสุ่ดได้ โดยการพดูคุยกบันกัศกึษาถึงวฒันธรรมการปฏิบัติ

งานที่มีอยู่ทั่วไป และผลกระทบของวัฒนธรรมนั้นต่อคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย การที่ได้ตระหนักถึงอุปสรรคต่อความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยและการพูดถึงเร่ืองเหล่านี้ จะท�าให้นักศึกษาเข้าใจได้ถึงปัญหาของ

ระบบ (ซึง่ตรงข้ามกับการมองว่าคนในระบบเป็นปัญหา) และท�าให้เขามอง

เห็นว่าการแก้ไขท่ีระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึนนั้นเป็นไปได้ และเป็น

เป้าหมายที่คุ้มค่ากับความเพียรพยายาม อุปสรรคต่างๆ ในแต่ละประเทศ

ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งตามสถาน

บรกิารต่างๆ ภายในพืน้ท่ีหน่ึง อุปสรรคท่ีเป็นปัญหาเฉพาะของประเทศหนึง่ 

ซึง่อาจมีท้ังแง่กฎหมายและกฎระเบยีบทีก่�ากบัระบบสขุภาพ กฎหมายเหล่า

นีอ้าจท�าให้การปฏิบัตเิพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยบางเร่ืองไม่สามารถน�า

มาใช้ได้ วัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกนัมีวธิีการจัดการที่ต่างกนัในเรือ่ง ล�าดบัชั้น

การปกครอง ความผดิพลาด และวธิกีารแก้ไขความขดัแย้ง การทีน่กัศกึษา

กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองได้เพียงใด เมื่ออยู่ต่อหน้าครูผู้สอนและ/

หรอืแพทย์อาวโุสนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์ท่ีผูป่้วยอยู่ในความ

เสีย่งท่ีจะเกิดอนัตราย ขึน้อยูกั่บสถานการณ์และความพร้อมของวฒันธรรม

ทางวิชาชีพ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในบางสังคม แนวคิดความ
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ปลอดภัยของผู้ป่วยไม่สามารถปรับใช้ได้กับวัฒนธรรมปกติของที่นั้นได้

ง่ายๆ อุปสรรคเหล่านี้จะได้มีการกล่าวถึงมากขึ้นในส่วนหลังของหัวข้อ

นี้ (ดูส่วนท่ีเป็นเรื่อง-การเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริง-การช่วยให้

นักศึกษาเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย)

นักศึกษาจะเห็นอุปสรรคมากข้ึนเม่ือเข้ามาในสถานที่ฝึกประกอบ

วชิาชพีและสถานทีท่�าการรักษาพยาบาล อปุสรรคเหล่านีมั้กจะสมัพนัธ์กับ

ครูผู้สอน/ผู้นิเทศอาวุโส หรือผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ ที่ไม่สามารถปรับตัว

ได้กับการท้าทายของการดูแลใหม่ หรือผู้ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่

จะมาถึงตัวเขา พฤติกรรมของเขาเหล่านั้นสามารถที่จะเปล่ียนนักศึกษา 

ผู้มีพลังที่จะขับเคล่ือนความปลอดภัยของผู้ป่วยให้กลายเป็นคนท่ีเฉื่อยชา 

เอาตามต�าราที่เรียนมา การที่ผู้ให้บริการสุขภาพต่างๆ (พยาบาล เภสัชกร 

ทันตแพทย์ แพทย์ และอื่นๆ) ยังคงวัฒนธรรมเดิมของตนในการปฏิบัติ

งาน ก่อให้เกิดการใช้วิธีแบบไซโลในการบริการสุขภาพ (ค�าว่าไซโลยืมมา

จากบริบททางการเกษตรกรรมท่ีแต่ละไซโลแยกเก็บผลผลิตทางเกษตรท่ี

ไม่ยุ่งเกีย่วกัน) ซึง่เป็นอปุสรรคท่ีส�าคญัอกีเร่ืองหนึง่ ความล้มเหลวของการ

สื่อสารระหว่างสาขาวิชาชีพต่างๆ สามารถน�าไปสู่ความผิดพลาดในการ

บริการสุขภาพ การปฏิบัตงิานร่วมกันเป็นทีมของสหสาขาวชิาชพีมีส่วนช่วย

ในการลดความผดิพลาดต่างๆ ช่วยให้มีการปรบัปรุงการสือ่สารระหว่างกัน

มากขึ้น และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันที่ดีขึ้น

เมือ่ครผููส้อนและผูน้ิเทศคุน้เคยกบัหลกัสตูรนีแ้ล้ว เขากจ็ะตระหนกั

ได้อย่างรวดเรว็ว่าสิง่ทีน่กัศึกษาได้เรยีนมา อาจไม่สามารถน�าไปปฏิบัตไิด้ใน

การปฏิบัตงิานจรงิ ผูใ้ห้บริการสขุภาพบางคนอาจรู้สกึว่าการสอนเร่ืองความ

ปลอดภยัของผูป่้วยให้แก่นกัศกึษาด้านการบริการสขุภาพ ไม่น่าจะประสบ

ความส�าเร็จ เพราะมีอุปสรรคมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เมื่ออุปสรรคถูก

กล่าวถงึและน�ามาอภปิรายกัน ก็จะเหน็ว่าเป็นเร่ืองทีไ่ม่น่ากลวันกั แม้แต่ใน

การอภปิรายระหว่างกลุ่มของนกัศกึษา ความเป็นจรงิและอปุสรรคสามารถ

น�ามาบอกกันและสอนกันได้ อย่างน้อยที่สุดมันท�าให้เกิดการวิจารณ์ระบบ

อย่างสร้างสรรค์ และเป็นเวลาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ได้กระท�าไป
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หัวข้อในคู่มือหลักสูตรเกี่ยวข้องกันอย่ำงไรกับกำรปฏิบัติงำนบริกำรสุขภำพ
ตาราง B.I.1 แสดงถึงวิธีการน�าหัวข้อในคู่มือหลักสูตรนี้ไปรวมเข้า

กับการบริการสุขภาพ โดยใช้การท�าความสะอาดมือเป็นตัวอย่าง หลักการ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยหลายๆ เรื่อง สามารถน�ามาใช้กับการบริการ

สุขภาพในแง่ต่างๆ ได้ ดังเช่น การปฏิบัติงานเป็นทีม ความปลอดภัยของ

การใช้ยา และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย เป็นต้น เราใช้ตัวอย่างนี้เพราะการ

ลดลงของการแพร่เช้ือให้เหลือน้อยท่ีสดุ สามารถเกดิขึน้ได้โดยท่ีผูใ้ห้บริการ

สุขภาพล้างมือให้ถูกวิธีและให้ถูกเวลา การท�าความสะอาดมืออย่างถูกวิธี 

เป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงการบรรลุความส�าเร็จในเรื่องนี้ได้ง่ายๆ แต่อย่างไร

ก็ตามการรณรงค์นบัร้อยนบัพนัคร้ังทีส่อนบุคลากรวชิาชพีสุขภาพ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในเร่ืองของมาตรฐาน และการควบคุม

การแพร่เชื้อตามหลักสากล เราก็พบว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และ

อตัราการตดิเช้ือทีไ่ด้รับจากการบรกิารสขุภาพก็ยงัคงเพิม่ขึน้ทัว่โลก แต่ละ

หัวข้อของหลักสูตรบรรจุไปด้วยเร่ืองส�าคัญ ที่นักศึกษาสาขาสุขภาพควร

ได้รู้ในด้านนั้นๆ เมื่อรวมทุกหัวข้อเข้าด้วยกันแล้วจะท�าให้ได้ความรู้ที่เป็น

พืน้ฐาน และเป็นการเตรียมนกัศกึษาสาขาสุขภาพให้มีเทคนคิการท�าความ

สะอาดมือทีถ่กูต้องตลอดไป รวมถงึบอกถงึวธิกีารการปรับปรุงระบบต่างๆ 

ในวงกว้างได้เช่นกัน

หัวข้อในคู่มือหลกัสูตรและความสัมพนัธ์กบัความปลอดภยัของผูป่้วย

ในขณะที่หัวข้อทั้งหมดเป็นแต่ละหัวข้อแยกกัน ตาราง B.I.1 แสดง

ให้เหน็ถงึหวัข้อท้ังหมดมีความจ�าเป็นอย่างไร ในการท่ีจะพฒันาพฤตกิรรมท่ี

เหมาะสมของผูใ้ห้บริการสขุภาพ โดยใช้การท�าความสะอาดมือเป็นตวัอย่าง 

เราจะแสดงให้เห็นว่า การเรียนจากแต่ละหัวข้อมีความจ�าเป็นอย่างไร ใน

การท�าให้ประสบความส�าเร็จในการบริการสุขภาพที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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ตาราง B.I.1. หัวข้อต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร: ตัวอย่างจากการ

ท�าความสะอาดมือ

ปัญหาด้าน: การลดการแพร่

กระจายเชื้อให้เหลือน้อยที่สุด

หัวข้อคู่มือหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ปัญหาที่มีสาเหตุจากการควบคุม
การติดเชื้อที่ไม่ดี

หัวข้อที่ 1 “ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร”
อธบิายถงึหลักฐานของอนัตรายและความทกุข์ทรมานท่ีมีสาเหตุ
มาจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในขณะที่นักศึกษาเรียนเกี่ยว
กับสาขาความปลอดภยัของผูป่้วย และบทบาทของเขาในการที่
จะท�าให้อบัุตกิารณ์และผลกระทบของเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์
เหลือน้อยที่สุด เขาควรท่ีจะให้การชื่นชมในความส�าคัญของ
พฤติกรรมของตัวเอง ในเรื่องการใช้เทคนิคการท�าความสะอาด
มือที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพ รู้ว่าการ
ติดเชื้อเป็นปัญหา แต่เป็นเพียง
การรู้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติ คนมักจะใช้วิธีการ
ท�าความสะอาดมือเพียงระยะ
หนึ่ง แล้วต่อมาก็ลืม

หัวข้อที่ 2 “ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความ
ส�าคัญต่อเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย”
หัวข้อน้ีอธิบายถึงคนเราปฏิบัติงานกันอย่างไร ท�าไมเขาถึงท�า
อย่างนั้น และท�าไมถึงท�าผิดพลาด การท�าความเข้าใจถึงปัจจัย
ด้านมนุษย์จะช่วยท�าให้มองเห็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด 
และช่วยนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการหลีกเล่ียง หรือลดความ
ผดิพลาดให้เหลอืน้อยทีสุ่ด การเข้าใจถงึปัจจยัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กับความผิดพลาด และการวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา จะ
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในบริบทของการปฏิบัติงานของเขา การ
ท่ีบอกผู้คนให้พยายามให้มากขึ้น (ในการท�าความสะอาดมือ
ให้ถูกวิธี) จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้เลย เขาต้องเห็น
การปฏิบัติของเขาเอง ในบริบทสภาพแวดล้อมท่ีเขาท�าอยู่และ
เคร่ืองมือท่ีเขาใช้ เม่ือผู้ปฏิบัติงานเชื่อว่าการติดเชื้อของผู้ป่วย 
มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติของเขา ก็มีความเป็นไปได้มากที่เขา
จะเปล่ียนการปฏิบัติของเขา และใช้วิธีการป้องกันการติดเชื้อ
แบบมาตรฐานตามมา
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ปัญหาด้าน: การลดการแพร่

กระจายเชื้อให้เหลือน้อยที่สุด
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ผู้ปฏิบัติงานบริการสุขภาพ
ต้องการที่จะท�าตามแนวทางการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่
เหมาะสม แต่มีผู้ป่วยเป็นจ�านวน
มาก จึงเป็นข้อจ�ากัดที่ท�าให้การ
ท�าความสะอาดมือเป็นไปไม่ได้

หัวข้อที่ 3 “การท�าความเข้าใจระบบและผลของความ
ซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วย”
หวัข้อนีแ้สดงให้เหน็ถงึวธิกีารดูแลผูป่้วย ทีป่ระกอบไปด้วยหลาย
ขั้นตอนและมีความสัมพันธ์กันท่ีหลากหลาย ผลลัพธ์ของการ
ดูแลผู้ป่วยขึ้นอยู่กับว่า ผู้ให้บริการสุขภาพจะให้การรักษาถูก
ทางหรือไม่ และขึน้อยูกั่บระบบของการบริการสุขภาพในท่ีนัน้ๆ 
นักศึกษาจ�าเป็นท่ีจะต้องรู้ว่าการบริการสุขภาพท่ีดี ต้องอาศัย
การปฏิบัติงานเป็นทีม นักศึกษาจ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจว่า การ
ท�าความสะอาดมือมิใช่เป็นทางเลือกพิเศษ (ท่ีจะท�าหรือไม่ท�า
ก็ได้) แต่เป็นขั้นตอนส�าคัญที่ต้องท�าในการดูแลผู้ป่วย บทเรียน
ความปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีส�าคัญอันหนึ่งคือ การเข้าใจว่าการ
กระท�าของคนแต่ละคน และองค์ประกอบของการดูแลแต่ละคน 
ได้มารวมกันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดทั้งผล
ดี (ผู้ป่วยอาการดีขึ้น) หรือผลเสีย (ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมานต่อ
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์) เม่ือนักศึกษาเข้าใจว่าการกระท�า
ของคนหนึง่ในทมีสามารถช่วยให้ค้นพบเป้าหมายของการรกัษา
ผู้ป่วยได้ เขาจะเข้าใจอย่างรวดเร็วถึงการปฏิบัติงานในบริบท 
ที่แตกต่างไป และนั่นคือบริบทความปลอดภัยของผู้ป่วย

ไม่มีสารที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสม หรือไม่มีสารท�าความ
สะอาดอื่น ส�าหรับท�าความ
สะอาดมือ เพราะเสมียน
ประจ�าตึกลืมสั่ง

หัวข้อที่ 4 “การเป็นสมาชิกกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ”
หัวข้อนี้อธิบายความส�าคัญของการปฏิบัติงานเป็นทีมของผู้ให้
บริการสุขภาพ หากไม่มีสารท�าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนผสม เป็นหน้าที่ของทุกคนในทีมที่จะแจ้งไปยังบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อมีไว้ใช้ การบ่นเพียงอย่างเดียวว่ามีคนลืมสั่งไม่ได้
ช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้น การปฏิบัติงานอย่างมีสติ มองหาโอกาสที่จะ
ช่วยผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน เป็นส่วนส�าคัญท่ีจะเป็นมืออาชีพ
และเป็นลูกทีม เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์มักมีสาเหตุมาจาก 
ขั้นตอนท่ีง่ายๆ ที่ดูเหมือนว่าไม่ส�าคัญ ดังเช่น การท�าความ
สะอาดมือ ไม่มีแผ่นบันทึกการให้ยา หรือแพทย์มาดูแลช้า  
การเตอืนบางคนให้ส่ังสารมาท�าความสะอาดมือไม่ใช่เป็นเรือ่งที่
ไม่ส�าคัญ (หยุมหยิม) แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้
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ศัลยแพทย์ออกจากห้องผ่าตัดไป
ชั่วครู่ เพื่อรับสายโทรศัพท์มือถือ 
และกลับมาท�าการผ่าตัดต่อไป
โดยใส่ถุงมือเดิม ท�าให้ผู้ป่วยเกิด
การติดเชื้อที่แผลหลังการผ่าตัด

หัวข้อที่ 5 “การเรียนรู ้จากความผิดพลาดเพื่อป้องกัน
อันตราย”
หัวข้อนี้แสดงให้เห็นการต�าหนิคนมิได้ช่วยอะไร และหากคน
กลัวการถูกกล่าวหาว่าละเลยหรือกลัวการถูกต�าหนิ ก็จะไม่มี
ใครรายงานหรือเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การใช้วิธี
คิดอย่างเป็นระบบเม่ือเกิดความผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุท่ีอยู่
เบื้องหลังของความผิดพลาด และเพื่อที่จะท�าให้ม่ันใจได้ว่าจะ
ไม่เกิดการท�าผิดซ�้า จากการตรวจสอบสาเหตุของการติดเชื้อ 
อาจแสดงให้เหน็ว่า ศลัยแพทย์ออกจากห้องผ่าตดั และเม่ือกลับ
มาไม่ใช้วิธีการท�าให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม การต�าหนิคน
เพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยอะไรเลย การวิเคราะห์ต่อมาอาจพบ
ว่าศัลยแพทย์และคนอื่นๆในทีมละเลยแนวทางการควบคุมการ 
ติดเชื้อ เพราะไม่คิดว่าการติดเชื้อจะเป็นปัญหา เมื่อไม่มีข้อมูล 
เขาจึงอยู่กับความมั่นใจที่ผิดๆ

ผู้ป่วยข้างต้นที่แผลติดเชื้อ
เขียนจดหมายร้องเรียนไปยัง
โรงพยาบาล เล่าถึงการดูแล
ที่ได้รับ

หัวข้อที่ 6 “การท�าความเข้าใจและการจัดการความเส่ียง
ทางคลินิก”
หัวข้อนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นถึงความส�าคัญของการมีระบบ 
เพื่อค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นก่อนท่ีจะเกิด 
การร้องเรยีนจะช่วยแพทย์หรอืผูจ้ดัการทราบถงึปัญหา จดหมาย
ร้องเรียนของผูป่้วยถงึการตดิเชือ้ของเขาอาจเป็นจดหมายฉบับ
ที ่10 แล้วในหนึง่เดือน ซึง่อาจจะช่วยบอกทางโรงพยาบาลได้ว่า 
น่าจะมีปัญหาในการควบคุมการติดเชื้อ การรายงานอุบัติการณ์
และเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ เป็นวิธีการท่ีเป็นระบบของการ
รวบรวมข้อมูล ในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการดูแล

โรงพยาบาลตัดสินใจว่า มีปัญหา
การติดเชื้อในห้องผ่าตัดห้องหนึ่ง
โดยเฉพาะ และต้องการที่จะรู้ถึง
ปัญหาให้มากขึ้น

หัวข้อที่ 7 “การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุง
การดูแล”
หัวข้อน้ีให้ตัวอย่างของวิธีการวัดและปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย
ให้ดีขึ้น นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้ถึงวิธีการวัดกระบวนการให้การ
ดูแล เพื่อประเมินได้ว่าการเปล่ียนแปลงจะน�าไปสู่การปรับปรุง
ที่ดีขึ้นได้หรือไม่



249คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

ปัญหาด้าน: การลดการแพร่

กระจายเชื้อให้เหลือน้อยที่สุด

หัวข้อคู่มือหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

โรงพยาบาลรู้แล้วว่าห้องผ่าตัด
ห้องหนึ่งมีการติดเชื้อมากกว่า
ห้องอื่นๆ การร้องเรียนของ
ผู้ป่วยและปัญหาการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลได้ถึงมือสื่อ

หัวข้อที่ 8 “การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล”
หัวข้อนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการสื่อสารอย่าง
ซือ่สัตย์กบัผูป่้วย หลังจากการเกิดเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ และ
ความส�าคัญของการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่ผู้ป่วย ถึงเร่ือง 
การดูแลและการรักษา การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเป็นส่ิงจ�าเป็น  
ที่จะท�าให้ความเชื่อมั่นของชุมชนคงอยู่ต่อไป

โรงพยาบาลตัดสินใจว่าการติด
เชื้อเป็นปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะ 
ทุกคนควรถูกเตือนให้เห็นถึง
ความส�าคัญของการยอมรับ
วิธีการป้องกันการติดเชื้อแบบ
มาตรฐาน

หัวข้อที่ 9 “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ”
หัวข้อน้ีอธิบายถึงชนิดหลักๆ และสาเหตุของการติดเชื้อ และ
ยังครอบคลุมถึงข้ันตอน และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องเพื่อลด 
การติดเชื้อให้มากที่สุด

โรงพยาบาลตัดสินใจที่จะทบทวน
การควบคุมการติดเชื้อของห้อง
ผ่าตัด เนื่องจากการติดเชื้อใน
ห้องผ่าตัดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ส�าคัญ
ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่
รายงานโดยทีมงาน

หวัข้อที ่10 “ความปลอดภยัของผูป่้วยและหัตถการทีร่กุล�า้”
หัวข้อน้ีได้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่า ผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดหรือถูก
ท�าหัตถการที่รุกล�้า มีโอกาสติดเชื้อได้สูงหรือได้รับการรักษา
พยาบาลที่ผิด การเข้าใจถึงความล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากการ
สื่อสารท่ีไม่ดี การขาดความเป็นผู้น�า ความไม่สนใจอย่างเพียง
พอถึงกระบวนการ การไม่ยอมรับปฏิบัติตามแนวทาง และงาน
ที่มากเกินไป จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

บันทึกจากหอผู้ป่วยศัลยกรรม
ถูกทบทวนโดยใช้วิธีปรับปรุง
คุณภาพ (โดยถามว่า “เกิดอะไร
ขึ้น” แทนที่จะถามว่า “ใครท�า”) 
ในการค้นหาวิธีการเพื่อลดอัตรา
การติดเชื้อ ทีมงานเรียนรู้ว่าการ
ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกัน
ที่เหมาะสมช่วยป้องกันการติด
เชื้อได้ แต่การปฏิบัตินี้ต้องได้
ประวัติการได้ยาอื่นๆ ของผู้ป่วย
อย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาขึ้น

หัวข้อที่ 11 “การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา” 
เป็นหัวข้อท่ีมีความส�าคัญเพราะการใช้ยาผิด เป็นสาเหตุของ
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ในสัดส่วนท่ีส�าคัญ ระดับของความ 
ผดิพลาดของการใช้ยาสูงมาก นกัศกึษาจ�าเป็นต้องมองหาปัจจยั
ที่ท�าให้เกิดความผิดพลาด และรู้ขั้นตอนที่จะลดความผิดพลาด
ให้เหลือน้อยท่ีสุด ความปลอดภัยของการใช้ยาท�าให้นักศึกษา
เข้าใจโอกาสของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา และ 
เขาควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องท้ังหมดเม่ือส่ังยา  
จ่ายยา บริหารยา และติดตามผลของการให้ยา
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กำรเผชิญกับโลกแห่งควำมเป็นจริง: กำรช่วยนักศึกษำให้เป็นผู้น�ำด้ำนควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วย

สิง่ทีท้่าทายทีส่�าคญัสิง่หนึง่ของการปฏิรูปความปลอดภยัของผูป่้วย

คือ การยอมรับในเรื่องแนวทางใหม่ของการดูแล การเปลี่ยนแปลงอาจเป็น

เรื่องยากส�าหรับองค์กรและผู้ให้บริการสุขภาพ ซึ่งคุ้นเคยกับวิธีการรักษา

แบบเดิม เขาอาจไม่เห็นความผิดพลาดของการดูแลที่ให้ไป และอาจไม่คิด

ว่าเขาจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลง เขาอาจรู้สกึว่าถูกคุกคามหรือท้าทายจากคน

ปฏิบัตงิานทีอ่ายุน้อยกว่าท่ีเหน็และปฏิบัตงิานต่างไป ในสถานการณ์เช่นนี้ 

หากนักศึกษาไม่ถูกฝึกสอนอย่างใกล้ชิดให้มองเชิงบวก และให้โอกาสที่จะ

อภิปรายประสบการณ์ จะส่งผลให้การเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย

ของผู้ป่วยในโปรแกรมการฝึกอบรมไม่ได้ผล

นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่า สมาชิกของผู้ให้บริการสุขภาพ

ที่เขาปฏิบัติงานด้วยมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร และรู้ว่าเขาถูกคาดหวังอะไร 

เนื่องจากการเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ นักศึกษาหวังท่ีจะปรับตัวให้เข้าได้อย่าง

รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ บ่อยครั้งที่นักศึกษาสาขาสุขภาพต้องขึ้นอยู่กับ

ผู้สอนและผู้นิเทศ ในการได้รับการสนับสนุนในเรื่องข่าวสาร และเรื่องการ

ประกอบวิชาชีพ

ส�าหรับนักศึกษาการที่จะให้ผู้สอนและผู้นิเทศคงความม่ันใจถือเป็น

เรื่องที่ส�าคัญยิ่ง ความก้าวหน้าของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการรายงานที่ดีจาก

ครูของเขา ซึ่งข้ึนอยู่กับการให้ความเห็นย้อนกลับท้ังท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ และในส่วนของการประเมินสมรรถนะและความตั้งใจของเขา 

ทัง้ทางจติวิสยัและวัตถวิุสัย (subjective และ objective) ความปลอดภยัของ

ผู้ป่วยต้องอาศัยผู้ให้บริการสุขภาพท่ีจะกล่าวถึงความผิดพลาดและเรียนรู้

จากสิง่นัน้ แต่นกัศึกษาอาจเกรงกลวัถงึการเปิดเผยความผดิพลาดของเขา

เองหรือของบุคลากรอาวุโส ผูส้อนหรือผูน้เิทศอาจมีผลกลบัมาทีต่วัเองหรือ

คนอืน่ท่ีเก่ียวข้อง การท่ีต้องขึน้อยูกั่บผูส้อนและผูน้เิทศในสถานปฏิบัตงิาน

มากเกินไปในการเรียนการสอนและการประเมิน ส่งผลให้นักศึกษาปกปิด

ความผิดของตนเองและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย แม้จะรู้ว่าตัวเอง

ยงัไม่มีสมรรถนะทีจ่ะปฏิบัตงิานนัน้ นกัศกึษาอาจจะลงัเลทีจ่ะกล่าวถึงความ

ปลอดภัยของผูป่้วย หรือแสดงความเหน็ถึงความกังวลเก่ียวกับประเด็นทาง
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จริยธรรมกับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส เขาอาจกลัวถกูรายงานว่าท�าไม่ดี หรือเป็นคน

ที่ “ขาดความตั้งใจ” หรือ “มีทัศนคติที่ไม่ดี” นักศึกษาอาจมีความหวาดกลัว

โดยท่ีคิดไปเอง หรือเคยมีประสบการณ์ว่า การพดูออกไปเพือ่ผูป่้วยหรือการ

เปิดเผยความจรงิ อาจน�าไปสูก่ารรายงานทีไ่ม่ดี ซึง่อาจส่งผลต่อโอกาสการ

จ้างงานลดลง และ/หรือ ลดโอกาสที่จะเข้าถึงการได้ฝึกอบรมขั้นสูงต่อไป

การอภิปรายเรื่องความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ยาก

ส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพไม่ว่าในวัฒนธรรมใด การเปิดใจที่จะเรียนรู้จาก

ความผิดพลาดมักขึ้นอยู่กับบุคลิกของบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอาวุโสที่

เก่ียวข้อง ในบางวัฒนธรรมและบางองค์กร การเปิดเผยเร่ืองความผดิพลาด

อาจเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากส�าหรับอาจารย์ ในกรณีเช่นนี้ อาจ

เป็นการเหมาะท่ีจะให้นักศึกษาพูดถึงความผิดพลาดในชั่วโมงเรียนของ

นักศึกษา ในบางแห่งการอภิปรายนี้จัดขึ้นเป็นการประชุมแบบปิด และใน

บางสถาบันการศึกษาที่ก้าวหน้า ทีมอาจพูดถึงความผิดได้อย่างเปิดเผย 

และมองหาหนทางท่ีจะแก้ไขข้อผิดพลาด แต่ท้ายที่สุด ในทุกวัฒนธรรมก็

ต้องมีการเผชิญหน้ากับความทกุข์ทรมานของมนษุย์ท่ีมีสาเหตมุาจากความ

ผดิพลาด เม่ือได้เหน็ความทกุข์ทรมานเหล่านัน้ ผูใ้ห้บริการสุขภาพไม่ว่าจะ

ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล คลินกิ และชมุชน ก็ยากทีจ่ะคงการปฏิบัตงิานใน

แบบเดิม หลายคนน�าวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะปรบัเรือ่งการปกครองโดยล�าดับชัน้ 

และการให้บรกิารการดูแลผูป่้วย วธิกีารใหม่บางวธิมีองว่าทมีเป็นเครือ่งมือ

หลักของการให้การบริการสุขภาพ จึงพยายามปรับการปกครองโดยล�าดับ

ชั้นให้ลดลง ให้เป็นแนวราบมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยมีส่วน

ช่วยได้เช่นกัน

อาจเป็นการช่วยนักศึกษาหากเขาสามารถเข้าใจได้ว่า ท�าไมความ 

คาดหวังและทัศนคติของบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอาวุโสและอาจารย์  

ดูเหมือนจะไม่เข้ากันกับเร่ืองความปลอดภัยของผู ้ป่วยที่นักศึกษาได้ 

เรียนมา การบริการสุขภาพไม่ได้ถูกออกแบบให้มีเรื่องความปลอดภัยของ 

ผูป่้วยมาตัง้แต่ต้น การบริการสขุภาพมีการพฒันาเม่ือเวลาผ่านไป การปฏิบัติ

ในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีผ่านมาเป็นผลมาจากสิ่งที่ปฏิบัติกันมา

จนเป็นธรรมเนยีม มากกว่าจะเป็นข้อท่ีควรพจิารณาให้ชดัเจนในเรือ่งความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย ทัศนคติจ�านวนมากมายของการบริการสุขภาพถูกฝัง
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รากลึกในวัฒนธรรมของวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งเร่ิมต้นมีขึ้นเม่ือโครงสร้างการ

ปกครองตามล�าดับชั้นเข้าไปอยู่ท่ัวไปในสังคมน้ัน การบริการสุขภาพเป็น

วิชาชีพที่ลิขิตมาเพื่อชีวิตของผู้คน และผู้รักษาในคลินิกโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งแพทย์ เป็นผู้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ท�าสิ่งที่ถูกต้องโดยตลอด ภายใต้

กรอบแนวคิดเช่นนี้ผู้ให้บริการสุขภาพถูกมองว่าเป็นผู้ท่ีไม่สามารถท�าผิด

ได้ การฝึกอบรมท่ีผ่านการเป็นแพทย์ฝึกหัดมาก่อน และผลท่ีเกิดข้ึนกับ

ผู้ป่วย (ไม่ว่าดีหรือร้าย) เป็นส่วนที่มาจากทักษะของบุคลากรวิชาชีพไม่ใช่

มาจากทมี เขาไม่ต้องรบัผดิชอบต่อคนอืน่ๆ นอกจากตวัเขาเอง ในบางแห่ง

ผูป่้วยท่ีได้รับการรักษาฟร ีถกูมองว่าเป็นส่ิงของส�าหรับการเรยีนรู ้แม้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นมากแล้ว วัฒนธรรมเก่าก็ยังคงหลงเหลืออยู่ และท�า

หน้าที่หล่อหลอมทัศนคติของผู้ให้บริการสุขภาพ ท่ีได้รับการฝึกอบรมมา

จากสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมนั้น

สังคมสมัยใหม่ต้องการบริการที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ซึ่ง

ให้โดยผู้ให้บริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานในวัฒนธรรมที่มีความปลอดภัย 

วฒันธรรมทีมี่ความปลอดภยัเร่ิมแทรกซมึเข้าไปยังทีป่ฏิบัตงิานการบริการ

สุขภาพต่างๆ ท่ัวโลก และนักศึกษาก็จะต้องประสบกับทั้งทัศนคติเดิมที่

ปฏิบัติกันมา และทัศนคติท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัย สิ่งที่ท้าทาย

ส�าหรับนักศึกษาไม่ว่าจะวัฒนธรรมใด ประเทศใด และสาขาใดคือ การ

ปฏิบัตใิห้เกิดความปลอดภยัของผูป่้วย แม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ปฏิบัตก็ิตาม

นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะสามารถแยกให้เห็นความ

แตกต่างระหว่างวิธีการดูแลแบบเก่าบางประการที่มีผลทางลบในการดูแล

ผู้ป่วย กับการปฏิบัติแนวใหม่บางประการที่จะช่วยสนับสนุนการดูแลโดย

มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เป็นเร่ืองที่ส�าคัญอีกเช่นกันท่ีจะต้องยอมรับว่าการ

เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมนี้ อาจก่อให้เกิดความเครียดกับนักศึกษาหรือ

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทีชิ่นกบัการปฏิบัตโิดยใส่ใจความปลอดภยัของผูป่้วย

แล้ว แต่ผู้อาวุโสที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหลายยังไม่ตระหนัก หรือยังไม่ชอบ

ถึงวิธีการใหม่นี้ ซึ่งเป็นเร่ืองส�าคัญที่นักศึกษาจะต้องพูดกับผู้นิเทศก่อนที่

จะเริ่มน�าวิธีการใหม่นี้มาใช้

เราไม่ได้คาดหวังให้นักศึกษาที่จะน�าตัวเอง หรือน�าความก้าวหน้า

ในวิชาชีพของเขา ไปเส่ียงกับการที่เขาสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบ แต่
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เราให้ก�าลังใจนักศึกษาที่จะคิดถึงวิธีการท่ีได้รับจากการฝึกอบรม และยัง

มีมุมมองเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยไปได้ในเวลาเดียวกัน ตาราง B.I.2 

ด้านล่างให้กรอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความคิดบางประการแก่นักศึกษา 

ในการจัดการความขัดแย้งที่อาจประสบ ในขณะที่เขาได้รับมอบหมายงาน

ในที่ปฏิบัติงานเพื่อการฝึกอบรม

ตาราง B.I.2. การจัดการความขัดแย้ง: วิธีเก่าและวิธีใหม่

ด้านหรอื
คุณลกัษณะ

ตัวอย่าง วิธีเก่า วิธใีหม่

ล�าดับชั้น
ในระบบ
สุขภาพ: 
การท�าความ
สะอาดมือ

ผูใ้ห้บริการสขุภาพอาวุโส
ไม่ล้างมือระหว่างดูแล
ผู้ป่วยแต่ละคน

นักศึกษาไม่พูดอะไรและ
ยอมตามกับการปฏิบัติ
เดิมที่ไม่เพียงพอและ
เลียนแบบผู้อาวุโส
ท่านนั้น

(1) มองหาความกระจ่างในเร่ือง
ของ “เม่ือใดและอย่างไร” ของ
การท�าความสะอาดมือ กับผูใ้ห้
บริการทางคลินกิหรอืผูอ้าวโุส
ท่านอืน่

(2) ไม่พดูอะไร แต่ท�าความสะอาด
มือทีถ่กูต้อง

(3) พดูบางส่ิงด้วยการให้ความ
เคารพแก่ผูรั้กษาทางคลนิกิ 
และท�าความสะอาดมือทีถ่กู
ต้องต่อไป 

ล�าดับชั้น
ในระบบ
สุขภาพ: ที่
ห้องผ่าตัด

ศัลยแพทย์ไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการเช็คต�าแหน่ง
ทีจ่ะผ่าตดัให้ถกูต้อง หรอื
ยืนยันผู้ป่วยให้ถูกคน
ศัลยแพทย์ไม่พอใจกับ
การเช็คความถูกต้อง
ก่อนผ่าตัด โดยเชื่อว่า
เป็นการเสียเวลา และ
สร้างแรงกดดันให้กับทีม
ว่าควรรีบท�า

น�าวธิกีารของศลัยแพทย์
อาวุโสมาใช้ และไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการเช็ค โดย
มองว่าเป็นงานที่ต�่าต้อย

(1) ช่วยทมีงานอย่างเข้มแขง็ที่
จะเชค็ให้ครบถ้วน ตามแนว
ปฏิบัติ
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ด้านหรอื
คุณลกัษณะ

ตัวอย่าง วิธีเก่า วิธใีหม่

ล�าดับชั้น
ในระบบ
สุขภาพ: การ
ให้ยา

นักศึกษาตระหนักว่า
ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยา
เพนนิซิลินอย่างรุนแรง 
และสังเกตว่า
พยาบาลอาวุโสก�าลังให้
ยาเพนนิซิลิน

ไม่พูดอะไร เพราะกลัว
จะถูกมองว่าไม่เห็น
ด้วยกับการตัดสินใจ
ของผู้อาวุโส โดยคิดว่า
พยาบาลท่านนั้นควรรู้
ว่าก�าลังท�าอะไร

(1) แสดงข้อวิตกกังวลทันท ี
เกี่ยวกับเรื่องการแพ้กับ
พยาบาลท่านนั้น นักศึกษา
มองว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมที่จะช่วยเหลือได้ และ
เป็นความรับผิดชอบของ
นักศึกษาที่ต้องให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย

การใช้อ�านาจ
ในการสั่ง
การ: การให้
ความยินยอม

นักศึกษาถูกบอกให้เป็น
ผู้ไปขอความยินยอม
จากผู้ป่วยเพื่อการรักษา
โดยที่นักศึกษายังไม่เคย
ท�ามาก่อน

ยอมรับท�าโดยไม่ให้
อาจารย์อาวุโสรู้ว่ายัง
ไม่มีความรู้เรื่องการ
รักษา โดยพูดกับผู้ป่วย
อย่างคลุมเครือและ 
ผิวเผินเพียงเพื่อแค่ที่ 
จะให้เซ็นยินยอมเท่านั้น

(1) ปฏิเสธงานนัน้ และเสนอแนะ
ให้ผูใ้ห้บริการทางคลนิกิท่ีรู้
เรือ่งการรกัษานัน้ ซึง่เป็นผูที้่
เหมาะสมทีจ่ะให้ค�าแนะน�าแก่
ผูป่้วย

(2) ยอมรับปฏิบัตงิานนัน้ แต่บอก
ก่อนว่ายงัไม่มีความรู้ในการ
รักษานัน้ และต้องการการสอน
ก่อน และขอเชญิให้ผูน้เิทศ
ท่านใดท่านหนึง่มาช่วย หรือ
ให้ค�าแนะน�า
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ด้านหรอื
คุณลกัษณะ

ตัวอย่าง วิธีเก่า วิธใีหม่

การใช้อ�านาจ
ในการสั่ง
การ: บทบาท
ของผู้ป่วยใน
การดูแล

ผู้ป่วยมักจะถูกละเลย
ขณะท�าการตรวจผู้ป่วย
ในตึก และไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
การดูแล

ญาติผู้ป่วยมักถูกขอร้อง
ให้ออกไปก่อนในขณะที่
แพทย์ก�าลังให้การดูแล

ยอมรับสถานการณ์นั้น
และไม่ท�าอะไร โดย
คิดว่าเป็นวิถีทางที่
ปฏิบัติกันมา ยอมรับ
กับพฤติกรรมที่จะไม่น�า
ผู้ป่วยและครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วม

(1) เป็นผูน้�าในการทกัทายผูป่้วย 
“สวสัดีครบั คณุรูอซิ (Ruiz) 
เราก�าลังมาดูแลผูป่้วยทัง้หมด
ในเช้าวนันีค้รับ คณุรู้สึกเป็น
อย่างไรบ้างครับวนันี”้

(2) หากมีแรงกดดันเร่ืองเวลาที่
จะต้องรบีไปปฏิบัตงิานอืน่
ต่อ ควรอธบิายกับผูป่้วยและ
ครอบครัวว่า “ผมจะกลับมาคยุ
ด้วยภายหลงัท่ีผมเดินตรวจ
คนอืน่ๆ เสร็จแล้วครับ”

(3) ศกึษาความกงัวลของผูป่้วย
ก่อนทีม่าตรวจผูป่้วย และน�า
มาปรึกษากบัผูใ้ห้บริการทาง
คลินกิผูอ้าวโุสในขณะท่ีท�าการ
ดูแลข้างเตยีง เช่น “คณุรูอซิ
ไม่ต้องการท�าการผ่าตดั การ
ผ่าตดัเป็นทางเลือกส�าหรับเขา
หรือครบั” 

(4) เชิญชวนและสร้างก�าลังใจให้
ผู้ป่วยพูดออกมาในขณะที่
ก�าลังตรวจ

(5) ถามผูน้เิทศว่า เขาคิดว่าการท่ี
ให้ผูป่้วยและญาตพิดูมีคุณค่า
หรือไม่ในขณะท�าการดูแล 
ข้างเตยีง เพือ่ช่วยให้การดูแล 
มีประสิทธภิาพท่ีดีข้ึน
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ด้านหรอื
คุณลกัษณะ

ตัวอย่าง วิธีเก่า วิธใีหม่

ผู้ให้บริการ
สุขภาพท�า
อะไรไม่เคย
ผิด: ชั่วโมง
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่อ่อนอาวุโส
คนหนึ่งกล่าวขึ้นมาด้วย
ภาคภูมิใจว่า เขาปฏิบัติ
งานมา 36 ชั่วโมงแล้ว

ชื่นชมกับความทรหด 
อดทน และความตั้งใจ
ในการปฏิบัตงิานของเขา

(1) ถามผูร่้วมปฏิบัตงิานท่านอืน่ๆ 
ว่ารู้สกึอย่างไร และเป็นการ
ฉลาดหรอืไม่ หรือเป็นความ
รับผดิชอบทีดี่หรอืไม่ ทียั่งคง
ปฏิบัตงิานอยู่ 

(2) ถามถงึก�าหนดเวลาเลกิเป็น
เวลาใด และเขาวางแผนทีจ่ะ
ขบัรถกลับบ้านอย่างไร เขา
รู้สกึปลอดภยัหรือไม่ท่ีจะขบัรถ

(3) ให้ข้อเสนอแนะบางประการที่
คิดว่ามีส่วนช่วย เช่น “มีใคร
ช่วยถอืวทิยตุามตวัแทนท่าน
หรือไม่ เพือ่ท่านจะได้กลบับ้าน
และได้พกัผ่อนบ้าง” หรือ “ผม
ไม่คิดว่าผูป้ฏิบัตงิานท่านอืน่ๆ 
จะยอมให้ท่านปฏิบัตงิานนาน
เกนิเช่นนัน้ ท่านควรทีจ่ะร้อง
เรยีนเก่ียวกับการจดัเวร”

ผู้ให้บริการ
สุขภาพท�า
อะไรไม่เคย
ผิด: ทัศนคติ
ต่อความผิด
พลาด

ความผิดพลาดเกิดขึ้น
เพราะคนขาดความรู้
และขาดจริยธรรม

ผู้ให้บริการสุขภาพที่ดี
ย่อมไม่ท�าผิด

ยอมรับวัฒนธรรมที่
กล่าวถึงผู้ให้บริการ
สุขภาพที่ท�าผิดว่า 
“เลว” หรือ “ไม่มีความ
สามารถ” พยายามให้
มากขึ้นที่หลีกเลี่ยงการ
ท�าผิด หากตัวเองท�าผิด
ก็ปิดเงยีบและต�าหนผิูอ้ืน่ 
หรือสิ่งอื่นว่าเป็นต้นเหตุ
ให้ผิด มองแต่ความผิด
ที่คนอื่นท�าและบอกกับ
ตัวเองว่า ฉันจะไม่ยอม
ท�าผิดแบบไร้เหตุผล
เช่นนั้น

(1) ท�าความเข้าใจว่าทุกคน
สามารถท�าผดิพลาดได้ในบาง
ขณะ และสาเหตขุองความผดิ
พลาดมาจากหลายปัจจยั และ
เกีย่วข้องกบัปัจจยัท่ีซ่อนเร้น 
ซึง่ไม่สามารถมองเหน็ได้ใน
ขณะท่ีเกิดความผดินัน้ ควร
ดูแลผูป่้วย ดแูลตวัเองและ
เพือ่นร่วมงานในกรณทีีเ่กิด
ความผดิพลาดขึน้มา และ
พยายามทีจ่ะกระตุน้ให้เกิดการ
เรยีนรู้จากความผดิพลาดนัน้
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ด้านหรอื
คุณลกัษณะ

ตัวอย่าง วิธีเก่า วิธใีหม่

ผู้ให้บริการ
สุขภาพท�า
อะไรไม่เคย
ผิด: การท�า
ผิดพลาด

ผู้ให้บริการสุขภาพ
อาวุโสท่านหนึ่งท�าผิด
พลาดและบอกกับผู้ป่วย
ว่าเป็นอาการแทรกซ้อน 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ไม่พูดถึง
เรื่องความผิดพลาดนี้ ใน
การประชุมทบทวนการ
ปฏิบัติงาน

ยอมรับถึงวิธีการจัดการ
กับความผิดพลาด 
โดยให้เหตุผลว่า เป็น
ปัญหาของตัวผู้ป่วย
เองมากกว่าที่จะเป็น
จากการดูแล และเรียน
รู้อย่างรวดเร็วว่า ผู้ให้
บริการสุขภาพอาวุโสจะ
ไม่ยอมเปิดเผยการท�า
ผิดแก่ผู้ป่วยและเพื่อน
ร่วมงาน และเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้น

(1) พดูกบัผูน้เิทศถงึเร่ืองการเปิด
เผยข้อมูลแก่ผูป่้วยและถามว่า
โรงพยาบาลหรอืคลนิกิแห่งนี้  
มีนโยบายทีใ่ห้ข้อมูลแก่ผูป่้วย
หลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม ่
พึงประสงค์หรือไม่

(2) ถามผูป่้วยว่าต้องการได้ข้อมูล
เพิ่มเติมหรือไม่ในการดูแล
รักษา หากผู้ป่วยต้องการ  
จะได้ให้ข้อเสนอแก่แพทย ์
ผู้ดูแลว่า ผู้ป่วยต้องการได้
ข้อมูลเพิ่มเติม

(3) บอกผูน้เิทศหรือผูน้�าทมีเม่ือ
มีคนท�าผิด และถามว่าความ
ผดิทีค่ล้ายๆ กันนี ้จะมีวธิกีาร
หลกีเลีย่งได้หรอืไม่ในอนาคต

(4) กรอกแบบฟอร์มการเกิด
เหตกุารณ์ (หากเหมาะสม)

ผู้ให้บริการ
สุขภาพท�า
อะไรไม่เคย
ผิด: ผู้รู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง

ผูใ้ห้บริการสขุภาพ 
ท�าตัวเหมือน “เป็น
พระเจ้า” และดูถูกผู้ให้
บริการที่อ่อนอาวุโสและ
ผู้ป่วย

ปรารถนาที่จะเป็นอย่าง
คนนี้ และชื่นชมว่าท�าไม
ทุกคนถึงยอมรับเขา

(1) ตระหนกัถงึการสมมุตเิอา
เองของทัศนคตนิัน้ และปรับ
พฤตกิรรมโดยท�าตามผูท้ี่
ปฏิบัตงิานเป็นทมี ทีแ่บ่งปัน
ความรูแ้ละมีความรับผดิชอบ
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ด้านหรอื
คุณลกัษณะ

ตัวอย่าง วิธีเก่า วิธใีหม่

ต�าหนิ/
น่าละอาย

ผู้ให้บริการสุขภาพที่
ท�าผิดถูกล้อเลียน และ
ท�าให้ขายหน้าโดย 
ผู้นิเทศของเขา

โรงพยาบาลลงโทษ
ผู้ท�าผิด

ไม่พูดอะไร และท�า
พฤติกรรมแบบนั้นกับ
ผู้ให้บริการท่านอื่นๆ 
ที่พูดเชิงลบเกี่ยวกับ
ผู้ให้บริการสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ความผิดพลาด

(1) ให้ก�าลงัใจและท�าความเข้าใจ
กับเพือ่นร่วมงาน ท่ีเก่ียวข้อง
กับอบัุตกิารณ์นัน้

(2) พดูกบัเพือ่นร่วมงาน และ
ผูน้เิทศถงึวธีิการท่ีจะเข้าใจ
ความผดิพลาดมากกว่าทีจ่ะ
ต�าหนคินทีท่�าผดิ

(3) มุ่งความสนใจไปทีค่วามผดิ 
แล้วถามว่า “มันเกิดอะไร
ขึน้” มากกว่า “ใครเป็นคนท�า” 
พยายามทีจ่ะให้เกิดอภปิราย
กันภายในทีม ถงึปัจจยัต่างๆ 
ทีอ่าจมีส่วนเก่ียวข้อง

การปฏิบัติ
งานเป็น
ทมี: ทีมของ
ฉันเป็นทีม
พยาบาล 
(หรือเป็นทีม
ผดุงครรภ์/ 
เภสัชกร/ 
ทันตแพทย์/ 
แพทย์)

นักศึกษาและแพทย์
อ่อนอาวุโสมักจะนับ
คนในวิชาชีพเดียวกัน
เท่าน้ันว่าเป็นทมีเดียวกัน

แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ตึกปฏิบัติงานโดยไม่มี
สมาชิกจากสาขาอื่นมา
ร่วมด้วย

เปลี่ยนพฤติกรรมให้
เข้ากับผู้ดูแลในตึกที่
เหลือ และบอกตัวเองว่า
สมาชิกของทีมมีเพียง
คนวิชาชีพเดียวกัน
เท่านั้น

(1) โปรดระลกึว่าทีมดูแลในมุมมอง
ของผูป่้วยคือ ทุกคนท่ีมาดูแล
และรักษาผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็น
พยาบาล เจ้าหน้าทีป่ระจ�าตกึ
และคนปฏิบัตงิานอืน่ๆ เช่น
เดียวกับตวัผูป่้วยและสมาชกิ
ในครอบครัวกอ็ยูใ่นทมีด้วย

(2) เสนอแนะให้สมาชกิอืน่ในทีม
เข้าร่วมสนทนาในการดูแลและ
รักษาผูป่้วยอยู่เสมอ

(3) กล่าวชืน่ชมและสร้างประโยชน์
ของการปฏิบัติงานเป็นทีม
สหวิชาชีพให้สูงสุด
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เรื่องเล่ำของผู้ป่วย
การใช้เร่ืองเล่าในการบริการสุขภาพเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ

มากที่ใช้ในการเรียนการสอนและในการฝึกอบรมผู้ให้บริการสุขภาพมา

หลายรุ่นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่มีพรสวรรค์

และปฏิบัตงิานด้วยยาก เร่ืองเล่าเก่ียวกับครูผูส้อนและผูน้เิทศท้ังดีและไม่ดี 

และเร่ืองเล่าข้อคดิมีประโยชน์ท่ีเอาตวัรอดได้ในการปฏิบัตงิานในเวรต่างๆ 

เร่ืองเล่าเหล่านีส่้วนใหญ่มาจากมุมมองของนกัศกึษาสุขภาพ เร่ืองเล่าท่ีขาด

หายไปจากกล่องเครื่องมือนี้คือ เรื่องของผู้ป่วย (ประสบการณ์ของผู้ป่วย) 

ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจได้เป็นอย่างดีว่า ผู้ป่วยเป็นส่วนส�าคัญของทีมบริการ

สขุภาพด้วยเช่นกัน และผูป่้วยก็มีบางสิง่ทีจ่ะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้แก่เรา 

เรื่องเล่าของผู้ป่วยที่อยู่ในแต่ละหัวข้อของการเรียนการสอนนี้ ออกแบบให้

เห็นความส�าคัญของหัวข้อในเร่ืองมุมมองของผู้ป่วย และท�าให้หลักสูตรมี

ชีวิต โดยการให้ตัวอย่างที่เป็นจริงถึงสิ่งที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ใน

การให้บริการสุขภาพที่ขาดการใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ชื่อของผู้ป่วยถูกสมมุติขึ้นมาในการเล่าเรื่องของผู้ป่วย ยกเว้นท่ีได้

รับอนุญาตจากครอบครัว

เช่นในกรณขีองคาโรไลน์ แอนเดอร์สนั เร่ืองจริงของผู้ป่วยเหล่านีน้�า

มาจากกรอบการปฏิบัตงิานการศกึษาความปลอดภยัของผูป่้วยของประเทศ

ออสเตรเลีย (APSEF) ปี ค.ศ. 2005
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หัวข้อที่ 1
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร

เรื่องของคำโรไลน์
 วันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2001 คาโรไลน์ (Caroline) อายุ 37 ปี เข้าโรงพยาบาล

ประจ�าเมอืง (city hospital) แห่งหนึ่งเพื่อคลอดบตุรคนที ่3 โดยการผ่าตัดทางหน้าทอ้งที่

ไม่มีปัญหาแทรกซ้อนใดๆ โดยมีแพทย์ ก. เป็นสตูแิพทย์ และแพทย์ ข.วสิญัญแีพทย์เป็น

ผู้ฉีดยาสลบเข้าไขสันหลังทางสายยางบริเวณเหนือชั้นดูรา (epidural catheter) วันที่ 11 

เมษายน คาโรไลน์รายงานว่ารู้สึกปวดมากที่บริเวณกระดูกสันหลัง โดยเมื่อคืนก่อนที่จะ

เอาสายยางบริเวณเหนอืชัน้ดูราออก สายยางนีไ้ปชนกับบางอย่างโดยบังเอญิ ในระหว่าง

นี้คาโรไลน์รายงานอาการปวดและตึงหลังบริเวณเอวไปหลายครั้ง แพทย์ ข. ได้มาตรวจ

และให้การวินิจฉัยว่าอาการปวดเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบ อาการปวดยังคงอยู่และเริ่มมี

อาการเดินเอียง (limping) ต่อมาวันที่ 17 เมษายน คาโรไลน์ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน

 7 วันต่อมา ขณะที่พักผ่อนอยู่ที่บ้าน คาโรไลน์โทรศัพท์ถึงแพทย์ ก. แจ้งว่าเธอมี

ไข้ หนาวสั่น เจ็บหลังเป็นอย่างมาก และปวดศีรษะ วันที่ 24 เมษายน แพทย์ ค. ซึ่งเป็น

แพทย์ประจ�าหน่วยแพทย์ของท้องถิ่น ได้มาตรวจคาโรไลน์และบุตรของเธอ และแนะน�า

ว่าท้ังคู่ควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจ�าเขต (district hospital) เพือ่รกัษาอาการ

ปวดหลังของเธอและรักษาลูกที่มีอาการตัวเหลือง

 แพทย์ ง. เป็นแพทย์โรงพยาบาลประจ�าเขตบันทึกว่า การปวดหลังของคาโรไลน์ 

อยู่ท่ีต�าแหน่งของข้อกระดูกก้นกบข้อที่ 1 (S1) มากกว่าท่ีต�าแหน่งที่แทงสายเหนือช้ัน

ดูรา วันที่ 26 เมษายน อาการตัวเหลืองของลูกดีขึ้น แต่คาโรไลน์ก็ยังไม่ได้รับการตรวจ

จากแพทย์ จ. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ยอมรับว่าเขาลืมมาตรวจเธอ แพทย์ ฉ. ซึ่งเป็น

แพทย์ประจ�าบ้านได้มาตรวจคาโรไลน์ และให้การวินิจฉัยว่าเธอมีอาการอักเสบของ
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กระดูกก้นกบ (sacroiliitis) แพทย์ ฉ. ให้เธอกลับบ้านโดยสัง่ยาออ็กซโิคโดน (oxycodone) 

พาราเซตามอล และไดโคลฟีแนค (diclofenac) ให้ไปรับประทาน และแจ้งผลการวินิจฉัย

ไปยังแพทย์ ก. ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ท�าคลอด

 ยาช่วยลดอาการปวดของคาโรไลน์ลงได้ จนกระทัง่วนัที ่2 พฤษภาคม เธอมีอาการ

เลวลง วันท่ี 3 พฤษภาคม สามีของเธอจงึพาเธอไปยังโรงพยาบาลท้องถ่ิน (local country 

hospital) ในสภาพทีมี่อาการทรุดลงมากและไม่นานนกัหลงัจากทีเ่ธอถึงโรงพยาบาล เธอ

เริ่มมีอาการชัก และพูดติดขัด ไม่ชัด (mumbling incoherently) แพทย์ ค. ได้บันทึกใน

ประวัติว่า “สงสัยใช้ยาเสพติด (opiate) มากเกินไป และมีการอักเสบของก้นกบ” อาการ

ของเธอเข้าขั้นวิกฤต และเธอก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจ�าเขตทันที

 เมื่อถึงโรงพยาบาลประจ�าเขต คาโรไลน์ไม่ตอบสนองและจ�าเป็นต้องใส่ท่อหายใจ 

ม่านตาของเธอขยาย และไม่มีการหดตวัตอบสนองต่อแสง อาการของเธอไม่ดีข้ึน และใน

วันที่ 4 พฤษภาคม เธอถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลประจ�าเมืองอีกแห่งหนึ่ง (second 

city hospital) เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม เธอได้รับการยืนยันว่า

สมองไม่ท�างานแล้ว และการช่วยชีวิตก็ยุติลง

 จากการตรวจศพพบหนองที่ดูราชั้นบนและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตั้งแต่ระดับเอว

ข้ึนไปถงึระดับฐานของสมอง ซึง่ผลจากการเพาะเชือ้ พบเชือ้สแตปฟิลโลคอคคสั ออเรียส 

ที่ดื้อต่อยาเมททิซิลิน (methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA) และพบ

การเปลี่ยนแปลงของตับ หัวใจ และม้าม ที่สอดคล้องกับการติดเชื้อในกระแสเลือด

 จากการชนัสูตรทางนิตเิวชสรุปได้ว่า คาโรไลน์ควรได้รับการวนิจิฉยัว่ามีการอกัเสบ

มาก่อนหน้านี้ และการอภิปรายถึงสาเหตุการเสียชีวิตของทางนิติเวช มีประเด็นที่ส�าคัญ

ที่เน้นอยู่ในคู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย ฉบับสหวิชาชีพนี้

อภิปราย

 ข้อสังเกตของประวัติผู้ป่วยรายนี้ที่เห็นซ�้าแล้วซ�้าเล่าคือ การบันทึกข้อมูลไม่ครบ

ถ้วน ขาดรายละเอียด ความเก่ียวข้องของอาการทางคลินิก และขาดการบันทึกอาการ

ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ วิสัญญีแพทย์ (แพทย์ ข.) เป็นคนที่รู้สึกห่วงเป็นอย่างมากกับ

อาการปวดของคาโรไลน์ จึงได้เข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า แต่ก็ไม่ได้บันทึกอะไรไว้

ในเวชระเบียน และก็ไม่ได้สื่อสารกับคาโรไลน์ถึงสิ่งที่เขาคิด ว่าอาการปวดอาจเป็นจาก

เส้นประสาทอักเสบ และไม่ได้หาสาเหตใุห้ครบถ้วนก่อนให้ผูป่้วยกลบับ้าน และมีข้อสงสยั

ว่าแพทย์ ข. ไม่ได้ล้างมืออย่างถกูต้องตามแนวปฏิบัตท่ีิมีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ก่อนท่ีจะ
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แทงเขม็เข้าเหนอืช้ันดูรา มุมมองของผูเ้ชีย่วชาญอสิระมีความเหน็ว่ามีความเป็นไปได้มาก

ทีส่ดุว่า แบคทีเรียทีเ่ป็นสาเหตขุองฝีหนองน่าจะมาจากเจ้าหน้าท่ีหรือจากสิง่แวดล้อมของ

โรงพยาบาล

 เห็นได้ชัดว่าคาโรไลน์ได้รับการดูแลโดยแพทย์อื่นๆ อีกหลายท่านหลังออกจาก

โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแล โดยที่เธอไม่ได้รับค�าแนะน�า

ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์อีก หากอาการปวดหลังของเธอเลวลง และไม่มี

จดหมายส่งต่อหรือโทรศัพท์แจ้งไปยังแพทย์ประจ�าหน่วยแพทย์ของท้องถิ่น (แพทย์ ค.)

 ทางนิติเวชมีความเห็นว่า แพทย์แต่ละท่านที่ตรวจคาโรไลน์หลังจากที่เธอกลับ

บ้านไปแล้ว มิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบในการวินิจฉัย และมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่า ปัญหา

ของเธอคงจะตรวจพบได้โดยแพทย์ท่านอื่นตามระบบ แพทย์ ค. ตรวจเธออย่างคร่าวๆ 

เพราะรู้ว่าเธอจะได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจ�าเขต แพทย์ผู้รับเธอไว้ใน

โรงพยาบาล (แพทย์ ง.) คิดว่าโอกาสทีค่าโรไลน์จะเป็นฝีหนองท่ีชัน้เหนอืดูรามีเพยีง 30% 

แต่มิได้ลงบันทึกนีไ้ว้ เพราะคิดว่าเป็นเรือ่งท่ีสามารถเหน็ได้อย่างชดัเจนอยู่แล้วส�าหรับแพทย์

ท่านอืน่ๆ ประเด็นส�าคัญที่ยอมรับไม่ได้ในการปฏิบัติทางแพทย์คือ การที่แพทย์ จ. รับว่า

จะไปตรวจคาโรไลน์ แต่ลืมไปตรวจเธอ

 แพทย์คนสุดท้ายทีต่รวจคาโรไลน์ทีโ่รงพยาบาลประจ�าเขตเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน 

(แพทย์ ฉ.) ซึ่งให้เธอกลับบ้านโดยให้ยาแก้ปวดอย่างแรง และไม่ได้ส่งตรวจหาสาเหตุให้

ครบถ้วนตามท่ีให้การวินจิฉยัเบ้ืองต้นว่า เธอมีการอกัเสบของก้นกบ ซึง่คดิว่าอาจมาจาก

หลังผ่าตัด หรืออาจมาจากการติดเชื้อท่ีจุดนั้น ส�าหรับประเด็นการให้ยาอย่างปลอดภัย 

แพทย์ ฉ. ได้เขียนบันทึกให้คาโรไลน์อย่างคร่าวๆ และคลุมเครือโดยแนะน�าให้เธอเพิ่ม

ยาอ็อกซี่โคโดน ไฮโดรคลอไรด์ (oxycodone hydrochloride) หากมีอาการปวดมากขึ้น 

และให้สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง มีการบันทึกของแพทย์ ฉ. ที่บันทึกในกระดาษแผ่น

หนึ่ง ซึ่งมีในรายละเอียดของการตรวจร่างกาย และความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการตรวจ

ด้วยแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging: MRI) แต่ไม่พบหลักฐานดังกล่าว 

 ในทางนติเิวชเช่ือว่า แพทย์ผูท้ีค่วรจะเป็นผูรั้บผดิชอบทัง้หมดในการดูแลคาโรไลน์

คือ สูติแพทย์ของเธอ (แพทย์ ก.) คาโรไลน์ได้โทรหาแพทย์ท่านน้ีถึง 3 ครั้งหลังจากออก

จากโรงพยาบาลภายหลังการคลอด ซึ่งเธอได้รายงานถึงความเจ็บปวดของเธอที่ยังมีอยู่ 

แต่แพทย์ ก. มิได้ตระหนักว่าเธอมีปัญหาอะไรที่รุนแรง

 ตั้งแต่วันที่เธอคลอดบุตรจนถึงวันที่เธอเสียชีวิตใน 25 วันต่อมา คาโรไลน์ได้เข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ถึง 4 แห่ง มีความจ�าเป็นที่เห็นได้ชัดว่า เธอควรได้รับ
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การดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสมโดยทีมแพทย์และพยาบาล และมีการส่งต่อจากแห่งหนึ่งไป

ยังอีกแห่งหนึ่ง ความล้มเหลวในการเขียนบันทึกให้ครบถ้วน ทั้งในการวินิจฉัยเบื้องต้น 

การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจหาสาเหตุ การสรุปรายงานการจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล 

และการส่งต่อ น�าไปสู่การวินิจฉัยที่ล่าช้าของการเป็นฝีหนองที่คุกคามชีวิต และน�าไปสู่

การเสียชีวิตของคาโรไลน์

แหล่งข้อมูล: การพจิารณาคดีของการเสยีชวีติของคาโรไลน์ บาร์บารา แอนเดอร์สัน (Caroline Barbara 
Anderson) แผนกนติเิวชของศาล เวสต์มีด ซดินย์ี ประเทศออสเตรเลยี 9 มีนาคม 2004 [ศาสตราจารย์
เมอรี่ลิน วอลตั้น (Merrilyn Walton) ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากครอบครัวของคาโรไลน์ 
อนุญาตให้ใช้ประวัติของเธอในการสอนนักศึกษาด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยจากมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัว]

บทน�ำ-ท�ำไมควำมปลอดภัยของผู้ป่วยถึงเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรสุขภำพ 1

มีหลักฐานเป็นจ�านวนมากที่แสดงให้เห็นว่า มีผู้ป่วยจ�านวนไม่น้อย

ได้รับผลเสียจากการรกัษาพยาบาล ซึง่ส่งผลให้ทุพพลภาพอย่างถาวร ต้อง

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น และ

บางรายถึงกับเสียชีวิต ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์ที่

ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนได้โดยไม่ตั้งใจที่จะท�าร้ายผู้ป่วย แต่เกิดข้ึนเน่ืองจาก

ความซับซ้อนของระบบการบริการสุขภาพในปัจจุบัน ซ่ึงความส�าเร็จของ

การรักษาและผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ป่วยแต่ละคนขึ้นกับปัจจัยต่างๆ มากมาย 

ซึ่งนอกเหนือจากสมรรถนะของผู้ดูแลแต่ละคน

เม่ือผูใ้ห้บรกิารประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่าย (แพทย์ ผดุงครรภ์ 

ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ โภชนากร 

และบุคลากรอืน่ๆ) จงึเป็นการยากทีจ่ะม่ันใจถึงการดูแลท่ีปลอดภยัได้ หาก

ระบบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้แลกเปล่ียนข้อมูลกันอย่างครบถ้วนและ

ทันเวลา ในระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยด้วยกัน

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นประเด็นส�าคัญของทุกประเทศที่ให้

บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของภาครัฐหรือภาคเอกชน ความล้มเหลว

ของการตรวจสอบว่าผูป่้วยถกูคนหรือไม่ หรือการให้ยาปฏิชวีนะโดยไม่ถาม

ถงึโรคเดิมทีเ่ป็นอยู ่หรอืการให้ยาหลายตวัโดยมิได้สนใจว่าอาจมีอาการไม่พงึ

ประสงค์จากการใช้ยา ทีส่ามารถท�าให้เกิดอนัตรายต่อผูป่้วยได้ ผูป่้วยไม่เพยีง
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แต่ได้รับผลเสียจากการใช้เทคโนโลยผีดิๆ ผูป่้วยยงัอาจได้รับผลเสยีจากการ

สือ่สารทีไ่ม่เพยีงพอระหว่างผู้ให้การดูแลด้วยกัน หรือได้รับการรักษาท่ีช้าไป

สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยในประเทศที่ก�าลังพัฒนาสมควรที่จะได้

รับความสนใจเป็นพิเศษ ด้วยระบบโครงสร้างและเครื่องมือท่ียังไม่พร้อม 

คุณภาพของยาและการจัดหายายังเชื่อถือไม่ได้ ความล้มเหลวของการ

ควบคุมการติดเชื้อและการจัดการกับของเสีย พฤติกรรมการให้บริการที่

ไม่ได้มาตรฐานเพราะขาดแรงกระตุน้หรือขาดทักษะ และการขาดแคลนงบ

ประมาณส�าหรับการบริการทางสาธารณสุข ท�าให้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่

ไม่พงึประสงค์ได้มากกว่าประเทศท่ีพฒันาแล้ว ประเด็นส�าคัญในเร่ืองความ

ปลอดภยัของผูป่้วยได้แก่ การตดิเชือ้ทีไ่ด้รับจากการบริการสุขภาพ (health 

care-associated infection: HCAI) การได้รับอันตรายจากความผิดพลาด

ของการผ่าตดัและการวางยาสลบ ความปลอดภยัในการใช้ยา อนัตรายจาก

เครื่องมือทางการแพทย์ การฉีดยาและการให้เลือดที่ไม่ปลอดภัย และการ

ดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดที่ไม่ปลอดภัย ความท้าทายในเรื่องของ 

HCAI ยงัคงมีอยูท่ัว่ไปในโรงพยาบาลเป็นจ�านวนมาก ซึง่ดูเหมือนว่าจะไม่มี

แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการติดเชื้อ เรื่องนี้เป็นผลมาจากหลายๆ ปัจจัย

ร่วมกันท่ีเก่ียวข้องกับสขุอนามัยและการสขุาภบิาลท่ีไม่เหมาะสม นอกจาก

นี้ยังมีเรื่องพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่ดีพอ และผู้ป่วยมีปัญหา

การขาดสารอาหารและการตดิเชือ้อืน่ๆ และ/หรือ โรคต่างๆทีมี่ส่วนเสริมให้

อัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการดูแลเพิ่มขึ้น

จากการศึกษาหลายๆ แห่งพบว่า ความเสี่ยงในการติดเชื้อแผล

ผ่าตัดในประเทศท่ีก�าลังพัฒนาสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก 

โดยในโรงพยาบาลและประเทศต่างๆ มีอัตราระหว่าง 19%-31% [1] 

องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าตัวเลขจากรายงานการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัย 

ที่มีประมาณ 25% ของการใช้ยาในประเทศท่ีก�าลังพัฒนาน่าจะไม่ตรงกับ 

ความจริง องค์การอนามัยโลกจงึได้ท�าการส�ารวจจาก 20 ประเทศ พบการใช้ 

ยาปลอมมีถงึ 60% ในประเทศทีก่�าลังพฒันา และ 40% ในประเทศทีพ่ฒันา

แล้ว [2] การศึกษาขององค์การอนามัยโลกอีกเร่ืองหนึ่ง พบว่าเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ของประเทศท่ีก�าลังพัฒนาไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งใช้ไม่ได้

หรือใช้ได้เพียงบางส่วน [3] ในบางประเทศประมาณ 40% ของเตียงผู้ป่วย
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ตั้งอยู่ในอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น จึงท�าให้การป้องกันรังสีและ

การควบคุมการติดเชื้อท�าได้ยาก ส่งผลให้การด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าว

ต�่ากว่าหรือไม่ได้มาตรฐาน [4] แม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดของข้อมูลและเป็นเพียง

การประมาณการถงึขนาดปัญหาของประเทศทีก่�าลังพฒันา การให้การศกึษา

และการฝึกอบรมในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยแก่ผู้ให้บริการสุขภาพ

ยังคงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเร่งด่วน 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยท้ังในประเทศที่ก�าลังพัฒนาและพัฒนา

แล้วเป็นวชิาทีมี่เนือ้หากว้าง สามารถผสมผสานไปกับเทคโนโลยท่ีีทนัสมัย 

ดังเช่น การสัง่ยาทางคอมพวิเตอร์ การออกแบบคลินกิและห้องตรวจผูป่้วย 

นอกใหม่ รวมถึงการท�าความสะอาดมือท่ีถูกวิธี และรู้วิธีการปฏิบัติงาน 

เป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ในหลายหลักสูตรท่ีสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องงบประมาณ แต่จะให้ความส�าคัญกับพันธะสัญญา

ของแต่ละคนท่ีจะปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน

สามารถปรบัปรงุการดูแลให้ปลอดภยัมากขึน้ได้ โดยการสนบัสนนุให้ผูป่้วย 

และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยท่าททีีแ่สดงความเคารพ การตรวจสอบ 

วิธีการปฏิบัติการต่างๆ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และการส่ือสารอย่าง

มีประสิทธิภาพกับคนอื่นในทีม กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อม

กับลดผลเสียแก่ผู้ป่วย การรายงานและการวิเคราะห์ความผิดพลาดท�าให้

สามารถระบุปัจจยัหลักทีเ่ป็นสาเหต ุการเข้าใจปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามผดิพลาด 

เป็นเร่ืองส�าคัญ ที่จะช่วยให้คิดถึงวิธีการเปล่ียนแปลงท่ีจะน�าไปป้องกัน

ความผิดพลาดนั้น

ค�าส�าคัญ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย ทฤษฎีระบบ การต�าหนิ วัฒนธรรมการ

ต�าหนิ ความล้มเหลวของระบบ วิธีการเข้าถึงคน การฝ่าฝืน รูปแบบความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย ระหว่างสาขาวิชาชีพ และผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
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วัตถุประสงค์ของกำรเรียน 2

นักศึกษาควรเข้าใจถึงสาขาวิชาความปลอดภัยของผู้ป่วย และ

บทบาทของความปลอดภัยของผู้ป่วยในการลดอุบัติการณ์ และผลกระทบ

ต่อเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์ให้เหลือน้อยท่ีสดุ เช่นเดียวกันก็ต้องเข้าใจวธิี

การแก้ไข เพื่อการคืนสภาพให้มากที่สุดจากเหตุการณ์เหล่านั้น

ผลลัพธ์ของกำรเรียน: ควำมรู้และกำรปฏิบัติ
ความรู้และทกัษะเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยครอบคลุมหลายด้าน 

รวมถึงการปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารระหว่างกันที่ถูก

ต้องแม่นย�าและทนัเวลา ความปลอดภยัในการใช้ยา การท�าความสะอาดมือ 

และทักษะในการท�าหัตถการและการผ่าตัด หัวข้อในคู่มือหลักสูตรนี้ถูกคัด

เลือกบนพืน้ฐานของหลกัฐานว่ามีความเก่ียวข้องและมีประสทิธภิาพ ในหวัข้อ

นีเ้ราได้เสนอภาพรวมของเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย และมีสถานการณ์

ทีช่่วยให้เรียนรู้ได้อย่างลึกซึง้มากข้ึนในบางเรือ่ง ตวัอย่างเช่น เร่ือง “เหตกุารณ์

ทีเ่ฝ้าระวังเป็นพเิศษ (sentinel event)” ซึง่ได้อภปิรายอย่างละเอยีดเก่ียวกับ

ความหมายและความเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของผูป่้วยไว้ในหวัข้อที ่5 

(การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย) และหัวข้อท่ี 6 

(การท�าความเข้าใจและการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก)

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3

• ผลเสียที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการรักษา และความล้ม

เหลวของระบบ

• บทเรียนท่ีเก่ียวกับความผิดพลาด และระบบที่ล้มเหลวจากภาค

อุตสาหกรรมอื่น

• ประวัติศาสตร์เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย และรากฐานของ

วัฒนธรรมการต�าหนิ

• ความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวของระบบ การฝ่าฝืนกฎ และ

ความผิดพลาด

• รูปแบบของความปลอดภัยของผู้ป่วย
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เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้ 4

นักศึกษาต้องประยุกต์เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยไปใช้ในทุก

กิจกรรมของวิชาชีพ ต้องแสดงสมรรถนะที่จะตระหนักถึงความส�าคัญของ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มีต่อการให้การดูแลที่ปลอดภัย

ผลเสียที่มีสำเหตุมำจำกควำมผิดพลำดในกำรดูแลและควำมล้มเหลวของระบบ 5

แม้ว่าเป็นท่ีทราบกันดีว่าเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนมานาน

แล้ว [5-12] แต่ระดับความเข้มข้นของการให้ความส�าคัญ และการจัดการ

กับปัญหานีมี้ความแตกต่างกันมากในแต่ละระบบบริการ และแต่ละวชิาชพี

ในกลุ่มผูใ้ห้บรกิารสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารท่ีบกพร่องและความเข้าใจไม่เพยีง

พอถงึขอบเขตของผลเสยีทีเ่กิดขึน้ และความเข้าใจว่าความผดิพลาดท่ีเกดิ

ขึ้นส่วนใหญ่ไม่ได้ท�าให้เกิดผลเสียใดๆ อาจน�ามาใช้อธิบายว่าท�าไมการให้

ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงใช้เวลานานมาก นอกจากนี้

ความผิดพลาดที่เกิดกับผู้ป่วยคนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติซึ่ง

อยูท่ี่หน่วยหน่ึงพบได้ไม่บ่อยนัก ความผดิพลาดและความล้มเหลวของระบบ

ก็ไม่ได้เกิดขึน้ในเวลาเดียวกนัหรือทีเ่ดียวกัน ทีจ่ะท�าให้มองเหน็ขนาดทีแ่ท้

จริงของความผิดพลาดในระบบนั้น

การเก็บรวบรวมและการตพีมิพ์ข้อมูลท่ีเป็นผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้กบัผูป่้วย 

ยังไม่มีการด�าเนินการเป็นประจ�าในทุกโรงพยาบาลและคลินิก แต่อย่างไร

ก็ตาม มีการศึกษาเป็นจ�านวนไม่น้อย [11,13,14] ท่ีวเิคราะห์ข้อมูลของผลที่

เกิดข้ึนกับผูป่้วย พบว่าเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ท่ีเกดิขึน้นัน้สามารถป้องกัน

ได้ มีการศึกษาทีส่�าคัญเรือ่งหนึง่โดย ลปี และคณะ (Leape et al) [14] พบ

ว่ามากกว่าสองในสามของเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์นัน้ป้องกันได้ และ 28% 

เกิดจากการปล่อยปละละเลยของผูใ้ห้บริการสขุภาพ และอกี 42% เกดิจาก

สาเหตอุืน่ ลีป และคณะจงึสรุปว่าผูป่้วยจ�านวนมากทีไ่ด้รับอนัตรายนัน้เป็น

ผลมาจากการจดัการทางการแพทย์ท่ีไม่ดีพอ และการดูแลท่ีต�า่กว่ามาตรฐาน

เบท และคณะ (Bates et al) [15] พบว่าเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

จากยาเป็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อย และอาการที่รุนแรงนั้นมักป้องกันได้ 

เขายังพบว่าการให้ยาท�าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วยในอัตรา 6.5 รายต่อผู้ป่วย 

100 ราย ทีเ่ข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีการเรยีนการสอน
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ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

ความผิดพลาดในการสั่งยาและการจัดยา แต่มีอีกจ�านวนไม่น้อยท่ีเกิดข้ึน

ขณะให้ยา ผู้รายงานวิจัยนี้แนะน�ากลวิธีในการป้องกันว่า ควรมุ่งเป้าไปท่ี

ทั้งสองระยะของกระบวนการจัดยาให้แก่ผู้ป่วย งานวิจัยน้ีได้ข้อมูลมาจาก

การรายงานของพยาบาลและเภสัชกร และการทบทวนบันทึกประจ�าวัน 

ตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขท่ีต�่ากว่าความเป็นจริง เพราะแพทย์จ�านวนมากไม่

ได้รายงานความผิดพลาดในการให้ยา

มีการศึกษาหลายรายงานยืนยันว่า ความผิดพลาดในการบริการ

สุขภาพสามารถป้องกันได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

นับเป็นจ�านวนที่สูงมาก ประเทศออสเตรเลีย [16] ความผิดพลาดที่ท�าให้

มีการเสียชีวิตโดยไม่จ�าเป็นมีจ�านวน 18,000 ราย และเกิดทุพพลภาพ

มากกว่า 50,000 ราย ในสหรัฐอเมริกา [17] ในแต่ละปีพบความผิดพลาด

จากการบริการสขุภาพ ทีท่�าให้เสยีชวีติทีไ่ม่จ�าเป็นไม่น้อยกว่า 44,000 ราย 

(และอาจมากถึง 98,000 ราย) และการบาดเจ็บจ�านวนหนึ่งล้านครั้ง

ในปี ค.ศ. 2002 ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ประเทศ

สมาชิกขององค์การอนามัยโลกได้บรรลุข้อตกลงในเร่ืองความปลอดภัย

ของผู้ป่วย เพื่อให้เห็นถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องลดผลเสีย และความทุกข์

ทรมานของผูป่้วยและครอบครัว และความส�าคญัของผลประโยชน์ทางด้าน

เศรษฐกิจทีจ่ะเกิดขึน้ หากความปลอดภยัของผูป่้วยได้รับการปรับปรุงให้ดี

ขึน้ ผลของการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าในบางประเทศ การเพิม่ระยะเวลาของ

การอยู่โรงพยาบาล การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง การติดเช้ือที่ได้รับ

จากโรงพยาบาล การสญูเสยีรายได้ ความพกิารและค่าใช้จ่ายทางการรกัษา 

ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีสงูถงึระหว่าง 6-29 พนัล้านดอลล่าร์สหรฐั [17,18] 

ขนาดของผลเสียของการรักษาถูกเปิดเผยจากการตีพิมพ์ของ

ประเทศต่างๆ ดังแสดงในตาราง B.1.1 การศึกษาเหล่านี้ยืนยันว่ามีผู้ป่วย

จ�านวนมากท่ีได้รับผลกระทบ และแสดงอตัราของเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์

ของ 4 ประเทศ
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ตาราง B.1.1. ข้อมูลแสดงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่มี

อาการเฉยีบพลนัในประเทศออสเตรเลยี เดนมาร์ค สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา

การศึกษา ปีทีเ่กบ็
ข้อมูล

จ�านวนผูป่้วย
ทีเ่ข้ารกัษา
โรงพยาบาล

จ�านวน
เหตุการณ์ทีไ่ม่

พึงประสงค์

อัตราของ
เหตุการณ์ทีไ่ม่
พึงประสงค์ (%)

1. สหรัฐอเมริกา
 การศึกษาการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ด

1984 30195 1133 3.8

2. สหรัฐอเมริกา
 การศึกษาของรัฐยูท่าห์-โค

โรลาโด้

1992 14565 475 3.2

3. สหรัฐอเมริกา
 การศึกษาของรัฐยูท่าห์-โค

โรลาโด ้a

1992 14565 787 5.4

4. ออสเตรเลีย 
 การศึกษาคุณภาพในการ

บริการสุขภาพของประเทศ
ออสเตรเลีย

1992 14179 2353 16.6

5. ออสเตรเลีย
 การศึกษาคุณภาพในการ

บริการสุขภาพของประเทศ
ออสเตรเลีย b

1992 14179 1499 10.6

6. สหราชอาณาจักร 1999-2000 1014 119 11.7

7. เดนมาร์ก 1998 1097 176 9.0

แหล่งข้อมูล: World Health Organization, Executive Board 109th session, provisional agenda item 
3.4, 5. 2001, EB 109/9 [19].
a ปรับโดยใช้วิธีการเดียวกันกับ การศึกษาคุณภาพในการบริการสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย (เพื่อให้

เกิดการประสานกันของความแตกต่างกัน 4 วิธีของการศึกษา 2 เรื่องนี้)
b ปรับโดยใช้วิธีการเดียวกันกับ การศึกษาของรัฐยูท่าห์-โคโรลาโด้ (เพื่อให้เกิดการประสานกันของความ

แตกต่างกัน 4 วิธีของการศึกษา 2 เรื่องนี้) 
การศึกษาที่ 3 และ 5 น�าเสนอข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรงมากที่สุด ของการศึกษาของรัฐ
ยูท่าห์-โคโรลาโด้กับการศึกษาคุณภาพในการบริการสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย
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การศกึษาดังแสดงในตาราง B.1.1 เป็นการทบทวนเวชระเบียนย้อน

หลัง เพื่อน�ามาค�านวณขนาดของผลเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยที่เป็นผลมาจาก

การรักษา [20-23] ตั้งแต่นั้นมา แคนาดา อังกฤษ และนิวซีแลนด์ ก็ได้ตี

พิมพ์ข้อมูลเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกันนี้ [24] ในขณะท่ีอัตรา

ของผลเสียนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่รายงาน แต่ก็มีข้อที่เห็นพ้อง

กันว่า ผลเสียทีเ่กิดขึน้ควรได้รบัความสนใจเป็นอย่างยิง่ ในขณะท่ีเป็นเร่ือง

ทีน่่าสะพรึงกลัวส�าหรบัครอบครัวและผูใ้ห้บริการสขุภาพทีเ่ก่ียวข้อง แต่การ

รายงานการสญูเสยีชวีติในส่ือต่าง ๆ  ก็ไม่ได้แสดงให้เหน็ภาพส่วนใหญ่ของ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง แต่เป็น

เหตกุารณ์ท่ีท�าให้อ่อนแอลง เช่น แผลตดิเชือ้ แผลกดทับ และการผ่าตดัหลงั

ทีล้่มเหลว [24] ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดัมีโอกาสเสีย่งสงูกว่าผูป่้วยอืน่ๆ [25]

เพื่อเป็นการช่วยจัดการกับเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ จึงมีการจัด

แบ่งเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ตามระดับความรุนแรง เหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ท่ีรุนแรงท่ีสุดที่จะท�าให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือถึงกับเสีย

ชีวิตจะเรียกว่า “เหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ (sentinel events)” ใน

บางประเทศเรียกว่า “เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น” ในปัจจุบัน

หลายๆ ประเทศได้วางระบบการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ไม่

พึงประสงค์ และบางประเทศได้ท�าเป็นข้อบังคับให้ท�าการวิเคราะห์สาเหตุ

ราก (Root Cause Analysis: RCA) ร่วมกับการท�ารายงานของเหตุการณ์

ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษของแต่ละความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เหตุผลของการจัด

กลุ่มความรุนแรงของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า

เหตุการณ์ที่รุนแรงท่ีสุดท่ีมีโอกาสเกิดซ�้าได้ จะถูกวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ

ปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อให้แน่ใจว่าสาเหตุของปัญหาถูกเปิดเผย และมี

ขั้นตอนในการป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้ รายละเอียดของวิธีการน้ีอยู่

ในหัวข้อที่ 7
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ตาราง B.1.2. บางเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รายงานจากประเทศออสเตรเลียและ

สหรัฐอเมริกา [19]

ชนิดของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ สหรัฐอเมริกา 
(ร้อยละของ

เหตุการณ์ทั้งหมด 
1579 ครั้ง)

ออสเตรเลีย
(ร้อยละของ

เหตุการณ์ทั้งหมด 
175 ครั้ง)

การฆ่าตัวตายของผู้ป่วยภายใน หรือ 72 ชม. 
หลังออกจากโรงพยาบาล

29 13

การผ่าตัดผิดคนผิดข้าง 29 47

การให้ยาผิดที่ท�าให้เสียชีวิต 3 7

การถูกข่มขืน/ การถูกท�าร้ายร่างกาย/ การถูก
ฆาตกรรมในผู้ป่วย

8 N/A

การให้เลือดผิดกลุ่ม 6 1

มารดาเสียชีวิตจากการคลอด 3 12

การลักพาเด็กทารก/ การส่งเด็กผิดครอบครัว 1 -

เครื่องมือตกค้างหลังผ่าตัด 1 21

การเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันของเด็กที่คลอดครบ
ก�าหนด

- N/A

เด็กเกิดใหม่ที่มีอาการตัวเหลืองอย่างรุนแรง - N/A

การตรวจอวัยวะภายในด้วยรังสีนานเกินไป - N/A

การที่มีก๊าซอุดตันในเส้นเลือด N/A -

แหล่งข้อมูล: Runciman B, Merry A, Walton M. Safety and ethics in health care: a guide to getting 
it right, 2007 [24]. 
N/A หมายถึงว่า กลุ่มนั้นไม่ได้อยู่ในรายการที่เป็นทางการ ที่จะต้องมีการรายงานเหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเป็น
พิเศษ ของประเทศนั้นๆ
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ความสูญเสียด้านมนษุย์และด้านเศรษฐกจิ (Human and economic costs)

มีความสูญเสียด้านมนุษย์และด้านเศรษฐกิจจ�านวนไม่น้อยที่

เกิดจากเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ มูลนิธิความปลอดภัยของผู้ป่วยของ

ประเทศออสเตรเลียได้ประมาณค่าการเรียกร้อง และเบ้ียประกันภัยของ

บริษัทประกัน ส�าหรับการกระท�าผิดในการรักษาของรัฐออสเตรเลียใต้ใน

ปี ค.ศ.1997-1998 สูงถึง 18 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย [26] หน่วยบริการ

สุขภาพแห่งชาติสหราชอาณาจักรจ่ายเงินประมาณ 450 ล้านปอนด์ใน

แต่ละปีส�าหรับกรณีปล่อยปละละเลยการบริการในคลินิก [14] ในเดือน

ธันวาคม ค.ศ.1999 องค์กรเพื่อการวิจัยและคุณภาพบริการสุขภาพ

ของสหรัฐอเมริกา (Agency for Healthcare Research and Quality: 

AHRQ) รายงานว่า การป้องกันความผิดพลาดจากการรักษาของแพทย์

สามารถประหยัดเงินได้ถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และในปีเดียวกัน 

(ค.ศ.1999) สถาบันทางการแพทย์ (Institute of Medicine: IOM) ได้เขียน

รายงานเร่ือง “การท�าผิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ (To err is human)” 

ประมาณการผู้เสียชีวิตจากความผิดพลาดในการรักษาเฉพาะที่อยู ่ใน

โรงพยาบาล มีจ�านวนระหว่าง 44,000-98,000 รายในแต่ละปี ซึง่ส่งผลให้

ความผิดพลาดในการรักษาข้ึนมาเป็นอันดับที่แปดของการเสียชีวิตของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประมาณค่าความสูญเสียของความผิดพลาดที่

ป้องกันได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในแต่ละปีสงูถงึ 17 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ความสูญเสียของมนุษย์ท่ีน�ามาซ่ึงความเจ็บปวดและความทนทุกข์

ทรมาน ได้แก่ การสญูเสียความสามารถในการพึง่ตนเอง หรือความสามารถ

ที่จะปฏิบัติงานได้ ทั้งของผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล ซึ่งยังไม่ได้น�ามา

ค�านวณ ในขณะที่ยังคงมีการถกเถียง [27-31] ในกลุ่มบุคลากรทางการ

แพทย์ถึงวิธีการท่ีใช้ในการคิดอัตราของการบาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายของ

ระบบสุขภาพ แต่หลายประเทศได้ยอมรับแล้วว่าความปลอดภัยของการ

ดูแลผู้ป่วยเป็นเร่ืองส�าคัญล�าดับต้นๆ ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการทบทวนและ

การปฏิรูป
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บทเรียนเกี่ยวกับควำมผิดพลำดและควำมล้มเหลวของระบบจำกภำคอุตสำหกรรมอื่น 
6

ความหายนะทางด้านเทคโนโลยท่ีีมีขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1980 

เช่น ยานอวกาศ เรือเฟอร์รี ฐานขุดเจาะน�้ามันกลางทะเล เครือข่ายราง

รถไฟ โรงงานผลิตนิวเคลียร์ และโรงงานเคมี น�าไปสู่การพัฒนากรอบการ

ปฏิบัตงิานขององค์กรเพือ่ให้ทีป่ฏิบัตงิานมีความปลอดภยั และมีวฒันธรรม

การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยมากข้ึน หลักการส�าคัญภายใต้ความพยายาม

ที่จะปรับปรุงความปลอดภัยของอุตสาหกรรมเหล่านี้ มาจากการท่ีพบว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ใช่ปัจจัยเดียวโดดๆ 

ปัจจัยเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ สภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ซ่อนเร้น

อยู่ในองค์กร และการตัดสินใจในการจัดการ มักมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 

จากการวิเคราะห์ความหายนะพบว่า องค์กรท่ีซบัซ้อนมากมีโอกาสทีจ่ะเกิด

ความพลาดของระบบได้มากกว่า

เทอร์เนอร์ (Turner) นักสังคมวิทยาผู้ศึกษาความล้มเหลวของ

องค์กรในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นคนแรกที่ชื่นชมการแกะรอย “ห่วงโซ่ของ

เหตกุารณ์” (chain of events) ซึง่เป็นวธิกีารท่ีส�าคัญทีจ่ะท�าให้เข้าใจสาเหตุ

ที่แฝงอยู่ภายใต้การเกิดอุบัติเหตุ [32,33] งานของรีสัน (Reason) ในเรื่อง

ทฤษฎีการรู้คิด (cognitive theory) ของความผดิพลาดทีซ่่อนเร้นและความ

ผิดพลาดที่ชัดเจน และความเสี่ยงที่พบร่วมกับอุบัติเหตุขององค์กร พัฒนา

มาจากงานวิจัยเรื่องนี้ [34,35] รีสันวิเคราะห์ลักษณะการเกิดความหายนะ

ของเหตุการณ์ใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า

ความผิดพลาดที่ซ่อนเร้นของมนุษย์มีความส�าคัญมากกว่าความล้มเหลว

ทางเทคนิค แม้ว่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนจะพบความผิดปกติ รีสัน

ก็ยังสังเกตว่าการกระท�าของมนุษย์สามารถหลีกเล่ียงหรือบรรเทาผลลัพธ์

ที่เลวร้ายนั้นได้

การวิเคราะห์ความหายนะท่ีเกดิขึน้ทีโ่รงงานพลังงานนวิเคลยีร์เชอร์

โนบิล ประเทศรัสเซยี [36] พบว่าเกิดขึน้จากความผิดพลาดขององค์กรและ

การฝ่าฝืนแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งถูกมองว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึง 

“วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ไม่ดี” [37] ณ โรงงานเชอร์โนบิล บทเรียนที่ได้

รับจากการสืบสวนกรณเีชอร์โนบิล พบว่าวฒันธรรมท่ีมีอยู่ทัว่ไปขององค์กร
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คือ การยอมรับให้มีการฝ่าฝืนกฎและวิธีการปฏิบัติ เหตุการณ์ลักษณะเช่น

เดียวกันนี้เกิดขึ้นก่อนการระเบิดของยานอวกาศ “แชลเลนเจอร์” [38] การ

สืบสวนสาเหตุพบว่าการระเบิดเกิดจากการฝ่าฝืนกฎท่ีกระท�าจนเป็นเร่ือง

ปกติมากกว่าจะเป็นข้อยกเว้น คณะกรรมการสอบสวนพบว่ามีความผิด

พลาดในการออกแบบยานและการสือ่สารทีไ่ม่ดี เป็นสาเหตสุ่วนหนึง่ท่ีท�าให้

เกิดการระเบิด) วอห์น (Vaughan) วเิคราะห์การเกดิระเบิดของยานแชลเลน

เจอร์ และอธบิายว่า การฝ่าฝืนกฎเป็นผลติผลของการเจรจาต่อรองอย่างต่อ

เนื่องของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อสรุปในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์

ด้วยความรู้ท่ีไม่ครบถ้วน วอห์นเสนอว่ากระบวนการระบุปัจจัยเส่ียงและ

การเจรจาต่อรอง น�าไปสู่การยอมรับว่าความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดา 

ตาราง B.1.3. การระเบิดของยานอวกาศแชลเลนเจอร์

กำรฝ่ำฝืนน�ำไปสู่กำรระเบิดของยำนอวกำศแชลเลนเจอร์
 เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีก่อนที่ยานอวกาศแชลเลนเจอร์จะออกปฏิบัติการเป็นคร้ัง

สุดท้าย วศิวกรก�าลังอภปิรายถงึการออกแบบข้อต่อท่ีมีข้อบกพร่อง จงึมีความพยายามที่

จะออกแบบใหม่ แต่เจ้าหน้าที่จากนาซ่า (NASA) และบริษัทไทโอคอล (Thiokol) (บริษัท

ผู้ออกและสร้างจรวดส่งยานอวกาศ) ได้รับรองว่าจรวดส่งยานชนิดแข็งมีความปลอดภัย

ที่จะบิน (ดู: McConnell M. Challenger: a major malfunction. London. Simon & 

Schuster, 1987:7). ยานอวกาศแชลเลนเจอร์ปฏิบัติการส�าเร็จลุล่วงมาแล้วเก้าครั้งก่อน

ที่จะมาระเบิดในครั้งนี้

รีสัน [39] ใช้บทเรียนจากภาคอุตสาหกรรมนี้ เพื่อท�าความเข้าใจ

ถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากในสภาพแวดล้อม

ของระบบบริการสุขภาพ เขากล่าวว่าวิธีการแก้ปัญหาเชิงระบบ (ซึ่งตรง

กันข้ามกับวิธีการแก้ปัญหาในระดับบุคคลที่ใช้การต�าหนิ) จะเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมการดูแลรักษาท่ีปลอดภัยให้มากขึ้น เพราะเป็นการง่ายที่จะ

เปล่ียนสภาพการปฏิบัติงานมากกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมคน เพื่อที่จะ

แสดงถึงวิธีการแก้ปัญหาเชิงระบบ เขาใช้ตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรม

อืน่ เพือ่ท่ีจะแสดงประโยชน์ของระบบการป้องกนัท่ีเป็นโครงสร้างอยูภ่ายใน 
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อปุกรณ์ป้องกัน และเคร่ืองกีดขวาง เม่ือระบบล้มเหลวค�าถามแรกท่ีควรถาม

คือ ท�าไมจงึเกิด มากกว่าถามว่า ใครเป็นคนท�าให้เกิด ตวัอย่างเช่น อปุกรณ์

ป้องกันใดล้มเหลว รสีนัได้สร้างรปูแบบสวสิชสี (the Swiss cheese model) 

[40] เพือ่ทีจ่ะอธบิายความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละชัน้ของระบบท่ีสามารถ

น�าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ / การท�าผิด / อุบัติการณ์

รูปแบบสวีสชีสของรีสันท่ีแสดงในรูปข้างล่าง [รูป B.1.1] แสดงให้

เห็นปัจจัยชนิดต่างๆ (ปัจจัยซ่อนเร้น ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดความผิดพลาด 

ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และการป้องกัน) ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์

ผังแสดงได้แสดงให้เห็นว่า ความผิดพลาดในล�าดับชั้นใดชั้นหนึ่ง 

ขององค์กรนัน้ ไม่เพยีงพอท่ีจะท�าให้เกดิความผดิพลาดได้ ผลลัพธ์ทีเ่ลวร้าย

ทีเ่กิดขึน้ในโลกแห่งความเป็นจริง มักเกิดจากความพลาดในหลายๆ ล�าดับ

ชั้น (เช่น การฝ่าฝืนกฎ ทรัพยากรไม่พอเพียง การนิเทศไม่พอเพียง และ

การขาดประสบการณ์) เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่ปัจจัยต่างๆ มาประจวบเหมาะก็

จะเปิดโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากแพทย์อาวุโสน้อยที่

ได้รับการนิเทศอย่างเหมาะสมในเวลาท่ีเหมาะสม ความผิดพลาดของการ

ให้ยาก็สามารถหลีกเลี่ยงได้

เพื่อที่จะรับมือกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ณ จุดสุดท้าย (ณ ปลาย

แหลมของรูปแบบ) รีสันได้เรียกร้องให้ใช้หลักการ “การป้องกันเชิงลึก 

(defence in-depth)” [41] ตามล�าดับชั้นของการป้องกันที่สามารถใช้อย่าง

ได้ผล (ได้แก่ ความเข้าใจ ความตระหนัก การให้สัญญาณและแจ้งเตือน 

การฟื้นฟูระบบ เครื่องกีดขวางเพื่อความปลอดภัย การควบคุม การก�าจัด 

การอพยพคนออก การหลบหนี และการช่วยเหลือ) ซึ่งถูกออกแบบมา 

เพือ่ป้องกันการเกิดความผดิพลาดในล�าดับชัน้ต่างๆ องค์กรถูกออกแบบมา

เพือ่จดัการกบัความผดิพลาดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ดังนัน้จงึช่วยลดเงือ่นไขท่ี

ซ่อนเร้นที่เป็นสาเหตุของความผิดพลาด หรือน�าไปสู่ความผิดพลาดที่เป็น

อันตรายได้
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รูป B.1.1. รูปแบบสวิสชีส: ขั้นตอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ 7

แหล่งข้อมูล: Coombes ID et al. Why do interns make prescribing errors? A qualitative study. Medical 
Journal of Australia, 2008 (Adapted from Reason’s model of accident causation) [41].

ประวัติควำมเป็นมำของเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและต้นตอของวัฒนธรรมกำร
ต�ำหนิ 8 9

ธรรมเนียมในการปฏิบัติเพื่อการแก้ไขความล้มเหลวและความผิด

พลาดในการบริการสุขภาพท่ีผ่านมา มีพื้นฐานมาจากวิธีการมองปัญหา

เชิงบุคคล วิธีการคือ หาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลผู้ป่วยคน

นั้น ในเวลานั้น และถือว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดนั้น “การต�าหนิ” 

เป็นวิธกีารทีใ่ช้กันโดยทัว่ไปเพือ่แก้ปัญหาในการบริการสขุภาพ จนเกิดเป็น 

“วัฒนธรรมการต�าหน”ิ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 มีรายงานเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก

ของวัฒนธรรมการต�าหนใินวารสารสขุภาพต่างๆ [42] สิง่เหล่านีอ้าจมาจาก

ความคดิว่า การปรบัปรุงเชงิระบบไม่สามารถท�าได้ หากตราบใดทีเ่น้นการ

ต�าหนผิูก้ระท�าผดิ การยนิดีให้มีการต�าหนผิูก้ระท�าผดิเป็นข้อจ�ากัดทีส่�าคัญ

ในการจดัการกับความเส่ียง  และการปรับปรุงการดูแลของระบบบริการสขุภาพ 

ปัจจัยที่ซ่อนเร้น
กระบวนการขององค์กร-ปริมาณงาน การเขียนใบสั่งยาด้วยมือ
การตัดสินใจในการจัดการ-ระดับชั้นของเจ้าหน้าที่ วัฒนธรรมที่ขาดการสนับสนุนแพทย์ฝึกหัด

ปัจจัยที่เห็นชัด
ความผิดพลาด-การท�าอย่างลวกๆ การละเลย
การฝ่าฝืนกฎ

การป้องกัน
ไม่เพยีงพอ-ความสับสนของคูมื่อ AMH
การขาด-ไม่มีเภสัชกร

คู่มือการแพทย์ของออสเตรเลีย (Australian Medicines Handbook: AMH)

ปัจจยัทีท่�าให้เกดิความผดิพลาด
สิ่งแวดล้อม-งานยุ่ง การขัดจังหวะ
ทีม-ขาดการดูแล
ปัจเจก-ความรู้น้อย
งาน-ซ�า้ซ้อน การออกแบบผงัการให้ยาท่ีไม่เหมาะสม
ผู้ป่วย-ซับซ้อน สื่อสารล�าบาก
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[40,43-46] ตัวอย่างเช่น หากพบว่าผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับยาผิดและทนทุกข์

ทรมานจากการแพ้ยานัน้ เราก็จะมองหาว่าใครเป็นผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้อง ไม่ว่า

จะเป็นนกัศึกษา เภสชักร พยาบาล หรือแพทย์ ท่ีสัง่ยา จ่ายยา หรือให้ยาผดิ 

และผู้นั้นก็จะถูกต�าหนิ บุคคลนั้นจะได้รับความอับอาย บุคคลนั้นอาจได้รับ

การฝึกอบรมเพือ่แก้ไข หรือถกูสัมภาษณ์จากสาขาวชิาชพีนัน้ หรือถกูปราม

ว่าอย่าท�าผดิอกี เรารูดี้ว่าการทีพ่ยายามให้ผูป้ฏิบัตงิานพยายามให้มากขึน้

อกีนัน้ไม่มีประโยชน์ นโยบายและวธิปีฏิบัตคิวรได้รับการแก้ไขเปลีย่นแปลง

ด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอาการแพ้ยาของผู้ป่วย 

แม้กระนั้นก็ตาม จุดเน้นก็ยังอยู่ที่ระดับบุคคล แทนที่จะพิจารณาว่าระบบ

ล้มเหลวได้อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการให้ยาผิดขึ้นมาอีก 

ท�าไมเราจึงต�าหนิ

ความต้องการท่ีจะหาค�าตอบว่าท�าไมเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จึง

เกิดขึน้ไม่ใช่เรือ่งแปลก ธรรมชาตขิองมนษุย์มีความต้องการทีจ่ะต�าหนผิูอ้ืน่ 

และเป็นการตอบสนองความพอใจของทุกคนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 

หากพบมีใครสักคนถูกต�าหนิ นักจิตวิทยาสังคมได้ศึกษาว่าบุคคลตัดสินใจ

อย่างไรในการหาสาเหตขุองการเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ และอธบิาย

โดยใช้ทฤษฎีด้านคุณลักษณะ (attribution theory) ว่าเป็นธรรมชาติของ

มนุษย์ที่ต้องการเข้าใจโลกภายนอก เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ก็

จะพยายามหาค�าตอบถึงสาเหตุโดยอัตโนมัติ

จุดศูนย์กลางของความจ�าเป็นของเราต่อการต�าหนิคือ ความเชื่อ

ว่าการลงโทษเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากไปยังคนอื่นว่าความผิดนั้น

ยอมรับไม่ได้ และคนท่ีท�าผิดนั้นสมควรได้รับการลงโทษ ปัญหาของ

สมมุตฐิานนีม้าจากความเชือ่ทีว่่า ผูก้ระท�าผดิเลือกทีจ่ะท�าผดิมากกว่าทีจ่ะ

หาวิธีการที่ถูกต้องมาใช้ กล่าวคือคนนั้นตั้งใจที่จะท�าผิด เพราะว่าแต่ละคน

ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว และ/หรอืมีสถานภาพในวชิาชพี/ในองค์กร เราคิด

ว่าเขา “ควรรู้ดีมากกว่านี้” [47] ความคิดของเราเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ของคน ท�าให้เรามองหาคนท่ีท�าผิด บุคลากรวิชาชีพได้รับการปลูกฝังให้

มีความรับผิดต่อการกระท�าของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็นการง่ายกว่าส�าหรับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงใน
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การรักษา ทีจ่ะหาคนมารบัผดิชอบตามกฎหมายเม่ือมีการปฏิบัตทิีผ่ดิ และ

ง่ายกว่าการพิจารณาในระดับการจัดการ [47]

ในปี ค.ศ.1984 เปอร์โรว์ (Perrow) [48] เป็นคนแรกๆ ที่เขียน

เกี่ยวกับความจ�าเป็นท่ีควรจะหยุด “การชี้นิ้ว” ไปที่คน เม่ือเขาสังเกตว่า 

60-80% ของความล้มเหลวของระบบมีส่วนมาจาก “ความผิดพลาดของ 

ผูป้ฎิบัต ิ(operator error)” [5] ในช่วงเวลานัน้วฒันธรรมทีแ่พร่หลายในการ

ตอบสนองต่อความผิดพลาด คือ การลงโทษคนที่กระท�าผิดมากกว่าที่จะ

กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบที่มีส่วนท�าให้เกิดความผิดพลาด เบื้อง

ลึกที่อยู่ภายใต้การปฏิบัตินี้คือความเชื่อว่า คนได้รับการฝึกอบรมเพื่อการ

ปฏิบัติงานมาแล้ว ความล้มเหลวในการปฏิบัติงานจึงเก่ียวข้องกับความ

ล้มเหลวของการกระท�าของคนๆ นั้น จึงสมควรจะถูกลงโทษ เปอร์โรว์เชื่อ

ว่าการแยกส่วนของสังคมและเทคนิค (social-technical breakdown) เป็น

ผลตามธรรมชาติที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน [31] การศึกษาอื่นๆ 

[49] ได้เพิ่มเติมทฤษฎีนี้โดยเน้นไปที่บทบาทของปัจจัยมนุษย์ท้ังในระดับ

ปัจเจกและระดับสถาบัน

รีสัน [40] ได้เพิ่มเติมจากงานของเปอร์โรว์ [48] และเทอร์เนอร์ 

[33] โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมสองประการในเร่ืองความผิดพลาดของมนุษย์ 

ประการแรก การกระท�าของมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกจ�ากัดและถูกควบคุมโดย

ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขา ตัวอย่างเช่น นักศึกษาพยาบาล

ต้องท�าตามนโยบายและวิธีการที่เจ้าหน้าท่ีพยาบาลพัฒนาข้ึนมา ประการ

ทีส่อง คนไม่สามารถหลีกเล่ียงการกระท�าท่ีเขาไม่ได้ตัง้ใจจะท�าได้ ตวัอย่าง

เช่น นกัศกึษาทนัตกรรมทีต้่องการให้ผูป่้วยเซน็ยนิยอมเพือ่การผ่าตดั อาจ

ไม่รู้กฎในการเซ็นใบยินยอม นักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งอาจไม่เข้าใจถึง

ความจ�าเป็นในการตรวจสอบก่อนการท�าหตัถการว่าใบเซน็ยินยอมถูกเซน็

หรือยัง หรือผู้ป่วยอาจบอกแก่นักศึกษาว่าไม่เข้าใจใบเซ็นยินยอมที่เซ็นไป 

และนักศึกษาไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่แพทย์

ความผิดพลาดเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งจากตัวบุคคล จากงาน จาก

สถานการณ์ และองค์กร ตัวอย่างเช่น หากนักศึกษาทันตกรรม นักศึกษา

แพทย์ หรือนักศึกษาพยาบาล เดินเข้ามาในห้องปราศจากเชื้อ โดยไม่ได้

ล้างมือด้วยวิธท่ีีถกูต้อง อาจเป็นเพราะนกัศกึษายงัไม่เคยเรยีนรู้วธิท่ีีถกูต้อง 
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หรอืไม่เคยเหน็คนอืน่ทีท่�าถกูต้องมาก่อน หรืออาจเป็นไปได้ว่าสารท�าความ

สะอาดมือหมด และนักศึกษารีบมากเพราะเป็นกรณีฉุกเฉิน ด้วยการได้

รับการฝึกทักษะ การมีประสบการณ์ และความตั้งใจท่ีจะท�าของผู้ปฏิบัติ 

สถานการณ์นีก้จ็ะสามารถถกูปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายกว่าการแก้ไขท่ีตวับุคคล 

ตวัอย่างเช่น เจ้าหน้าทีจ่ะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าห้องผ่าตดัจนกว่าจะล้างมือ

ได้ถูกวิธี เมื่อนั้นการติดเชื้อก็จะลดลง

รีสันเตอืนให้ต่อต้าน การคิดอย่างชาญฉลาดหลงัเหตกุารณ์ท่ีเรยีกว่า 

“อคตจิากการมองย้อนเหตกุารณ์” (“hindsight bias”) เพราะว่าคนส่วนใหญ่

ทีเ่ก่ียวข้องกับความผดิพลาดทีรุ่นแรงนัน้ มักไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะท�าผดิ และท�าใน

สิง่ทีดู่เหมือนว่าถกูต้องแล้วในขณะนัน้ โดยท่ีผูค้นเหล่านัน้อาจจะรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ของผลที่ตามมาจากการกระท�าของพวกเขา [35]

ในปัจจบัุน ผูจ้ดัการส่วนใหญ่ของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี

ช้ันสูงทีมี่ความซบัซ้อนมาก ตระหนกัแล้วว่าวฒันธรรมการต�าหนไิม่ได้ช่วย

ท�าให้เร่ืองความปลอดภัยได้รับการแก้ไข [50] ในขณะที่ระบบการบริการ

สขุภาพเริม่ทีจ่ะตระหนกัถงึปัญหานี ้แต่กย็งัคงใช้วธิกีารมองปัญหาในระดับ

ปัจเจก นั่นคือการชี้นิ้วหาคนผิด และการปกปิดความผิดพลาดยังคงมีอยู่

ทั่วไป ยังไม่ไปสู่วัฒนธรรมเปิดซึ่งมีกระบวนการที่จะหาความล้มเหลวหรือ

การหาความช�ารุดของ "แนวป้องกนั" ทีมี่อยู ่องค์กรทีใ่ห้ความส�าคญัในเร่ือง

ความปลอดภัยจะวางระบบตรวจสอบทุกด้านในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

รวมท้ังการออกแบบเคร่ืองมือ วธิกีารปฏิบัตงิาน การฝึกอบรม และปัจจยัอืน่ๆ  

ขององค์กร [51]

การฝ่าฝืน

การใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงระบบในการวิเคราะห์ความผิดพลาดและ

ความล้มเหลว มิได้หมายความว่าไม่มีวัฒนธรรมของการต�าหนิ ในทุกๆ 

วัฒนธรรมผู้ให้บริการสุขภาพแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าของ

ตนเอง ต้องมีความรู้และปฏิบัติงานตามจริยธรรม ในการเรียนเร่ืองการ

คิดอย่างเป็นระบบ นักศึกษาควรรู้สึกประทับใจว่าตนได้รับความไว้วางใจ

ในฐานะผู้ให้บริการสุขภาพ เขาต้องปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ และ

เป็นการปฏิบัติที่ต้องถูกตรวจสอบ [44] ส่วนที่ยากคือ ผู้ให้บริการสุขภาพ
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ส่วนมากไม่ท�าตามกฎเกณฑ์เป็นประจ�าทุกวัน เช่น การท�าความสะอาด

มือที่ถูกวิธี หรือปล่อยให้ผู้อาวุโสน้อยและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติ

งานเองโดยไม่ได้รับการดูแลนิเทศที่เหมาะสม นักศึกษาอาจเห็นการกระ

ท�าทีลั่ดขัน้ตอนของผูใ้ห้บรกิารสขุภาพในหอผูป่้วย และคิดว่าเป็นสิง่ทีถ่กูที่

ท�าได้ พฤติกรรมการปฏิบัติงานเช่นนั้นยอมรับไม่ได้ รีสันได้ศึกษาบทบาท

ของการฝ่าฝืนของระบบและได้เน้นว่า นอกจากวธิกีารวเิคราะห์เชงิระบบใน

การจดัการกับความผดิพลาดแล้ว เรายงัต้องการผูค้วบคมุ (regulators) ท่ีมี

ประสิทธภิาพ ร่วมไปกับการออกกฎทีเ่หมาะสม การมีทรัพยากร และเคร่ือง

มือที่จะลงโทษต่อผู้ปฏิบัติที่มีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย [40]

รีสนัให้ค�าจ�ากัดความของการฝ่าฝืนว่าเป็นการกระท�าท่ีเบ่ียงเบนไป

จากแนวปฏิบัตขิองการท�าหตัถการทีป่ลอดภยั จากมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ 

[40] เขาเช่ือมโยงกลุ่มของการฝ่าฝืนทีท่�าเป็นประจ�า และการฝ่าฝืนท่ีให้เข้า

กับความต้องการของตนเองว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะส่วนบุคคล และกลุ่ม

ของการฝ่าฝืนเมื่อจ�าเป็นว่าเป็นกลุ่มที่ท�าให้เกิดความล้มเหลวขององค์กร

การฝ่าฝืนที่ท�าเป็นประจ�า

บุคลากรวิชาชีพที่ไม่ล้างมือเม่ือเปลี่ยนไปตรวจผู้ป่วยอีกคนหนึ่ง

เพราะเขารู้สกึว่าเขายุง่มาก เป็นตวัอย่างหนึง่ของการฝ่าฝืนทีท่�าเป็นประจ�า 

รีสนักล่าวว่าการฝ่าฝืนชนดินีพ้บได้ท่ัวไปและมักทนกันได้ ตวัอย่างอืน่ ได้แก่ 

การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีน้อยเกินไประหว่างเจ้าหน้าทีใ่นการส่งเวร การไม่ท�า

ตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ และการไม่ไปท�าหน้าที่เมื่อถูกตามตัว

การฝ่าฝืนที่ปรับให้เข้ากับความต้องการ

บุคลากรวิชาชพีอาวุโสให้นกัศกึษาท�าหตัถการโดยไม่มาให้ค�าแนะน�า 

เพราะยุง่อยูกั่บผูป่้วยส่วนตวัของเขา เป็นตวัอย่างหนึง่ของการฝ่าฝืนทีป่รับ

ให้เข้ากับความต้องการ กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่มีแรงจูงใจจากเป้า

หมายส่วนบุคคล เช่น ความโลภหรือความรู้สึกพอใจท่ีจะท�าอะไรท่ีเส่ียง การ

ท�าการรักษาโดยการทดลอง และการท�าหัตถการที่ไม่จ�าเป็น
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การฝ่าฝืนเมื่อจ�าเป็น

พยาบาลและแพทย์ทีมี่เวลาน้อยรู้ดีว่าได้ข้ามขัน้ตอนทีส่�าคัญในการ

ให้ยา (หรือสั่งยา) หรือผดุงครรภ์ไม่ได้บันทึกความก้าวหน้าของการคลอด

เพราะมีข้อจ�ากัดเรือ่งเวลา เหล่านีเ้ป็นตวัอย่างการฝ่าฝืนทีจ่�าเป็น เม่ือคนๆ 

หนึ่งได้ท�าบางอย่างที่เขารู้ว่าเป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดผลเสีย นั่นไม่

ได้หมายความว่าเขาตั้งใจท่ีจะท�าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี แต่ความเข้าใจ

ทีไ่ม่ถกูต้องต่อหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบในวชิาชพี และโครงสร้างท่ีอ่อนแอในการ

จัดการกับพฤติกรรมท่ีไม่ได้ท�าตามหลักวิชาชีพ เป็นปุ๋ยอย่างดีท่ีจะท�าให้

พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนั้นงอกงาม

โดยการน�าวิธีคิดอย่างเป็นระบบมาใช้พิจารณาความผิดพลาดและ

ความล้มเหลว เราสามารถแน่ใจได้ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เราจะไม่รีบไป

ต�าหนใิครทีน่่าจะท�าความผดินัน้มากทีสุ่ด ด้วยการวิเคราะห์เชงิระบบท�าให้เรา

สามารถตรวจตราระบบการดูแลได้ท้ังระบบ เพือ่หาว่าเกิดอะไรขึน้ มากกว่า

จะหาว่าใครเป็นผูก้ระท�า การท�าการตรวจสอบถงึปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การเกิดเหตุการณ์อย่างถี่ถ้วนแล้วนั้น จะถือเป็นการประเมิน เช่นเดียวกัน

กับการค้นหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบ

รูปแบบของควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 10

ความเร่งด่วนในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยถูกหยิบยกขึน้มาเม่ือ

สิบปีที่ผ่านมา เม่ือสถาบันทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาจัดการประชุม

โต๊ะกลมระดับชาตใินเรือ่งคุณภาพของการให้บริการสขุภาพ นบัตัง้แต่นัน้มา 

การถกเถยีงและการอภิปรายเก่ียวกับความปลอดภยัของผูป่้วยจงึได้แพร่ไป

ทัว่โลก ซึง่ได้รบัข้อมูลมาจากการเรียนรู้จากบทเรียนของภาคอตุสาหกรรม

อืน่ การน�าวิธกีารปรับปรุงคุณภาพมาใช้วดัและปรับปรุงการดูแลผูป่้วย และ

การพัฒนาเครื่องมือและกลวิธีท่ีจะลดความผิดพลาดและความล้มเหลวให้

มีน้อยท่ีสุด ความรู้เหล่านี้ท�าให้ศาสตร์ด้านความปลอดภัยเข้มแข็งขึ้นใน

บริบทของการให้บริการดูแลผู้ป่วย ความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการดูแล

โดยกระบวนการดูแลถกูออกแบบใหม่ ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัย

โลกและตัวแทนของประเทศต่างๆ ตลอดจนผู้ให้บริการสุขภาพส่วนใหญ่



283คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

การเกิดขึน้ของสาขาวชิาชพีความปลอดภยัของผูป่้วย ต้องขอบคุณ

ศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น สาขาจิตวิทยาด้านการรู้คิด จิตวิทยาด้านองค์กร 

วศิวกรรมศาสตร์ และสงัคมวทิยา การน�าความรู้ทางทฤษฎขีองสาขาต่างๆ 

เหล่านี้มาใช้ ท�าให้สามารถสร้างแผนการฝึกอบรมระดับหลังปริญญา ใน

เร่ืองการศึกษาคุณภาพและความปลอดภัย และความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ในโปรแกรมท้ังก่อนเข้าสู่วิชาชีพ และเม่ือเข้าสู่วิชาชีพแล้วส�าหรับผู้ให้

บริการสุขภาพ

การน�าหลักการและแนวคิดความปลอดภัยของผู ้ป ่วยเข้าสู ่ ท่ี

ปฏิบัติงาน ไม่ได้ต้องการให้ผู้ให้บริการต้องมีคุณวุฒิท่ีเป็นทางการในเร่ือง

ของคุณภาพและความปลอดภยั แต่ต้องการให้น�าไปพฒันาทกัษะและค�านงึ

ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยในทุกๆ สถานการณ์ โดยตระหนักเสมอว่าสิ่ง

ต่างๆ สามารถผิดพลาดได้ ผู้ให้บริการสุขภาพควรสร้างนิสัยการแบ่งปัน

ประสบการณ์เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ในปัจจบัุนมีการเน้นมากขึน้ถึงการ

เป็นสมาชิกท่ีมีประสทิธภิาพของทมี เช่นเดียวกับเรียนรู้การสือ่สารทีถู่กต้อง 

และในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย การฝึกอบรมที่จะ

มาเป็นสมาชกิของทมีท่ียอดเยีย่มเริม่ต้นในโรงเรยีนของสาขาวิชาชพีนัน้ๆ 

การเรียนรูถ้งึวธิกีารท่ีจะแสดงบทบาทเป็นตวัส�ารอง และชืน่ชมมุมมองของ

คนอื่นเป็นหัวใจส�าคัญของการปฏิบัติงานเป็นทีม

ผู ้น�าเร่ืองความปลอดภัยของผู ้ป่วยได้ให้ค�าจ�ากัดความความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยดังนี้ “เป็นสาขาวิชาในภาคบริการสุขภาพท่ีน�าวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยมาใช้ เพื่อให้ได้ระบบการให้บริการ

สขุภาพทีเ่ช่ือถอืได้ ความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส่วนหนึง่ของระบบบริการ

สุขภาพท่ีลดอุบัติการณ์ ลดผลกระทบ และเพิ่มการกลับสู่สภาพเดิม จาก

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์” [52]

ค�าจ�ากัดความนี้ท�าให้เห็นขอบเขตของรูปแบบแนวคิดของความ

ปลอดภยัของผูป่้วย อมีานเูอล และคณะ (Emanuel et al) [47] ได้ออกแบบ

รูปแบบท่ีง่ายส�าหรับความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยแบ่งระบบการบริการ

สุขภาพเป็น 4 ด้าน (domain)

1. ผู้ให้บริการ

2. ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริการนั้น
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3. โครงสร้างพืน้ฐานของระบบการรักษา (กระบวนการให้การบริการ

สุขภาพ)

4. วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบนีมี้ลักษณะคล้ายกันกับรปูแบบการพฒันาคุณภาพอืน่ๆ [53] 

11  ประกอบด้วยการเข้าใจระบบของการบริการสุขภาพ การตระหนัก 

ถึงการปฏิบัติงานท่ีต่างกันของแต่ละหน่วยงานและสิ่งอ�านวยความสะดวก  

ความเข้าใจวิธีการปรับปรุง รวมทัง้การก่อให้เกิดและการวัดการเปล่ียนแปลง  

และความเข้าใจคนท่ีปฏิบัติงานในระบบและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และกับองค์กร

วธีิกำรน�ำควำมคดิเร่ืองควำมปลอดภัยของผูป่้วยไปใช้ในทกุกจิกรรมของกำรให้บรกิำร
สุขภำพ

โอกาสมีมากมายส�าหรับนกัศกึษาท่ีจะน�าความรู้เร่ืองความปลอดภยั

ของผู้ป่วย เข้าไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในคลินิกและการปฏิบัติงาน

ในวิชาชีพของเขา

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย 12

ทกุๆ คนรวมทัง้นกัศกึษาด้านสขุภาพควรจะสร้างความสมัพนัธ์และ

สื่อสารกับผู้ป่วย ในฐานะที่เขาเป็นปัจเจกชนคนหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ของ

โรคและความเจบ็ป่วยของเขาเอง การใช้ความรู้และทกัษะตามท่ีได้เรียนมา

เพยีงอย่างเดียวจะไม่สามารถท�าให้เกิดผลลัพธ์ทีดี่แก่ผูป่้วยได้ แต่นกัศกึษา

จ�าเป็นต้องคุยกับผู้ป่วยด้วยว่าเขามองการเจ็บป่วยของเขาอย่างไร และมี

ผลกระทบอย่างไรแก่ตัวเขาเองและครอบครัว การดูแลที่ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับการที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของการเจ็บ

ป่วย สภาพแวดล้อมทางสังคมของเขา ทัศนคติของเขาต่อความเสี่ยง และ

การให้คุณค่าและความชอบต่อการรักษาที่เขาหวังว่าจะได้รับ

นักศึกษาและผู้สอนต้องท�าให้ผู้ป่วยเข้าใจให้ถูกต้องว่า นักศึกษายัง

ไม่มีคุณสมบัติท่ีสมบูรณ์ที่จะเป็นผู้ให้บริการ เม่ือแนะน�าตนเองกับผู้ป่วย

หรือครอบครัว นักศึกษาควรต้องบอกเสมอว่าฉันเป็น “นักศึกษา” และไม่

ควรแนะน�าตนเองว่าเป็น “ทันตแพทย์น้อย” “พยาบาลน้อย” “หมอน้อย” 
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“เภสัชกรน้อย” “ผู้ช่วย” หรือ “เพื่อนร่วมงาน” เนื่องจากค�าเหล่านี้น�าไปสู่

ความเข้าใจผดิว่านกัศกึษาเป็นผูท่ี้มีคณุสมบัตทิีส่มบูรณ์ ความซือ่สตัย์เป็น

เรื่องที่ส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นสิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ที่นักศึกษาควรจะบอกสถานภาพที่ถูกต้องของตัวเองให้แก่ผู้ป่วย แม้ว่าจะ

ต้องพูดแก้ไขค�าแนะน�าที่ผู้นิเทศกล่าวไปแล้ว (เช่นว่าเป็นหมอน้อย)

บางคร้ังผู ้สอนต้องการแนะน�านักศึกษาในลักษณะที่จะท�าให้

ผู้ป่วยเชื่อม่ันในตัวนักศึกษา โดยมิได้ตระหนักว่าการแนะน�าเช่นนั้นไม่ถูก

ต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความล�าบากใจที่จะต้องแก้ไขค�าพูดของผู้สอนในขณะ

นั้น นักศึกษาควรหาข้อมูลมาก่อนว่าผู้สอนท่านนี้มักจะแนะน�านักศึกษา

อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการปฏิบัติงานด้วยกันคร้ังแรก นักศึกษา

ควรต้องอธิบายให้ชัดเจนแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของเขาว่า ในความเป็น

จริงเขายังเป็นนักศึกษา

เข้าใจถึงปัจจัยที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลว 13

นกัศึกษาควรมองให้ลึกกว่าเร่ืองความผดิพลาดและความล้มเหลวใน

การดูแล และต้องเข้าใจว่ามีปัจจยัท่ีหลากหลายมาเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ที่

ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะท�าให้นักศึกษาตั้งค�าถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่อยู่ภาย

ใต้ปัญหานี้ และช่วยกระตุ้นให้คนอื่นๆ คิดพิจารณาความผิดพลาดจากมุม

มองเชงิระบบ ตวัอย่างเช่น นกัศึกษาสามารถเป็นคนแรกของทมีในทีป่ระชมุ 

หรือการอภิปรายที่จะถามค�าถามข้ึนมาถึงสาเหตุของความผิดพลาดโดย

ถามว่า “เกิดอะไรขึ้น” มากกว่าที่จะถามว่า “ใครท�า” การถามห้า “ท�าไม” 

(เพือ่จะได้ถามต่อไปว่าท�าไมจงึเกิดข้ึน เม่ือได้รับค�าตอบมาแต่ละข้อ) เป็นวธิี

การทีจ่ะท�าให้การอภปิรายมุ่งประเด็นมายังระบบมากกว่าตวัคนท่ีเก่ียวข้อง



286  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

ตาราง B.1.2. ห้า “ท�าไม” (The five “whys”) 

ห้ำ “ท�ำไม”
ข้อความที่ 1 พยาบาลให้ยาผิด

 ท�าไม

ข้อความที่ 2 เพราะว่าเธอได้ยินชื่อยาที่แพทย์สั่งผิด

 ท�าไม

ข้อความท่ี 3 เพราะว่าแพทย์เหนื่อยมากและเป็นเวลาเที่ยงคืน และพยาบาลไม่อยาก

รบกวนให้แพทย์บอกชื่อยาซ�้าอีกครั้ง

 ท�าไม

ข้อความที่ 4 เพราะเธอรู้ว่าแพทย์เป็นคนเจ้าอารมณ์และอาจตะโกนใส่เธอ

 ท�าไม

ข้อความที่ 5 เพราะว่าเขาเหนื่อยมากจากการผ่าตัดมาเป็นเวลา 16 ชั่วโมง

 ท�าไม

 เพราะว่า...

หลีกเลี่ยงการต�าหนิเมื่อเกิดความผิดพลาด

เป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ทีน่กัศกึษาควรจะให้ก�าลงัใจซึง่กันและกัน และ

แก่เพือ่นร่วมงานจากวิชาชีพอืน่ท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์ท่ี

เกิดขึ้น หากนักศึกษาไม่พูดขึ้นมาถึงความผิดพลาดที่เกิดข้ึน โอกาสท่ีจะ

ได้เรียนรู้ก็จะน้อย อย่างไรก็ตามนักศึกษามักไม่ได้เข้าร่วมในการอภิปราย

ที่เก่ียวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้โรงเรียน โรงพยาบาล 

และคลินิกบางแห่งก็มิได้จัดให้มีการประชุมอภิปรายถึงปัญหานี้ สิ่งนี้มิได้

หมายความว่าแพทย์ต้องการท่ีจะปกปิดความผิดพลาดของเขา แต่อาจ

หมายความว่าเขาไม่คุ้นเคยกับกลวิธีการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เขาอาจจะกลัวความผิดตามกฎหมาย 

และวิตกกงัวลว่าผู้บริหารจะจดัการเร่ืองนีอ้ย่างไร ด้วยความโชคดีทีแ่นวคดิ

ในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นทีย่อมรับ และมีการอภิปรายกันอย่าง

กว้างขวางในแวดวงบริการสุขภาพ จึงท�าให้มีโอกาสมากข้ึนในการท่ีจะ

มาทบทวนการดูแลและปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อลดความผิดพลาดให้เหลือ
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น้อยท่ีสุด นักศึกษาสามารถถามผู้นิเทศของเขาว่าโรงพยาบาลนี้มีการจัด

ประชุม หรือมีเวทีส�าหรับคณะกรรมการทบทวนหรือไม่ เช่น การประชุม

เร่ืองการป่วยและการเสียชีวิต ซึ่งจะท�าให้เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้รับ

การทบทวน นักศึกษาไม่ว่าเรียนในระดับชั้นใด ควรเห็นความส�าคัญของ

การรายงานความผิดพลาดของเขาแก่ผู้นิเทศ

ฝึกปฏิบัติการดูแลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

นกัศึกษาควรได้เรียนรู้ถงึวธิกีารน�าหลักฐานเชงิประจกัษ์มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เขาควรตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทของคู่มือ และให้

คุณค่าว่ามีความส�าคัญมากที่จะต้องปฏิบัติตาม เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นคลินิก 

นักศึกษาควรหาข้อมูลเก่ียวกับแนวทางและระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ใช้เป็น

ประจ�า แนวทางและระเบียบวิธกีารปฏิบัตเิหล่านีค้วรมีหลกัฐานเชงิประจกัษ์

ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ระบบสุขภาพประกอบด้วยหลายๆ ส่วนที่เก่ียวข้องกัน เพื่อให้การ

ดูแลของผู้ป่วยและครอบครัวมีความต่อเน่ือง การท�าความเข้าใจว่าผู้ป่วย

ต้องผ่านระบบการดูแลอย่างไร เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้ทราบว่าระบบอาจ

เกิดความล้มเหลวได้อย่างไร ข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญอาจขาดหายไป เก่า

ไป หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่น�าไปสู่การดูแลที่ไม่เพียงพอหรือเกิดความ

ผิดพลาด ซึ่งท�าให้ห่วงลูกโซ่ของการดูแลอย่างต่อเน่ืองขาดตอนไป ท�าให้

ผู้ป่วยเสี่ยงต่อผลลัพธ์ที่ไม่ดี

ตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลตนเอง

นกัศึกษาควรรู้จกัรับผดิชอบตนเองให้มีสุขภาพทีดี่ รวมท้ังของเพือ่น

และผู้ร่วมงานอื่นๆ นักศึกษาควรได้รับการสนับสนุนให้มีแพทย์ของตนเอง 

และควรตระหนกัถงึภาวะสขุภาพของตนเอง หากนกัศึกษามีความเจบ็ป่วย 

(ทางด้านจติใจ ตดิยาเสพตดิ หรือตดิสุรา) เขาควรจะได้รับการสนบัสนนุให้

ไปรับความช่วยเหลือจากบุคลากรวิชาชีพ
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ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมทุกวัน

การเรียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีดี่ ต้องอาศัยการสงัเกตผูใ้ห้บรกิาร

สุขภาพอาวุโสที่น่านับถือ เช่นเดียวกับต้องฝึกปฏิบัติหาประสบการณ์จาก

ผู้ป่วย สิทธิพิเศษหนึ่งที่นักศึกษาได้รับคือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

การดูแลผูป่้วยจริง ผูป่้วยส่วนใหญ่เข้าใจว่านกัศึกษายงัเป็นผูต้้องเรียนรู้ และ

อนาคตของการบริการสุขภาพข้ึนกับการฝึกปฏิบัตินี้ นักศึกษาควรระลึก

เสมอว่า การที่เขามีโอกาสได้สัมภาษณ์ ได้ตรวจ และรักษาผู้ป่วยเป็น

สิทธิพิเศษท่ีผู้ป่วยแต่ละคนอนุญาตให้เขาท�าได้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่

นักศึกษาจะไม่ได้ตรวจผู้ป่วย หากผู้ป่วยไม่เซ็นยินยอมให้ตรวจ นักศึกษา

ควรขออนญุาตทกุคร้ังเม่ือจะมีการสมัผสัร่างกายของผูป่้วย หรือซกัประวตัิ

ส่วนบุคคล นักศึกษาควรตระหนักเสมอว่าผู้ป่วยอาจถอนค�าอนุญาตนี้เมื่อ

ใดก็ได้ หรอือาจจะขอให้นกัศึกษาหยดุการกระท�าบางอย่างทีก่�าลังท�าอยู่ได้

แม้ว่าจะเป็นการสอนในคลินิก ผู้สอนควรแนะน�าผู้ป่วยว่าความร่วม

มือของเขาในการเรียนการสอนนั้นเป็นเร่ืองสมัครใจ ผู้สอนและนักศึกษา

ต้องได้รับการยินยอมด้วยวาจา ก่อนที่นักศึกษาจะสัมภาษณ์หรือท�าการ

ตรวจ ในการขออนุญาตผู้ป่วย นักศึกษาควรบอกผู้ป่วยด้วยว่า การตรวจ

นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างของค�าพูดขออนุญาต

ที่เหมาะสม เช่น “ท่านจะรังเกียจหรือไม่ หากนักศึกษาจะมาขอถามท่าน

เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตรวจร่างกายท่าน ซึ่งจะท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของท่าน” 

มีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ป่วยท้ังหลายควรทราบ และเข้าใจว่า

ความร่วมมือของเขาเป็นความสมัครใจ และการตัดสินใจไม่ให้ตรวจนั้นไม่

ได้มีผลต่อการดูแลท่ีเขาควรจะได้รับ การให้ความยินยอมด้วยวาจาน่าจะ

พอเพยีงส�าหรบัการเรียนการสอน แต่ก็ยงัมีบางกรณท่ีีต้องมีการเซน็ยินยอม 

นักศึกษาควรถาม หากสงสัยว่าเรื่องใดควรขอความยินยอมและด้วยวิธีใด

เม่ือน�าผูป่้วยมาเก่ียวข้องกบัการเรยีนการสอน เพราะประโยชน์ท่ีจะ

เกดิกับผูป่้วยเป็นรองจากเรือ่งความจ�าเป็นในการเรียนรู้ของนกัศึกษา การ

ดูแลและการรักษาผูป่้วยไม่ได้ขึน้กับการทีน่กัศกึษามามีส่วนเกีย่วข้อง ควร

ดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม
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แนวทางที่ชัดเจนของคู่มือส�าหรับผู้สอนและนักศึกษาสาขาสุขภาพ

มีไว้ส�าหรับป้องกันทุกคน หากไม่มีคู่มือของการปฏิบัติ ผู้สอนก็ควรพัฒนา

นโยบายการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและผู้ป่วยที่เขาได้รับ

อนญุาตให้รกัษา การออกแบบคู่มือทีเ่หมาะสมจะช่วยป้องกนัผูป่้วย ส่งเสริม

มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง และช่วยทุกๆ คนที่จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด

โรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีสอนผู้ให้บริการสุขภาพตระหนักดีถึงปัญหา

ของ “หลักสูตรที่ซ่อนเร้น” ในการศึกษาด้านสุขภาพ มีการศึกษาที่แสดง

ว่านักศึกษาในชั้นคลินิกได้รับแรงกดดันให้ปฏิบัติอย่างผิดจริยธรรม [54] 

และเขารายงานว่าเป็นเร่ืองทีแ่ก้ไขได้ยากมาก นกัศกึษาและผูไ้ด้รับการฝึก

อบรมทุกคนมีโอกาสทีจ่ะเผชญิกับสถานการณ์ทีล่�าบากต่อการตดัสนิใจเชงิ

จรยิธรรม มีโอกาสท่ีจะเกดิขึน้มากทีผู่น้เิทศทางคลนิกิจะชีน้�าให้นกัศกึษามี

ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม หรือท�าให้ผู้ป่วย

เข้าใจผิด ในกรณีเช่นนี้ อาจารย์ทั้งหลายควรเข้ามาช่วย นักศึกษาส่วน

ใหญ่ไม่มีความม่ันใจมากพอที่จะพูดถึงเร่ืองนี้กับผู้นิเทศของเขา และไม่

ม่ันใจว่าจะท�าอย่างไรดี การหยิบยกประเด็นน้ีข้ึนมาในการสอนเร่ืองความ

ปลอดภยัของผูป่้วยจงึเป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคญัมาก ความสบัสนในบทบาท

ท�าให้นักศึกษาเครียดได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณธรรม และ

กระบวนการพัฒนาความเป็นวิชาชีพ นอกจากนี้ยังท�าให้ผู้ป่วยได้รับความ

เส่ียง การเรียนรู้วิธีการรายงานเร่ืองความไม่ปลอดภัยและการดูแลที่ไม่

ถูกหลักจริยธรรม เป็นเรื่องพื้นฐานในการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย และมีความสัมพันธ์กับความสามารถของระบบที่จะสนับสนุนให้มี

การรายงาน

นักศึกษาควรตระหนักถึงข้อผูกพันทางกฎหมายและทางจริยธรรม 

โดยให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยเป็นอันดับแรก [12] เร่ืองนี้ประกอบด้วยการ

ปฏิเสธที่จะท�าตามค�าสอนหรือทิศทางการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง วิธีการที่

ดีที่สุดในการแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ (หรืออย่างน้อยที่สุดคือเพื่อให้ได้มุมมองที่

ต่างออกไป) คอืการให้นกัศกึษาพดูอย่างเป็นส่วนตวักบัผูใ้ห้บริการสขุภาพ 

หรืออาจารย์ท่านอื่นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ป่วยไม่ควรมาร่วมในการพูดคุยนี้ 

นักศึกษาควรได้อธิบายปัญหาและบอกเหตุผลว่าท�าไมเขาถึงไม่สามารถ

ท่ีจะท�าตามท่ีแนะน�าได้หรือทิศทางที่บอกได้ หากผู้ปฏิบัติงานในคลินิก
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หรืออาจารย์ไม่สนใจต่อประเด็นที่นักศึกษาพูดและยังคงแนะให้ท�าตามนั้น 

นักศึกษาควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าจะท�าต่อหรือถอนตัวออกมาจาก

สถานการณ์นั้น หากตัดสินใจที่จะท�าต่อไป การเซ็นยินยอมของผู้ป่วยต้อง

ได้รับการยืนยัน หากผู้ป่วยไม่เซ็นยินยอม นักศึกษาก็ต้องไม่ท�า

หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือได้รับยาสลบอยู่ และผู้นิเทศให้นักศึกษา

แพทย์หรือนักศึกษาพยาบาลตรวจผู้ป่วย นักศึกษาคนนั้นควรอธิบายว่า

ท�าไมจงึไม่สามารถท่ีจะท�าได้ นอกจากผูป่้วยได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว 

อาจเป็นการเหมาะสมที่จะอภิปรายสถานการณ์นี้กับอาจารย์ท่านอื่น หาก

นักศึกษายังไม่แน่ใจในอาจารย์ท่านอื่นที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เขา

ควรเลือกที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับอาจารย์อาวุโส

นักศึกษาทุกคนที่รู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบที่ไม่ยุติธรรมจากการ

ที่เขาไม่ท�าตามในส่ิงที่เขาคิดว่าไม่ถูกต้อง เขาควรมองหาค�าแนะน�าจากผู้

นิเทศอาวุโส

ตระหนกัถงึบทบำทของเรือ่งควำมปลอดภัยของผูป่้วยในกำรให้กำรดูแลอย่ำงปลอดภัย 
14

เวลาที่นักศึกษาเร่ิมต้นเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมทางคลินิกหรือที่

ปฏิบตังิาน มีความแตกต่างกนัไปตลอดหลกัสตูรการฝึกอบรม ก่อนทีจ่ะขึน้

ชั้นคลินิก นักศึกษาควรที่จะถามค�าถามเกี่ยวกับส่วนอื่นของระบบสุขภาพ

ที่มีบริการให้แก่ผู้ป่วย และสอบถามเก่ียวกับกระบวนการท่ีมีอยู่ในการ

รายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

ถามค�าถามถึงส่วนอื่นของระบบสุขภาพที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย

ความส�าเร็จของการดูแลและรักษาผู้ป่วยข้ึนกับความเข้าใจระบบ

สขุภาพท้ังหมดทีใ่ช้ในการดูแลผูป่้วยแต่ละคน หากผูป่้วยมาจากพืน้ท่ีท่ีไม่มี

ตู้เย็น การให้ผู้ป่วยกลับบ้านไปพร้อมกับยาอินซูลินท่ีต้องแช่เย็นคงไม่ได้

ช่วยผู้ป่วยเลย ความเข้าใจถึงระบบ (หัวข้อที่ 3) จะช่วยให้นักศึกษาชื่นชม

ในความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบสุขภาพ และการดูแล

ผู้ป่วยต่อเนื่องขึ้นอยู่กับทุกส่วนของระบบได้อย่างไร รวมทั้งการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพและในเวลาที่เหมาะสม T3
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สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่ใช้ระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

โรงพยาบาลหรือคลินิกส่วนใหญ่มีระบบการรายงานที่ใช้ระบุถึงการ

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะ

ต้องตระหนักรู้เร่ืองเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ และเข้าใจถึงวิธีการจัดการ

ของคลินกินัน้ๆ ว่าด�าเนนิการอย่างไร หากหน่วยงานดังกล่าวไม่มีระบบการ

รายงาน นักศึกษาสามารถถามบุคคลท่ีเหมาะสมว่าเขาจัดการกันอย่างไร 

อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสร้างความสนใจในเรื่องนี้ขึ้นมา (การรายงานและ

การจัดการเหตุการณ์อยู่ในหัวข้อที่ 3, 4 และ 6) T3 T4 T6

กลวิธีและรูปแบบกำรสอน
ข้อมูลความชุกท่ีน�ามาใช้ในหัวข้อนี้เป็นข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลของหลายประเทศ ผู้สอนบางท่านอาจต้องการ

ใช้ข้อมูลความชุกจากประเทศของตนเองมาสอนเรื่องความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากไม่มีข้อมูลระดับประเทศก็อาจน�าข้อมูลของท้องถิ่นน้ันๆ มาใช้ 

ตัวอย่างเช่น มีเครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องส่งสัญญาณ (trigger tool) อยู่บน

เวบ็เป็นจ�านวนมาก ซึง่สามารถน�ามาใช้ได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ทีอ่อกแบบ

มาส�าหรับผูใ้ห้บรกิารสขุภาพใช้วดัอตัราการเกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ 

หากไม่มีเครื่องมือวัดส�าหรับประเทศหรือสถาบัน ผู้สอนอาจค้นหาข้อมูล

ด้านใดด้านหนึ่งมาใช้ เช่น อัตราการติดเชื้อ ข้อมูลที่แสดงอัตราการติด

เชื้อของประเทศหนึ่งสามารถน�ามาใช้ได้ เพื่อแสดงให้เห็นขนาดของการ

ติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ หรืออาจมีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ทีเ่ก่ียวข้องกบัสาขาวิชาชพีของท่าน ซึง่ข้อมูลเหล่านีมี้ความเหมาะ

สมส�าหรับการสอน

หัวข้อนี้สามารถแบ่งเป็นส่วนๆ ได้ เพื่อที่จะน�าเข้าไปบูรณาการกับ

หลักสูตรที่มีอยู่แล้ว สามารถน�าไปใช้สอนกลุ่มย่อย หรือการบรรยายเพียง

อย่างเดียว หากต้องการสอนแบบบรรยายก็มีสไลด์ประกอบการสอนในตอน

ท้ายของหัวข้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน�าเสนอข้อมูล

ส่วน A ของคูมื่อหลักสตูรได้แสดงถงึวธิกีารสอนต่างๆ ในเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจากการบรรยายเพียงอย่างเดียวมิใช่วิธีที่ดีที่สุด
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การอภิปรายกลุ่มย่อย (small group discussion) 

ผู้สอนสามารถใช้วิธีการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด

การอภิปรายเรือ่งความปลอดภัยของผูป่้วย อกีวิธหีนึง่คือให้นกัศกึษาเตรียม

การท�าสมัมนาในหวัข้อเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วย โดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ใน

หัวข้อนี้ นักศึกษาสามารถใช้หัวข้อและกิจกรรมต่างๆ ที่น�าเสนอข้างล่างนี้

ในการน�าเสนอเนื้อหา ผู้สอนที่ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกควรท�าความ

คุ้นเคยกับเนือ้หา เพือ่ท่ีจะสามารถเพิม่เตมิข้อมูลของระบบบริการของพืน้ที่

และสภาพแวดล้อมทางคลินิกได้

วิธีการสอนเก่ียวกับผลเสียท่ีเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใน

การดูแล และผลเสียที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบ

• ใช้ตัวอย่างจากสื่อ (หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์)

• ใช้ตัวอย่างที่ปกปิดช่ือผู้ป่วย จากโรงพยาบาลหรือคลินิกของ

ตนเอง

• ใช้กรณีศึกษาน�ามาสร้างเส้นทางการรับบริการของโรงพยาบาล 

• ใช้กรณีศึกษาเพือ่ระดมสมองถึงส่ิงต่างๆ ทีผ่ดิไป และเวลาทีเ่หมาะ

สมที่ป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้น

• เชญิผูป่้วยทีมี่ประสบการณ์กบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์มาพดูคยุ

กับนักศึกษา

วิธกีารสอนความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวของระบบ การฝ่าฝืน 

และความผิดพลาด

• ใช้กรณศีกึษาเพือ่วเิคราะห์ถึงวธิกีารต่างๆ ทีจ่ดัการกับเหตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์

• ให้นักศึกษามีส่วนร่วมหรือสังเกตการวิเคราะห์สาเหตุราก 

• ให้นักศึกษาอธิบายถึงผลของการที่ไม่ใช้ทีมสหวิชาชีพ

ชั่วโมงที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การบรรยาย 

เชิญผู้ให้บริการสุขภาพอาวุโสท่ีได้รับการยอมรับนับถือมาจาก

สถาบันของท่าน หรือสถาบันอืน่ในประเทศ มาพดูถึงความผดิพลาดในการ

ดูแลรักษาในสถานบริการ หากหาใครไม่ได้ ก็ใช้วีดีทัศน์ของผู้ปฏิบัติงานที่

น่านบัถอืและมีอทิธพิลท่ีจะพดูถงึเร่ืองความผดิพลาด และชีใ้ห้เหน็ว่าระบบ
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การดูแลรักษาเก่ียวข้องกับทุกคนได้อย่างไร หรือใช้คลิปวิดีโอที่กล่าวโดย

ผู้น�าเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งสามารถหาได้ในอินเตอร์เน็ต การ

ได้ฟังคนอื่นพูดถึงเร่ืองความผิดพลาด และมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ป่วย

และเจ้าหน้าที่ เป็นบทน�าที่ทรงพลังมากในการสอนเรื่องความปลอดภัย

ของผู้ป่วย นักศึกษาควรถูกกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นต่อการน�าเสนอ

นั้น แล้วผู้สอนกล่าวถึงข้อมูลต่างๆ ในหัวข้อนี้ เพื่อที่จะแสดงให้นักศึกษา

เหน็ว่า อย่างไรและท�าไมการให้ความสนใจในเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย 

จึงมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติทางคลินิกที่ปลอดภัย

สไลด์เพาเวอร์พอยท์ หรือสไลด์ส�าหรับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

สามารถน�ามาใช้ได้ เริม่ต้นด้วยกรณศึีกษา และให้นกัศกึษาระบุบางประเด็น

จากกรณีตัวอย่าง ใช้สไลด์ที่ท้ายบทของหัวข้อนี้เพื่อเป็นแนวทาง

วิธีการอื่นที่จะใช้เพื่อน�าเสนอเนื้อหาในส่วนอื่นๆ ของหัวข้อนี้ มีดังนี้

บทเรียนเก่ียวกับความผิดพลาดและความล้มเหลวของระบบจาก

ภาคอุตสาหกรรมอื่น

• เชิญมืออาชีพจากสาขาอืน่เช่น วศิวกรรมหรือจติวทิยา มาพดูเร่ือง

ความล้มเหลวของระบบ วัฒนธรรมความปลอดภัย และบทบาท

ของการรายงานความผิดพลาด

• เชญิบุคลากรจากอุตสาหกรรมการบนิ มาพดูถงึการตอบสนองของ

ภาคอุตสาหกรรมต่อความผิดพลาดของมนุษย์

ประวัตเิร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยและแหล่งก�าเนดิของวฒันธรรม

การต�าหนิ

• เชญิผูป้ฏิบัตงิานในคลินกิท่ีอาวโุสทีไ่ด้รับการยอมรับนบัถือ มาพดู

ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการต�าหนิ

• เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพมาอภิปราย

ถึงระบบท่ีมีอยู่ เพื่อท่ีจะลดความผิดพลาดและการจัดการกับ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
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สถานการณ์จ�าลอง 

การสร้างสถานการณ์จ�าลองต่างๆ เพื่อน�าเสนอการเกิดเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ ความจ�าเป็นของการรายงาน และการวิเคราะห์ความผิด

พลาด ในแต่ละสถานการณ์ให้นักศึกษาระบุว่าส่วนไหนของระบบล้มเหลว 

และจะมีวิธกีารอย่างไรทีจ่ะป้องกัน และขัน้ตอนใดทีค่วรท�าบ้าง ท่ีจะป้องกัน

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ

ยงัมีโอกาสอ่ืนๆ ส�าหรบันกัศกึษาทีจ่ะเรียนเรือ่งความปลอดภยัของผู้

ป่วย ตัวอย่างกิจกรรมข้างล่างนี้ นักศึกษาสามารถน�าไปปฏิบัติได้ โดยอาจ

ท�าคนเดียว หรือท�าเป็นคู่

• ติดตามผู้ป่วยตลอดเส้นทางของการรับบริการในหน่วยต่างๆ

• ใช้เวลาหนึง่วันกับผูใ้ห้บริการสขุภาพท่ีมาจากสาขาอืน่ และศึกษา

ดูว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไรในสาขาของเขา

• ค้นหาข้อมูลการเจบ็ป่วยหรือสภาพของผูป่้วยจากมุมมองของเขา

ขณะที่สนทนากับผู้ป่วย

• ถามโรงเรียนของท่านหรือสถานบริการว่า มีกระบวนการหรือทีม

สอบสวน และรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ หากเป็น

ไปได้ให้นักศึกษาขออนุญาตจากผู้นิเทศ เพื่อสังเกตการณ์หรือมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

• สอบถามโรงเรียนของท่านว่า มีการจัดประชุมเร่ืองการป่วยและ

การเสียชีวิต หรือการประเมินโดยเพื่อนร่วมงานหรือไม่ ซึ่งเป็น

โอกาสที่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จะถูกทบทวน และ/หรือ มีการ

ประชุมปรับปรุงคุณภาพหรือไม่

• อภิปรายความผิดพลาดทางคลินิกที่นักศึกษาสังเกตเห็นว่าไม่ใช้

วิธีการต�าหนิ

• ถามถึงแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เจ้าหน้าท่ีใช้

ในคลินิกที่นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาควรทราบว่าแนวปฏิบัตินี้

พัฒนามาอย่างไร เจ้าหน้าที่ทราบวิธีใช้หรือไม่ และเมื่อใดควรจะ

หลีกเลี่ยงไม่ใช้แนวปฏิบัตินี้
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กรณีศึกษำ
กรณีของคาโรไลน์ที่ได้อธิบายไว้ตั้งแต่เร่ิมต้นหัวข้อนี้ ได้แสดงให้

เห็นถึงความต่อเนื่องของการดูแลว่ามีความส�าคัญอย่างไร และระบบการ

ดูแลท�าให้เกิดความผิดพลาดได้อย่างไร

ตัง้แต่เธอคลอดบุตรจนเสียชวีตินบัเป็นเวลา 25 วนั คาโรไลน์เข้ารับ

การรักษาโรงพยาบาลต่างๆ ถงึ 4 แห่ง ดังนัน้จงึมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รับ

การดูแลอย่างต่อเนือ่งทีเ่หมาะสมในการส่งต่อความรับผดิชอบของทีมแพทย์

และพยาบาลจากแห่งหน่ึงไปอีกแห่งหนึง่ ความล้มเหลวของการเขยีนบันทกึ

ทีม่ากพอท่ีจะท�าให้รู้การวินจิฉยัเบ้ืองต้น การวนิจิฉยัแยกโรค การตรวจหา

สาเหต ุและการเขยีนสรุปเม่ือกลบับ้าน และรายงานการส่งต่อ ท�าให้เกิดความ

ล่าช้าในการวินจิฉยัฝีหนองทีคุ่กคามชวิีต และในท่ีสดุท�าให้คาโรไลน์เสยีชวีติ

ให้นกัศึกษาอ่านกรณนีีแ้ละระบุว่ามีปัจจยัอะไรบ้างทีเ่กิดขึน้ ระหว่าง

การดูแล และการรักษาโรค

 

นักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้แรงกดดัน

กรณนีีไ้ด้แสดงให้เหน็เหตกุารณ์ทีเ่ป็นลกูโซ่ทีน่�าไปสูผ่ลเสยีอย่างไม่

ตัง้ใจ ในกรณีนี ้จ�านวนฟันทีถ่กูอดุ ความใกล้ของฟันทีผ่กัุบรากประสาทฟัน 

และการพลาดโอกาสไปหลายครัง้ของเจ้าหน้าท่ีในการวดัความดันโลหติของ

ผูป่้วย ซึง่ทัง้หมดมีส่วนท�าให้เกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์

ปีเตอร์ (Peter) เพศชายอายุ 63 ปี มีประวัติความดันโลหิตสูงและ

โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ได้รับการนัดให้ได้รับการอุดฟันหลายซี่ ในตอน

เช้าของวันนัดท่ีคลินิกทันตกรรม เขาได้กินยาลดความดันโลหิตและยาลด

การแข็งตัวของเลือดมาตามปกติ

ที่คลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ทักทายกับปีเตอร์และก็ท�าการอุดฟัน 

ต่อมานักศึกษาทันตแพทย์ได้ขออนุญาตจากผู้นิเทศเพื่อที่จะให้ยาชาแก่

ปีเตอร์ โดยไม่ได้เช็คสัญญาณชีพก่อนให้ยาชา เขาให้ยา 2% ลิโดเคน 

(lidocaine) ร่วมกบั 1:100,000 เอพเินฟริน (epinephrine) จ�านวน 2 หลอด 

และท�าการถอนฟันผ ุ2 ซีบ่น ปรากฏว่ามีฟันผซุีห่นึง่อยูใ่กล้กับรากประสาท 

และเขาได้ให้ยาหลอดที่สามก่อนที่จะพักเที่ยง
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ปีเตอร์กลับมาอีกครั้งในตอนบ่ายเพื่อมารับการอุดฟันต่อ นักศึกษา

ก็ขออนุญาตผู้นิเทศของเขาท่ีจะให้ยาชาที่กรามล่าง แต่เช่นเคยเขาไม่ได้

เช็คสัญญาณชีพของผู้ป่วย ผู้ป่วยได้ยาชาทั้งหมด 5 หลอด (แต่ละหลอดมี 

1.8 มิลลิกรัม) รวมเป็นยาลิโดเคนทั้งหมด 180 มิลลิกรัม และยาเอพิเนฟ

ริน 0.09 มิลลิกรัม ในเวลา 6 ช่ัวโมง เวลาบ่ายสามโมง ปีเตอร์เร่ิมรู้สึก

อดึอดัไม่สบายตวั หน้าแดง และหายใจแรงลึก ความดันโลหติเป็น 240/140 

มิลลิเมตรปรอทและชีพจร 88 คร้ังต่อนาที นกัศกึษาตดิต่อผูน้เิทศ เขาเรยีก

รถพยาบาลฉุกเฉินมารับ ปีเตอร์ถูกน�าส่งแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลท่ีใกล้

ที่สุด เพื่อการรักษาภาวะฉุกเฉินจากความดันโลหิตสูง

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรท่ีมีส่วนที่ท�าให้นักศึกษาทันตแพทย์ไม่ตรวจสัญญาณ

ชีพของปีเตอร์ ไม่ว่า ณ จุดใดของการท�าฟันในวันนั้น

- นักศึกษาได้บอกผู้นิเทศหรือไม่ เก่ียวกับประวัติการเจ็บป่วย 

เป็นเร่ืองปกติใช่หรือไม่ที่ไม่มีการเช็คสัญญาณชีพในคลินิก

ทันตกรรมนั้น

- ระบบใดที่ควรน�ามาใช้ ณ ท่ีนั้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์

เช่นนี้ในอนาคต

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Shan Ellahi, Patient Safety Consultant, 

Ealing and Harrow Community Services, National Health Service, 

London, UK.

ความปลอดภัยของผู้ป่วยในบริบทของผดุงครรภ์

กรณนีีเ้ก่ียวกับการปฏิบัตท่ีิเกิดขึน้จริงและผลทีต่ามมาของการมอง

ข้ามผลลัพธ์ที่ส�าคัญ

แมรี ่(Mary) ตัง้ครรภ์ได้ 26 สปัดาห์และเข้ารบัการฝากครรภ์ เธอได้

รับธาตุเหล็กเพื่อรักษาอาการซีดเล็กน้อยของเธอ ซึ่งท�าให้เธอท้องผูกเป็น

บางคร้ัง อาการท้องผกูได้รับการรักษาโดยการเปลีย่นชนดิอาหาร นอกจาก

นีเ้ธอยงัมีปัญหาตดิเช้ือในช่องคลอดหลายคร้ังในขณะตัง้ครรภ์แต่ไม่รนุแรง
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เม่ือเร่ิมต้นสัปดาห์ที่ 27 ของการตั้งครรภ์ อาการท้องปั้นของเธอ

เร่ิมเลวลง เธอจงึโทรหาผดุงครรภ์ของเธอ ผดุงครรภ์ได้ท�าการตรวจภายใน 

และรายงานว่ามดลูกของเธอนุ่มปานกลาง อยู่ในต�าแหน่งกลาง ปากมดลูก

ยังคงปิดและวัดได้ 1 เซนติเมตร แต่ผดุงครรภ์ไม่เคยถามแมรี่ว่ามีอาการ

ท้องปั้นมานานเท่าใดแล้ว ผดุงครรภ์ให้การวินิจฉัย และบอกแมรี่ว่ามดลูก

ของเธอบีบตัวแบบแบรกซ์ตั้น-ฮิกส์ (Braxton-Hicks contractions) และ

นัดมาตรวจในอีก 2 วัน

แมรี่มาตรวจตามนัด และบอกว่าอาการท้องปั้นหายแล้ว แต่มีเลือด

ออกและรู้สึกเหนื่อยมาก ผดุงครรภ์บอกแมร่ีว่า เลือดออกเล็กน้อย เป็น

อาการปกติภายหลังจากการตรวจภายใน และขอให้เธอพักผ่อนให้มากขึ้น

สีวั่นต่อมาหลังจากท่ีแมร่ีไปตรวจคร้ังสุดท้าย แมร่ีสังเกตว่ามีน�า้ออก

มาทางช่องคลอดมากขึ้น มีอาการท้องปั้นเป็นระยะๆ ดังนั้นเธอจึงติดต่อ

ผดุงครรภ์คนเดิมทางโทรศัพท์ และเช่นเคย ผดุงครรภ์ให้ความม่ันใจกับแมรี่

ว่า อาการท้องปั้นของเธอมาจากท้องผูก และการที่น�้าออกมามากทางช่อง

คลอดเป็นอาการปกติของการตั้งครรภ์ แมรี่มีอาการมดลูกบีบตัวมากขึ้น

อย่างสม�า่เสมอ และถกูน�าส่งโรงพยาบาลแม่และเด็ก เพือ่ท�าการคลอดก่อน

ก�าหนด และแมรี่คลอดลูกก่อนก�าหนดออกมาเป็นเพศหญิง

12 ช่ัวโมงหลังคลอด เด็กได้รบัการวนิจิฉยัว่าปอดบวม โดยพบว่ามี

การตดิเชือ้สเตรป็โตคอคคสั อกาแลคเวีย (กรุ๊ปบี เชือ้สเตร็ปโตคอคคัส) ทราบ

จากการใช้ไม้พนัส�าลีเอาน�า้จากช่องคลอดไปเพาะเชือ้ เม่ือมาถึงโรงพยาบาล

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรที่มีอยู่ที่ท�าให้ผดุงครรภ์ยังคงการวินิจฉัยเดิม

- อะไรคือปัจจยัภายใต้ระบบทีท่�าให้แมร่ีคลอดก่อนก�าหนดและท�าให้

ลูกปอดบวม

แหล่งข้อมูล: คุณเทจา แซกเซก (Teja Zaksek) เป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ป่วย

รายนี้ เธอเป็นผู้บรรยายอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการเรียนและการสอน

ของแผนกผดุงครรภ์, คณะสุขภาพ มหาวิทยาลัย Ljubljana, Ljubljana, 

ประเทศสโลวาเนีย
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กำรประเมินหัวข้อนี้
วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมส�าหรับหัวข้อนี้มีได้หลายวิธี ข้อสอบ

อัตนัย, MCQ, shortBAQ, CBD และการประเมินตนเอง สมุดบันทึก

เหตุการณ์ และบันทึกประจ�าวัน ก็สามารถน�ามาประเมินใช้ได้ ควรกระตุ้น

ให้นกัศึกษาใช้แฟ้มสะสมผลงาน ในการเรยีนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย 

ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานคอื เม่ือนกัศึกษาจบการฝึกอบรม นกัศกึษา

จะมีข้อมูลกจิกรรมเกีย่วกับความปลอดภยัของผูป่้วย และอาจจะน�าไปใช้ใน

การสมัครงานและในการปฏิบัติงานของเขาในอนาคต

การประเมินความรู้ในเร่ืองผลเสียทีอ่าจจะเกิดขึน้แก่ผูป่้วย บทเรียน

จากภาคอุตสาหกรรมอื่น การฝ่าฝืน หลักการไม่ต�าหนิ และรูปแบบส�าหรับ

การคิดในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย สามารถประเมินได้โดยใช้วิธีการ

ต่อไปนี้

• แฟ้มสะสมผลงาน

• CBD

• OSCE

• การเขียนบันทึกการสังเกตเกี่ยวกับระบบสุขภาพและความผิด

พลาดที่อาจจะเกิดขึ้น (โดยทั่วไป)

อาจก�าหนดให้นักศึกษาเขียน การสะท้อนคิดเก่ียวกับหัวข้อนี้ 

ตัวอย่างเช่น

• ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

• การตอบสนองของชุมชนต่อข่าวเร่ืองผลเสียและความประมาท

เลินเล่อต่อผู้ป่วย

• บทบาทของผู้ให้บริการสุขภาพในการเป็นผู้แนะน�าให้นักศึกษา 

รู้จักคิด และบทบาทของผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

การประเมินอาจเป็นแบบระหว่างการศึกษาและตอนสิ้นสุดของการ

ศึกษา การให้คะแนนอาจเป็นได้ตั้งแต่แบบ พอใจ/ไม่พอใจ โปรดดูคู่มือ

ผู้สอน (ส่วน A) ถึงชนิดต่างๆ ของการประเมินที่เหมาะสมส�าหรับหัวข้อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย ตัวอย่างของวิธีการประเมินมีอยู่ในส่วน B ภาค

ผนวก 2 ด้วย
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กำรประเมินกำรสอนหัวข้อนี้
การประเมินเป็นเร่ืองส�าคัญที่จะช่วยทบทวนถึงการสอนว่าท�าไป

อย่างไร และจะมีวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร โปรดดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) 

ในเรื่องบทสรุปหลักการประเมินที่ส�าคัญ
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สไลด์ส�ำหรับหัวข้อที่ 1 ควำมปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี
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ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือ

การถามค�าถามนักศึกษาเก่ียวกับระบบการบริการสุขภาพซ่ึงจะท�าให้

สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้ เช่น วัฒนธรรมการ

ต�าหนิ ธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการจัดการแก้ปัญหาของภาค

อุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ส�าหรบัหวัข้อที ่1 ออกแบบมาเพือ่ช่วยให้ผูส้อนสามารถถ่ายทอด

เนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อม และวฒันธรรมของท้องถิน่นัน้ๆ ได้ ผูส้อนไม่จ�าเป็นต้องใช้สไลด์

ทัง้หมด และเป็นการดีทีสุ่ดทีจ่ะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนือ้หาทีจ่ะสอนใน

ช่ัวโมงนัน้

ชื่อยาต่างๆ ใช้ตาม International Nonproprietary Names for 

Pharmaceutical Substances ขององค์การอนามัยโลก 

(http://www.who.int/medicines/services/inn/en/;accessed 24 

March 2011)
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หัวข้อที่ 2
ท�ำไมกำรน�ำปัจจัยด้ำนมนุษย์มำใช้
จึงมีควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วย

กำรลืมเครื่องดึงถ่ำงไว้ในช่องท้อง
 ประวัติทางการแพทย์ของซูซาน (Suzanne) บันทึกว่าเธอได้รับการผ่าตัดคลอด 

4 ครั้งในสิบปี การผ่าครั้งที่ 2 และ 3 ท�าที่โรงพยาบาล ข. และครั้งที่ 4 ที่โรงพยาบาล ค. 

สองเดือนหลังการผ่าครั้งท่ี 4 ซูซานมาโรงพยาบาล ค. ด้วยอาการปวดทางทวารหนัก

อย่างรุนแรง

 แพทย์ท�าการตรวจทางทวารหนักโดยการวางยาสลบ พบมีเคร่ืองดึงถ่างที่ใช้ใน

การผ่าตัดอยู่ที่ปลายทวารหนัก ขนาดยาว 15 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร ที่มีปลาย

โค้งทีส่่วนปลาย ซึง่เป็นชนดิทีใ่ช้บ่อยในพืน้ทีน่ัน้ และน่าจะมาจากโรงพยาบาล ข. แพทย์

คิดว่าเกิดจากการลืมเคร่ืองดึงถ่างไว้ในช่องท้องหลังการผ่าตดัคลอดคร้ังใดคร้ังหนึง่ และ

เคลื่อนย้ายจากในช่องท้องมายังปลายทวารหนัก

 ในขณะท่ีท�าการผ่าตดัคลอดคร้ังที ่4 แพทย์สงัเกตว่ามีพงัผดืใหญ่ หรือแผลเป็นใน

เยื่อหุ้มช่องท้องซึ่งแพทย์ผู้ท�าการผ่าตัดครั้งที่ 3 เมื่อสองปีก่อน ไม่สังเกตว่ามีแผลเป็นนี้ 

ในขณะทีไ่ม่รู้แน่ว่าเกิดขึน้ได้อย่างไร แต่เป็นไปได้มากทีส่ดุว่าเครือ่งดึงถ่างนีน่้าจะถกูลืม

ไว้ในการผ่าตัดคลอดครั้งที่ 3 ที่ผ่านมาเป็นเวลาสองปีแล้ว

แหล่งข้อมูล: Health Care Complaints Commission Annual Report 1999-2000, New South Wales 
Government (Australia), 2001:58.
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บทน�ำ-ท�ำไมกำรน�ำปัจจัยด้ำนมนุษย์มำใช้จึงมีควำมส�ำคัญ 1

การศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านมนษุย์ เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความเป็นมนุษย์กับระบบทีม่นษุย์ปฏิสัมพนัธ์ด้วย [1] โดยเน้นทีก่ารปรับปรุง

ประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์ การมีผลผลิต และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัตงิาน โดยมีเป้าหมายเพือ่ลดความผดิพลาด ความล้มเหลวของการน�า

หลักการปัจจยัด้านมนษุย์มาใช้เป็นประเด็นหลักในการพจิารณาเหตกุารณ์ท่ีไม่

พงึประสงค์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในการบริการสุขภาพ ดังนัน้บคุลากรด้านสขุภาพ

มีความจ�าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองหลักการของปัจจัยด้านมนุษย์ 

บุคลากรด้านสขุภาพทีไ่ม่เข้าใจพืน้ฐานในเร่ืองปัจจยัด้านมนษุย์ก็เหมือนกับ

ผูป้ระกอบวิชาชพีด้านควบคุมการตดิเชือ้ทีไ่ม่มีความรู้เร่ืองวชิาจลุชวีวิทยา

ค�ำส�ำคัญ 

ปัจจัยด้านมนุษย์ การยศาสตร์ ระบบ สมรรถภาพของมนุษย์

วัตถุประสงค์ของกำรเรียน 2

นกัศึกษาควรเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านมนษุย์และความ

ปลอดภยัของผูป่้วย และน�าความรู้นีม้าใช้ในสถานทีท่ีป่ระกอบวชิาชพี/คลินกิ

ผลลัพธ์ของกำรเรียน: ควำมรู้และกำรปฏิบัติ

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3

นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้ความหมายของค�าว่า ปัจจัยด้านมนุษย์ และ

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมนุษย์กับความปลอดภัยของผู้ป่วย

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 4

นักศึกษาจ�าเป็นที่จะต้องน�าความรู้ในเรื่องปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้ใน

การปฏิบัตงิานบริการผูป่้วย กล่อง B.2.1 ข้างล่างนี ้ตพีมิพ์โดยคณะกรรมการ

ความปลอดภยัและคณุภาพในการบริการสขุภาพ ประเทศออสเตรเลีย เป็น

ค�าตอบต่อค�าถามพื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านมนุษย์และความสัมพันธ์

กับการบริการสขุภาพ
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กล่อง B.2.1. ค�ำถำมพื้นฐำนเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้ำนมนุษย์ในกำรบริกำรสุขภำพ

ปัจจัยด้ำนมนุษย์ในกำรบริกำรสุขภำพ

ค�ำถำม: ค�ำว่ำ “ปัจจัยด้ำนมนุษย์” หมำยถึงอะไร

ค�ำตอบ: ปัจจยัด้านมนษุย์น�ามาใช้ในทกุทีท่ีม่นษุย์ปฏิบัตงิาน ปัจจยัด้านมนษุย์ยอมรับ

ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในเรื่องของความผิดพลาดของมนุษย์ วิธีการมองความ

ผดิพลาดของมนุษย์ในแบบเดิม เป็นรูปแบบท่ีเรียกว่า “ความสามารถทีส่มบูรณ์

แบบ (perfectibility)” ที่มีสมมุติฐานว่า หากผู้ปฏิบัติงานใส่ใจมากพอ ปฏิบัติ

งานหนักพอ และถูกฝึกมามากพอ ก็จะสามารถหลีกเล่ียงความผิดพลาดได้ 

จากประสบการณ์ของเราและจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกล่าวว่า ทัศนคตินี้จะ

สวนทางกับผลผลิตและใช้ไม่ได้ผล

ค�ำถำม: กำรศึกษำปัจจัยด้ำนมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้ำง

ค�ำตอบ: ปัจจัยด้านมนุษย์เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่ค้นหาการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง

เทคโนโลยีและมนุษย์ให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสม มีการน�าข้อมูลมาเก่ียว

กับพฤติกรรมมนุษย์ ความสามารถ ข้อจ�ากัด และลักษณะอื่นๆ ท่ีน�ามาใช้

ในการออกแบบเคร่ืองมือ เครื่องจักรกล ระบบ หน้าท่ีรับผิดชอบ งาน และ

สภาพแวดล้อม เพือ่ให้มนษุย์ปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสทิธภิาพ ปลอดภยั และ

ใช้งานได้สะดวกสบาย

ค�ำถำม: ท�ำไมประเด็นปัจจัยด้ำนมนุษย์จึงมีควำมส�ำคัญในกำรบริกำรสุขภำพ

ค�ำตอบ: ปัจจัยด้านมนุษย์เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์

ในการบริการสุขภาพ ในการบริการสุขภาพและภาคอุตสาหกรรมท่ีมี

ความเสี่ยงสูงอื่นๆ ดังเช่น อุตสาหกรรมการบิน ปัจจัยด้านมนุษย์สามารถ

ท�าให้เกิดผลที่ร้ายแรงตามมา และบางครั้งถึงกับเสียชีวิตได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ระบบการบริการสุขภาพสามารถท�าให้ปลอดภัยข้ึนได้ โดยตระหนักถึงความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ และโดยการพัฒนาระบบและกลวิธีท่ีจะเรียนรู้จาก

ความผิด เพื่อที่จะลดการเกิดและผลที่ตามมาให้เหลือน้อยที่สุด
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ค�ำถำม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดกำรกับปัจจัยด้ำนมนุษย์

ค�ำตอบ: ได้ การจัดการกับปัจจัยด้านมนุษย์ เก่ียวข้องกับการน�าเทคนิคเชิงรุกมาใช้ 

เพือ่ทีจ่ะลดความผดิพลาดให้เหลือน้อยท่ีสุด และเรียนรู้จากความผดิพลาดและ

สถานการณ์หวุดหวิด วัฒนธรรมการปฏิบัตงิานทีส่นบัสนนุให้มีการรายงานถงึ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นและสถานการณ์หวุดหวิด ท�าให้ระบบการ

บริการสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยได้รับการปรับปรุง

 อตุสาหกรรมการบนิเป็นตวัอย่างท่ีดี ทีน่�าเรือ่งปัจจยัด้านมนษุย์เข้ามาร่วมในการ

ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 อุตสาหกรรมการบินได้ยอมรับ

ว่าความผิดพลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แทนที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิบัติ

งานอย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลาซึ่งเป็นเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้ หรือให้มีการลงโทษที่เปิด

เผยต่อสาธารณชนต่อความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น วงการอุตสาหกรรมนี้จึงออกแบบระบบ

ที่จะลดผลกระทบจากความผิดพลาดของมนุษย์ บันทึกความปลอดภัยทางการบินถือ

เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ ในขณะที่มีการบินขึ้นลงประมาณ 10 ล้านครั้งต่อปี แต่มีเครื่อง

บินตกที่ท�าให้ถึงกับเสียชีวิตน้อยกว่า 10 ครั้งของการบินพาณิชย์ทั่วโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ.

1965 เป็นต้นมา และส่วนใหญ่เกิดในประเทศที่ก�าลังพัฒนา

 
แหล่งข้อมูล: Human factors in health care. Australian Commission on Safety and Quality in 
Health Care, 2006 (http://www.health.gov.au/internet/safety/publishing.nsf/Content/6A2AB719
D72945A4CA2571C5001E5610/$File/humanfact.pdf; accessed 21 February 2011).

ปัจจัยด้ำนมนุษย์และกำรยศำสตร์ 5

ค�าว่า ปัจจัยด้านมนุษย์และการยศาสตร์ ถูกน�ามาใช้เพื่ออธิบาย

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนขณะที่ปฏิบัติงาน งานที่ก�าลังท�า และสถานที่ปฏิบัติ

งาน ค�าสองค�านี้สามารถใช้แทนกันได้

การศึกษาปัจจัยด้านมนุษย์ เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งเป็นท่ี

ยอมรบักันแล้ว และใช้กันในหลายสาขา (ดังเช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวทิยา 

ฟิสกิส์ และชีวกลศาสตร์) เพือ่ท�าความเข้าใจการปฏิบัตงิานของคนภายใต้

สถานการณ์ต่างๆ เราให้ค�าจ�ากดัความปัจจยัด้านมนษุย์ว่า เป็นการศึกษา

ปัจจยัทัง้หมดทีจ่ะท�าให้มนษุย์ปฏิบัตงิานได้ง่ายขึน้และท�าในวถิทีางทีถ่กูต้อง
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ค�าจ�ากัดความของปัจจัยด้านมนุษย์อีกความหมายหนึ่งคือ เป็นการ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่างๆ ทีม่นษุย์ใช้

ในที่ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน [1]

กำรน�ำควำมรู้เรื่องปัจจัยด้ำนมนุษย์มำใช้

เราสามารถน�าความรู้เร่ืองปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้ได้ทุกที่ที่คน

ปฏิบัติงาน ในการบริการสุขภาพ ความรู้เรื่องผลของปัจจัยด้านมนุษย์ช่วย

ให้เราออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึนและ

ท�าได้อย่างถูกต้อง การน�าหลักการปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้มีส่วนเก่ียวข้อง

เป็นอย่างมากกับเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย เพราะมีฐานมาจากวิชา

วิศวกรรมศาสตร์สาขาปัจจยัด้านมนษุย์ ซึง่เป็นวทิยาศาสตร์พืน้ฐานในเร่ือง

ความปลอดภัย หลักการเรือ่งปัจจยัด้านมนษุย์สามารถช่วยให้เราแน่ใจได้ว่า 

เราปฏิบัตงิานได้อย่างปลอดภยัในการสัง่ยาและการจ่ายยา มีการสือ่สารกัน

เป็นอย่างดีในทีม และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ให้

บริการสุขภาพอื่นและผู้ป่วย เดิมเคยคิดว่างานเหล่านี้เป็นงานพื้นฐาน แต่

ในปัจจบัุนกลายมาเป็นงานทีซ่บัซ้อน ซึง่เป็นผลมาจากระบบบริการสขุภาพ

ทีซ่บัซ้อนมากยิง่ขึน้ การบรกิารสขุภาพส่วนใหญ่ขึน้กบับคุลากรวชิาชพีใน

การดูแล ผู้เชี่ยวชาญเร่ืองปัจจัยด้านมนุษย์เชื่อว่าความผิดพลาดสามารถ

ลดลงได้โดยเน้นไปที่ตัวผู้ให้บริการ และศึกษาว่ามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

กับสภาพแวดล้อม การน�าหลักการปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้สามารถช่วยให้

ผู้ให้บริการให้การดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น

หลักการปัจจัยด้านมนุษย์สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุก

สภาพแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม เช่น การบิน การผลิตสินค้า และกองทัพ 

ได้น�าความรู้ปัจจัยด้านมนุษย์มาปรับปรุงระบบและการบริการเป็นเวลา

หลายปีมาแล้ว [2] 6

บทเรียนและตวัอย่างจากภาคอตุสาหกรรมอืน่ๆ แสดงให้เหน็ว่า 7  

การน�าหลักการปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้สามารถปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยได้ ตัวอย่างเช่น สาเหตุของเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์เก่ียวข้องกับการส่ือสารท่ีผิดพลาดระหว่างคนในระบบและการ 

กระท�าของเขา หลายคนเช่ือว่าความยากของการสื่อสารระหว่างเพื่อน
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ร่วมงานเกิดขึน้เน่ืองจากแต่ละคนต้องปฏิบัตงิานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน 

งานวิจยัทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาปัจจยัด้านมนษุย์แสดงให้เหน็ว่า ต้นเหตุ

ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของงานที่ต้องท�าให้ส�าเร็จ แต่ขึ้นกับปัจจัยทางธรรมชาติ

ของงานเหล่านั้น ผู้ปฏิบัติมืออาชีพอาจจะสามารถอธิบายข้ันตอนของ

หัตถการที่ง่ายๆ แก่นักศึกษาได้ในขณะท่ีก�าลังปฏิบัติงานนั้นได้ แต่หาก

เป็นกรณีท่ีงานซับซ้อนเขาอาจไม่สามารถที่จะท�าเช่นนั้นได้ เพราะต้องใช้

สมาธิมากกับงานที่ต้องท�าตรงหน้า ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยด้านมนุษย์ 

และการปฏิบัติตามหลักการปัจจัยด้านมนุษย์เป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญส�าหรับ

สาขาความปลอดภัยของผู้ป่วย [3]

ผูเ้ชีย่วชาญด้านปัจจยัมนษุย์ช่วยให้ผูใ้ห้บริการสขุภาพท่ีหลากหลาย

ดูแลผูป่้วยได้ง่ายข้ึน 8  9  เร่ืองนีมี้ความส�าคญัมากเพราะเป้าหมาย

การออกแบบปัจจัยด้านมนุษย์ที่ดีคือ การรองรับแต่ละคนที่ใช้และมี

ปฏิสัมพนัธ์กับระบบได้ ซึง่หมายถงึการคดิออกแบบระบบท่ีไม่จ�ากัดอยู่เพยีง

ผูป่้วยซึง่มีความเปราะบาง ความวติกกงัวลของครอบครัว และผูป้ฏิบัตงิาน

ในคลินิกที่สงบเยือกเย็น และท่ีมีประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง

ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่อาจจะมีความเครียด เหนื่อยล้า และ

เร่งรีบอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยด้านมนุษย์ใช้หลักการและแนวทางที่อ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการออกแบบ 10  11  12  13  ที่จะเอื้อ

ให้เกิดการปฏิบัตงิานอย่างปลอดภัย และให้งานส�าเร็จอย่างมีประสทิธภิาพ 

ดังเช่น (i) การสัง่ยาและการจ่ายยา (ii) การให้ข้อมูลข่าวสาร (iii) การเคล่ือน

ย้ายผูป่้วย (iv) การให้ยาและค�าส่ังการรักษาอืน่ๆ ทางอเิล็กทรอนกิส์ และ (v) 

การจัดเตรียมยา หากงานเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ง่ายขึ้นส�าหรับผู้ปฏิบัติ

งาน เขาก็จะสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภยัมากข้ึน งานเหล่านีต้้องการ

การออกแบบท่ีประกอบด้วย ซอฟแวร์ (ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส�าหรับรับค�าสั่ง และโปรแกรมที่ใช้ส�าหรับการสั่งจ่ายยา) ฮาร์ดแวร์ (เครื่อง

ให้น�า้เกลือ) ของใช้อ่ืนๆ (เช่น เข็มแทงเส้นเลือดด�า หลอดฉดียา เตยีงผูป่้วย) 

และการจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม รวมทั้งแสงสว่างที่เหมาะสม 

วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในการบริการสุขภาพ ท�าให้เห็นมากข้ึนถึง

ความเก่ียวพันของปัจจัยด้านมนุษย์กับความผิดพลาด เพราะโอกาสที่จะ
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เกดิผลเสยีเกิดจากการใช้เทคโนโลย ีและอปุกรณ์ใหม่ๆ ไม่ถูกต้อง [3] ความ

รู้ปัจจัยด้านมนุษย์ยังช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของความเหนื่อยล้า ผู้ให้

บริการสุขภาพท่ีเหนื่อยล้ามีโอกาสท่ีความจ�าจะลดลงช่ัวขณะ และท�าผิด

เพราะความเหนื่อยล้า ท�าให้การปฏิบัติงานบกพร่อง และท�าให้อารมณ์ไม่

คงที ่วิตกกงัวล ซมึเศร้า และมีอารมณ์โกรธ [4,5] หากพยาบาลต้องต่อเวลา

ปฏิบัติงานเพราะมีก�าลังคนน้อย เขาก็จะมีอาการอดนอนและมีโอกาสเกิด

ความผิดพลาดได้

ในความหมายที่กว้าง การศึกษาปัจจัยด้านมนุษย์จะรวมถึงการ

ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของคนกับเครื่องมือ 14  15  (รวมทั้งการออกแบบ

เคร่ืองมือ) และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน เช่น การส่ือสารกัน การ

ปฏิบัติงานเป็นทีม และวัฒนธรรมขององค์กร วิศวกรรมศาสตร์สาขาปัจจัย

ด้านมนษุย์พยายามมองหาวธิทีีจ่ะระบุ และสนบัสนนุความเข้ากันได้ดีทีส่ดุ

ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมที่เขาอาศัยและปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี และลักษณะการออกแบบทางกายภาพที่อยู่ใน

สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานของเขา

สาขานีต้ระหนกัดว่ีา สถานทีป่ฏบิตังิานจ�าเป็นต้องถกูออกแบบและ

จดัการให้ความผดิพลาดและผลกระทบของความผดิพลาดเกิดขึน้น้อยทีส่ดุ 

ในขณะทีเ่ราไม่สามารถก�าจดัความผดิพลาดของมนษุย์ให้หมดไปได้ แต่เรา

สามารถที่จะท�าให้เบาบางและจ�ากัดความเสี่ยงได้

โปรดสังเกตว่าการศึกษาปัจจัยด้านมนุษย์ มิใช่การศึกษาโดยตรง

เกีย่วกับมนษุย์ดังท่ีช่ือชีน้�า อย่างไรก็ตามปัจจยัด้านมนษุย์เป็นการศกึษาที่

จะท�าความเข้าใจข้อจ�ากัดของมนุษย์ และการออกแบบท่ีปฏิบัติงานและ

อุปกรณ์ที่เราใช้ เพื่อให้เข้ากับมนุษย์และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

การที่เรารู้ว่าความอ่อนล้า ความเครียด การสื่อสารที่ไม่ดี การ

ขัดจังหวะ 16  17  และความรู้และทักษะที่ไม่เพียงพอ มีความส�าคัญ

และผลกระทบอย่างไรต่อผู้ให้บริการสุขภาพนั้น ช่วยท�าให้เราเข้าใจปัจจัย

ชักจูงที่เก่ียวข้องกับการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และความผิดพลาด 

แนวคิดพืน้ฐานของการศกึษาปัจจยัด้านมนษุย์ มีความสมัพนัธ์กับประเด็น

การประมวลข้อมูลของมนุษย์ เราได้ข้อมูลข่าวสารมาจากโลกท่ีอยูร่อบตวัเรา 

ตีความและท�าความเข้าใจ แล้วตอบสนองต่อเร่ืองนั้น ความผิดพลาด
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สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้ (ดูหัวข้อที่ 5) T5

มนุษย์มิใช่เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรกลท่ีถูกบ�ารุงรักษาให้ดีจะ

ปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหมายและเชื่อถือได้ ในความเป็นจริงเมื่อเปรียบ

เทยีบกบัเครื่องจักรกลแล้ว มนุษย์นัน้คาดหมายไม่ได้และเชื่อถือไม่ได้ และ

ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีข้อจ�ากดั เนือ่งจากความสามารถใน

ความจ�าในการปฏิบัติงานของเรา อย่างไรก็ตามมนุษย์เป็นผู้ท่ีมีความคิด

สร้างสรรค์ ตระหนักรู้ มีจินตนาการ และยืดหยุ่นในการคิด [6]

มนุษย์ยังถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย ซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและ

จุดอ่อน การถูกเบ่ียงเบนความสนใจได้ง่ายช่วยให้เราสังเกตว่ามีบางสิ่ง

บางอย่างท่ีผิดปกติเกิดขึ้น มนุษย์เรามีความสามารถท่ีดีมากที่จะรู้และ

ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ใหม่และกับข้อมูลใหม่ อย่างไรก็ตามการถูกเบี่ยงเบนความสนใจก็เป็นเหตุ

ท�าให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เพราะเมื่อเราถูกเบี่ยงเบนความสนใจ เรา

ก็อาจจะไม่ได้สนใจกับส่ิงที่ส�าคัญที่สุดของงานหรือสถานการณ์นั้น โปรด

พจิารณาตวัอย่างทีใ่ห้มานี ้นกัศกึษาแพทย์หรือพยาบาลทีเ่จาะเลือดผูป่้วย 

ในขณะทีก่�าลังปฏิบัตงิานความสะอาดหลังจากท่ีเจาะเลือดผูป่้วยเสร็จแล้ว มี

ผูป่้วยเตยีงข้างๆ กันร้องเรยีกขอความช่วยเหลือ นกัศกึษาหยุดปฏิบัตงิาน 

ที่ก�าลังท�าอยู่แล้วไปช่วยผู้ป่วย และลืมติดชื่อผู้ป่วยบนหลอดบรรจุเลือด 

ทีเ่จาะมา หรอือกีตวัอย่างคอืขณะทีเ่ภสัชกรก�าลังรับการสัง่ยาทางโทรศัพท์ 

และมีเพื่อนคนหนึ่งถามค�าถามแทรกเข้ามาในขณะนั้น ในสถานการณ์เช่น

นั้นเภสัชกรอาจได้ยินชื่อยาผิดไป หรือลืมที่จะเช็คช่ือยาและขนาดยา ซึ่ง

เป็นผลมาจากการถูกเบี่ยงเบนความสนใจ

สมองของเราอาจ “เล่นกล” ต่อเราโดยการรับรู้สถานการณ์ท่ีผิดไป 

ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่ท�าให้เกิดความผิดพลาด 18  19  20

จากความจรงิทีว่่า แม้ว่าเราจะตัง้ใจมากทีส่ดุแล้ว เรากส็ามารถรบัรู้

สถานการณ์ผดิไปได้ ซึง่เป็นเหตผุลส�าคัญข้อหนึง่ทีท่�าให้การตดัสนิใจ และ

การปฏิบัตขิองเราผดิพลาดได้ ส่งผลให้ท�าผดิ “อย่างไร้เหตผุล (silly)” โดย

ไม่ได้ขึน้กับระดับของประสบการณ์ สตปัิญญา แรงจงูใจ หรือการระมัดระวงั

เป็นอย่างดี ในบริบทสถานบริการสุขภาพ เราอธบิายสถานการณ์นีว่้าเป็น

ความผดิพลาด และความพลาดนีมี้ผลทีต่ามมาต่อผูป่้วย 21  22  23
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ที่กล่าวมานี้คือสิ่งส�าคัญที่ควรค�านึงถึง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยเตือน

เราว่า 24  25  การท�าผิดพลาดไม่ได้แย่ไปกว่าการท�าสิ่งที่ไม่สามารถ

หลีกเล่ียงได้ หรืออาจกล่าวได้อย่างง่ายๆ ว่า ความผดิพลาดเป็นด้านลบของ

สมอง รีสนั [6] อธบิาย ความผดิพลาด ว่าเป็นความล้มเหลวของการกระท�า

ทีไ่ด้วางแผนไว้เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีตัง้ใจ หรือเป็นความแตกต่างระหว่าง

สิ่งที่กระท�าจริงกับสิ่งที่ควรจะต้องท�า

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนมนุษย์กับควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 26

เป็นความส�าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพควรตระหนักถึงสถานการณ์

ที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในแง่ของความเป็นมนุษย์ [7] เรื่องนี้มีความ

ส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโสน้อยที่ยัง

ไม่มีประสบการณ์

ปัจจัยส่วนบุคคลหลายๆ ปัจจัยส่งผลต่อการปฏิบัติงานของมนุษย์ 

จึงท�าให้คนๆ หนึ่งมีโอกาสท�าผิดได้ สองปัจจัยที่มีผลมากคือ ความเหนื่อย

ล้าและความเครยีด มีหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ทีเ่ชื่อมโยงความเหนื่อยลา้

กับสมรรถภาพทีล่ดลง ซึง่รูจ้กักันดีว่าเป็นปัจจยัเสีย่งในเร่ืองความปลอดภยั

ของผูป่้วย [8] การปฏิบัตงิานเป็นเวลานานเป็นเหตใุห้ความสามารถในการ

ปฏบิตังิานลดลง เสมอืนการทีม่แีอลกอฮอล์ในเลอืด 0.05 มลิลโิมล/ลติร ซึง่

เป็นระดับที่ห้ามขับขี่ตามกฎหมายในหลายประเทศ [9] 27  28

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้รับการยืนยันจากงานวิจัย ในขณะที่ทุกคนทราบดีว่าการมี

ความเครียดสูงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่เร่ืองส�าคัญอีกประการท่ี

ควรตระหนักคือ ความเครียดในระดับต�่าก็ท�าให้มีผลผลิตน้อย เนื่องจาก

ท�าให้เกิดการเบื่องานและปฏิบัติงานด้วยความไม่ตั้งใจ 29  30

อุตสาหกรรมการบินก�าหนดให้นักบินแต่ละคนใช้รายการตรวจสอบ

ส่วนบุคคล เพื่อควบคุมก�ากับการปฏิบัติงานของเขา-เป็นวิธีการที่ผู้ปฏิบัติ

งานด้านสขุภาพน�ามาปรับใช้ได้ง่าย ผูป้ฏิบัตงิานสขุภาพควรพจิารณาทีจ่ะ

น�ากลวิธกีารลดความผดิพลาดส่วนบุคคลมาใช้ เพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่าเขา

ได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแล้ว



316  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

ค�าย่อ IM SAFE (illness, medication, stress, alcohol, fatigue, 

emotion) ถูกพัฒนา 31  มาจากอุตสาหกรรมการบิน เป็นเครื่องมือที่มี

ประโยชน์ส�าหรบัการประเมินตนเอง เพือ่จะท�าให้ทราบว่าบุคคลนัน้พร้อมที่

จะปฏิบัตงิานได้อย่างปลอดภยัหรอืไม่ในการปฏิบัตงิานในแต่ละวนั (เครือ่ง

มือนี้มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 5) T5

กำรน�ำควำมรู้ปัจจัยด้ำนมนุษย์มำสู่กำรปฏิบัติ 32

มีวิธกีารท่ีหลายหลากท่ีนกัศกึษาจะน�าความรู้ปัจจยัด้านมนษุย์มาใช้

ในการปฏิบัติงานในขณะที่เขาดูแลผู้ป่วย

กำรน�ำควำมคิดปัจจัยด้ำนมนุษย์มำใช้ในสภำพแวดล้อมของกำร

ปฏิบัติงำน [10]

นกัศกึษาสามารถน�าความคิดปัจจยัด้านมนษุย์มาใช้ได้ทันที เม่ือเข้า

สูส่ภาพแวดล้อมของการสอนในคลนิกิ นอกจากนีข้้อคิดทีจ่ะน�าเสนอต่อไปนี้ 

เป็นข้อคิดที่รู้กันว่าช่วยจ�ากัดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของมนุษย์

หลีกเลี่ยงกำรพึ่งควำมจ�ำ

ในการทีจ่ะท�าการสอบให้ได้ดี นกัศกึษาจะต้องจ�าความจรงิและข้อมูล

ต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในเร่ืองของการสอบ แต่ในการรักษาผู้ป่วย 

การใช้ความจ�าเพยีงอย่างเดียวเป็นอนัตรายมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผลที่

เกดิขึน้พบว่าผูป่้วยท่ีได้รับยาผิดชนดิหรือผดิขนาด นกัศกึษาควรทีจ่ะมอง

หารูปภาพหรือผังแสดงของขั้นตอนในกระบวนการหรือวิธีการรักษา การ 

ตรวจสอบการกระท�าของคนๆ หนึง่ โดยเปรียบเทียบกับรูปภาพหรือผงัแสดง

นั้น สามารถลดภาระเรื่องที่จะต้องใช้ความจ�า ท�าให้นักศึกษามีอิสระที่จะ

ใส่ใจกับงานที่ท�า เช่น การซักประวัติ หรือการให้ยาที่เหมาะสม

เหตุผลหลักข้างต้นช้ีถึงขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานเป็นเร่ืองที่มี

ความส�าคัญมากในการดูแลผู้ป่วย-ช่วยลดการพึ่งพาความจ�าลงได้ ในทาง

กลับกันการมีขัน้ตอนปฏิบัตงิานมาตรฐานมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์ โดย

เฉพาะอย่างยิง่หากไม่มีการปรับให้ทันสมัยหรือไม่ได้มีหลักฐานเชงิประจกัษ์ 

นักศึกษาควรถามหาขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานที่ใช้ในสถานที่ที่เขา
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ปฏิบัตงิาน เพือ่ท่ีเขาจะได้ท�าความคุน้เคย มีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้อง

ท�าการตรวจสอบว่าข้ันตอนปฏิบัติงานมาตรฐานน้ันเป็นฉบับที่ถูกทบทวน

ล่าสุดเม่ือใด และมีกระบวนการทบทวนอย่างไร เพือ่เป็นการเน้นย�า้จดุส�าคัญ

ของการได้มาซึง่ขัน้ตอนปฏิบัตงิานมาตรฐานทีมี่ประสทิธภิาพ ข้ันตอนปฏิบัติ

งานมาตรฐานจะต้องเป็นเอกสารทีมี่ชวีติ (คอืมีการปรับปรงุอย่างสม�า่เสมอ)

ท�ำให้สิ่งต่ำงๆ เห็นได้ง่ำย

นกัศึกษาจะสังเกตได้ว่าหอผูป่้วยหรือคลินกิต่างๆ มีอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น

ในการวินจิฉยั การรักษา และการตดิตามผูป่้วย (เช่น เครือ่งเอกซเรย์ เครือ่ง

ให้น�า้เกลือ มีดผ่าตดัอิเล็กทรอนิกส์ สายออกซเิจน) นกัศกึษาส่วนมากจ�าเป็น 

ต้องใช้สิ่งของต่างๆ เหล่านั้น และอีกเช่นกัน การใช้รูปภาพและการสังเกต

ขั้นตอนของการเปิดปิดอุปกรณ์เหล่านี้ และการอ่านค�าอธิบายในการใช้จะ

ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ตัวอย่างท่ีดีอีกเร่ืองหนึ่งของการเตือนที่มอง

เห็นได้ง่าย คือการเตือนด้วยรูปภาพส�าหรับเจ้าหน้าท่ีและผู้ป่วยในการ

ท�าความสะอาดมืออย่างถูกวิธี

ทบทวนและท�ำกระบวนกำรต่ำงๆ ให้ง่ำยขึ้น

มีค�ากล่าวว่า “เรียบง่ายดีกว่า” ประโยคนี้สามารถน�าไปใช้ส�าหรับ 

การด�าเนินชีวิตได้ทุกเร่ือง รวมทั้งเรื่องการบริการสุขภาพ งานบริการ

สุขภาพบางเรื่องก็ซับซ้อนมาก จนมีต�ารับส�าหรับความผิดพลาด ตัวอย่าง

เช่น การรับและการส่งเวร และกระบวนการจ�าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน การ

รับส่งเวรสามารถท�าให้ง่ายขึ้นได้โดยการน�ากลวิธีการสื่อสารมาใช้ ให้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ ใช้ตัวเลขให้น้อยลง และให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยจะท�าให้ผดิพลาดลดลง นกัศึกษาสามารถท�าให้ขัน้ตอนการสือ่สารง่าย

ขึน้โดยการทวนค�าแนะน�า และต้องม่ันใจว่าเขาเข้าใจถงึขัน้ตอนปฏิบัตงิาน

ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กัน หากไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการ

รับส่งเวร นักศึกษาก็สามารถที่จะถามผู้ให้บริการสุขภาพอื่น เพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลทีพ่ยายามจะส่ือสารกนันัน้ได้รับแล้วและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และ

มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับมั่นใจว่าผู้ป่วยหรือ

ผู้ดูแลของเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา
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ตวัอย่างอืน่ๆ ของกระบวนการท่ีจะท�าให้ง่ายขึน้มีดังนี ้(i) จ�ากัดชนดิ

ของยาในการสัง่ยา (ii) จ�ากัดขนาดของยาไม่ให้มีหลากหลายขนาด และ (iii) 

คงสต็อกของยาที่ใช้บ่อย

ก�ำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำรและหัตถกำรที่ใช้บ่อย

แม้ว่านักศึกษาจะปฏิบัติงานในสถานที่เดียว แต่อาจสังเกตว่า

หน่วยงานแต่ละหน่วยมีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า

หากต้องย้ายหน่วย นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ใหม่อีกว่า หน่วยใหม่นั้นเขาท�า

กันอย่างไร ในสถานบริการสุขภาพที่สามารถก�าหนดแนวทางการปฏิบัติ

งานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน (ตามความเหมาะสม) ก็จะช่วยให้คนปฏิบัติ

งานลดการพึ่งพาความจ�า และยังช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและประหยัด

เวลา แบบฟอร์มการจ�าหน่ายผู้ป่วย รูปแบบการสั่งยา และชนิดของเครื่อง

มือ สามารถท�าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ทั้งโรงพยาบาล หรือทั้งภูมิภาค 

หรือทั้งประเทศได้

ใช้รำยกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ

การใช้รายการตรวจสอบพบว่ามีความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง การไปซื้อของ การอ่านหนังสือเพื่อการสอบ 

ผลงานวิจัยเม่ือเร็วๆ นี้ของคณะกรรมการวิจัยขององค์การอนามัยโลก 

ได้พิมพ์ในวารสาร the New England Journal of Medicine ได้รายงาน

การใช้รายการตรวจสอบเพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการ

ใช้รายการตรวจสอบในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพอย่างแพร่หลาย 

นกัศกึษาควรสร้างนสัิยของการใช้รายการตรวจสอบในการปฏิบัตงิาน โดย

เฉพาะอย่างย่ิง เม่ือมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนในการที่จะเลือกหรือ

ให้การรักษา

ลดกำรพึ่งพำกำรปฏิบัติงำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน

มนุษย์เป็นผู้ที่ถูกเบ่ียงเบนความสนใจได้ง่ายและเบ่ือง่าย หาก 

งานที่ท�าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น นักศึกษาควรตื่นตัวอยู่เสมอว่ามีโอกาสที่จะ

เกิดความผิดพลาด หากต้องท�ากิจกรรมใดเป็นเวลานาน ในสถานการณ์
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เช่นนั้นเราส่วนใหญ่ก็จะสนใจงานที่ก�าลังท�าอยู่น้อยลง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหากเราเกิดความเหนื่อยล้า ความพยายามของเราที่จะตั้งใจท�าให้ดีก็จะ

ล้มเหลวลงได้ในบางขณะ

สรุป 33  34

โดยสรุป บทเรียนท่ีได้รับจากการศึกษาปัจจัยด้านมนุษย์จากภาค

อุตสาหกรรมอื่น มีความเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยในสภาพ

แวดล้อมการบริการสุขภาพทัง้หมด ซึง่รวมท้ังความเข้าใจในปฏิสมัพนัธ์และ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์ และกับเคร่ืองจักรกล

ที่เขาใช้ ความเข้าใจถึงความผิดพลาดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และความ

หลากหลายของความสามารถและการตอบสนองของคนท่ีมีต่อสถานการณ์

หนึ่ง เป็นเรื่องส�าคัญที่ท�าให้รู้วิธีการน�าหลักการปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้ มา

ช่วยในการปรับปรุงการให้บริการสุขภาพ

กลวิธีและรูปแบบกำรสอน
หัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ใหม่มากๆ ส�าหรับคนส่วนใหญ่ น่าจะเป็น

ความคิดที่ดีที่แยกเรื่องนี้มาสอนต่างหากก่อน หัวข้อนี้ได้เปิดโอกาสให้มี

การสอนอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นคลินิก 

และจะเป็นการสอนที่ดีที่สุดหากใช้แบบฝึกหัดในการปฏิบัติมากกว่าการ

บรรยาย ผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับเร่ืองน้ี น่าจะเชิญผู้สอนจากคณะ

อื่น เช่น จากวิศวกรรมศาสตร์หรือจิตวิทยา สาขาเหล่านี้จะมีผู้เชี่ยวชาญ

ในปัจจยัด้านมนษุย์ทีส่ามารถบรรยายบทน�าของหลักการปัจจยัด้านมนษุย์

กำรบรรยำยบทน�ำทั่วไป 

เนื่องจากหัวข้อนี้เป็นความรู้ใหม่ส�าหรับนักศึกษา จึงเหมาะสม

ที่จะเชิญผู ้เชี่ยวชาญในเรื่องปัจจัยด้านมนุษย์มาบรรยายหลักการพื้น

ฐานของเรื่องนี้ ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองปัจจัยด้านมนุษย์มักหาได้จากสาขา

วศิวกรรมศาสตร์และจติวิทยา สาขาเหล่านีไ้ด้รวมการบริการสุขภาพเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งในสาขาของเขาด้วย อาจมีผู้ปฏิบัติในคลินิกที่ได้ศึกษาเรื่อง

ปัจจัยด้านมนุษย์และได้น�าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ควรเชิญบุคคลที่
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เหมาะสมที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเรื่องนี้ ใช้กรณีศึกษา

ของการบริการสุขภาพในการสอนของเขา

กิจกรรมรำยบุคคลและรำยกลุ่ม 

ผูส้อนอาจเลือกใช้แบบฝึกหดัทีห่าได้ง่ายเพือ่ศกึษาปัจจยัด้านมนษุย์ 

โดยการน�าปัญหาท่ีพบบ่อยในคลินกิมาเป็นตวัอย่าง ตวัอย่างทัง้ท่ีดีและไม่ดี

ที่แสดงให้เห็นหลักการปัจจัยด้านมนุษย์สามารถพบได้ในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นคลินิกทุกแห่ง นอกจากนี้ผู ้สอนอาจถามนักศึกษาให้พิจารณา

ผลกระทบของปัจจยัด้านมนษุย์ในส่วนทีไ่ม่เก่ียวข้องกบัคลนิกิ เช่น ในชวีติ

ส่วนตัวของเขา สัมพันธภาพที่โรงเรียน และการปฏิบัติงานในอดีต

ตัวอย่าง

1. ให้นกัศกึษาตรวจสอบอปุกรณ์ในหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลท่ี

เขาปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยกายภาพบ�าบัด หน่วยฉุกเฉิน คลินิก หอผู้ป่วย

วิกฤต แผนกรังสี แผนกเภสัชกรรม หน่วยทันตกรรม)

• หน่วยไหนที่มีอุปกรณ์มากที่สุด อันตรายอะไรที่จะเกิดขึ้นจาก

การใช้อปุกรณ์แต่ละชิน้ในการรักษาผูป่้วยหลายๆ คน อปุกรณ์

นี้ถูกบ�ารุงรักษาเป็นอย่างดีหรือไม่ ปัจจัยด้านมนุษย์มีผลกระ

ทบอย่างไรต่อการใช้อปุกรณ์อย่างมีประสทิธภิาพและปลอดภยั

• จากอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีส�ารวจพบ ให้พจิารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

- สวิตช์ปิดเปิดหาได้ง่ายหรือไม่

- อุปกรณ์ใช้ได้ง่ายหรือไม่ และอุปกรณ์ท�างานอย่างไร

- นักศึกษาที่ชั้นเรียนสูงกว่า อาจารย์ผู้สอน และช่างเทคนิคมี

ความล�าบากในการใช้อุปกรณ์หรือไม่

2. พิจารณาการใช้งานของเสียงเตือน

- บ่อยแค่ไหนที่สัญญาณเตือนต่างๆ ของอุปกรณ์ดับไปเอง

- บ่อยแค่ไหนที่สัญญาณเตือนไม่ได้รับความสนใจ

- อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเตือนถูกปล่อยทิ้งไว้ และรู้หรือไม่

ว่าถูกปล่อยไว้นานแค่ไหน

- สัญญาณเตือนเงียบลงด้วยระบบอัตโนมัติหรือมีวิธีการเชิง

ระบบในการหาสาเหตุ
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3. พิจารณาว่าการออกแบบของอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีความสัมพันธ์

กับความปลอดภัยหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การตั้งโปรแกรมการใช้เคร่ืองให ้

น�้าเกลือให้ถูกต้องท�าได้ง่ายหรือไม่

- อันตรายอะไรท่ีจะเกิดขึ้นกับการมีเคร่ืองให้น�้าเกลือท่ีหลาก

หลายชนิดในหน่วยงานเดียวกัน/ สถานที่ปฏิบัติงานเดียวกัน

4. ออกแบบรายการตรวจสอบในการท�าหตัถการทางคลินกิทีเ่ร่งด่วน

 ใช้การสอบสวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อทบทวน

ประเด็นปัจจัยด้านมนุษย์ (ดูหัวข้อที่ 5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อ

การป้องกันอันตราย)

กรณีศึกษำ
กรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงว่าความเหนื่อยล้าสามารถ

ท�าให้ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยลดลง

พยำบำล: เหนื่อยเกินไปที่จะปลอดภัย
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2004

ข่ำว อะไรที่เป็นความจริงของแพทย์ก็เป็นความจริงของพยาบาลวิชาชีพ บ่อยคร้ังที่

คนเหล่านี้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานกันเป็นประจ�าและบ่อยครั้งคาดการณ์จ�านวน

ชั่วโมงไม่ได้ เช่น การอยู่เวรนานมากกว่า 12 ชั่วโมง เป็นต้น ท�าให้มีโอกาสท�าผิดพลาด

ได้มากกว่าคนที่ปฏิบัติงานจ�านวนชั่วโมงน้อยกว่านั้น

 นีเ่ป็นข้อสรุปของการศึกษาวิจยัทีไ่ด้รับทนุจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ซึง่ตี

พิมพ์ลงในวารสาร Health Affairs ฉบับเดือน ก.ค. - ส.ค. การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษา

แรกๆ ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความผดิพลาดทางการแพทย์กับความเหนือ่ยล้าของ

พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรงในโรงพยาบาล

กำรศึกษำวิจัย แอน โรเจอร์ (Ann Rogers) รองศาสตราจารย์ของโรงเรียนพยาบาล 

มหาวทิยาลัยเพนซลิวาเนยี และคณะได้ท�าการศึกษาพยาบาลทีป่ฏิบัตงิานเตม็เวลาจ�านวน 

393 รายท่ัวประเทศ เกือบทัง้หมดเป็นเพศหญงิและคนผวิขาว อายใุนวัยกลางคน ได้รับ

การจ้างโดยโรงพยาบาลในเขตเมือง และมีประสบการณ์การปฏิบัตงิานมากกว่า 10 ปี
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 เป็นเวลาสองสัปดาห์ที่พยาบาลแต่ละคนลงบันทึกการปฏิบัติงานของเธอ เวลาที่

ได้พกัระหว่างการปฏิบัตงิาน และความผดิท้ังหมด พบว่ามีความผดิพลาด 199 ครัง้ และ

สถานการณ์หวดุหวิด 213 คร้ัง โดยท่ีเจ้าตวัเป็นผู้พบเอง ความผดิพลาดและสถานการณ์

หวุดหวิดส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้ยา มีทั้งให้ยาผิดชนิด ผิดขนาด ผิดคน ให้ผิดวิธี ให้ผิด

เวลา หรือไม่ได้ให้ยา รวมทุกกรณีด้วยกันทั้งหมด

 ความผดิพลาดและสถานการณ์หวุดหวิดเพิม่ขึน้ เม่ือพยาบาลปฏิบัตงิานมากกว่า 

12 ชัว่โมงต่อวนั เม่ือชัว่โมงปฏิบัตงิานมากกว่า 40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรอืต้องปฏิบัตงิาน

ล่วงเวลาหลังจากเวรปกติ “พยาบาลไม่ได้ต่างกับวิชาชีพอื่นๆ” โรเจอร์กล่าว ”เม่ือเขา

ปฏิบัติงานนานขึ้น ความเสี่ยงที่จะผิดพลาดก็มากขึ้น”

ผลกระทบต่อผูป่้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของแพทย์ประจ�าบ้าน การศึกษานีมิ้ได้เชือ่ม

โยงโดยตรงของความผดิพลาดท่ีเกิดขึน้กับผลเสยีท่ีเกิดขึน้กับผูป่้วย การศึกษาก่อนหน้า

น้ีท่ีท�าโดยมหาวทิยาลัยเพนซลิวาเนยี พบว่าการเพิม่ผูป่้วยผ่าตดัขึน้มาเป็นพเิศษซึง่เพิม่

ภาระงานให้กับพยาบาล จะเพิ่มโอกาสท่ีท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือทนทุกข์ทรมานจาก

อาการแทรกซ้อนที่รุนแรง

และผลกระทบในวงกว้ำง ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความชกุของความผดิพลาดทางการแพทย์ 

และผลของความเหนื่อยล้าของแพทย์ฝึกหัด ท�าให้เกิดระเบียบใหม่ขึ้นมาในบางสาขา 

ด้วยการจ�ากัดชั่วโมงปฏิบัติงานในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ให้เกิน 80 ชั่วโมง และการอยู่เวรนาน

ไม่เกิน 24 ชัว่โมง บางรฐัได้เริม่จ�ากดัการอยู่เวรของพยาบาล ซึง่ต้องอยู่เวรเป็นเวลานาน

น้ันเกิดข้ึนมาเป็นเวลาสบิกว่าปีแล้ว เนือ่งจากการลดก�าลังคนของโรงพยาบาล เช่นเดียว

กับการขาดแคลนพยาบาลทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล: Goodman SG. Nurses: too tired to be safe? Washington Post. Tuesday, 20 July 
2004. @2004 The Washington Post Company.

กิจกรรม

- ให้นักศึกษาอ่านบทความท่ีตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสท์ 

และให้สะท้อนคิดถึงปัจจัยที่เป็นไปได้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับความ

เหนื่อยล้าของพยาบาล
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กำรอดนอนของเจ้ำหน้ำที่

หลังจากท่ีเธอปฏิบัติงานมา 36 ชั่วโมง ในสถาบันการศึกษา

ทางการแพทย์ใหญ่แห่งหนึง่ แพทย์ประจ�าบ้านปีทีห่นึง่สาขาอายรุศาสตร์ก็

ขับรถกลับบ้าน เกือบจะถึงบ้านอยู่แล้ว เธอเผลอหลับคาพวงมาลัย และไป

ชนเข้ากับรถของผู้หญิงคนหนึ่ง อายุ 23 ปี ซึ่งท�าให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับความ

กระทบกระเทือนทางสมอง และมีความพิการตลอดชีวิต

ผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บ ฟ้องสถาบันนั้นถึงการให้งานที่ไม่เหมาะสม 

ข้อกล่าวหาบรรยายว่า “สถาบันนั้นรู้หรือได้รับรู้แล้วว่า แพทย์ท่านนั้นได้

ปฏิบัตงิานเป็นเวลา 34 ชัว่โมง จากจ�านวนท้ังหมด 36 ชัว่โมงทีต้่องท�า เธอ

ปฏิบัตงิานตามหน้าที ่และเป็นการปฏิบัตงิานท่ีสถาบันรู้หรือได้รับรู้ว่า แพทย์

ท่านนัน้เหนือ่ยล้ามากจากชัว่โมงการปฏิบตังิานทีม่ากเกินไป และออกจาก

โรงพยาบาลในสภาพท่ีความสามารถในการตดัสนิใจลดลงเพราะเธออดนอน”

ค�าถาม

- ท่านเคยพบเห็นสถานการณ์แบบเดียวกันนี้หรือไม่กับเพื่อนของ

ท่านคนใดคนหนึ่ง หรือผู้ร่วมงานของท่าน

- หากท่านเคยเจอสถานการณ์เช่นนี ้ท่านจะให้ค�าแนะน�าอย่างไรแก่

แพทย์ประจ�าบ้านคนนี้ที่ปฏิบัติงานมา 36 ชั่วโมงแล้ว

- ท่านเหน็ด้วยหรือไม่ว่าสถาบันต้องมีส่วนร่วมรับผดิชอบแก่ผูห้ญงิ

คนนี้ซึ่งต้องพิการตลอดชีวิต

- มีวิธกีารใดทีท่่านจะแนะน�าท่ีจะป้องกันเหตกุารณ์ท�านองนีมิ้ให้เกิด

ขึ้นอีก

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Professor Armando C. Crisostomo, 

Division of Colorectal Surgery, Department of Surgery, University of 

the Philippines Medical College/ Philippines General Hospital, Manila, 

The Philippines.
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ผ้ำซับเลือดที่ถูกลืมทิ้งไว้หลังกำรผ่ำตัดฝีเย็บ

ผู้ป่วยรายนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติของห้องผ่าตัด

แซนดร้า (Sandra) เพศหญิงอายุ 28 ปี ได้ปรึกษาสูติแพทย์ของเธอ

ว่า มีกล่ินเหม็นจากช่องคลอดของเธอมา 3 วนั แซนดร้าคลอดบุตรชายเม่ือ

เดือนก่อน เธอถูกตัดฝีเย็บในขณะคลอด สูติแพทย์สงสัยติดเชื้อในทางเดิน

ปัสสาวะ จึงสั่งยาปฏิชีวนะให้กินหนึ่งชุดเป็นเวลา 5 วัน

แซนดร้ากลับมาใหม่ พบสูตแิพทย์ท่านเดิมในหนึง่สปัดาห์ต่อมาด้วย

อาการเดิม หลังจากกินยาปฏิชีวนะครบแล้วตามสัง่ การตรวจทางช่องคลอด

พบว่า เธอเจบ็บริเวณทีต่ดัฝีเยบ็และมีอาการบวมทีบ่ริเวณนัน้ สูตแิพทย์ได้

ตรวจดูการบันทึกการคลอดอย่างละเอียดและการนับผ้าซับเลือด พบว่ามี

บันทกึการนับผ้าซับเลือดและการตรวจทานโดยพยาบาลคนทีส่อง สตูแิพทย์

จึงสั่งยาปฏิชีวนะให้กินอีกหนึ่งชุด

อาการของแซนดร้าไม่ดีข้ึน แซนดร้าตัดสินใจไปหาความเห็นจาก

แพทย์ท่านอื่น โดยไปพบสูติแพทย์อีกท่านหนึ่ง สูติแพทย์ท่านที่ 2 รับเธอ

ไว้ในโรงพยาบาลเพือ่ท�าการตรวจอกีคร้ังโดยการวางยาสลบ และได้ท�าการ

ถ่างและขูดมดลูก สูติแพทย์ท่านที่ 2 ได้โทรบอกสูติแพทย์ท่านแรกว่าพบ

ผ้าซับเลือดที่แผลฝีเย็บ

กิจกรรม

- หากสอนนักศึกษาพยาบาล ให้ถามนักศึกษาว่าบทบาทของ

พยาบาลในห้องผ่าตดัคืออะไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงทีเ่กีย่วข้องกับผ้าซบัเลือด

ที่ตกค้างในขณะท�าการผ่าตัด ถามนักศึกษาเพื่อท่ีจะทราบสาเหตุท่ีเป็น

ปัจจัยที่อยู่ภายใต้ปัญหานี้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

 

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools 

expert consensus group. Case supplied by Ranjit De Alwis, Senior 

Lecturer, International Medical University, Kuala Lumpur, Malaysia.
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กำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำนประจ�ำโดยไม่แจ้งให้ทีมทรำบ

ผูป่้วยรายน้ีแสดงให้เหน็ถึงปัจจยัด้านมนษุย์ทีมี่ผลต่อความปลอดภยั

ของผู้ป่วย เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการสื่อสารกันภายในทีม 

และความล้มเหลวในการท�าตามข้อตกลงเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของการ

รักษา ท�าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย

แมรี ่(Mary) เป็นทนัตแพทย์ท่ีเชีย่วชาญในเร่ืองการรักษารากฟัน เธอ

มักจะท�าการรกัษาให้เสรจ็ภายในคร้ังเดียว ซึง่เป็นทีรู้่กันดีในทมีงานของเธอ

อยู่มาวันหนึง่ในขณะท่ีก�าลังท�าการรักษารากฟันกรามของผู้ป่วยคน

หนึ่ง เธอรู้สึกไม่ค่อยสบาย จึงตัดสินใจที่จะยังไม่อุดรากฟันให้เสร็จและนัด

มาท�าต่อในครั้งต่อไป คุณหมอแมร่ีไม่ได้บอกแก่ผู้ช่วยของเธอ ผู้ช่วยของ

เธอจงึคดิว่าเธอท�าเสรจ็แล้ว และไม่ได้ท�าการนดัให้มาอกีคร้ังเพือ่มาท�าการ

รักษาต่อให้เสร็จ

คุณหมอแมร่ีลืมผู ้ป่วยรายนี้ไป ผู ้ป่วยรายนี้ได้ไปท�าฟันต่อกับ

ทันตแพทย์ท่านอื่น และเนื่องจากไม่มีบันทึก ไม่มีทันตแพทย์ท่านใดคิดว่า

รากฟันนีย้งัท�าไม่เสร็จ ทนัตแพทย์อกีท่านหนึง่จงึได้ท�าการอดุฟันโดยไม่ได้

สังเกตว่ารากฟันยังไม่ถูกปิด

สามเดือนต่อมาผูป่้วยกลับมาด้วยมีการอกัเสบของรากฟัน ในขณะนัน้

จ�าเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะไปก่อนที่จะท�าการถอนฟันกรามซี่นั้น

ค�าถาม

- ให้เสนอถงึปัจจยับางข้อท่ีอาจท�าให้การเขยีนบันทกึการรักษาไม่ครบ

- ปัจจัยอะไรท่ีท�าให้ทันตแพทย์คนที่ 2 ไม่สามารถประเมินได้ว่า

รากฟันยังไม่ถูกปิด ในการมาตามนัดครั้งต่อไป

- อภปิรายความรับผดิชอบของสมาชกิต่างๆ ในทีม (ในสถานการณ์

การปฏิบัติงานของท่าน) ท่ีเก่ียวข้องกับการลงบันทึกการปฏิบัติ

งานที่ท่านท�า

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Shan Ellahi, Patient Safety Consultant, 

Ealing and Harrow Community Services, National Health Service, 

London, UK.
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กำรประเมินควำมรู้ของหัวข้อนี้
มีวิธีการประเมินได้หลากหลายวิธีที่เหมาะสมส�าหรับหัวข้อนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วย MCQ, การเขียนเรียงความ, shortBAQ, CBD และการ

ประเมินตนเอง ให้นักศึกษาหนึ่งคนหรือหลายคนน�าการอภิปรายกลุ่มย่อย

ถึงปัจจัยด้านมนุษย์ในงานคลินิก ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะแสดงความเข้าใจ

ของนักศึกษา หากนักศึกษาอยู่ในที่ปฏิบัติงาน ให้เขาสังเกตว่าเทคโนโลยี

ถูกใช้อย่างไร และมีขั้นตอนการเตรียมการฝึกสอนให้คนปฏิบัติงานใช้

เทคโนโลยีนั้นอย่างไร

กำรประเมินกำรสอนหัวข้อนี้
การประเมินเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับการทบทวนว่าการสอนเป็นไป

อย่างไร และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร ให้ดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) 

ในบทสรุปของหลักการประเมินที่ส�าคัญ

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ
Patient safety

National Patient Safety Education Framework, sections 4.2 and 4.5

(http://www.health.gov.au/internet/safety/publishing.nsf/Content/C0

6811AD746228E9CA2571C600835DBB/$File/framework0705.pdf: 

accessed 21 February 2011).

Clinical human-factors group

http://www.chfg.org; accessed 18 January 2011. This site has a 

PowerPoint presentation clearly explaining human factors.

Human factors in health care. Australian Commission on Safety and 

Quality in Health Care, 2006

(http://www.health.gov.au/internet/safety/publishing.nsf/Content/6A2A

B719D72945A4CA2571C5001E5610/$File/humanfact.pdf; accessed 

21 February 2011).
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Gosbee J. Human factors engineering and patient safety. Quality and 

Safety in Health Care, 2002, 11:352-354.

บทความนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ท่ีสามารถน�ามาใช้ได้ฟรี เป็นบทความท่ี

อธบิายพืน้ฐานของปัจจยัด้านมนษุย์และความเก่ียวข้องกับความปลอดภยั

ของผู้ป่วย

กำรออกแบบตรวจสอบควำมผิดพลำด

Grout J. Mistake-proofing the design of health care processes 

(prepared under an IPA with Berry College). AHRQ publication no. 

070020. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research and Quality, 

May 2007 (http://www.ahrq.gov/qual/mistakeproof/mistakeproofing.pdf; 

accessed 18 January 2011).

ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ให้บริกำรสุขภำพ

Berlin L. Liability of the sleep deprived resident. American 

Journal of Roentgenology, 2008; 190:845-851.
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สไลด์ส�ำหรับหัวข้อที่ 2 ท�ำไมกำรน�ำปัจจัยด้ำนมนุษย์มำใช้จึงมีควำมส�ำคัญต่อควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย

การบรรยายไม่ใช่วิธีการท่ีดีที่สุดในการสอนนักศึกษาในเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย แต่หัวข้อนี้มีหลักการทางทฤษฎีที่จะให้นักศึกษาต้อง

ท�าความคุ้นเคย ควรเชิญวิศวกรหรือนักจิตวิทยาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญปัจจัย

ด้านมนษุย์มาสอนภาพรวมของเรือ่งปัจจยัด้านมนษุย์ หากต้องการบรรยาย 

เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและ

อภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณีศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย

ให้เกิดการอภิปรายของกลุ่ม วิศวกรอาจให้ตวัอย่างจากภาคอตุสาหกรรมอืน่ 
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เช่น อตุสาหกรรมการบินและการขนส่ง และหากใช้ตวัอย่างเหล่านี ้ก็ควรให้

ตวัอย่างทีเ่ก่ียวข้องกับการบรกิารสุขภาพด้วย เพือ่ท�าให้นกัศึกษาสามารถ

ที่จะมองออกว่าจะน�าทฤษฎีไปใช้ได้อย่างไร อีกวิธีหนึ่งคือการถามค�าถาม

นักศึกษาเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของการบริการสุขภาพ ซึ่งจะท�าให้สามารถ

น�าประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้

สไลด์ส�าหรับหวัข้อที ่2 ออกแบบมาเพือ่ช่วยผูส้อนใช้ในการถ่ายทอด

เน้ือหาของหวัข้อน้ี  สไลด์สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้สไลด์ทั้งหมด และ

เป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนในชั่วโมงนั้น
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หัวข้อที่ 3
การท�าความเข้าใจระบบและผลของ
ความซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับยาฉีดผิดชนิด
 แจ็คกี้ (Jacqui) ได้รับการตรวจเพื่อหาสาเหตุโดยวิธีการที่เรียกว่าการส่องกล้อง

ฉีดสีย้อนข้ึนเพื่อดูตับอ่อนและถุงน�้าดีที่โรงพยาบาลใหญ่ส�าหรับการเรียนการสอนแห่ง

หนึ่งโดยสงสัยว่ามีความผิดปกติของถุงน�้าดี เธอถูกวางยาสลบ กล้องถูกใส่เข้าทางปาก

ลงมาหลอดอาหารมายังล�าไส้ส่วนต้น (duodenum) จากน้ันสอดใส่สายเล็กๆ เข้าไปใน

กล้องเพื่อเข้าไปถึงท่อน�้าดีร่วม (common bile duct) และท�าการฉีดสารทึบแสงเพื่อที่จะ

ได้มองเห็นได้โดยการเอกซเรย์

 สองเดือนต่อมาแจ็คกี้ได้รับแจ้งว่าเธอเป็นหนึ่งใน 28 รายที่ได้รับสารทึบแสงช่ือ 

ฟีนอล ท่ีท�าให้เกดิการกดักร่อนโดยปกตแิผนกเภสัชกรรมส่ังสารทึบแสงชือ่ คอนเรย์ 280 

ขนาดขวดบรรจ ุ20 มิลลิลิตรอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 5 เดือน ทางแผนกเภสชักรรม

ได้สั่งผิดและได้ส่งไปห้องตรวจเป็นชนิดคอนเรย์ 280 ชนิด 60% และมีฟีนอล 10% ผสม

ด้วยเป็นขนาดขวดบรรจ ุ5 มิลลิลิตร โดยได้ตดิฉลากบนขวดอย่างชดัเจนว่า “โปรดใช้ภาย

ใต้ค�าแนะน�าที่เข้มงวด-มีสารกัดกร่อนด้วย” และ “ใช้เพียงหลอดเดียว” ในที่สุดพยาบาล

ก็ได้พบความผิดพลาดของแผนกเภสัชกรรมและทีมงานอีกหลายๆ คน

 วิธีการสั่งยา การสต็อคยา การส่งยาให้ห้องผ่าตัด และวิธีการที่จะท�าให้มั่นใจว่า

ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องเก่ียวข้องกับหลายๆ ขั้นตอน ซึ่งท�าให้มีโอกาสท่ีจะผิดพลาดได้ 

การท�าความเข้าใจกบัระบบทีซ่บัซ้อนจงึเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจว่าขัน้ตอนต่างๆ 

เป็นอย่างไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร
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แหล่งข้อมูล: Report on an investigation of incidents in the operating theatre at Canterbury 
Hospital 8 February-7 June 1999, Health Care Complaints Commission, Sydney, New South 
Wales, Australia. September 1999:1-37(http://www.hccc.nsw.gov.au/Publications/Reports/
default.aspx; accessed 18 January 2011).

บทน�า-ท�าไมการคิดอย่างเป็นระบบจึงมีความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
1

การดูแลผู้ป่วยน้อยนักท่ีจะดูแลโดยคนๆ เดียว การดูแลอย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ได้ข้ึนอยู่กับความรู้ทักษะและพฤติกรรม

ของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันและการ

สือ่สารระหว่างกันของผูป้ฏิบัตงิานเหล่านัน้ และสภาพแวดล้อมของทีป่ฏิบัติ

งานนัน้ด้วย ซึง่ทัง้หมดเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรขนาดใหญ่หรอืกล่าวอกีนยั

หนึง่ก็คือ ผูป่้วยขึน้อยูกั่บคนดูแลหลายๆ คนทีจ่ะท�าสิง่ทีถู่กต้องและในเวลา

ที่ถูกต้องด้วย นั่นคือผู้ป่วยต้องขึ้นอยู่กับระบบของการดูแล [1] การที่จะให้

ผูใ้ห้บริการสขุภาพปฏิบัตงิานอย่างปลอดภยัต้องการความเข้าใจเรือ่งความ

สมัพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ท่ีซบัซ้อนของระบบการดูแลผูป่้วย การตระหนกัใน

เร่ืองนี้สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานระบุถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดที่

จะเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ และลงมือท�าตามขั้นตอนในการ

ป้องกันการเกิดความผดิพลาดได้ หวัข้อนีเ้ก่ียวกับเร่ืองระบบบรกิารสขุภาพ 

ส่วนเรื่องวิธีการลดความผิดพลาดได้อภิปรายไว้อย่างละเอียดในหัวข้อที่ 5

ค�ำส�ำคัญ 

ระบบ ระบบที่มีความซับซ้อน องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูง

วัตถุประสงค์ของการเรียน 2

ท�าความเข้าใจว่าการคิดอย่างเป็นระบบสามารถท�าให้เกิดการ

ปรับปรุงการบริการสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไรและลดเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ให้น้อยลงได้อย่างไร
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ผลลัพธ์ของการเรียน: ความรู้และการปฏิบัติ

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3

นกัศกึษาสามารถอธบิายค�าว่า ระบบและระบบท่ีมีความซบัซ้อน ว่า

มีความสัมพันธ์กับการบริการสุขภาพอย่างไร และท�าไมการแก้ปัญหาโดย

ใช้วิธกีารเชิงระบบในเรือ่งความปลอดภัยของผูป่้วยจงึเหนอืกว่าวธิกีารเดิม

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 4

นกัศึกษาสามารถอธบิายได้ถึงองค์ประกอบของระบบบริการสขุภาพ

ที่ปลอดภัย

สิ่งที่นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ: อธิบายความหมายของค�าว่า
ระบบและระบบที่มีความซับซ้อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพอย่างไร

ระบบคืออะไร 5

ค�าว่า “ระบบ” เป็นค�ากว้างๆ ท่ีใช้อธิบายการรวมกันของสิ่งที่มี

ปฏิสัมพนัธ์กันตัง้แต่สองสิง่ขึน้ไปหรือ “การรวมเป็นหน่วยเดียวกันของส่วน

ย่อยๆ ที่ต้องพึ่งพากัน” [2]

นักศึกษาสาขาสุขภาพจะคุ้นเคยกับแนวคิดของระบบในบริบทของ

ระบบร่างกายและระบบอวัยวะ ระบบอวยัวะประกอบด้วยเซลล์เด่ียวหลายๆ 

เซลล์มารวมกันเป็นอวัยวะทีซ่บัซ้อนมากขึน้ ระบบเหล่านีมี้การแลกเปลีย่น

ข้อมูลอย่างต่อเนื่องท้ังภายในและภายนอก กระบวนการที่ต่อเนื่องของส่ิง

น�าเข้า การเปลี่ยนแปลงภายในส่ิงน�าออก และการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็น

ลักษณะของระบบเหล่านี้ ลักษณะเช่นเดียวกันนี้สามารถน�ามาอธิบายได้

กับระบบหลายๆ ระบบที่มารวมกันเป็นระบบบริการสุขภาพ 

ระบบที่มีความซับซ้อน

เม่ือนกัศึกษาเริม่ย่างก้าวเข้ามาสูส่ถานท่ีบริการทางคลินกิทีมี่ขนาด

ใหญ่ เขาก็จะตกตะลึงกบัความซบัซ้อนของระบบ เช่น มีผูใ้ห้บริการเป็นจ�านวน

มาก มีบุคลากรสาขาต่างๆ และมีผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกด้านต่างๆ ผู้ป่วย
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ที่หลากหลายที่มาตรวจในแผนกต่างๆ และได้กลิ่นต่างๆ ที่หลากหลาย 

เป็นต้น นกัศกึษาเหล่านีไ้ด้มองเหน็และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานทีน่ัน้

ว่าเป็นระบบหนึง่ ซึง่ดูเหมือนว่าวุน่วายและไม่สามารถคาดคะเนได้และเขา

อาจสงสยัว่าเขาจะปรบัตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมนีไ้ด้อย่างไร ท้ายท่ีสดุ เขา

ก็จะได้รับมอบหมายให้ไปประจ�าแต่ละหอผู้ป่วย แต่ละภาควิชาและแต่ละ

คลินิกและเขาก็จะคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในหน่วยน้ันๆ หรือสาขาน้ันๆ 

ในที่สุดเขาก็จะลืมส่วนอื่นๆ ของระบบไปได้อย่างง่ายดาย

ในระบบท่ีมีความซบัซ้อนเป็นระบบทีมี่ปฏิสมัพนัธ์กันของหน่วยต่างๆ 

เป็นอย่างมากซึง่ท�าให้ 6  7  8  ยากทีจ่ะคาดเดาพฤตกิรรมของ

ระบบท่ีต้องอาศัยความรู้ของส่ิงต่างๆ ทีม่าประกอบกันเป็นระบบนัน้ [3] การ

บริการสุขภาพเข้าได้กับค�าจ�ากัดความของระบบท่ีมีความซับซ้อนได้เป็น

อย่างดีโดยเฉพาะสถานบริการใหญ่ๆ สถานบริการที่ใหญ่ๆมักจะประกอบ

ด้วยหน่วยย่อยต่างๆทีมี่ปฏิสมัพนัธ์กนั ซึง่รวมทัง้คน (ผูป่้วยและเจ้าหน้าที)่ 

โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และสารต่างๆ ส�าหรับการรักษาปฏิสัมพันธ์

ของหน่วยต่างๆ ในระบบมีหลายรปูแบบและวถิทีางทีป่ฏิบัตงิานร่วมกันได้

อย่างไรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากและมีความหลากหลาย [3]

ผู้ให้บริการสุขภาพทุกคนจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของ

ความซับซ้อนในการให้บริการสุขภาพ เพราะมีความส�าคัญส�าหรับการ

ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีประโยชน์ในการวิเคราะห์

สถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น (มีรายละเอียดในหัวข้อท่ี 5) มิเช่น

นั้นแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะไปต�าหนิคนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นนั้นโดยมิได้ตระหนักว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวเก้ือหนุนให้เกิดขึ้น 

การบริการสุขภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจาก [3]

• ความหลากหลายของงานที่เก่ียวข้องกับการให้การบริการดูแล

ผู้ป่วย

• ผู้ให้บริการต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน

• ความหลากหลายของผูป่้วย ผูป้ฏิบัตงิานในคลินกิและเจ้าหน้าท่ีอืน่ๆ

• ความสมัพนัธ์ท่ีมีจ�านวนมากมายระหว่างผูป่้วย ผูดู้แล ผูใ้ห้บริการ 

เจ้าหน้าที่สนับสนุน ผู้บริหาร ครอบครัวและสมาชิกของชุมชน

• ความเปราะบางของผู้ป่วย
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• โครงสร้างทางกายภาพของสภาพแวดล้อมคลนิกิท่ีมีความแตกต่าง

กัน

• ความหลากหลายหรือการไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ

• การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

• ความหลากหลายของแนวทางการรักษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

• ความต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น ท�าให้การรักษาและ

บริการมีความหลากหลายมากขึน้ซึง่เป็นเร่ืองทีท่�าให้เกิดโอกาสท่ี

จะผิดพลาดได้มากขึ้น

เม่ือนักศึกษาปฏิบัติงานกับผู้ป่วย เขาจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

ว่าผู ้ป่วยแต่ละคนต้องการการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมกับเงื่อนไขและ

สถานการณ์ท่ีเฉพาะของเขา นักศึกษาจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่า

เม่ือการให้บริการของแต่ละด้านมารวมกันก็จะเกิดเป็นระบบการดูแลรักษา

ขึ้นมา

การให้การบริการสุขภาพเป็นระบบที่ประกอบด้วย อาคาร  

คนท�างาน กระบวนการ โต๊ะ เคร่ืองมือ โทรศัพท์ หากคนที่เก่ียวข้อง 

ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานที่ตรงกัน ระบบก็จะ

ไม่สามารถด�าเนินการได้ในรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน คนเป็นกาวที่ท�าให้

ระบบเชื่อมกันและคงอยู่ได้

ในการท�าความเข้าใจในระบบบริการสขุภาพ ต้องการให้นกัศกึษาคดิ

ไปไกลกว่าการประกอบวิชาชพีของตนในอนาคต การท่ีจะท�าให้ระบบท�างาน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ แพทย์ พยาบาล เภสชักร ผดุงครรภ์และผูใ้ห้บริการ 

สุขภาพอื่นๆ จ�าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของ 

กันและกัน การท�าให้ระบบท�างานได้ยงัต้องการความเข้าใจถึงผลของความ

ซับซ้อนของระบบต่อการดูแลผู้ป่วยและต่อองค์กรที่ซับซ้อนดังเช่นระบบ

บริการสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้

เราได้พบว่าการให้บริการนับเป็นร้อยๆ คร้ังแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการใน 

แผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแพทย์ปฏิบัติงานแยกส่วนจาก

พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบ�าบัด หน่วยงานและภาควิชาก็ท�างาน

แยกเป็นส่วนๆ เช่นกัน
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หากแผนกฉุกเฉินไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วพอ เราอาจจะ

คิดว่าเราแก้ปัญหานี้ได้โดยไม่ต้องสนใจการให้บริการของแผนกอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง แต่ปัญหาอาจมาจากแผนกอื่นที่ไม่มีเตียงรับผู ้ป่วย ท�าให้

แผนกฉุกเฉินไม่สามารถส่งผู้ป่วยไปยังแผนกนั้นได้ (เช่น หอผู้ป่วยวิกฤต 

ห้องผ่าตัด) หรือเจ้าหน้าท่ีอาจมีงานอื่นที่ส�าคัญกว่าที่ท�าให้เขาไม่สามารถ

ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยฉุกเฉินได้

แม้ว่าผู้ให้บริการสุขภาพจะต้องเผชิญกับความท้าทายในที่ปฏิบัติ

งานทุกวันและมีความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ท่ีจะ

เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่ผิดปกติแต่มีความยากล�าบากในการที่จะคิดอย่าง

เป็นระบบเพราะว่าเขาไม่ได้รับการฝึกอบรมมาให้คิดในกรอบแนวคิดที่ใช้

ทฤษฎีเชิงระบบและไม่ได้ใช้เครื่องมือของทฤษฎีนี้ มาท�าให้ระบบที่เขา

ปฏิบัติงานอยู่ดีขึ้น

ความรู้เก่ียวกับความซับซ้อนของการบริการสุขภาพจะท�าให้

ผู้ให้บริการสุขภาพเข้าใจโครงสร้างองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน

มีส่วนช่วยท�าให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพได้ความรู้ส่วนใหญ่เก่ียวกับ

ความซับซ้อนขององค์กรมาจากสาขาวิชาชีพอื่นเช่น จากจิตวิทยาองค์กร 

เป็นต้น จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2000 สถาบันทางการแพทย์ของ

สหรฐัอเมริการายงานว่า กระบวนการขององค์กร เช่น การท�าให้ง่ายขึน้และ

การท�าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ีแสดงถึงความตระหนักในหลักการของ

ความปลอดภัยถูกน�ามาใช้น้อยมากในการบริการสุขภาพ [4]

แนวคิดเชิงระบบต้องการให้เรามองการบริการสุขภาพอย่างเป็น

ระบบท้ังหมดที่มีความซับซ้อนและมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เปลี่ยนมุม

มองจากการมองที่ปัจเจกมาเป็นการมองที่องค์กรซึ่งท�าให้เราเปล่ียนจาก

วัฒนธรรมการต�าหนิมายังการมองอย่างเป็นระบบโดยการใช้แนวคิดเชิง

ระบบ บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องก็จะสามารถบอกผู้ให้บริการคนแรกได้ว่า

มีปัญหาหลายอย่างหากต้องท�าตามที่สั่งโดยทันทีเพราะมีปัญหาอื่นที่เร่ง

ด่วนกว่า ผู้ให้บริการคนแรกและคนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องก็จะสามารถหาทาง

แก้ปัญหาร่วมกัน และก็จะหาทางออกอื่นได้ ดังนั้นก็จะสามารถคาดการณ์

และหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาได้
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โดยสรุป การใช้แนวคิดเชิงระบบท�าให้เราสามารถตรวจสอบปัจจัย

ขององค์กรที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีผิดปกติของการบริการสุขภาพ 

และอบัุตกิารณ์/ความผดิพลาด (กระบวนการปฏิบัตงิานท่ีไม่ดี การออกแบบ

ที่ไม่ดี การปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นทีม การมีข้อจ�ากัดด้านการเงินและปัจจัย

ขององค์กร) มากกว่าที่จะมาเน้นท่ีตัวบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเกิด

เหตุการณ์ วิธีการเข้าถึงวิธีน้ีช่วยให้เราเปลี่ยนจากการต�าหนิมาสู่ความ

เข้าใจและปรับปรุงกระบวนการดูแลให้โปร่งใสมากกว่าการมุ่งเน้นทีก่ารดูแล

เพียงอย่างเดียว (single act of care) 

วธีิการเข้าถงึแบบเดิมเมือ่เกิดความผดิพลาด-การต�าหนแิละการท�าให้อบัอาย 9 10

ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นนั้น ไม่น่าแปลกใจท่ีจะเกิดความ

ผิดพลาดขึ้นเป็นประจ�า เม่ือเกิดความผิดพลาดขึ้นวิธีการมองแบบเดิม

คือ การต�าหนิคนปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการดูแลผู้ป่วยในขณะ

นั้น ซึ่งมักจะเป็นนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสน้อย ในขณะท่ีมีแนวโน้ม

ที่จะมีการต�าหนิคนแต่ละคน (วิธีการเชิงบุคคล) [5] นั้นเข้มแข็งและดูเป็น

ธรรมชาติมาก แต่ไม่มีประโยชน์และแท้ที่จริงแล้วไม่ได้สร้างสรรค์อะไร

ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ถูกต�าหนิจะมีบทบาทใดบ้างใน

ระหว่างการไปสู่การเกิดอบัุตกิารณ์ มีความไปได้น้อยมากทีเ่ขาจะไตร่ตรอง

เพือ่ให้การกระท�าต่างๆ เกดิอนัตรายแก่ผูป่้วย (การกระท�าทีไ่ตร่ตรองเรียก

ว่าการฝ่าฝืน) ดูหัวข้อที่ 5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกัน

อันตราย และหัวข้อที่ 6 การท�าความเข้าใจและการจัดการความเสี่ยงทาง

คลินิก T5 T6

เจ้าหน้าทีส่่วนใหญ่ทีเ่ก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์จะเสยีใจ

ว่าการกระท�า (หรือไม่กระท�า) ของเขาน่าจะมีส่วนท�าให้เกิดเหตุการณ์นั้น

ขึ้น และสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการคือการลงโทษ 11 12

วู (Wu) ได้อธบิายว่าเจ้าหน้าทีเ่ป็น “เหย่ือรายท่ี 2” ของสถานการณ์

นั้นๆ [6] แนวโน้มโดยธรรมชาติของสถานการณ์เช่นนั้นก็คือ เจ้าหน้าที ่

ผู้นั้นก็จะลังเลท่ีจะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับ

การต�าหนิ หากวัฒนธรรมการต�าหนินั้นถูกปล่อยให้ยังคงอยู่ต่อไป องค์กร

นั้นก็จะมีความยากล�าบากที่จะลดโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึง



338  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

ประสงค์ท่ีคล้ายกันในอนาคตได้ (ดูหวัข้อท่ี 5 การเรียนรู้จากความผดิพลาด

เพื่อการป้องกันอันตราย) T5

โชคไม่ดีเม่ือผู้ให้บริการสุขภาพส่วนมากรวมถึงผู้ให้บริการอาวุโส

บุคลากรสาขาอื่นและผู ้จัดการและชุมชนโดยทั่วไปมีมุมมองที่ต่างกัน 

มักจะสนบัสนนุความคิดว่าคนๆ นัน้ควรถกูต�าหนซิึง่เร่ืองนีเ้ป็นสิง่ทีท้่าทาย

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโสน้อย (ดูบทน�าของส่วน B-หัวข้อ)

แต่การใช้แนวคิดเชิงระบบไม่ได้หมายความว่าคนๆ นั้นไม่ต้องรับ

ผดิชอบหรอืไม่ต้องถกูตรวจสอบการกระท�าของเขา วธิกีารเข้าถงึอย่างเป็น

ระบบต้องการให้เราเข้าใจปัจจยัต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใต้เหตกุารณ์ทีมี่ส่วนช่วยให้

เกิดเหตกุารณ์นัน้ การท่ีมาเน้นท่ีคนเพยีงอย่างเดียว จะไม่ได้ช่วยให้สามารถ

ระบุถึงสาเหตุ ดังนั้นเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อีก

ความรับผิดชอบ (Accountability)
ผู ้ให้บริการสุขภาพทุกวิชาชีพต้องมีความรับผิดชอบทั้งในแง่

จริยธรรมและกฎหมายในขณะท่ีความต้องการของเร่ืองนี้ไม่เหมือนกันใน

แต่ละวิชาชีพหรือในแต่ละประเทศ โดยทัว่ไปเร่ืองนีต้้องการให้ชมุชนมีความ

เช่ือม่ันว่าผู้ให้บริการสุขภาพมีความน่าเชือ่ถือมีความรู้ทักษะและพฤตกิรรม

ที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรับผิดชอบในแง่จริยธรรมและ

กฎหมายผูใ้ห้บริการสขุภาพมักจะเข้าใจผดิ และหลายๆ คนไม่แน่ใจถึงความ

แตกต่างระหว่างการกระท�าแบบปล่อยปละละเลย การกระท�าท่ีผดิจริยธรรม

และการท�าผิดพลาด ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
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ตำรำง B.3.1. ค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวกับแพทย์

ชนดิของ
พฤติกรรมตำม

กฎหมำยที่
เกีย่วกบัแพทย์

ค�ำจ�ำกัดควำม ควำมเห็น

การปล่อย 
ปละละเลย

1. ความล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามทักษะ การดูแล และการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าผู้ให้บริการสุขภาพจะให้ด้วย
ความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล [7]

2. การดูแลที่จัดให้ไม่ได้ตามมาตรฐานของการดูแลที่คาด
หวังจากผู้ปฏิบัติทั่วไปที่จะท�าได้อย่างสมเหตุสมผลแก ่
ผู้ป่วย (SP-SQS 2005) หรือรู้สึกว่าต�่ากว่ามาตรฐาน 
ที่ควรได้รับจากแพทย์ในชุมชนของเขา [8]

3. ความล้มเหลวที่จะให้การดูแลท่ีแพทย์ทั่วไปควรมีความ
รอบคอบในการดูแลในสถานการณ์แบบเดียวกันนั้น [9]

4. ความล้มเหลว (มักเกิดจากแพทย์หรือผู้ให้บริการสุขภาพ 
อื่นๆ) ในการดูแลตามปกติ หรืออย่างสมเหตุสมผล  
หรือที่คาดหวัง ด้วยความระมัดระวังและอย่างมีทักษะ  
(อย่างที่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ปฏิบัติกันตาม
ปกติในการรักษาผู้ป่วยที่คล้ายกันนี้) ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายซึ่งมีผลให้เกิดอันตราย บาดเจ็บหรือ 
การสูญเสียการปล่อยปละละเลยอาจเป็นการละเว้น 
การกระท�า (omission) (อีกนัยหนึ่งคือไม่ได้ตั้งใจ) หรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่ (commission) (อีกนัยหนึ่งคือการ
ตั้งใจ) ซึง่มีลกัษณะกระท�าโดยไม่ใส่ใจ (inattention)  
กระท�าโดยสะเพร่า (recklessness) ประมาทเลนิเล่อ 
(inadvertence) ไม่ได้ใช้ความคิดหรือความมัวเมาในเรื่อง
ทางเพศ (wantonness) ในการดูแลผู้ป่วย การปล่อยปละ
ละเลยหมายถึงการให้การดูแลที่ต�่ากว่ามาตรฐานเมื่อ
เทียบกับ “มาตรฐานการดูแลทางการแพทย์” ที่แพทย์คน
อื่นปฏิบัติภายใต้สถานการณ์คล้ายกัน [10]

องค์ประกอบต่างๆ  
ของการปล่อย
ปละละเลยก�าหนด 
โดยแต่ละประเทศ 
ที่มีการกระท�า 
เช่นนั้นเกิดขึ้น
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ชนดิของ
พฤติกรรมตำม

กฎหมำยที่
เกีย่วกบัแพทย์

ค�ำจ�ำกัดควำม ควำมเห็น

การประพฤติผิด
ในวิชาชีพ

(ในค�าจ�ากัดความส�าหรับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง)
การประพฤติผิดในวิชาชีพหรือการขาดทักษะที่ไม่สมเหต ุ
สมผลในการประกอบในวิชาชีพ เป็นค�าที่น�ามาใช้กับวิชาชีพ
แพทย์ กฎหมาย และการบัญชี [10] 
การประพฤติผิดในวิชาชีพแยกกันกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสุขภาพทั้งหมด การให้
ค�าจ�ากัดความมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การ
ประพฤติผิดในวิชาชีพโดยทั่วไปหมายถึงการดูแลที่แตกต่าง
ออกไปจากมาตรฐานที่พึงได้รับจากผู้ให้บริการสุขภาพอย่าง
เห็นได้ชัด

แต่ละประเทศมี
ระบบของตนเอง
ส�าหรับในการ
ลงทะเบียนผูใ้ห้
บริการสขุภาพใน
วชิาชพีต่างๆ และ
มีหน่วยรับการ
ร้องเรียนเร่ืองการ
ปฏิบัตงิาน และ
สมรรถนะของ
บุคลากรวิชาชพี

การท�าผิด 1. การกระท�าที่อาจท�าตามแผนทุกอย่างแต่แผนไม่สมบูรณ์
พอที่จะท�าให้ได้รับผลตามที่ตั้งใจ [11]

2. ความผดิพลาดทีเ่กิดขึน้จากการท�าตามกฎเกณฑ์หรอืความรู้  
เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากความคดิทีมี่สต ิความผดิพลาด 
ทีเ่กิดขึน้จากการท�าตามกฎเกณฑ์มักเกิดในขณะทีท่�าการแก้
ปัญหา เนือ่งจากการเลือกกฎเกณฑ์ทีผ่ดิหรอืเป็นเพราะ 
การรบัรู้สถานการณ์ผดิ ดังนัน้จงึเลอืกกฎเกณฑ์ทีไ่ม่ตรงมาใช้ 
หรือผดิพลาดในการน�ากฎเกณฑ์ไปใช้ โดยปกตกิฎเกณฑ์ 
ทีดี่ (ทีใ่ช้บ่อย) มักจะเป็นกฎเกณฑ์ทีมี่ความเหมาะสมทีจ่ะ 
น�าไปใช้ ความผดิพลาดจากการใช้ความรู้เป็นฐานเกิดขึน้
เพราะขาดความรูห้รือการตคีวามของปัญหาผดิไป [12]

3. ความบกพร่องหรอืความล้มเหลวในการตดัสินใจและ/หรือ
ในกระบวนการอนมุานทีเ่ก่ียวข้องกับการเลอืกเป้าหมาย 
หรือการก�าหนดวธิกีารเพือ่ให้ประสบผลส�าเร็จ ไม่ข้ึนกับ
ว่าการกระท�าทีต่ดัสินใจไปแล้วนัน้เป็นการกระท�าตามแผน
หรือไม่ก็ตาม ความผดิพลาดในการมีสตนิัน้รวมถงึความ
ผดิพลาดจากการปฎบัิตติามกฎเกณฑ์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง
ทีท่�าการแก้ปัญหา เม่ือมีการเลือกกฎเกณฑ์ผดิและความ
ผดิพลาดท่ีใช้ความรูเ้ป็นฐานเนือ่งจากการขาดความรู้หรือ
การตคีวามของปัญหาท่ีผดิ [13]

ความไม่ซื่อสัตย์
เมื่อเกิดความ 
ผิดพลาดอาจ
ท�าให้เกิดการ
ปฏิบัตท่ีิไม่ถกูต้อง 
ในบางประเทศ 
ในบางประเทศจะ
มีบทลงโทษเมื่อ
ท�าความผิด ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ส�าคัญ
มากที่ท่านจะต้อง
รู้ว่าประเทศของ
ท่านจัดการกับ
ความผิดอย่างไร
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การใช้แนวคิดเชิงระบบยังมีความหมายว่านักศึกษาและผู ้ให้

บริการสุขภาพต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท�าของเขา หากนักศึกษา

ทันตแพทย์คนหนึ่งให้ยาผิดแก่ผู้ป่วย เพราะเขาไม่ได้ท�าตามแนวปฏิบัติที่

จะต้องมีการตรวจทานการให้ยา นักศึกษาคนนี้ต้องรับผิดชอบหรือไม่ การ

วิเคราะห์ในกรณีเช่นนีโ้ดยใช้วิธกีารเชงิระบบก็จะท�าการตรวจสอบว่าปัจจยั

ใดที่ท�าให้นักศึกษาคนนี้ไม่ตรวจทานการให้ยา หรือเป็นเพราะนักศึกษายัง

ใหม่ต่อคลินกินี ้และไม่เคยได้รบัค�าแนะน�าให้ท�าการตรวจทานหรือนกัศกึษา

น้ันไม่มีความรู้ของขัน้ตอนในการให้ยาหรือไม่ตระหนกัว่ามีนโยบายท่ีจะช่วย

ให้การให้ยาแก่ผูป่้วยทีถ่กูต้องและถูกคน หรือนกัศึกษาไม่แน่ใจและไม่มีใคร

อยูใ่กล้ๆ ทีช่่วยตรวจทาน และนักศกึษากลวัว่าจะมีปัญหาจากการให้ยาช้า

ไป การคิดอย่างเป็นระบบจะท�าให้ได้ข้อเสนอแนะว่านกัศกึษาคนนีย้งัไม่ได้

รับการเตรียมมาส�าหรบัหน้าท่ีนี ้แต่หากนกัศึกษาได้รับการสอนมา ได้รับค�า

ปรกึษาแนะน�าจากทนัตแพทย์และตระหนกัถงึแนวปฏบิตัิของการให้ยาแต่

ไม่ได้ตรวจทานการให้ยาเพราะเขาขี้เกียจหรือปฏิบัติงานอย่างลวกๆ หรือ

ต้องการให้งานเสร็จก่อนเวลาที่ก�าหนด หากเป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องรับผิด

ชอบต่อความผิดพลาดนั้น ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพที่ยังไม่มีประสบการณ์อาจ

จะไม่ได้รับค�าแนะน�าเสมอไป ในสถานการณ์เช่นนั้น เขาควรขอค�าแนะน�า

จากผู้อาวุโส โดยไม่ต้องค�านึงถึงแรงกดดันที่จะต้องให้ผู้ป่วยได้รับบริการ

สถานการณ์ส่วนใหญ่ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มักจะซับซ้อน 

ดังนัน้จงึเป็นการดีทีส่ดุทีจ่ะใช้วิธกีารเชงิระบบเพือ่เข้าใจว่าเกดิอะไรขึน้และ

ท�าไม ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจให้ใครมารบัผดิ ซึง่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ทีค่วร

จะจดจ�าว่าวัฒนธรรมที่ไร้การต�าหนินี้ ไม่ได้ใช้ส�าหรับนักศึกษาเท่านั้น แต่

รวมทั้งเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ด้วย แม้กระท่ังผู้ที่ปฏิบัติงานมานานแล้วและมี

ประสบการณ์มาเป็นเวลาหลายปี

ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีเป็นข้อผูกมัดของวิชาชีพและไม่มี

ใครคิดว่าไม่จ�าเป็นต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามนอกจากต้องรับผิดชอบ

ในระดับบุคคลแล้วระบบต้องรับผิดชอบด้วย ความรับผิดชอบของระบบ

ต้องการให้ระบบมีการตรวจสอบตัวเอง ซึ่งเป็นเวลานานมากแล้วที่ระบบ

บริการสุขภาพได้ยกความรับผิดชอบในเร่ืองความผิดพลาดไปให้แต่ละ

บุคคลที่ปฏิบัติงานบริการสุขภาพ
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องค์กรบริการสุขภาพที่ดีที่สุดเข้าใจดีถึงความแตกต่างระหว่างการ

ฝ่าฝืนและความผิด และได้น�ากลไกความรับผิดต่อหน้าที่ที่มีความยุติธรรม 

โปร่งใสและคาดคะเนได้มาใช้ ท�าให้เจ้าหน้าทีต่ระหนกัถึงว่าความผดิพลาด

ชนิดใดถึงจะต้องเป็นความรับผิดชอบของบุคคล

ผูป่้วยก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบ และเม่ือเราให้ความสนใจน้อยในเร่ือง

ระดับการศกึษาของเขาหรอืวฒันธรรมของเขา เขาก็เสีย่งต่อการได้รับบริการ

ทีต่�า่กว่าทีค่วรได้รับ ผูป่้วยเหล่านีมั้กจะไม่บ่นหรอืตัง้ประเด็นกบัผูใ้ห้บริการ

สุขภาพ ผูป่้วยมักจะเป็นผูพ้ดูน้อยท่ีสดุว่าการบริการสุขภาพควรเป็นอย่างไร 

เขามักจะได้รับการขอร้องให้อยู่ในห้องทีไ่ม่สะดวกสบาย ให้ได้รับการดูแลรักษา

ทีไ่ม่พอเพยีง และได้ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่พอเพยีง ผูป่้วยเข้าใจถึงแรงกดดันทีมี่

ต่อผูใ้ห้บริการ เขาจงึไม่ต้องการทีจ่ะให้ผูใ้ห้บรกิารเกิดความขุน่เคือง บ่อยครัง้

ทีผู่ป่้วยไม่เข้าใจถงึโรคของตวัเอง หรือต่อการทีจ่ะต้องท�าตามแผนการรักษา 

ยกตวัอย่างเช่น ผูป่้วยมักกินยาไม่ครบเพราะเขารู้สกึว่าเขาหายดีแล้ว ดังนัน้

จงึมีความส�าคญัทีผู่ใ้ห้บรกิารควรทีจ่ะให้เวลาอธบิายแก่ผูป่้วยว่าการกินยาให้

ครบมีประโยชน์อย่างไร และหากกนิไม่ครบจะเกิดอะไรข้ึน

วิธีการใหม่ 13

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเชื่อว่า แม้ว่าเป็นการยากท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงระบบที่ซับซ้อน แต่เป็นการยากยิ่งกว่าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม

และกระบวนการคิดของมนุษย์ ในแง่ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกับความผดิพลาด [5] 

ดังนัน้การตอบสนองส่วนใหญ่ต่อความผดิพลาดควรใช้ “แนวคิดเชงิระบบ” 

[5] หากต้องการการเปล่ียนแปลง แนวคิดเชิงระบบต่อความผิดพลาด

ในการให้บริการสุขภาพต้องการความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

แต่ละส่วนที่มาประกอบกันเป็นระบบบริการสุขภาพ ผู้ให้บริการสุขภาพ

เป็นส่วนหนึ่งของระบบ การวิเคราะห์ถึงการเกิดอุบัติการณ์จากภาค

อตุสาหกรรมอืน่ แสดงให้เหน็ว่าน้อยมากๆ ทีพ่บว่าความผดิพลาดเกิดจาก

สาเหตุเดียว แต่มักจะมีหลายๆ สาเหตุที่ท�าให้ระบบล้มเหลว ความตั้งใจ

ของแนวคิดเชิงระบบในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อต้องการ

ปรบัปรุงการออกแบบของระบบให้ดขีึน้ เพือ่ป้องกันความผดิพลาดทีจ่ะเกิด

ขึ้นในอนาคต และ/หรือลดลงให้น้อยที่สุดถึงผลที่จะตามมา
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รีสันให้ขอบเขตขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบที่ควรน�ามา

พิจารณา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเชิงระบบต่อการสอบสวนเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น จัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้ [14]

ปัจจัยผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

หมายถงึลักษณะของแต่ละคนรวมท้ังผูป่้วย เป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคญั

เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ�าไว้เสมอว่า ผู้ให้บริการ นักศึกษา และผู้ป่วยต่างก็

เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ปัจจัยของงาน

หมายถึงลักษณะของงานท่ีผู้ให้บริการปฏิบัติ รวมถึงลักษณะของ

เนื้องาน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ เช่น การไหลเวียนของงาน แรงกดดันเรื่อง

เวลา การควบคุมงาน และปริมาณงาน

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีหมายถึงท้ังปริมาณและคุณภาพของ

เทคโนโลยขีององค์กรนัน้ ปัจจยัเหล่านีไ้ด้แก่ จ�านวนและชนดิของเทคโนโลยี 

และความพร้อมส�าหรับการน�ามาใช้ การอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได้ การเข้าถงึ

ง่าย รวมถงึต�าแหน่งทีต่ัง้ การออกแบบของเครือ่งมือและเทคโนโลย ีรวมทัง้

การใช้ร่วมกับเทคโนโลยอีืน่ การฝึกอบรมผูใ้ช้ แนวโน้มทีเ่คร่ืองจะเสยีหรือใช้

การไม่ได้ การตอบสนอง และลักษณะการออกแบบอืน่ๆ จะรวมไว้ในกลุม่นี้

ปัจจัยด้านทีม

การบริการสุขภาพส่วนใหญ่ให้โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ปัจจัยเช่น 

การสือ่สารของทมี ความชดัเจนของบทบาท และการบริหารจดัการทมี จาก

การศึกษาพบแล้วว่า ปัจจัยเหล่านี้มีความส�าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอื่น 

และในปัจจุบันพบว่ามีความส�าคัญต่อวงการสุขภาพมากขึ้น
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ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

หมายถงึลักษณะของสิง่แวดล้อมของสถานทีใ่ห้บริการสขุภาพ ได้แก่ 

การให้แสงสว่าง ความดังของเสียง ขนาดและการจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน

ปัจจัยด้านองค์กร

หมายถงึโครงสร้าง วัฒนธรรมและนโยบายทีเ่ป็นลักษณะขององค์กร

นัน้ ตวัอย่างเช่น ลักษณะความเป็นผูน้�า วฒันธรรม กฎเกณฑ์ และนโยบาย 

การปกครองตามล�าดับชั้นและขอบเขตของการควบคุมของผู้นิเทศ

รูปแบบสวิสชีส (the Swiss cheese model) 14

เม่ือมองถึงการบริการสุขภาพจากมุมมองที่หลากหลายท�าให้เห็น

ความส�าคัญของธรรมชาติของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคนว่ามา

จากหลายปัจจัยนี่คือเหตุผลว่าท�าไมนักศึกษาด้านสุขภาพจึงต้องมีความ

ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการที่จะไปต�าหนิคนใดคนหนึ่งถึงเหตุการณ์ที่

ไม่พงึประสงค์ท่ีเกิดขึน้ แต่ตรงกันข้ามควรพจิารณาถงึประเดน็ต่างๆ ทีมี่ส่วน

ท�าให้เกิดเหตกุารณ์นัน้ๆ ส่วนใหญ่ของเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์เก่ียวข้อง

กับทั้งปัจจัยด้านมนุษย์และปัจจัยของระบบ รีสันใช้ค�าว่า “ความล้มเหลว 

ที่ปรากฎ” (active failure) เพื่ออธิบายความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นโดย 

ผูป้ฏิบตังิานท่ีท�าให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์ขึน้มาทันที เขายงัได้อธบิาย

ถึงเงื่อนไขที่มีมาก่อนที่ส�าคัญข้อที่สอง (second essential precondition) 

ของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น การมีเงื่อนไขหนึ่ง

หรือมากกว่าที่ซ่อนเร้นอยู่ เงื่อนไขท่ีซ่อนเร้นมักเป็นผลมาจากการตัดสิน

ใจที่ไม่ดี การออกแบบที่ไม่ดีและข้อก�าหนดท่ีเป็นมาตรฐานที่ไม่ดี ซึ่งถูก

พฒันามาจากคนอืน่มากกว่าคนทีป่ฏิบัตงิานในด่านหน้า เงือ่นไขท่ีซ่อนเร้น

มักอยูใ่นสถานท่ีนัน้มาเป็นเวลานานก่อนทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ป็นปัญหาขึน้

มา ตวัอย่างของเงือ่นไขท่ีซ่อนเร้นของเจ้าหน้าทีส่ขุภาพได้แก่ ความเหนือ่ยล้า 

เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ไม่พอเพียง เครื่องมือไม่ถูกชนิด และการฝึกฝนและ

การนิเทศไม่เพียงพอ [16]

รีสันได้สร้างรูปแบบสวิสชีสเพื่ออธิบายความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน

แต่ละขั้นของระบบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร [5] รูปแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงว่า
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ความผิดพลาดในชั้นเดียวของระบบไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ 

(ดูรปู B.3.1) เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์มักเกิดขึน้ต่อเม่ือความผดิพลาดเกดิ

ขึน้หลายๆ ชัน้ (เช่น ความเหนือ่ยล้าของคนปฏิบตังิาน ร่วมกับกระบวนการ

ปฏิบัตงิานทีไ่ม่พอเพยีง และความผดิพลาดของเคร่ืองมือ) และมาเรียงตวักัน

ช่ัวขณะท่ีจะท�าให้ “เส้นทางโคจร” (trajectory) ต่อโอกาสทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ 

แสดงโดยลูกศรในรูป B.3.1

รูป B.3.1. กำรป้องกัน เครื่องกีดขวำง และกำรรักษำควำมปลอดภัย

แหล่งข้อมูล: Reason JT. Managing the risks of organisational accidents, 1997 [14].

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รีสันได้เสนอให้ใช้

ระบบการป้องกันท่ีหลากหลายในรูปของการป้องกันที่ได้ผลเป็นล�าดับช้ัน 

(ใช้ความเข้าใจ ความตระหนัก ระบบเสียงเตือน และการตักเตือน การ

ปรับปรุงระบบ สิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัย การควบคุม การขจัด การ

เคลื่อนย้ายออก การหนี และการช่วยเหลือ) ออกแบบมาเพื่อป้องกันความ

ล้มเหลวของชัน้ทีอ่ยูภ่ายใต้ (ดูรปู B.3.2) ข้อดีของแนวคดิเชงิระบบคือ การ

พิจารณาทุกชั้น เพื่อดูว่าชั้นใดควรถูกปรับปรุง

รูปแบบสวีสชีสของรีสันแสดงสาเหตุการเกิดเหตุการณ์

รูอื่นๆ จากสภาวะที่ซ่อนเร้น

รูบางอนัเกดิจากความล้มเหลว
ที่ปรากฎ

ความสูญเสีย

อันตราย

ล�าดับชัน้ของการป้องกัน เครือ่งกีดขวาง และการรักษาความปลอดภยั
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รูป B.3.2. ชั้นของกำรป้องกัน 15

แหล่งข้อมูล: Veteran Affairs (US) National Center for Patient Safety http://www.patientsafety.gov/ [17].

นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้อย่างไร 16 17 18

เข้ำใจค�ำว่ำองค์กรทีมี่ควำมน่ำเช่ือถอืสูง (High reliability organization: 

HRO)

HRO [18] หมายถึงองค์กรท่ีปฏิบัติงานท่ีมีอันตรายมาก แต่มีการ

จัดการที่ท�าให้เกือบ “ปราศจากความล้มเหลว (failure-free)” ซึ่งหมายถึง 

การมีเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์เกิดขึน้น้อยมาก องค์กรเหล่านี ้เช่น องค์กร 

ที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ และเรือบรรทุก

เคร่ืองบิน เป็นต้น ในขณะท่ีมีความแตกต่างกันในหลายๆ เร่ืองของ

อตุสาหกรรมเหล่านีกั้บการบริการสขุภาพ แต่ก็มีข่าวสารส�าหรับงานบริการ

สขุภาพว่ามีความเป็นไปได้ทีจ่ะท�าให้เกดิความปลอดภยัข้ึนอย่างสม�า่เสมอ 

และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ แม้ว่าในระบบจะมีความ 

ซบัซ้อนสงู และคาดคะเนไม่ได้ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัตงิาน องค์กร 

HRO เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า องค์กรบริการสุขภาพก็เช่นกัน สามารถ

ปรับปรุงความปลอดภัยได้โดยการมาเน้นที่ระบบที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์
ที่อาจจะเกิด

ระบบ
อัตโนมัติ

การเขียนนโยบาย
การฝึกอบรม

การท�าให้
มาตรฐาน

การท�าให้ง่ายข้ึน

การปรับปรุง
เครื่องมือและ
สถาปัตยกรรม
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ความแตกต่างระหว่างองค์กร HRO เหล่านัน้กบัองค์กรบริการสขุภาพ

มีมาก และได้ช้ีไปท่ีหวัใจของปัญหาท่ีมีอยู ่ ในขณะทีผู่ใ้ห้บริการทางสขุภาพ

โดยปกติแล้วไม่เคยคิดว่าการรักษาจะล้มเหลวได้ ความล้มเหลวไม่ได้เป็น

สิง่ท่ีเราก�าหนดไว้ในใจ นอกจากว่าจะเป็นการรักษาของโรคใดโรคหนึง่โดย

เฉพาะ ในขณะทีเ่ราให้การรักษาโดยทัว่ไป เราไม่ได้มีความคดิว่ามีโอกาสท่ี

จะเกดิความผดิพลาดในการส่ือสารระหว่างผูใ้ห้บริการ หรือศลัยแพทย์อาจ

จะเหนือ่ยมากจากการผ่าตดัมาทัง้คนื หรอืลายมือของแพทย์นัน้อ่านไม่ออกที่

ท�าให้เภสัชกรจัดยามาผดิ และพยาบาลกใ็ห้ยานัน้ไป เร่ืองเหล่านีเ้ร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงอาจเป็นปัจจยัท่ีท�าให้เกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ผูใ้ห้บริการสขุภาพ

มักแต่จะพดูกับผูป่้วยแต่ละคน เร่ืองความเส่ียงท่ีรู้กนัว่าจะเกิดผลข้างเคียงและ

อาการแทรกซ้อน แต่เขาไม่เคยใช้เหตผุลเดียวกันทีจ่ะพดูถงึการรักษาท่ีให้โดย

ระบบท้ังหมด การคิดอย่างเป็นระบบต้องการให้บุคลากรคิดถึงความเสีย่งทัง้

สองชนดิทีจ่ะเกดิขึน้นัน่คอื ความเสีย่งจากการรักษาและความเสีย่งจากระบบ

องค์กร HRO มีชื่อเสียงในแง่ความสามารถในการปรับตัว เขาจึง

พยายามท่ีจะป้องกันไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึน และท�าตามขั้นตอน

เพื่อการป้องกัน ผู้ป่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแล ซึ่งเป็นผู้ที่มี

ความสามารถในการปรับตัวได้ดีมาก และหลายเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะความสามารถในการปรับตัวของเขาเอง เขาดี

ขึ้นเองแม้ว่าจะได้รับยาหรือการรักษาที่ผิด

เรายังไม่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการบริการสุขภาพ องค์กร 

HRO ท้ังหลายได้มีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมความปลอดภัย ให้ก�าลังใจและรางวัลกับผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กร 

HRO จะให้รางวัลหากคนของเขายอมรับผดิ เพราะการยอมรับผดิมีผลท�าให้

มีการป้องกันความผิดพลาดท่ีคล้ายกันนั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีก ท�าให้องค์กร

ประหยัดท้ังเวลาและเงนิ ลองจนิตนาการดูว่า หากระบบสุขภาพท่ีเจ้าหน้าที่

สามารถยอมรับความผิดพลาดได้อย่างอิสระ จะท�าให้เราสามารถปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานที่จะไม่ให้เหตุการณ์ท่ีคล้ายกันเกิดขึ้นได้อีกหรือ 

เกิดน้อยที่สุด อัตราการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็จะลดลงอย่างมาก 

ช่วยชีวติคนไว้ได้มาก ลดความทกุข์ทรมานและท�าให้ศีลธรรมประจ�าใจของ

ผู้ให้บริการดีขึ้น
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ลักษณะขององค์กร HRO [18]

HRO มีลักษณะที่เหมือนกันดังนี้

• ความใส่ใจกับความล้มเหลว: ยอมรับและวางแผนส�าหรับความเป็น

ไปได้ท่ีจะเกิดความล้มเหลว เนือ่งจากธรรมชาตขิองงานทีเ่สีย่งสูง 

และเสี่ยงต่อความผิดพลาดได้

• มีความมุ่งมั่นในการปรับตัว: ใช้วิธีการเชิงรุกเพื่อหาภัยคุกคามที่

ไม่คาดคิด และจัดการก่อนที่จะเกิดผลเสีย

• ไวต่อการปฏิบัต:ิ ให้ความสนใจอย่างมากกับประเด็นท่ีคนด่านหน้า

พบเห็น 

• วฒันธรรมของความปลอดภยั: โดยท่ีแต่ละคนรู้สึกสบายใจทีจ่ะให้

ความสนใจกับโอกาสที่จะเกิดอันตราย หรือความล้มเหลวอย่าง

เฉียบพลัน โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกวิจารณ์จากผู้อาวุโส

กำรน�ำบทเรียนจำกองค์กร HRO มำใช้ในงำนบริกำรสุขภำพ 19

องค์กรบริการสุขภาพสามารถเรียนรู้จากองค์กร HRO เราสามารถ

ศึกษาจากความส�าเร็จของเขา และศึกษาปัจจัยที่ท�าให้พวกเขาท�าได้ เรา

ยังสามารถเรียนรู้ได้จากความล้มเหลวของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เสียหายเกิดขึ้นได้อย่างไร และปัจจัยอะไรที่พบได้บ่อยๆ

บทบำทของกฎเกณฑ์

เน่ืองจากธรรมชาติของงานเก่ียวข้องกับสาธารณะประเทศต่างๆ 

เป็นส่วนใหญ่จึงได้ก�าหนดกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ให้

บรกิารสขุภาพกฎเกณฑ์ส�าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีมีไว้เพือ่ปกป้องสาธารณะ

โดยก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติ

งาน สร้างและออกข้อก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานท�าตามมาตรฐานของการ

ปฏิบัต ิกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดขึน้ท�าให้เกดิการลงทะเบียนและการได้ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชพี บทบาทของผูคุ้มกฎจะรวมทัง้การรบัเรือ่งร้องเรียนและการ

ไต่สวนหาสาเหตขุองผูป้ฏิบัตงิานแต่ละคนและมีบทการลงโทษทีเ่หมาะสม

เช่น การพักงาน การถอนใบอนุญาต หรือ วางเงื่อนไขการปฏิบัติงาน



349คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

สรุป 20

แนวคิดเชิงระบบช่วยให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัย

ต่างๆที่อยู่ภายใต้การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นการใช้แนวคิด

เชิงระบบเพื่อประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน-ซึ่งเป็นวิธีที่ต่างจากแนวคิด 

เชิงปัจเจก-จะช่วยให้มีโอกาสที่จะจัดท�ากลยุทธ์ที่จะลดโอกาสในการ

เกิดขึ้นซ�้า

กรณีศึกษา

ควำมส�ำคัญของกำรสื่อสำรระหว่ำงสหสำขำวิชำชีพ

ในหลายๆ กรณีของการเสยีชวีติทีห่ลีกเลีย่งได้ของมารดาขณะคลอด

ที่ด�าเนินการไต่สวนที่ปกปิดเป็นความลับของสหราชอาณาจักร พบว่าการ

ดูแลขาดความร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพและระหว่างหน่วยงาน 

และปัญหาการสื่อสาร รวมท้ังความร่วมมือกันท่ีไม่ดีหรือไม่มีระหว่าง

สมาชิกในทีมดูแล การปรึกษาทางโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ 

ความล้มเหลวท่ีจะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างผูใ้ห้บริการสขุภาพรวมท้ัง

เวชปฏบิตัิทัว่ไปและทมีทีด่แูลมารดาหลงัคลอด และทกัษะระหว่างบคุคลที่

ไม่ดี การศกึษานียั้งพบประเด็นอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับการดูแลของผดุงครรภ์ใน

วงจรของการให้บริการ นัน่คือความล้มเหลวทีจ่ะชีส้ิง่ทีเ่บ่ียงเบนไปจากปกติ 

ซึง่มีผลท�าให้หญงิตัง้ครรภ์ไม่ได้ถกูส่งต่อ เพือ่ให้ได้รับการประเมินทางการ

แพทย์ท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาดังต่อไปนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของ

ประเด็นนี้

ผูล้ี้ภยัทีอ่ายุน้อยและมีน�า้หนกัน้อยและพดูภาษาองักฤษไม่ได้ และมี

ระดับความเข้มข้นเลือดต�า่ ได้รับการนดัหมายให้ได้รับบรกิารทีมี่ผดุงครรภ์

เป็นหัวหน้าทีม สามีของเธอพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่ค่อยดีท�าหน้าที่เป็น

ล่าม เธอถูกรับไว้รักษาในโรงพยาบาลในขณะท่ีอายุครรภ์มากแล้วด้วย

อาการเลือดออกและปวดท้อง เธอได้รับการวินิจฉัยว่าท้องผูก แม้ว่าผล

การท�างานของตับจะผิดปกติ และเธอก็ได้รับการจ�าหน่ายให้กลับบ้าน 2-3 

สัปดาห์ต่อมาเธอเข้ามารับการรักษาอีกคร้ังด้วยอาการเช่นเดิม และแม้ว่า
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ผลการตรวจเลือดซ�้าจะผิดปกติ ทางทีมท่ีดูแลก็ไม่ได้ปรึกษาเพื่อขอความ

เห็นทางการแพทย์จากผู้อาวุโสกว่า และเธอก็ได้รับการจ�าหน่ายให้กลับ

บ้านเช่นเดิม 2-3 วนัต่อมาเธอต้องเข้ารบัการรักษาโรงพยาบาลด้วยอาการ

ทีท่รุดลงมาก ด้วยอาการตบัและอวยัวะอืน่ๆ ล้มเหลวและบุตรในครรภ์ของ

เธอก็เสียชีวิตในช่วงนั้น ทั้งๆที่เธอมีอาการรุนแรง การดูแลของเธอยังขาด

การประสานงานกันและแม้ว่าเธอจะได้รับการตรวจโดยแพทย์ประจ�าบ้าน

อาวุโสในสาขาการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแต่เธอก็ยังคงได้รับการรักษาอยู่ที่ห้อง

คลอด หญงิคนนีเ้สยีชีวิตในอกี 2 วนัต่อมาด้วยอาการเลือดแข็งตวัท่ีกระจาย

ทั่วร่างกาย (disseminated intravascular coagulation) ที่สัมพันธ์กับตับที่

เป็นไขมัน (fatty liver) จากการตั้งครรภ์

ค�าถาม

- ใช้แนวคิดเชิงระบบ อธิบายถึงปัจจัยที่อาจจะมีส่วนท�าให้เกิดการ

เสียชีวิต และเหตุการณ์ท�านองเดียวกันนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้

เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรในอนาคต

แหล่งข้อมูล: The confidential enquiry into maternal and child health 

(CEMACH). Saving Mother’s Lives 2005-2008, London, 2007 (www.

cemach.org.uk/; accessed 21 February 2011).

ควำมล้มเหลวทีจ่ะให้ยำปฏชีิวนะ เพ่ือกำรป้องกนัก่อนผ่ำตัดในเวลำ

ที่เหมำะสมตำมแนวปฏิบัติ

ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นความส�าคัญว่า การบริการสุขภาพมีความยาก

ล�าบากอย่างไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในวินาทีสุดท้าย

วิสญัญแีพทย์และศัลยแพทย์ได้ปรึกษากันถงึการให้ยาปฏิชวีนะก่อน

การผ่าตัดถุงน�้าดีออกโดยการส่องกล้อง วิสัญญีแพทย์รายงานว่าผู้ป่วยแพ้

ยาเพนนซิลิิน ศลัยแพทย์จงึแนะน�าให้ใช้คลินดามัยซนิ (Clindamycin) แทน 

วิสัญญีแพทย์จึงเดินไปหายานี้แต่กลับมาและบอกแก่พยาบาลหมุนเวียน

ประจ�าห้องผ่าตัดว่าไม่พบยา พยาบาลหมุนเวียนจึงโทรศัพท์ไปส่ังยา
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วิสัญญีแพทย์อธิบายว่า เขาไม่สามารถสั่งยาได้ เพราะไม่เห็นฟอร์มที่ใช้ใน

การสั่งยา (หลังจากที่เขาได้หาฟอร์มจนทั่วแล้ว) พยาบาลหมุนเวียนยืนยัน

ว่ายา “ก�าลังมา” 

ศัลยแพทย์ได้ลงมือผ่าไปแล้วประมาณ 6 นาทียาปฏิชีวนะจึงมาถึง 

ห้องผ่าตัดและก็ได้ให้แก่ผู ้ป่วยทันที การได้รับยาเกิดขึ้นหลังจากท่ีได้

เริ่มผ่าตัดไปแล้ว ซึ่งไม่ตรงตามแนวปฏิบัติที่ต้องให้ยาก่อนการผ่าตัด เพื่อ

จะป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด

ค�าถาม

- เราสามารถที่จะท�าอะไรได้บ้างท่ีจะท�าให้ม่ันใจได้ว่า จะไม่เกิด

เหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

- เร่ืองนี้แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการสื่อสารระหว่างสาขา

อย่างไร

- ใครสามารถทีจ่ะหยุดการผ่าตดัไว้ก่อนได้ ในกรณท่ีีมีปัญหาเกิดข้ึน

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools 

expert group. Case supplied by Lorelei Lingard, Associate Professor, 

University of Toronto, Toronto, Canada.

ควำมล้มเหลวของระบบที่มีผลท�ำให้ถึงกับเสียชีวิต

ตวัอย่างนีไ้ด้แสดงให้เหน็ถึงสภาพแวดล้อมท่ีกดดัน ท�าให้เกิดความ

ล้มเหลวที่จะท�าตามมาตรฐานของการรักษา

นางบราวน์ (Brown) อายุ 50 ปี เป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดหาของ

โรงพยาบาลแห่งหนึง่ เธอมีน�า้หนกัตวัเกิน เธอล่ืนล้มในสวนของเธอในขณะ

ทีเ่ดินไปเอาหนงัสอืพมิพ์และขาข้างหนึง่ไปตดิกับก๊อกน�า้ทีส่วนนัน้ กระดูก

ขาฟิบูล่า (fibula) หัก เธอถูกรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเพราะบวมและปวด

มาก รอการที่จะท�าการดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่ เธอไม่ได้รับการรักษาทันที

เพราะห้องผ่าตดัแน่นมาก และกรณขีองเธอถอืเป็นกรณเีล็กน้อย หอผูป่้วย

ศัลยกรรมไม่มีเตยีงว่างเธอจงึต้องมาอยู่ทีห่ออายรุกรรม สองวนัต่อมาเธอจงึ
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ได้รับการดึงกระดูกท่ีหกัให้เข้าทีแ่ละได้รับการเข้าเฝือกและได้กลับบ้าน เม่ือ

เธอลุกขึน้เพือ่เตรียมตวักลับบ้านเธอเป็นลมและเสยีชวีติ จากการชนัสตูรศพ

พบว่าเธอมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ปอดเป็นจ�านวนมาก เธอไม่ได้รับยา

เฮบปารีนเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดด�าที่อยู่ลึก (deep 

vein thrombosis) หรือได้รับวิธีการป้องกันอย่างอื่น สามีของเธอได้รับแจ้ง

ว่าการตายของเธอเกิดจากการที่ล่ิมเลือดอุดตันในปอดซ่ึงก่อตัวมาจากขา

ที่หักของเธอซึ่งเป็นผลมาจากการบวมและการบาดเจ็บ แต่มิได้บอกเร่ือง

การที่ไม่ได้ยาป้องกันให้สามีรับทราบ

กิจกรรม

- เขียนแผ่นแสดงขั้นตอน (flowchart) ของการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลของนางบราวน์ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงพยาบาลจนถึงการ

เสียชีวิต

- เขียนว่าผู้ให้บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนางบราวน์มีใครบ้าง

- ปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนท�าให้นางบราวน์เสียชีวิต

แหล่งข้อมูล: Case study taken from Runciman B, Merry A, Walton M 

Safety and ethics in health care: a guide to getting it right. Aldershot, 

UK, Ashgate Publishing Ltd, 2008:78.

ห่วงโซ่ของควำมผิดพลำดที่น�ำไปสู่กำรผ่ำตัดฟันผิดข้ำง

กรณีนี้แสดงให้ถึงปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในระบบท่ีน�าไปสู่ความผิด

พลาด ณ จุดที่ให้การรักษา

ศัลยแพทย์ช่องปากท�าการผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามล่างท่ีเป็นฟันคุด 

และไม่สามารถมองเห็นฟันกรามซี่ที่สามล่างได้ (ทั้งสองข้าง)

ตามบันทึกในประวัติ ฟันกรามซี่ที่สามล่างด้านขวาเป็นฟันท่ีต้อง

ผ่าออก อย่างไรก็ตามเอกซเรย์ที่แสดงบนกล่องอ่านฟิล์มแสดงให้เห็นว่า 

ฟันกรามซี่ที่สามล่างขวาเป็นฟันคุดและด้านซ้ายไม่มีซี่นี้
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ศัลยแพทย์ช่องปากได้ท�าการผ่าตัดเปิดเหงือกแผ่นคลุม (flap) และ

ท�าการตดักระดูกแต่ไม่พบฟันคุด ดังนัน้ศลัยแพทย์จงึผ่าตดัเปิดกว้างข้ึนไป

อีก ในที่สุดศัลยแพทย์พบว่า ไม่มีฟันกรามซี่ที่สามล่างขวา และรู้ว่าได้ท�า

ผิดพลาด เม่ือได้ไปทบทวนประวัติที่บันทึกไว้ก่อนหน้าน้ีและการวางแผน

ผ่าตัดจึงได้พบว่าการบันทึก และพบว่าผู้ช่วยทันตแพทย์ติดฟิล์มสลับด้าน

กันจากขวาไปซ้าย

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรที่อาจเป็นสาเหตุให้หมอผ่าฟันผิดซี่

- อะไรที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ติดฟิล์มสลับข้างกัน

- อะไรที่อาจป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเช่นนี้เกิดซ�้าได้

 

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Shan Ellahi, Patient Safety Consultant, 

Ealing and Harrow Community Services, National Health Service, 

London, UK.

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า 

เครื่องมือประเมินระบบไมโครทำงคลินิก

Batalden PB et al. Microsystems in health care: part 9. Developing 

small clinical units to attainpeak performance. Joint Commission 

Journal on Quality and Safety, 2003, 29:575-585.

(http://clinicalmicrosystem.org/materials/publications/JQIPart9.pdf; 

accessed 20 February 2011)

กำรเรียนที่จะปรับปรุงกำรดูแลที่มีระบบซับซ้อน

Headrick LA. Learning to improve complex systems of care. In: 

Collaborative education to ensurepatient safety. Washington, DC, 

Health Resources and Services Administration/Bureau of Health 

Professions, 2000: 75-88.
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กลวิธีขององค์กร

Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, eds. To err is human: building 

a safer health system. Washington, DC, Committee on Quality of 

Health Care in America, Institute of Medicine, National Academies 

Press, 1999.

Runciman B, Merry A, Walton M. Safety and ethics in health care: 

a guide to getting it right, 1st ed.Aldershot, UK, Ashgate Publishing 

Ltd, 2007.

กลวิธีและรูปแบบการสอน

ดีวีดีแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลกในหัวข้อ 

การเรียนรู้จากความผิดพลาด จะมีแผ่นดีวีดี หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้

จากเว็บไซต์ (www.who.int/patientsafety/education) เป็นเร่ืองเก่ียวกับ

การให้ยาวินคริสตีนทางไขสันหลัง และประเด็นของระบบที่มีส่วนที่ท�าให้

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ

คือเพิม่ความตระหนกัในเร่ืองความเส่ียงของการให้ยาวนิคริสตนี สร้างความ

เข้าใจให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องเน้นกันใหม่ในเร่ืองความปลอดภัย

ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อท่ีจะเตรียมผู้เข้าร่วมประชุมให้เกิดทักษะใน

เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยและให้สามารถระบุถึงนโยบายของท้องถิ่น

และการด�าเนินงานขององค์กรของผู้เข้าร่วมประชุม จะท�าให้ที่ปฏิบัติงาน

มีความปลอดภัยมากขึ้น (การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้สามารถน�าหัวข้อใน

คู่มือหลักสูตรนี้ไปใช้ได้เกือบทั้งหมด)
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การบรรยายในหัวข้อระบบและความซับซ้อน 

กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย 

การอภิปรายกลุ่มย่อยสามารถท�าได้โดยจดัให้มีการอภปิรายเก่ียวกับ

ระดับต่างๆ ของระบบการปฏิบตังิานในท่ีปฏิบัตงิานของแต่ละคน อภปิราย

โดยใช้บทความจากวิชาชีพของท่าน เช่น “ผู้ป่วยผิดคน”[19] พร้อมกับ 

ผู้สอนหรือจะใช้กรณีศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นมาอภิปรายกันโดยการใช้

แนวคิดเชิงระบบ กลุ่มยังสามารถอภิปรายกันถึงบทบาทของสมาชิกของ

ทีมอยู่ในฝ่ายต่างๆ

กิจกรรมอื่นๆ ส�ำหรับนักศึกษำ

- ตดิตามผูป่้วยตัง้แต่เข้าจนกระทัง่ออกจากโรงพยาบาล และศกึษา

ดูว่าผู้ป่วยต้องผ่านขั้นตอนใดบ้าง และเกี่ยวข้องกับใครบ้าง

- จัดกลุ่มย่อยให้นักศึกษาพบกับผู้สอนเพื่ออภิปรายสิ่งท่ีพบและ 

เห็นมา

- อภปิรายถงึบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละคนในส่วนต่างๆของระบบ

บริการสุขภาพ

- เยี่ยมชมองค์กรส่วนที่ไม่คุ้นเคย

- เข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ท�าการวิเคราะห์สาเหตุราก

การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
นักศึกษาอาจได้รับการขอให้เขียนถึงประสบการณ์ของผู้ป่วยที่

นักศึกษาได้ติดตามผู้ป่วยในทุกขั้นตอนของการรักษา

การประเมินสามารถท�าได้ตั้งแต่ MCQ, การเขียนเรียงความ, 

shortBAQ, CBD และการประเมินตนเอง อีกวิธีหนึ่งท่ีมีประโยชน์ที่จะ

ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาคือ การให้นักศึกษาหนึ่งคนหรือเป็น 

กลุ่มย่อยได้อภิปรายกลุ่มถงึระดับต่างๆ ของระบบในท่ีปฏิบัตงิานของตนเอง
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การประเมินการสอนหัวข้อนี้
การประเมินการสอนมีความส�าคัญเพราะเป็นการทบทวนว่าท�าการ

สอนไปอย่างไรและจะปรับปรุงให้ดีข้ึนได้อย่างไร ดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) 

ในเรื่องบทสรุปของหลักการประเมินที่ส�าคัญ
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สไลด์ส�าหรับหัวข้อที่ 3 การท�าความเข้าใจกับระบบและผลของความซับซ้อนในการ
ดูแลผู้ป่วย

การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วยการใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการถาม

นกัศึกษาเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ในระบบบริการสขุภาพ ซึง่จะท�าให้สามารถ

น�าประเด็นต่างๆในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้เช่น วัฒนธรรมการต�าหนิ

ธรรมชาติของความผิดพลาดและวิธีการจัดการกับความผิดพลาดของภาค

อุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ของหวัข้อท่ี 3 ออกแบบมาเพือ่ช่วยผูส้อนในการทีจ่ะถ่ายทอด

เนือ้หาของหวัข้อนี ้สไลด์สามารถปรับเปลีย่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้สไลด์ทั้งหมด และ

เป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนในชั่วโมงนั้น
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หัวข้อที่ 4
การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
ของทีม

ทีมรักษาไม่ได้สื่อสารกัน
 ไซมอน (Simon) เพศชายอายุ 18 ปี ถูกน�าส่งโรงพยาบาลด้วยรถฉุกเฉิน เขา
ไปเก่ียวข้องกับการชกต่อยมาและได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะอย่างรุนแรง ศีรษะฟาดพื้นกับ
ฟุตบาท เจ้าหน้าที่ประจ�ารถฉุกเฉินผู้ซึ่งมีงานยุ่งมาก เมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินไม่ได้มีเวลา
ที่จะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าท่ีแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ไซมอน
ไม่สามารถพดูหรือบอกชือ่ตนเองได้ เม่ือได้รับการตรวจคร้ังแรกโดยพยาบาลทีท่�าหน้าที่
จ�าแนกประเภทความรุนแรงของผู้ป่วย (triage nurse) และต่อมาได้รับการตรวจจาก
แพทย์ฝึกหัดท่ีเพิ่งจบมาได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ และไม่มีผู้นิเทศอยู่ด้วยในคืนนั้น แพทย์
ฝึกหัดและพยาบาลไม่รู้เลยว่าไซมอนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 ไซมอนด่ืมสรุามา แพทย์ฝึกหดัจงึคิดว่าเป็นอาการของการเมาสรุา ซึง่วนิจิฉยัจาก
การทีไ่ซมอนมีอาการเอะอะโวยวายและก้าวร้าว อย่างไรก็ตามอาการเช่นนัน้อาจเป็นผล
มาจากการบาดเจบ็ทางศีรษะอย่างรุนแรง ไซมอนได้รบัยาแก้อาเจยีนและให้นอนในห้อง
สังเกตอาการ ในระหว่างนั้นพยาบาลและแพทย์ฝึกหัดได้เข้ามาตรวจการตอบสนองต่อ
ทางการพูดและทางการเคลื่อนไหวอีกหลายครั้ง โดยตรวจคนละเวลา
 เวลาผ่านไป พยาบาลบนัทึกว่าอาการของเขาเลวลง แต่ไม่ได้รายงานแพทย์ฝึกหดั
โดยตรง และเป็นความโชคร้ายของไซมอนท่ีแพทย์ฝึกหดัเชือ่ในการสือ่สารทางวาจา และ
ไม่ได้อ่านรายงานของพยาบาลให้ละเอียดดีพอ ไซมอนเสียชีวิตในอีกสี่ชั่วโมงครึ่งนับแต่
เริ่มเข้าโรงพยาบาล

แหล่งข้อมูล: National Patient Safety Education Framework, Commonwealth of Australia, 2005.
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บทน�ำ-ท�ำไมกำรปฏิบตังิำนเป็นทมีจงึเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่�ำคญัในเรือ่งควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วย 1

การปฏิบัตงิานเป็นทีมทีมี่ประสิทธภิาพในการบริการสขุภาพสามารถ

เห็นผลได้ทันทีและเป็นผลดีต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย [1] ความส�าคัญ

ของการปฏิบัตงิานเป็นทมีท่ีมีประสทิธภิาพมีมากข้ึน เนือ่งจากปัจจยัต่างๆ 

เช่น (i) การเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์ของความซับซ้อน และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะในการให้การดูแล (ii) การเพิ่มขึ้นของโรคที่พบร่วม (iii) การเพิ่มขึ้น

ของโรคเรื้อรัง (iv) การขาดแคลนก�าลังคนทั่วโลก และ (v) การริเริ่มเรื่อง

จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไป (typical) ของการดูแลที่ซับซ้อนที่เก่ียวข้อง

กับหลายๆ ทีมคือ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน และมีอาการ

อุดตันของเส้นเลือดในปอด (pulmonary embolus) ทีมดูแลอาจประกอบ

ไปด้วยพยาบาล ผดุงครรภ์ สูติแพทย์ แพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และแพทย์

โรคปอด เช่นเดียวกันตัวผู้ป่วยเองก็เป็นคนหนึ่งในทีมด้วย นอกจากนี้ผู้ให้

บริการสุขภาพเหล่านี้ที่ดูแลเธอในช่วงกลางวันจะแตกต่างจากบุคลากรที่

ปฏิบตังิานในช่วงกลางคนืและวนัหยดุ ในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่จะมีทีม

ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาและบุคลากรวิชาชีพด้านต่างๆ บุคลากร

เหล่านีจ้�าเป็นต้องประสานงานซึง่กนัและกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทีพ่ยาบาล 

เภสัชกร และผู้ให้บริการคนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และรวมท้ังทีมดูแลปฐมภูมิ

ของผู้ป่วย ในที่ที่มีทรัพยากรจ�ากัด ทีมอาจมีแค่พยาบาล ผดุงครรภ์ และ

แพทย์ อย่างละหนึ่งคน และตัวผู้ป่วยเอง แต่ความส�าคัญอยู่ท่ีการปฏิบัติ

งานทีมี่การประสานงานกันและการสือ่สารกันเป็นอย่างดีตลอดเวลาหรือไม่

นักศึกษาหลายๆ คนจะคุ้นเคยกับทีมรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

ทีมแพทย์มีล�าดับชั้นการปกครองมีตั้งแต่แพทย์ผู้อาวุโสสูงสุดจนถึงอ่อน

อาวุโสที่สุด ในมุมมองของผู้ป่วยทีมรักษามีมากกว่าทีมแพทย์ เป็นทีมที่

รวมทั้งพยาบาล บุคลากรวิชาชีพอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ประจ�าหอผู้ป่วยด้วย

หัวข้อนี้ตระหนักว่านักศึกษาเม่ือเร่ิมต้นในโปรแกรมการฝึกอบรม

ยังไม่ได้มีงานที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม และยังไม่เข้าใจว่าทีมประกอบด้วย

ใครบ้าง และปฏิบัติงานกันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ในหัวข้อนี้เรา
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มุ่งหวังนักศึกษาน�าประสบการณ์ในอดีตของการปฏิบัติงานเป็นทีมที่ได้

เรียนมาและมองการปฏิบัติงานเป็นทีม เพื่อจะได้มีส่วนร่วมให้มากข้ึนเม่ือ

เรียนสูงขึ้น และเมื่อมีการปฏิบัติงานในคลินิก

ค�ำส�ำคัญ 

ทีม ค่านิยม สมมุติฐาน บทบาทและความรับผิดชอบ สไตล์การ 

เรียนรู้ ทักษะการฟัง การแก้ไขความขัดแย้ง ภาวะผู้น�า การส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรเรียน 2

นกัศึกษาควรเข้าใจถงึความส�าคญัของการปฏิบัตงิานเป็นทมีในการ

ดูแลรักษา และรูว่้าท�าอย่างไรจงึจะเป็นสมาชกิท่ีมีประสทิธภิาพของทมี โดย

ตระหนกัว่าในขณะทีเ่ป็นนกัศกึษานัน้ เขาเป็นสมาชกิของหลายทมีด้วยกัน

ผลลัพธ์ของกำรเรียน: ควำมรู้และกำรปฏิบัติ

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3 4

เร่ืองท่ีนักศึกษาต้องเรียนรู ้ส�าหรับหัวข้อนี้ประกอบด้วย ความ

เข้าใจท่ัวไปของทีมประเภทต่างๆ ในการบริการสขุภาพ ทมีท�าให้การดูแล

ผูป่้วยดีขึน้ได้อย่างไร ทีมสร้างมาได้อย่างไร ทมีมีการพฒันาให้เป็นทมีทีมี่

ประสิทธภิาพและมีภาวะผูน้�าท่ีมีประสทิธภิาพได้อย่างไร เทคนคิการส่ือสาร 

เทคนิคในการแก้ปัญหาการไม่เห็นด้วยและความขัดแย้ง อุปสรรคต่อการ

ปฏิบตังิานเป็นทมีทีมี่ประสทิธภิาพ และวิธกีารประเมินการปฏิบัตงิานของทมี

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 5

การน�าหลักการการปฏิบตังิานเป็นทมีดังต่อไปนีไ้ปใช้จะช่วยส่งเสริม

ให้การบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• พึงระลึกว่าค่านิยมและสมมุติฐานท่ียึดถือ มีผลต่อปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกนัอย่างไร เรือ่งนีมี้ความส�าคญัมาก เมือ่ผูป่้วยและผูดู้แล

มาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
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• ให้ความใส่ใจกับสมาชิกอื่นๆ ในทีม และตระหนักว่าปัจจัยทาง 

จิตสังคมมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของทีมอย่างไร

• พึงระวังเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อทีม

• น�าผู้ป่วยเข้ามาเป็นทีมด้วยหรือน�าครอบครัวเข้ามาร่วมทีมด้วย

เมื่อเห็นว่าเหมาะสม

• ใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม

• ใช้เทคนิคการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

• แก้ปัญหาความขัดแย้ง

• เปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลงและการสังเกตพฤติกรรม

บทน�า ทีมบริการสุขภาพ

ทีมคืออะไร 6

ธรรมชาตขิองทมีมีหลากหลายและซบัซ้อน ในงานบริการสขุภาพทีม

ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในมุมมองของผู้ป่วย คือ ทีมที่ประกอบด้วยสหสาขา 

แต่ทมีอาจหมายถงึกลุม่คนทีม่าจากวชิาชพีเดียวกันก็ได้ สมาชกิในทมีอาจ

ปฏิบัตงิานในสถานทีเ่ดียวกันหรอือยูใ่นหลายๆ ทีก็่ได้ ทีมบางทมีมีสมาชกิ

คงที่ชุดหนึ่งในขณะที่สมาชิกของทีมอื่นๆ อาจเปล่ียนไปได้บ่อย ตัวอย่าง

ของทีม เช่น ทีมนักร้องประสานเสียง (choirs) ทีมกีฬา หน่วยทหาร ทีม

ลูกเรือบิน และทมีหน่วยฉกุเฉนิ ในงานบรกิารสขุภาพผู้ป่วยได้รบัการรักษา

ในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย เช่น ทีบ้่าน ท่ีคลนิกิ โรงพยาบาลขนาดเล็ก 

และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีเ่ป็นโรงเรยีนแพทย์ ในแต่ละแห่งประสิทธภิาพ

ของการบริการและการรักษาข้ึนอยู่กับการส่ือสารระหว่างสมาชิกในทีม

และกับผู้ป่วย และยังรวมถึงสมาชิกในทีมว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับงานที่

ท�า ไม่ว่าธรรมชาตขิองทีมจะเป็นอย่างไร อาจกล่าวได้ว่าทีมบริการสุขภาพ

มีลักษณะที่ร่วมกันดังนี้ 

• รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานคน

อื่นๆ และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ที่จะปฏิบัติงานให้ส�าเร็จโดย

มีเป้าหมายร่วมกัน [2]

• ตัดสินใจ [3]
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• ปฏิบตังิานด้วยการใช้ความรู้และทกัษะเฉพาะสาขา และท�าภายใต้ 

ภาระงานที่มีมาก [4,5]

• ปฏิบัติงานเหมือนกับเป็นหน่วยรวม ซ่ึงเป็นผลมาจากงานหลาย

อย่างที่พึ่งพากัน โดยอาศัยสมาชิกในทีมหลายคนช่วยกันท�า [6] 

ความเป็นทีมไม่เหมือนกับการเป็นกลุ่มย่อยขนาดเล็กในบาง

ลักษณะ เช่น คณะกรรมการ ที่มีสมาชิกมาจากพื้นฐานที่ต่างกัน 

มาปฏิบัตงิานเพือ่วัตถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์หนึง่โดยเฉพาะ และ

มักไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วย 

ซาลาส (Salas) ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าทีมดังนี้ 7

• เป็นกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์

อย่างเป็นพลวัต (dynamic) พึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีการปรับ

เข้าหากัน เพื่อให้ได้เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/พันธกิจที่ร่วมกันที่มี

คณุค่าต่อกลุ่ม สมาชิกในทมีแต่ละคนได้รบัมอบหมายให้มีบทบาท

หรอืหน้าทีเ่ฉพาะตน เพือ่ปฏิบัตงิานและมีสมาชกิภาพในช่วงเวลา

ที่จ�ากัด [7]

ผู้ให้บริการสุขภาพยังต้องรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการต่างๆ เพื่อ

บริหารจัดการปัญหาและการวางแผน คณะกรรมการลักษณะนี้ไม่เรียกว่า

เป็นทีม

ประเภทต่ำงๆของทีมที่พบได้ในงำนบริกำรสุขภำพ 8

ทมีงานบริการสขุภาพมีหลายประเภท ทมีเหล่านีไ้ด้แก่ คลินกิบริการ

สขุภาพในชนบท คลินิกแม่และเด็ก หอผูป่้วยวิกฤต หอผูป่้วยอายุรกรรม ทีม

ปฐมภูมิที่ปฏิบัติงานในชุมชน ทีมที่มารวมตัวกันเฉพาะกิจ เช่น ทีมฉุกเฉิน 

และทมีสหวชิาชพี เช่น ทมีสหสาขาในการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีมาปฏิบัตงิาน

ร่วมกัน วางแผนและประสานงานกันในการดูแลผู้ป่วยแต่ละคน

ทีมอาจอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน เช่น คลินิกหรือโรงพยาบาลในชนบท 

หรือสมาชิกของทีมอาจมาจากต่างที่กัน เช่น ทีมสหสาขาในการดูแล

ผู้ป่วยมะเร็ง หรือทีมบริการปฐมภูมิ ทีมอาจประกอบด้วยบุคลากรวิชาชีพ
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จากสาขาเดียวกันหรือสหสาขา รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ป่วยควรได้รับการ

พจิารณาว่าเป็นส่วนหนึง่ของทีมด้วย การแสดงบทบาทของบุคลากรวชิาชพี

เหล่านี้ จะมีความแตกต่างไปทั้งระหว่างทีมและภายในทีมในเวลาที่ต่างกัน 

บทบาทของแต่ละคนในทีม มักจะยืดหยุ่นและเป็นไปตามโอกาส ตัวอย่าง

เช่น สมาชิกที่เป็นผู้น�าอาจเปลี่ยนไปขึ้นกับความเชี่ยวชาญที่ต้องการ

เพือ่สนบัสนนุการดูแลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนย์กลางและความปลอดภยั

ของผูป่้วย ผูป่้วยและผูดู้แลควรได้รับพจิารณาว่าเป็นสมาชกิท่ีส�าคญัของทมี

งานบริการสขุภาพ เช่นเดียวกับเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคัญทีร่่วมในการตดัสินใจ 

และการยนิยอมรับการรักษา การทีน่�าผูป่้วยเข้ามาร่วมเป็นทีมจะช่วยให้การ

ดูแลรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยดีขึ้น เพราะผู้ป่วยเป็นแหล่งข้อมูล

ทีมี่คุณค่า เป็นสมาชิกในทมีเพยีงคนเดียวท่ีอยู่ตลอดการรักษา และมีความ

เชี่ยวชาญจากประสบการณ์การเจ็บป่วยของตัวผู้ป่วยเอง

โปรแกรม TeamSTEPPS™ [8] ถูกพัฒนาข้ึนมาจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อที่ 9  บอกประเภทของทีมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์

และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ทีมหลัก (Core teams)

ทีมหลักประกอบด้วยผู้น�าทีม และสมาชิกผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ

การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

ทันตแพทย์ ผู้ช่วย และแน่นอนต้องมีผู้ป่วยและผู้ดูแลด้วย สมาชิกของ

ทีมเหล่าน้ีปฏิบัติงานในคลินิก หรือในหอผู้ป่วย สมาชิกของทีมหลักยัง

ประกอบด้วยผูจ้ดัการให้การดูแลมีความต่อเนือ่ง ซึง่ให้การดูแลตัง้แต่ผูป่้วย

เข้ามารักษาจนกลับบ้าน ตวัอย่างเช่น ผูจ้ดัการกรณผีูป่้วย (case manager)  

สมาชิกของทีมหลักอาจเปล่ียนได้บ่อย แต่โดยทัว่ไปแล้วประกอบด้วย แพทย์

และพยาบาล และขึน้อยูกั่บสถานบริการแต่ละแห่งทีอ่าจมีนกักายภาพบ�าบัด 

ทันตแพทย์ และ/หรือเภสัชกรด้วย

ทีมประสำนงำน (Coordinating teams)

ทมีประสานงานคือ กลุ่มคนทีท่�าหน้าท่ีจดัการปฏิบัตกิารต่างๆ วนัต่อ

วัน ท�าหน้าทีป่ระสานงานจดัการทรัพยากรให้แก่ทมีหลกั ในโรงพยาบาลมัก



365คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

มีพยาบาลเป็นผูท้�าหน้าทีน่ี ้แต่ในพืน้ทีช่นบท ทมีประสานงานอาจประกอบ

ด้วย ผูจ้ดัการของสถานบริการ พยาบาล แพทย์ และผูใ้ห้บริการสขุภาพอืน่ๆ

ทีมเฉพำะกิจ (Contingency teams)

ทีมเฉพาะกิจคือ ทีมที่มารวมตัวกันส�าหรับกรณีฉุกเฉินหรือกรณี

พิเศษเฉพาะเรื่อง (เช่น ทีมช่วยหัวใจล้มเหลว ทีมรับมือภัยพิบัติ ทีมคลอด

ฉกุเฉนิ ทีมรบัมืออย่างรวดเร็ว) สมาชกิของทีมนีม้าจากทมีหลักต่างๆ ทีมี่อยู่

ทีมบริกำรย่อย (Ancillary services)

ทีมบริการย่อยประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย เช่น พนักงาน

ท�าความสะอาด หรอืเจ้าหน้าทีซ่ึง่ท�าหน้าท่ีเฉพาะอย่างในบางเวลา ทีเ่ป็น 

การให้บริการกับผูป่้วยโดยตรง หรือเป็นส่วนหนึง่ของทีมสนบัสนนุ ท่ีท�าให้

การดูแลผูป่้วยได้รบัความสะดวก สมาชกิของทีมนีมั้กมาจากต่างสถานท่ีกับ

ที่ผู้ป่วยได้รับการบริการ

ทีมบริการย่อย เป็นทีมที่ให้บริการพื้นฐาน งานของทีมคือการช่วย

สนับสนุนทีมหลัก แต่มิได้หมายความว่า ทีมไม่ได้มีส่วนร่วมในเป้าหมาย

เดียวกัน ผลลัพธ์ทีดี่ของการรักษาผูป่้วยทีเ่ข้ารับการผ่าตดั ต้องอาศยัข้อมูล

ข่าวสาร และค�าแนะน�าเรื่องอาหารที่ถูกต้องแม่นย�า เช่น “การงดอาหาร 

ทางปาก” ก่อนการผ่าตัด หากผู้ป่วยได้รับอาหารก่อนท�าให้เสี่ยงต่อ 

การส�าลักอาหารเข้าปอดได้ โดยทัว่ไปทมีบริการย่อยจะปฏิบัตงิานเป็นอสิระ 

แต่อย่างไรก็ตามมีบางโอกาสที่ทีมนี้ได้เข้ามาร่วมเป็นทีมหลักด้วย

ทีมสนับสนุนบริกำร (Support services)

ทีมสนับสนุนบริการประกอบด้วย ผู้ท่ีท�าหน้าที่ให้บริการทางอ้อม 

ทีเ่ป็นงานเฉพาะภายในสถานบริการ ทีมนีเ้น้นการบริการเพือ่ช่วยสนบัสนนุ

ให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นผลดีที่สุดในการรักษา 

บทบาทหน้าที่ของทีมจะเป็นการบูรณาการที่ออกมาในรูปของการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน และระบบการจัดหาสิ่งของต่างๆ ในสถานบริการ

นั้นๆ ทีมสนับสนุนบริการ ประกอบด้วยสมาชิกทีมที่เน้นการให้บริการที่มี

พันธกิจหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย
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และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อทีมดูแลผู้ป่วย การรับรู้ของตลาด (market 

perception) ประสทิธภิาพของการปฏิบัตกิาร และความปลอดภยัของผูป่้วย

กำรบริหำรจัดกำร (Administration)

การบริหารจัดการครอบคลุมท้ังภาวะผู้น�าในการบริหารงานของ

หน่วยงานหรือสถานท่ีและความรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมงของการ

ปฏิบัตงิาน และการบรหิารจดัการองค์กร การบริหารจดัการเป็นตวัก�าหนด

บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อท�าให้ระบบการปฏิบัติงานเป็น

ทมี มีความเจริญงอกงาม ด้วยการก�าหนดวสัิยทัศน์และการส่ือสารให้ท่ัวถึง 

การพัฒนาและการบังคับใช้นโยบาย และการจัดหาทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อ

ปฏิบัตงิานให้ประสบผลส�าเร็จ ก�าหนดความคาดหวงัของบุคลากร (บทบาท

และความรับผิดชอบ) ปลูกฝังให้ทีมมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระท�า

ของเขา และให้นิยามวัฒนธรรมขององค์กร

กำรใช้ควำมเป็นทีมช่วยให้กำรดูแลผู้ป่วยดีขึ้นได้อย่ำงไร 10

ในอดีตการดูแลรักษาผูป่้วยถกูมองว่าแพทย์ผูรั้กษาเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ป่วยมิได้

รับการดูแลโดยผู้ให้บริการสุขภาพเพียงคนเดียว ในเรื่องความปลอดภัย

ของผู้ป่วยในบริบทของระบบการดูแลรักษาที่ซับซ้อนได้ตระหนักดีว่า การ

ปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการลด

เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ลงให้เหลือน้อยทีสุ่ด ซึง่มีสาเหตมุาจากการส่ือสาร

ที่บกพร่องของผู้ดูแลผู้ป่วย และความไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของ

ผู้เก่ียวข้อง ผู้ป่วยมีความสนใจต่อการรักษา และผู้ป่วยควรเป็นส่วนหนึ่ง

ในวิถขีองการสือ่สาร มีข้อมูลแสดงให้เหน็ว่าการมีส่วนร่วมของผูป่้วยมีส่วน

ช่วยลดความผิดพลาดและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ความเช่ือมโยงระหว่างทกัษะท่ีไม่ใช่เชงิเทคนคิกับการเกิดเหตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ทักษะของการปฏบิตัิงานเป็นทีม ปัจจุบนัเป็นที่ทราบ

กันดี [9,10] ดังทีเ่หน็ได้จากการเพิม่ข้ึนของภาระด้านผูป่้วยโรคเร้ือรัง การมี

โรคร่วม และประชากรสงูอายุมากขึน้ ความท้าทายเหล่านีต้้องการการดูแล

ที่มีการประสานกัน และการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ [11]
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ในการทบทวนเรื่องการฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม เบเกอร์ และคณะ 

(Baker et al) [1] กล่าวว่า การฝึกผู้ให้บริการสุขภาพปฏิบัติงานเป็นทีม 

“เป็นกลวิธท่ีีมีประสทิธภิาพและน�าไปปฏิบตัไิด้ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัของ

ผู้ป่วย และลดความผิดพลาดทางการแพทย์”

การปฏิบัติงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการรักษา

ที่ดีขึ้น เช่น การดูแลในระดับปฐมภูมิ [12] การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง [13] 

และยังมีส่วนช่วยลดความผิดพลาดทางการแพทย์ [14,15] ดังท่ีสรุปไว้

ในตาราง B.4.1 เม่ือการปฏิบัติงานเป็นทีมถูกพัฒนาให้ดีขึ้น นอกจากจะ

ส่งผลดีต่อผลลัพธ์ของการรักษาและเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้ว 

ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบัตงิานแต่ละคนในทีมและต่อทมี รวมทัง้ในภาพรวม

ต่อองค์กรของทีม [11]

ตำรำง B.4.1. วิธีวัดกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพ

ผลลพัธ์ทีวั่ดได้ของกำรปฏบัิติงำนเป็นทมีทีมี่ประสิทธภิำพ

ประโยชน์ต่อบุคคล

ประโยชน์ต่อองค์กร ประโยชน์ต่อทีม ต่อผู้ป่วย สมาชิกของทีม

ลดค่าใช้จ่ายและเวลา
ในการอยู่โรงพยาบาล

การประสานงานของ
การดูแลดีขึ้น

พอใจต่อการดูแลมากขึน้ พอใจต่อการปฏิบัติงาน
มากขึ้น

ลดการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลในรายที ่
ไม่จ�าเป็น

การใช้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ

ยอมรับการรักษา บทบาทชัดเจนขึ้น

ผู้ป่วยเข้าถึงได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มการสื่อสารและ
เพิ่มความหลากหลาย
ของวิชาชีพ

เพิม่ผลลัพธ์และคณุภาพ 
ในการดูแล ลดความ 
ผดิพลาดทางการแพทย์

ความอยู่ดีมีสุขขึ้น

แหล่งข้อมูล: Adapted from Mickan SM, Rodger SA. Effective health care teams: a model of six 
characteristics developed from shared perceptions. Journal of Interprofessional Care, 2005 [16].
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กำรสร้ำงและพัฒนำทีมท�ำได้อย่ำงไร 11

มีงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยจากภาคอุตสาหกรรมอื่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 

(high-stakes) ศึกษาวิธีการสร้างและพัฒนาทีม ดังรายละเอียดใน ตาราง 

B.4.2 การพัฒนาทีมมี 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนก่อตัว (forming) ข้ันตอน

เผชิญมรสุม (storming) ขั้นตอนสร้างบรรทัดฐาน (norming) และขั้นตอน

การปฏิบัติการ (performing) [17]

ตำรำง B.4.2 ขั้นตอนของกำรพัฒนำทีม

ขั้นตอน ค�ำจ�ำกัดควำม

ก่อตัว มีลักษณะท่ีเป็นแบบฉบับคือยังสับสนและไม่รู้แน่ว่าจะท�าอะไร 
สมาชิกของทีมไม่ถูกเลือกมาเพื่อปฏิบัติงานด้วยกัน และอาจ
สือ่สารกันในลกัษณะท่ียังปกป้องตนเอง ผวิเผนิ และไม่เป็นมิตร
ต่อกัน ทีมอาจยังไม่เข้าใจหน้าที่

เผชิญมรสุม เป็นขั้นตอนท่ีมีความยากล�าบาก เพราะอาจมีความขัดแย้งกัน
ในระหว่างสมาชกิของทมี และบางคนก็ไม่ยอมรับต่องานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย สมาชิกของทีมอาจมองหาต�าแหน่งที่มีอ�านาจ และ
อาจมีความรู้สึกคับข้องใจที่งานไม่ก้าวหน้า

สร้างบรรทัดฐาน มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างสมาชิกในทีม และทีมก็เร่ิมท่ี
จะคดิถงึงานท่ีเผชญิหน้าอยู่ เร่ิมวางรปูแบบการปฏิบัตงิาน และ
การสื่อสารที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ปฏิบัติการ ทีมมาเน้นที่ความตั้งใจท่ีจะท�าให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย ขณะนี้
ทีมมีความใกล้ชิดกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เปิดเผย แลก
เปลี่ยนและไว้ใจกัน เป็นแหล่งทรัพยากรให้กันและเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล: Modified from Flin RH, O’Connoer P, Crichton M. Safety at the sharp end: a guide to 
nontechnical skills, 2008 [18].

เช่นเดียวกับภาคอตุสาหกรรมอืน่ ทีมบริการสุขภาพ เช่น ทีมฉกุเฉนิ

หรือทีมผ่าตัดจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

โดยท่ีไม่มีเวลาจะมาสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกัน และท�าการสร้างทีมตาม

ขัน้ตอนการก่อตวัและสร้างบรรทดัฐาน [18] ด้วยเหตนุีผู้ใ้ห้บริการสุขภาพจงึ
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จ�าเป็นต้องรู้วธิกีารเป็นสมาชกิทีมี่ประสิทธภิาพก่อนการมาร่วมทมี เนือ้หา

ในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะของทีมที่ประสบควำมส�ำเร็จ 12

มีหลายรูปแบบที่อธิบายการปฏิบัติงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประวัติศาสตร์เรื่องนี้มาจากภาคอุตสาหกรรม เช่น การบริหารทรัพยากร

บุคคลด้านการบิน (aviation’s crew resource management: CRM) กล่อง 

B.4.1 ได้แสดงให้เห็นลักษณะส�าคัญของการพัฒนา CRM ในอุตสาหกรรม

การบิน

กล่องที่ B.4.1. สรุปกำรจัดกำรทรัพยำกรลูกเรือกำรบิน

กำรน�ำ CRM มำใช้ในงำนบริกำรสุขภำพ
 CRM ถูกพัฒนามาจากอุตสาหกรรมการบิน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างกัน

ในระหว่างการบิน และน�าระบบการตดัสินใจโดยทีมเป็นศนูย์กลางมาใช้ CRM ถูกนยิามว่า 

“เป็นการใช้แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ท้ังหมด-ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร เคร่ืองมือ และ

คน-เพื่อการบินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” (คณะกรรมการความปลอดภัยในการ

ขนส่งแห่งชาต ิสหรัฐอเมริกา) CRM ได้ถกูน�ามาใช้ในงานบริการสขุภาพ เพือ่ทีจ่ะปรับปรุง

ทีมงานและการสื่อสาร และเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอื่นๆ

ทีมบริการสุขภาพมีหลากหลายลักษณะ บางทีมก็คงท่ี แต่บางทีม

สมาชิกภาพเปล่ียนบ่อย สมาชิกแต่ละคนในทีมกจ็ะมีระดับความรูแ้ละทกัษะ

ที่แตกต่างกัน มิคแคนและโรเจอร์ (Mickan and Roger) [16] ได้บรรยาย

ถึงลักษณะพื้นฐานของทีมบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าทีมนั้น 

จะคงที่หรือไม่ ดังนี้

การมีจุดประสงค์ร่วมกัน

สมาชิกของทีมเป็นผู ้สร้างจุดประสงค์ที่มีความชัดเจนร่วมกัน 

เป็นการรวมความสนใจของทุกฝ่ายและแสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน
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การมีเป้าหมายที่วัดได้

ทีมเป็นผู้ก�าหนดเป้าหมายที่วัดได้ และเน้นที่ภาระงานของทีม

ภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ

ทีมต้องการภาวะผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก�าหนดและคงไว้ซ่ึง

โครงสร้าง การจดัการความขดัแย้ง การรับฟังสมาชกิ ให้ความไว้วางใจ และ

สนบัสนุนสมาชิก ผูเ้ขยีนยงัได้เน้นให้เหน็ถึงความส�าคัญของการท่ีสมาชกิใน

ทีมให้ความเหน็ชอบ และมีส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ต่อการท�าหน้าท่ีของผูน้�า

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ทีมบริการสุขภาพท่ีดีจะแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลข่าวสารกัน

อย่างรวดเร็วและสม�่าเสมอ เขียนบันทึกเป็นประจ�า และให้เวลาเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นสะท้อนกลับของทีม มีการวิเคราะห์เชิงลึกเร่ืองการสื่อสาร

ระหว่างทีมบุคลากรวิชาชีพ (ข้ามสาขาวิชาชีพ มิใช่เฉพาะสาขาแพทย์) 

มุ่งเน้นกับทีมที่มีความเสี่ยงสูง (high-stakes) ดังเช่น งานผ่าตัด [19,20]

การยึดเหนี่ยวที่ดี

ทมีทียึ่ดเหน่ียวกันดีเป็นทมีทีมี่เอกลักษณ์ มีสปิริตและพนัธะสญัญาที่

เด่นชดั และมีอายุทียื่นยาว เน่ืองจากสมาชกิของทมีต้องการท่ีจะปฏิบัตงิาน

ด้วยกันไปอย่างต่อเนือ่ง

การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

ทมีทีมี่ประสทิธภิาพมีสมาชกิให้ความเคารพนบัถือต่อความสามารถ 

และความเชื่อของผู้อื่น นอกเหนือจากผลงานตามวิชาชีพของเขา ทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพยังยอมรับ และกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย

ของสมาชิกในทีม

ลักษณะที่จ�าเป็นอื่นๆ 

ลักษณะท่ีจ�าเป็นอื่นๆ ส�าหรับการเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

[8,18, 21]
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• ความช�า่ชองในการปฏิบัตงิานของแต่ละคน (ทัง้ในแง่ทกัษะเทคนคิ

ส่วนบุคคล และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีม) 

• แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

• ความยืดหยุ่น

• ความสามารถในการก�ากับดูแลสมรรถภาพของตนเอง

• แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้จากความขัดแย้ง

• การเข้าร่วมก�ากับดูแลสถานการณ์

ควำมเป็นผู้น�ำ 13  14

ภาวะผูน้�าท่ีมีประสทิธภิาพเป็นลกัษณะทีส่�าคัญของทมีทีมี่ประสิทธภิาพ 

ผูน้�าทีมทีมี่ประสทิธภิาพจะเป็นผูอ้�านวยงาน เป็นโค้ช และประสานกิจกรรม

ของสมาชิกในทีมโดย

• ยอมรับบทบาทการเป็นผู้น�า

• ขอความช่วยเหลือในกรณีที่เหมาะสม

• ก�ากับดูแลสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

• จัดล�าดับความส�าคัญและตัดสินใจ

• ใช้ทรัพยากรเพื่อที่จะให้ได้งานมากที่สุด

• แก้ปัญหาความขัดแย้งในทีม

• รักษาสมดุลภาระงานของคนในทีม

• กระจายภาระงานหรือสิ่งที่มอบหมาย

• ท�าการสรุปงาน ประชุมหารือ และสรุปผลการปฏิบัติงาน

• เสริมพลงัสมาชกิในทมีให้ได้พดูคุย และถามค�าถามได้อย่างอสิระเสรี

• จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและปรับปรุงการปฏิบัติงานของทีม

• สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกของทีม และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

เชิงบวกของกลุ่ม

• ให้ความม่ันใจว่าทีมปฏิบัตงิานมาถกูทาง และประสบผลส�าเร็จตาม

ที่คาดหวัง

การน�าผูป่้วยมาร่วมเป็นสมาชิกของทมีบริการสุขภาพเป็นแนวคิดใหม่ 

โดยธรรมเนยีมทีป่ฏิบัตกัินมา บทบาทของผูป่้วยเป็นเพยีงผูร้อรับการดูแล
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รักษา แต่เรารู้ว่าผูป่้วยเป็นผูท้ีมี่ความรู้และทกัษะเกีย่วกับสภาพและการเจบ็

ป่วยของเขา นกัศึกษาสามารถเร่ิมต้นแสดงความเป็นผูน้�าในเร่ืองนีไ้ด้ โดย

ดึงผูป่้วยและครอบครัวเข้ามาร่วมด้วยให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ เร่ิมจากการ

สบตาผูป่้วย ตรวจสอบและยนืยันข้อมูล และมองหาข้อมูลเพิม่เตมิจากผูป่้วย 

ซึง่สามารถท�าได้ในบริบทของการตรวจในหอผูป่้วย หรือการรบัการปรกึษา

ทีค่ลินกิ การรวมผูป่้วยเข้ามาเพือ่เป็นการตรวจสอบในเร่ืองความปลอดภยั 

ท�าให้ม่ันใจว่ามีข้อมูลทีถ่กูต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ส�าหรับทกุคนในทีม

เทคนิคในกำรสื่อสำรส�ำหรับทีมบริกำรสุขภำพ 15

นักเขียนชาวอังกฤษไอริช ชื่อ ยอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ (George 

Bernard Shaw) ผู้กล่าวประโยคที่มีชื่อเสียงว่า “ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

การสือ่สารคอื ภาพลวงตาว่าท�าส�าเรจ็แล้ว” ทักษะการส่ือสารทีดี่ อยูท่ีห่ลกั

ของความปลอดภัยของผู้ป่วย และการปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ต่อไปนี้ สามารถช่วยให้สมาชิกของทีมแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้อง และ

ท�าให้มั่นใจได้ว่า จุดเน้นอยู่ที่ข้อมูลที่ก�าลังสื่อกันอยู่ ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 

ISBAR (Introduction, Situation, Background, Assessment, Recom-

mendation) ซึง่ถกูทดลองมาแล้วว่าใช้ได้ผลในการส่งต่อผูป่้วยทางโทรศพัท์ 

โดยนักศึกษาในสถานการณ์จ�าลอง [22]

ค�าอธิบายดังต่อไปนี้และกรณีตัวอย่างนี้ได้น�ามาจากโปรแกรม 

TeamSTEPPSTM [8]

ISBAR

ISBAR เป็นเทคนิคการสื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญ เก่ียวกับความวิตก

กังวลของผู้ป่วยท่ีต้องได้รับความสนใจและการปฏิบัติในทันที เทคนิคนี้

ตั้งใจที่จะท�าให้ม่ันใจได้ว่า ข้อมูลและระดับของความวิตกกังวล (level of 

concern) ถูกสื่อสารกันระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพ

Introduction การแนะน�าตัวเอง

“ดิฉันชื่อ แมรี่ สมิทธ์ และฉันเป็นพยาบาลที่ดูแลนางโจเซฟที่อยู่หอ

ผู้ป่วย 4 เตียง 5”
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Situation (สถานการณ์)

เกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วย “ดิฉันโทรมาเก่ียวกับนางโจเซฟที่อยู่ในห้อง 

251 อาการส�าคัญ มีอาการหายใจตื้น ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาใหม่”

Background (ความเป็นมา)

ผู้ป่วยมีความเป็นมาหรือบริบททางคลินิกอย่างไร

“ผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 62 ปี ได้รับการผ่าตัดช่องท้องมา 1 วัน ไม่มี

ประวัติของโรคหัวใจหรือโรคทางเดินหายใจมาก่อน”

Assessment (การประเมิน)

ฉันคิดว่าปัญหาที่พบเป็นปัญหาอะไร

“เสยีงปอดข้างขวาลดลงและยงัมีอาการเจบ็ คงต้องตรวจสอบในเร่ือง

ของถุงลมปอดแตก”

Recommendation (ข้อเสนอแนะ)

ฉันต้องท�าอะไรที่จะแก้ไข

“ฉันรู้สึกเป็นอย่างมากว่าผู้ป่วยควรต้องถูกประเมินเด๋ียวนี้ คุณ

สามารถมาได้ทันทีได้หรือไม่”

หากสมาชิกของทีมรู้สกึว่า ไม่ได้รับการตอบสนองทนัทต่ีอค�าร้องขอ 

เขาควรหาความช่วยเหลอื และขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าท่ีคนอืน่ทีอ่าวโุสกว่า

กำรร้องเรียก (Call-out) 

การร้องเรียกให้มาช่วย เป็นกลยุทธ์ในการส่ือสารข้อมูลทีส่�าคญัหรือ

ข้อมูลที่วิกฤต แก่สมาชิกของทีมทุกคนพร้อมๆ กันในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เทคนคินีช่้วยให้สมาชกิของทีมคาดการณ์ถงึสิง่ทีจ่ะต้องท�าต่อ และก�าหนด

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละคน ตวัอย่างของการร้องเรยีกระหว่างผูน้�า

ทีมและแพทย์ประจ�าบ้าน แสดงดังข้างล่างนี้

ผู้น�า: ทางเดินหายใจเป็นอย่างไรบ้าง

แพทย์ประจ�าบ้าน: ทางเดินหายใจโล่งดี



374  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

ผู้น�า: เสียงหายใจ

แพทย์ประจ�าบ้าน: เสียงหายใจข้างขวาลดลง

ผู้น�า: ความดันโลหิตเป็นเท่าใด

แพทย์ประจ�าบ้าน: ความดัน 96/92

กำรตรวจสอบกลับ (Check-back)

เป็นเทคนิคที่ง่ายๆ ที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับเข้าใจข้อมูลที่ส่งไปดัง

ที่ผู้ส่งตั้งใจ [23]

ขั้นที่ 1: ผู้ส่ง เริ่มส่งข้อความ

ขั้นที่ 2: ผู้รับ ยอมรับข้อความและให้ข้อมูลกลับ

ขั้นที่ 3: ผู้ส่ง ท�าการตรวจสอบซ�้าอีกครั้ง เพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่

ส่งไปเข้าใจได้ถูกต้อง

แพทย์: ให้ยา เบนนาดริล ไอวี (Benadryl IV) จ�านวน 25 มิลลิกรัม

พยาบาล: ให้ยา เบนนาดริล ไอว ีจ�านวน 25 มิลลิกรัม ถกูต้องหรือไม่ 

แพทย์: ถูกต้องแล้ว

กำรรับหรือกำรส่งเวร (Hand-over or hand-off)

การรับหรือการส่งเวร เป็นช่วงเวลาที่มีความส�าคัญมากในการ

แลกเปล่ียนข้อมูลที่ถูกต้อง ความผิดพลาดในการสื่อสารสามารถส่งผล

ให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และผู้ป่วยอาจต้องทนทุกข์ทรมาน

จากเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ การส่งเวร หมายถึงการส่งต่อความรับ

ผิดชอบและภาระผูกพันเชิงวิชาชีพในบางเรื่องหรือทั้งหมดของการรักษา

ผูป่้วยคนหนึง่หรือทัง้กลุ่ม ไปยังอกีคนหนึง่หรืออกีกลุ่มวชิาชพีหนึง่มาดูแล 

อาจเป็นการชัว่คราวหรอืเป็นการถาวร “แท่งไม้น�าจงัหวะดนตร ี(I pass the 

baton)” เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยการส่งต่อผู้ป่วยได้ถูกต้องในเวลาอันจ�ากัด
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I Introduction แนะน�าตัวเอง บทบาทและงานของคุณ และชื่อของผู้ป่วย

P Patient ชื่อผู้ป่วย สิ่งยืนยันเอกลักษณ์ อายุ เพศ และสถานที่อยู่

A Assessment อาการส�าคัญในปัจจุบัน สัญญาณชีพ อาการ และการวินิจฉัย

S Situation สภาวะ/สถานการณ์ รวมท้ัง รหสับ่งสภาวะที ่(ไม่) แน่นอน การเปล่ียนแปลง
เมื่อเร็วๆ นี้ และการตอบสนองต่อการรักษา

S Safety concerns ผล/รายงานทางห้องปฏิบัติการที่ส�าคัญ ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ประวัติภูมิแพ้ และค�าเตือน (alerts) (หกล้ม การแยกเดี่ยว และอื่นๆ)

The

B Background โรคที่มีร่วม การป่วยในครั้งก่อน ยาที่ใช้ในปัจจุบัน และประวัติครอบครัว

A Actions ได้ท�าอะไรไปแล้ว หรือต้องการให้ท�าอะไร ให้เหตุผลสั้นๆ มาด้วย

T Timing ระดับความเร่งด่วน และบอกกรอบเวลาอย่างชัดเจน และระดับความส�าคัญ
ของสิ่งที่ต้องด�าเนินการ

O Ownership ระบุผู้รับผิดชอบ (คน/ทีม) รวมทั้งผู้ป่วย/ครอบครัว

N Next ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
มีแผนการอะไรบ้าง
มีแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่

กำรยุติควำมเห็นที่ไม่ตรงกันและข้อขัดแย้ง 16

ความสามารถในการยตุข้ิอขดัแย้งหรือความเหน็ทีไ่ม่ตรงกันของทมี 

มีความส�าคัญท่ีจะท�าให้การปฏิบัตงิานเป็นทมีประสบความส�าเร็จ นีอ่าจเป็น

สิง่ท่ีท้าทายมากส�าหรับสมาชกิผูอ้าวโุสน้อยดังเช่นนกัศกึษา หรือในทีมทีมี่

ล�าดับชั้นการปกครองมาก 

อย่างไรก็ตามมีความส�าคญัอย่างย่ิงส�าหรับสมาชกิทกุคนในทมีท่ีจะ

มีความรู้สึกว่า เขาสามารถพูดแสดงความคิดเห็น เมื่อเห็นอะไรบางสิ่งบาง

อย่าง ที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

วิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยสมาชิกของทีมได้

แสดงความกังวลออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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ควำมปลอดภัยทำงจิตวิทยำ

เรือ่งนีเ้ป็นระดับทีค่นคดิว่าสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิานจะน�าไป

สู่การเกิดความเสี่ยงระหว่างคน [24]

กฎกำรเรียกร้องสองครั้ง (Two-challenge rule)

กฎการเรียกร้องสองคร้ังถกูออกแบบมา เพือ่สร้างพลงัให้แก่สมาชกิ

ในทมีทุกคนทีจ่ะหยุดกิจกรรมใดกจิกรรมหนึง่ หากเขารู้สกึหรือพบร่องรอย

ทีจ่ะท�าให้เกดิปัญหาในเร่ืองความปลอดภยั อาจมีหลายคร้ังทีส่มาชกิในทมี

ท�าแล้วแต่ไม่ได้รับความสนใจ เร่ืองนี้จึงต้องการคนใดคนหนึ่งมาส่งเสียง

แสดงความห่วงใย โดยกล่าวถึงความรู้สึกนั้นอย่างน้อยสองคร้ัง หากคร้ัง

แรกยังไม่ได้รบัความสนใจ (ดังน้ันจงึเป็นชือ่กฎนี ้“กฎการเรียกร้องสองคร้ัง”) 

ความพยายามสองครั้งนี้อาจมาจากคนๆ เดียวกัน หรือคนอื่นในทีมก็ได้

การเรียกร้องครั้งที่หนึ่งควรอยู่ในรูปของค�าถาม

พยาบาล: ฉันรู้สึกเป็นห่วงนางโจนส์เตียง 23 เธอดูไม่สบาย อาการ

ของเธอดูเหมือนไม่ปกตติามท่ีเคยเป็นมาก่อน คุณช่วยดูให้หน่อยได้หรือไม่

การเรียกร้องครั้งที่สอง ควรได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของทีม

ที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน

พยาบาล: ฉันรู้สึกเป็นห่วงนางโจนส์มากจริงๆ อาการของเธอท�าให้

ฉันกังวล ฉันคิดว่าเธอต้องได้รับการดูแลเดี๋ยวนี้เลย

โปรดระลึกเสมอว่า นี่เป็นความพยายามเรียกร้องเพื่อผู้ป่วย กลวิธี

การเรียกร้องสองคร้ังท�าให้มัน่ใจได้ว่า ความรู้สกึทีเ่ป็นห่วงผูป่้วยได้รับการ

ได้ยิน เข้าใจ และตอบรับ

สมาชิกในทีมที่ถูกเรียกร้องควรต้องตอบรับความห่วงใยนี้

แพทย์: ตามท่ีคุณได้พูดมา ดูเหมือนว่าคุณเป็นห่วงนางโจนส์เป็น

อย่างมาก ฉันจะไปดูเธอเดี๋ยวนี้ล่ะ
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หากยงัไม่บังเกิดผลใดๆ หรือยอมรับไม่ได้ ผูท่ี้ห่วงใยควรท�าส่ิงใดส่ิง

หนึง่ทีแ่รงขึน้ โดยไปพดูกบัผูน้เิทศหรือบุคคลถดัไปในสายการบังคับบัญชา

CUS

CUS เป็นตัวย่อของกระบวนการสามขั้นตอน ที่จะช่วยหยุดการ 

กระท�าที่เป็นปัญหา

I am Concerned ฉันรู้สึกห่วง

I am Uncomfortable ฉันรู้สึกอึดอัด

This is a Safety issue นี่เป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัย

ตัวย่อ DESC 

DESC อธิบายกระบวนการเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์ 

เป้าหมายคือต้องการให้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน

Describe อธิบายสถานการณ์หรือพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของ

เรื่องนี้ และให้หลักฐานหรือข้อมูลที่เป็นรูปธรรม

Express แสดงออกว่าคณุรู้สึกต่อสถานการณ์นีอ้ย่างไร และคณุรู้สกึ

ห่วงในเรื่องใด

Suggest เสนอแนะทางเลอืกอืน่ และมองหาช่องทางท่ีจะตกลงกนัได้

Consequences ระบุผลท่ีตามมาในแง่ของผลกระทบต่อเป้าหมาย

ร่วมของทีมที่ได้ตั้งไว้แล้ว หรือต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ควำมท้ำทำยต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพ 17

มีอุปสรรคทีจ่�าเพาะในการจดัตัง้และการรักษาการปฏิบัตงิานเป็นทมี

ที่มีประสิทธิภาพในการบริการสุขภาพ อุปสรรคบางประการมีดังนี้ 

บทบำทที่เปลี่ยนไป

ในสภาพแวดล้อมของการบริการสุขภาพ หลายๆ แห่งมีการ

เปล่ียนแปลงและซ้อนกันของบทบาทต่างๆ ของผูใ้ห้บรกิารสุขภาพ ตวัอย่าง

เช่น การเปล่ียนแปลงบทบาทของผดุงครรภ์ เจ้าหน้าที่รังสีผู้อ่านฟิล์ม

เอกซเรย์ พยาบาลท่ีท�าการส่องกล้องตรวจล�าไส้ใหญ่ ทนัตภบิาลทีท่�าหน้าที่
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ถอนฟันและท�าหัตถการป้องกันขั้นพื้นฐาน พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาล

ผดุงครรภ์ และเภสัชกรผู้ท�าหน้าที่จ่ายยา บทบาทที่เปล่ียนไปน้ีท�าให้เกิด

การท้าทายต่อทีม ในแง่ของการจัดสรรและการยอมรับบทบาท นอกจากนี้

อาจมีสมาชิกของทีมบางคนไม่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะทางใดๆ เช่น ผู้ช่วย

ทนัตแพทย์ พนกังานผูช่้วยพยาบาล หรือผูช่้วยงานอืน่ๆ คนเหล่านีเ้ป็นคน

ทีมี่ความส�าคัญต่อทมี และควรถกูโค้ช และการสนบัสนนุในฐานะสมาชกิทมี

ที่เท่าเทียมกัน ในบางกรณีเขาอาจได้รับมอบหมายงานท่ีเขาไม่เคยได้รับ

การฝึกอบรมมา หากมีเหตุการณ์เช่นนี้ เขาควรจะได้รับการเตรียมพร้อม

และการสนับสนุนที่เหมาะสม

กำรเปลี่ยนแปลงในสถำนบริกำร

ธรรมชาติของงานบริการสุขภาพก�าลังเปลี่ยนไปในหลายๆ ทาง 

ได้แก่ การบรกิารดูแลโรคเร้ือรัง ณ สถานบริการในชมุชน และการท�าผ่าตดั

บางชนิดที่แผนกผู้ป่วยนอก การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการการพัฒนาทีมใหม่

ขึ้นมา และการปรับเปลี่ยนทีมเดิมที่มีอยู่แล้ว

ล�ำดับชั้นกำรปกครองของกำรบริกำรสุขภำพ

ธรรมชาติของการบริการสุขภาพมีการปกครองเป็นล�าดับชั้นที่เข้ม

แข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยขัดขวางการปฏิบัติงานเป็นทีมที่ดีและที่มีประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนควรได้รับการพิจารณา ผู้น�าทีมไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นแพทย์ ในขณะที่มีการยอมรับมากข้ึนว่าการปฏิบัติงานเป็นทีม

มีความส�าคัญในการบริการสุขภาพ แต่ส่ิงน้ียังไม่สามารถน�าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงในการปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศที่วัฒนธรรม

ตามปกตขิองการสือ่สารยงัไม่ได้ยอมรบัอย่างเป็นธรรมชาตขิองการปฏิบัติ

งานเป็นทีม

ธรรมชำติของแต่ละคนในกำรบริกำรสุขภำพ

วิชาชีพบริการสุขภาพในหลายๆ สาขา เช่น การพยาบาล การ 

ทนัตกรรม และการแพทย์ อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์แบบหนึง่ต่อหนึง่

ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยอย่างเป็นเอกเทศ ในขณะท่ีความสัมพันธ์ใน
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ลักษณะเช่นน้ียังคงมีคุณค่าท่ีส�าคญั แต่ถกูท้าทายด้วยหลักการหลายๆ เร่ือง

ของการปฏิบัติงานเป็นทีมและการดูแลแบบร่วมกัน เรื่องนี้เป็นที่สังเกตได้

ในหลายระดับ ตัง้แต่แพทย์ในคลินกิไม่อยากแบ่งปันให้ข้อมูลการดูแลผูป่้วย 

ไปจนถึงเรื่องทางด้านกฎหมายการแพทย์ของการดูแลแบบทีม

 

ควำมไม่มั่นคงของทีม

ดังที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ ทีมบริการสุขภาพมีธรรมชาติของการ

เปล่ียนแปลงบ่อย ทีมมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(เช่น ทีมกู้หัวใจล้มเหลว) การรวมตัวแบบช่ัวคราวนี้เองจึงจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญอย่างมากกับคุณภาพของการฝึกอบรมเพื่อเป็นสมาชิกของ

ทีม ความท้าทายที่ตามมาในการบริการสุขภาพคือ การศึกษาและการฝึก

อบรมไม่ได้รับความสนใจมากพอด้วยเหตท่ีุผูป้ฏิบัตงิานมักมุ่งเน้นเร่ืองของ

การให้บริการ 

กำรเกิดอุบัติเหตุในภำคอุตสำหกรรมอื่น 18

จากการทบทวนการเกิดอบัุตกิารณ์ทีเ่ป็นท่ีกล่าวขวญัถงึ เช่น หายนะ

ทางการบิน ท�าให้สามารถแยกความล้มเหลวของการปฏิบัติงานเป็นทีม

ที่มีส่วนท�าให้เกิดอุบัติเหตุออกเป็น 3 แบบหลัก ได้แก่ การแบ่งบทบาท

หน้าที่ไม่ชัดเจน การขาดการประสานงานที่ชัดเจน และความผิดพลาดใน

การสื่อสาร [18,25]

กำรประเมินสมรรถนะของทีม 19

การประเมินสมรรถนะของทีมแต่ละทีมเป็นขั้นตอนส�าคัญในการ

ปรับปรุงสมรรถนะ วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของทีมมีหลากหลายวิธ ี

[18,26,27] ทีมอาจถูกประเมินได้โดยการใช้สถานการณ์จ�าลอง ใช้วิธีการ

สังเกตโดยตรงในการปฏิบัติจริง หรือใช้วิธีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานเป็น

ทีม ดังได้อธิบายข้างล่างนี้ในเรื่องของการสอนการปฏิบัติงานเป็นทีม

การประเมินทีมสามารถท�าได้ท้ังในระดับปัจเจก และในระดับทีม 

การประเมินอาจท�าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือโดยเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ให้คะแนน

ของสมรรถนะ
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การวิเคราะห์สไตล์การเรียนรู้หรือทักษะในการแก้ปัญหาของแต่ละ

คนที่น�ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นทีม เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หลังจากท่ีได้

ท�าการประเมินสมรรถนะของทีม [28]

สรุปเรื่องที่นักศึกษำต้องรู้ 20

การปฏิบัติงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ต้อง

มีความเข้าใจถึงลักษณะของทีมที่ประสบความส�าเร็จ ในขณะเดียวกัน

ต้องมีความรู้วิธีปฏิบัติงานของทีม และรู้วิธีท่ีจะรักษาความเป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป มีเครื่องมือหลายชนิดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่

จะสนับสนุนการสื่อสารและการปฏิบัติงานของทีม เช่น ISBAR, call-out, 

check-back และ “I pass the baton” (ตามที่กล่าวในรายละเอียดมาก่อน

หน้านี้) 

เรื่องที่นักศึกษำต้องท�ำเพื่อน�ำหลักกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมไปใช้ 21 22 23

นักศึกษาสามารถน�าการปฏิบัติงานเป็นทีมไปใช้ได้ทันทีท่ีเขาเร่ิม

การเรียน หลายหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใช้การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน หรือใช้การอภปิรายกลุ่มย่อย ซึง่ต้องการให้นกัศกึษาปฏิบัติ

งานร่วมกันเป็นทีมเพือ่จะเรยีนรู้และแก้ปัญหา จากกิจกรรมเหล่านีจ้ะท�าให้

นักศึกษาเร่ิมเข้าใจวิธีปฏิบัติงานของทีม และรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงที่ท�าให้กลุ่ม

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ท่ีจะแบ่งปันข้อมูล ต�ารา และ

บันทกึการบรรยาย เป็นผูเ้บิกทางการแบ่งปันข้อมูลผูป่้วยและผูม้ารบับริการ

พงึตระหนกัว่ำค่ำนยิมและสมมุติฐำนของคนๆ หนึง่ ส่งผลต่อปฏสัิมพันธ์

กับสมำชิกคนอื่นๆ ได้

นักศึกษาเรียนรู้จากการสังเกตความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรวิชาชีพสุขภาพต่างๆ เขาต้องตระหนักว่า แม้ว่าทีม 

จะประกอบด้วยสมาชิกท่ีบุคลิกต่างกันและสไตล์การปฏิบัติงานต่างกัน 

แต่ก็ไม่จ�าเป็นว่าจะท�าให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม 

จุดเด่นและจุดด้อยของสมาชิกแต่ละคนในทีมจะเป็นตัวเสริมกัน ที่จะท�าให้

การบริการมีคุณภาพที่ดีและปลอดภัย
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พึงตระหนักถึงบทบำทของสมำชิกในทีมและปัจจัยด้ำนจิตสังคม

ว่ำ ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ของทีมอย่ำงไร และสังเกตผลที่มีต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของสมำชิกในทีม

เป็นเร่ืองยากส�าหรับนักศึกษา (รวมท้ังแพทย์ผู้ปฏิบัติ) ที่จะชื่นชม

บทบาทของบุคลากรวิชาชพีสุขภาพอืน่ๆ ในทมี หรือวธิกีารทีท่มีตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลง หรือปัจจยัทางด้านจติสงัคมต่างๆ นกัศกึษาควรได้รับ

การกระตุน้ให้สังเกตการปฏิบัตงิานของทีมอย่างมีโครงสร้าง สงัเกตบทบาท

ของแต่ละคนทีแ่สดงอยู ่และการบทบาทเหล่านีมี้ความสมัพนัธ์กนัลกัษณะ

ส่วนบุคคลและวิชาชีพของแต่ละคนอย่างไร กระตุ้นให้นักศึกษาได้พูดคุย

กับสมาชกิของทีมหลายๆ คน เก่ียวกบัประสบการณ์การปฏิบัตงิานในทมี 

อาจารย์เองสามารถสร้างความม่ันใจได้ว่านักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของทีม  

และปฏิบัตงิานตามบทบาทท่ีก�าหนดให้ได้ เพือ่ทีเ่ขาจะได้สังเกตกระบวนการ

เหล่านีจ้ากภายใน จ�าเป็นอย่างย่ิงทีส่มาชกิของทีมทกุคนต้องเข้าใจบทบาท

และหน้าท่ีของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ เพือ่ท่ีจะได้มีการส่งต่อและการรักษาที่

เหมาะสมให้แก่ผูป่้วย

กำรน�ำผู้ป่วยมำเป็นสมำชิกของทีมด้วย

เม่ือนักศึกษาสัมภาษณ์ผู้ป่วย ซักประวัติ ท�าหัตถการ หรือให้การ

ดูแลรักษา เขาควรหาเวลาที่จะส่ือสารและสร้างความผูกพันกับผู้ป่วย 

อาจพูดคุยกับผู้ป่วยถึงงานที่ท�าอยู่ หรือพูดคุยถึงความวิตกกังวล หรือ

ปัญหาของเขาและของผู้ดูแล นักศึกษาสามารถให้ผู้ป่วยเข้ามาร่วมในการ

ตรวจในคลินิกหรือในหอผู้ป่วย และอาจเชิญผู้ป่วยเข้ามาร่วมในเวลาท่ีท�า

กิจกรรมโดยถามขอความเหน็ของทีมว่าจะให้ผูป่้วยเข้าร่วมในการอภปิราย

ได้อย่างไร

กำรใช้เทคนิคกำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน กำรแก้ไขควำมขัดแย้ง 

กำรใช้เทคนิคกำรส่ือสำรและกำรเปลี่ยนแปลงที่เหมำะสม และกำร

สังเกตพฤติกรรม

นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบัตสิมรรถนะเหล่านีไ้ด้ ท้ังในการปฏิบัตงิาน

กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม หรือกับทีมดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาเรียนตามโปรแกรม 
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และมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น รายละเอียดข้างล่างนี้ เป็น

ตัวอย่างแบบฝึกหัดของการปฏิบัติงานเป็นทีม ซึ่งสามารถน�ามาใช้ได้กับ

กลุ่มของนักศึกษาและกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะค้นหาสไตล์การเป็นผู้น�า 

เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง และทักษะการสื่อสาร นักศึกษาสามารถ

เรียนรู้หรือมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการ

ที่บุคลากรวิชาชีพรู้สึกว่าปลอดภัยแค่ไหน ในการที่จะหยิบยกประเด็นหรือ

ปัญหาขึ้นมาคุยกับทีมหรือผู้น�าทีม

มีข้อคิดที่มีประโยชน์หลายข้อที่จะช่วยนักศึกษาปรับปรุงทักษะการ

สื่อสาร นักศึกษาสามารถเร่ิมฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานเป็นทีมท่ีดีได้ตั้งแต่

เริ่มต้นเข้ารับการฝึกอบรม การสื่อสารที่ชัดเจนและให้ความเคารพกันเป็น

พื้นฐานท่ีส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานเป็นทีมที่ดี นักศึกษาควรแนะน�าตัว

เองก่อนเสมอแก่ผู้ป่วยและทีม หรือคนอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานด้วย แม้ว่าจะ

ปฏิบัติงานด้วยกันเพียงไม่กี่นาที พยายามจ�าชื่อสมาชิกในทีมและน�าไปใช้ 

บางคนไม่ใส่ใจที่จะจ�าชื่อสมาชิกในทีมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ�า 

เช่น พนกังานด้านต่างๆ โดยเช่ือว่าเขาไม่มีความส�าคญั อย่างไรกต็ามความ

สมัพนัธ์ของทีมจะดีขึน้ หากเป็นการเรยีกชือ่บุคคลแทนการเรียกตามสาขา

วิชาชีพ เช่น “พยาบาล” หรือ “ผู้ช่วย” เมื่อมอบงานให้ผู้อื่น โปรดมองที่เขา 

และให้ม่ันใจว่าเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ที่ท�าให้เขาสามารถปฏิบัติงาน 

ของเขาได้ การพูดขึ้นมาลอยๆ ในอากาศเป็นการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย 

เพราะไม่รู้ว่าท่านก�าลังพดูกับใคร ควรใช้ภาษาเป็นแบบภววสิยั (objective) 

ไม่ใช้ภาษาที่เป็นแบบอัตวิสัย (subjective)

ทวนค�าสั่งและปิดการสื่อสาร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลการดูแล 

ผู้ป่วย และกล่าวให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

พยาบาล: นายบราวน์ก�าลังจะไปเอกซเรย์

นักศึกษา: ดังนั้นเราจะพานายบราวน์ไปเอกซเรย์เดี๋ยวนี้

ถามเพื่อความชัดเจนในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าฟังแล้วดูไม่มีเหตุผล ถาม

ค�าถามและขอความชัดเจน แสดงความชัดเจนถึงบทบาทของตนเองใน

สถานการณ์ที่ต่างกัน
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พยาบาล: นายบราวน์ก�าลังจะไปเอกซเรย์

นักศึกษา: ดังนั้นเราจะพานายบราวน์ไปเอกซเรย์เดี๋ยวนี้

พยาบาล: ใช่

นักศึกษา: ใครจะเป็นคนพานายบราวน์ไปเอกซเรย์

กล้าทีจ่ะแสดงออกเม่ือจ�าเป็น เร่ืองนีเ้ป็นเรือ่งทีย่ากเหมือนกันท่ัวโลก 

แต่หากผูป่้วยได้รับบาดเจบ็รุนแรง บุคลากรวชิาชพีรวมท้ังนกัศกึษาก็จ�าเป็น

ต้องพูดขึ้นมา แพทย์ผู้อาวุโสจะรู้สึกขอบคุณในภายหลัง หากผู้ป่วยคนใด

คนหนึ่งของเขาสามารถหลีกเล่ียงจากเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

ได้ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ขอให้มุ่งประเด็นไปที่ “อะไร” คือสิ่งที่ถูกต้อง

ส�าหรับผู้ป่วย มิใช่ถามถึง “ใคร” ถูกหรือผิด

พดูสรุปงานให้แก่ทมีก่อนเร่ิมปฏิบัตงิาน และพดูสรุปอกีคร้ังหลงัจาก

ปฏิบัตงิานเสรจ็ สิง่นีช่้วยให้สมาชกิทกุคนในทมีมีก�าลังใจ และมีส่วนร่วมใน

การอภิปรายถึงสิ่งต่างๆ ที่ผ่านไป และมีอะไรที่จะท�าต่างไปจากเดิม หรือดี

กว่าเดิมได้ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

กรณีศึกษา
กำรสื่อสำรผิดโดยทีม

กรณีศึกษานี้ชี้ให้เห็นความส�าคัญว่า การปฏิบัติงานเป็นทีมที่

บกพร่อง มีส่วนท�าให้ผู้ป่วยได้รับผลเสียได้อย่างไร

แพทย์คนหนึ่งข้ึนปฏิบัติงานวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกของการ

ปฏิบัติงานท่ีแผนกฉุกเฉิน เวลาปฏิบัติงานของเขาส้ินสุดลงหนึ่งชั่วโมง

ก่อนหน้านีแ้ล้ว แต่แผนกฉกุเฉนิมีงานยุง่มาก หวัหน้าแพทย์ประจ�าบ้านจงึ

ขอร้องให้เขาอยูต่่อ ช่วยดูผูป่้วยคนสุดท้ายให้ด้วย ผูป่้วยเพศชายอาย ุ18 ปี 

ผูป้กครองน�าส่งโรงพยาบาลโดยแน่ใจว่าบุตรชายของเขาได้รับยาเกินขนาด 

มารดาบอกว่าพบขวดยาพาราเซตามอลที่ว่างเปล่า ท้ังที่วันก่อนหน้านี้ยา

ยังมีเต็มขวด เขาเคยได้ยาเกินขนาดและอยู่ภายใต้การดูแลของจิตแพทย ์

เขายืนกรานว่าเขากินยาเข้าไปแค่ 2 เม็ดเท่านั้นเพื่อแก้อาการปวดศีรษะ 

เขาบอกว่าเขาท�ายาที่เหลือหกลงกับพื้นและได้ทิ้งยาไป ผู้ปกครองกล่าว
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ว่าพบขวดยาเปล่าเมื่อ 6 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ และมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่น่ากินยา

มานานกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนที่เขาจะพบขวด (นั่นคือ 10 ชั่วโมงก่อนหน้านี้)

แพทย์อธิบายว่า การท�าการล้างท้องไม่น่าจะมีประโยชน์ เขาจึงได้

เจาะเลือดแทน เพื่อหาระดับยาพาราเซตามอลและแอสไพริน เขาได้บอก

ห้องปฏิบัติการว่าให้โทรมาบอกทันทีเม่ือได้ผล นักศึกษาพยาบาลอยู่ท่ี

โต๊ะในขณะเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการโทรมาแจ้งผล เธอเขียนผลลงในสมุด

บันทึกการรับโทรศัพท์ ระดับซาลิไซเลทเป็นลบ เม่ือมาถึงผลระดับยา

พาราเซตามอลเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแจ้งว่า “สอง” แล้วหยุด และพูด

ต่อว่า “หนึ่ง สาม” นักศึกษาพยาบาลพูดซ�้า “สองจุดหนึ่งสาม” และวางหู

โทรศัพท์ และบันทึก “2.13” เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไม่ได้บอกว่าระดับนี้

เป็นพษิหรือไม่ และไม่ได้เชค็ว่านกัศกึษาพยาบาลเข้าใจหรือไม่ เม่ือหมอมา

ทีโ่ต๊ะ พยาบาลอ่านผลให้ทราบ หมอดูกราฟทีเ่ขาได้จดุไว้ก่อนหน้านีแ้ล้วบน

กระดาน ที่แสดงถึงวิธีการรักษาการกินยาเกินขนาด

มแีนวปฏิบัติในการรักษาการกนิยาพาราเซตามอลเกนิขนาดอยู่บน

กระดานด้วย แต่มีแผ่นบันทึกช่วยจ�ามาบังไว้ กราฟแสดงให้เห็นว่าระดับ

ยา 2.13 นั้นต�่ามากไม่จ�าเป็นต้องรักษา แพทย์คนนั้นคิดอยู่ชั่วขณะว่าจะ

บอกหัวหน้าแพทย์ประจ�าบ้านแต่เธอก็ยุ่งมาก ดังน้ันเขาจึงบอกนักศึกษา

พยาบาลแทน ให้รับผู้ป่วยไว้รักษาคืนนี้ เพื่อที่จิตแพทย์จะได้มาตรวจใน

วันรุ่งขึ้น แพทย์คนนั้นออกเวรไป ก่อนที่การรายงานผลจะออกมาจากห้อง

ปฏิบัติการคือ “213” ความผิดพลาดนี้มิได้มีการตรวจพบ จนกระทั่ง 2 วัน

ผ่านไป ผูป่้วยเริม่มีอาการตบัวายทีแ่ก้ไขไม่ได้แล้ว แพทย์ไม่สามารถหาตบั

มาท�าการปลูกถ่ายให้ใหม่ได้ ผู้ป่วยเสียชีวิตในหนึ่งสัปดาห์ต่อมา หากเขา

ได้รับการรักษาตั้งแต่ที่ห้องฉุกเฉิน เขาคงไม่เสียชีวิต

แพทย์คนนั้นได้รับข้อมูลจากที่ปรึกษาในวันจันทร์ เม่ือเขากลับมา

ปฏิบัตงิานท่ีแผนกใหม่ และในขณะทีเ่ขาอยูใ่นอาการชอ็ค เขาอธบิายว่าเขา

ได้ตัดสินใจเช่นนั้นโดยคิดว่าผลทางห้องปฏิบัติการนั้นถูกต้อง เขายอมรับ

ว่าเขาไม่ได้ตระหนักว่า ระดับยาพาราเซตามอลนั้นไม่เคยมีรายงานเป็น

จดุทศนยิม เนือ่งจากเขามองไม่เหน็มาตรฐานในการรักษาเพราะถกูบัง เขา

จงึไม่ได้ให้ความส�าคัญท่ีจะเริม่การรกัษาก่อนท่ีผลทางห้องปฏิบตักิารจะออก 

หากดูตามประวัติของผู้ป่วยก็น่าเชื่อถือได้ว่าผู้ป่วยอาจได้รับยาเกินขนาด 
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แม้ว่าข้อมูลจะขัดแย้งกัน

อาจเป็นการไม่ยุตธิรรมทีจ่ะต�าหนแิพทย์ นกัศกึษาพยาบาล หรือเจ้า

หน้าทีห้่องปฏิบัตกิารเป็นรายบุคคล จดุอ่อนท่ีแท้จรงิคือ การขาดการตรวจ

สอบความปลอดภยัในระบบการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร กรณนีี้

อย่างน้อยทีส่ดุคนสามคนทีท่�าผดิคนละเล็กคนละน้อยเป็นล�าดับ และระบบ

ก็ล้มเหลวที่จะตรวจพบได้

กิจกรรม

- เขียนผังแสดงของการไหลของข้อมูล (information flow) ระหว่าง

บุคลากรวิชาชีพในเรือ่งนี ้และชีใ้ห้เหน็จดุส�าคัญท่ีท�าให้การสือ่สาร

ผิดพลาด

- อภิปรายถึงว่าแพทย์และนักศึกษาพยาบาลน่าจะมีความรู้สึก

อย่างไร และมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ 

โดยไม่ใช้วิธีการต�าหนิ

แหล่งข้อมูล: National Patient Safety Agency. London, Department of 

Health, 2005. Copyright and other intellectual property rights in this 

material belong to the NPSA and all rights are reserved. The NPSA 

authorises health-care organizations to reproduce this material for 

educational and non-commercial use.

ควำมล้มเหลวของกำรส่งต่อข้อมูลระหว่ำงศลัยแพทย์และกำรยืนยัน

สมมุติฐำน เป็นผลให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย

ตวัอย่างนีช้ี้ให้เหน็ความส�าคัญของการหมุนเวยีน (dynamics) แพทย์

ผ่าตัดฝึกหัดกับศัลยแพทย์และการเข้าๆ ออกๆ ห้องผ่าตัดของศัลยแพทย์ 

สามารถท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร

ก่อนท่ีจะน�าผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเพื่อท�าการผ่าตัดเบ่ียงกระเพาะ

อาหาร (gastric bypass) พยาบาลคนท่ีหนึ่งรายงานให้กับพยาบาลคนที่

สองว่า “ผู้ป่วยแพ้มอร์ฟีนและลวดเย็บแผล” ข้อมูลนี้ได้มีการแจ้งซ�้าอีกครั้ง



386  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

แก่ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ก่อนที่จะเริ่มลงมือผ่าตัด

เมื่อการผ่าตัดใกล้สิ้นสุดลง ศัลยแพทย์ออกจากห้องผ่าตัด ปล่อยให้

แพทย์เฟลโลว์ (fellow) ทางศัลยกรรมคนหนึ่งและแพทย์ประจ�าบ้านสอง

คนท�าต่อให้เสร็จ ต่อมาแพทย์เฟลโลว์ก็ออกจากห้องผ่าตดั ปล่อยให้แพทย์

ประจ�าบ้านสองคนปิดแผลผ่าตดั แพทย์ประจ�าบ้านศลัยกรรมสองคนนัน้ได้

ท�าการเย็บแผลผ่าตัดโดยใช้ลวดเย็บแผลไปตามความยาวของแผลผ่าตัด 

เขาเยบ็แผลผ่าตดัทีส่่องกล้องสามแผลด้วยลวดเย็บแผลเช่นกัน เม่ือแพทย์

ประจ�าบ้านเริ่มท�าการเย็บโดยใช้ลวดเย็บแผล มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งได้

ส่งกระดาษแผ่นหนึง่จากแฟ้มผูป่้วยให้แก่แพทย์ประจ�าบ้าน นกัศึกษาแพทย์

ได้แตะไหล่แพทย์ประจ�าบ้านหนึ่งในนั้น ชูกระดาษนี้ให้อ่าน และกล่าวว่า

ผู้ป่วยแพ้ลวดเย็บแผล แพทย์ประจ�าบ้านดูที่กระดาษแผ่นนั้น และกล่าวว่า 

“ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะแพ้ลวดเย็บแผล”

ศลัยแพทย์กลับเข้ามายังห้องผ่าตดัในขณะท่ีแพทย์ประจ�าบ้านก�าลัง

ปิดแผลผ่าตัดด้วยลวดเย็บแผล เขามองมาท่ีแพทย์ประจ�าบ้านที่ก�าลังปิด

แผลผ่าตัด และเขาบอกกับแพทย์ประจ�าบ้านว่าผู้ป่วยไม่ต้องการลวดเย็บ

แผล และบอกว่าแพทย์ประจ�าบ้านควรเอาลวดเย็บแผลออก และใช้การเย็บ

แผลผ่าตดัแทน ศัลยแพทย์ขอโทษทีลื่มบอกว่าผูป่้วยแพ้ลวดเยบ็แผล แพทย์

ประจ�าบ้านคนหนึ่งถามว่า มีการแพ้ลวดเย็บแผลได้ด้วยหรือ ศัลยแพทย์

กล่าวขึ้นว่า “นั่นไม่ใช่เรื่องส�าคัญ แต่ผู้ป่วยได้รับการยืนยันว่าแพ้” ท�าให้

แพทย์ประจ�าบ้านต้องเอาลวดเย็บแผลออกหมด และใช้การเย็บแผลด้วย

ไหมแทน ซึ่งก็ต้องกินเวลาไปอีก 30 นาที

อภิปราย

- อภิปรายว่ากรณีนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การส่ือสารท่ีชัดเจนระหว่าง

สมาชกิทัง้หมดในทมีมีความส�าคัญได้อย่างไร รวมไปถงึเร่ืองความ

จ�าเป็นและความปรารถนาของผู้ป่วย

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical 

Schools. Case supplied by Lorelei Lingard, Associate Professor, 

University of Toronto, Toronto, Canada.
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กำรช่วยชีวิตอย่ำงฉุกเฉินต้องกำรกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม

กรณีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการเตรียมทีมเพื่อให้การ

ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้รหัสสีน�้าเงินหรือคือการช่วย

ชีวิตอย่างฉุกเฉิน

ไซมอน (Simon) เป็นแพทย์เวร ขณะท่ีก�าลังรับประทานอาหาร 

กลางวนัในโรงอาหาร ซึง่เป็นเวลาทีส่ายมากแล้ว เม่ือทานไปได้คร่ึงหนึง่ก็มีเสียง

ประกาศในระบบเสียงตามสายของโรงพยาบาลว่ามีผูป่้วยหวัใจหยดุเต้น เขาว่ิง

ไปข้ึนลิฟท์ท่ีจะข้ึนไปยังหอผูป่้วยทีอ่ยูช่ัน้ห้าซึง่เป็นจดุท่ีผูป่้วยอยู่ ขณะนัน้ 

เป็นชัว่โมงเร่งด่วนและมีคนใช้ลฟิท์มาก กว่าเขาจะมาถงึพยาบาลก็ได้น�าผูป่้วย 

ใส่รถเขน็ และพยาบาลอกีคนก็ได้ให้ออกซเิจนครอบจมูกให้แก่ผูป่้วยแล้ว

หมอตะโกนว่า “แรงดันโลหิต ชีพจร และอัตราการเต้นของหัวใจ 

เป็นเท่าใด” 

พยาบาลคนหนึง่หยบิสายวดัความดนัโลหติและเริม่ทีจ่ะอดัลมเข้าไป 

พยาบาลอีกคนให้ออกซิเจนครอบจมูก พยายามคล�าชพีจรท่ีข้อมือของผู้ป่วย 

หมอตะโกนขอเครือ่งวัดคล่ืนหวัใจมาตดิตวัผูป่้วย และให้เอาหวัเตยีงต�า่ลง 

พยาบาลทั้งสองคนพยายามที่จะท�าตามค�าสั่ง คนที่วัดความดันโลหิตจึง

หยุดวัดและเอาหวัเตยีงต�า่ลง ซึง่ท�าให้ออกซเิจนครอบจมูกหลดุ เพราะสาย

ถูกดึงไปติดแผงข้างเตียง

ไซมอนเร่ิมกระวนกระวาย เขาไม่รู้อัตราการเต้นของหัวใจ ผู้ป่วย 

ดูเหมือนว่าจะไม่หายใจ เครื่องวัดคล่ืนหัวใจแสดงว่าผู้ป่วยมีการเต้นของ

หัวใจเวนติเคิลผิดปกติ (ventricular fibrillation)

ไซมอนบอกให้ “กระตุ้นหัวใจด้วยไฟ 50 จูนส์” พยาบาลมองหน้า

เขาและถามว่า “อะไรนะ” “กระตุ้นหัวใจด้วยไฟ 50 จูนส์ทันที” ไซมอนตอบ 

เขาตะโกน “เรียกหมอคนอืน่มาช่วยผมเด๋ียวนี”้ ใครก็ได้ พวกเขาไม่สามารถ

ช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้

กิจกรรม

- อธิบายความสับสนในกรณีผู้ป่วยรายนี้มาให้ชัดเจน ระบุปัจจัย

ส�าคัญและผลลัพธ์
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แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools. 

Case supplied by Ranjit De Alwis, Senior Lecturer, International Medical 

University, Kuala Lumpur, Malaysia.

คนในทีมส�ำคัญทุกคน (Everyone on the team counts)

กรณนีีเ้ป็นตวัอย่างท่ีแสดงให้เหน็ว่าการริเร่ิมส่ิงใหม่ เช่น การประชมุ

สรปุของทีมเตรียมผ่าตดั ท�าให้ทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมแลกเปลีย่นข้อมูล 

เพือ่ให้เกิดผลลัพธ์ทีด่ต่ีอผูป่้วย การประชมุสรุปของทมีก่อนผ่าตดัประกอบ

ด้วย พยาบาล ศลัยแพทย์ วสัิญญแีพทย์ มาคยุกนัสัน้ๆ ก่อนผ่าตดั ถงึประเด็น

ทีส่�าคัญของผูป่้วยและขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้อง

ในการเตรียมการผ่าตัดล�าไส้เล็กส่วนล่างมาเปิดไว้ที่หน้าท้อง 

(ileostomy) ทีมจากหลายวิชาชีพมาพบกันและพูดคุยสรุปกันก่อนผ่าตัด 

ศัลยแพทย์ถามพยาบาลว่าคุณมีความเห็นอะไรหรือไม่ พยาบาลกล่าวว่า 

ผูป่้วยมีความวติกกงัวลกบัไส้เล่ือน เพือ่เป็นการตอบค�าถามนี ้ศลัยแพทย์ถาม

ผูป่้วย (ซึง่ยงัตืน่ดี) เกีย่วกับเรือ่งไส้เล่ือน ต่อมาศลัยแพทย์จงึได้อธบิายกับทีม

ห้องผ่าตดัว่า หากเขาจะท�าการผ่าตดัไส้เล่ือน เขาอาจต้องใช้ตาข่าย (mesh)

ค�าถาม

- สถานท่ีเหมาะหรือไม่ทีจ่ะคยุกนักับผูป่้วย ทีไ่ด้รับยาก่อนการผ่าตดั

ไปแล้ว

- การให้ความยินยอมในการรักษาควรเป็นลักษณะใด ค�าพูดที่ว่า 

“ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับไส้เลื่อนของเขา” มีนัยยะอะไร

- พยาบาลควรน�าเร่ืองนี้มาคุยกันก่อนที่ผู้ป่วยจะมาถึงห้องผ่าตัด

หรือไม่

- เรื่องนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานผู้ป่วยหรือไม่ เพื่อการติดตาม

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical 

Schools. Case supplied by Lorelei Lingard, Associate Professor, 

University of Toronto, Ontario, Canada.
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กรณีฉุกเฉินในห้องท�ำฟัน

กรณีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ ที่สมาชิกทุกคนควรจะได้รับ

การเตรียมมาอย่างดีพอ ที่จะปฏิบัติงานด้วยกันในกรณีฉุกเฉิน

ในขณะที่ถอนฟันกราม ผู้ป่วยเร่ิมมีอาการเหงื่อออกและมีอาการ

ซีดลง ผู้ป่วยขอให้หยุดท�าการรักษาเพราะเขารู้สึกไม่สบาย

ทนัตแพทย์หยดุท�าการถอนฟัน จดัให้ผูป่้วยนอนราบและยกขาขึน้สงู 

และต่อมาจับชีพจร และเรียกหาเครื่องมือส�าหรับกรณีฉุกเฉิน

ผูช่้วยทนัตแพทย์ท่ีเพิง่เร่ิมงานมาได้ไม่นาน ไม่มีใครบอกเธอมาก่อน

ว่าเคร่ืองมืออยู่ท่ีไหน เธอออกจากห้องท�าฟัน ปล่อยให้ทันตแพทย์อยู่คน

เดียวกับผู้ป่วยเพื่อที่จะไปหาเครื่องมือ

อาการของผู้ป่วยเลวลงอย่างรวดเร็ว ทันตแพทย์ซึ่งอยู่คนเดียวใน

ห้องโดยที่ไม่มีเครื่องมือส�าหรับกรณีฉุกเฉิน จ�าเป็นต้องเดินออกไปเพื่อขอ

ความช่วยเหลือ

สองนาทีต่อมา ทันตแพทย์กลับมาพร้อมกับผู้ช่วย (ที่หาเคร่ืองมือ

เจอแล้ว) พร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีกสองคน

ผู้ป่วยดูเหมือนว่าจะไม่หายใจแล้วในตอนนั้น ทันตแพทย์เร่ิมการ

กู้ชีพด้วยการนวดหัวใจและผายปอด (Cardiopulmonary Resuscitation: 

CPR) ผู้ช่วยโทรเรียกรถฉุกเฉิน

ทีมไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้

- จะมีวิธีการใดที่จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม 

ที่จะป้องกันการเสียชีวิตนี้

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Shan Ellahi, Patient Safety Consultant, 

Ealing and Harrow Community Services, National Health Service, 

London, UK.
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กลวิธีและรูปแบบกำรสอน
หัวข้อนี้กล ่าวถึงกลวิธีต ่างๆส�าหรับการเรียนและการฝึกหัด 

การปฏิบัติงานเป็นทีม การปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพิ่ง 

เกิดข้ึน แต่มีการศกึษาและมีทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐาน ทีส่ามารถน�ามาใช้สอนได้

ในลักษณะของการบรรยาย ความรู้ทีจ่�าเป็นต้องรู้ท่ีเขยีนมาข้างต้น สามารถ

น�ามาใช้เป็นพื้นฐานในการน�าเสนอแบบบรรยายได้

วิธีการเรียนท่ีได ้ผลดีที่ สุดในเร่ืองการปฏิบัติงานเป็นทีมคือ 

การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีม เราจึงได้น�าเสนอกิจกรรมการปฏิบัติงาน

เป็นทีมในลักษณะต่างๆ โดยการจัดนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยในสภาพท่ี

ทรัพยากรจ�ากัด

นกัศกึษาเองยงัมีประสบการณ์น้อยในการมีส่วนร่วมปฏิบัตงิานเป็น

ทมีบริการสขุภาพ เราจงึได้น�าเสนอกจิกรรมต่างๆ เพือ่ให้นกัศึกษาสามารถ

สะท้อนประสบการณ์การปฏิบัติงานเป็นทีมจากงานอื่นๆ ที่มิใช่งานบริการ

สุขภาพ

เพือ่ให้นกัศกึษาคุน้เคยกับการปฏิบัตงิานจริงของทมีบรกิารสขุภาพ 

เราจึงได้น�าเสนอกิจกรรมของทีมชนิดต่างๆ ที่คาดว่านักศึกษาจะมีส่วน

เกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น และเมื่อประกอบวิชาชีพ

จากการทบทวนอย่างเป็นระบบเม่ือเร็วๆ นี้พบว่า หลักสูตรการ

ฝึกหดัการปฏิบัตงิานเป็นทมีท่ีพฒันาข้ึนมาส�าหรับสอนนกัศกึษาแพทย์และ

แพทย์จบใหม่ สามารถช่วยให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานเป็นทีมได้ผลดีใน

ระดับปานกลางภายในระยะเวลาสัน้ๆ และได้ผลดีกว่าเม่ือมีการสอนทฤษฎี 

หรือหลักการปฏิบัติงานเป็นทีมมากขึ้นในโปรแกรมฝึกอบรม [29]

ไม่ว่าการสอนการปฏิบัตงิานเป็นทีมและโปรแกรมการฝึกอบรมใดๆ 

ควรต้องค�านึงถึงพฤติกรรมที่ยอมรับได้ในวัฒนธรรมท้องถ่ิน ที่เก่ียวกับ

การพูดแสดงความคิดเห็น และธรรมชาติของล�าดับชั้นของการปฏิบัติงาน

ในบางประเทศ

เราสรุปส่วนนี้ ด้วยการอภิปรายถึงการสอนระหว่างวิชาชีพไว้

พิจารณาที่จะบรรจุเข้าในหลักสูตรของท่าน ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง

หรือไม่ก็ได้ 
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กำรสอนกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมตลอดหลักสูตร 

ตลอดการศึกษาในช้ันปีต่างๆ ของหลักสูตร มีโอกาสมากมายท่ีจะจดั

ให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกับการปฏิบัตงิานเป็นทีมอย่างเป็นข้ันเป็นตอน

ได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมอาจถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะดังนี้ 

ปีแรก

น�าเสนอโดยการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง 

• พื้นฐานของการปฏิบัติงานเป็นทีม และสไตล์ของการเรียน

• ทีมบริการสุขภาพแบบต่างๆ

• สไตล์ของการเรียนแบบต่างๆ

กิจกรรมกลุ่มย่อยที่มุ่งเน้นในเรื่อง 

• สร้างทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานเป็นทีม

• ให้มีความช่ืนชมต่อวิธกีารเรียนรู้ต่างๆ และสไตล์ของการแก้ปัญหา

• การสะท้อนคิดเก่ียวกับประสบการณ์การปฏิบัติงานในทีมอื่นๆ 

นอกจากงานบริการสุขภาพ

• บทบาทของสมาชิกอื่นในทีมบริการสุขภาพ

ปีกลางและปีสุดท้าย

น�าเสนอโดยการบรรยายในเรื่อง 

• บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ในทีม

สุขภาพ

• ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ

• กลวิธท่ีีจะเอาชนะอปุสรรคของการปฏิบัตงิานเป็นทมีท่ีมีคณุภาพ

กิจกรรมกลุ่มย่อย 

• การมีส่วนร่วมระหว่างวิชาชีพต่างๆ

• การสะท้อนถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมบริการ

สุขภาพในฐานะที่เป็นนักศึกษา

• การสร้างสถานการณ์จ�าลองการปฏิบัติงานเป็นทีมในบริบทของ
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การบริการทางสุขภาพ ระดับของความสมจริงของสถานการณ์

อาจสูงหรือต�่า

กิจกรรมการสอน
กำรน�ำบุคคลตัวอย่ำงมำร่วมสอน (Engaging role models)

จากการที่นักศึกษาพบเห็นว่า การปฏิบัติงานเป็นทีมไม่ได้รับความ

ตระหนกัหรือให้คุณค่ามากนกัในสภาพแวดล้อมของการบริการสขุภาพ จงึ

มีความส�าคัญในการหาบุคคลต้นแบบทางคลินิก เพื่อสอนการปฏิบัติงาน

เป็นทมี หากเป็นไปได้ควรหาแพทย์ท่ีได้รับการยอมรับในแง่การปฏิบัตงิาน

ในทีมสหวิชาชีพมาเป็นต้นแบบ ในอุดมคติบุคคลต้นแบบเหล่านี้ควรน�า

เสนอมุมมองท่ีแตกต่างกันของทฤษฎีทีอ่ยูเ่บ้ืองหลังการปฏิบัตงิานเป็นทมี 

และให้ตัวอย่างจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงของเขา หากเป็นไปได้

บุคคลต้นแบบควรมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรมสะท้อนคิดต่อประสบกำรณ์ของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม

วธิทีีง่่ายทีส่ดุส�าหรบัเร่ิมต้นการสอนหลักการการปฏิบัตงิานเป็นทมี

ให้แก่นักศึกษาคือ การให้นักศึกษาสะท้อนคิดถึงการปฏิบัติงานเป็นทีมท่ี

เคยมีประสบการณ์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เช่น ทีมกีฬา ทีมปฏิบัติ

งาน ทีมนักร้องประสานเสียง และอื่นๆ กิจกรรมการฝึกสะท้อนคิดอาจรวม

ความถึงการท�าการส�ารวจอย่างง่ายๆ เพื่อน�ามาตั้งค�าถามเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานเป็นทีม

การฝึกหดัการสะท้อนคิดสามารถท�าได้โดยใช้ตวัอย่างจากการปฏิบัติ

งานเป็นทีมทั้งที่ล้มเหลวหรือส�าเร็จ โดยใช้เหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจ หรือ

เหตกุารณ์ทีเ่พิง่เกดิขึน้ในชุมชน หรืออาจเป็นการซกัถาม หรือการอภปิราย

กลุ่มเก่ียวกับบทความจากหนงัสอืพมิพ์ ท่ีอธบิายความล้มเหลวของทีมกีฬา 

หรือตัวอย่างผิดพลาดที่รู้จักกันดี อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของการ

ปฏิบัติงานเป็นทีม กรณีศึกษาที่ให้มาในหัวข้อนี้ สามารถน�ามาใช้ได้ในการ

สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของการปฏิบัติงานเป็นทีม

ตวัอย่างทีรู้่จกักันดีของความล้มเหลว หรือความส�าเร็จในการปฏิบัติ

งานเป็นทีม นอกเหนืองานบริการสุขภาพ เช่น เครื่องบินตก หรือโรงงาน
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พลังงานนวิเคลียร์ระเบิดหรือร่ัวไหล มักจะน�ามาใช้สอนในเรือ่งของหลักการ

ปฏิบัติงานเป็นทีม ยังมีตัวอย่างอีกมากท่ีอธิบายอย่างละเอียดโดย ฟลิน 

และคณะ (Flin et al) [18]

กำรฝึกหัดกำรสร้ำงทีม

มีกิจกรรมที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจพลวัตของทีม 

และความเข้าใจสไตล์การเรียนต่างๆ ตัวอย่างมากมายที่สามารถสืบค้นได้

ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สมาชิกของทีม โดยท่ีไม่ต้องมีความ

รู้ในเร่ืองการบริการสุขภาพหรือการปฏิบัติงานเป็นทีมมาก่อน กิจกรรม

เหล่านี้จะช่วยให้การเรียนสนุกสนานและมีผลในทางบวก ที่ท�าให้นักศึกษา

มีความผูกพันกันในกลุ่ม

โปรดจ�าไว้ว่า หนึ่งในส่วนที่ส�าคัญที่สุดของการฝึกหัดของการสร้าง

ทีมคือ การประชุมสรุปหลังเสร็จงานของการฝึกหัด จุดประสงค์ของการ

ประชุมสรุปหลังเสร็จงานคือ เพื่อสะท้อนคิดว่าอะไรท่ีทีมท�าได้ดี เพื่อว่า

พฤติกรรมที่ดีจะถูกกระตุ้นให้ท�าต่อไป ทีมควรสะท้อนคิดเร่ืองความยาก

และความท้าทายท่ีเขาประสบมา ควรเสาะหากลวธิทีีจ่ดัการกับความท้าทาย 

และน�ามาท�าการฝึกในครั้งถัดไป

การสร้างหอคอยจากกระดาษหนังสือพิมพ์: ตัวอย่างของการฝึกหัด

สร้างทีม

งานนี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ท่ีไม่ต้องการ

การสัมผัสทางร่างกาย และสามารถแปรเปล่ียนไปได้ ข้ึนอยู่กับขนาดของ

กลุ่ม พลวัต และเวลาที่มี

เร่ิมต้นโดยการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 2-6 คน แจกกระดาษ

หนังสือพิมพ์ให้แต่ละกลุ่มในจ�านวนที่เท่ากัน (จ�านวนย่ิงน้อยจะยิ่งยาก 

แนะน�าให้ใช้ประมาณ 20-30 หน้า ส�าหรับเวลา 10-15 นาที) และให้เทป

กาวหนึ่งม้วน โจทย์คือให้สร้างหอคอยที่สูงที่สุดจากหนังสือพิมพ์และเทป

กาวตามเวลาที่ก�าหนด จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ การแสดงให้เห็นถึง

ความส�าคัญในเร่ืองของการวางแผน (เวลา วธิสีร้าง และความคิดสร้างสรรค์) 

และกระตุ้นให้เห็นผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม ค�าแนะน�าต้องชัดเจน 
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ตัวอย่างเช่น หอคอยต้องมีเสาค�้า หรือตั้งอยู่เองได้นั้นไม่ใช่เรื่องส�าคัญ แต่

ความส�าคญัอยู่ท่ีว่าการท�าให้เข้าใจชดัเจนว่าประเด็นอะไรบ้างท่ีจะท�าให้ผล

งานออกมาดีได้

ท่านสามารถท่ีจะใช้กระดาษก่ีแผ่นก็ได้ตามที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาที่มีให้ และจ�านวนสมาชิก

แต่ละทมี กฎทัว่ไปคอื ควรใช้กระดาษให้น้อยกว่าส�าหรับทมีมีขนาดเล็กกว่า 

และมีเวลาที่น้อยกว่าในการท�ากิจกรรม ระยะเวลาที่สั้น ทีมที่มีขนาดใหญ่ 

และมีกระดาษมาก น�าไปสูค่วามวุน่วายได้มาก กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมทีดี่ที่

จะสร้างให้เหน็ความจ�าเป็นของความเป็นผูน้�าและการจดัการ หากเป้าหมาย

ของคุณไม่ได้เน้นประเด็นภาวะผู้น�า และการบริหารจัดการในข้ันวางแผน 

จงหลีกเล่ียงการใช้กระดาษจ�านวนน้อยแผ่นในกลุ่มขนาดใหญ่ ทีมเล็กไม่

ต้องการกระดาษมาก นอกจากว่าหากคณุวางกฎว่าต้องใช้อปุกรณ์ทกุอย่าง

ให้หมด เพื่อเป็นแรงกดดันส�าหรับขั้นตอนการวางแผนและการออกแบบ

สถำนกำรณ์จ�ำลองกำรบริกำรสุขภำพ

สถานการณ์จ�าลองถูกน�ามาใช้มากขึ้นในการเรียนและการฝึกการ

ปฏิบัติงานเป็นทีมในงานบริการสุขภาพ สถานการณ์จ�าลองเป็นสภาพ

แวดล้อมท่ีจ�าลองที่เป็นอุดมคติส�าหรับการเรียนรู้ เนื่องจากมีท้ังความ

ปลอดภยัเพราะไม่มีผูป่้วยจริงและความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหตกุารณ์

เดินช้าหรอืเดินเรว็ได้ตามต้องการ โดยเฉพาะการใช้หุน่จ�าลองสถานการณ์ 

(mannequin-based simulation) ซึ่งเป็นการฝึกหัดที่ดีท่ีสุดส�าหรับการ

เรียนรู้การปฏิบัติงานเป็นทีม เพราะพฤติกรรมของทีมจะเห็นได้ชัด เม่ือ

ต้องปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน และในสถานการณ์ที่เวลาเป็นเร่ืองวิกฤต 

นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดการจริงตามที่

ตนเห็นสมควร

ในอุดมคติสถานการณ์จ�าลองอาจใช้สอนเร่ืองการปฏิบัติงานเป็น

ทีมพร้อมกันหลายๆ วิชาชีพ ในการสอนการปฏิบัติงานเป็นทีมไม่ควรเน้น

ให้นักศึกษามีทักษะทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความส�าคัญที่

ปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารซึ่งกันและกัน วิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะท�าให้ม่ันใจ

ได้ว่าเรือ่งนีย้งัคงเป็นจดุเน้นของการฝึกหดัคือ การให้นกัศกึษาได้เรียนและ
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ฝึกปฏิบัตเิทคนคิต่างๆ กนัเองก่อนทีจ่ะเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพือ่สอน 

ขั้นตอนการปฏิบัติเบ้ืองต้น หากทีมต้องใช้เวลากับเร่ืองความรู้และทักษะ 

พืน้ฐาน โอกาสท่ีจะอภปิรายถงึการปฏิบัตงิานเป็นทีมอาจจะหมดไป เนือ่งจาก

มีประเด็นเร่ืองทักษะและเรื่องทางคลินิกท่ีส�าคัญที่ต้องมาพูดกันมาก 

อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาได้ผ่านการฝึกหัดอย่างเพียงพอในด้านเทคนิค

ของเหตุการณ์สมมุติมาก่อนแล้ว สิ่งท้าทายส�าหรับพวกเขาคือความรู้ที่

จะน�ามาลองปฏิบัติในการปฏิบัติงานเป็นทีม ดังนั้นสถานการณ์จ�าลองจึง

เป็นการเปิดโอกาสทีมี่พลังอ�านาจในการค้นหาประเด็นอืน่ทีไ่ม่ใช่เทคนคินัน่

คือ เรือ่งการปฏิบัตงิานเป็นทีม การเป็นผูน้�า และการส่ือสาร ท่ีจะถกูเปิดเผย 

ออกมาในการท�าเหตุการณ์สมมุติ [18]

เช่นเดียวกันกับการฝึกการสร้างทีมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการประชุมสรุปหลังเสร็จงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน 

เพื่อศึกษาว่าทีมปฏิบัติงานอย่างไรในการท�ากิจกรรมนี้ อะไรที่ทีมท�าได้ดี

และเพราะเหตุใด อะไรที่เป็นปัญหาและเพราะเหตุใด และอะไรท่ีควรท�า

เพือ่ปรับปรุงให้ดีขึน้ หากต้องท�าในคร้ังต่อไป หากนกัศกึษาจากต่างวชิาชพี

มาฝึกร่วมกันในสถานการณ์จ�าลอง บทบาท มุมมอง และความท้าทายของ

แต่ละวิชาชีพท่ีต่างกันก็สามารถน�ามาอภิปรายในช่วงการสรุปตอนเสร็จ

งานได้เช่นกัน 

ข้อจ�ากัดประการส�าคัญในการใช้สถานการณ์จ�าลองเพื่อฝึกหัดคือ 

ต้องใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากใช้หุ่นจ�าลองคอมพิวเตอร์ 

(computerized mannequin) และ/หรือ หากพยายามจดัสถานทีท่�าการสอน

ให้ดูเหมือนกับสภาพแวดล้อมจริงในคลินิก

กำรมีส่วนร่วมในทีมบริกำรสุขภำพ

นักศึกษาโดยเฉพาะในปีสุดท้ายของการเรียน ควรจะได้รับการ

สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในทีมบริการสุขภาพที่หลากหลายในทุกๆ โอกาสที่

สามารถท�าได้ หากแพทย์ในคลินกิหรอืภาควชิาหนึง่ยังคงปฏิบัตงิานบริการ

สุขภาพในแบบดั้งเดิมที่แยกส่วนกัน (ไม่ได้เป็นสหวิชาชีพ) การปฏิบัติงาน

แบบนีต้้องไม่ห้ามนกัศึกษาเข้าร่วมปฏิบัตงิานกับบุคลากรวชิาชพีอืน่ในการ

เป็นส่วนหนึ่งในทีม
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อาจารย์ควรหาทีมท่ียินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกทีม และ

ในอุดมคติควรก�าหนดบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ทีมเหล่านี้อาจ

เป็นทีมที่มีแผนการดูแลที่เป็นสหวิชาชีพ เช่น ทีมสุขภาพจิต ทีมรักษาโรค

มะเร็ง หรอืทมีให้สารน�า้ เช่น ทีมทีท่�าในห้องฉกุเฉนิ อาจรวมถงึทีมให้บริการ

ในระดับปฐมภูมิในชุมชน

มีความส�าคัญที่นักศึกษาจะได้สะท้อนคิดประสบการณ์การปฏิบัติ

งานเป็นทีม และแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ และอาจารย์ กิจกรรมนี้

จะช่วยให้เกิดการอภิปรายทั้งเชิงบวกและเชิงลบของประสบการณ์ของเขา 

นักศึกษาอาจถูกกระตุ้นให้ระบุทีมท่ีควรเป็นแบบอย่าง และให้อธิบายว่า

เพราะเหตุใด เขาควรได้รับการกระตุ้นให้ถามค�าถามเช่น

• ความเข้มแข็งของทีมคืออะไร

• มีวิชาชีพอะไรบ้างในทีม และบทบาทของเขาคืออะไร

• ทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่

• มีผู้น�าที่ชัดเจนหรือไม่

• สมาชิกของทีมได้มีโอกาสมีส่วนร่วมทุกคนหรือไม่

• คนในทีมมีวิธีการสื่อสารอย่างไร

• นักศึกษาได้มองเห็นทีมมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

• ผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยหรือไม่

• ผลลัพธ์เป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพหรือไม่

นักศึกษาควรถูกถามให้ส�ารวจและสะท้อนคิดในด้านต่างๆ 

ของการปฏิบัติงานเป็นทีมท่ีทราบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เช่น 

การส่ือสารระหว่างผู้บริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ หรือ ระหว่างการ

ส่งต่อผู้ป่วย

อาจจะเป็นไปได้ส�าหรับนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย

หมู่กับทีมสหวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออภิปรายถึงทีมเป็นอย่างไรและ

วิธีปฏิบัติงานร่วมกัน
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กำรสอนระหว่ำงสำขำวิชำชีพ

การปฏิบัตงิานเป็นทมีในงานบริการสุขภาพ ไม่อาจละเว้นการกล่าว

ถึงบทบาทที่ส�าคัญของการสอนระหว่างสาขาวิชาชีพ (interprofessional 

education: IPE) ในการศึกษาระดับปริญญาตรี

หัวใจของ IPE เป็นการเตรียมผู้ปฏิบัติงานในอนาคต ให้สามารถ

ปฏิบัติงานแบบเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยการน�านักศึกษาจากสาขา

ต่างๆ มารวมกันระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเรียนรู้จาก

กันและกัน ส่ิงนี้ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะซาบซึ้ง และให้ความเคารพใน

บทบาทที่แตกต่างกันของแต่ละวิชาชีพ ก่อนท่ีจะมาปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพของตนเอง

ในขณะทีมี่การถกเถยีงเชงิบังคบั (compelling argument) ว่าการใช้ 

IPE มาใช้ในระดับปริญญาตรจีะช่วยให้เกดิการปฏิบัตงิานเป็นทมีเม่ือส�าเร็จ

การศึกษาไปแล้ว แต่งานวิจัยที่สนับสนุนข้อถกเถียงนี้ยังไม่เป็นที่สรุป

มหาวิทยาลัยใช้วิธีการต่างๆ กันในการน�า IPE เข้าไปในหลักสูตร  

ขึน้อยูก่บัทรัพยากร โปรแกรมระดับปริญญาตรทีีมี่อยู่ และระดับการสนบัสนนุ

การน�าแนวคิดมาใช้ในการเรยีนปีท้ายๆ วธิกีารมีตัง้แต่การปรับปรุงหลักสตูร

ใหม่ จนถึงการแทรก IPE เข้าไปในหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับโอกาส 

ที่จะเอื้อให้ท�าได้

ทรพัยากรและกิจกรรมในคูมื่อนี ้ตัง้ใจทีจ่ะให้ใช้ส�าหรับสอนนกัศกึษา

ในสาขาหนึ่ง เช่นเดียวกับใช้สอนในกลุ่มนักศึกษาที่เป็นสหวิชาชีพด้วย

บัญชีรายการเอกสารค้นคว้าเพิม่เตมิส�าหรับเร่ือง IPE และการเชือ่ม

กับมหาวิทยาลัยที่ได้น�า IPE เข้าไปในหลักสูตร ได้แสดงไว้ในข้างล่างนี้

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ IPE
Greiner AC, Knebel E, eds. Health professions education: a bridge to 

quality. Washington, DC, National Academies Press, 2003.

Almgren G et al. Best practices in patient safety education: module 

handbook. Seattle, University of Washington Center for Health Sciences 

Interprofessional Education, 2004.
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มหาวิทยาลัยที่น�ากิจกรรมหลักของ IPE มาใช้

• Faculty of Health Sciences, Linkoping University, Sweden. 

(http://www.hu.liu.se/?l=en; accessed 20 February 2011).

• College of Health Disciplines, University of British Columbia, 

Canada. (http://www.chd.ubc.ca/; accessed 20 February 

2011).

เกมส์การสร้างทีมที่ฟรีหาได้จากเว็บไซต์

http://www.businessballs.com/teambuildinggames.htm; accessed 20 

February 2011.

สรุป

โดยสรุป การสอนเร่ืองการปฏิบัติงานเป็นทีมส�าหรับนักศึกษา

ในวิชาชีพสุขภาพ สามารถใช้เทคนิคได้หลากหลาย ได้แก่ การสอนใน

ห้องเรียน หรือการใช้สถานการณ์จ�าลองที่มีความสมจริงในระดับต�่า

ในอุดมคติ นักศึกษาควรมีส่วนร่วมกับทีมจริง และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ และฝึกสะท้อนคิดตามค�าแนะน�า และการฝึกการปฏิบัติงาน

เป็นทมีควรเน้นทีห่ลักการปฏิบัตงิานเป็นทมีท่ีมีประสทิธภิาพทีมี่อยู่ให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้ำ

TeamSTEPPSTM : กลวิธีและเครื่องมือที่จะช่วยกำรปฏิบัติงำนให้ดี

ขึ้นและผู้ป่วยปลอดภัย

กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือกับ AHRQ (http://

teamstepps.ahrq.gov/abouttoolsmaterials.htm; accessed 20 February 

2011). TeamSTEPPSTM ยังมีวีดิทัศน์อีกหลายเร่ืองที่สามารถเข้าถึงได้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ชุดเครื่องมือ The SBAR สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ TeamSTEPPS

(http://www.ahrq.gov/teamsteppstools/instructor/fundamentals/mod-

ule6/igcommunication.htm#sbarsl9; accessed 14 November 2010).

กำรประเมินควำมรู้ของหัวข้อนี้
มีหลากหลายวิธทีีส่ามารถน�ามาใช้ในการประเมินการปฏิบัตงิานเป็น

ทีม MCQ สามารถใช้ได้ในการค้นหาความรู้ แฟ้มสะสมผลงานสามารถน�า

มาใช้เพือ่การบนัทกึ และสะท้อนคดิเก่ียวกับกจิกรรมของทมีตลอดโปรแกรม

การฝึกอบรม

งานที่จะมอบหมายให้นักศึกษาท�าสามารถออกแบบมาโดยเฉพาะ 

เพือ่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัตงิานเป็นทมีในหมู่นกัศึกษาด้วยกัน งานนีอ้าจ

ได้แก่ ให้นกัศึกษาท�าโครงการทีเ่ลือกเอง ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับ

สขุภาพก็ได้ หรืออาจารย์แนะน�าให้ท�าโครงการ เช่น ให้วางแผนการพฒันา

ห้องพักส�าหรับคนที่ต้องการใช้รถเข็น หรือวางแผนในการพัฒนาชนบท

ที่ห่างไกลส�าหรับการพัฒนาสุขภาพช่องปาก ในการพัฒนางานที่จะมอบ

หมายให้นักศึกษาท�า จุดเน้นไม่ได้อยู่ท่ีผลลัพธ์ของโครงการ แต่ต้องการ

ทราบว่านักศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างไร

การประเมินในภายหลังอาจซับซ้อนมากขึ้น นักศึกษาสามารถที่จะ

ทบทวนทีมท่ีเขาปฏิบัติงานด้วย และให้ข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนาทีมให้ดี

ขึ้นได้อย่างไร

งานเขียนที่จะให้นักศึกษาท�าอาจประกอบด้วย การปฏิบัติงานเป็น

ทมีทีไ่ด้ตดิตามดูแลผูป่้วยทีม่าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลา

หนึ่งที่ก�าหนด หรือติดตามการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ และทบทวนดูว่า

เขาได้พูดคุยกับทีมต่างๆ แค่ไหน และบทบาทอะไรที่เขาท�าในแต่ละทีม

ทีมอาจถูกถามถึงประเด็นเร่ืองความปลอดภัย และเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ

วิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองนีแ้ละอธบิายถึงวธิท่ีีจะป้องกัน หรือท�าให้ปัญหา

เรื่องความปลอดภัยลดลง

ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บทรัพยากรทีมี่อยู ่การฝึกหดัโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง

สามารถน�ามาใช้ส�าหรับการประเมินการปฏิบัตงิานเป็นทีม ทัง้การประเมิน



400  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 3

ระหว่างการด�าเนินงาน และเสร็จสิ้นงาน 

ในอดุมคต ิการประเมินบางคร้ังต้องให้นกัศึกษาจากต่างสาขาวชิาชพี

มาปฏิบัติงานด้วยกัน

กำรประเมินกำรสอนหัวข้อนี้
เหมือนกับการฝึกหัดการประเมินเร่ืองอื่นๆ การประเมินในระยะ

ต่างๆ จ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย

• การวิเคราะห์ความต้องการ (หรือเป็นการประเมินไปข้างหน้า) เพือ่

ทีจ่ะดูว่า ค�าแนะน�าการปฏิบัตงิานเป็นทีมทีมี่อยูแ่ล้วมีมากน้อยแค่

ไหน และต้องการเพิ่มอีกเท่าใด

• การประเมินกระบวนการระหว่างการด�าเนินงานโปรแกรมใดๆ ที่

จะท�าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• การประเมินผลกระทบ เพื่อที่จะหาดูว่าผลกระทบของโปรแกรม

ต่อความรู้และความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรม

ดูคู่มือผูส้อน (ส่วน A) ส�าหรับทีใ่ห้ได้ข้อมูลเพิม่ข้ึนในเร่ืองการประเมิน
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สไลด์ส�ำหรับหัวข้อที่ 4 กำรเป็นสมำชิกกลุ่มที่มีประสิทธิภำพ
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีท่ีสุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการ

ถามค�าถามนกัศึกษาเกีย่วกับระบบบริการสขุภาพในเร่ืองต่างๆ ซึง่จะท�าให้
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สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้ 

สไลด์ส�าหรับหัวข้อที่ 4 ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สอนในการที่จะ

ถ่ายทอดเนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้

สไลด์ทั้งหมด และเป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ

สอนในชั่วโมงนั้น
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เพราะเบ้ืองหลังความปลอดภัยน้ันมีบุคคล ระบบ และกลไกต่างๆ อีกมากมายท่ีเป็นองค์ประกอบ

ถ้าได้มีการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจการท�างานเป็นทีม ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีส�าคัญ 

ความเส่ียงท่ีป้องกันได้ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ระบบต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมถึงทักษะการส่ือสาร
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มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา เพื่อสร้างให้เขาเหล่าน้ันก้าวออกไปเป็นบุคลากรสาธารณสุข

ท่ีใส่ใจให้ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างแท้จริง”
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ค�าน�า
เสยีงสะท้อนทีส่ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาลได้รับจากสถาน

พยาบาลต่างๆ คือต้องการผู้จบการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภัยท่ีเพียงพอในการที่จะรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ สามารถร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความ

ปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วยร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพของสถาน

พยาบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่สุดที่

เป็นไปได้

ด้วยตระหนักในความส�าคัญดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงได้

ประมวลองค์ความรู้ กรณีศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในเร่ืองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยข้ึน เพื่อให้ประเทศต่างๆ น�าไป

ประยกุต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เป็นสิง่ท่ีช่วยให้สถาบนัการศกึษา

สามารถเริ่มต้นจัดการศึกษาในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

สถาบันขอขอบคณุผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุท่าน ทีมี่ส่วนในการแปลและ

เรยีบเรยีงคู่มือฉบับนีเ้ป็นภาษาไทย ซึง่ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ได้

เกิดการตั้งประเด็นค�าถาม ค้นหาค�าตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไป

ด้วย

สถาบันหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดการศึกษา

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วย ทั้งในสถาบันการ

ศึกษาและสถานพยาบาลต่างๆ เป็นทรัพยากรพื้นฐานส�าหรับการต่อยอด
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นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมต่อกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างได้ผล และส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย เป็นระบบที่น่าไว้วางใจส�าหรับสังคมสืบไป
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ผู้อ�านวยการ
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ที่มาของการแปล
เหตุใดจึงมี WHO Patient Safety Curriculum Guide ฉบับภาษาไทย

Patient Safety หรือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่

ส�าคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์ทั่วโลก ประเทศไทยถึงแม้มีการ

พัฒนาในระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีช่องว่างใน

ระบบการบรกิารสขุภาพในเร่ืองการพฒันาระบบความปลอดภยัของผูป่้วย

ตลอดมา รวมถึงเม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการให้เกิดบริการทาง

สาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

การพัฒนาเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ความปลอดภัยอันน�ามาซึ่งประโยชน์และคุณค่าส�าคัญในระบบบริการ

สขุภาพนัน้ ควรเริม่ปลูกฝังแนวคดิและความส�าคญัเร่ือง Patient Safety ให้

กับบุคลากรทางสาธารณสุขตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาให้มีความตระหนัก

ในเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยว่าเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีต้องค�านงึถึงตลอดเวลา

ของการท�างาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการ

เรียนการสอนเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อยและไม่เป็นระบบ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 

มีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็น

ที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคล่ือน

วัฒนธรรมคุณภาพ (change catalyst) โดยวัตถุประสงค์ของ สรพ. ที่

ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 นอกจากด�าเนินการด้านการประเมินและ

รับรองแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีดี
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มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ ครอบคลุมการสร้างความร่วมมือ 

กับภาคส่วนต่างๆท้ังในและต่างประเทศ ด้วยบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว รวม

ถึงประสบการณ์จากการพัฒนาและเยี่ยมส�ารวจเพื่อประเมินและรับรอง

สถานพยาบาลมากว่า 20 ปี สรพ.จะได้รับเสียงสะท้อนจากบุคลากรทาง

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ที่ต้องการให้มีการเรียนการสอนบุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาให้มี

ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยก่อนมาปฏิบัติงานจริง

กับผู้ป่วย สรพ.จึงเริ่มประสานด�าเนินการเพื่อจะน�าความรู้แนวคิดเร่ือง

ดังกล่าวเข้าสู่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาซ่ึงพบว่าหลักสูตรการ

เรียนการสอนเร่ืองดงักล่าว มีการพฒันาอย่างเป็นสากลโดยองค์การอนามัย

โลกซึง่ให้ความส�าคัญเร่ืองการศึกษาเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัของการพฒันา

เรื่อง Patient Safety 

เดือนกรกฎาคม 2556 สรพ.ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก

เพื่อขอเข้าร่วม WHO Patient Safety Program ในส่วน Education for 

Safer Care ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โดยได้มีการ

ท�าหนงัสือลงนามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง องค์การอนามัยโลก และสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการแปล WHO Patient 

Safety Curriculum Guide: Multi-Professional Edition ในเดือนกันยายน 

2556 เพือ่เผยแพร่และน�ามาประยกุต์ใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน

ในประเทศไทย และให้การสนบัสนนุ Dr Agnès Leotsakos Leader, Patient 

Safety Education and Global Capacity Building จาก องค์การอนามัยโลก 

มาสื่อสารลักษณะของหลักสูตรรวมถึงตัวอย่างหลักสูตรในเดือน มกราคม 

2557 และน�าทีมจากองค์การอนามัยโลกมาท�า Workshop: Training for 

the Trainer ที่ประเทศไทยในเดือน กันยายน 2557 ส่วนการแปลหลักสูตร

เป็นภาษาไทยนัน้ สรพ.ได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม และ 

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม เป็นผู้ด�าเนินการแปลและเรียบเรียง

การขับเคล่ือนในสถาบันการศึกษา สรพ.ใช้วิธีการขับเคลื่อนใน

แนวราบผ่านกลยุทธ์ Share-Chain-Shape-Change โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
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SHARE: สรพ.มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังโดย 

เริ่มจากการเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ

พยาบาล ร่วมประชุมครั้งแรกเม่ือ เดือนธันวาคม 2556 เพื่อรับฟังและแลก

เปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการน�าแนวคิด

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีสถาบันการศกึษาเข้าร่วมในคร้ังแรก 

จ�านวน 39 สถาบันการศึกษา (แพทย์ 25 ทันตแพทย์ 1 เภสัชกร 6 และ 

พยาบาล 18) จากการแลกเปลี่ยนคร้ังแรกพบว่า หลายสถาบันมีการน�า

แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและมีความสนใจจะน�า

แนวทางหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกไปเรียนรู้เพื่อบูรณาการแบบ

สหสาขาวิชาชีพ จึงสนับสนุนให้มีการแปลหลักสูตรดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

โดยให้สรพ.เป็นผู้ประสานงานกลาง และได้น�าแนวคิดการเรียนการสอน

เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมต่างๆ 

เช่น การประชุมของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ

การประชุมของพยาบาล เป็นต้น เมื่อมีสถาบันการศึกษาสนใจแนวคิดเพิ่ม

มากข้ึน จงึเกิดการสร้างวงแลกเปลีย่นเรียนรู้อกีคร้ังในเดือน มกราคม 2557 

ร่วมกับ Dr Agnès Leotsakos โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเพิ่มเป็น  

115 สถาบันการศึกษา และได้มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากการแลก

เปล่ียนเรียนรู้โดยตวัแทนสถาบันทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยสรุปดังนี ้ทุกสถาบัน

การศกึษาเหน็ด้วยกับการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพือ่พฒันาแนวทาง

การน�า WHO Patient Safety Curriculum Guide มาประยุกต์ใช้ โดยควร

แปลเนือ้หาหลักสตูรดังกล่าวเป็นภาษาไทย และควรมีการด�าเนนิการจดัการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

(Training for the Trainer) ร้อยละ 94 เห็นด้วยกับการน�าเรื่องคุณภาพและ

ความปลอดภัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นหลักสูตรปกติ และควรมีองค์กรกลางที่

ประสานด�าเนินการเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 78 เสนอว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะในการสอนเรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วย ร้อยละ 77 เห็นด้วยกับการ

พัฒนาเป็นหลักสูตรแบบสหสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 75 เห็นว่าควรเริ่มมีการ

เรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยในผู้ป่วยตั้งแต่การเรียนการสอนของ
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นกัศกึษาทางด้านสาธารณสขุตัง้แต่ช้ันปีที ่1 แต่ปัจจบุนัมีเพยีง ร้อยละ 9 ของ

สถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเร่ืองดังกล่าว

เป็นหลักสูตรปกติ

CHAIN: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สรพ.เป็นผู้ประสานงาน

กลางเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เร่ิม

ต้นด้วยการมีเครือข่ายอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกันช่วย

ตรวจทานการแปลหนังสือคู่มือหลักสูตรโดยมี รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม 

เป็นหัวหน้าทีมการแปล เกิดการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในกลุ่ม

คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะทันตแพทย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงมีการลงนามความร่วม

มือในปฏิญญาว่าด้วย “การจัดการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ส�าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข” โดยกระทรวงสาธารณสุข องค์กร

ทีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบวชิาชพี สถาบันการศกึษา และสรพ. ร่วมกันแสดง

เจตจ�านงแสดงความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนการบูรณาการเร่ืองคุณภาพและ

ความปลอดภัยเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรสาธารณสุข 

ตามแนวทางในหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยที่องค์การอนามัยโลก

จัดท�าขึ้น และมีการตั้งคณะกรรมการกลางในการขับเคลื่อนและติดตาม

ประกอบด้วยตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสถาบันการ

ศกึษาทีส่มคัรใจเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการบรูณาการเรือ่งดงักล่าวในการ

เรียนการสอน 133 สถาบัน

SHAPE: มีการเผยแพร่คู่มือหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการเพื่อน�าไปศึกษา ประยุกต์ และบูรณาการในการเรียน

การสอนอย่างอิสระตามบริบทของแต่ละสถาบัน ในเบ้ืองต้นมีสถาบันการ

ศึกษาได้ทดลองออกแบบการน�าไปประยุกต์ใช้ถึง 98 สถาบัน และจะมี

การตดิตามการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป รวมถึงมีการวางแนวทางการ

ออกแบบ หลักสูตร เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับประเทศไทยจากคณะกรรมการกลาง

CHANGE: มีแนวทางการติดตามการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลลัพธ์

จากการน�าแนวคิด และเนื้อหาหลกัสูตร WHO Patient Safety Curriculum 

Guide ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล
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ปัจจบัุนสถาบันการศกึษาทุกแห่งมีเนือ้หาวชิาการและความรู้ในทาง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนมาก แต่ในชีวิตจริงของการท�างาน

ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขมีเร่ืองราวเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้อีก

มากมายเช่นกัน เพื่อสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในบทบาทหน้าที่คือการดูแลผู้ป่วยให้

ได้รบัการดูแลทีเ่หมาะสม ถกูต้องและปลอดภยัโดยการท�างานร่วมกันแบบ

สหสาขาวิชาชีพ และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนากระบวนการดังกล่าว

อย่างต่อเนือ่ง เนือ้หาในหลักสตูร WHO Patient Safety Curriculum Guide 

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีเป้าหมายเพือ่ให้บุคลากรทางสาธารณสขุทกุสาขา

วิชาชีพ สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ทุกคน เพราะเป็นเนื้อหาท่ีสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการท�างานซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและ

การเห็นความส�าคัญจากทุกภาคส่วน โดยสรพ.พร้อมเป็นผู้ประสานงาน

กลางในการขับเคล่ือนบูรณาการให้เกิดการเรียนการสอนในสถาบันการ

ศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรซึง่เป็นกุญแจส�าคญัของระบบสาธารณสขุให้เรียน

รู้และเข้าใจรวมถึงตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของ

ประชาชนตลอดไป

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รองผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล





(11)คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 4

ค�าชี้แจงวิธีการแปล
ผู้อ่านเป้าหมาย

การแปลได้ค�านงึถงึผูอ่้านเป็นส�าคัญ เดิมเข้าใจว่ามีแต่กลุ่มนกัวชิาการ

และนกัศกึษา แต่จากการประชมุมีความเหน็ว่าควรให้เจ้าหน้าทีท่กุระดับอ่าน

เข้าใจได้ด้วย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม จึงแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด 

(ดูการแปลค�าศัพท์ในภาคผนวกที่ 3) แต่บางค�าแปลแล้วอาจสงสัยค�าเดิม

จึงวงเล็บค�าเดิมไว้ด้วย

วิธีการแปล

1. พยายามให้ตรงกับความหมายเดิมให้มากที่สุด แต่ถ้าแปลตรง 

อ่านแล้วเข้าใจยาก จึงดัดแปลงเป็นส�านวนไทยๆ

2. การแปลนี ้มิได้มีจดุมุ่งหมายทีจ่ะบัญญตัศิพัท์ แต่ต้องการสือ่สาร

เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจจงึพยายามค้นความหมายเท่าทีมี่ใช้อยู ่ค�าท่ียงั

ไม่มีการบัญญัติไว้ได้ใช้ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบการแปล

1. It is …แปลเป็นภาษาไทยไม่ใช้ค�าว่า “มัน” ใช้ค�าอื่นแทนตาม

ความเหมาะสม

2. ปี ใช้เป็น ค.ศ.ท้ังหมด เพราะจะเข้ากับประโยคท่ีใช้ เช่น late 1990

3. เครื่องหมายวรรคตอน

 คอมมา ใช้เท่าที่จ�าเป็น

 Colon (“ : ”) ใช้ในกรณีที่ค่ันข้อความที่เป็นหัวข้อกับเนื้อหาท่ี

ตามมา Semicolon, full stop ไม่ใช้
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4. การเว้นวรรคของค�าว่า “เช่น” เว้นทั้งหน้าและหลังค�านั้นๆ

5. หน่วยวัดใช้ค�าเต็มทั้งหมด เช่น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้น 

  ในตาราง

6. การใช้ค�าภาษาไทยที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

 “เม่ือไหร่” เป็น “เม่ือใด”, “เท่าไหร่” เป็น “เท่าใด”, "ถ้า" เป็น "หาก"

7. “บุคลากรสุขภาพ” ใช้ค�าว่า “ผู้ให้บริการสุขภาพ”

 “งานดูแลสขุภาพ” ใช้ค�าว่า “งานบรกิารสขุภาพ” เพือ่ให้สอดคล้อง

กัน

ข้อวิตกกังวล

1. อาจแปลผิดความหมาย

2. อาจแปลชื่อคน เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้อง 

3. อาจแปลค�าศัพท์เฉพาะของสาขาต่างๆ ผิด

4. อาจมีความผดิพลาดทางเทคนคิ เนือ่งจากมีการแก้ไขหลายรอบมาก

เป้าหมายสูงสุดของการแปล

ทีมงานมีเจตนารมณ์ให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาและมุ่งเน้นการน�าไปใช้

เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป่้วย สร้างคุณภาพให้ระบบสขุภาพของประเทศ 

และมีความเป็นหนึ่งเดียวโดยร่วมมือกัน 

ทีมงานตั้งใจให้เนื้อหาและค�าแปลถูกต้อง และไม่ให้มีที่พิมพ์ผิด 

จึงช่วยกันตรวจแก้ไขหลายรอบ หากมีการใช้ภาษาที่มีข้อขัดแย้งหรือม่ีท่ี 

ผดิพลาด ขอให้ผูอ่้านให้ขอเสนอแนะมาตามอเีมล์ข้างล่าง เพือ่น�าไปปรับปรุง

ในการพิมพ์ครั้งต่อๆไป และใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เป้าหมายในอนาคต

1. เป็นหนังสือท่ีมีชีวิต มีการปรับปรุงเพิ่มเติมที่เป็นบริบทของ

คนไทยเข้าไป

2. หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานของการแปลค�าต่างๆที่จะใช้ต่อไป
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ผู้แปลและเรียบเรียง

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การติดต่อผู้แปล

E-mail: sompon@kku.ac.th





405คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 4

สารบัญ
เล่ม 1

ค�าน�า (ฉบับภาษาไทย) (3)

ที่มาของการแปล (5)

ค�าชี้แจงวิธีการแปล (15)

ค�าชี้แจงการจัดพิมพ์ขององค์การอนามัยโลก 1

ค�าย่อ 7

ค�ากล่าวน�า 13

บทน�า 33

ภาคผนวก	 	 37

ภาคผนวก 1 เชื่อมต่อกับกรอบการศึกษาความปลอดภัยของผู้ป่วย

 ของประเทศออสเตรเลีย 39

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างของวิธีการประเมิน 41

ภาคผนวก 3 การแปลค�าศัพท์ 49

3.1 การแปลชื่อองค์กร 49

3.2 การแปลค�าศัพท์บุคคล 50

3.3 การแปลค�าศัพท์ทางการศึกษา 52

3.4 การแปลค�าศัพท์อื่นๆ 55

ภาคผนวก 4 ผู้มีส่วนช่วยตรวจแก้ไขการแปล 75

ค�ากล่าวขอบคุณ	 	 81



406  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 4

เล่ม 2
ส่วน	A	คู่มือผู้สอน

 1 ที่มา 93

 2 หัวข้อในคู่มือหลักสูตรถูกเลือกมาอย่างไร 99

 3 เป้าหมายของคู่มือหลักสูตร 119

 4 โครงสร้างของคู่มือหลักสูตร 125

 5  การน�าคู่มือหลักสูตรไปใช้ 127

 6 การบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย

  ของผู้ป่วยเข้าไปในหลักสูตรเดิม 137

 7 หลักการทางการศึกษาที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนการสอน

  เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 161

 8 กิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 173

 9 วิธีการประเมินผลความปลอดภัยของผู้ป่วย 187

 10 วิธีการประเมินหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย 207

 11 เครื่องมือในเว็บและแหล่งค้นคว้า 221

 12 วธิทีีจ่ะสนบัสนนุการเรียนการสอนความปลอดภัยของผูป่้วย

  ในประเทศต่างๆ 223

เล่ม 3
ส่วน	B	หัวข้อของคู่มือหลักสูตร

ค�าจ�ากัดความของแนวคิดที่ส�าคัญ 233

ความหมายของสัญลักษณ์ 237

บทน�าของหัวข้อในคู่มือหลักสูตร 239

หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร 261

หัวข้อที่ 2 ท�าไมการน�าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญ

 ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 307

หัวข้อที่ 3 การท�าความเข้าใจระบบและผลของความซับซ้อน

 ในการดูแลผู้ป่วย 331

หัวข้อที่ 4 การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม 359



407คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 4

เล่ม 4
ส่วน	B	หัวข้อของคู่มือหลักสูตร

หัวข้อที่ 5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย 405

หัวข้อที่ 6 การท�าความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยง

 ทางคลินิก 437

หัวข้อที่ 7 การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล 471

หัวข้อที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล 509

เล่ม 5
ส่วน	B	หัวข้อของคู่มือหลักสูตร

บทน�าต่อหัวข้อที่ 9-11 555

หัวข้อที่ 9 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 557

หัวข้อที่ 10 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า 599

หัวข้อที่ 11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา 631





409คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 4

หัวข้อที่ 5
การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อ
การป้องกันอันตราย

การเบี่ยงเบนความสนใจสามารถน�าไปสู่ความหายนะได้
 เด็กผูช้ายอายุ 3 ปีมาพบทันตแพทย์เป็นคร้ังแรก จากการตรวจไม่พบว่ามีฟันผจุงึ

ได้ส่งต่อไปยังทนัตนามัย เพือ่ท�าความสะอาดฟันตามปกต ิหลังจากทีท่�าความสะอาดฟัน 

ทันตนามัยใช้ล�าสีก้อนที่มีฟลูออไรด์เจลทาฟันเพื่อป้องกันฟันผุ

 มารดากล่าวว่าทันตนามัยมัวแต่คุยกับใครบางคนในขณะท่ีท�าให้ลูกชายของเธอ 

หลังจากท่ีส่งแก้วน�้าให้ลูกชายของเธอ ทันตนามัยไม่ได้บอกให้ท�าการบ้วนปากเพื่อล้าง

ฟลูออไรด์เจล ลูกชายของเธอจึงดื่มน�้านั้นเข้าไป

 ต่อมาเด็กเริ่มมีอาการอาเจียน เหง่ือออก บ่นปวดศีรษะ และมีอาการวิงเวียน 

มารดาจงึได้ขอพบทนัตแพทย์ และได้รับค�าตอบว่าสิง่ท่ีท�านัน้เป็นการดูแลรักษาตามปกติ 

อย่างไรก็ตามมารดาของเด็กยังคงไม่พอใจกับค�าตอบ เด็กจึงถูกส่งไปยังหน่วยฉุกเฉินที่

อยู่ในตึกเดียวกัน และต้องรออยู่ ณ ที่นั้นสองชั่วโมงครึ่ง แม้ว่าเธอจะร้องขอความช่วย

เหลือก็ตาม เด็กเร่ิมมีอาการแย่ลงและต่อมามีอาการที่มารดาบอกว่าเด็กหลับไป แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วคืออาการโคม่า

 ในที่สุดก็มีแพทย์ท่ีถูกขอร้องโดยผู้ตรวจการณ์มาตรวจ เด็กได้รับการรักษาด้วย

การฉีดยาแอดรีนาลินเข้าไปในหัวใจโดยตรงเพื่อช่วยชีวิต รถพยาบาลฉุกเฉินถูกตามมา

เพื่อน�าตัวเด็กส่งโรงพยาบาลที่ใช้เวลาในการเดินทาง 5 นาที

 หลังจากมาถงึโรงพยาบาล มารดาและเดก็ต้องรอมากกว่าหนึง่ชัว่โมง ในขณะท่ีรอ

นัน้เด็กมีอาการแย่ลงถงึขัน้โคม่า แพทย์พยายามช่วยโดยการนวดหวัใจ แต่หวัใจไม่ตอบ
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สนองและในท่ีสุดเด็กเสยีชีวิต ผลจากการตรวจทางพษิวทิยาพบว่า เด็กด่ืมฟลูออไรด์เจล 

2% เข้าไป 40 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นขนาดที่มากเป็นสามเท่าที่จะท�าให้เสียชีวิตได้

 
แหล่งข้อมูล: Case supplied by a WHO Expert Committee participant, Paris, October 2010.

บทน�า-มาท�าความเข้าใจกับความผิดพลาดในการบริการสุขภาพ 1

กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่อยู่เบ้ืองหลังการเสียชีวิตที่น่าเศร้า

ของเด็กผู้ชายอายุ 3 ปีคนนี้ หากเราได้ท�าการวิเคราะห์ถึงกรณีศึกษา

ข้างต้น เราจะพบความผิดพลาดหลายจุด ที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์อันน่าเศร้า

ที่สามารถป้องกันได้ และท�าให้เห็นถึงข้ันตอนการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์

เกิดขึ้นอีก ส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดของการวิเคราะห์ความผิดพลาดคือ การค้น

พบว่าเกิดอะไรข้ึนและรู้ว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าได้อย่างไร ด้วยเหตุผลนี้

จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีนักศึกษาด้านบริการสุขภาพทั้งหมดควรมี

ความเข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติของความผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานบริการ

สุขภาพจ�าเป็นต้องเข้าใจความผิดพลาดชนิดต่างๆ และรู้ว่าแต่ละชนิดเกิด

ขึ้นได้อย่างไร เพื่อหากลวิธีในการป้องกัน และ/หรือสกัดกั้นความผิดพลาด

ก่อนที่จะเกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย สิ่งท่ีมีความส�าคัญเท่าเทียมกันที่ควรน�ามา

พิจารณาคือ ประเด็นเก่ียวกับการเรียนรู้จากความผิดพลาดท้ังของตนเอง

และผูอ้ืน่ ท�าได้โดยการสบืสวนความผดิพลาด และเงือ่นไขท่ีเป็นสาเหตขุอง

ความผดิพลาด ทีส่ามารถน�าไปออกแบบเพือ่ปรับปรุงระบบและสามารถน�า 

ไปปฏิบัติได้ ด้วยความหวังที่จะลดจ�านวนคร้ังและผลกระทบของความ 

ผิดพลาดลง (ซึ่งอภิปรายไว้ในหัวข้อที่ 3 การท�าความเข้าใจกับระบบและ

ผลของความซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วย) T3

ค�ำส�ำคัญ 

ความผดิพลาด การฝ่าฝืน สถานการณ์เกือบพลาด อคตจิากการมอง

ย้อนเหตุการณ์ การวิเคราะห์สาเหตุราก
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วัตถุประสงค์ของการเรียน 2

เพื่อท�าความเข้าใจถึงธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการ

ส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อปรับปรุง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผลลัพธ์ของการเรียน: ความรู้และการปฏิบัติ

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ของหัวข้อนี้คือ ความเข้าใจว่าตนเองสามารถ

เรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างไร และความเข้าใจต่อความส�าคัญของ 

ค�าต่อไปนี ้ความผดิพลาด พล้ังเผลอ (slip) เพกิเฉยละเลย (lapse) การฝ่าฝืน 

สถานการณ์เกือบพลาด และอคติจากการมองย้อนเหตุการณ์

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 4

เมื่อจบหลักสูตรเรื่องที่นักศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติได้คือ

• ระบุปัจจยัด้านสถานการณ์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิม่โอกาส

ของความผิดพลาด

• มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์และฝึกฝน

กลวิธีลดความผิดพลาด

ควำมผิดพลำด 5

ในความหมายที่เข้าใจได้ง่าย ความผิดพลาดเกิดข้ึน “เม่ือใคร 

บางคนพยายามจะท�าส่ิงท่ีถกูต้อง แต่ท่ีจรงิแล้วท�าสิง่ทีผ่ดิ” [1] หรืออกีนยัหนึง่ 

คือ มีการเบี่ยงเบนออกจากส่ิงท่ีตั้งใจจะท�าโดยปราศจากการไตร่ตรอง  

นักจิตวิทยาสาขาการรู้คิดชื่อ เจมส์ รีสัน (James Reason) กล่าวถึงความ

จรงิของชีวิตในเร่ืองนีอ้ย่างเป็นทางการมากข้ึน โดยให้ค�าจ�ากัดความของค�า

ว่าความผดิพลาดคอื ล�าดับของกิจกรรมทางจติใจและร่างกายทีไ่ด้วางแผน

ไว้ท่ีไม่ประสบความส�าเร็จตามที่ตั้งใจ โดยที่ความล้มเหลวเหล่านี้มิได้มี

ส่วนเก่ียวข้องกับการแทรกแซงโดยผู้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลง (change 

agency) [2] ความผดิพลาดอาจเกดิข้ึนเม่ือสิง่ทีผ่ดิถูกท�าไป [การตัง้ใจกระท�า 
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(commission)] หรอืเม่ือสิง่ทีถ่กูไม่ได้ถกูท�า [การตัง้ใจไม่กระท�า (omission)] 

การฝ่าฝืนแตกต่างจากความผดิพลาดทีเ่กิดจากระบบ การฝ่าฝืนเป็น

ความผิดพลาดที่มีสาเหตุมาจากการเบ่ียงเบนที่ไตร่ตรองของบุคคลคนนั้น

จากแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานของการดูแล 6

ความผดิพลาดและผลลัพธ์มีความเชือ่มโยงกันโดยไม่สามารถแยกจาก

กันได้ 7  นักศึกษาคงจะมีโอกาสเหน็อยูบ่่อยๆ ว่าผลลัพธ์ทีไ่ม่ดีทีเ่กดิกับ

ผูป่้วยน้ันไม่เก่ียวข้องกับความผดิพลาดของมนษุย์ การรักษาบางอย่างท�าให้

เกิดการแทรกซ้อน ทัง้ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลและภายใต้สถานการณ์ทีดี่ทีส่ดุ 

และมีความผดิพลาดอืน่ๆ อกีมากมายทีไ่ม่น�าไปสู่ผลลัพธ์ทีไ่ม่ดี ตราบใดที่

สามารถจะรู้ได้ทันและด�าเนินแก้ไขท่ีเหมาะสมจดัการกับความเสยีหายท่ีอาจ

เกิดขึน้ ในบางครัง้ดังท่ีกล่าวไว้ในหวัข้อที ่3 ผูป่้วยสามารถฟ้ืนหายได้เองและ

สบายดีแม้ว่ามีการท�าผดิพลาด เพราะว่าร่างกายหรือระบบภมิูคุม้กันช่วยสกัด

ก้ันการรักษาท่ีผดินัน้

มีความส�าคัญทีต้่องชีใ้ห้เหน็ว่า ในค�าจ�ากัดความของความผดิพลาดนี้ 

ไม่ได้มีการกล่าวถงึผลลัพธ์ของความผดิพลาด เม่ือใดท่ีมีผลลัพธ์ทีไ่ม่ดี เราก็

มักจะคิดว่ามีความผดิพลาดเกิดขึน้ แต่ในความเป็นจรงิแล้วความผดิพลาด

ส่วนใหญ่ในการดูแลรักษาไม่น�าไปสู่ผลเสียแก่ผู้ป่วย เพราะมีการรับรู้ถึง

ความผดิพลาดก่อนท่ีจะเกิดผลเสยี และสถานการณ์ได้รับการแก้ไข ไม่เป็น

ที่สงสัยเลยว่าผลลัพธ์มักจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเราที่เก่ียวกับความ 

ผดิพลาด มักมาจากปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า อคตจิากการมองย้อนเหตกุารณ์ 

ซึ่งองค์ความรู้เก่ียวกับผลลัพธ์ของสถานการณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

ของเรา (มักเป็นด้านที่ไม่พึงปรารถนา) เกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลทั้งก่อน

และระหว่างการเกิดอุบัติการณ์นี้ [2]

เราควรมาพจิารณา “ความผดิท่ีไร้เหตผุล” อนัสดุท้ายของเราทีเ่กิดขึน้ใน 

ชวีติประจ�าวนั 8 9 10  เพือ่ท่ีจะเป็นการเตอืนสตถึิงความผดิพลาด 

ทีห่ลีกเล่ียงไม่ได้ว่าเป็นความจริงพืน้ฐานของชวีติ (ดูหวัข้อที ่2 ท�าไมการน�า

ปัจจยัด้านมนษุย์มาใช้จงึมีความส�าคญัต่อความปลอดภยัของผู้ป่วย) T2

ความจริงที่ท้าทายผู้ปฏิบัติงานบริการสุขภาพคือ กระบวนการทาง

สมองเดียวกันที่น�าเราไปสู่การท�า “ความผิดที่ไร้เหตุผล” นอกที่ปฏิบัติงาน
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นัน้มีส่วนส�าคัญในท่ีปฏิบัตงิานด้วย อย่างไรกต็ามบรบิทของการปฏิบัตงิาน

ท�าให้ผลที่ตามมาแตกต่างกันได้มาก

ค�าว่า ความผิดพลาดทางการแพทย์ หรือความผิดพลาดทางการ

บริการสุขภาพ เป็นค�าท่ีท�าให้เข้าใจผิดได้บ้าง เพราะอาจท�าให้เกิดความ

เข้าใจว่าชนิดของความผิดพลาดในการบริการสุขภาพเป็นส่ิงเฉพาะใน

วงการบริการสุขภาพ แต่มิใช่เช่นนั้น รูปแบบของความผิดพลาดในงาน

บริการสุขภาพไม่แตกต่างจากลักษณะของปัญหาและสถานการณ์ใน

หน่วยงานอื่นๆ ส่วนท่ีแตกต่างของหน่วยงานบริการสุขภาพคือการคงไว้

ซึ่งวัฒนธรรมที่ห้ามท�าผิดพลาด ท่ีปฏิเสธการเกิดข้ึนของความผิดพลาด 

เอกลักษณ์อีกประการของความผดิพลาดท่ีสัมพนัธ์กับการบรกิารสขุภาพคอื 

เม่ือความล้มเหลวเกดิขึน้ (โดยความตัง้ใจไม่กระท�าหรอืความตัง้ใจกระท�า) 

ผู้ที่รับความทุกข์ทรมานคือผู้ป่วย 

ความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากหนึ่งในสองแบบของความล้มเหลว 

แบบแรกคือการกระท�าไม่ได้เป็นไปดังทีต่ัง้ใจ หรือแบบท่ีสองคือการกระท�า

ทีต่ัง้ใจเป็นการกระท�าท่ีไม่ถกูต้อง [3] แบบแรกเรยีกว่าเป็นความผดิพลาด

ของการกระท�า และได้รบัการอธบิายต่อไปว่าเป็น “การพล้ังเผลอ (slip)” หาก

การกระท�านัน้สามารถสงัเกตได้ หรือเป็น “เพกิเฉยละเลย (Lapse)” หากไม่

สามารถสังเกตได้ ตวัอย่างของการพล้ังเผลอ ได้แก่ การกดปุ่มผดิบนอปุกรณ์

อนัหนึง่-ตวัอย่างของการเพกิเฉยละเลยคอืความจ�าล้มเหลว เช่น ลืมให้ยา 

ความล้มเหลวทีเ่กิดขึน้จากการกระท�าทีต่ัง้ใจแต่ปรากฏว่าท�าในส่ิงที่

ไม่ถูกต้อง เรียกว่า ท�าผิด (Mistake) การท�าผิดเป็นความล้มเหลวของการ

วางแผน (คือการวางแผนผิดนั่นเอง) ซึ่งการท�าผิดสามารถเป็นได้ทั้งเรื่อง

การใช้กฎเป็นฐาน เป็นการท�าผิดเม่ือน�ากฎที่ผิดมาใช้ หรือการใช้ความรู้

เป็นฐาน การท�าผิดเกิดขึ้นได้เม่ือแพทย์ไม่ได้ท�าตามขั้นตอนของการกระ

ท�าท่ีถูกต้อง ตัวอย่างของการท�าผิดเม่ือใช้กฎเป็นฐาน ได้แก่ การวินิจฉัย

ผิดท�าให้วางแผนการรักษาผิด การท�าผิดเม่ือใช้ความรู้เป็นฐานมีแนวโน้ม

จะเกิดขึน้เม่ือผูใ้ห้บริการสขุภาพเผชญิกับสถานการณ์ทางคลินกิท่ีไม่คุน้เคย 

(ดูรูป B.5.1 ข้างล่าง)
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รูป B.5.1. ชนิดหลักๆ ของควำมผิดพลำด 11

แหล่งข้อมูล: Reason JT. Human error: models and management. British Medical Journal, 2000 [4].

การพล้ังเผลอ การเพกิเฉยละเลย การท�าผดิ ท้ังหมดนีมี้ความร้ายแรง

และมีศักยภาพท่ีจะท�าให้เกดิผลเสยีแก่ผูป่้วย โอกาสเกิดผลเสียท่ีแท้จริงขึน้

อยู่กับบริบทของความผิดพลาดเกิดขึ้น

สถานการณ์ที่เพิ่มความเป็นไปได้ของความผิดพลาด และกลวิธีลด

ความผิดพลาดของคน ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 2 ท�าไมการน�าปัจจัยด้าน

มนุษย์มาใช้จึงมีความส�าคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย T2  หลักการ

บางส่วนของการลดความผดิพลาดได้น�าเสนออย่างคร่าวๆ ไว้ข้างล่างนี ้รีสนั

ได้สนบัสนุนแนวคิด “ปัญญาจากความผดิพลาด (error wisdom)” [4] ส�าหรับ

พนักงานด่านหน้า เพื่อเป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ในบริบทที่ต่าง

กัน โดยขึ้นอยู่กับสภาพปัจจุบันของแต่ละคนที่เก่ียวข้อง ธรรมชาติของ

บริบท และศักยภาพของความผิดพลาดในงานที่ท�าอยู่ขณะนั้น

สถานการณ์ที่ร่วมกับการเพิ่มโอกาสของความผิดพลาด 12

เรารู้จากการศึกษาวิจัยต่างๆ ว่านักศึกษาและแพทย์ที่จบใหม่เป็น 

ผู้ที่ท�าผิดพลาดได้ง่ายในบางสถานการณ์

ความผิดพลาด

การท�าผิด

การกระท�าพลั้งเผลออย่างตั้งใจ

การเพิกเฉยละเลยของความจ�า

การท�าผิดที่มีกฎเป็นฐาน

การท�าผิดที่มีความรู้เป็นฐาน

การพลั้งเผลอและการเพิกเฉย
ละเลยที่มีทักษะเป็นฐาน
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กำรขำดประสบกำรณ์

สิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งส�าหรับนักศึกษาคือ ไม่ควรท�าหัตถการหรือ

ให้การรกัษาใดๆ แก่ผูป่้วยเม่ือขึน้ปฏิบตังิานในคร้ังแรกๆ หากไม่ได้เตรียม

พร้อมให้ดี นกัศกึษาจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า เขาก�าลังท�าอะไรและ

ควรฝึกปฏิบัติบนหุ่นจ�าลองหรือสิ่งเสมือนในสถานการณ์จ�าลองก่อน หาก

เป็นการปฏิบัติครั้งแรกควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นิเทศ 

นักศึกษาอยู่ในฐานะผู้มีสิทธิพิเศษ เพราะผู้ป่วยไม่ได้คาดหวังว่า

นักศึกษาจะเป็นผูท่ี้มีความรู้มาก เขาชืน่ชมท่ีนกัศึกษาก�าลังเรียนรู้ นกัศกึษา

จงึไม่จ�าเป็นต้องแสร้งท�าหรือท�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่า เขามีประสบการณ์มากกว่า

ที่เป็นจริง

กำรมีเวลำน้อย

ความกดดันในเร่ืองเวลามักท�าให้คนท�าแบบหักมุม และท�าลัด 

ขัน้ตอนทีเ่ขาไม่ควรท�า การไม่ล้างมือให้ถกูวธิเีป็นตวัอย่างหนึง่ของเร่ืองนี้  

อกีตวัอย่างคอื เภสชักรไม่มีเวลาให้ค�าแนะน�าเร่ืองยาแก่ผูป่้วย หรอืผดุงครรภ์

ไม่ได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้หญิงเกี่ยวกับระยะต่างๆ ของการคลอด

กำรตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ

การตรวจสอบอย่างง่ายๆ ช่วยผู้ป่วยจากการได้ยาผิดนับเป็นพันๆ 

ครัง้มาแล้ว เภสชักรท่ีเช็คยาเป็นประจ�าและช่วยสมาชกิอืน่ในทมีงานบริการ

สุขภาพให้มั่นใจว่า ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ในขนาดที่ถูกต้อง และถูกทาง 

นักศึกษา (แพทย์ ทันตแพทย์ ผดุงครรภ์) ควรสร้างความสัมพันธ์ดีกับ

เภสัชกรและพยาบาลท่ีที่สายงานในวิชาชีพฝึกให้มีนิสัยการตรวจเช็คเป็น

ประจ�า การเช็คเป็นวิธีการที่ง่ายๆ ท่ีนักศึกษาสามารถเร่ิมฝึกหัดได้ทันที 

เมื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางคลินิกหรือเมื่อให้การดูแลในชุมชน

หัตถกำรที่ไม่ดี

เร่ืองนีเ้ก่ียวข้องกบัหลายปัจจยั การเตรียมพร้อมไม่พอเพยีง เจ้าหน้าที่

ไม่พอเพยีง และ/หรือการใส่ใจแก่ผูป่้วยทีไ่ม่พอเพยีง นกัศกึษาอาจถกูสัง่ให้

ใช้เครื่องมือชิ้นหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจดีถึงวิธีใช้ หรือวิธีการท�างานของเครื่องนั้น 
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ดังนั้นก่อนที่จะใช้เครื่องมือใดเป็นคร้ังแรก นักศึกษาควรท�าความคุ้นเคย

กับเครื่องมือนั้นก่อน โดยการดูผู้อื่นใช้เครื่องมือนั้นและสอบถามผู้นั้น เพื่อ

เรยีนรู้ถงึวิธกีารใช้งาน จะช่วยให้เข้าใจขัน้ตอนของการใช้งานได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลไม่เพียงพอ

การบริการสุขภาพและการรักษาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ข้ึนอยู่

กับการบันทึกรายละเอยีดของผูป่้วยอย่างถกูต้องของแต่ละสาขาวชิาชพี ใน

เวลาที่เหมาะสม และเขียนด้วยลายมือที่อ่านได้ง่าย (เวชระเบียน แผนการ

ให้ยา หรือที่อื่นๆ ที่ไว้เก็บข้อมูลของผู้ป่วย) มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่

นักศึกษาควรตรวจเช็คข้อมูลที่ตนบันทึกไว้ให้เป็นนิสัย และให้ม่ันใจได้ว่า

ข้อมูลที่เขียนอ่านได้ง่าย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ขาดไป ข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง และไม่พอเพียง มักเป็นปัจจัยที่มีส่วนท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่

ไม่พึงประสงค์ การส่งข้อมูลทางวาจาที่แม่นย�าเป็นส่ิงท่ีส�าคัญด้วยเช่นกัน 

เน่ืองจากมีบุคลากรด้านสุขภาพมากมายมาเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย 

การเช็คความถูกต้องและแม่นย�าของการส่ือสารท้ังทางวาจาและการเขียน

จึงมีความส�าคัญ

ปัจจยัระดับปัจเจกชนของนกัศึกษา (และผูป้ฎิบตังิานคนอืน่ๆ) ทีโ่น้มน�าให้เกดิความผดิพลาด 
13

นอกจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มต่อการเกิดความผิดพลาด ยังมี

ปัจจัยของปัจเจกชนที่โน้มน�าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

ควำมสำมำรถในกำรจ�ำมีขีดจ�ำกัด

นกัศึกษามองตวัเองว่าเป็นอย่างไรในสาขาวิชาชพีท่ีเขาเลือกมา และ

ล�าดับชั้นการบังคับบัญชาของที่ปฏิบัติงานอาจมีความสัมพันธ์กับความ

ม่ันใจ และความกล้าในการร้องขอความช่วยเหลอืของนกัศกึษา การร้องขอ

ความช่วยเหลือเป็นส่ิงทีน่กัศกึษาทกุคนพงึกระท�า แต่ก็ยังพบว่าเป็นเร่ืองที่

ท้าทายเป็นอย่างมาก ในทางกลับกัน อาจมีผลต่อการตระหนักถึงข้อจ�ากัด

ของนกัศึกษาเอง การขาดความม่ันใจเป็นปัจจยัท่ีส�าคัญส�าหรบันกัศกึษาใน

การร้องขอให้ช่วยในการลงมือปฏิบัตทิกัษะใหม่ หากนกัศึกษาไม่ปรารถนา
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หรอืไม่ม่ันใจทีจ่ะร้องขอให้ช่วยแม้แต่ในงานท่ีง่าย แล้วเขาจะม่ันใจหรือไม่ใน

การร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเขาประสบปัญหายุ่งยาก

การเรียนรู้ในการขอความช่วยเหลือเป็นทักษะท่ีส�าคัญส�าหรับ

นักศึกษาและแพทย์จบใหม่ทุกคน นักวิจัยได้ศึกษาเร่ืองการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาแพทย์และพยาบาลส�าหรับการปฏิบัติงานในคลินิก 

การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาแพทย์หลังส�าเร็จการศึกษาในปี

แรกๆ ยังขาดทักษะพื้นฐานทางคลินิก ส�าหรับการปฏิบัติงานในปีแรกของ

พยาบาลก็เป็นเวลาทีส่มรรถนะยังไม่เพยีงพอ และเป็นเวลาแห่งความเครียด 

สิ่งนี้อาจเกิดจากความลังเลที่ร้องขอความช่วยเหลือเหมือนเม่ือคร้ังที่เป็น

นักศึกษา ส�าหรับแพทย์จบใหม่ก็เช่นกันยังไม่มีความรู้และทักษะเพียงพอ 

ดังเช่น การขาดความเข้าใจเก่ียวกับอาการแสดงที่ส�าคัญของการเจ็บป่วย

เฉียบพลัน การอุดตันของทางเดินหายใจ ภาวะปกติสุขของแม่และเด็กใน

ครรภ์ และวิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้น เป็นต้น 

นกัศึกษาจ�านวนมากคิดว่า หากเขาสามารถขย้อนข้อมูลทางเทคนคิ

ที่มีอยู่ในต�าราทั้งหมด เขาก็จะเป็นบุคลากรวิชาชีพที่ดี อย่างไรก็ตามมิได้

เป็นเช่นนั้น จ�านวนของข้อมูลที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพต้องเรียนรู้มีมาก

เกินกว่าท่ีจะจ�าได้หมด สมองของคนเรามีขีดความสามารถท่ีจะจ�าได้ใน

จ�านวนที่จ�ากัด นักศึกษาไม่ควรพึ่งแต่ความจ�า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมี

หลายขั้นตอนมาเก่ียวข้อง แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติได้รับการพัฒนา

ขึ้นมาเพื่อช่วยบุคลากรวิชาชีพให้การดูแล และบริการตามหลักฐานที่ดี

ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน นักศึกษาควรสร้างนิสัยในการใช้รายการตรวจสอบ

และไม่พึ่งแต่ความจ�า

ควำมเหนื่อยล้ำ

ความจ�าถกูกระทบได้จากความเหนือ่ยล้า ความเหนือ่ยล้าเป็นปัจจยั

ที่รู้จักกันดีในการท่ีท�าให้เกิดความผิดพลาดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน

บริการสุขภาพ ในการตระหนักถึงปัญหาที่มีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้า 

นานาประเทศได้ปฏิรูปหรือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปชั่วโมงการปฏิบัติงาน

ของแพทย์ [5] ความเช่ือมโยงระหว่างการอดนอนของแพทย์ฝึกหดัเนือ่งจาก

การปฏิบัติงานเป็นเวลานาน และการขัดจังหวะวงรอบของการตื่นและ 
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การนอน (circadian cycle) และความอยูดี่มีสขุ ได้รับการศกึษามา 30 ปีแล้ว 

แต่เม่ือเร็วๆ นี้รัฐบาลและผู้ออกกฎหมายได้มาให้ความสนใจอย่างจริงจัง

เก่ียวกับการจ�ากัดชั่วโมงการปฏิบัติงาน การศึกษาในปี ค.ศ. 2004 โดย 

แลนดริแกน และคณะ (Landrigan et al) [6] เป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มแรกๆ 

ที่วัดผลกระทบของการอดนอนต่อความผิดพลาดทางการแพทย์ ผลการ

ศึกษาพบว่าแพทย์ฝึกหดัทีป่ฏิบัตงิานในหอผูป่้วยวกิฤต อายรุกรรม และหอ

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ ของเมืองบรกิเฮม็และโรงพยาบาลหญงิ (บอสตนั 

แมสซาจเูซท สหรัฐอเมริกา) ท�าผดิอย่างร้ายแรงมากกว่าเม่ือปฏิบัตงิาน 24 

ชั่วโมงหรือนานกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับชั่วโมงการปฏิบัติงานที่น้อยกว่า 

การศกึษาอืน่ๆ ได้แสดงว่าการอดนอนมีอาการคล้ายกับอาการของการเมา

สุรา [7-9] พยาบาลที่ปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมงและจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานล่วง

เวลาต่อ ได้รับการยืนยันแล้วในวารสารวิชาชีพว่าการปฏิบัติเช่นนี้สามารถ

น�าไปสู่ความผิดพลาดที่มากขึ้น

ควำมเครียด ควำมหิว และควำมเจ็บป่วย

เม่ือนักศึกษารู้สึกเครียด หิว หรือป่วย เขาจะปฏิบัติงานได้ไม่ดี

เท่ากับเม่ือไม่มีอาการเหล่านี้ สิ่งส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับนักศึกษาท่ีจะเฝ้า

ดูสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของตนเอง นักศึกษาควรตระหนักรู้ในความ

จริงว่าหากเขารู้สึกไม่สบายหรือเครียด เขามีโอกาสที่จะท�าความผิดพลาด

ได้มากขึ้น การใช้พลังจนหมดสิ้นของพยาบาลใหม่น�าไปสู่ความผิดพลาด

ได้ และน�าไปสู่การลาออกจากอาชีพพยาบาล ความเครียดและการใช้พลัง

จนหมดสิ้นมีความสัมพันธ์กัน 14

มีวธิช่ีวยเหลือด้วยค�าช่วยจ�า ทีจ่ะช่วยนกัศึกษาเฝ้าดูสุขภาพตนเอง 

HALT เป็นหนึ่งในเครื่องช่วยเหลือนั้น 

H Hungry หิว

A Angry โกรธ

L Late  สาย

T Tired เหนื่อย
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เคร่ืองมือช่วยจ�าอีกอันหนึ่งเพื่อเฝ้าดูสุขภาพตนเองคือ IM SAFE 

15

I Illness ป่วย

M Medication (prescription and others) การสั่งยาและอื่นๆ

S Stress เครียด

A Alcohol สุรา

F Fatigue เหนื่อยล้า

E Emotion อารมณ์

ปัจจัยทำงภำษำหรือวัฒนธรรม

โอกาสของความผิดพลาดในการส่ือสารที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทาง

ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด แต่มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมาย

ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพโดยไม่มีผู้แปลภาษาหรือภาษากลาง 

นักศึกษาควรท่ีจะเข้าใจถึงปัญหาที่มีสาเหตุมาจากอุปสรรคในเร่ืองภาษา 

และความเข้าใจบรรทัดฐานของแต่ละวัฒนธรรม การอ่านออกเขียนได้เป็น

ประเด็นที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอ ผู้ให้บริการสุขภาพ

ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าใจค�าแนะน�าที่เขียนให้มาก

น้อยแค่ไหน

ทัศนคติที่อันตรำย (Hazardous attitudes)

นักศึกษาที่ท�าหัตถการและการรักษาต่างๆ โดยปราศจากผู้นิเทศ 

อาจถือว่าเป็นการแสดงทัศนคติที่อันตราย นักศึกษาเหล่านี้อาจสนใจ

หาประสบการณ์ในการปฏิบัติมากกว่าสนใจถึงความปกติสุขของผู้ป่วย 

นักศึกษาควรตระหนักอยู่เสมอว่า การท่ีได้สัมผัสและพูดคุยกับผู้ป่วย

เป็นการได้รับสิทธิพิเศษ ที่ไม่ควรมองข้าม
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วิธีการเรียนรู้จากความผิดพลาด
กำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ 16 17 18

การรายงานและการตดิตามอบัุตกิารณ์เกีย่วข้องกับการเก็บรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลของเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายหรือได้เกิด

อันตรายขึ้นแล้วแก่ผู้ป่วยในคลินิกหรือองค์กรบริการสุขภาพ ระบบการ

รายงานอุบัติการณ์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความสามารถขององค์กร

ในการเรียนรู้จากความผิดพลาด บทเรียนท่ีเรียนรู้จากการใช้วิธีการเช่นนี้

ท�าให้องค์กรสามารถระบุและจดัการกับ “กับดักแห่งความผดิพลาด” (ข้อมูล

เพิม่เตมิในเร่ืองความรบัผดิชอบขององค์กรส�าหรับการตดิตามเหตกุารณ์อยู่

ในหวัข้อที ่6 การท�าความเข้าใจและการจดัการความเสีย่งทางคลินกิ) T6

โดยทั่วไปแล้วการรายงานอุบัติการณ์มีน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริง 

เนื่องจากการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยวิธีการเชิงบุคคลที่ยังคงมีอยู่ท่ัวไป

ในการบริการสุขภาพ ในขณะที่พนักงานด่านหน้า เช่น พยาบาล เภสัชกร 

แพทย์ ทันตแพทย์ หรือผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นผู้รายงานอุบัติการณ์ มักถูก

วิจารณ์ถึงบทบาทของเขาในการเกิดของอุบัติการณ์ ดังกล่าวมาข้างต้น

สถานการณ์เช่นนี้มักจะขยายตัวมากขึ้น โดยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า อคติ

จากการมองย้อนเหตุการณ์ วิธีการเชิงบุคคลเป็นวิธีการที่สวนทางกับ

ประสิทธิผลในหลายๆ ระดับ (ดูหัวข้อที่ 3 การท�าความเข้าใจระบบและผล

ของความซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วย) T3

ความถี่ของการรายงานและลักษณะการวิเคราะห์อุบัติการณ์ ไม่ว่า

จะใช้วิธีการเชิงระบบหรือเชิงบุคคล จะข้ึนอยู่กับภาวะผู้น�าและวัฒนธรรม

ขององค์กรเป็นอย่างมาก เม่ือไม่ก่ีปีมานี้ความสนใจต่อความส�าคัญของ

วัฒนธรรมขององค์กรบริการสขุภาพมีมากขึน้ [10] โดยได้บทเรยีนจากภาค

อุตสาหกรรมอื่นๆ ในแง่ของระบบความปลอดภัย มีความเป็นไปได้ท่ีจะมี

ความเกีย่วข้องกนัระหว่างวัฒนธรรมของสถานบริการดูแลรกัษาสขุภาพกับ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ณ สถานบริการนั้น

วัฒนธรรมขององค์กรสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและคุณค่าที่มีการ

แบ่งปันกนั มีปฏิสัมพนัธ์กับโครงสร้างขององค์กรและระบบควบคุมซึง่จะท�าให้

เกิดพฤตกิรรมทีเ่ป็นพืน้ฐานขององค์กรนัน้ [11] องค์กรท่ีมีวฒันธรรมของ 

การท�ารายงานทีเ่ข้มแขง็กจ็ะเป็นสถานทีท่ีจ่ะเรียนรู้จากความผดิพลาด 19  
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เพราะว่าเจ้าหน้าทีรู่ส้กึมีอสิระท่ีจะรายงานปัญหาทีเ่กดิขึน้จริง หรือมีโอกาสที่

จะเกิดข้ึนโดยไม่ต้องกลัวการเยาะเย้ยหรือการประณาม นกัศกึษาและแพทย์

จบใหม่เป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรม 20  ในการปฏิบัตงิาน เขาอาจรู้สกึว่า 

เขาไม่มีอ�านาจที่จะไปเปลี่ยน หรือไปมีผลต่อสิ่งใดในสภาพแวดล้อมของ

ท่ีปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามเขาสามารถมองหาวิธีทางที่จะปรับระบบได้

เช่นกัน ซึง่สามารถท�าได้ง่ายๆ เช่น การให้ความเคารพแก่สมาชกิของทมี

บรกิารสุขภาพรวมท้ังผูป่้วยในขณะอภปิรายเกีย่วกบัการดูแล หรือสอบถาม

ว่าใครต้องการกาแฟบ้างขณะที่นักศึกษาก�าลังชงกาแฟให้กับตัวเอง การ 

หลีกเล่ียงท่ีจะใช้นิว้ชีไ้ปยังผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้องกับเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ 

เป็นอกีหนทางหนึง่ท่ีนกัศกึษาสามารถช่วยให้มีการเปล่ียนวฒันธรรมได้ หาก

นกัศึกษาได้ยนิเจ้าหน้าท่ีกล่าวถงึสมาชกิคนใดคนหนึง่ทีท่�าผดิ เขาสามารถ

ทีจ่ะดึงความสนใจออกจากตวับุคคล มาเป็นการอภปิรายถึงปัจจยัพืน้ฐานท่ี

อาจเก่ียวข้องแทน

กลวิธีอื่นท่ีได้รับความส�าเร็จในเร่ืองของการรายงานและติดตาม

อุบัติการณ์ [7] ประกอบด้วย 21  การรายงานที่ไม่ระบุชื่อ การให้ความ

เหน็ย้อนกลับอย่างทันท่วงที การให้ค�าขอบคณุอย่างเปิดเผยแก่ผู้ทีร่ายงาน

อุบัติการณ์ที่เกิดข้ึนและการรายงานสถานการณ์เกือบพลาด การรายงาน

สถานการณ์เกือบพลาดมีประโยชน์ในการเรียนรู้จากบทเรียนท่ี “ฟรี” นัน่คือ

การปรับปรุงระบบสามารถท�าได้จากการน�าผลลัพธ์ของวิธีการสอบสวน

โดยที่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับอันตรายใดๆ

กำรวิเครำะห์สำเหตุรำก (Root cause analysis: RCA)

ดูหัวข้อท่ี 7 ร่วมด้วย การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุง

การดูแล 22  T7

มีรปูแบบต่างๆ ทีถ่กูพฒันาโดยการใช้หลักของการวเิคราะห์สาเหตุ

ราก ตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่า วิธีแนวปฏิบัติของลอนดอน (The London 

Protocol) ที่พัฒนาขึ้นมาโดย ชาร์ล วินเซน และคณะ (Charles Vincent et 

al) เป็นรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่าย โดยให้ทีมท�าทีละข้ันตอนของการสอบสวน

ทางคลินิก ดูกล่อง B.5.1 ถึงขอบเขตของขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
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กล่อง B.5.1. แนวปฏิบัติของลอนดอน (The London Protocol)

รายละเอยีดของกระบวนการสอบสวน
อุบัติการณ์ใดควรได้รับสอบสวน

การทบทวนบันทึกกรณีที่เกิดขึ้น

การวางกรอบปัญหา

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

เกิดขึ้นได้อย่างไร

- การระบุปัญหาในการจัดการดูแล

 ท�าไมจึงเกิดขึ้น

- การระบุปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์กรณีที่เกิดขึ้น

หากท�าตามแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

และมีการสัมภาษณ์และมีการวิเคราะห์

ท่ีท�าอย่างถ่ีถ้วนแล้ว การรายงานและ

การน�าไปใช้ประโยชน์ของตวัอบัุตกิารณ์ 

ก็จะเผยตัวออกมาจากการวิเคราะห์

อย่างตรงไปตรงมา เม่ือส่วนประกอบ

ต่างๆ ครบถ้วน ควรมีบทสรุปที่ให้เห็น

ปัญหาได้ชัดและสถานการณ์ที่น�าไป

สู ่การเกิดปัญหาและข้อผิดพลาดใน

กระบวนการดูแลก็ควรจะปรากฎออก

มาให้เห็น ส่วนสุดท้ายของรายงานจะ

พิจารณาถึงการน�าไปใช้ประโยชน์ของ

ตวัอบัุตกิารณ์นัน้ต่อภาควชิาหรือองค์กร 

รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะมาตรการ

แก้ไข

แหล่งข้อมูล: Vincent C et al. How to investigate and analyse clinical incidents: clinical risk unit 
and association of litigation and risk management protocol. British Medical Journal, 2000, 
320: 777-781.

ศูนย์ความปลอดภัยแห่งชาติของกิจการทหารผ่านศึกของแผนก

กิจการทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา (VA) ได้พฒันารูปแบบ ซึง่ใช้วธิกีารเชงิ

โครงสร้างของ RCA เพือ่ท่ีจะประเมินและวเิคราะห์เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์

ทีร่นุแรง และพฒันาการปรับปรุงระบบเพือ่ป้องกันการเกิดซ�า้ [12] รูปแบบ

ใช้การทบทวนย้อนหลังท้ังหมด โดยถามค�าถามดังต่อไปนี ้[1] 23 24

• เกิดอะไรขึ้น

• ใครเกี่ยวข้องบ้าง

• เกิดขึ้นเมื่อใด
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• เกิดขึ้นที่ไหน

• ผลเสียที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นรุนแรงเพียงใด

• โอกาสเกิดซ�้ามีหรือไม่

• ผลที่ตามมาคืออะไร

RCA เน้นที่ระบบมิใช่ที่คนปฏิบัติงานแต่ละคน และมีสมมุติฐานว่า

เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีเ่กิดขึน้มีผลเสยีต่อผูป่้วยคอืความล้มเหลวของ

ระบบ ระบบของ VA และระบบท่ีใช้ในประเทศออสเตรเลียและที่อื่นๆ ใช้

รหสัประเมินความรุนแรงในการจ�าแนกอบัุตกิารณ์ทีไ่ด้รับรายงาน เพือ่ท�าให้

มั่นใจว่าความเสี่ยงที่รุนแรงมากที่สุดถูกจัดการเป็นอันดับแรก

รูปแบบ RCA เน้นการป้องกัน มิใช่การต�าหนิหรือลงโทษ (มีการใช้

กระบวนการอื่นเม่ือจุดเน้นของความสนใจอยู่ที่บุคคลท่ีต้องรับผิดชอบต่อ

การกระท�าของเขา) จุดเน้นของการวิเคราะห์ประเภทนี้เป็นการวิเคราะห์

ความเปราะบางของระบบในแต่ละระดับที่สวนทางกับการปฏิบัติงานของ

รายบุคคล รูปแบบนี้ตรวจสอบปัจจัยต่างๆ เช่น การสื่อสาร การฝึกอบรม 

ความเหนือ่ยล้า การจดัตารางเวลาปฏิบัตงิาน/กจิกรรมและบคุลากร สภาพ

แวดล้อม อุปกรณ์ กฎระเบียบ นโยบายและอุปสรรค

ลักษณะที่เป็นนิยามของการท�า RCA ประกอบด้วย [13]

• มีการทบทวนโดยทีมระหว่างวชิาชพีทีมี่ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการ

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

• วิเคราะห์ระบบและกระบวนการมากกว่าการปฏิบัติงานของราย

บุคคล

• วิเคราะห์เชิงลึกโดยใช้ค�าถาม “อะไร” และ “ท�าไม” เป็นตัวน�าทาง 

จนกระทัง่ทุกด้านของกระบวนการถกูทบทวน และปัจจยัเอือ้หนนุ

ถูกพิจารณา

• ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถท�าให้ระบบและ

กระบวนการมีการปรบัปรงุการปฏิบัตงิานให้ดีข้ึน และลดโอกาสที่

จะเกดิเหตกุารณ์ท�านองเดียวกันนี ้หรือหยุดโอกาสการเกิดปัญหา

หรือความผิดพลาดในอนาคต
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กลวิธีลดควำมผิดพลำด 25  26

นักศึกษาสามารถเริ่มต้นฝึกปฏิบัติพฤติกรรมลดความผิดพลาดได้

ทันที โดยการดูแลสุขภาพของตนเอง นักศึกษาควร

• ตระหนักรู้ตนเองเมื่อรู้สึกเหนื่อย

• ท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของที่ปฏิบัติงาน

• เตรียมพร้อมตามปกติ แต่ระลึกว่าสิ่งที่ไม่ปกติอาจเกิดขึ้นได้

เรารูว่้าเป็นไปไม่ได้ทีค่นเราจะรู้ไปหมดเสยีทุกอย่าง ดังนัน้จงึมีความ

ส�าคัญว่านกัศึกษาควรท�าความคุ้นเคยกับการตัง้ค�าถาม เม่ือไรก็ตามท่ีไม่รู้

อะไรท่ีเก่ียวข้องหรือส�าคัญส�าหรับผู้ป่วย ต่อไปนี้คือกลวิธีส่วนตัวเพื่อลด

ความผิดพลาดส�าหรับนักศึกษา 

• ดูแลตนเอง (กินอิ่ม นอนหลับ ดูแลตนเอง)

• รู้สภาพแวดล้อมของตนเอง

• รู้งานของตนเอง

• เตรียมพร้อมและวางแผน (จะเกิดอะไรขึ้น หาก...)

• สร้างการตรวจเช็คให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�า

• สอบถามเมื่อไม่รู้

นักศึกษาควรระลึกเสมอว่าความผิดพลาดย่อมจะเกิดข้ึนได้ สิ่งนี้

เป็นการเปลี่ยนแปลงส�าหรับหลายคน เพราะว่าในบางวัฒนธรรมเชื่อว่า

ความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการสุขภาพที่ไม่ดีหรือไร้สมรรถนะ 

นักศึกษาควรระลึกว่าความผิดพลาดจะเกิดข้ึนและควรเตรียมพร้อมรับมือ

ไว้ ทัง้นีร้วมถงึการระบุสถานการณ์ทีมี่โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดได้มาก

ที่สุด (เช่น เวลาปฏิบัติงานที่เสี่ยงสูง)

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยได้พบสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงสูงของ

นักศึกษาพยาบาลในการให้ยาผิดพลาด [14] สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ

• ขนาดยาและ/หรือเวลาที่สั่งให้ยาไม่มีมาตรฐาน

• เอกสารไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เหมาะสม

• ไม่มีบันทึกการให้ยา

• ค�าสั่งการให้ยามีเพียงบางส่วน
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• การสั่งให้หยุดยาหรือให้ยาต่อ

• ประเด็นของการติดตาม เช่น นักศึกษาจ�าเป็นต้องตรวจสัญญาณ

ชีพก่อนให้ยา

• น�ายาน�้าที่ใช้เฉพาะรับประทานมาใช้เป็นยาฉีด

สิ่งท่ีส�าคัญเป็นอย่างยิ่งคือควรมีแผนรับมือฉุกเฉิน ที่พร้อมส�าหรับ

การจัดการกับปัญหา การหยุดชะงักหรือการเบี่ยงเบน นักศึกษาควรฝึก

ซ้อมในใจอย่างสม�่าเสมอถึงการท�าหัตถการที่ซับซ้อน หรือกิจกรรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเป็นครั้งแรก

สรุป 27

ความผิดพลาดทางการแพทย์เป็นประเด็นที่ซับซ้อน แต่ความผิด

พลาดด้วยตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ความเป็นมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ข้อคิดทีมี่ประโยชน์ข้างล่างนีเ้ป็นทีรู่ก้นัว่า ช่วยจ�ากดัความผดิพลาด

ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยมนุษย์[15]

• หลีกเลี่ยงการพึ่งพาความจ�า

• ท�ากระบวนการต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

• ท�ากระบวนการและหัตถการที่ใช้บ่อยให้เป็นมาตรฐาน

• ใช้รายการตรวจสอบเป็นประจ�า

• ลดความเชื่อในเรื่องการเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง

ดูการอภิปรายในหัวข้อที่ 2 ท�าไมปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้ต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยจึงมีความส�าคัญ T2

การเรียนรู้จากความผดิพลาดสามารถเกดิขึน้ได้ทัง้ระดับปัจเจกและ

ระดับองค์กร โดยใช้การรายงานและการวิเคราะห์อุบัติการณ์ อุปสรรคต่อ

การเรียนรูจ้ากความผดิพลาดคือ วฒันธรรมการต�าหนทิีน่�าวธิเีชงิบุคคลมา

ใช้ในการสอบสวน และการใช้ปรากฏการณ์ “อคติมองย้อนเหตุการณ์” การ

เรียนรู้ขององค์กรและความเป็นไปได้ที่จะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ

ระบบ ต้องอาศัยวิธีการเชิงระบบที่มีฐานคิดกว้าง
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RCA เป็นวิธกีารเชิงระบบทีมี่โครงสร้างชดัเจน ส�าหรับการวเิคราะห์

เหตุการณ์ท่ีมีผลเสียขั้นรุนแรงต่อผู้ป่วย นักศึกษามีโอกาสน้อยมากที่จะ

มีส่วนร่วมในการท�า RCA แต่เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงานควรหาโอกาสเข้าร่วม

กระบวนการท�า RCA

กลวิธีและรูปแบบการสอน

กำรฝึกหัดในสถำนกำรณ์จ�ำลอง 

ควรสร้างสถานการณ์จ�าลอง (scenarios) แบบต่างๆ ท่ีเก่ียว

กับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และความจ�าเป็นของการรายงานและการ

วิเคราะห์ความผิดพลาด การฝึกหัดปฏิบัติง่ายๆ ที่แสดงถึงความผิดพลาด

ที่สามารถหลีกเล่ียงได้ท�าอย่างไรสามารถน�ามาใช้ได้ และนักศึกษาควรได้

รับการกระตุ้นให้ฝึกกลวิธีในการจัดการความผิดพลาด

กำรบรรยำยแบบสอน/แบบปฏิสัมพันธ์ 

 ใช้สไลด์ท่ีแนบมาด้วยเป็นคู่มือส�าหรับครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด

ของหัวข้อนี้ สไลด์เพาเวอร์พอยท์สามารถเปล่ียนเป็นสไลด์ส�าหรับเคร่ือง

ฉายข้ามศีรษะได้ เร่ิมต้นการสอนด้วยกรณีศึกษาท่ีได้จากธนาคารกรณี

ศึกษา หรือให้นักศึกษาระบุความผิดพลาดที่เพิ่งท�าให้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย 

การอภปิรายกลุม่ย่อยสามารถใช้กรณคีวามผดิพลาดทีพ่บบ่อยในที่

ปฏิบัติงาน โดยการขอให้นักศึกษาหน่ึงคนหรือมากกว่าเป็นผู้น�าอภิปราย

เก่ียวกับด้านต่างๆ ของหวัข้อนี ้นกัศกึษาอาจอภปิรายตามหัวข้อย่อยท่ีมีอยู่

ในหัวข้อนี้และน�าเสนอเนื้อหา ครูประจ�ากลุ่มควรมีความคุ้นเคยกับเนื้อหา 

จะได้เพิ่มเติมข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพ และสภาพแวดล้อมทาง

คลินิกของท้องถิ่นนั้นได้
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กิจกรรมกำรสอนอื่นๆ

วิธีต่างๆ เพื่อให้มีการอภิปรายเก่ียวกับด้านต่างๆ ของหัวข้อนี้

ประกอบด้วย

- ให้นักศึกษาจดบันทึกเก่ียวกับความผิดพลาดและสถานการณ์

เกอืบพลาดทีส่งัเกตพบ (เกิดอะไรข้ึน จดัประเภทของความผดิพลาด 

ให้ข้อเสนอแนะว่าจะท�าอะไรเพือ่ป้องกนัเหตกุารณ์ทีค่ล้ายๆ กันที่

อาจเกิดขึ้นอีก)

- เลือกกรณศีกึษาทีไ่ด้เสนอมาข้างต้นและจดัฉาก เพือ่การอภิปราย

ถึงความผิดพลาดที่พบบ่อยในการบริการสุขภาพ

- ใช้ตัวอย่างจากสิ่งที่ตีพิมพ์หรือที่ออกอากาศ

- ใช้ตวัอย่างท่ีไม่ระบุชือ่จากคลินกิหรือจากการปฏิบัตงิานของตนเอง

- ใช้กรณีศึกษาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาระดมสมองเก่ียวกับความ 

ผิดพลาดที่เป็นไปได้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

- น�าบทเรียนของความผิดพลาดและความล้มเหลวของระบบจาก

ภาคอุตสาหกรรมอื่นมาเป็นตัวอย่าง

- เชญิบุคลากรวชิาชพีอืน่ เช่น วศิวกรหรือนกัจติวทิยา มาอภปิราย

ทฤษฎีที่ว่าด้วยเร่ืองสาเหตุของความผิดพลาด วัฒนธรรมของ

ความปลอดภัย และบทบาทของการรายงานเร่ืองความผิดพลาด

เพื่อความปลอดภัย

- เชญิผูใ้ห้บริการสขุภาพอาวุโสทีน่บัถอืมาพดูเก่ียวกับความผดิพลาด

ที่เขาเคยท�า

- เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพของ 

โรงพยาบาลมาพดูคุยกับนกัศึกษาถึงการเก็บข้อมูล การวเิคราะห์

และผลลัพธ์ รวมท้ังเร่ืองบทบาทของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

- เชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยมาพูด

เกี่ยวกับระบบที่ใช้ในที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดและการ

จัดการเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงาน/ระบบ

- อภปิรายความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวของระบบ การฝ่าฝืน 

และความผิดพลาด (ดูหัวข้อที่ 4)
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- ใช้กรณีศึกษามาวิเคราะห์หาวิธีการต่างๆเพื่อจัดการเหตุการณ์ที่

ไม่พึงประสงค์

- มีส่วนร่วมหรือเข้าสังเกตการณ์ในการท�า RCA

กิจกรรมส�ำหรับนักศึกษำในที่ปฏิบัติงำนหรือที่คลินิก

นักเรียนถูกขอร้องให้

- เข้าร่วมการสอบสวนในการท�า RCA 

- ค้นหาดูว่าสถานบริการสุขภาพของเขา มีการจัดประชุมการป่วย

และการเสยีชวีติหรอืไม่ หรือมีเวทกีารทบทวนร่วมกับเพือ่นร่วมงาน 

เพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

- คุยกันเองถึงความผิดพลาดที่สังเกตได้ในสภาพแวดล้อมของที่

ปฏิบัตงิานของตนเอง ใช้วธิกีารเข้าถงึแบบไม่ต�าหน ิไม่เพยีงแต่ขอ

ให้นกัศึกษาระบุความผดิพลาด แต่ขอให้บอกถึงกลวธิท่ีีสามารถใช้

เพื่อการป้องกันด้วย

- เลือกคลินิกหรือหน่วยบ�าบัดรักษาแห่งหนึ่งท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติ

อยู่ ให้นกัศกึษานกึถงึความผดิพลาดหลักๆ ของท่ีนัน้ และถามถงึ

ขัน้ตอนทีท่�าให้ลดความผดิพลาดลงได้ และการเรียนรู้จากสิง่ทีพ่บ

กรณีศึกษา
ข้อควรระวังในกำรให้ยำวินคริสตีน

กรณีศึกษาดังต่อไปนี้มีความเก่ียวข้องกับการให้ยาวินคริสตีน 

(Vincristine) และเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ตามมา

ฮ่องกง 7 กรกฎาคม 2007

ผู ้หญิงอายุ 21 ปีเสียชีวิตเนื่องจากความผิดพลาดในการฉีด

วินคริสตีน โดยผู้ป่วยถูกฉีดยาเข้าทางน�้าไขสันหลัง การสอบสวนก�าลังอยู่

ระหว่างการด�าเนนิการ วนิคริสตนี (และสารอลัคาลอยด์วนิคาอืน่ๆ) ควรให้

โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดด�าเท่านั้น โดยผ่านทางถุงเล็กๆ วินคริสตีนเป็น

ยาเคมีบ�าบัดที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ควรให้ทางหลอดเลือดด�าเพียง
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อย่างเดียว และไม่ควรให้ทางอื่นเลย ผู้ป่วยท่ีได้รับยาวินคริสตีนมักจะได้

รับยาตัวอื่นๆทางน�้าไขสันหลังด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติของ

การรักษา แนวปฏิบัตินี้ได้น�าไปสู่ความผิดพลาดของการให้ยาวินคริสตีน

เข้าทางน�้าไขสันหลัง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1968 ได้มีการรายงานความผิดพลาดนี้

แล้วถึง 55 ครั้งจากที่ต่างๆ ทั่วโลก ได้มีการเตือนกันมาตลอดและให้มีการ

ติดฉลากวิธีใช้ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามความผิดพลาดในการใช้วินคริสตีนก็

ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเสียชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้และสถานการณ์เกือบพลาด

สหรัฐอเมริกา พฤศจิกายน 2005

ผูช้ายอาย ุ21 ปี อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยโรคมะเร็งต่อมน�า้เหลือง

ชนิดที่มิใช่ฮอดคิ้น (non-Hodgkin’s lymphoma) หลอดฉีดยาที่บรรจุยา

วินคริสตีนส�าหรับผู้ป่วยอีกคนหนึ่ง ถูกน�ามาวางที่เตียงของผู้ป่วยรายนี้ 

โดยบังเอิญ แพทย์ได้ให้ยาวินคริสตีนทางน�้าไขสันหลังโดยคิดว่าเป็นยา

ตัวอื่น ไม่มีใครรู้ว่าเกิดความผิดพลาดข้ึนและผู้ป่วยเสียชีวิตในอีกสามวัน

ต่อมา

สเปน ตุลาคม 2005

ผู้หญิงอายุ 58 ปี เข้ารับการรักษาด้วยโรคเดียวกัน วินคริสตีนถูก

เตรียมมาในหลอดฉีดยา ขนาด 20 มิลลิลิตร แล้วถูกส่งมาพร้อมกับยาอีก

สองชนิด ซึ่งรวมทั้งยาเมทโทเทรกเซท (methotrexate) หลอดยาใดต้องให้

ทางไหนไม่ได้ระบุไว้ ยาถกูฉดีเข้าน�า้ไขสนัหลังเวลาเทีย่ง โลหติแพทย์มีงาน

ยุง่มากและขอความช่วยเหลือจากแพทย์ผูห้นึง่ ซึง่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้

ยาทางน�า้ไขสนัหลังมาระยะหนึง่ การให้ยาท�าในห้องผูป่้วย พยาบาลท่ีช่วย

เหลือไม่คุ้นเคยกับวิธีการให้ยานี้เช่นกัน หลอดฉีดยาขนาด 20 มิลลิลิตร 

ที่บรรจุวินคริสตีนถูกส่งให้แพทย์และแพทย์ก็เร่ิมฉีดยานั้น หลังจากที่ให้

ไปได้ประมาณ 2 มิลลิลิตร แพทย์ได้สังเกตเห็นขนาดของหลอดฉีดยาจึง
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ได้หยุดการให้และตระหนักในความผิดพลาด ผู้ป่วยเสียชีวิตอีกประมาณ 

100 วันต่อมา

ออสเตรเลีย 2004

ผูช้ายอายุ 28 ปี เป็นโรคมะเร็งต่อมน�า้เหลอืงชนดิเบอร์กติ (Burkitt’s 

lymphoma) ได้รับยาเมทโทเทรกเซททางน�้าไขสันหลัง แพทย์ได้เขียน

บันทึกไว้ว่า “ได้ให้ยาวินคริสตีนและยาเมทโทเทรกเซททางน�้าไขสันหลัง

ตามทีก่�าหนดแล้ว” ฉลากเตอืนบนวนิคริสตนีไม่สมบูรณ์ พมิพ์ด้วยตวัพมิพ์

ขนาดเล็กและแพทย์อ่านในห้องท่ีมืด ไม่มีใครรู้ว่าเกดิความผดิพลาดขึน้จน

กระทั่ง 5 วันต่อมาหลังจากผู้ป่วยมีอาการอัมพาตของขาท้ังสองข้าง และ

ผู้ป่วยเสียชีวิต 28 วันต่อมา

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไร ที่มีอยู่ที่เป็นสาเหตุของความผิดพลาดในตัวอย่าง

ข้างต้น

- ขั้นตอนอะไร ที่องค์กรควรท�าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ที่

ร้ายแรงนี้จะไม่เกิดซ�้า

- หากท่านเป็นผูจ้ดัการโรงพยาบาล ท่านจะท�าอย่างไรในแต่ละกรณี

ข้างต้น

 

แหล่งข้อมูล: World Health Organization, SM/MC/IEA.115 (http://

www.who.int/patientsafety/highlights/PS_alert_115_vincristine.pdf; 

accessed 20 February 2011).

พยำบำลเอ่ยปำกเพ่ือหลกีเลีย่งควำมผดิพลำดและป้องกนัผูป่้วยจำก

ผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์

กรณีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการเอ่ยปากขึ้นมาหากมี

สิ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย
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ในขณะที่การหารือของทีมก่อนลงมือผ่าตัดใกล้จะสิ้นสุด มีพยาบาล

ผู้หนึ่งได้เอ่ยปากและรายงานว่า “ผู้ป่วยมีคอนแทคเลนส์อยู่ที่ตาข้างซ้าย” 

วิสัญญีแพทย์ถามว่าเป็นชนิดถาวรหรือไม่ พยาบาลยืนยันว่าเป็น

ชนดิเปล่ียนได้ วิสญัญแีพทย์สอบถามผูป่้วยว่าท�าไมยงัใส่คอนแทคเลนส์อยู่ 

แต่ผูป่้วยได้รับยาสลบแล้ว จงึไม่สามารถตอบค�าถามได้ พยาบาลจงึอธบิาย

แทนว่าผู้ป่วยจะมองอะไรไม่เห็นหากไม่ใส่คอนแทคเลนส์ วิสัญญีแพทย์

อธิบายแก่ทีมผ่าตัดว่า ผู้ป่วยไม่ควรมีคอนแทคเลนส์ในขณะวางยาสลบ 

และผู้ป่วยไม่ควรถูกวางยาขณะที่ยังมีคอนแทคเลนส์อยู่ สมาชิกคนหนึ่ง

ของทีมถามวิสัญญีแพทย์ว่า เขาต้องการเอาคอนแทคเลนส์ออกหรือไม่ 

วิสัญญีแพทย์ตอบว่า “เอ่อ เขาไม่ควรถูกวางยาสลบขณะที่ใส่อยู่”

แพทย์ประจ�าบ้านศัลยกรรมได้ช่วยเอาคอนแทคเลนส์ออก ผู้ป่วย

ขออะไรบางอย่างทีจ่ะใช้เก็บคอนแทคเลนส์ ดังนัน้น�า้เกลอืจงึถกูจดัมา และ

คอนแทคเลนส์ถูกเก็บในภาชนะเล็กๆ ที่มีน�้าเกลือ

ค�าถาม

- พยาบาลผู้เตรียมการผ่าตัดได้ท�าเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์อะไรแก่

ผูป่้วยรายนี ้มีอะไรทีอ่าจท�าได้เพือ่ป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์ท�านอง

เดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

แหล่งข้อมูล: The WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical 

Schools working group. Case supplied by Lorelei Lingard, Associate 

Professor, University of Toronto, Toronto, Canada.

กำรให้ยำผิดในห้องคลอด

กรณศึีกษาต่อไปนีแ้สดงให้เหน็ถึงปัจจยัหลายๆอย่าง สามารถท�าให้

เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน

ผู้หญิงอายุ 25 ปีตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ 32 สัปดาห์มาถึงห้อง

ฉุกเฉินด้วยอาการปวดหลังเป็นอย่างมาก เธอถูกจัดแยกประเภทตาม

ความรุนแรงของความเจ็บป่วย และถูกส่งไปยังห้องคลอดที่วุ่นวายและมี
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เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ สายวัดเพื่อติดตามทารกแสดงการหดตัวของมดลูก

ในทุก 8-10 นาที สูติแพทย์ตรวจผู้ป่วยและแนะน�าให้หยดยาโทโคไลติค 

(tocolytic drugs) อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ลดการบีบตวัของมดลูก และหลกีเลีย่ง

การคลอดก่อนก�าหนด

ผดุงครรภ์ท้ังหมดก�าลังยุ ่งอยู่กับผู ้ป่วยอื่นๆที่ก�าลังคลอด และ

นักศึกษาผดุงครรภ์คนหนึ่งถูกขอร้องให้เตรียมยา เธอไม่ทราบประวัติของ

ผูป่้วยรายนี ้และวติกกังวลทีจ่ะสอบถามอาจารย์ทีป่รึกษาของเธอ ถึงแม้จะ

ทราบว่าผูป่้วยรายนีต้ัง้ครรภ์ได้ 32 สัปดาห์ แต่นกัศกึษาไม่ได้ประเมินระดับ

ความสงูของมดลูก นกัศึกษาได้เตรียมและให้ยาออกซโีตซนิ (ส�าหรบักระตุน้

ให้มดลูกบีบตัวมากขึ้น) แทนที่จะให้ยาโทโคไลติคเพื่อหยุดการบีบตัวของ

มดลูก ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้เป็นเวลาหลายชั่วโมง และวัน

รุ่งขึน้ผูป่้วยคลอดลูกก่อนก�าหนด ทารกถกูส่งตวัไปยังหอผูป่้วยวกิฤตทารก

แรกคลอด เนื่องจากมีปัญหาในการหายใจที่รุนแรง

อภิปราย

- อภิปรายผู้ป่วยรายนี้โดยการตรวจสอบปัจจัยเหล่าน้ีได้แก่ ปัจจัย

นักศึกษา ปัจจัยผู้ป่วย ปัจจัยอาจารย์ที่ปรึกษา ปัจจัยองค์กร และ

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

- เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

 

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Andrea Stiefel, MSc, Zurich University 

of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland.

กำรเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่ง

อ่านกรณีศึกษาในบทน�าของหัวข้อนี้ และถามนักศึกษาเพื่อตอบ

ค�าถามต่อไปนี้

- ใช้วิธีการเชิงระบบ พิจารณาว่าจะท�าอะไรที่ต่างไปจากเดิม ณ 

จดุต่างๆ ของเร่ืองนีไ้ด้บ้าง ในห้องทันตกรรม คลนิกิเคล่ือนท่ี และ

โรงพยาบาล

- การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยเคล่ือนท่ีกับโรงพยาบาลที่ต่าง
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ไปจากเดิมเป็นเช่นไร เพื่อม่ันใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษา 

ได้ทันที 

- ข้อควรระวังอะไรท่ีควรมีในสถานบริการทางคลินิก เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุการเป็นพิษในเด็ก

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Shan Ellahi, Patient Safety Consultant, 

Ealing and Harrow Community Services, National Health Service, 

London, UK.

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า
แหล่งค้นคว้าส�าหรับข้อมูลเร่ืองความผิดพลาดทางการแพทย์และ

หวัข้อทีเ่ก่ียวข้องสามารถหาได้จากเวบ็ไซด์ของ AHRQ (http://www.ahrq.

gov/qual/errorsix.htm; accessed 21 February 2011).

การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
การประเมินมีหลากหลายวธิทีีเ่หมาะสมส�าหรับหวัข้อนี ้ซึง่ประกอบ

ด้วย ข้อสอบอัตนัย, MCQ, shortBAQ, CBD และการประเมินตนเอง ให้

นักศึกษาหนึ่งคนหรือหลายคน น�าการอภิปรายถึงการสอบสวนเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ หรือท�าการจ�าลองการท�า RCA ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะแสดง

ความเข้าใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

การประเมินการสอนหัวข้อนี้
การประเมินเป็นเร่ืองส�าคัญในการทบทวนถงึว่าสอนไปอย่างไร และ

การปรับปรุงสามารถท�าได้อย่างไร ให้ดูคู่มือผูส้อน (ส่วน A) เพือ่ให้ได้ข้อมูล

เรื่องการประเมินมากขึ้น
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สไลด์ส�าหรับหัวข้อที่ 5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคดิท่ีดีโดยการวางแผนให้นกัศกึษาได้

มีโอกาสแลกเปล่ียนและอภิปรายด้วยระหว่างการบรรยาย การใช้กรณศีกึษา

เป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีคือการถามนักศึกษา

เก่ียวกับระบบบริการสุขภาพในเร่ืองต่างๆ ซึ่งจะท�าให้ประเด็นท่ีอยู่ใน

หวัข้อนีไ้ด้มีการอภปิรายกนั เช่น วฒันธรรมการต�าหน ิธรรมชาตขิองความ 

ผิดพลาด และวิธีการจัดการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ของหัวข้อที่ 5 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหา

ของหัวข้อนี้ สไลด์ที่จัดไว้ให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้สไลด์

ทั้งหมด และเป็นการดีที่สุดหากจะปรับสไลด์ให้เหมาะกับเนื้อหาท่ีจะสอน

ในชั่วโมงนั้น
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หัวข้อที่ 6
การท�าความเข้าใจและการจัดการ
กับความเสี่ยงทางคลินิก

ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ต้องการจากความไม่สนใจต่อเท้าที่ถูกผ้าพันแผลปิดไว้
 บิดาพาบุตรสาววัย 2 ขวบชือ่ เฮา (Hao) มายงัห้องฉกุเฉนิของโรงพยาบาลประจ�า

เขต (regional hospital) ในเย็นวันศุกร์ เม่ือไม่กี่วันก่อนหน้านี้เฮาเป็นหวัดและมารับ

การตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก คร้ังนี้เฮาต้องพักรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากปอดบวม 

เธอถูกเปิดเส้นเลือดด�าที่เท้าซ้ายด้านบนและมีผ้าพันแผลปิดไว้ จากนั้นถูกย้ายไปยังหอ

ผู้ป่วยซึ่งมีทีมพยาบาลและแพทย์ให้การดูแลและตรวจเยี่ยมในช่วงวันหยุดน้ัน อย่างไร

ก็ตามไม่มีการตรวจเช็คผ้าพันแผลจนเย็นวันอาทิตย์ (อีกเกือบ 48 ชั่วโมงต่อมา) ซึ่งเป็น

ท่ีทราบกันดีว่า ผิวหนงัทีถ่กูท�าลายเป็นปัจจยัเส่ียงทีท่�าให้เกิดแผลทีผ่วิหนงัได้ในเด็กเล็ก 

ใน 8-12 ชั่วโมง เมื่อเปิดผ้าพันแผลพบว่า ที่ส้นเท้าซ้ายมีลักษณะเน่าเปื่อย (necrosis) 

และเป็นแผลลึก (ulcers) ที่หลงัเทา้ หลงัจากจ�าหนา่ยเฮาได้รับการรักษาแผลต่อที่แผนก

ผูป่้วยนอก และในท่ีสุดเฮาจ�าเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อทีโ่รงพยาบาลเด็กท่ีใหญ่แห่งหนึง่ 

นอกจากนี้เฮายังมีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ที่เธอได้รับมา

 
แหล่งข้อมูล: Case studies-investigations, Health Care Complaints Commission Annual Report 
1999-2000:59, Sydney, New South Wales, Australia.
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บทน�า-ท�าไมความเสีย่งทางคลนิกิจงึเกีย่วข้องกบัความปลอดภัยของผูป่้วย 1 2

การจัดการความเส่ียงเป็นส่ิงที่ท�าเป็นประจ�าในภาคอุตสาหกรรม

เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี และเช่นเดียวกับ

การบริการสุขภาพ ผู้ป่วยจะฟ้องร้องผู้ให้บริการสุขภาพหรือโรงพยาบาล 

ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษา บริษัทต่างๆ จึงพยายามใช้กลวิธี

ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงิน การโกง (fraud) หรือความล้ม

เหลวในการสร้างผลผลิตให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ เพื่อเป็นการหลีกเล่ียง

ปัญหาเหล่านี้ดังที่ได้อธิบายในกรณีศึกษาข้างต้น โรงพยาบาลและองค์กร

สุขภาพต่างๆ ใช้วิธีการที่หลากหลายมาจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม

ความส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับการสร้างและการคงไว้ซึ่ง

ระบบที่ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย การออกแบบวิธีการลดเหตุการณ์ที่ไม่

พึงประสงค์ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร [1] โรงพยาบาล 

คลนิกิ และสถานบริการหลายแห่ง ได้สร้างระบบการจดัการความเส่ียงและ

ด�าเนนิการได้ดี มีการรายงานการหกล้มของผูป่้วย ความผดิพลาดทางการ

ให้ยา การมีผ้าซบัเลือดค้าง และการรกัษาผูป่้วยผดิคน อย่างไรก็ตามสถาน

บริการส่วนใหญ่เพิ่งเร่ิมให้ความส�าคัญในทุกแง่มุมของการดูแลในคลินิก 

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 

นักศึกษาและผู้ให้บริการสุขภาพ มีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ

งานในหน้าที่ให้ถูกต้อง เม่ือพบว่ามีสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่

ปลอดภัย เช่น การท�าพื้นที่เปียกให้แห้งเพื่อการป้องกันผู้ป่วยล่ืนหกล้ม 

มีความส�าคัญเท่าเทียมกันกับการป้องกันการให้ยาผิดพลาด ในกรณีที่

ผู้ป่วยลื่นล้มหรือได้รับยาผิด เป็นเร่ืองส�าคัญท่ีนักศึกษาควรเขียนรายงาน 

เพื่อป้องกนัการเกดิเหตุการณ์ท�านองเดียวกัน ในขณะที่พยาบาลท�าหน้าที ่

รายงานเหตกุารณ์ทีส่�าคัญทีเ่กิดข้ึนมาเป็นเวลานานแล้ว ณ วนันี ้ผูใ้ห้บริการ 

สุขภาพทุกสาขาก็ถูกคาดหวังให้รายงานเหตุการณ์และเรียนรู้จากส่ิงที ่

เกิดขึ้น แม้ว่านักศึกษาจะเคยสังเกตเห็นผู้อาวุโสไม่รายงาน แต่นักศึกษา

ควรตระหนกัรู้ว่าวัฒนธรรมของการรายงานท�าให้การบริการสขุภาพมีความ

ปลอดภยักว่าการท่ีไม่รายงาน ผูใ้ห้บริการสขุภาพอาวุโสทีมี่ภาวะผูน้�าจะแสดง

ให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าของการมีวัฒนธรรมในการรายงานอุบัติการณ์ 
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การจดัการความเสีย่งท่ีมีประสทิธภิาพเกีย่วข้องกบัทกุระดับในงาน

บริการสุขภาพ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ให้บริการ

สุขภาพทุกคนจะต้องเข้าใจการจัดการความเสี่ยง และเข้าใจวัตถุประสงค์

ของกลวิธีการจัดการความเสี่ยง และความเกี่ยวข้องกับสถานที่ปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานบริการจะมีนโยบายให้รายงานอุบัติการณ์ เช่น 

การหกล้ม ตกเตียง ให้ยาผิด แต่การรายงานมักสม�่าเสมอ พยาบาลบาง

คนเคร่งครัดกับการรายงาน ในขณะท่ีแพทย์มักมองไม่เห็นประโยชน์ของ 

การรายงาน เพราะไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้น นักศึกษาสามารถเร่ิมฝึกการ

รายงานเหตุการณ์ได้ โดยพูดกับทีมดูแลความเสี่ยงและความผิดพลาด  

เก่ียวกับการรายงานความผิดพลาดและกลวิธีท่ีมีอยู่ ณ ที่นั้นท่ีจะจัดการ

และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านั้น

บทบาทของผูเ้ป่านกหวีด (คือบุคคลทีห่ยบิยกประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับ

การท�าผดิในองค์กรขึน้มา) ในงานบริการสุขภาพไม่ได้มีประวัตศิาสตร์ท่ีดีนกั 

ทัง้ทีมี่หลักฐานว่าผูเ้ป่านกหวีดส่วนใหญ่ได้พยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึน้โดย

ผ่านช่องทางมาตรฐาน การที่องค์กรปฏิเสธหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

ท�าให้ผูท้ีม่องเหน็ปัญหาต้องน�าเร่ืองเสนอต่อผูร้บัผดิชอบทีส่งูกว่า กฎหมาย

ทีจ่ะปกป้องผูเ้ป่านกหวีดไม่ได้มีในทกุประเทศ ในขณะท่ีไม่มีการเรียกร้องให้

ผู้ให้บริการสุขภาพเป็นฮีโร่ผู้เป่านกหวีด แต่เขาก็ท�าหน้าที่ปกป้องผู้ป่วยที่

เขาดูแล งานวจิยัได้แสดงว่าพยาบาลเป็นบุคลากรทีคุ้่นเคยกับการรายงาน

เหตุการณ์มากกว่าผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ การรายงานไม่เพียงพออาจ

มาจากสาเหตุวัฒนธรรมการต�าหนิของวงการสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดที่

ส�าคัญของการรายงาน ปัจจุบันโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่มี

วัตถปุระสงค์ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนียั้งเป็นการ

ลดความเสี่ยงจากการฟ้องร้องและการสูญเสียอื่นๆ (ศีลธรรมประจ�าใจของ

เจ้าหน้าท่ี การสญูเสยีเจ้าหน้าที ่ความมีชือ่เสยีงท่ีลดลง) อย่างไรกต็ามความ

ส�าเร็จของโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

การจัดการความเสี่ยงทางคลินิก 3  เป็นการตระหนักถึงท่ีมี

ความจ�าเพาะเจาะจง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในงาน

บริการสขุภาพ โดยการระบุสถานการณ์ทีท่�าให้ผูป่้วยเสีย่งต่ออนัตรายและ

การลงมือปฏิบตั ิเพือ่ป้องกันหรอืควบคมุความเสีย่งเหล่านัน้ ขัน้ตอนง่ายๆ 
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4 ขั้นตอนต่อไปนี้ มีการใช้ทั่วไปในการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก

1. ระบุความเสี่ยง

2. ประเมินความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยง

3. ลดหรือก�าจัดความเสี่ยง

4. ประเมินค่าใช้จ ่ายท่ีประหยัดจากการลดความเสี่ยง หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ต้องน�ามาใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง

นกัศึกษาและผูใ้ห้บริการสุขภาพอืน่ๆ ทัง้หมดจะมีความตระหนกัอย่าง

มากถงึความเสีย่งต่อผูป่้วย หวัข้อท่ี 1 ในคู่มือหลักสตูรนีไ้ด้ให้แนวทางถงึขนาด

ของผลเสียที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับฉากหลัง 

(backdrop) ท่ีองค์กรรับรูเ้ก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงทางคลินกิ การจดัการ

ความเส่ียงท�าให้เกิดการหาความผดิพลาดท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ได้ การบริการ

สุขภาพด้วยตวัของมันเองมีความเสีย่งซ่อนอยู่ภายใน และแม้ว่าไม่สามารถที่

จ�ากัดความเสีย่งทัง้หมดได้ แต่มีกจิกรรมและการกระท�าทีส่ามารถจะลดโอกาส

ที่จะท�าให้เกิดความผิดพลาดได้ การจัดการความเสี่ยงทางคลินิกมีความ

เก่ียวข้องกับนักศึกษา เพราะว่าเป็นท่ีตระหนักดีว่าการดูแลและการรักษา

ทางคลินกิเป็นเรือ่งทีเ่สีย่ง และเหตกุารณ์ทีเ่ป็นลบอาจเกิดขึน้ได้ นกัศึกษา 

(เช่นเดียวกับผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ) ควรต้องหม่ันชั่งน�้าหนักระหว่าง

ความเส่ียงกับผลดีท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ในแต่ละสถานการณ์ในคลินกิ แล้วจงึ

ค่อยลงมือด�าเนนิการ ประกอบด้วยความตระหนกัถงึข้อจ�ากดัของคนหนึง่ๆ 

และการขาดประสบการณ์ การขาดการดูแลจากครูผูส้อน นกัศกึษาควรหา

ข้อมูลเก่ียวกับความเสีย่งทีผ่่านมาในอดีต และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความ

พยายามทีจ่ะป้องกันการเกิดซ�า้ ตวัอย่างเช่น นกัศกึษาอาจลองหาข้อมูลที่

เก่ียวกบัการท�าความสะอาดมือ เพือ่ลดการแพร่เชือ้ตามแนวปฏิบัตว่ิามีผูท้ี ่

ปฏิบัตติามมากน้อยเพยีงใด ในความหมายนีก็้คือนกัศึกษาก็จะปฏิบัตเิชงิรุก 

ก่อนการเกิดปัญหา เพือ่ทีจ่ะหลีกเลีย่งปัญหาแทนการแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึน

ค�ำส�ำคัญ 

ความเสีย่งทางคลินกิ การรายงานสถานการณ์หวดุหวดิ การรายงาน

ความผิดพลาด การประเมินความเสี่ยง อุบัติการณ์ การติดตามอุบัติการณ์
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วัตถุประสงค์ของการเรียน 4

รู้วิธกีารน�าหลักการจดัการความเสีย่งมาใช้ โดยการระบุ การประเมิน 

และการรายงานถึงอันตรายและโอกาสเสี่ยงในที่ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ของการเรียน: มีความรู้และปฏิบัติได้

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 5

นักศึกษาจ�าเป็นต้อง

• รู้วิธีการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง

• เข้าใจความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน (fitness-to-practise) ในสาขา

วิชาชีพของตน และความรับผดิชอบของบุคคลต่อการจดัการความ

เสี่ยงทางคลินิก

• วิธีการรายงานความเสี่ยงหรืออันตรายในที่ปฏิบัติงาน

• รู้ว่าเม่ือใดและอย่างไรท่ีจะขอความช่วยเหลือจากผูแ้นะน�า ผูน้เิทศ 

ผู้อาวุโส หรือบุคลากรอื่นๆ

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 6

นักศึกษาจ�าเป็นต้อง

• เก็บบันทึกการดูแลให้ถูกต้องและครบถ้วน

• มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่ออภิปรายการจัดการความเส่ียงและ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

• ตอบสนองอย่างเหมาะสมแก่ผูป่้วยและครอบครัวหลังจากการเกิด

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

• ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อข้อร้องเรียน

• รักษาสุขภาพของตนเอง

กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยง 7

นักศึกษาอาจไม่ได้รับรู้ทันทีถึงโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงที่ใช้

ในโรงพยาบาล คลินิก หรือที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามสถานบริการต่างๆ 

ของประเทศส่วนใหญ่ใช้กลไกหลายอย่าง ในการวัดผลเสียท่ีเกิดขึ้นกับ
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ผูป่้วยและเจ้าหน้าที ่และกลไกในการหลีกเล่ียงปัญหา บางประเทศมีข้อมูล

อุบัติการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้ว ประเทศ

ออสเตรเลียมีระบบการจดัการขัน้สูงกับอบัุตกิารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ซึง่เป็น

วิธีการท่ีสมบูรณ์แบบในการรายงานและวิเคราะห์อุบัติการณ์ องค์การ

ทหารผ่านศกึ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ได้จดัตัง้ศนูย์ความปลอดภยัแห่งชาติ 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ได้ใช้วิธีการเชิงโครงสร้างท่ีเรียกว่าการ

วิเคราะห์สาเหตุราก (RCA) เพื่อประเมิน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

(ดูหัวข้อที่ 5 และ 7 ส�าหรับข้อมูล RCA) T5 T7

หลักการทีอ่ยู่ภายใต้ RCA คอื สาเหตทุีแ่ท้จริง (หรือราก) ของปัญหา

ใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งน้อยมากที่จะรับรู้ได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือความ

ผิดพลาด การประเมินปัญหาใดๆ อย่างผวิเผนิและเตม็ไปด้วยอคต ิมักไม่ได้ 

ช่วยในการแก้ปัญหา และเหตุการณ์ท�านองเดียวกันนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นอีก

ส่วนที่ส�าคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งของ RCA คือ การน�าข้อค้นพบจาก

การวิเคราะห์ไปใช้ คลินิก โรงพยาบาล และองค์กร หลายแห่งล้มเหลวใน

การด�าเนนิการตามกระบวนการให้ครบถ้วน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะไม่มีหรือไม่

สามารถจดัหาทรัพยากรตามข้อเสนอแนะ หรอืเพราะผูบ้ริหารโรงพยาบาล

ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามข้อเสนอแนะ

บางองค์กรบริการสขุภาพทีมี่ข้อบังคบัให้มีการรายงานเหตกุารณ์ ก็

อาจมีงานล้นมือจนไม่มีเวลา หรืออาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอส�าหรับการ

วิเคราะห์ ด้ังนั้นองค์กรบริการสุขภาพหลายแห่งจึงได้น�ารหัสการประเมิน

ความรุนแรง เพื่อช่วยระบุว่าอุบัติการณ์ใดมีความเสี่ยงที่รุนแรงมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการน�าระบบการแยกผูป่้วยตามความรุนแรงมาใช้กับ

อบัุตกิารณ์ทีรุ่นแรงท่ีสุด แต่ก็ไม่ได้แก้สถานการณ์ทีล่�าบากนีใ้ห้กับบางระบบ

กิจกรรมบางอย่างท่ีถูกน�ามาใช้บ่อยในการจัดการความเสี่ยงทาง

คลินิก มีดังนี้

กำรติดตำมอุบัติกำรณ์

การรายงานอุบัติการณ์มีมานานเป็นสิบๆ ปีแล้ว หลายประเทศมี

ฐานข้อมูลระดับประเทศของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีเป็นของแต่ละ

สาขา เช่น ศัลยกรรม วิสัญญี และอนามัยแม่และเด็ก องค์การอนามัยโลก
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ได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึงเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่สามารถท�าให้เกิดหรือได้ท�าให้เกิดอันตราย อาจโดยไม่

เจตนาและ/หรือเป็นอันตรายที่ไม่ควรเกิดแก่บุคคล และ/หรือข้อร้องเรียน 

ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ผลดีที่ส�าคัญของการรายงานอุบัติการณ์ 

อยู่ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุการณ์ท�านอง

เดียวกันที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากการรายงานแล้ว ยังต้องใช้วิธี

การเชิงปริมาณมาใช้วิเคราะห์ความถี่ของอุบัติการณ์เหล่านี้

การตดิตามอบัุตกิารณ์แบบเกือ้หนนุ หมายถงึกลไกทีป่ระกอบด้วย

การระบุ การด�าเนนิการ การวเิคราะห์และการรายงานอบัุตกิารณ์ และความเหน็ 

ทีจ่ะป้องกนัการเกิดซ�า้ [2] ความส�าคญัของระบบการรายงานทีมี่ประสทิธภิาพ

อยูท่ีบุ่คลากรต้องมีการรายงานอบัุตกิารณ์เป็นประจ�า ไม่ว่าจะเป็นอบัุตกิารณ์

ทีเ่กิดแล้วหรือสถานการณ์เกือบพลาด อย่างไรก็ตามหากบุคลากรไม่เชือ่ม่ัน

ว่าข้อมูลจะถูกน�าไปใช้เพื่อการปรับปรุง และไม่น�ามามาต�าหนิผู้คน เขาก็

จะลังเลทีจ่ะรายงานอบัุตกิารณ์เหล่านัน้ ความไว้วางใจยังรวมถงึความเชือ่

ว่าองค์กรจะปฏิบัติตามข้อมูล หากนักศึกษารายงานอุบัติเหตุการณ์ไปยัง

อาจารย์ ผูน้เิทศ หรือผูใ้ห้บรกิารสขุภาพอืน่ๆ แต่ไม่ได้รับความสนใจ นกัศึกษา

ก็มีแนวโน้มทีจ่ะไม่รายงานอบัุตกิารณ์ถงึแม้ว่าจะเกดิขึน้ นกัศกึษาควรได้รับ

ก�าลังใจหรือการกระตุน้เตอืนจากอาจารย์ให้ท�ารายงานอบัุตกิารณ์ นกัศกึษา

ในวันนี้ในที่สุดก็จะมาเป็นผู้ให้บริการสุขภาพในวันข้างหน้า เป็นบุคคลที่มี

อิทธพิลต่อเพือ่นร่วมงานและนกัศกึษาทีอ่่อนอาวโุสกว่า

การติดตามอุบัติการณ์ท่ีท�าให้สะดวกข้ึน เป็นกระบวนการระบุ

และการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ของอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึน และความเห็นต่อการ

ปรับปรุงการดูแลให้ดีขึ้น การติดตามแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องของทีม

บริการสุขภาพซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

• อภิปรายเกี่ยวกับอุบัติการณ์โดยเป็นหัวข้อหลักในการประชุมเจ้า

หน้าที่ประจ�าสัปดาห์

• ทบทวนทุกสัปดาห์ในด้านที่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

• อภปิรายอย่างละเอยีดเก่ียวกับข้อเท็จจริงของอบัุตกิารณ์และการ

ปฏิบัตกิารแก้ไขท่ีตามมา โดยเน้นการอภปิรายเพือ่การศกึษามิใช่

เพื่อการต�าหนิ
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• ระบุประเด็นเก่ียวกับระบบเพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วม และ

เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จะได้รับรู้ถึงความยากล�าบาก

นอกจากการรายงานอุบัติการณ์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้น บางองค์กรมี

การกระตุน้ให้มีการรายงานสถานการณ์หวดุหวดิด้วย เพราะคุณค่าของการ

รายงานนีมี้ประโยชน์ส�าหรับการระบุปัญหาใหม่และปัจจยัทีมี่ส่วนท�าให้เกดิ 

และรู้วิธีการป้องกันก่อนทีจ่ะเกิดอนัตรายท่ีร้ายแรงข้ึนกบัผูป่้วย สถานการณ์

หวุดหวิดเป็นอุบัตกิารณ์ทีไ่ม่เป็นอนัตราย บางคนเรยีกสถานการณ์หวดุหวดิ

ว่า “เกือบเกิดขึ้น (near hits)” เพราะว่าการกระท�าที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิด

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ได้รับการแก้ไขได้ทัน หรือไม่มีเหตุการณ์ที่ไม ่

พงึประสงค์เกิดขึน้กับผูป่้วยจากการรักษาผดิ บางสิง่แวดล้อมทีมี่วฒันธรรม

การต�าหนท่ีิเข้มแข็ง การพดูถงึเรือ่งสถานการณ์หวดุหวดิอาจจะง่ายกว่าการ

พดูถงึอบัุตกิารณ์ทีเ่กิดขึน้แล้วทีมี่ผลเสยีตามมา เพราะจะไม่มีใครถูกต�าหนิ 

เนือ่งจากยงัไม่มีผลลัพธ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ต่อผูป่้วย ตวัอย่างเช่น เป็นการง่าย

กว่าถ้าเภสชักรอภปิรายเก่ียวกบัความผดิพลาดในการจดัยาทีเ่กือบเกิดขึน้ 

แล้วถูกตรวจพบในบริบทท่ีมีระบบการตรวจสอบ ในกรณีเหล่านี้ความผิด

พลาดยังไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย แต่อาจเกิดข้ึนได้หากไม่มีระบบท่ีใช้ระบุและ

ป้องกันอันตราย ณ ที่นั้น ดูตาราง B.6.1 ส�าหรับการวิเคราะห์การติดตาม 

อุบัติการณ์ที่นอกเหนือจากที่อภิปรายข้างต้น

ตำรำง B.6.1. ชนิดของอุบัติกำรณ์ที่พบได้จำกกำรควบคุมก�ำกับอุบัติกำรณ์

ชนิดของอุบัติกำรณ์ % ของรำยงำนa

ล้ม 29

บาดเจ็บอื่นๆ นอกจากล้ม (เช่น ไฟไหม้ บาดเจ็บจากการกดทับ 
การถูกท�าร้ายร่างกาย การท�าร้ายตนเอง)

13

ความคลาดเคลื่อนทางยา (เช่น ละเว้น ให้ขนาดมากเกินไป ให้ขนาดน้อยเกิน
ไป ให้ผิดทาง ให้ยาผิด)

12

ปัญหากระบวนการทางคลินิก (เช่น วินิจฉัยผิด การรักษาไม่เหมาะสม 
การดูแลไม่ดี)

10

ปัญหาเครื่องมือ (เช่น ไม่มี ออกแบบไม่ดี ใช้ผิด ล้มเหลว ท�างานผิดปกติ) 8
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ชนิดของอุบัติกำรณ์ % ของรำยงำนa

ปัญหาเอกสาร (เช่น ไม่พอ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เก่า ไม่ชัดเจน) 8

สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย (เช่น ปนเปื้อน ท�าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ไม่เพียงพอ)

7

ทรัพยากรไม่เพียงพอ (เช่น เจ้าหน้าที่ขาด ไม่อยู่ ไม่มีประสบการณ์ 
ไม่ได้รับค�าแนะน�า)

5

ปัญหาการจัดการ (เช่น ปัญหาในการรับผู้ป่วยนอนรักษา การรักษา 
การเคลื่อนย้าย การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน)

4

ปัญหาการบริหาร (เช่น การนิเทศไม่พอเพียง ขาดทรัพยากร การตัดสินใจ
ในการจัดการไม่ดี)

2

ปัญหาการหยดสารน�้าและยา (ไม่ได้ให้ ให้ผิดอัตรา) 1

ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ไฟฟ้าดับ เตียงไม่พอ) 1

ปัญหาทางโภชนาการ (เช่น ให้กินขณะทีใ่ห้อดอาหาร อาหารผดิ อาหารปนเป้ือน 
ปัญหาในการสั่ง)

1

ปัญหาการใช้สารคอลลอยด์และผลิตผลจากเลือด (เช่น ไม่ได้ให้ ให้น้อยไป 
ให้มากไป ปัญหาในการเก็บ)

1

ปัญหาเกี่ยวกับออกซิเจน (เช่น ไม่ได้ให้ ให้มากไป ให้น้อยไป หยุดเร็วไป 
หามาใช้ไม่ทัน)

1

a An incident may be assigned to more than one category.
แหล่งข้อมูล: Runciman B, Merry A, Walton M. Safety and ethics in health care: a guide to getting 
it right, 2007 [3].

เหตุกำรณ์ที่เฝ้ำระวังเป็นพิเศษ (Sentinel events) 8

เหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ “เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีไม่

ควรปล่อยให้เกิดขึน้” [3] และมักเกิดขึน้แบบไม่ได้คาดคิด และมักเก่ียวข้อง

กับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บอย่างรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจของ

ผู้ป่วย แนวโน้มในปัจจุบันหลายประเทศท�าการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีไม่

พึงประสงค์โดยการจัดล�าดับความส�าคัญของความรุนแรงของเหตุการณ์ 

ค�าว่า เหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เป็นค�าที่ก�าหนดให้ใช้กับเหตุการณ์

ที่รุนแรงที่สุด
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สถานบริการหลายแห่งมีข้อบังคับให้รายงานเหตกุารณ์ชนดินี ้เพราะว่า 

มีความเสี่ยงท่ีส�าคัญเกิดข้ึนร่วมกับการเกิดซ�้า เหตุการณ์เหล่านี้มักถูก

แบ่งเป็นกลุ่มๆ (เช่น การผ่าตัดผิดข้าง การให้เลือดผิดกลุ่ม การให้ยาผิด

ที่ท�าให้เสียชีวิต การถอนฟันผิดซี่ การส่งเด็กเกิดใหม่ผิดคนให้แก่มารดา 

และอื่นๆ) เหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มที่จัดขึ้นแล้วให้อยู่ในกลุ่ม 

“เหตุการณ์ที่ท�าให้เกิดความเสียหายมากอื่นๆ” ซึ่งกลุ่มนี้มีประมาณคร่ึง

หนึ่งของเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดท้ังหมดที่เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา

และมากกว่าสองในสามที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย [3] สาเหตุของ

เหตุการณ์ที่รุนแรงท่ีสุดนี้มีหลายสาเหตุ และยังไม่ได้รับการตรวจสอบ 

ดังนั้นจึงมีผลที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่เสียหายมากแก่ผู้ป่วย

บทบำทของกำรร้องเรียนในกำรปรับปรุงกำรดูแลให้ดีขึ้น 9

ค�าจ�ากัดความของการร้องเรียนหมายถึง การแสดงความไม่พอใจ

ของผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ให้การดูแลต่อการดูแลที่จัดให้ เนื่องจาก

นักศึกษาจะเป็นผู้ให้การรักษาภายใต้ค�าแนะน�าหรือการนิเทศของอาจารย์ 

เขาอาจถูกระบุชื่อในค�าร้องเรียนเก่ียวกับการดูแลรักษา นักศึกษาจะรู้สึก

อ่อนไหวกับสิง่ท่ีเกิดขึน้ และวิตกกังวลว่าจะถกูหรืออาจมีผลต่อการประกอบ

วิชาชีพ

นักศึกษาและผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ อาจรู้สึกอึดอัดเสียใจ โกรธ 

หรือพยายามปกป้องตนเอง ถ้าถูกระบุชื่อในค�าร้องเรียนและมีความเชื่อว่า

ค�าร้องเรียนนัน้ไม่สมเหตสุมผลในขณะท่ีการร้องเรียนจากผูป่้วยหรือครอบครัว

เป็นการท่ีน�าความล�าบากใจมาให้ แต่เป็นโอกาสดีทีจ่ะท�าให้เกิดการปรับปรงุ 

การปฏิบ้ตใินวชิาขพีให้ดีขึน้ และฟ้ืนฟคูวามไว้วางใจระหว่างผูป่้วย ครอบครัว 

ของผู้ป่วย และทีมดูแลรักษา [4] การร้องเรียนมักชี้ให้ถึงเห็นปัญหาที่ต้อง

ให้ความส�าคัญ เช่น เรื่องการสื่อสารที่ไม่ดีหรือการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม 

ปัญหาในการส่ือสารเป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยของการร้องเรียน เช่นเดียวกับ

การรกัษาและการวินจิฉยั การร้องเรียนเป็นสิง่ท่ีหลีกเลีย่งได้ หากนกัศกึษา

หรือผู้ให้บริการสุขภาพท�าให้ผู้ป่วยม่ันใจได้ว่า เขาได้รับการดูแล ได้รับ 

ความสนใจหรือใส่ใจ ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
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นกัศกึษาทีเ่พิง่เริม่ต้นการปฏิบัตงิานในวชิาชพีของเขา ก�าลังเรยีนรู ้

เกี่ยวกับการตัดสินใจทางคลินิกและการดูแลผู้ป่วย และก�าลังพิจารณาว่า

ความซับซ้อนยุ่งยากของงานเหล่านี้จะเป็นอย่างไร ดังนั้นไม่น่าแปลกใจ

ว่าการสื่อสารที่ผิดหรือการดูแลที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นได้ การร้องเรียน 

ของผู ้ป ่วยช่วยให้พบบางอย่างในกระบวนการดูแลท่ีต้องปรับปรุง  

การร้องเรียนอาจท�าให้มีการแนะน�า และการนิเทศนักศึกษาให้ดีข้ึนใน

สถานบริการนั้นๆ ข้อมูลจากการร้องเรียนยังสามารถน�าไปใช้ในการศึกษา 

และให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการสุขภาพว่าจุดใดเป็นปัญหา

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น การร้องเรียนยังมีประโยชน์

อื่นๆ คือ [4]

• ช่วยให้มาตรฐานการดูแลรักษาอยู่ในระดับสูง

• ลดความถี่ของการฟ้องร้อง

• ช่วยรักษาความไว้วางใจในวิชาชีพ

• ช่วยกระตุ้นให้มีการประเมินตนเอง

• ป้องกันสาธารณชนไม่ให้ได้รับความเสี่ยงจากการรักษา

นกัศกึษาควรรับรู้ว่าผูใ้ห้บริการสขุภาพส่วนใหญ่อาจถกูร้องเรียนใน

การประกอบวชิาชพี และสิง่นัน้ไม่ได้หมายความว่า ท่านไม่มีความสามารถ

หรือเป็นคนเลว แม้กระทั่งคนที่มีคุณธรรมและมีความช�านาญมากที่สุดก็

อาจจะท�าผดิได้ บางคร้ังผูป่้วยอาจมีความคาดหวงัท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง 

ความผิดพลาดในการดูแลรักษาเป็นส่วนย่อยหนึ่งของความผิดพลาดของ

มนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนท�าผิดพลาดได้

หากนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน หรือถูกร้องเรียนเอง

ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เขาควรท่ีจะพูดคุยอย่างเปิดเผยกับคนท่ีร้องเรียน  

โดยมีผู้อาวุโสอยู่ด้วย หากองค์กรสุขภาพนั้นต้องการให้นักศึกษาเขียน

รายงานการกระท�าของเขา ข้อความนั้นต้องตรงกับความเป็นจริง และ

สมัพนัธ์โดยตรงกบัส่วนทีเ่ขาเก่ียวข้อง ควรให้ผูส้อนหรอืผูน้เิทศตรวจสอบ

เสมอถ้ามีค�าร้องเรียนทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรและต้องการค�าชีแ้จง ซึง่สถาน

บริการมักจะมีนโยบายส�าหรับการจัดการกับการร้องเรียนอยู่แล้ว
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กำรร้องเรียนและควำมวิตกกังวลที่มีต่อควำมรับผิดชอบของปัจเจก

จากมุมมองของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถขอให้มีการตรวจสอบส่ิงที่ 

เขากังวลใจ เพือ่ดูว่าการดูแลทีไ่ด้รับนัน้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หลังจาก

การตรวจสอบหรือการสอบสวนสถานการณ์แล้ว อาจเหน็ชดัเจนมากขึน้ว่า

หวัใจส�าคัญของการเกิดปัญหาน้ันเก่ียวข้องกับระบบ แต่เป็นไปได้ว่าทีมของ

ผูรั้กษาพยาบาลหรือผูใ้ห้บริการอาจมีส่วนท�าให้เกิดผลลัพธ์ทีไ่ม่ดี ตวัอย่าง

เช่น มีการท�าข้ามขัน้ตอนหรือฝ่าฝืนแนวปฏิบัต ิการดูแลท่ีต�า่กว่ามาตรฐาน 

ท�าให้ได้รับการดูแลท่ีน้อยกว่าทีค่วรจะได้รับ การไม่ท�าตามแนวปฏิบัตหิรือ

มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสถานบริการ

ตัวอย่างเช่น การที่บุคลากรผู้ให้บริการไม่ล้างมือหรือล้างไม่ถูกวิธี 

ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของการติดเชื้อจากผู้ป่วยคนหนึ่งไปยังอีก

คนหนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นของการสอบสวนควรจะใช้วิธีการเชิงระบบ แต่สิ่งที่

ควรให้ความส�าคัญคือ บุคลากรทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานวชิาชพี ซึง่เป็นไปได้ว่าบุคลากรท่านหนึง่ท�าผดิ เนือ่งจากไม่

ยอมรับมาตรฐานของการดูแล

กำรสอบสวนทำงนิติเวช

ประเทศส่วนใหญ่มีระบบเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต เจ้าหน้าท่ี

นิติเวชหรือนิติแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนการเสียชีวิต ใน

สถานการณ์ที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่แน่ชัด หรือคิดว่าเป็นการเสียชีวิตที่

ผดิจริยธรรม หรือผดิกฎหมาย เจ้าหน้าทีน่ติเิวชมักมีอ�านาจท่ีกว้างมากกว่า

ศาล และหลังจากท่ีรายงานความเป็นจริงก็จะเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาแนว

กว้างของระบบ 

ควำมต้องกำรควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำน (Fitness-to-practise 

requirements) 10

นกัศึกษาและผู้ให้บริการสุขภาพทกุคนต้องรับผดิชอบต่อการกระท�า

ของตน และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ให้บริการสุขภาพ ทุกคนรับ

ผดิชอบต่อการกระท�าของตน ตามทีเ่หน็ว่าควรปฏิบัตใินแต่ละสถานการณ์ 

มีส่ิงท่ีเก่ียวข้องต่อการต้องรับผดิชอบคอื แนวคิดของความพร้อมทีจ่ะปฏิบัติ 
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ท�าไมความพร้อมที่จะปฏิบัติจึงเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย

มีปัจจยัหลายอย่างทีอ่ยู่ภายใต้เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ปัจจยัหนึง่

ที่มีความสัมพันธ์คือ สมรรถนะของผู้ให้บริการสุขภาพ ความผิดหลายๆ

เรื่องที่น�าไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มีส่วนสัมพันธ์กับความพร้อม

ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เขามีความสามารถหรือไม่ เขาปฏิบัติเกิน

ประสบการณ์และทักษะท่ีมีหรือไม่ เขาไม่สบาย เครียด หรือป่วยหรือไม่ 

ประเทศส่วนใหญ่มีระบบการลงทะเบียนของผูใ้ห้บริการสขุภาพสาขาต่างๆ 

การจัดการกับการร้องเรียน และการรักษามาตรฐานในการรักษา ดังนั้น

นักศึกษาควรเข้าใจว่า ท�าไมถึงต้องเฝ้าระวังความพร้อมของเขาและของ

เพื่อน วิชาชีพบริการสุขภาพได้มอบหมายให้บุคลากรมีหน้าท่ี และพันธะ

สัญญาที่จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

การคัดเลือกนกัศึกษาทีถ่กูคนเข้ามารับการฝึกอบรมในวชิาชพีบริการ

สุขภาพเป็นก้าวแรกท่ีส�าคัญ เพราะหากคัดเลือกได้นักศึกษาท่ีเหมาะสม 

มาเรียนสายสขุภาพกจ็ะท�าให้ม่ันใจได้ว่า คนนัน้มีคณุลักษณะทีจ่�าเป็นส�าหรับ

การปฏิบัติอย่างปลอดภัยและถูกหลักจริยธรรม โปรแกรมการฝึกอบรม 

ในปัจจบัุนหลายโปรแกรมใช้กระบวนการ OSCE นอกจากใช้ประเมินความ

สามารถของนกัศึกษาในการเรียนแล้ว ยงัน�ามาประเมินทัศนคตแิละพฤตกิรรม

ทีเ่หมาะสมท่ีจะปฏิบัตงิานบริการสขุภาพ เช่น ความเหน็อกเหน็ใจ การเข้าใจ

ความรู้สึกของผู้อืน่ และความรักในวชิาชพีทีจ่ะให้ประโยชน์แก่สงัคม 

ผู ้ให้บริการสุขภาพควรพัฒนาความรู ้ความสามารถตลอดการ

ประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะรักษาความช�านาญและความรู้ให้เป็นปัจจุบันใน

สาขาทีเ่ชีย่วชาญ หากนกัศึกษาเร่ิมคุน้เคยกับแนวคิดและหลกัการทีอ่ธบิาย

ในคู่มือหลักสูตรน้ี นักศึกษาจะเข้าใจมากข้ึน และกลายเป็นคนท่ีช�านาญ และ

เก่งในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ผู ้ให้บริการสุขภาพ (และนักศึกษา) มีหน้าที่รายงานความไม่

ปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเพื่อนและผู้ร่วมงาน ทั้งจากการ

อ่อนด้อยของสมรรถนะหรือหลักการทางวิชาชีพ หรือพฤติกรรมผิดหลัก

จริยธรรม บางประเทศมีข้อบังคับให้มีการรายงานผู้ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

แต่ในบางประเทศให้ขึน้อยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนในการทีจ่ะรายงาน
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องค์กรบริการสุขภาพมีพันธะหน้าท่ีท่ีจะท�าให้ม่ันใจว่า ผู้ให้บริการ

สุขภาพที่มารักษาดูแลผู้ป่วยมีคุณวุฒิและมีความสามารถที่เหมาะสม การ

บริการสขุภาพมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบว่า บุคลากรบริการสขุภาพ

นั้นมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ถูกต้อง ที่จะมาปฏิบัติในสาขานั้นๆ โดยใช้

กระบวนการดังต่อไปนี้

กำรออกหนังสือรับรอง (Credentialing)

สภามาตรฐานของการบริการสุขภาพของประเทศออสเตรเลียให้

ค�าจ�ากัดความของหนังสือรับรองว่า เป็นกระบวนการในการประเมินและ 

การประสาทใบอนมัุตบัิตรให้แก่ผู้ทีเ่หมาะสมทีจ่ะให้การดูแลรักษาแก่ผูป่้วย/  

ผูบ้รโิภคภายใต้ข้อจ�ากดัทีก่�าหนด โดยขึน้อยู่กับ การศกึษา การฝึกอบรม 

ประสบการณ์ และความสามารถของแต่ละคน หลายๆ โรงพยาบาล คลินกิและ 

สถานบริการสุขภาพมีกระบวนการออกหนังสือรับรองน้ี เพื่อตรวจสอบว่า

บุคคลใดบุคคลหนึง่มีความรู้และทักษะท่ีต้องการหรือไม่ ทีจ่ะท�าหตัถการหรือ

การรักษาใดรักษาหนึง่ คลนิกิและโรงพยาบาลจะจ�ากัดชนดิของหตัถการทีจ่ะ

ท�าให้แก่ผูป่้วย หากไม่มีบุคลากรทีมี่คณุสมบัตทิีเ่หมาะสม หรือหากทรัพยากร

ทีมี่อยูไ่ม่เพยีงพอ หรอืไม่เหมาะสมส�าหรับการรักษาบางอย่าง

กำรรับรองคุณภำพ

การรับรองคุณภาพเป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการ ท่ีท�าให้ม่ันใจ

ได้ว่าการบริการที่ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานและ

กระบวนการท่ีได้พัฒนาขึ้นมาโดยผู้ให้บริการสุขภาพส�าหรับการบริการ

สขุภาพ การรับรองคุณภาพยังอาจหมายถงึ การรับรู้ของสาธารณะต่อความ

ส�าเร็จขององค์กรสุขภาพ ที่ให้การบริการได้ตามมาตรฐานระดับประเทศ

กำรลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ (กำรได้รับใบอนุมัติให้ท�ำกำร

รักษำ)

ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ก�าหนดให้ผู้ให้บริการสุขภาพ ลงทะเบียน

กับหน่วยงานของรัฐหรอืภายใต้เคร่ืองมือของรัฐ เช่น หน่วยงานลงทะเบียน

ผู ้ปฏิบัติงานสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานที่รับผิด
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ชอบในการลงทะเบียนของบุคลากรสายสุขภาพ วัตถุประสงค์หลักของ 

การลงทะเบียนต่อทางราชการ เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย 

ของสาธารณชน โดยผ่านกลไกท่ีออกแบบมาเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผู ้ให้

บริการสุขภาพเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน ความส�าเร็จของข้อก�าหนดนี้คือ 

ความม่ันใจว่ามีบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและการลงทะเบียน

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่

เหมาะสม การลงทะเบียนและการให้ใบอนุมัติบัตรที่เหมาะสมเป็นส่วนที่

ส�าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการท�าหนังสือรับรองและการรับรองคุณภาพ

ที่กล่าวข้างต้น

ควำมรับผิดชอบของบุคคลในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

นกัศึกษารุ่นพีส่่วนใหญ่จะเร่ิมมีบทบาทและความรับผดิชอบท่ีชดัเจน

ในการเป็นสมาชิกของทีมดูแลรักษา จากการใช้เวลาทีม่ากขึน้ในการปฏิบัติ

งานในสถานบริการและปฏิบัติงานกับผู้ป่วย เม่ือใกล้สิ้นสุดการฝึกอบรม 

นักศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในทักษะพื้นฐาน กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีจะกล่าวต่อไปนี้มิใช่การสรุปทั้งหมด แต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาจ�าเป็น

ต้องปฏิบัต ิเป็นการให้แง่คิดเก่ียวกับสมรรถนะท่ีนกัศกึษาจ�าเป็นต้องท�าได้

เมื่อส�าเร็จการศึกษาและเริ่มต้นปฏิบัติงานในสาขาที่เลือก

นักศึกษาควร

• เรียนรูว้ธิกีารจดัการส่งต่อ หรอืขอค�าปรึกษาจากผูใ้ห้บรกิารคนอืน่ๆ 

หรือทมีอืน่ ทกัษะเหล่านี ้ได้แก่ สามารถสรุปข้อมูลพืน้ฐานของผูป่้วย

ได้อย่างถกูต้อง ให้ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องและจ�าเป็นเท่านัน้ และเขียนให้

อ่านออก

• เรียนรู้วิธีการโทรศัพท์ถึงแพทย์ของหน่วยปฐมภูมิหรือสมาชิก

คนอื่นๆ ของทีมบริการสุขภาพ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนักศึกษาควร

แน่ใจว่าตนได้รับการแนะน�า และการสงัเกตการณ์โดยบุคลากรทีมี่

ประสบการณ์ในขณะปฏิบัตหิน้าที ่เขาควรฝึกให้ข้อมูลของผูป่้วยที่

แม่นย�า ออกเสียงค�าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ใช้เทคนิคต่างๆ 

ที่จะท�าให้ม่ันใจได้ว่า คนที่พูดด้วยเข้าใจในส่ิงท่ีเขาพูดได้ถูกต้อง 

หาข้อมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีตนเป็นห่วง/สนใจ และเขียนสรุปเร่ืองที่คุย
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กันทางโทรศัพท์ในบันทึกของผู้ป่วย เทคนิคบางเร่ืองได้อธิบาย

ไว้ในหัวข้อที่ 4 การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม T4

• เรยีนรูว้ิธีทีจ่ะเขียนจดหมายส่งต่อผู้ป่วย เมือ่ส่งผูป่้วยไปยงัผู้ดแูล

อื่น จดหมายควรบรรจุข้อความท่ีจะให้รู้ว่าผู้ป่วยเป็นใคร วันที่

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันที่จ�าหน่ายกลับบ้าน และวันที่

ให้การรักษา และชือ่แพทย์ผูรั้บผดิชอบการรักษา สรุปการรักษาให้

ถูกต้อง การวินิจฉัยสุดท้าย ผลการตรวจที่ส�าคัญ เหตุผลของการ

รักษา และสภาพปัญหาทางคลินกิของผูป่้วย อธบิายถงึการรักษา

และปฏบิตักิารทีไ่ด้ท�าไปแล้ว ผลของการรกัษา การนดัหมายเพื่อ

ติดตาม และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เด่นชัด จดหมายควร

มีรายการที่ครบถ้วนถูกต้องของการรักษาและการให้ยา รวมทั้ง

ขนาด วิธีใช้ และจ�านวนวันที่ให้ ที่ส�าคัญมากอีกประการหนึ่งคือ

จดหมายควรเขียนให้อ่านออกได้ง่าย และลงนามโดยบุคลากรที่

รับผิดชอบผู้ป่วย

• รู้ว่าในแต่ละสถานการณ์มีผู้ให้บริการสุขภาพท่านใดเป็นผู้น�า

บทบำทของควำมเหนื่อยล้ำและควำมพร้อมที่จะปฏิบัติ 11

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทีย่นืยันว่า มีความสมัพนัธ์ระหว่างความ

เหนือ่ยล้าและความสามารถในการปฏิบัตงิาน นกัศึกษาควรรบัรู้ว่าหากเขา

เหนือ่ยล้า จะท�าให้ตืน่ตวัน้อย และไม่สามารถท่ีจะปฏิบัตงิานได้เหมือนขณะ

ที่ปกติได้

การศึกษาของประเทศไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็น

ว่า ความเหนือ่ยล้ามีผลต่อสภาพจติใจของแพทย์ประจ�าบ้าน (ซมึเศร้า วติก

กังวล โกรธ และสับสน) [5] การศึกษาเชิงทดลองที่มีกลุ่มควบคุม เมื่อเร็วๆ 

นีย้นืยันว่า การอดนอนมีผลเป็นลบต่อสมรรถนะในการปฏิบัตงิานในคลินกิ 

[6] ความเหนื่อยล้ายังมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มข้ึนของความเสี่ยงที่จะ

เกิดความผิดพลาด [7-8] และการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในปี ค.ศ. 2004 

แลนดริแกน และคณะ (Landrigan et al) [8] เป็นนกัวจิยักลุ่มแรกๆ ศกึษาผล

ของการอดนอนต่อความผดิพลาดของแพทย์ การศึกษานีพ้บว่าทีห่อผูป่้วย

วิกฤตอายุรกรรม และหน่วยโรคหลอดเลอืดหัวใจโคโรนารีข่องโรงพยาบาล
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บริกแฮมและส�าหรับผู้หญิง (บอสตัน แมสซาจูชูเซท สหรัฐอเมริกา) แพทย์

ฝึกหัดที่ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงหรือมากกว่า ท�าผิดร้ายแรงมากกว่าแพทย์

ฝึกหัดท่ีมีจ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานน้อยกว่า การศึกษาอื่นได้แสดงให้

เห็นว่าการอดนอนสามารถท�าให้มีอาการเหมือนคนเมาสุราได้ [9]

การศกึษาช่ัวโมงปฏิบัตงิานของพยาบาลได้แสดงว่า ความเส่ียงของ

การท�าผดิพลาดเพิม่ข้ึนอย่างมีนยัส�าคัญเม่ือปฏิบัตงิานนานกว่า 12 ชัว่โมง 

เม่ือพยาบาลปฏิบัตงิานล่วงเวลา หรือเม่ือปฏิบัตงิานมากกว่า 40 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ [10]

ท�านองเดียวกัน เภสชักรพบว่าปัจจยัหลักของความผดิพลาดในการ

จัดยาคือ การมีใบสั่งยาจ�านวนมาก เภสัชกรเหนื่อยล้า ปฏิบัติงานเกินเวลา 

การขดัจงัหวะขณะจดัยา และชือ่ยาทีค่ล้ายกัน หรือชือ่ยาทีท่�าให้สบัสน [11]

นักศึกษาควรรู้สิทธิของตนเองเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงานและเวลาพัก 

องค์กรที่เขาปฏิบัติงานอยู่มีหน้าที่ที่ท�าให้ม่ันใจว่า เขาไม่ควรปฏิบัติงาน

เกินเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ท�า ถ้าไม่มีสถานการณ์ท่ีต้องการให้ขยายเวลา

หรือหากไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร

ควำมเครียดและปัญหำสุขภำพจิต

นักศึกษามีความเสี่ยงต่อความเครียดจากการสอบ จากการปฏิบัติ

งานล่วงเวลา จากครอบครัว และจากความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน มี

หลักฐานที่ยืนยันอย่างเข้มแข็งว่าแพทย์มีความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

[12] โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ปีแรกท่ีจบ

การศึกษาและปีต่อๆมา นักศึกษาก็อาจทนทุกข์ทรมานจากความเครียด 

และจากปัญหาสุขภาพที่มีมาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ท่ีเครียดและ

เจ้าหน้าที่ท่ีมีศีลธรรมต�่าก็คาดว่ายังพบได้ในงานบริการสุขภาพ เพราะว่า

เช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วยและผู้อ่อนแอ เขาต้องปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วม

งานคนอื่นๆ ที่มีงานล้นมือ และมีงานหลายอย่างที่จะต้องท�าให้เสร็จชั่วโมง

ต่อชั่วโมง

ในขณะทีอ่ตัราการเกิดภาวะซมึเศร้าและปัญหาสขุภาพจติในแพทย์

สูงกว่าประชากรท่ัวไป วรรณกรรมได้แสดงว่าเม่ือแพทย์ฝึกหัดและแพทย์

ประจ�าบ้านที่ได้รับการดูแลจากแพทย์เฟลโลว์ (Fellow) และแพทย์อาวุโส 
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และได้เป็นสมาชิกของทีมที่ดี เขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกโดดเด่ียว และทนทุกข์

ต่อความเครียด

การปฏิบตังิานก็ได้รับการกระทบจากความเครียดเช่นกนั มีหลักฐาน

ยนืยนัทีช่ีใ้ห้เหน็อย่างชัดเจนว่า การนอนไม่พอมีส่วนท�าให้เกิดความเครียด

และซึมเศร้า มากกว่าท่ีจะเป็นจากจ�านวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงาน นอกจากนี้

ยังพบว่าความเครียดมาจากปัญหาสถานะทางการเงิน การเป็นหนี้ในการ

ศึกษา การจดัตารางเรียน แรงกดดันทางอารมณ์ทีม่าจากความต้องการของ

ผูป่้วย แรงกดดนัเร่ืองเวลา และสิง่ขดัขวางการด�าเนนิชวีติในสงัคมของเขา

สภำพแวดล้อมของกำรปฏิบัติงำนและองค์กร

สถานบริการสุขภาพเป็นที่ท่ีท�าให้เกิดความเครียดได้ส�าหรับผู้ท่ี

เริ่มปฏิบัติงานใหม่ การปฏิบัติงานที่ไม่คุ้นเคยเป็นความยุ่งยากล�าบากของ

บุคลากรใหม่ นอกจากนี้ชั่วโมงที่ยาวนานเป็นสาเหตุให้เหนื่อยล้า

ปัจจัยท่ีแน่ชัดในเร่ืองของเวลา เช่น การปฏิบัติงานล่วงเวลา การ

ปฏิบัติงานกลางคืนและสุดสัปดาห์ เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนเพิ่มความผิดพลาด 

ปัจจัยที่อยู่ภายใต้ความผิดพลาดมีได้ตั้งแต่ การขาดการดูแล การแนะน�า 

หรอืการนเิทศ ไปจนถงึความเหนือ่ยล้า นกัศกึษาควรตระหนกัรู้ตนเองเป็น

พิเศษในช่วงเวลาเหล่านี้

กำรแนะน�ำและกำรนิเทศ

การแนะน�าหรอืการนเิทศท่ีดีเป็นเร่ืองทีส่�าคัญส�าหรับนกัศึกษาทกุคน 

และคุณภาพของการแนะน�าหรือการนเิทศจะเป็นตวัก�าหนด (เป็นส่วนใหญ่) 

ของความส�าเร็จของนักศึกษาในการที่จะเข้าร่วมหรือปรับตัวให้เข้ากับ 

โรงพยาบาล หรือสภาพแวดล้อมของการบริการสขุภาพ ความล้มเหลวของ 

ผูใ้ห้บริการสขุภาพท่ีจะให้การแนะน�าและการนเิทศแก่นกัศกึษาอย่างเพยีง

พอท�าให้เขาท�าผดิได้ง่าย ไม่ว่าเป็นการละเว้น (ไม่ได้ท�าบางอย่าง) หรือการ

ลงมือ (ท�าบางอย่างที่ผิดพลาด) นักศึกษาควรร้องขอให้มีผู้มีประสบการณ์

อยู่ด้วยทุกคร้ังในการฝึกทักษะหรือหัตถการคร้ังแรก เขาควรบอกแก่

ผู้ป่วยด้วยว่าเขาเป็นนักศึกษา และขออนุญาตผู้ป่วยที่จะท�าการรักษาหรือ

ท�าหัตถการ
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ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลทีไ่ม่ดีระหว่างนกัศกึษา บุคลากรบรกิาร

สขุภาพอืน่ๆ เจ้าหน้าทีผู่มี้อาวุโสน้อย และผูแ้นะน�าหรือผูน้เิทศ เป็นปัจจยัที่

มีส่วนให้เกิดความผดิพลาด หากนกัศกึษามีปัญหากับผูแ้นะน�าหรือผูน้เิทศ 

เขาควรหาความช่วยเหลือจากอาจารย์ท่านอืน่ เพือ่เป็นตวักลาง หรือเพือ่ให้

เทคนิคต่างๆ แก่นักศึกษาเพื่อปรับความสัมพันธ์

ประเด็นกำรสื่อสำร T4 T8

ผูใ้ห้บริการสขุภาพหลายๆ ประเภท เช่น พยาบาล ผดุงครรภ์ แพทย์ 

เภสัชกร รังสีแพทย์ รวมทั้งผู้ประสานงานและเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

ทุกคนต้องเขียนบันทึกการสื่อสารอย่างถูกต้องลงในบันทึกการบริการ

สุขภาพ รวมท้ังบันทึกการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ การ

ส่งต่อข้อมูลไม่ว่าด้วยวาจาหรือการเขียน เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและ

ไม่ง่าย มีสถานบริการไม่กี่แห่งที่มีวิธีมาตรฐานในการสื่อสาร บทบาทของ

การส่ือสารท่ีดีมีผลให้การดูแลมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันบทบาทของการ

สือ่สารทีไ่ม่ดีท�าให้การดูแลไม่ได้มาตรฐาน ซึง่ทัง้สองกรณนีีไ้ด้รบัการศึกษา

มาอย่างดีแล้ว ความส�าเร็จในการรักษาผู้ป่วยมักข้ึนอยู่กับการสื่อสารที่ไม่

เป็นทางการของบุคลากรและความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงาน [13] ความ

ผดิพลาดในการรักษาทีมี่สาเหตมุาจากการสือ่สารทีผ่ดิ และขาดการสือ่สาร

หรือการส่ือสารทีไ่ม่เพยีงพอเกิดขึน้เป็นประจ�าทุกวนัในสถานบริการสุขภาพ 

การท�ารายการตรวจสอบ การมีแนวทางปฏิบัติ และแผนการดูแลรักษา ที่

ออกแบบมาส�าหรับผู้ป่วยบางกลุ่ม เป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ

การสั่งการดูแลผู้ป่วย

นอกจากนี้ คุณภาพของการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ

สขุภาพท่ีให้การรักษามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมากกับผลลัพธ์ของการรักษา

วิธีท�าความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงทางคลินิก 12

รู้วิธีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงหรืออันตรำยในหน่วยงำน

นักศึกษาควรหาข้อมูลระบบการรายงานอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

หน่วยงานที่เขาฝึกอบรม ซึ่งมักมีวิธีการที่เฉพาะในการรายงาน ไม่ว่าจะ
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เป็นวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีเขียนในกระดาษ นักศึกษาควรท�าความ

คุ้นเคยกับระบบของหน่วยงานนั้น และหาข้อมูลเก่ียวกับวิธีการรายงาน

อุบัติการณ์

กำรเก็บบันทึกข้อมูลกำรดูแลรักษำให้ถูกต้องและครบถ้วน

บันทึกการดูแลรักษา (เวชระเบียน บันทึกผู้ป่วย แผ่นบันทึกการให้

ยา แผ่นยา) เป็นเอกสารท่ีเก็บบันทึกชนิดและแบบต่างๆ ของข้อมูลของ 

ผูป่้วย นกัศึกษาควรรับรู้ว่าการบันทึกทีมี่คุณภาพดีเป็นส่ิงส�าคัญในการดูแล

และรักษาผูป่้วย บันทึกการดูแลรกัษาก�าลงัเป็นเร่ืองส�าคัญส�าหรับหน่วยงาน

ของรัฐและสถานบริการต่างๆ ท่ีจะพิจารณาว่าใครสามารถเข้าใช้ข้อมูลได้ 

ใครสามารถเขยีนบันทกึได้ และบันทึกเหล่านีค้วรเก็บไว้ท่ีใดและนานเท่าใด

นักศึกษามีข้อผูกมัดทางกฎหมายและจริยธรรม ที่จะต้องลงบันทึก

ข้อมูลให้ถกูต้องในสิง่ทีสั่งเกตและสิง่ทีพ่บ เพือ่ให้ม่ันใจถงึการดูแลผูป่้วยท่ีดี 

ในการเขียนบันทึก นักศึกษา (และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ) ควร

• เขียนข้อมูลท่ีมากพอท่ีจะบอกได้ว่าผู้ป่วยเป็นใคร เพื่อที่สมาชิก

คนอื่นๆ ของทีมบริการสุขภาพสามารถดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง

• เขยีนข้อมูลทีเ่ก่ียวกับการวนิจิฉยั การรักษา และผลการรักษาของ

ผู้ป่วย

• ท�าให้ม่ันใจว่าข้อมูลท่ีบันทึกเป็นปัจจุบัน และเขียนบันทึกให้ใกล้

กับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

• บันทึกข้อมูลหรือค�าแนะน�าอื่นๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย

กำรรูว่้ำเม่ือใดและวิธใีดทีจ่ะขอควำมช่วยเหลอืจำกผูแ้นะน�ำ ผูน้เิทศ

หรือผู้ให้บริกำรสุขภำพอำวุโสที่เหมำะสม

นักศึกษาส่วนใหญ่กลัวว่าหากเขายอมรับว่าไม่รู้บางสิ่ง ครูของ

เขาอาจจะมองเขาว่าเป็นนักศึกษาที่ไม่ดีและไม่สนใจเขา มีความส�าคัญท่ี

นกัศึกษาจะต้องรับรูถ้งึข้อจ�ากัดทีเ่ก่ียวกับประสบการณ์ของเขา และรับรู้ถึง

ความส�าคัญในการขอความช่วยเหลือ และการถามหาข้อมูล เพราะผู้ป่วย

อาจได้รับผลเสียโดยผู้ให้บริการสุขภาพท่ีไม่มีประสบการณ์ นักศึกษาควร

เข้าใจให้ชัดเจนว่าเขาควรรายงานถึงใคร บุคคลคนนั้นจะติดต่อได้เม่ือใด
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และอย่างไร บุคคลนี้จะสามารถช่วยเขาได้ หากเขาตกอยู่ในสถานการณ์

ที่ความรู้และทักษะในปัจจุบันที่เขามีอยู่ไม่มากพอ มีความส�าคัญเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีนักศึกษาจะต้องร้องขอความช่วยเหลือ ในกรณีท่ีเขารู้สึกอึดอัดที่จะ

ท�าเช่นนั้น ผู้ให้บริการสุขภาพทุกสาขาชื่นชมนักศึกษาที่อยู่ในระยะเริ่มต้น

ในวิชาชีพ ซึ่งยังมีความรู้และทักษะจ�ากัด เขาไม่ได้คาดหวังว่านักศึกษา

หรือผู้ให้บริการสุขภาพที่จบใหม่ ได้สั่งสมความรู้มาอย่างลึกซึ้งที่จะให้การ

รักษาผู้ป่วยได้อย่างอิสระ เขาคาดหวังให้นักศึกษาร้องขอความช่วยเหลือ 

แต่เป็นการยากท่ีจะมีผู้แนะน�าหรือผู้นิเทศอยู่ด้วย หากเป็นกรณีเช่นนี้

นักศึกษาควรหาความช่วยเหลือจากบุคคลอืน่ทีเ่หมาะสมทีป่ฏิบัตงิานประจ�า 

ณ ที่นั้น เรื่องนี้สามารถที่จะพูดคุยให้ผู้นิเทศได้ เพื่อที่จะได้รับรู้และจัดการ

เวลามาพบนักศึกษา

กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่ออภิปรำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ

ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

ในระยะแรก นักศึกษาอาจไม่รู้ว่าสถานบริการนั้นมีโปรแกรมการ

จดัการความเส่ียงหรือไม่ นกัศกึษาสามารถถามได้จากบุคลากรอาวโุส หรือ

ผู้จัดการเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการความเสี่ยง และถามถึงความเป็นไป

ได้ของการเข้าร่วมประชุม เพื่อดูว่าระบบนั้นช่วยปกป้องผู้ป่วยได้อย่างไร

กำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวหลังจำกเกิด

เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์

นักศึกษาไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ท่ีไม่พึง

ประสงค์แก่ผู้ป่วยและครอบครัว หากเขาถูกขอร้องให้ท�า เขาควรเริ่มขอ

ความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือผู้แนะน�าที่อาวุโสทันที หลายๆ องค์กร

บริการสุขภาพได้น�าแนวทาง การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาใช้แก่ผู้ป่วย

หลังจากการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ี

ไม่ควรเร่งรีบในการท�ากระบวนการนี้ ควรมีความโปร่งใส และกระท�าเป็น

ขั้นตอนที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าความผิดเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
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กำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสมต่อกำรร้องเรียน

นักศึกษาทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับการร้องเรียน ควรเขียนข้อความให้

ครบถ้วนและเป็นจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เขาควรท�าด้วยความซื่อสัตย์เกี่ยวกับ

บทบาทและการกระท�าของเขา และลดการใช้ข้อความทีเ่ป็นการอ้างองิด้วย

ตัวบุคคลและอารมณ์

สรุป 13

ผูใ้ห้บริการสขุภาพเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการดูแลรักษา และผลของการ

รักษาผูป่้วยของเขา ความรบัผดิชอบนีข้ึน้อยูกั่บทีมทุกคนมิใช่ผูอ้าวโุสท่ีสุด

แต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดชอบของบุคคลเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพราะทุกคนใน

ห่วงโซ่ของการรักษาอาจท�าให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเสี่ยงได้ วิธีหนึ่งส�าหรับ

บุคลากรวิชาชีพที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์คือ พยายามมาดูว่า

มีส่วนใดเสี่ยงต่อความผิดพลาด

การแทรกแซงเชิงรุกโดยวิธกีารเชงิระบบเพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกิดความ

ผิดพลาด สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ แต่ละคนสามารถ

ปฏิบัตงิานเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมของการปฏิบัตงิานในคลนิกิท่ีปลอดภยั

ไว้ได้ โดยดูแลสุขภาพของตนเอง และตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความ

รู้สึกวิตกกังวลของผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน

กลวิธีและรูปแบบการสอน

กำรบรรยำยแบบสอน/แบบปฏิสัมพันธ์ 

ใช้สไลด์ที่แนบมาด้วยเป็นแนวทางเพื่อครอบคลุมหัวข้อนี้ท้ังหมด 

สไลด์ทีเ่ป็นเพาเวอร์พอยท์สามารถเปลีย่นเป็นสไลด์ส�าหรับเคร่ืองฉายข้าม

ศีรษะได้ เริ่มต้นชั่วโมงสอนจากกรณีศึกษา และถามนักศึกษาให้อภิปราย

บางประเด็นที่พบในกรณีศึกษานี้

กำรอภิปรำยเป็นคณะ 

เชิญผู้ให้บริการสุขภาพที่ได้รับความเชื่อถือมาหนึ่งคณะ มาให้ข้อ

สรุปของความพยายามในการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย หาก
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เป็นนักศึกษาเภสัชกร ควรเชิญเภสัชกรอาวุโสมาอภิปรายประสบการณ์

และการปฏิบัติงานของเขาก็จะเหมาะสม เช่นเดียวกัน หากเป็นนักศึกษา

ผดุงครรภ์ ก็ควรเชิญผดุงครรภ์ และหากเป็นทันตแพทย์ ก็ควรเชิญ

ทนัตแพทย์ แต่การอภปิรายโดยมีผูอ้ภปิรายจากหลากหลายสาขาก็จะชีใ้ห้

เหน็จดุร่วมของปัญหาทีพ่บจากตา่งสาขา การเชญิผูป่้วยมาร่วมอภปิรายมี

ความส�าคัญ เพราะท�าให้เห็นจุดเน้นที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย หากไม่มี

การจัดการกับความเส่ียงในหน่วยบริการนั้น นักศึกษาควรมีรายการของ

ค�าถามเก่ียวกับการป้องกันและจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และ

จัดเวลาให้นักศึกษาได้มีโอกาสถามได้ด้วย นอกจากนี้อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ

ในการจัดการความเสี่ยงในสาขาอื่นๆ มาพูดถึงหลักท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงานของเขา

กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย 

แบ่งช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ และขอให้นักศึกษาสามคนของ

แต่ละกลุ่มเป็นผู้น�าอภิปรายเกี่ยวกับอุบัติการณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในตาราง 

B.6.1 นักศึกษาบางคนอาจเน้นที่เครือ่งมอืและเทคนิคที่มอียู่เพื่อลดโอกาส

ของความผิดพลาด ในขณะที่คนอื่นๆกล่าวถึงเรื่องบทบาทของการประชุม

เกี่ยวกับการป่วยและการเสียชีวิต

ครูประจ�ากลุ่มที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกของช่ัวโมงนี้ ครูควร

ท�าความคุ้นเคยกับเน้ือหา เพื่อสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบ

บริการสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของการบริการสุขภาพของพื้นที่นั้น

กำรฝึกหัดโดยใช้สถำนกำรณ์จ�ำลอง 

สถานการณ์จ�าลองต่างๆ ที่เก่ียวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

และเทคนิคการลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสามารถพัฒนาขึ้นมา

ใช้ได้ เช่น การฝึกการพูดสรุปสั้นๆตอนเริ่มงานและตอนเสร็จงาน ก็จะเป็น 

การฝึกความกล้าที่จะแสดงออก และปรับปรุงการสื่อสาร นักศึกษาอาจ 

ฝึกเพิ่มเติมโดยท�าการแสดงบทบาทสมมุติในการประชุมทบทวนโดย 

กลุ่มเพื่อน หรือการประชุมการป่วยและการเสียชีวิต โดยใช้วิธีการแก้ไข

เชิงบุคคลและตามมาด้วยเชิงระบบ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติอื่นๆ 
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สามารถท�าได้จากสถานการณ์ทีน่กัศกึษาได้สังเกตเหน็มาว่าผดิและจ�าเป็น

ต้องน�ามาพูด

กิจกรรมกำรสอนอื่นๆ

นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากการสังเกตการณ์ประชุมการจัดการ

ความเสี่ยง หรือพบกับบุคคลที่จัดการเร่ืองการร้องเรียนของสถานบริการ

นั้น ส่วนหนึ่งของการฝึกหัดคือ การให้นักศึกษาถามถึงนโยบายของสถาน

บริการนัน้ต่อเร่ืองการร้องเรียน และสิง่เกิดขึน้เป็นปกตขิองทีน่ัน่คืออะไรเม่ือ

ได้รบัการร้องเรยีน ทางเลอืกอืน่คอืนกัศกึษาควรมส่ีวนร่วมในกระบวนการ

เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

หลังจากกิจกรรมเหล่านี้แล้ว ควรจัดให้นักศึกษาพบกันเป็นคู่หรือ

กลุ่มย่อย และอภิปรายกับครูประจ�ากลุ่มหรือครูผู้สอนถึงสิ่งที่เขาได้สังเกต

มา และได้มีการพดูถงึลักษณะและเทคนคิทีก่�าลงัศึกษาว่ามีหรือขาดไป เช่น

เดียวกับสังเกตว่าเทคนิคที่น�ามาใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่

กรณีศึกษา
ควำมไม่พอเพียงในกำรปฏิบัติของแพทย์ศัลยกรรมกระดูก- 

ระบบกำรจัดกำร

บันทึกท่ีถูกต้องและอ่านออกเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการคงอยู่อย่าง

ต่อเนื่องของการดูแล

ไบรอนั (Brian) ได้รบัการรกัษากับผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทีจ่บใหม่ 

และต้องการได้บันทึกการผ่าตัดเข่าของเขาเมื่อสองปีที่แล้วจากศัลยแพทย์

กระดูก เม่ือบันทกึมาถงึ แพทย์ท่านนีก็้บอกกับไบรอนัว่า บันทึกนัน้ไม่ดีพอ 

บันทึกนั้นไม่มีข้อความท่ีมีความหมายชัดเจนเก่ียวกับการยินยอม

ในการผ่าตัดของไบรอัน และยังพบว่ามีช่องว่างของข้อมูลที่บันทึกในการ

รายงานของการผ่าตัด และไม่มีเอกสารเก่ียวกับค�าแนะน�าด้วยวาจาของ

ศัลยแพทย์กระดูก ทีเ่ก่ียวกับความเส่ียงและอาการแทรกซ้อนของการผ่าตดั 

ไบรอันผิดหวังเมื่อพบว่าศัลยแพทย์ไม่ได้ติดตามการรักษาหลังการผ่าตัด
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ค�าถาม

- ปัจจยัอะไรทีมี่อยูท่ีท่�าให้เอกสารของการผ่าตดัครัง้แรกของไบรอนั

ไม่ดี

แหล่งข้อมูล: Case adapted from: Payne S. Case study: managing risk 

in practice. United Journal, 2003, Spring: 19.

กำรยอมรับควำมผิดพลำดในกำรดูแลรักษำ

กรณีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

แฟรงค์ (Frank) เป็นผู้ท่ีอยู่ในสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ คืนหนึ่ง

พยาบาลได้ให้ยาอินซูลินแก่ แฟรงค์ ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นเบาหวาน พยาบาล

รู้ได้ทันทีว่าให้ผิด จึงเรียกเจ้าหน้าท่ีคนอื่นมาช่วยดูแลด้วย ซึ่งต่อมาเป็น

ผู้บอกแฟรงค์และครอบครัว สถานบริการด�าเนินการช่วยแฟรงค์ทันที และ

ส่งเขาไปยงัโรงพยาบาลเพือ่พกัรกัษาในโรงพยาบาลและสงัเกตอาการก่อน

ส่งตัวกลับมายังสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ พยาบาลได้รับค�าสั่งให้เปิดเผย 

อย่างซื่อตรงและทันทีในเร่ืองการให้ยาอินซูลิน หลังจากเหตุการณ์นี้

พยาบาลได้เข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองการให้ยา เพื่อลดโอกาสเกิด 

ความผิดพลาดแบบเดียวกันนี้อีกในอนาคต

ค�าถาม

สาเหตุที่เป็นไปได้ของความผิดพลาดนี้ไม่ชัดเจน สมมติฐานคือ

พยาบาลท�าหรือไม่ท�าบางอย่างที่น�าไปสู่ความผิดพลาด ในกรณีของความ

ผิดพลาดชนิดนี้ มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะใช้วิธีการเชิงระบบเพื่อเรียนรู้

เรียนเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

- ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและองค์กรคืออะไร ที่จะท�าให้เกิด

วฒันธรรมท่ีท�าให้พยาบาลท่านนัน้รู้สกึสบายใจทีจ่ะเปิดเผยความ

ผิดพลาดในการให้ยา

แหล่งข้อมูล: Open disclosure. Case studies. Health Care Complaints 

Commission, Sydney, New South Wales, 2003, 1:16-18.
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ห้องปฏิบัติงำนทั่วไปที่ไม่ได้มำตรฐำน

กรณีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการร้องเรียนเพื่อท่ีจะ

ปรับปรุงการบริการสุขภาพ

เม่ือเดนิส (Denise) ได้มาตรวจหน่วยปฏิบัติงานทางการแพทย์ใน

ท้องถิ่นในความรับผิดชอบของเธอ เธอถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่เธอเห็น เธอ

พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะตามที่ควรจะเป็น เธอท�าเรื่องร้องเรียน

ถึงกรมอนามัยของรัฐนิวเซาส์เวลส์ ผู้ตรวจการรายงานว่าคลอโรไซลีนอล 

(chloroxylenol) (น�้ายาฆ่าเชื้อชนิดเหลว) ถูกบรรจุอยู่ในขวดเคร่ืองด่ืม มี

ยาที่ถูกเก็บไว้จนเกินวันหมดอายุ ไม่มียาแอดรีนาลิน (adrenaline) ในการ

ผ่าตัดเพื่อใช้รักษาอาการหัวใจหยุดเต้น เห็นผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกระเป๋า

ยาของแพทย์ที่มีสารเสพติดชนิดฉีดได้เองและใบสั่งยาได้ กระดาษบนโต๊ะ

ตรวจไม่ถูกเปลี่ยนเม่ือเปล่ียนผู้ป่วย แพทย์ไม่ล้างมือหลังการตรวจผู้ป่วย 

และห้องตรวจไม่มีอ่างล้างมือ

คณะกรรมการการร้องเรียนการดูแลสุขสุขภาพเสนอแนะให้มีการ

ให้ค�าปรึกษาโดยคณะกรรมการบริหารทางการแพทย์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

และให้มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อให้ค�าแนะน�าเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการใช้

คู่มือในการควบคุมการติดเชื้อของกรมอนามัย และท�าให้ม่ันใจว่าขั้นตอน

ที่เหมาะสมได้รับการน�าไปปฏิบัติเพื่อป้องกันสุขภาพของสาธารณชน  

เดนิสดีใจมากท่ีรู้ว่าหน่วยปฏิบัติงานนั้นมีการปรับปรุง ซึ่งเป็นผลมาจาก 

การร้องเรียนของเธอ

อภิปราย

- ขอให้นักศึกษาบอกชนดิของการร้องเรียนทีมี่ ณ หน่วยงานของเขา 

(โรงพยาบาล คลินกิ ห้องยา) และอภปิรายถงึวิธกีารจดัการกับการ

ร้องเรียนนั้น

 

แหล่งข้อมูล: Review of investigation outcomes. Health Care Com-

plaints Commission, Sydney, New South Wales. Annual Report 

1998-1999:39-40.
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กำรจัดกำรกำรร้องเรียนที่ไม่เพียงพอ

กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการให้ความสนใจอย่างทัน

ท่วงทีต่อการร้องเรียน

อะเล็กซานดร้า (Alexandra) ได้มาพบนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ระหว่างการปรึกษาครั้งแรกและคร้ังท่ีสอง 

นกัจติวิทยาได้ท�าการเปิดเผยความลับของผูป่้วยคนอืน่ โดยเล่ารายละเอยีด

เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้ป่วยคนอื่นให้อเล็กซานดร้าฟัง เธอรู้สึกว่าเร่ือง

น้ีกวนใจเธอ เธอจึงตัดสินใจบอกความไม่สบายใจนี้กับทางโรงพยาบาล 

เธอได้เข้าร่วมการประชมุกับตวัแทนของโรงพยาบาล และเล่าเรือ่งความรูส้กึ

ไม่สบายใจท้ังหลายท่ีเธอมีกับโรงพยาบาลนี้รวมทั้งเรื่องของนักจิตวิทยา 

หลายเดือนผ่านไปไม่มีค�าตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนของ 

โรงพยาบาลที่สัญญากับเธอว่าจะด�าเนินการต่อให้ แต่ด้วยความช่วยเหลือ

ของส�านักงานช่วยเหลือผู้ป่วย อะเล็กซานดร้าจึงได้เข้าพบกับหัวหน้า 

ผูบ้ริหารสงูสดุและรองผูอ้�านวยการโรงพยาบาล ซึง่ทางโรงพยาบาลขอโทษ

เธอและให้ค�าม่ันสญัญาทีจ่ะท�าการฝึกเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการจดัการต่อการ

ร้องเรียน ผู้บริหารของโรงพยาบาลยังให้ก�าลังใจอเล็กซานดร้าให้ท�าเร่ือง

ร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนของนักจิตวิทยา

ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักจิตวิทยาคนนั้น

กิจกรรม

ใช้วธิกีารเชงิระบบเพือ่หาถงึวธิทีีค่วรท�าต่างไปจากนี ้และโรงพยาบาล

ควรท�าอย่างไร เพื่อป้องกันเหตุการณ์ท�านองเดียวกันนี้ที่จะเกิดข้ึนอีก

ในอนาคต

 

แหล่งข้อมูล: Patient Support Service, Health Care Complaints 

Commission, Sydney, New South Wales. Annual Report 1999-

2000:37-46.
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พยำบำลที่ไม่พร้อม (An impaired nurse)

กรณนีีไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึผู้ให้บริการสขุภาพจ�าเป็นต้องมีความพร้อม

ที่จะปฏิบัติงาน

ในระหว่างการผ่าตดัของอลนั (Alan) พยาบาลซึง่รู้ดีว่าต้องฉดียาแก้

ปวดเฟนตานิล (fentanyl) แต่ฉีดน�้าแทน ท�าให้อลันตกอยู่ในภาวะอันตราย 

เพราะพยาบาลท่านนี้ติดยาเสพติด และเอายาเฟนตานิลฉีดให้ตัวเอง เพื่อ

ให้เขาสบายขึ้นจากอาการขาดยา พยาบาลผู้นี้เคยขโมยยาเสพติดมาใช้

กับตนเองขณะปฏิบตังิานทีโ่รงพยาบาลอืน่ มีการร้องเรียนเป็นจ�านวนมาก 

ประกอบด้วยการท�าผดิในวชิาชพี ความไม่พร้อมเนือ่งจากการตดิยา และมี

ลักษณะท่าทางที่ดูไม่ดี ที่ท�าให้พยาบาลไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน

ค�าถาม

- ขั้นตอนอะไรที่ผู้ให้บริการสุขภาพควรท�า เพื่อช่วยพยาบาลท่ีมี

ปัญหา

- มีนโยบายอะไรทีส่ถานบริการสขุภาพต้องมีเพือ่ป้องกันผูป่้วยจาก

ผู้ให้บริการสุขภาพที่ติดยา หรือไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานบริการ

สุขภาพหรือไม่

แหล่งข้อมูล: Swain D. The difficulties and dangers of drug prescribing 

by health practitioners. Health Investigator, 1998, 1:14-18.

ควำมล้มเหลวที่จะเช็คกำรตั้งครรภ์

กรณีสมมุตินี้แสดงให้เห็นว่า การมีโอกาสตั้งครรภ์ควรได้รับการ

พจิารณาในผูห้ญงิทกุคนก่อนทีจ่ะท�าการผ่าตดั เพราะท�าให้มีความเสีย่งต่อ

แม่และทารกในครรภ์ สถานบริการทุกแห่งควรทบทวนนโยบายที่จะท�าให้

ม่ันใจได้ว่ามีการเช็คการตั้งครรภ์ก่อนการผ่าตัด การเช็คการตั้งครรภ์ควร

มีการบันทึกไว้ในเอกสาร และเอกสารนี้จะถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ท�าการเช็ค

อาการพร้อมกับเช็คถูกคนก่อนการผ่าตัด
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แฮนนา (Hannah) ผู้หญิงอายุ 28 ปี มีอาการปวดท้องเป็นๆ หายๆ 

รอการส่องกล้องตรวจช่องท้องเพือ่การวนิจิฉยัเป็นเวลาหลายเดือน เธอเข้า

รับการรักษาตามนัดและได้รับการส่องกล้องตรวจช่องท้องโดยการวางยา

สลบ ก่อนกลับบ้านแฮนนามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและมีเลือดออกทาง

ช่องคลอด พยาบาลที่ท�าหน้าที่อยู่ในเวลานั้นพบว่าเธอคลอดก่อนก�าหนด

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรที่มีอยู่ที่ท�าให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าแฮนนาตั้งครรภ์

เบ้ืองหลังและแหล่งข้อมูล: ระหว่างเดือนตลุาคม 2003 และเดือนพฤศจกิายน 

2009 องค์กรความปลอดภัยของผู้ป่วยแห่งชาติของการบริการสุขภาพ 

สหราชอาณาจกัรได้รับรายงานว่ามีผูป่้วย 42 ราย ถกูท�าหตัถการตามแผน

โดยมิได้มีเอกสารเชค็การตัง้ครรภ์ก่อนผ่าตดั มีการรายงานว่าผูป่้วยเหล่านี้

แท้งบุตรภายหลังการท�าหัตถการ (Department of Health gateway 

reference NPSA/2010/RRR011. Issue date, 28 April 2010. Current 

information may be found at http://www.nrls.npsa.nhs.uk/

resources/?EntryId45=73838; accessed 21 February 2011)

กำรให้ยำเด็กเกิดใหม่

กรณีสมมุตินี้แสดงให้เห็นความจ�าเป็นของการฉีดยาเจนตามัยซิน 

(Gentamicin) เข้าเส้นอย่างปลอดภัยในเด็กเกิดใหม่ มีรายงานอุบัติการณ์

เก่ียวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยกับการให้ยาเจนตามัยซินที่ถูกเวลา 

ความผิดพลาดในการส่ังยา และประเด็นเรื่องการควบคุมก�ากับระดับยา

ในเลือด

ทารกช่ือ เอ็ดเวิร์ด (Baby Edward) เป็นเด็กทารกที่คลอดก่อน

ก�าหนดมีอาการหายใจล�าบากต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ได้รับยาเจนตามัย

ซนิทางเส้นเลือดด�าเพราะมีการตดิเชือ้ทีร่นุแรง พยาบาลและกมุารแพทย์ที่

อยูห่อผูป่้วยวิกฤตทีก่�าลังยุง่มาก กับการรับเด็กฝาแฝดทีค่ลอดก่อนก�าหนด 

ท�าให้เอ็ดเวิร์ดได้รับยาเจนตามัยซินช้าไปกว่าที่ก�าหนด 90 นาที
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อภิปราย

- หาปัจจัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจมีอยู่กับอุบัติการณ์นี้

- ควรรายงานอุบัติการณ์นี้หรือไม่

- อภิปรายวิธีต่างๆ ส�าหรับการรายงานอุบัติการณ์นี้

เบ้ืองหลัง: การทบทวนเหตกุารณ์การให้ยาเด็กเกิดใหม่ ทีร่ายงานต่อระบบ

การรายงานและการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร ระหว่างเมษายน 2008 

และเมษายน 2009 พบอุบัติการณ์ความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่สัมพันธ์กับ

การให้ยาเจนตามัยซนิฉดีเข้าเส้นจ�านวน 507 ราย อบัุตกิารณ์นีคิ้ดเป็น 15% 

ของอุบัติการณ์การให้ยาในเด็กเกิดใหม่ทั้งหมดที่รายงานในช่วงเวลานั้น

กำรสื่อสำรที่ไม่ดี

กรณีนี้เป็นตัวอย่างของความผิดที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยได้รับใบส่ังยา

ปฏิชีวนะ แต่ได้รับยาเบาหวานมาแทน ท�าให้เกิดอาการช็อกจากภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่า

แพทย์ท่านหนึง่ได้สัง่ยาปฏิชวีนะและยาแก้ปวดให้แก่ผูป่้วยคนหนึง่

หลังจากที่ได้รับการถอนฟัน ยาที่สั่งคือ อะม็อกซี่ซิลิน (amoxicillin) ชื่อยา

ที่เขียนในใบสั่งยาไม่ชัดเจน เภสัชกรจึงอ่านผิดและจ่ายยา กลิเบนคลาไมด์ 

(glibenclamide) ซึง่เป็นยาเบาหวาน คนืนัน้ผูป่้วยต้องรีบมาห้องฉกุเฉนิเพือ่

รักษาอาการช็อกจากภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรที่มีส่วนที่ท�าให้ผู้ป่วยรายนี้ป่วย

- ควรรายงานความผิดพลาดไปยังใคร

- ใครควรเขียนรายงาน

- ควรใช้ข้อมูลอย่างไรเมื่อได้รับรายงานมา
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เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า

เปิดกว้ำง (‘Being open’)

เป็นชุดการเรียนอิเล็กโทรนคิส์จากองค์กรความปลอดภยัของผูป่้วยแห่งชาติ

ของงานบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร 2009 

Being open, communicating with patients, their families and carers 

following a patient safety incident. Issue date, 19 November 2009 

(http://www.nrls.npsa.nhs.uk/alerts/?entryid45=65077; accessed 21 

February 2011).

เหตุกำรณ์ที่เฝ้ำระวังเป็นพิเศษ (Sentinel events)

ค�าศัพท์ของค�าส�าหรับเหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษสามารถหาได้จาก 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel_event; accessed 21 February 2011.

แหล่งค้นคว้ำอื่น

คู่มือการปฏิบัติที่ดีกว่าเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนส�าหรับงานบริการ

สขุภาพ คณะกรรมการเพือ่ความปลอดภยัและคุณภาพประเทศออสเตรเลีย 

2006

(http://www.safetyandquality.gov.au/internet/safety/publishing.nsf/Content/

F3D3F3274D393DFCCA257483000D8461/$File/guidecomplnts.pdf; 

accessed 21 February 2011).

การร้องเรียนและการรู้สึกไม่สบายใจเก่ียวกับแพทย์: หลักการส�าหรับการ

ปฏิบัติ กรมอนามัย รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2006 

(http://www.health.nsw.gov.au/policies/gl/2006/GL2006_002.html;  

accessed 21 February 2011).

Johnstone M, Kanitsaki O. Clinical risk management and patient 

safety education for nurses: a critique. Nurse Education Today, 2007, 

27:185-191.
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การใช้ยาเจนตามัยซนิให้ปลอดภยัมากขึน้ส�าหรับเด็กเกดิใหม่ องค์กรความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยแห่งชาติของงานบริการสุขภาพแห่งชาติ 

Patient safety alert no. NPSA/2010/PSA001. Issue date, 30 March 2010 

(http://www.dhsspsni.gov.uk/hsc_sqsd_4_10.pdf; accessed 21 

February 2011).

การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
มีวิธีการประเมินที่หลากหลายที่เหมาะสมกับหัวข้อนี้ ประกอบด้วย 

การรายงานการสังเกต การสะท้อนกลับเก่ียวกับความผิดพลาดของการ

ผ่าตัด การเขียนเรียงความ, MCQ, shortBAQ, การอภิปรายกรณีผู้ป่วย 

และการประเมินตนเอง นักศึกษาควรได้รับก�าลังใจให้ท�าแฟ้มสะสมผลงาน 

ส�าหรับการเรียนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ประโยชน์ของการใช้แฟ้ม

สะสมผลงานคอื เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม นกัศึกษาจะมีการบันทึกทีร่วบรวม

กิจกรรมต่างๆทั้งหมดของความปลอดภัยของผู้ป่วย นักศึกษาสามารถน�า

ไปใช้ในการสมัครสอบและใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคต

การประเมินความรู้เก่ียวกบัการจดัการความเสีย่งทางคลนิกิสามารถ

ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

• แฟ้มสะสมผลงาน

• CBD การเขียนการสังเกตเกี่ยวกับการจัดการกับความเสี่ยง เช่น 

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา หรือระบบการควบคุม

ก�ากับอุบัติการณ์

• อาจให้นักศึกษาเขียนเร่ืองการสะท้อนกลับเก่ียวกับการจัดการ 

ร้องเรียนของโรงพยาบาลหรือคลินิกนั้น เขียนถึงระบบรายงาน

เร่ืองความผิดพลาดที่มีอยู่ ณ ที่นั้น หรือวิธีการที่แพทย์เรียนรู้

จากความผิดพลาด

การประเมินอาจเป็นทั้งระหว่างกลางและสิ้นสุดการเรียน การให้

คะแนนอาจเป็นแบบพอใจไม่พอใจ ดูแบบฟอร์มส่วน B ภาคผนวก 2 ส�าหรับ

ตัวอย่างในการประเมินผล
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การประเมินการสอนหัวข้อนี้
การประเมินเป็นสิ่งส�าคัญในการทบทวนการสอนว่าเป็นไปอย่างไร 

และการปรับปรุงให้ดีขึ้นจะท�าอย่างไร ดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) ส�าหรับสรุป

ของหลักการประเมินที่ส�าคัญ

เอกสำรอ้ำงอิง
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สไลด์หัวข้อที่ 6 การท�าความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีท่ีสุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ 

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการ

ถามค�าถามนักศึกษาเก่ียวกับแง่มุมต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหวัข้อนีม้าอภปิรายกันได้ เช่น วฒันธรรม

การต�าหนิ ธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการจัดการแก้ปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ส�าหรับหัวข้อท่ี 6 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู ้สอนสามารถ

ถ่ายทอดเนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้

สไลด์ทั้งหมด และเป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ

สอนในชั่วโมงนั้น

ชื่อยาต่างๆ ใช้ตาม International Nonproprietary Names for 

Pharmaceutical Substances ขององค์การอนามัยโลก

(http://www.who.int/medicines/services/inn/en/;accessed 24 

March 2011)
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หัวข้อที่ 7
การใช้วธิกีารปรบัปรงุคณุภาพเพือ่
ปรับปรุงการดูแล

บทน�า-ท�าไมนักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการลดอันตรายและการปรับปรุงการดูแล 
1

นับตั้งแต่การศึกษาแรกในเร่ืองขอบเขตของอันตรายท่ีมีต่อผู้ป่วย 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยก็ถูกพัฒนาข้ึนมาเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีพื้นฐาน

ทางทฤษฎีและวิธีทางวิทยาศาสตร์ของความปลอดภัย ท่ีออกแบบมาเพื่อ

วัดเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์และมีการปรบัปรุงอย่างมีความหมายและอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุการณ์ท่ีคล้ายกันเกิดข้ึนอีกในอนาคต [1] การรับ

รู้ว่ามีเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้เกิดข้ึนแล้วเท่านั้นไม่เพียงพอ เราต้อง

เข้าใจถงึสาเหตแุละท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทีจ่�าเป็น เพือ่ป้องกันอนัตราย

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เอมมานูเอล และคณะ (Emmanuel et al) ได้อธิบาย

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยว่า เป็นวิธีต่างๆ ที่ต้องการความรู้เร่ืองความ

ปลอดภัยและการน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง 

องค์กรทีมี่ความน่าเช่ือถอืสงูมีการวางแผนโดยการออกแบบระบบและระบบ

ปฏิบัตกิารทีเ่รียกว่า “ระบบทีป่ลอดภยัจากความล้มเหลว” (“Fail-Safe”) เพือ่

ประกันไม่ให้มีข้อผดิพลาด วิธกีารต่างๆ ถกูพฒันาขึน้มาเพือ่วตัถปุระสงค์นี้ 

หลายๆ วิธีมาจากสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานบริการสุขภาพ เช่น วิศวกรรม 

จิตวิทยาประยุกต์ สรีระวิทยาของมนุษย์และการบริหารจัดการ
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นกัศึกษาส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับค�าว่า การปฏิบัตโิดยใช้หลักฐานเชงิ

ประจักษ์ (evidence-based practice) เช่นเดียวกับการศึกษาแบบสุ่มที่มี

กลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial: RCT) ทีท่�าให้นกัวิจยัทราบว่า 

การรักษาใดการรกัษาหนึง่ได้ผลหรอืไม่ วธิกีารวจิยัทางวทิยาศาสตร์ดังเช่น 

RCT ถูกน�ามาใช้เพื่อการวัดประสิทธิภาพทางคลินิกนั้นจัดเป็นมาตรฐาน

ระดับสูง (Gold standard) ของการวจิยัทางคลนิกิ งานวจิยัเพือ่การปรับปรุง

คุณภาพใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อวัดลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้อง

กับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ องค์ประกอบที่เป็นบริบท หรือกระบวนการ

ดูแลที่อาจมีผลท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และการพัฒนาและ

ทดสอบการแก้ปัญหาที่เหมาะสม มากกว่าที่จะวัดเพียงแค่ความถี่ของการ

เกิดเหตุการณ์ เม่ือปัญหาปรากฏขึ้นกับผู้ป่วยที่เราดูแล ปัญหานั้นก็ควร

ถูกแก้ไขหรือการจัดการท่ีเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ไม่มีใครสามารถควบคุม

เหตุการณ์ต่างๆ ได้เหมือนในงานวิจัยเชิงทดลอง เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเกิด

อะไรขึน้และท�าไมจงึเกิดขึน้ เราจงึจ�าเป็นต้องศกึษาและวเิคราะห์เหตกุารณ์

จ�าเพาะที่เกิดขึ้นแล้ว น�าสิ่งท่ีได้จากการสังเกตและข้อสรุปมาใช้ออกแบบ

ระบบเพือ่เพิม่ความปลอดภยั ในหวัข้อต่อไปจะอธบิายความแตกต่างเกีย่ว

กับการวัดที่ใช้ในงานวิจัยกับกระบวนการปรับปรุง

ภาคอุตสาหกรรมอื่นได้น�าวิธีการปรับปรุงคุณภาพมาใช้เป็นเวลา

หลายทศวรรษแล้ว แต่ส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพจะไม่คุ้นเคยกับ

เป้าหมายในการปรบัปรงุคุณภาพการดูแล ซึง่เกีย่วข้องกับการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการสุขภาพและของระบบ เพื่อท่ีจะได้

ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย [2]

เร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

ถงึกระบวนการดูแลผูป่้วย และความสามารถในการวดัผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนกับ

ผู้ป่วย พร้อมท้ังทดสอบว่าวิธีการท่ีใช้แก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

หากไม่มีการวัดผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วย จะท�าให้ยากท่ีจะรู้ว่าข้ันตอนท่ี

ผู้ให้บริการสุขภาพน�ามาใช้แก้ปัญหานั้นส่งผลให้สถานการณ์ดีข้ึนได้จริง

หรือไม่ เพียงล�าพังแนวปฏิบัติอาจไม่ได้แก้ปัญหา เพราะอาจมีปัจจัยอื่นๆ 

ที่เข้ามาเก่ียวข้อง นอกเหนือจากการที่เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอน

ที่ถูกต้อง การท�าความเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
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พึงประสงค์ ต้องใช้วิธีการท่ีออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมถึงสาเหตุท่ีเป็น

ไปได้ท้ังหมด วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยรวมมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นเรื่องการ

ปรับปรงุมีวิธีการที่หลากหลาย และมักน�าบรบิทและความซับซ้อนของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมมาพิจารณาร่วมด้วย [1]

การน�าวิธีการปรับปรุงคุณภาพเก่ียวข้องกับทีมของผู้ที่ปฏิบัติงาน

ด้วยกัน โดยมีการตกลงร่วมกันถึงวธิกีารแก้หรือการป้องกันปัญหาใดปัญหา

หนึ่ง แต่ในเบ้ืองต้นสมาชิกของทีมจ�าเป็นต้องตกลงกันก่อนว่าปัญหาที่อยู่

ในมือนัน้มีคณุค่าทีค่วรแก้ไขหรือไม่ นกัศึกษาควรได้รบัการสนบัสนนุให้หา

ว่าที่ปฏิบัติงานมีโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพหรือไม่ และจะสามารถ

สังเกตการณ์หรือเข้าร่วมกับทีมที่ท�ากิจกรรมปรับปรุงได้หรือไม่

นักศึกษาสามารถเร่ิมต้นเข้าใจในบทบาทของการปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยการ

• ถามและเรียนรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือทีส่ามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

• ตระหนักว่าความคิดเห็นที่ดีสามารถมาจากใครก็ได้

• รับรู้ว่าสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งของ

กระบวนการปรับปรุง

• รับรู้ว่าวิถีทางที่คนในระบบคิดและโต้ตอบมีความส�าคัญเช่นเดียว

กับโครงสร้างและกระบวนการที่มีอยู่ ณ ที่นั้น

• ตระหนักว่าการกระจายของนวัตกรรมการปฏิบัติเป็นผลมาจาก

การที่บุคคลน�ากระบวนการใหม่มาใช้

• เข้าใจว่าการวัดผลลัพธ์ของผู้ป่วยเป็นสิ่งจ�าเป็นของการออกแบบ

กลวิธีที่เหมาะสมและส�าหรับการประเมินการปรับปรุง

หลักการท่ีเป็นพืน้ฐานส�าคัญของการปรับปรุงการบรกิารสขุภาพคือ

คณุภาพของการบรกิาร ไม่ใชส่ิง่ทีจ่ะควบคมุในชว่งสิน้สดุของกระบวนการ 

แต่ควรด�าเนนิการตลอดทัง้กระบวนการตัง้แต่ต้นจนจบ หวัข้อนีอ้ธบิายบาง

ส่วนของทฤษฎีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังหลักการนี้

ความพยายามแบบเดมิทีช่กัชวนและโน้มน้าวให้ผูใ้ห้บริการสขุภาพ

ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม เช่น การปฏิบัตติามแนวปฏิบตัหิรอืส่งเสริมโปรแกรม
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การเฝ้าระวังปฏิกิริยาของยา ซึ่งมีหลายวิชาชีพที่ไม่ค่อยประสบผลส�าเร็จ

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล 

แต่วิชาชีพอื่น คือ เภสัชกร ประสบความส�าเร็จได้มากกว่า ถึงแม้ว่าในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะจ�านวนมากจากคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ 

และจากผูท้รงคุณวุฒ ิเพือ่การปรับปรุงความปลอดภยัและคุณภาพการดูแล

ผู้ป่วย แต่เราก็ยังเห็นอยู่ว่าข้อเสนอแนะเหล่านั้นในสิ่งตีพิมพ์ท่ีมีหลักฐาน

เชงิประจกัษ์ในวารสารทางการแพทย์ท่ีได้รับการตรวจทานจากผูเ้ชีย่วชาญ

ไม่สามารถน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในคลินิก [3]

ชุดวิธกีารปรบัปรงุถกูออกแบบมาเพือ่พยายามท่ีจะกล่าวถงึช่องว่าง

นี้และให้เครื่องมือให้กับผู้ให้บริการสุขภาพส�าหรับ i) ค้นหาปัญหา ii) วัด

ขนาดของปัญหา iii) พัฒนาวิธีการต่างๆที่จะแก้ปัญหาและ iv) ทดสอบวิธี

การแก้ปัญหาว่าได้ผลหรือไม่

การระบแุละการตรวจสอบในแต่ละขัน้ตอนของการให้บริการสขุภาพ

จัดเป็นวิธีการพื้นฐานของการปรับปรุง เม่ือแต่ละข้ันของกระบวนการถูก

ตรวจสอบแล้ว เราก็เริ่มที่จะเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ ว่าเกิด

ได้อย่างไร มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและสามารถวัดได้อย่างไร การวัดเป็น

เรื่องส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงความปลอดภัย

ค�ำส�ำคัญ 

การปรับปรุงคุณภาพวงจร PDSA การเปล่ียนแนวคิดความ

แปรปรวน วิธีการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือปรับปรุง ผังงาน (Flowchart) 

ผังแสดงของอิชิกาวา/ก้างปลา (Ishikawa/Fishbone diagram) ผังงาน 

พาเรโต (Pareto charts) ฮีสโตแกรม (Histogram) ผังงานวิ่ง (Run charts)

วัตถุประสงค์ของการเรียน 2

อธิบายหลักการปรับปรุงคุณภาพและวิธีพื้นฐาน และเครื่องมือที่ใช้

วัดการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย
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ผลลัพธ์ของการเรียน: ความรู้และการปฏิบัติ
ผลลัพธ์ส�าคัญคือนักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่น�าเสนอในหัวข้อนี้ เพราะ

การปรับปรุงจะประสบความส�าเร็จและคงอยู่ได้เกดิจากการวดัอย่างต่อเนือ่ง 

อย่างไรกต็ามหวัข้อนีเ้ป็นหวัข้อหนึง่ทีส่อนให้เข้าใจได้ยาก เพราะว่าองค์กร

บริการสุขภาพจ�านวนมากไม่มีทรัพยากรหรือความรู้ในการวัดเฉพาะงาน

ต่างๆ ของงานบริการสุขภาพ วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะท�าให้นักศึกษา

เข้าใจถึงประโยชน์ของการน�าวิธีปรับปรุงไปใช้คือ การสังเกตหรือเข้าร่วม

ในกิจกรรม การปรับปรุงคุณภาพในสถานบริการสุขภาพ/แหล่งฝึกปฏิบัติ

นัน้ นกัศกึษาสามารถน�าหลักการและเคร่ืองมือทีน่�าเสนอในหวัข้อนีไ้ปใช้ใน

โครงการปรับปรงุตนเอง เช่น การปรับปรงุนสิยัการเรียน การพฒันาวธิกีาร

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ การให้เวลากับเพื่อนและครอบครัวมากขึ้น

สิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ 3

นักศึกษาควรสามารถอธิบาย

• วิทยาศาสตร์การปรับปรุง

• แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน

• หลักการปรับปรุง

• บทบาทของการวัดการปรับปรุง

สิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้ 4

• ระบุโอกาสที่จะใช้วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยในการวิเคราะห์

ความผิดพลาด

• เหน็คุณค่าของวิธีการปรบัปรุงต่างๆท่ีจดัท�าข้ึนเพือ่การลดอนัตราย

ต่อผูป่้วย

• ประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการปรับปรุงอย่างน้อยหนึง่เคร่ืองมือในบริบท

คลินิก

• ร่วมในกิจกรรมการปรับปรุง (หากเป็นไปได้)
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วิทยาศาสตร์ของการปรับปรุง 5

วิทยาศาสตร์ของการปรับปรุงมีแหล่งก�าเนดิมาจากงานของ ดับบลวิ 

เอ็ดเวิร์ด เดม่ิง (W. Edwards Deming) ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการ

ปรับปรุง เขาอธิบายว่าการปรับปรุงมีความรู้ 4 องค์ประกอบเป็นฐานคิด 

[4] คือ (i) การเห็นคุณค่าของระบบ (ii) ความเข้าใจการผันแปร (iii) ทฤษฎี

ของความรู้และ (iv) จิตวิทยา

เดม่ิงกล่าวว่า เราไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจความรู้เหล่านี้อย่างลึกซึ้ง

เพือ่การน�าไปใช้ [5] อปุมาด่ังท่ีผู้น�าด้านการปรับปรุงกล่าวไว้ว่า เราสามารถ

ขบัรถได้โดยไม่ต้องรูว่้าเคร่ืองยนต์ท�างานได้อย่างไร [4,6] นกัศึกษาในชัน้ปี

ต้นๆ ต้องการเข้าใจพืน้ฐานของวทิยาศาสตร์การปรับปรุงเท่านัน้ และท่ีส�าคัญ

คือ เขาต้องรู้ว่ามีวิธกีารต่างๆ ในกระบวนการของการปรับปรุงการดูแล [7]

กำรเห็นคุณค่ำของระบบ

การน�าแนวคิดของเดม่ิงมาใช้กับงานบริการสุขภาพ เราต้องจ�าไว้ 

เสมอว่า ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยเก่ียวข้องกับระบบที่ซับซ้อนของ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพ หัตถการและเคร่ืองมือ รวมท้ัง

วัฒนธรรมขององค์กรและผู้ป่วย ดังนั้นจึงมีความส�าคัญที่นักศึกษาควร

เข้าใจการพึ่งพาซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ (แพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร ผดุงครรภ์ พยาบาล ผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ ผู้ป่วย 

การรักษา เครื่องมือ หัตถการห้องผ่าตัดและอื่นๆ) ด้วยวิธีนี้ก็จะเพิ่มความ

แม่นย�าของการท�านายที่อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ

ควำมเข้ำใจกำรผันแปร

การผนัแปรคือ ความแตกต่างระหว่างส่ิงคล้ายกันตัง้แต่สองส่ิงขึน้ไป 

เช่น อัตราความส�าเร็จ

ที่ต่างกันของการผ่าตัดไส้ติ่งของสองภูมิภาคของประเทศหนึ่ง หรือ

อัตราฟันผุที่แตกต่างกันของสองภูมิภาคการผันแปรมีมากในงานบริการ

สุขภาพและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยก็สามารถแตกต่างกันจากหอผู้ป่วย

หนึ่งไปยังอีกหอผู้ป่วยหนึ่ง จากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาล

หนึ่ง จากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งและจากประเทศหนึ่งไปยัง
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ประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามเราควรระลึกเสมอว่าการผันแปรเป็นลักษณะ

หนึ่งของระบบส่วนใหญ่ การขาดคนขาดเครื่องมือ ขาดยาหรือขาดเตียง 

สามารถน�าไปสู่การผันแปรในการดูแล นักศึกษาสามารถฝึกนิสัยที่จะ

ถามครูและผู้นิเทศเก่ียวกับผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการรักษาหรือการท�า 

หตัถการนัน้ๆ ตวัอย่างเช่น การทีผู่ห้ญงิสามคนถกูส่งตวัมายังโรงพยาบาล

หลังจากการคลอดลูกที่สถานบริการในชนบท เป็นเคร่ืองแสดงว่ามีปัญหา

ในการคลอดบุตรหรือไม่ การมีพยาบาลเข้าเวรเพิม่ขึน้ท�าให้การดูแลผูป่้วย

ต่างจากเดิมหรือไม่ ความล้มเหลวในการครอบฟันเป็นเคร่ืองแสดงให้เหน็ถงึ

ปัญหาของกระบวนการท่ีใช้อยู่หรือไม่ การมีเภสัชกรมาร่วมในการดูแลใน

หอผูป่้วยท�าให้ความคลาดเคล่ือนในการใช้ยาน้อยลงหรือไม่ ความสามารถ

ในการตอบค�าถามเหล่านี ้และค�าถามอืน่ๆในท�านองเดียวกัน เป็นส่วนหนึง่

ของเป้าหมายของกิจกรรมการปรับปรุง

ทฤษฎีของควำมรู้

เดม่ิงกล่าวว่า ทฤษฎีของความรู้ต้องการให้เราท�านายว่า การ

เปล่ียนแปลงทีเ่ราท�าจะน�าไปสู่ผลท่ีดีข้ึน การท�านายผลของการเปลีย่นแปลง

เป็นขัน้ตอนทีจ่�าเป็นในกระบวนการวางแผนเบ้ืองต้น นกัศึกษาส่วนใหญ่จะ

มีประสบการณ์กับการท�านายด้วยการเขียนแผนการศึกษาที่จะท�านายว่า

ข้อมูลอะไรท่ีนักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้เพือ่สอบผ่าน คนท่ีมีประสบการณ์จ�าเพาะ

อาจได้เปรียบกว่าในการท�านาย ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการสุขภาพที่ปฏิบัติ

งานในสถานบริการเช่น คลินกิในชนบทอาจท�านายผลของการเปล่ียนแปลง

ในสภาพแวดล้อมนั้นได้ดีกว่า เพราะเขามีความรู้เกี่ยวกับคลินิกแห่งนั้น

มากกว่าและรู้ว่าวิธกีารใดท�าได้ (หรือควรท�า) เขาท�านายได้ดีกว่าว่าวธิกีาร

เปล่ียนแปลงเฉพาะอย่างจะมีผลต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างไร เม่ือผู้ให้

บริการสุขภาพมีประสบการณ์และความรู้ในด้านที่ต้องการจะปรับปรุง การ

เปล่ียนแปลงท่ีเขาเสนอขึน้มาก็น่าจะมีผลให้การปรบัปรุงนัน้เป็นจรงิได้ การ

เปรยีบเทยีบผลทีไ่ด้กบัการท�านายเป็นกิจกรรมส�าคัญหนึง่ในการเรียน การ

สร้างความรู้โดยการท�าการเปลีย่นแปลงแล้ววดัผลหรือสงัเกตความแตกต่าง

เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การปรับปรุง
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จิตวิทยำ

องค์ประกอบสุดท้ายคือ ความส�าคัญของความเข้าใจเร่ืองจิตวิทยา

ของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างคนและคนกับระบบ การเปลี่ยน

แปลงใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจะมีผลกระทบ และความรู้ทางจิตวิทยา

สามารถช่วยให้เราเข้าใจได้ว่า ท�าไมคนถงึตอบสนองและท�าไมคนถงึต่อต้าน 

ตวัอย่างเช่น ผูป้ฏิบัตงิานหอผูป่้วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ มีการ

ตอบสนองแตกต่างกันมากต่อเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เช่น การน�าระบบ

ควบคุมก�ากับมาใช้หาเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์ ปฏิกิริยาทีแ่ตกต่างกันของ

ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับพิจารณา เมื่อจะน�าการเปลี่ยนแปลงมาใช้

ทัง้สีส่่วนองค์ประกอบมารวมเป็นระบบความรูพ้ืน้ฐานของการปรับปรงุ 

จากแนวคดิของเดม่ิง การปรับปรงุจะเกิดขึน้ไม่ได้หากปราศจากการกระท�าต่อ

ไปน้ีคือ การพฒันา การทดสอบและการน�าการเปล่ียนแปลงไปใช้

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน 6

โนแลนและแชล (Nolan and Schall) [6] ให้ค�าจ�ากัดความของ

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นความคิดท่ัวไปที่มีคุณค่าที่ถูกพิสูจน์

แล้ว และมีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเชื่อถือได้ หรือมีหลักตรรกะส�าคัญ

ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นเฉพาะอย่าง เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ที่น�าไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น โนแลนและแชลระบุแหล่งความคิดต่างๆ 

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปได้มาจากท่ีไหนก็ได้ เช่น การคิดอย่าง

มีวิจารณญาณเกี่ยวกับระบบในปัจจุบัน การคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ การ

สงัเกต กระบวนการ ความคดิจากวรรณกรรม ข้อเสนอแนะของผูป่้วย หรอื

มุมมองที่ได้จากสถานการณ์อื่นๆ ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

คนจ�านวนมากมีสัญชาตญาณในการน�าแนวคดิเร่ืองการเปลีย่นแปลง

มาใช้ในชวีติประจ�าวนั เช่น การตัง้ค�าถามว่า เขาต้องการเปลีย่นแปลงอะไร

เพื่อท�าให้สถานการณ์ต่างๆ ดีข้ึน ตัวอย่างเช่น การไม่มีวินัยในการเรียน 

ความตึงเครียดกับสมาชิกของครอบครัวหรือการเข้ากับเพื่อนร่วมงาน 

ไม่ได้ เป็นต้น เขามักตัง้ค�าถามกับตวัเองว่า “ฉนัสามารถท�าอะไรได้บ้างเพือ่

ปรับปรุงให้สถานการณ์ดีขึ้น”
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ทีมบริการสุขภาพที่ต้องการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นอาจ

ใช้แนวคิดที่เป็นนามธรรม และหาทางท่ีจะประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อม

ของตนกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือกับงานที่ต้องการพัฒนา

ให้ดีขึ้น กระบวนการนี้ให้ความส�าคัญแก่ด้านบางด้านของสถานการณ์ของ

ที่นั้นๆ ขั้นตอนนี้มีความส�าคัญเพราะเป็นการเน้นการมีส่วนร่วมของทีมใน

กระบวนการปรบัปรงุ ซึง่สมาชิกของทมีทีมี่ส่วนร่วมในขัน้ตอนนีมั้กจะอทุศิ

ตนต่อโครงการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนี้

กล่อง B.7.1. ตัวอย่ำงของกำรน�ำแนวคิดของกำรเปลี่ยนแปลงมำใช้

 ทีมบริการสุขภาพต้องการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่างๆ ในคู่มือการปฏิบัติของ

องค์การอนามัยโลกในเร่ืองการท�าความสะอาดมือในการบรกิารสุขภาพเนือ่งจากเขาเชือ่

ว่าเป็นแนวคิดที่ดีเพราะคู่มือนี้สร้างขึ้นจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านอาจท�านายได้ว่า หากมีการน�าคู่มือนี้มาใช้ ก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ตามมา น่ันคือลดการแพร่กระจายของการตดิเช้ือผ่านทางมือของผูป้ฏิบตังิานดูแลผูป่้วย

คูมื่อนีน้บัเป็นตวัอย่างหนึง่ของแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม หากต้องการ

น�าคูมื่อนีไ้ปใช้ในหน่วยงานทีที่มต้องท�าแผนท่ีมีความเฉพาะขึน้มาใช้นัน่คือ 

ทมีจะต้องน�าแนวคิดท่ีมีความเป็นนามธรรมไปสูเ่ป้าหมายทีป่ฏิบัตไิด้ เพือ่ลด

การตดิเชือ้ในทีป่ฏิบัตงิาน ถ้าแนวคิดของการเปล่ียนแปลงเป็นนามธรรมที่

ไม่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัตไิด้ กค็วรมีวรรณกรรมและหลักฐานอืน่เป็นฐาน

สนับสนุนแนวคิดอันนี้

เม่ือแนวคิดนี้มีความเหมาะสมส�าหรับหน่วยงานและสามารถน�าไป

ปฏิบัติได้จริง แนวคิดนี้ก็จะมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน มีความเช่ือมโยง

และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หน่วยงานนั้นยิ่งขึ้น

หลักกำรปรับปรุงที่เป็นฐำนคิดของรูปแบบของกำรปรับปรุง

การปรับปรุงคุณภาพประกอบด้วยกระบวนการหรือเครื่องมือ มี

วัตถุประสงค์ท่ีจะลดช่องว่างของคุณภาพในการปฏิบัติการของระบบหรือ

องค์กร หลักการพื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพค่อนข้างจะเป็นไปโดย
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สัญชาตญาณ กล่าวคือ เน้นที่ผู้ป่วยหรือลูกค้าเป็นส�าคัญ การมีภาวะผู้น�า

ที่เข้มแข็ง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม การน�าวิธีการเชิงกระบวนการมาใช ้

การน�าการจดัการเชงิระบบมาใช้ในการบริหาร การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง การ

ใช้หลักความจริงในการตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์

ร่วมกันของทุกภาคส่วน

การปรับปรุงหมายถงึทัง้การสร้างองค์ความรู้และการน�าองค์ความรู้

ไปใช้ รูปแบบการปรับปรุงส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับขัน้ตอนการตัง้ค�าถามแล้ว

ตามด้วยวงจร PDSA ดังที่อธิบายโดยเดมิ่ง (ดูรูป B.7.1 ข้างล่าง)

ค�าถามหลักที่ใช้ในการปรับปรุงให้ดีขึ้น คือ

1. สิ่งที่เราต้องการประสบความส�าเร็จคืออะไร

2. รู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงที่ท�าขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดการ

ปรับปรุงที่ดีขึ้น

ไม่ใช่ส่ิงผิดปกติถ้าจะใช้วิธีการจัดการแบบลองผิดลองถูกเพื่อ

ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นฐานคิดของ

กระบวนการ PDSA เพื่อท�าให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้น

รูป B.7.1. รูปแบบของกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น (Model for improvement) 7 8

แหล่งข้อมูล: Langley GJ, Nolan KM, Norman CL, Provost LP, Nolan TW. The Improvement 
Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 1996[4].

รูปแบบกำรปรับปรุง

เราต้องการประสบความส�าเร็จอะไร

เรารู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราสามารถท�าได้แล้วส่งผลให้เกิดการปรับปรุง

น�าไปใช้
ACT

วัดผล
STUDY

วางแผน
PLAN

ลงมือท�า
DO
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1. สิ่งที่เรำต้องกำรประสบควำมส�ำเร็จคืออะไร

ค�าถามนี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมบริการสุขภาพเน้นสิ่งที่ทีมห่วงใย 

ต้องการปรับปรุงและแก้ไข มีความส�าคัญท่ีทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันว่า

ปัญหามีอยู่จริง และคุ้มค่ากับความพยายามที่จะแก้ไขตัวอย่างเช่น

(a) เราทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ว่าการผ่าตัดเข่ามีอัตราติดเชื้อท่ีสูง

เกินไป

(b) เราทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ว่าเราต้องการระบบการนัดที่ดีขึ้น

ส�าหรับการมารับบริการที่คลินิก

(c) เราทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ว่าวิธีการเก็บยาของคลินิกทันตกรรม

เสี่ยงต่อความเสียหายของยา

การยืนยันว่ามีปัญหาเกิดขึน้จรงิต้องการหลกัฐานสนบัสนนุ (ท้ังเชงิ

คุณภาพและเชิงปริมาณ) เพื่อทราบขนาดของปัญหา ตัวอย่างเช่น (ยังคง

เกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น)

(a) เรามีตัวเลขแสดงอัตราการติดเชื้อหรือไม่

(b) มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการนัดหมายที่คลินิกหรือไม่

(c) มียาที่เก็บไว้ที่คลินิกทันตกรรมเสียหายหรือไม่ในเดือนที่แล้ว

มิใช่เป็นความคิดท่ีดีท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหา

ที่มีคนเพียงคนเดียวคิดว่าเป็นปัญหา

หลายประเทศมีฐานข้อมูลเฉพาะโรคทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

ทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นตวัช้ีวัด ฐานข้อมูลเหล่านีมี้ประโยชน์อย่างมากทีจ่ะน�า

มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน (benchmarking) และข้อมูลเหล่านีมี้ความส�าคญั

เพราะว่าช่วยให้ทีมได้มุ่งเน้นความพยายามให้ถูกทาง แต่บางกรณีอาจมี

ข้อมูลสนบัสนนุไม่มากพอ อย่างไรกต็ามไม่ว่าข้อมูลจะมีมากหรือน้อยเพยีง

ใดก็ตามควรพยายามท่ีจะท�าการเปล่ียนแปลงให้ง่ายทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

2. เรำรู้ได้อย่ำงไรว่ำกำรเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น

ผู้ให้บริการสุขภาพและนักศึกษามีความจ�าเป็นที่จะต้องวัดผลลัพธ์

หรือตัวแปรที่เป็นค�าถามท้ังก่อนและหลังการเปล่ียนแปลง เพื่อดูว่าการ

ปฏิบัติของทีมก่อให้เกิดความแตกต่างหรือไม่ การปรับปรุงสามารถยืนยัน 

ได้ หากมีข้อมูลมาแสดงว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 
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และการปรับปรงุนัน้ยังคงอยูต่่อไป ทมีจงึจะม่ันใจได้ว่าการเปลีย่นแปลงนัน้

มีประสทิธภิาพเหล่านีเ้ก่ียวข้องกบัการทดสอบการแทรกแซง (intervention)  

ต่างๆ ที่ได้ออกแบบและประยุกต์ใช้ วงจร PDSA ท่ีแสดงในผังแสดง 

ด้านล่าง ที่อธิบายถึงวิธีที่ช่วยในการทดสอบวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะดูว่า  

การแทรกแซงที่ให้มีประสิทธิภาพหรือไม่

รปู B.7.2. วงจร วำงแผน-ลงมือท�ำ-วัดผล-น�ำไปใช้ (The plan-do-study-act cycle) 9

 

แหล่งข้อมูล: Langley GJ, Nolan KM, Norman CL, Provost LP, Nolan TW. The Improvement Guide: 
A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 1996[4].

วงจรเร่ิมด้วยการวางแผนและจบด้วยการน�าไปใช้ ขั้นตอนของ

การวัดผลออกแบบมาเพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ใหม่ จัดเป็นข้ันตอนที่

ส�าคัญในวิทยาศาสตร์การปรับปรุงเพราะข้อมูลใหม่ท�าให้ท�านายผลของ

การเปล่ียนแปลงได้ดีข้ึน การน�ารูปแบบ PDSA มาใช้สามารถท�าให้ง่าย

หรือซับซ้อนก็ได้ ท�าให้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ตัวอย่างของ

สถานการณ์ที่สามารถใช้วงจร PDSA ได้ เช่น การปรับปรุงระยะเวลาที่รอ

รับบริการในคลินิก การลดอัตราการติดเชื้อจากการผ่าตัดของห้องผ่าตัด 

น�ำไปใช้ (Act)
ก�าหนดการเปลี่ยน

อะไรที่ต้องท�า

วัดผล (Study)
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วำงแผน (Plan)
เปลี่ยนหรือทดสอบ

ลงมือท�ำ (Do)
ท�าตามแผน
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การลดระยะเวลารกัษาตวัในโรงพยาบาลหลังการผ่าตดั การลดเหตบัุงเอญิ

ทางทันตกรรม การลดจ�านวนการส่งผลห้องปฏิบัติการไปให้ผู้ป่วยผิดคน 

การปรับปรุงประสบการณ์การคลอดของผู้หญิง กิจกรรมการปรับปรุงที่

เป็นทางการอาจต้องการข้อมูลอย่างละเอียด ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนส�าหรับ

วิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้เวลาส�าหรับการอภิปรายและการประชุมทีมมากขึ้น

รูปแบบ PDSA เป็นรูปแบบที่มีการท�าขั้นตอนซ�้าแล้วซ�้าอีกจนกระทั่งเกิด

การปรับปรุงขึ้นและยังคงอยู่ต่อไป

ประเด็นเพื่อพิจำรณำเมื่อเริ่มโครงกำรปรับปรุง

ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่ควรน�ามาพิจารณาเม่ือ

เริ่มใช้วิธีการปรับปรุง

ความจ�าเป็นในการจัดตั้งทีม

หมายรวมถึงการเลือกให้ถูกคนเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ ที่จะท�าให้

ความพยายามในการปรับปรุงได้รับความส�าเร็จ ทีมอาจมีขนาดเล็กหรือ

ใหญ่ก็ได้ ตามความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ตัวอย่างเช่น 

หากเป้าหมายของโครงการคือ ต้องการปรับปรุงแผนการจ�าหน่ายผู้ป่วย

จากโรงพยาบาล ดังนั้นทีมควรประกอบด้วยคนที่ทราบเร่ืองการจ�าหน่าย 

ได้แก่ พยาบาล แพทย์ปฐมภูมิ เภสัชกรทันตแพทย์หรือผดุงครรภ์ (ขึ้นอยู่

กับกลุ่มผู้ป่วยของโครงการนั้นๆ) และผู้ป่วย

ทมีจ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของกระบวนการปรับปรงุ

การปรับปรุงต ้องมีการก�าหนดเป ้าหมายและวัตถุประสงค ์ 

วัตถุประสงค์ควรวัดได้ และมีกรอบเวลาท่ีชัดเจน และการก�าหนดผู้ป่วย

กลุ่มเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ ความชัดเจนเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถ

ด�าเนินการต่อไปได้ และมีจุดเน้นที่แน่ชัด

ทีมจ�าเป็นต้องก�าหนดวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลง

ทีมใช้วิธีการวัดเชิงปริมาณเพื่อที่จะตัดสินว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น

น�าไปสู่การปรับปรุงให้ได้จริง
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ทีมจ�าเป็นต้องเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

การปรับปรุงก็เพื่อต้องการการเปล่ียนแปลง แต่การเปล่ียนแปลง

ทั้งหมดไม่ได้ท�าให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นองค์กรต้องก�าหนดการเปล่ียนแปลงที่มี

ความเป็นไปได้ที่จะท�าให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทีมจ�าเป็นต้องทดสอบการเปลี่ยนแปลง

วงจร PDSA เป็นค�าย่อส�าหรับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของ

หน่วยงาน ประกอบด้วยการวางแผนการเปลีย่นแปลง (Plan) ทดลองเปล่ียน 

(Do) สังเกตผล (Study) และน�าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ (Act) ซึ่งเป็น

ตัวอย่างของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ทีมจ�าเป็นต้องน�าการเปลี่ยนแปลงไปใช้

หลังจากทดลองการเปล่ียนแปลงในระดับเล็กๆ การเรยีนรู้จากแต่ละ

การทดสอบ และปรับการเปลี่ยนแปลงโดยวงจร PDSA หลายๆ ครั้ง ทีม

สามารถท่ีจะน�าการเปล่ียนแปลงไปใช้ในระดับที่กว้างข้ึน ตัวอย่างเช่น ใช้

กับประชากรตัวอย่างทั้งหมดหรือใช้กับทั้งหน่วยบริการสุขภาพ

ทีมจ�าเป็นต้องเผยแพร่ผลของการเปลี่ยนแปลง

ทีมหรือผู้จัดการทีมท่ีประสบผลส�าเร็จในการเปล่ียนแปลงในกลุ่ม

ประชากรตัวอย่างหรือท้ังหน่วยงาน ควรขยายผลการเปล่ียนแปลงไปยัง

หน่วยงานอื่นในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลอื่นๆ

บทบำทของกำรวัดกำรปรับปรุง

กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพต้องการผู ้ให้บริการสุขภาพเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการดูแล ตัวอย่างเช่น 

นักศึกษาไม่สามารถศึกษาการเปล่ียนของนิสัยการเรียนได้ หากไม่มี

ข้อมูลเก่ียวกับนิสัยในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและศึกษาอยู่ 

นักศึกษาควรเริ่มต้นด้วยการส�ารวจตัวเองว่านิสัยการเรียนเป็นปัญหาหรือ

ไม่ ต่อมาเขาจ�าเป็นต้องตัดสินใจว่า ต้องการข้อมูลอะไรเพื่อท่ีจะใช้ในการ

วัดว่าที่ท�าลงไปส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือไม่
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จากการเปรียบเทียบนี้ เป้าหมายของโครงการปรับปรุงคือ การ

เปล่ียนนสิยัการเรียนของนกัศึกษาเพือ่ให้เขาประสบความส�าเร็จในการสอบ 

มากกว่าแค่เป็นการระบุตัวนักศึกษาที่มีนิสัยการเรียนที่ไม่ดี

การวดัเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของการปรบัปรงุ เพราะว่าเป็นการ

บังคับให้บุคคลมองว่า ตนท�าอะไรอยู่และท�าอย่างไร วธิกีารปรับปรุงทัง้หมด

อาศัยการวัด กิจกรรมในการบริการสุขภาพส่วนใหญ่สามารถวัดได้ ซึ่ง

ในช่วงนี้ยังไม่มีการวัด มีหลักฐานที่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เม่ือเลือกใช้ 

เคร่ืองมือทีเ่หมาะสมส�าหรบัวัดการเปลีย่นแปลง ก็จะท�าให้เกิดการปรับปรงุ

อย่างเห็นได้ชัด นักศึกษาในตัวอย่างของเราข้างต้น จะได้เรียนรู้ว่าเขาได้

ปรับปรุงการเรียนไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม่ ด้วยการวัดนิสัยการเรียนก่อน

และหลัง ตาราง B.7.1 ได้แสดงความแตกต่างบางประการของการวัดใน

การวิจัยกับการปรับปรุง

ตำรำง B.7.1. วิธีวัดที่แตกต่ำงกันส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่ำงกัน 10

กำรวัดในกำรวิจัย กำรวัดผลส�ำหรับกำรเรียนรู้และ
กระบวนกำรปรับปรุง

วัตถุประสงค์ ต้องการค้นหาความรู้ใหม่ เพื่อน�าความรู้ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ�าวัน

กำรทดสอบ การทดสอบขนาดใหญ่ 1 อันแบบ 
"ปิดบัง"

วิธีการทดสอบหลายอันที่เป็นล�าดับและ
ใช้วิธีการสังเกต

อคติ ควบคุมอคติให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้

ท�าให้อคติคงที่จากการทดสอบหนึ่งไปยังอีก
การทดสอบหนึ่ง

ข้อมูล รวบรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
“เผื่อไว้”

รวบรวมข้อมูลให้มากพอที่จะเรียนรู้และ
ท�าให้ครบวงจรอีกวงหนึ่ง

ระยะเวลำ อาจใช้เวลานานกว่าจะได้ผล การทดสอบเล็กๆ ที่ชี้ให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจะเร่งให้เกิดการ
ปรับปรุง

แหล่งข้อมูล: Institute for Healthcare Improvement (http://www.ihi.org/IHI/Topics/Improvement/
ImprovementMethods/Measures/) [8].
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การวัดท่ีใช้ส�าหรับการปรับปรุงมี 3 ประเภทหลกัๆ คอื การวดัผลลัพธ์ 

การวัดกระบวนการและการวัดความสมดุล 11

กำรวัดผลลัพธ์

ตวัอย่างของการวัดผลลัพธ์ประกอบด้วย ความถีข่องเหตกุารณ์ท่ีไม่

พึงประสงค์ จ�านวนของการเสียชีวิตที่คาดไม่ถึง การส�ารวจความพึงพอใจ

ของผู้ป่วยและกระบวนการต่างๆ ที่จะท�าให้ทราบถึงประสบการณ์ของ

ผูป่้วยและครอบครัว ได้แก่ การส�ารวจ การตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์

และวิธอีืน่ๆ เช่น การสมัภาษณ์เพือ่ค้นหาและยนืยนัการเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่

พงึประสงค์ การรับรูห้รือทศันคตต่ิอการบริการ และระดับความพงึพอใจสิง่

อ�านวยความสะดวกของสถานบริการนั้นๆ ของประชาชน

ตัวอย่างเฉพาะบางเรื่อง เช่น

• การเข้าถึง-ระยะเวลาที่รอนัดและรอการตรวจ

• การดูแลผู้ป่วยวิกฤต-จ�านวนผู้เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินหรือจ�านวน

ผู้เสียชีวิต/เกือบเสียชีวิตจากการเสียเลือดหลังคลอดหรือครรภ์

เป็นพิษ

• ระบบการให้ยา-จ�านวนความผดิพลาดของการให้ยาผดิขนาดหรือ

ให้ผิดวิธีที่เกิดขึ้นแล้ว และ/หรือตรวจพบได้ก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วย

ในการตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์มักน�าสัญญาณเตือน (red 

flag) มาใช้เพื่อบอกและวัดความถี่ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

กำรวัดกระบวนกำร

การวัดกระบวนการหมายถึงการวัดการท�างานของระบบ การวัด

เหล่านี้เน้นท่ีส่วนต่างๆ ของระบบที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ท่ีเป็นลบอันหนึ่ง 

แทนการเน้นท่ีการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ การวัดกระบวนการมัก

กระท�าเม่ือบุคลากรอาวุโสหรือผู้จัดการต้องการทราบว่าแต่ละส่วนของ

การให้บริการ หรือระบบบริการสุขภาพโดยรวมท�างานได้ดีหรือไม่ อย่างไร

ตัวอย่างเฉพาะบางเรื่องเช่น

• การดูแลขณะผ่าตัด-จ�านวนครั้งที่นับผ้าซับเลือดได้ครบถ้วน
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• การให้ยา-การให้ยาแก่ผู้ป่วยช้าไป ซึ่งปัจจัยที่ต้องน�ามาพิจารณา

คือการสั่งยา การจ่ายยาและการบริหารยา

• ความล่าช้าที่จะส่งผู้ป่วยต่อไปยังห้องคลอด

• การเข้าถึง-จ�านวนวันท่ีหอผู้ป่วยหนักมีผู ้ป่วยครองเตียงเต็ม

จ�านวนและไม่มีเตียงส�ารอง

กำรวัดควำมสมดุล

การวัดความสมดุลใช้เพื่อท�าให้ม่ันใจว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้สร้าง

ปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามา เป็นการตรวจสอบการให้บริการหรือองค์กรจากมุม

มองทีต่่างออกไป ตวัอย่างเช่น หากนกัศึกษาเปลีย่นนสิยัการเรียนจนกระท่ัง

ไม่มีเวลาไปพบเพื่อน อาจจะส่งผลทางลบต่อความอยู่ดีมีสุขของนักศึกษา

เอง ตัวอย่างของการวัดความสมดุลในบริบทงานบริการสุขภาพเช่น การ

ท�าให้ม่ันใจได้ว่าความพยายามท่ีจะลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผูป่้วย 

จะไม่น�าไปสู่อัตราการกลับเข้ามานอนโรงพยาบาลซ�้าของผู้ป่วย เนื่องจาก

ผู้ป่วยไม่รู้วิธีการดูแลตนเองที่เหมาะสม

ตัวอย่ำงของวิธีกำรปรับปรุง 12 13

ตวัอย่างของวธิกีารปรับปรุงในงานบริการสขุภาพมีเป็นจ�านวนมาก 

นกัศึกษาส่วนใหญ่จะเร่ิมคุน้เคยกับวธิเีหล่านีท้ีใ่ช้ในสถานบริการเป็นล�าดับ

ของการเข้าสู่วิชาชีพ ดร.เบร็นท์ เจมส์ (Brent James) [9] ได้ท�าให้เกิดการ

ปรบัปรุงการบริการสุขภาพทีมี่ความส�าคญั ด้วยวธิท่ีีเรียกว่า วธิกีารปรบัปรุง

การปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice improvement: CPI) อีกสองวิธีที่

ใช้กันแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ คอื RCA และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

และผลกระทบ (failure modes and effects analysis: FMEA) รูปแบบของ

ทั้งสามวิธีนี้จะได้อธิบายโดยสังเขปดังต่อไปนี้

วิธีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติทำงคลินิก

ผูใ้ห้บริการสขุภาพควรน�าวธิกีารปรับปรุงการปฏิบัตทิางคลินกิ (CPI) 

มาใช้ เพือ่การปรบัปรงุคุณภาพและความปลอดภยัในการบริการสขุภาพ โดย

การตรวจสอบกระบวนการและผลลัพธ์ของการดูแลในคลินิกอย่างละเอียด 
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ความส�าเร็จของโครงการการปรับปรุงการปฏิบัติทางคลินิก ขึ้นอยู่กับทีม

ที่จะปฏิบัติงานให้ครอบคลุมแต่ละระยะ ทั้ง 5 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะเริ่มโครงการ

สมาชกิของทมีจ�าเป็นต้องถามตวัเองว่าต้องการแก้ปัญหาอะไร หรอื

อยากท�าอะไรให้ส�าเร็จ จากนัน้ให้เขียนพนัธกิจหรือวัตถุประสงค์ ทีอ่ธบิายว่า 

สิ่งที่สมาชิกตั้งใจว่าจะท�าคืออะไร ด้วยประโยคสั้นๆ 2-3 ประโยค ทั้งนี้ควร

พิจารณาให้ผู้ป่วยเป็นสมาชิกของทีมด้วยเสมอ ในระยะนี้ทีมควรพิจารณา

ถึงชนิดของวิธีวัดที่จะน�ามาใช้ด้วย

ระยะวินิจฉัย

ปัญหาบางอย่างมีประโยชน์น้อยและไม่คุ้มค่าท่ีจะไปเสียเวลาแก้ไข 

ดังนั้นทีมจ�าเป็นต้องถามตนเองว่าปัญหานั้นมีค่าควรแก่การแก้ไขหรือไม่ 

ซึ่งทีมควรก�าหนดขอบเขตในการแก้ปัญหาให้รอบด้าน โดยการรวบรวม

ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับปัญหานัน้ให้มากท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ รวมทัง้เข้าใจความ

คาดหวังของผู้มีส่วนร่วมด้วย การระดมสมองจากสมาชิกของทีมสามารถ

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง และก�าหนดว่า

จะประเมินและการตดัสินใจเก่ียวกับวธิกีารวดัการปรับปรงุทีจ่�าเป็นต้องท�า

ในระยะนี้

ระยะลงมือท�า 14 15 16 17

เม่ือถงึระยะนีแ้ล้ว ทีมควรได้ปัญหาแล้วว่ามีอะไรบ้าง และมีแนวทาง

แก้ไขทีเ่ป็นไปได้แล้ว แต่ละแนวทางของการแก้ไขทีเ่สนอมา จะต้องทดสอบ

ด้วยกระบวนการ “ลองผิดลองถูก” โดยใช้วงจร PDSA ในการตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลง แล้วสังเกตผลของการเปล่ียนแปลง และเลือกวิธีการแก้

ปัญหาที่ได้ผล

ระยะผลกระทบและน�าไปใช้ 18

ระยะนีจ้ะเป็นการวัดและบันทกึผลของการทดลองน�าไปปฏิบัตว่ิา สิง่

ที่ท�าลงไปท�าให้เกิดความแตกต่างหรือไม่
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การวัดผลของการเปล่ียนแปลงต้องท�าให้ครอบคลุมท้ังหมดเพือ่ทีจ่ะ

กล่าวได้ว่า การเปล่ียนแปลงนัน้ท�าให้เกดิความแตกต่างขึน้จริง มิฉะนัน้เรา

จะไม่สามารถบอกได้ว่า การเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้นั้น ไม่ได้เป็นผลจากความ

บังเอญิ หรอืเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้เพยีงคร้ังเดียว (one-time event) เป้าหมาย

คือ แนะน�าการเปล่ียนแปลงท่ีท�าให้การปรับปรุงคงอยู่ได้ ข้อมูลแสดงผลของ

การเปล่ียนแปลง ท�าได้โดยการใช้ผงังานวิง่ (run chart) และวธิกีารทางสถิติ

ทีเ่หมาะสม หากใช้นสิยัการเรียนของนกัศึกษาเป็นตวัอย่าง เราอาจกล่าวได้

ว่านกัศกึษาได้ปรับปรุงนสิยัการเรียนให้ดีขึน้แล้ว หากนกัศกึษาสามารถคง

การเปล่ียนนิสยัการเรยีนได้เป็นเวลาหลายเดือนและไม่กลับคืนไปสูน่สัิยเดิม

ระยะการปรับปรุงและการคงอยู่ 19

ระยะน้ีเป็นระยะสุดท้าย ท่ีทมีต้องพฒันาและเหน็พ้องกับกระบวนการ

ควบคมุก�ากับ และวางแผน เพือ่ให้เกดิการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง การปรับปรุง

ในวันนี ้อาจกลายเป็นสิง่ท่ีล้มเหลวในอนาคต หากไม่มีแผนว่าจะท�าให้คงอยู่

ได้อย่างไร

ระยะน้ีอาจเก่ียวข้องกับการจัดท�ามาตรฐานของกระบวนการและ

ระบบ เพื่อก�าหนดกิจกรรม และจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับ นโยบาย 

หัตถการ แนวปฏิบัติ และคู่มือ รวมถึงการวัดและทบทวน เพื่อท�าให้การ

เปล่ียนเป็นการปฏิบัตทิีท่�าเป็นประจ�าได้ พร้อมท้ังจดัการฝึกอบรม และการ

ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ตัวอย่างของโครงการ CPI

โครงการ CPI ต่อไปนี้เป็นโครงการที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ

เคร่ืองมือ และวธิกีารใช้เครือ่งมือในกระบวนการปรับปรุง กรณศีกึษาทีอ่ธบิาย

ข้างล่างนีเ้ป็นโครงการทีเ่กิดขึน้ระหว่างการพฒันาโปรแกรม CPI โดยศนูย์การ

ปรับปรุงการบริการสุขภาพเขตภาคเหนอื (ซดินย์ี รัฐนวิเซาท์เวลส์ ประเทศ

ออสเตรเลีย) ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อของโรงพยาบาลและชื่อของผู้เข้าร่วม 

ช่ือโครงการคือ การเร่งการฟ้ืนตวัหลงัการผ่าตดัล�าไส้ใหญ่

สิ่งแรกที่ทีมท�าคือระบุส่ิงที่จ�าเป็นต้องแก้ไขว่าคืออะไร ผู้ป่วยที่เข้า

รับการผ่าตัดล�าไส้ใหญ่นอนโรงพยาบาลนานเกินไปใช่หรือไม่ ต่อไปนี้คือ 
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พันธกิจที่ทีมตกลงร่วมกัน

ต้องการลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผูป่้วยทีถ่กูผ่าตดัล�าไส้ใหญ่

จาก 13 วันให้เหลือ 4 วัน ให้ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน

ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการคือ คัดเลือกทีมท่ีเหมาะสมที่จะท�า

โครงการนี้ สมาชิกของทีมต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะท�า

ทีมที่ปรึกษา ประกอบด้วย

• ผู้จัดการงานบริการสุขภาพ

• ผู้บริหารโรงพยาบาล

• หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาล

• ที่ปรึกษาพยาบาลคลินิกเฉพาะด้าน (ด้านจัดการความปวด)

• เจ้าหน้าที่ทางแพทย์ (ศัลยแพทย์)

สมาชิกในทีมของโครงการ ประกอบด้วย

• ท่ีปรึกษาพยาบาลคลินิกเฉพาะด้านการจัดการความปวด 

(หัวหน้าทีม)

• ศัลยแพทย์ทั่วไป

• วิสัญญีแพทย์

• พยาบาลดูแลการปวดเฉียบพลัน

• คลินิกศัลยกรรม (Perioperative clinic)

• พยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยศัลยกรรม

• เภสัชกร

• นักกายภาพบ�าบัด

• นักโภชนาการ

• ผู้ป่วย

เราจะกลับมาที่ตัวอย่างนี้อีกครั้งในตอนต่อไปของบทนี้

กำรวิเครำะห์สำเหตุรำก

ในปัจจุบันโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจ�านวนมากใช้กระบวนการ

ที่เรียกว่าการวิเคราะห์สาเหตุราก (Root cause analysis: RCA) เพื่อหา

สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ RCA เร่ิมต้นพัฒนามาจาก
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งานวิศวกรรม และปัจจุบันใช้กันแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการ

บริการสุขภาพ RCA ถูกน�ามาใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพื่อท่ีจะเปิดเผย

สาเหตทุีส่�าคัญ โดยเน้นทีเ่หตกุารณ์เฉพาะและสถานการณ์แวดล้อม อย่างไร

ก็ตามกระบวนการทบทวนย้อนหลังในการท�า RCA ให้บทเรียนหลายๆ 

อย่างที่อาจช่วยป้องกันเหตุการณ์ท�านองเดียวกันนี้ในอนาคต

RCA เป็นกระบวนการท่ีส�ารวจหาปัจจัยที่เป็นไปได้ท้ังหมดที่

เก่ียวข้องกับการเกิดเหตุการณ์ ด้วยการตั้งค�าถามว่า เกิดอะไรขึ้น ท�าไม

ถึงเกิดและจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ผู้ให้บริการสุขภาพจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมการท�า RCA เช่น

เดียวกับได้รับการอบรมการท�า CPI หลายประเทศได้น�าโปรแกรมการ 

ฝึกอบรมมาใช้เพื่อฝึกทักษะการท�า RCA ให้กับผู ้ให้บริการสุขภาพ  

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประเทศสหรัฐอเมริกาและโรงพยาบาลในประเทศ

ออสเตรเลีย ได้ดัดแปลง RCA มาใช้สอบสวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

และรูปแบบของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้มาเป็นต้นแบบให้กับองค์กร

บริการสุขภาพทั่วโลก

การท�า RCA เป็นไปได้ยาก หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

หมายรวมถึงก�าลังคนและเวลา และการสนับสนุนจากผู้จัดการ แพทย์ และ

หัวหน้าผู้บริหาร

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้พัฒนาคู่มือปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับด้านต่างๆ ที่เป็นไปได้และค�าถามที่อาจใช้ถาม เพื่อเปิดเผยปัจจัย

ที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น

• การสือ่สาร: ผูป่้วยถกูคนหรือไม่ มีการให้ข้อมูลการประเมินผูป่้วย

แก่สมาชิกของทีมในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่

• สภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมของที่ปฏิบัติงานถูกออกแบบมา

เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ มีการประเมินความเสี่ยงของ

สภาพแวดล้อมหรือไม่

• เคร่ืองมือ: เคร่ืองมือถูกออกแบบมาตามวัตถุประสงค์ของการ

ใช้งานหรอืไม่ มีเอกสารท่ีแสดงว่าการทบทวนความปลอดภยัของ

เครื่องมือหรือไม่
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• อุปสรรค: อุปสรรคและตวัควบคุมอะไรท่ีเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์นี ้มี

การออกแบบมาเพือ่ปกป้องผูป่้วย เจ้าหน้าที ่เคร่ืองมือ หรือสภาพ

แวดล้อมหรือไม่

• กฎ นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงาน: มีแผนการจัดการความเสี่ยง

หรือไม่และก�าหนดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือไม่ 

เคยมีการตรวจสอบสวนเหตุการณ์ท�านองเดียวกันนี้มาก่อนหรือ

ไม่ หาสาเหตุได้หรือไม่ (หากมี) และมีการพัฒนาการแก้ไขที่มี

ประสิทธิภาพและน�ามาใช้ในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่

• ความเหนื่อยล้า/การก�าหนดเวลาท�างาน: สภาพแวดล้อมเช่น 

ระดับการสั่นสะเทือน เสียง และสภาพแวดล้อมอื่นๆ เหมาะสม

หรือไม่ เจ้าหน้าที่นอนหลับเพียงพอหรือไม่

ข้อเสนอแนะทัง้หมดควรกล่าวถงึสาเหตรุากของปัญหา ควรมีความ

จ�าเพาะ เป็นรูปธรรม และเข้าใจได้ง่าย ตรงกับความเป็นจริง สามารถน�า

ไปใช้ได้จริง บทบาทและความรับผิดชอบของแนวปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ควรชัดเจน พร้อมกับการระบุกรอบเวลาของการน�าไปใช้

กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ที่มา

เป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure 

mode and effect analysis: FMEA) คือ การป้องกันปัญหาของกระบวนการ

ดูแลก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึน FMEA มีท่ีมาจากกองทัพสหรัฐอเมริกา 

ภายใต้การปฏิบัตกิารทางทหาร MIL-P-1629 และในปัจจบัุนเป็นมาตรฐาน

ทางทหาร 1629a ท่ีช่ือว่า วิธสี�าหรับท�าการศกึษาข้อบกพร่องและผลกระทบ 

และการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ [10] ในเบื้องต้น FMEA ต้องการระบุ

ผลขององค์ประกอบท่ีท�าให้เกดิข้อบกพร่องเนือ่งจากข้อบกพร่องนีย้งัไม่ได้

เกิดขึ้น ผลจึงแสดงออกมาในลักษณะของความเป็นไปได้ที่จะเป็นปัญหา

และความส�าคัญของผลกระทบ ต่อมาทีมน�าข้อมูลนี้มาใช้ปรับปรุงคุณภาพ

ภายในองค์กรการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ FMEA มาใช้ในงานบริการเร่ิม

ต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการใช้ FMEA แพร่
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หลายมากขึ้น โดยมักนิยมใช้ในงานบริการผู้ป่วยใน การรับรองคุณภาพ

ขององค์กรมีส่วนท�าให้เกิดการเติบโตของงานบริการสุขภาพ และส่วน

หนึ่งของการรับรองคุณภาพขององค์กรนั้นเป็นการน�าภาษาและการเรียน

รู้เกี่ยวกับ FMEA ในวิศวกรรมศาสตร์มาแปลเป็นภาษาที่ใช้กับวิชาชีพการ

บริการสุขภาพ

FMEA ในภาพกว้าง

FMEA เป็นวิธกีารหาและระบุความล้มเหลวท่ีเป็นไปได้ในระบบ และ

น�ากลยุทธ์ในการป้องกันไม่ให้ความล้มเหลวเกิดขึ้นมาใช้ โดยปกติ FMEA 

เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึน ที่ด�าเนิน

การโดยองค์กรบริการสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง

(a) การระบุอันตราย-เก่ียวข้องกับการให้น�้าหนักหลักฐานว่า

กระบวนการที่สงสัยส่งผลให้เกิดอันตราย

(b) การวิเคราะห์ระบบ-เก่ียวข้องกับการท�าผังแสดงที่สมบูรณ์

ของกระบวนการดูแลและการประเมินโอกาสเส่ียงของ

อันตรายที่อาจเกิดร่วมด้วย ในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ท�า 

FMEA

(c) การบอกลักษณะของความเสี่ยง-น�าข้อค้นพบจาก a และ b 

มาบูรณาการ เพื่อน�าเสนอสมมติฐานความไม่แน่นอน และ

การตดัสินใจ เม่ือสมาชกิรับรองแล้ว จงึพฒันารายการทีต้่อง

ปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2. การน�าไปใช้

3. การประเมิน

ความรู้และทักษะพื้นฐาน

เพือ่ทีจ่ะเข้าใจพืน้ฐานของ FMEA นกัศกึษาจ�าเป็นต้องเข้าใจแนวคิด

ของการท�าแผนที่กระบวนการและบทบาทของการปฏิบัติงานเป็นทีม

การท�าแผนที่กระบวนการ เป็นกระบวนการที่ใช้ในทุกด้านของการ

ผลิต แต่ในงานบริการสุขภาพหมายถึงการระบุทุกข้ันตอนที่เกี่ยวข้องใน
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การให้การดูแล เพือ่ให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนว่าการบริการสุขภาพมีการจดัการ

และด�าเนินการอย่างไร

เป้าหมายของทมีแก้ปัญหาคอื การระดมความคิดเพือ่หาทกุขัน้ตอน

ของกระบวนการดูแลที่อาจท�าให้ล้มเหลวได้ ลักษณะเฉพาะของ FMEA 

คือ ทีมสามารถวัดความล้มเหลวเชิงปริมาณได้ด้วยการให้คะแนน ผลของ

ความรุนแรง การเกิดขึ้นและการตรวจพบ เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของ

ความเสี่ยงด้วยการให้เป็นคะแนนตั้งแต่ 1-10 การจัดล�าดับความเสี่ยงเป็น

ตัวเลขนี้ ช่วยให้ทีมแก้ปัญหาก�าหนดทิศทางไปในส่วนของกระบวนการที่

น่าจะต้องท�ามากที่สุด

การสร้าง FMEA เป็นกิจกรรมที่ก�าหนดโดยทีม จากการประชุม

พิจารณาร่วมกันหลายครั้งและหลายชั่วโมง องค์ประกอบที่ส�าคัญของ

วิธีนี้คือ การแก้ปัญหาโดยสมาชิกของทีม ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะ 

พื้นฐาน และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย การแก้ปัญหาโดยกลุ่มคน 

ดีกว่าการแก้ปัญหาโดยปัจเจก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ืองานนั้นซับซ้อน 

และต้องการการพจิารณา และการผสมผสานหลายส่วนเข้าด้วยกัน ยิง่กว่า

นั้นการตัดสินใจโดยกลุ่มท่ีผ่านการพิจารณาจากสมาชิกที่ร่วมมือกันและ 

เคารพกัน จะมีลักษณะทีดี่กว่าการตดัสินใจโดยปัจเจกหรือกลุ่มทีด่�าเนนิการ

โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ [11]

ประเด็นที่ส�ารวจเริ่มในระยะแนะน�า จากนั้นทีมร่วมกันประเมินหรือ

วิเคราะห์ประเด็น สดุท้ายเป็นการตดัสนิและท�าความตกลงเก่ียวกับกิจกรรม

ทีจ่ะท�า ทมีแก้ปัญหาทีมี่ประสทิธภิาพจะตัง้วตัถปุระสงค์ของการปฏิบัตงิาน 

เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกท่ีแตกต่างอย่างเปิดเผย และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างและทางเลือกอื่นๆ สมาชิกของทีมที่มีประสิทธิภาพจะรับฟัง

และสนับสนุนซึ่งกันและกัน

แม่แบบโปรแกรมส�าเร็จ (Template) และรูปแบบของ FMEA มี

มากมาย แต่ทั้งหมดมีโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน ดังแสดงในรูป B.7.3 
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รูป B.7.3. องค์ประกอบและหน้ำที่ของ FMEA

แหล่งข้อมูล: FMEA [web site] http://www.fmea-fmea.com/index.html [12].

ตัวเลขล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง (Risk Priority Number: 

RPN) เป็นค่าทีใ่ช้วัดเพือ่ประเมินความเสีย่งทีจ่ะช่วยระบุกรณคีวามล้มเหลว

ที่ส�าคัญที่สัมพันธ์กับการออกแบบหรือกระบวนการ ค่า RPN มีได้ตั้งแต่ 

1 (ดีที่สุด) ถึง 1000 (เลวที่สุด) มีการน�า RPN ของ FMEA มาใช้กันอย่าง

แพร่หลายในอตุสาหกรรมยานยนต์ และมีความคล้ายคลึงกับตวัเลขทีใ่ช้ใน 

Mil-Std-1629A (มาตรฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกาส�าหรบัการท�า FMEA) 

องค์ประกอบและหน้าที่

กรณีที่ล้มเหลว

ผลที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลว

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่จะท�าให้ล้มเหลว

ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

การปฏิบัติที่ได้ท�าไปแล้ว

ความรุนแรง

การเกิดความล้มเหลว

การตรวจพบ

การควบคุม

การตรวจพบ

การป้องกัน

ความรุนแรง

การเกิดความล้มเหลว RPN

RPN

1 → ∞

1 → ∞

1 → ∞
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รูปกราฟข้างบนแสดงปัจจยัทีม่าของ RPN ว่าถกูค�านวณมาได้อย่างไร จาก

แต่ละกรณีของความล้มเหลว [12]

เครื่องมือส�ำหรับกำรประเมินปัญหำและกระบวนกำรที่ซ่อนอยู่

เครื่องมือส�าหรับจัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใช้กนับ่อยในความพยายามในการปรับปรุงคณุภาพของการบริการสุขภาพ 

เครื่องมือทั้งหมดนี้ใช้ได้ง่าย สถานบริการสุขภาพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล

และคลินกิ ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการให้บริการและวเิคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเป็นประจ�าอยู่แล้ว เพื่อรายงานไปยังผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้า

สถานบริการของท้องถิ่นนั้น เคร่ืองมือท่ีใช้บ่อยในความพยายามปรับปรุง

คุณภาพ ได้แก่ ผังงาน ผังแสดงของสาเหตุและผล (หรือเป็นที่รู้กันในชื่อ

ว่าผังแสดงของอาชิกาวาหรือผังแสดงก้างปลา) ผังงานพาเรโต (Pareto 

charts) และผังงานวิ่ง (run chart) ค�าอธิบายของเครื่องมือเหล่านี้ มีดังนี้ 

ผังงำน (Flowcharts) 20

ผังงานท�าให้ทีมเข้าใจขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสุขภาพ

แก่ผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่ถูกรักษาหรือถูกท�าหัตถการใดๆ ผังงานท่ีแสดง

เป็นภาพ แสดงทุกขั้นตอนหรือทุกด้านของกระบวนการของระบบบริการ

สขุภาพซึง่เป็นระบบท่ีซบัซ้อน ก่อนทีเ่ราจะท�าการแก้ปัญหาใดๆ เราจ�าเป็น

ต้องเข้าใจถงึส่วนต่างๆ ของระบบท่ีเป็นปัญหา และแต่ละส่วนเชือ่มโยงและ

เกี่ยวข้องกันอย่างไร ผังงานจะแม่นตรงเมื่อบุคลากรจากหลายสาขามีส่วน

ร่วมสร้างและพัฒนาขึ้นมา เป็นการยากท่ีจะท�าให้ได้ผังงานแม่นตรงโดย

บุคลากรเพียงคนเดียว เพราะว่าเขา/เธอไม่ได้คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานท่ี

มีหลากหลายท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์นัน้ หรือเข้าถงึเอกสารต่างๆ ของการ

บริการท�าได้ยาก ดังนั้นเมื่อสมาชิกของทีมที่มีความหลากหลายมาร่วมกัน

สร้าง ผังงานก็จะเป็นผังแสดงท่ีบอกถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริง มิใช่ส่ิงที่

คิดกันเองว่าบุคลากรเหล่านั้นท�าอะไร

แม้ว่าผังงานที่ท�าโดยสมาชิกของทีมอาจต่างจากผังงานขององค์กร 

แต่ความส�าคัญอยู่ที่ผังงานนั้นได้แสดงถึงส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ผังงานสามารถ

ช้ีให้เห็นจุดอ้างอิงที่พบบ่อยและในภาษาท่ีสมาชิกทุกคนสามารถเข้าใจ 
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ตรงกันได้ การสร้างผังงานที่เหมาะสมสามารถแสดงกระบวนการอย่าง 

แม่นตรง และอธิบายสิ่งที่เป็นจริงมากกว่าความต้องการที่อยากจะให้เป็น

ผงังานมี 2 ชนดิ คือ ผงังานระดับสูงและผงังานอย่างละเอยีด ผงังาน 

ทั้งสองชนิดนี้มีประโยชน์ท่ีหลากหลาย นอกจากใช้อธิบายกระบวนการท่ี

เก่ียวข้องกับการบริการสุขภาพแล้ว ยังสามารถระบุข้ันตอนที่ไม่ได้เพิ่ม

คุณค่าให้แก่กระบวนการได้แก่ ความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่ือสาร 

การจัดเก็บ และการขนส่งที่ไม่จ�าเป็น การปฏิบัติงานที่ไม่จ�าเป็น และการ

ปฏิบัตงิานซ�า้ซ้อนหรือเพิม่ค่าใช้จ่าย ผงังานช่วยผูป้ฏิบัตงิานสขุภาพพฒันา

จุดร่วมของความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และใช้ความรู้ดังกล่าวในการ

รวบรวมข้อมูลระบุปัญหา การอภิปรายและระบุแหล่งทรัพยากร ผังงาน

เหล่านีส้ามารถน�ามาเป็นพืน้ฐานส�าหรับการออกแบบวธิใีหม่ในการบริการ

สขุภาพ ผูป้ฏิบตังิานสขุภาพท่ีปฏิบัตงิานในกระบวนการท่ีเป็นค�าถามยังได้

ท�าความเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของคนอื่นๆ ได้ดีขึ้นด้วย

ผงังานแต่ละผงัอาจไม่เหมือนกัน รปู B.7.4 แสดงผงังานทีพ่ฒันาขึน้

มาโดยทีมท่ีต้องการลดเวลาในการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยท่ีผ่าตัด

ล�าไส้ใหญ่จาก 13 วันให้เหลือ 4 วัน ให้ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน

รูป B.7.4. ตัวอย่ำงของผังงำน

แหล่งข้อมูล: Accelerated Recovery Colectomy Surgery (ARCS) North Coast Area Health Service, 
Australia.

ผังงำนของกระบวนกำร

เกิดความผิดปกติ การดูแลหลังดมยา ตึกศัลยกรรม

ทีมสหเวช

ทีมดูแลการปวด

ทีมศัลยกรรม

ผู้วางแผนก่อนกลับบ้าน

ศูนย์อนามัยชุมชน/โรงพยาบาลชุมชน

บ้าน

ห้องผ่าตัด

ตึกเตรียมผ่าตัด

รับเข้าโรงพยาบาล

คลินิกก่อนผ่าตัด

หน่วยรับรักษา

พบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ค้นหาสาเหตุ

ส่งต่อศัลยกรรม

ส่งต่อโรงพยาบาล

เข้านอนโรงพยาบาล

กลับมาใช้ชีวิต
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ผังแสดงสำเหตุและผล 21

ผงัแสดงสาเหตแุละผลถกูน�ามาใช้เพือ่ส�ารวจและแสดงสาเหตท่ีุเป็น

ไปได้ทั้งหมดของผลบางอย่าง ผังแสดงมีอีกช่ือว่า ผังแสดงอิชิกาวาหรือ

ก้างปลา ไดอะแกรมเหตุและผลเป็นกราฟิกแสดงถึงความสัมพันธ์ของ

สาเหตุที่ส่งต่อไปยังผล และแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถใช้ 

ในการระบุปัจจัยหลากหลายท่ีมีส่วนให้เกิดผลหนึ่งๆ ผังแสดงแบบนี้

สามารถช่วยทีมให้เน้นไปยังด้านที่ควรปรับปรุงให้ดีข้ึน เนื้อหาในแต่ละ

แขนของผงัแสดงเกดิขึน้จากการระดมสมองสมาชกิของทมี เก่ียวกับสาเหตุ

ที่เป็นไปได้ ผังแสดงก้างปลาแสดงที่รูป B.7.5 เป็นผลจากการระดมสมอง

ของทีมผู้ให้บริการสุขภาพ ที่ท�าขึ้นมาเพื่อลดเวลาท่ีจ�าเป็นในการนอน 

โรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ผ่าตัดล�าไส้ใหญ่

ต่อเนื่องกับโครงการ CPI ที่ท�าโดยทีมเพื่อพยายามจะลดเวลาใน

การนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ผังแสดงเหตุและผลถูก

น�ามาใช้ เพื่อระบุปัจจัยที่สมาชิกของทีมเห็นว่าเก่ียวข้องกับระยะเวลาอยู่

โรงพยาบาลของผู้ป่วย

รูป B.7.5. ตัวอย่ำงผังแสดงสำเหตุและผล

แหล่งข้อมูล: Accelerated Recovery Colectomy Surgery (ARCS) North Coast Area Health Service, 
Australia.

การสนบัสนนุทางบ้าน
การสนับสนุนของ

ครอบครัวมีน้อย

ได้อาหารพอเพียง
ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้

งดอาหาร
ผ่าตัด

การคุมอาการปวด

คาดว่าอยู่ รพ. นานขึ้น
ไม่เข้าใจกระบวนการรักษา

รู้น้อยเรื่องบริการที่สนับสนุน
สภาพการควบคุมตนเองของ

บุคคล

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
อนามัยชุมชน

ครอบครัว
พยาบาลดูแลล�าไส้ใหญ่

ระยะเวลาการนอนรพ.
การเคลื่อนไหวได้ของผู้ป่วย

การคุมอาการปวด
อาหาร

คุมอาการปวดได้ไม่ดี
แผลมีการแทรกซ้อน

อ่อนเพลีย/ขาดสารอาหาร
ติดเชื้อ

ด้ำนสังคม

กระบวนกำรรักษำ

ทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่

กำรรับรู้ของผู้ป่วย

กำรแทรกซ้อน

นอนรพ. 
นำนขึ้น

กำรสนับสนุนหลังออกรพ.

ผังแสดงสำเหตุและผล
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ผังงำนพำเรโต (Pareto charts) 22

ในช่วงทศวรรษ 1950 ดร.โจเซฟ จูราน (Dr Joseph Juran) [13] ใช้

ค�าว่า ‘หลักของพาเรโต (Pareto Principle)’ ในการอธิบายสัดส่วนขนาด

ใหญ่ของปัญหาคุณภาพ มาจากสาเหตุจ�านวนที่น้อย หลักการคือ ปัจจัย

จ�านวนน้อยที่เป็นต้นเหตุของผลส่วนใหญ่ เพื่อช่วยให้ทีมมีจุดเน้นในความ

พยายามการแก้ปัญหา ท�าโดยจัดล�าดับปัญหา เน้นความจริงที่ว่าปัญหา

ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัย 2-3 ตัว และบ่งชี้ว่าจะแก้ปัญหาใด

และแก้ไขในล�าดับใด

ผังงานพาเรโตเป็นแผนภูมิแท่งซึ่งมีการน�าปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วน 

ต่อผลท้ังหมดมาเรียงล�าดับตามขนาดทีส่มัพนัธ์กับผล การล�าดับปัจจยัเป็น

ขั้นตอนที่ส�าคัญ เพราะว่าช่วยให้ทีมให้ความส�าคัญ ในความพยายามที่จะ

แก้ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด ในขณะเดียวกันยังช่วยอธิบายถึงเหตุผล

ที่จะมุ่งไปด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

รูป B.7.6. ตัวอย่ำงของผังงำนพำเรโต (Pareto Chart)

แหล่งข้อมูล: Langley GL, Nolan KM, Norman CL, Provost LP, Nolan TW. The Improvement Guide: 
A Practical Approach to Enhancing Organization Performance, 1996 [4].
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ผังงำนวิ่ง (Run chart) 23

รูป B.7.7 แสดงผังงานวิ่งที่ท�าโดยทีมประจ�าโรงพยาบาล ที่ติดตาม

ผลการปรับปรุงของแต่ละเดือน ผังงานวิ่งหรือการจุดตามเวลา (time plot) 

เป็นกราฟของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมตามเวลาที่ผ่านไป ช่วยให้ทีมพิจารณา

ได้ว่า การเปลีย่นแปลงมีผลในการปรับปรุงให้ดีขึน้ไปตามเวลาหรือไม่ หรือ

ผลทีส่งัเกตได้เกิดจากการปรบัข้ึนลงอย่างอสิระ (ท่ีอาจท�าให้แปลผลผดิคดิ

ว่าการปรับปรุงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีนัยส�าคัญ) แนวโน้มจะถูกสร้าง

ขึ้นมาจากชุดของจุดที่ต่อกันที่ขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่อง

ผงังานว่ิงช่วยให้ทมีตดัสนิใจว่า กระบวนการนัน้ด�าเนนิไปได้อย่างไร 

และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลให้เกิดการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นจริง

รูป B.7.7 ตัวอย่ำงของผังงำนวิ่ง (Run chart)

แหล่งข้อมูล: Langley GL, Nolan KM, Norman CL, Provost LP, Nolan TW. The Improvement Guide: 
A Practical Approach to Enhancing Organization Performance, 1996 [4].

ฮิสโตแกรม
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เป็นรูปภาพกราฟของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรหนึ่ง แสดง
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กลยุทธ์เพื่อให้กำรปรับปรุงคงอยู่ 24

การท�าการปรับปรุงมิใช่เป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการแต่การ

ปรับปรงุนัน้จ�าเป็นต้องคงอยู่ต่อไป ซึง่หมายถึงจะต้องมีการวดัอย่างต่อเนือ่ง 

และการปรับโดยใช้วงจร PDSA กลยทุธ์ต่อไปนีถ้กูระบุโดยทมีทีต้่องการจะ

ลดเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดล�าไส้ใหญ่

• บันทึกระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละคน

• ค�านวณระยะเวลาเฉลีย่ของการเข้ารกัษาในโรงพยาบาลทกุเดอืน

• จัดแสดงผังงานวิ่งที่เป็นปัจจุบัน ณ ห้องผ่าตัดทุกเดือน

• จดัการประชุมทมีสองเดือนต่อคร้ังเพือ่อภปิรายการพฒันาทัง้ทาง

ด้านบวกและด้านลบ

• ท�าการปรับการด�าเนินงานทางคลินิก (Clinical pathway) อย่าง

ต่อเนื่อง

• รายงานผลไปยังกลุ่มธรรมาภิบาลทางคลินิกของท้องถิ่น

• กระจายแนวทางการปฏิบัตนิีไ้ปยังทมีผ่าตดัทุกทีมในโรงพยาบาล

และในภูมิภาค

การน�ากลยุทธ์เหล่าน้ีมาใช้ท�าให้ทีมประสบความส�าเร็จในการลด

ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยผ่าตัดล�าไส้ใหญ่ คุณภาพการดูแล 

ผูป่้วยของทมีดีขึน้โดยอัตราการติดเชือ้ลดลงและการฟ้ืนตวัหลงัผ่าตดัเร็วข้ึน

และลดค่าใช้จ่าย แม้กระนั้นก็ตาม ทีมจ�าเป็นต้องรักษาให้การปรับปรุงนั้น

คงอยู่ต่อไป ด้วยการติดตามระยะเวลารักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 

และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายเดือน 

สรุป

มีหลักฐานมากมายท่ีแสดงว่าการดูแลผู้ป่วยดีขึ้นได้และความผิด

พลาดลดลง เม่ือผู้ให้บริการสุขภาพน�าวิธีการและเคร่ืองมือการปรับปรุง

คุณภาพมาใช้ รางวัลที่ทีมได้รับจากการพยายามน�าวิธีการและเคร่ืองมือ

เหล่านี้มาใช้ก็คือ ความคงอยู่ของการปรับปรุงการบริการสุขภาพ หัวข้อนี้

ได้แสดงวิธีส�าหรับการปรับปรุงคุณภาพและอธิบายเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพ เคร่ืองมือเหล่านีส้ามารถน�าไปใช้ได้ง่ายไม่ว่าอยูส่ถาน
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ที่ใด สามารถใช้ในคลินิกชนบทท่ีอยู่ห่างไกล หรือห้องผ่าตัดที่ยุ่งมากของ

โรงพยาบาลใหญ่ๆ ในเมืองได้

กลวิธีและรูปแบบการสอน
การสอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพให้แก่นักศึกษาเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

เพราะต้องการผู้ให้บริการสุขภาพที่มีประสบการณ์จริงกับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

และคุ้นเคยกับประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้เคร่ืองมือนี ้วิธกีารทีจ่ะสอนหวัข้อ

นี้ได้ดีที่สุดคือ ให้นักเรียนทดลองใช้เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ และจัดให้มี

การโค้ชนักศึกษาแต่ละคนในการใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพ นักศึกษาควร

ถกูกระตุน้ให้เข้าร่วมในโครงการทีมี่อยู่แล้ว เพือ่ทีจ่ะได้รบัประสบการณ์จาก

การปฏิบัตงิานเป็นทมีทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการเหล่านี ้และผลลพัธ์ของผูป่้วย

ดีขึ้นมากได้อย่างไร เมื่อน�าวิธีการเหล่านี้มาใช้

หัวข้อนี้สามารถสอนได้หลากหลายวิธี

กำรบรรยำยอย่ำงเดียว/อย่ำงมีปฏิสัมพันธ์ 

 หัวข้อนี้บรรจุด้วยทฤษฎีและข้อมูลประยุกต์ท่ีเหมาะสมกับการ

บรรยายอย่างเดียวและอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ใช้สไลด์ประกอบการบรรยาย

หัวข้อนี้ที่ได้จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกเพื่อเป็นแนวทางในการ

บรรยายหัวข้อนี้ได้ครอบคลุม สไลด์เพาเวอร์พอยท์สามารถเอามาใช้ได้กับ

เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

กำรอภิปรำยเป็นคณะ

 เชิญผู้เช่ียวชาญมาคณะหนึ่งที่เคยใช้วิธีปรับปรุง (CPI, RCA 

หรือ FMEA) มาพูดถึงกระบวนการปรับปรุงและวิธีการเหล่าน้ันว่า เขามี

ความเห็นอย่างไร ควรเชิญผู้ป่วยมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้อภิปรายด้วยเพื่อ

ท�าให้วงจรของมุมมองครบทุกด้าน บางองค์กรได้น�าผู้ป่วยมาร่วมทีมใน

กระบวนการ RCA และ CPI 

เพราะเขายังประโยชน์ที่มีความเฉพาะตัวได้
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กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย 

ชั้นเรียนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก และให้นักศึกษาสามคนในแต่ละ

กลุ่มมาเป็นผู้น�าอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ และประโยชน์ที่ได้

รับของวิธีการปรับปรุงคุณภาพ และเมื่อใดที่ควรน�ามาใช้ 

กำรฝึกหัดโดยใช้สถำนกำรณ์จ�ำลอง 

สถานการณ์จ�าลองต่างๆ สามารถสร้างข้ึนมาได้ส�าหรับนักศึกษา 

ได้แก่ การฝึกปฏิบัตเิทคนิคการระดมสมอง และ/หรือ การออกแบบผงังานวิง่ 

ผังแสดงสาเหตุและผล หรือฮิสโตแกรม 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอื่นๆ

การสอนหวัข้อนีไ้ด้ดีท่ีสดุคอื การให้นกัศกึษาปฏิบัตกิารใช้เครือ่งมือ

และเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพในโครงการปรับปรุงตวัของเขาเอง ต่อไปนี้

เป็นตัวอย่างของโครงการปรับปรุงตนเอง

- สร้างนิสัยการเรียนให้ดีขึ้น

- ใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น

- เลิกบุหรี่

- ลดหรือเพิ่มน�้าหนัก

- ช่วยท�างานบ้านให้มากขึ้น

นักศึกษาสามารถน�าวงจร PDSA มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ของตนเองเพื่อที่จะท�าให้เข้าใจกระบวนการนี้ได้ดีขึ้น หลักการและวิธีการ

ที่น�ามาใช้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของเขาในอนาคต 

นกัศกึษาสามารถเร่ิมทดลองใช้เครือ่งมือและดูว่าจะใช้ได้อย่างไร และใช้ใน

โครงการของเขาได้หรือไม่

การเรียนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเกิดขึ้นได้ เม่ือนักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือ

ได้สังเกตกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพที่เกิดขึ้นจริง นักศึกษาเรียนรู้

ได้โดยถามผูส้อน ผูน้เิทศ หรือผูใ้ห้บริการสขุภาพอืน่ๆ ว่าหน่วยงานบรกิาร

สขุภาพของเขามีการท�าโครงการปรับปรุงคณุภาพเป็นประจ�าหรอืไม่ และขอ

อนุญาตจากผู้จัดการงานบริการให้นักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการท�ากิจกรรม
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ภายหลังกิจกรรมเหล่านี้แล้ว นักศึกษาควรจับกันเป็นคู ่หรือ

เป็นกลุ่มย่อย เพื่ออภิปรายกับติวเตอร์หรือผู้ให้บริการสุขภาพเก่ียวกับสิ่ง

ที่พวกเขาได้สังเกตเห็น ลักษณะหรือเทคนิคท่ีเรียนมาถูกน�ามาใช้หรือไม่ 

และได้ผลหรือไม่

กำรสอน FMEA

ก่อนการสอน FMEA นักศึกษาจ�าเป็นต้องแสดงให้เห็นว่ามีความ

สามารถขั้นพื้นฐานในการสร้างผังแสดงสากระบวนการได้ FMEA ที่สอน

ในหวัข้อนีแ้บ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการบรรยาย เป้าหมายของผูส้อน

บรรยายคือ การแนะน�าให้นักศึกษารู้จักหลักการพื้นฐานของ FMEA การ

บรรยายควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างตารางพื้นฐานของ FMEA โดย

ใช้ผังแสดงสาอย่างง่าย รวมทั้งระบุวิธีท่ีอาจท�าให้เกิดความล้มเหลวของ

แต่ละส่วนงานและแต่ละหน้าท่ี ควรเน้นการยกตัวอย่างการให้คะแนนเพื่อ

พิจารณาความรุนแรงและการเกิดด้วย

ส่วนท่ีสองของการเรียนเน้นกรณตีวัอย่างจริง ควรแบ่งนกัศึกษาเป็น

กลุ่มๆ ละไม่น้อยกว่าสีค่น กลุ่มท่ีใหญ่กว่าจะดีกว่า เพราะมีความเหน็ทีห่ลาก

หลายมากกว่า และนกัศกึษาต้องปฏิบัตงิานหนกักว่าทีจ่ะได้รับความคดิเหน็ท่ี

ตรงกัน กรณทีีน่�ามาควรให้สอดคล้องกับวชิาชพีของแต่ละกลุ่ม เป้าหมายของ

นักศึกษาแต่ละกลุ่มคือการสร้าง FMEA ทีม่าจากกรณศีกึษาตวัอย่างข้างต้น 

โดยควรใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เป้าหมายมิใช่ต้องท�าให้เสร็จ แต่ต้องการให้

นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบัตใินสิง่ทีไ่ด้เรียนมา ต่อมาให้แต่ละกลุ่มมาน�าเสนอ FMEA 

ของเขา โดยให้จดัเรียงตามล�าดับ RPN จากทีส่�าคัญมากท่ีสดุไปหาทีน้่อยทีสุ่ด

บทเรียนส่วนทีส่องใช้กรณตีวัอย่างจริง ควรแบ่งนกัศกึษาเป็นกลุม่ๆ 

ละไม่น้อยกว่าส่ีคน กลุ่มทีใ่หญ่กว่าจะดีกว่า เพราะมีความเหน็ท่ีหลากหลาย

มากกว่า และนักศึกษาต้องปฏิบัติงานหนักกว่า เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วม

กัน กรณีที่น�ามาควรให้สอดคล้องกับวิชาชีพของแต่ละกลุ่ม เป้าหมายของ

นักศึกษาแต่ละกลุ่มคือ การสร้าง FMEA จากกรณีศึกษาตัวอย่างข้างต้น 

โดยควรใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เป้าหมายมใิช่ต้องท�าให้เสรจ็ แต่ต้องการให้

นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบัตใินสิง่ได้เรียนมา ต่อมาให้แต่ละกลุม่มาน�าเสนอ FMEA 

โดยจดัเรียงประเด็นตามล�าดับ RPN จากทีส่�าคญัมากทีส่ดุไปหาทีน้่อยทีส่ดุ
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การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
วิธีประเมินที่หลากหลายเป็นส่ิงที่เหมาะสมส�าหรับหัวข้อนี้ อาจให้
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สไลด์ของหัวข้อที่ 7 บทน�าวิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการ
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ถามค�าถามนกัศึกษาเกีย่วกับระบบบริการสขุภาพในเร่ืองต่างๆ ซึง่จะท�าให้

สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้ ดังเช่น หลักการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง และความส�าคัญของการวัด เป็นต้น

สไลด์ส�าหรับหัวข้อที่ 7 ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สอนในการที่จะ

ถ่ายทอดเนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้

สไลด์ทั้งหมด และเป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ

สอนในชั่วโมงนั้น
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หัวข้อที่ 8
การมส่ีวนร่วมของผูป่้วยและผูดู้แล

ผู้หญิงคนหนึ่งทนทุกข์ทรมานจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่แตกแล้ว
 ซาแมนทา (Samantha) ตัง้ครรภ์ 6 สปัดาห์คร่ึง (จากการฉดีน�า้เชือ้ของผูบ้ริจาค) 

ถกูส่งต่อโดยแพทย์เวชปฏิบัตท่ัิวไปเพือ่การตรวจอลัตราซาวด์ฉกุเฉนิ ผลการตรวจอลัตรา

ซาวด์ทางหน้าท้องและทางช่องคลอดพบว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกทางด้านขวา 

ขณะท่ีตรวจเจ้าหน้าที่รังสีวิทยาถามซาแมนทาว่าเธอจะไปพบพยาบาลผดุงครรภ์หรือ

แพทย์เวชปฏิบัติเมื่อใด เธอตอบว่าน่าจะเป็นตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้ การสนทนาในช่วง

ทีเ่หลอืคอืเธอจะถอืฟิล์มไปเองหรือว่าให้ส่งด่วนไปยังผูใ้ห้การดแูลเธอ เธอตดัสนิใจว่าจะ

ถือไปเอง

 ซาแมนทาได้รับซองฟิล์มท่ีปิดผนกึและจ่าหน้าว่า “ให้เปิดโดยแพทย์ผูท่ี้รับการส่ง

ต่อเท่านั้น” เธอไม่ได้รับการอธิบายถึงความรุนแรงของโรค หรือแนะน�าให้ไปพบแพทย์

ทันที เม่ือซาแมนทากลับถึงบ้าน เธอตัดสินใจเปิดซองฟิล์มและอ่านรายงานผลตรวจ

อัลตราซาวด์ เธอเข้าใจได้ทันทีถึงความรุนแรงของโรคจึงได้โทรถามแพทย์ ซึ่งแพทย์

แนะน�าว่าเธอต้องเข้าโรงพยาบาลทันที เวลาสามทุ่มเธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

และถูกผ่าตัดใหญ่ทางหน้าท้องส�าหรับการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่แตกแล้ว เร่ืองนี้ชี้ให้

เห็นถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและความจ�าเป็นที่ต้องส่ือสารกับผู้ป่วย

ตลอดเวลา

แหล่งข้อมูล: Case studies-investigations. Health Care Complaints Commission Annual Report 
1999-2000: 60. Sydney, New South Wales, Australia.
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ผู้ดูแลแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาของมารดา
 มาเรีย (Maria) อายุ 82 ปี สะโพกหักเล็กน้อยจากการหกล้มที่บ้านและได้เข้า

รักษาในโรงพยาบาล ก่อนหน้านี้มาเรียแข็งแรงดีและได้รับการดูแลที่บ้านโดยนิค (Nick) 

ลูกชายของเธอ หลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ 2 วันทางโรงพยาบาลได้ประเมินและพบว่า

เธอไม่เหมาะสมท่ีจะรกัษาโดยการท�ากายภาพบ�าบัด มาเรียพดูภาษาองักฤษได้เล็กน้อย

และไม่มีล่ามช่วยอธบิายการประเมินของทางโรงพยาบาลให้เธอเข้าใจ มาเรียจงึขาดความ

ม่ันใจในโรงพยาบาล นคิคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปทีจ่ะพยากรณ์การหายของมารดาและ

เสียใจท่ีทางโรงพยาบาลไม่ให้ส�าเนารายงานผลเอกซเรย์แก่แพทย์เวชปฏิบัตทิัว่ไป นคิจงึ

ตดิต่อหน่วยบริการช่วยเหลือผูป่้วยเม่ือเขารูว่้าทางโรงพยาบาลวางแผนท่ีจะหาผูดู้แลเธอ

เพื่อที่จะอ�านวยความสะดวกในการส่งเธอไปยังบ้านพักฟื้น

 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยช่วยเหลือผูป่้วย นคิและตวัแทนจากทีมผูรั้กษาได้มีการพบกัน

และตดัสนิใจทีจ่ะรักษาด้วยการท�ากายภาพบ�าบดัก่อนเพือ่ดูว่ามาเรียจะตอบสนองหรือไม่ 

ทีมผูรั้กษายินยอมให้รายงานผลเอกซเรย์ มาเรยีถกูส่งไปหน่วยกายภาพบ�าบัดการรักษา

ได้ผลดีหลังจากนั้นเธอได้รับอนุญาตให้กลับบ้านและดูแลต่อโดยนิคและการช่วยเหลือ

จากชุมชน ผลการรักษาท่ีดีนี้จะไม่เกิดข้ึนหากนิคและมารดาไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูด

คุยเกี่ยวกับการรักษาด้วย

 
แหล่งข้อมูล: Case studies. Health Care Complaints Commission, 2003, 1:11. Sydney, New 
South Wales, Australia.

บทน�า-ท�าไมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวจึงมีความส�าคัญ 1

การบริการสุขภาพสมัยใหม่เน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แต่ในความ

เป็นจริงมีผู้ป่วยจ�านวนมากท่ียังห่างไกลจากวิสัยทัศน์นี้ มุมมองที่คัดค้าน

เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของผู้ป่วย เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อ

ผู้ป่วยและผู้บริโภค แต่ปัจจุบันกระแสได้เปลี่ยนไปแล้วในหลายๆ ประเทศ

ทั่วโลก เสียงของผู้บริโภคในการบริการสุขภาพไม่เพียงแต่ถูกได้ยิน แต่ยัง

ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล และผู้ให้บริการสุขภาพด้วย

การดูแลรักษาใดๆ มีองค์ประกอบของความไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะ

ท�าให้ผู้ป่วยไม่ดีขึ้น ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เก่ียว

กับคุณภาพของการดูแลที่จะได้รับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็นการรักษา
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ชนิดท่ีรุกล�้า หากผู้ป่วยให้ความยินยอม สมาชิกของครอบครัวหรือผู้ดูแล

ควรมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนข้อมูล การยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว 

(informed consent) เป็นการอนุญาตให้ผู้ป่วย/ผู้บริโภคร่วมกับผู้ให้บริการ

สขุภาพตดัสินใจเก่ียวกับการรักษา และความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับการรักษา

เหล่านั้น การรักษาดังกล่าวอาจประกอบด้วยการให้ยาหนึ่งชุด หรือการท�า

หัตถการที่รุกล�้า

ในขณะทีก่ารรักษาส่วนใหญ่ได้ผลดี หรือย่างน้อยไม่เกิดอนัตราย แต่

ผลการรักษาทีไ่ม่ดีเกดิขึน้ได้ และพบบ่อยทีเ่ก่ียวข้องกับความผดิพลาดโดย

บังเอญิหรือระบบ เกือบทัง้หมดเกีย่วข้องกับความเป็นมนษุย์ คุณภาพของ

ระบบบรกิารสุขภาพสามารถตดัสนิได้จากวธิกีารจดัการกับความผดิพลาด

เหล่านั้น ความส�าเร็จขององค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถวัดได้จาก

การวางแผนจัดการกับความล้มเหลวในอนาคตได้ดีเพียงใด เม่ือองค์กร

บริการสุขภาพล้มเหลวที่จะให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียง

ของระบบ องค์กรก็จะสูญเสียการเข้าถึงความรู้ของผู้ป่วยท่ีส�าคัญ ซึ่งไม่

สามารถหาได้จากแหล่งอื่นๆ

การให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นค�าท่ีใช้อธบิาย

การสื่อสารอย่างซื่อสัตย์กับผู้ป่วยและผู้ดูแลหลังจากท่ีผู้ป่วยได้รับความ

ทุกข์ทรมานจากอันตราย การใช้กระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่าง

เปิดเผยตรงไปตรงมาในสถานพยาบาลหลายๆแห่งสะท้อนให้เหน็ถงึความ

ส�าคญัของความเป็นมืออาชีพและความซือ่สตัย์ในการสือ่สารกับผูป่้วยและ

ผู้ดูแลซึ่งท�าให้โอกาสในการเป็นพันธมิตรกับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

องค์กรผู้บริโภคจ�านวนมากก�าลังหันมาสนใจกิจกรรมขององค์กร ที่

ส่งเสริมหรือสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย องค์การอนามัยโลก

ได้ริเริ่มโครงการ “ผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย” [1] มีทิศทางมายัง

ผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และบทบาท

ของระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ เม่ือผูใ้ห้บริการสุขภาพเชญิผูป่้วยและผูดู้แลเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริการสขุภาพ จะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงธรรมชาตขิองการดูแลสขุภาพ

และส�าหรับประสบการณ์ของผู้ให้บริการสุขภาพ การร่วมมือกันจะช่วย

ท�าให้ประสบการณ์ของผู้ป่วยดีข้ึน ลดความแตกต่างระหว่างการดูแลและ 
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การรักษาท่ีให้กับประสบการณ์จริงของผู้ป่วย โอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่

พึงประสงค์จะน้อยลง และเมื่อเกิดขึ้นผู้ป่วยและผู้ดูแลมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ

สาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง

ผู้ป่วยจ�านวนมากที่มารับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาล สภาพจิตใจจะอ่อนไหวแม้ว่าการรักษาจะเป็น

ไปตามแผน และการรกัษานัน้ผูใ้ห้บริการคิดว่าเป็นการรักษาทีธ่รรมดา แต่

ผู้ป่วยก็อาจเกิดมีอาการผิดปกติคล้ายความความเครียดจากการสะเทือน

ใจ (post-traumatic stress disorder) การบาดเจ็บทางอารมณ์อาจรุนแรง

มากกว่าเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ที่เกิดข้ึน ซ่ึงเกิดข้ึนจากวิธี

การดูแลและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมที่ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว หัวข้อนี้

ให้ภาพรวมของกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเป็น 2 มิติ (i) 

โอกาสในการเรยีนรู้และบ�าบดัรักษาหลังเกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ และ

(ii) การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเพื่อป้องกันอันตราย

ค�ำส�ำคัญ 

 เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การให้ข้อมูลแก่ผู ้ป่วยอย่างเปิด

เผยตรงไปตรงมา การขอโทษ การสื่อสาร การร้องเรียน แบบอย่างทาง

วัฒนธรรม การเปิดเผย การศึกษา ความผดิพลาด ความกลัว การตดัสินใจที่

ได้รับ การบอกกล่าว ความรับผดิ ผูป่้วยและครอบครัว ผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง 

การเสรมิพลังผูป่้วย การมีส่วนร่วมของผูป่้วย สทิธขิองผูป่้วย พนัธมิตร การ

รายงาน ค�าถาม

วัตถุประสงค์ของการเรียน 2

วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้คือ ให้นักศึกษารู้และเข้าใจวิธีการที่ผู้ป่วย

และผู้ดูแลสามารถปฏิบัติงานเป็นพันธมิตรในการดูแล ทั้งเพื่อช่วยป้องกัน

อันตรายและช่วยในการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
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ผลลัพธ์ของการเรียน: ความรู้และการปฏิบัติ

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3

 นกัศึกษาจ�าเป็นต้องเข้าใจเทคนคิการส่ือสารพืน้ฐาน การยินยอม

โดยการบอกกล่าว/ตวัเลือกของกระบวนการ และหลกัการของการให้ข้อมูล

แก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 4

นักศึกษาจ�าเป็นต้อง

• กระตือรือร้นที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลแลกเปลี่ยนข้อมูล

• กระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ป่วยและผู้ดูแล

• แสดงความเข้าใจ ความซ่ือสัตย์และให้ความเคารพต่อผู้ป่วยและ

ผู้ดูแล

• สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

• ให้ข้อมูลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและได้รับความยินยอมที่ได้รับการ

บอกกล่าวส�าหรับการรักษาและการท�าหัตถการและสนับสนุน

ผู้ป่วยในการเลือกการรักษาตามที่ได้รับข้อมูล

• แสดงความเคารพในความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละคน ศาสนา 

วัฒนธรรมความเชื่อส่วนบุคคลและความจ�าเป็นของแต่ละคน

• อธิบายและเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการให้ข้อมูลแก่

ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

• รับมือกับการร้องเรียนของผู้ป่วยด้วยความเคารพและเปิดเผย

• น�าแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยไปใช้ในทุกกิจกรรมทาง

คลินิก

• แสดงความสามารถในการตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วน

ร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแลเพื่อการบริหารจัดการทางคลินิกที่ดี
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เทคนิคการสื่อสารพื้นฐาน
ทบทวนหลักกำรสื่อสำรที่ดี

ก่อนท่ีจะกล่าวถงึรายละเอยีดในเร่ืองการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยอย่างเปิด

เผยตรงไปตรงมา เป็นเร่ืองทีมี่ประโยชน์ทีจ่ะทบทวนถงึเร่ืองหลักการส่ือสาร

ที่ดีและความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว หากหัวข้อนี้ไม่อยู่ในหลักสูตร

ของการฝึกอบรม

ควำมยินยอมที่ได้รับกำรบอกกล่ำว

มีโอกาสน้อยมากท่ีการยินยอมจะไม่เป็นส่วนส�าคัญของความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ การให้

ค�าแนะน�า การให้ยา หรือการให้การรักษา เน้นแนวคิดของ การเคารพ

เอกสิทธิ์ (respect for autonomy) การเคารพเอกสิทธิ์หมายถึง สิทธิของ

บุคคลท่ีจะเลือกหรือกระท�าตามคุณค่า และระบบความเช่ือของตน ดังน้ัน

จึงไม่ถูกจริยธรรม หากผู้ให้บริการสุขภาพไปก้าวก่ายการเลือกของผู้ป่วย 

ยกเว้นกรณีที่ผู้นั้นหมดสติ หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 

กระบวนการให้ความยินยอมเป็นเคร่ืองวัดท่ีดี ในการตัดสินว่า ผู้ป่วย

เกีย่วข้องหรือมีส่วนร่วมกบัการรกัษาอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่ของการบริการ

สุขภาพกระท�าโดยการยินยอมด้วยวาจามากกว่าการลงนามยินยอม ซึ่ง

มักจะใช้กับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการท�าหัตถการ ถึงแม้จะเป็นการ

ยินยอมด้วยวาจาก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู ้ป่วย 

นักศึกษาหรือผู้ให้บริการสุขภาพบางคนเชื่อว่า การยินยอมนั้นครบถ้วน

แล้ว เม่ือมีการแนะน�าตัวเองหรือได้ลงนามในใบยินยอม แต่การยินยอมมี

ความหมายมากกว่าการลงนามบนแบบฟอร์มหรือการพูดคุยเพียงคร่าวๆ

กระบวนการให้ความยนิยอมช่วยให้ผูป่้วย (หรือผูดู้แล) ได้พจิารณา

ทางเลือกทั้งหมดของการดูแลและการรักษา รวมทั้งการรักษาอื่นนอกจาก

วิธีที่ได้น�าเสนอ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ จึงมีการจัดท�าแนวทาง

เพื่อช่วยผู้ให้บริการสุขภาพท�างานนี้ได้เรียบร้อยอย่างมีทักษะ แต่โชคร้าย

ที่ความกดดันด้านเวลา และบางครั้งเจตคติต่อผู้ป่วยท�าให้กระบวนการนี้

สั้นลง กระบวนการให้ความยินยอมมีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยค�านึง

ถึงกฎหมายของท้องถิ่น กระบวนการให้ความยินยอมมี 2 ระยะหลัก [2]  
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คือ ส่วนทีห่นึง่เป็นส่วนท่ีให้ข้อมูลแก่ผูป่้วย และส่วนท่ีสองเป็นส่วนทีช่่วยให้ 

ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจได้ ส่วนแรกประกอบด้วยข้อมูลจากผู้ให้บริการ

สุขภาพและการท�าความเข้าใจต่อข้อมูลนั้นโดยผู้ป่วย ส่วนที่สองประกอบ

ด้วยเวลาที่จะให้ผู้ป่วยได้ซึมซับข้อมูล ปรึกษากับครอบครัว/ผู้ดูแล และมี

โอกาสที่จะเลือกการรักษาและผู้ให้บริการได้อย่างอิสระและสมัครใจ 

นักศึกษาสุขภาพหลายสาขาจะได้เห็นกระบวนการให้ความยินยอม 

เมื่อเข้ามาฝึกงานที่โรงพยาบาล ห้องท�าฟัน ห้องจ่ายยา หรือคลินิกต่างๆ 

บางคนจะได้เห็นตัวอย่างที่ดี ที่มืออาชีพและผู้ป่วยได้พูดคุยเกี่ยวกับทาง

เลือกของการรักษา และการให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการท�าหัตถการ

หรือการรักษา แต่ส่วนใหญ่จะได้เห็นผู้ป่วยให้ความยินยอมหลังจากได้รับ

ข้อมูลเก่ียวกับการรักษาทีจ่ะให้เพยีงเล็กน้อย บ่อยครัง้ท่ีผูป่้วยจะได้พดูคยุ

เรือ่งการให้ความยนิยอมกับเภสชักร พยาบาล หรอืผูใ้ห้บริการสขุภาพอืน่ๆ 

ก่อนหรือหลังจากทีไ่ด้พดูคุยกับทันตแพทย์หรือแพทย์แล้ว พยาบาลควรแจ้ง

ความกังวลที่ผู้ป่วยมีให้แพทย์ทราบ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการพูดคุยอย่างเปิด

เผยและทราบความต้องการของผู้ป่วย ผู้ที่จะท�าหัตถการหรือให้การรักษา

ควรม่ันใจว่าผู้ป่วยเข้าใจการรักษาหรือการท�าหัตถการเป็นอย่างดี และได้

รับการบอกทั้งผลดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย

นักศึกษาจ�านวนมากอาจกังวลเก่ียวกับการให้ข้อมูลว่าจะให้มากน้อย

เพียงใด และประเภทใดบ้างท่ีควรจะให้ และผู้ป่วยจะเข้าใจได้ดีมากน้อย

เพยีงใด ทีจ่ะบอกได้ว่าผูป่้วยได้ข้อมูลอย่างเหมาะสมแล้ว แพทย์จะทราบได้

อย่างไรว่า การตัดสินใจของผู้ป่วยให้โดยไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

และสมัครใจ เช่นเดียวกัน ให้โดยปราศจากแรงกดดันภายใน (ความเครียด 

ความเศร้าโศก) และแรงกดดันภายนอก (เงิน การคุกคาม)

ความกังวลเร่ืองเงินเป็นเร่ืองส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีประกัน

สุขภาพหรือแหล่งเงินอื่น ๆ

ผู้ป่วยควรรู้อะไรบ้ำง 5

ผู้ให้บริการสุขภาพควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้การดูแลโดยมีหลัก

ฐานเชิงประจักษ์ การรักษาส่วนใหญ่มีหลักฐานของความเป็นไปได้ท่ีจะ

ส�าเรจ็หรอืจะเกดิอันตราย หากมข้ีอมลูควรแจ้งแก่ผู้ป่วยด้วยวธิีที่ท�าใหเ้ขา
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เข้าใจได้ หากมแีหล่งข้อมลูทีเ่ป็นสิง่พิมพท์ีช่่วยในการตัดสนิใจ ผูใ้ห้บรกิาร

สุขภาพควรน�ามาใช้ ก่อนท่ีจะให้ผู้ป่วยแต่ละคนจะตัดสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธการรักษา ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

การวินิจฉัยหรือปัญหาหลัก

 การวินิจฉัยหรือปัญหาหลักประกอบด้วยหัตถการและผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร หากไม่มีการวนิจิฉยัหรือการประเมินว่าปัญหาคอื

อะไร ก็จะเป็นการยากทีผู่ป่้วยจะตดัสนิใจว่าการรักษานัน้มีประโยชน์หรือไม่ 

หากการรักษานั้นยังเป็นการทดลองควรแจ้งผู้ป่วยด้วย

ระดับความไม่แน่นอนของการวินิจฉัยหรือปัญหา

การบริการสุขภาพมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดได้เสมอ หาก

อาการมากขึ้นและได้ข้อมูลมากขึ้น การวินิจฉัยอาจได้รับการยืนยัน หรือ

เปล่ียนแปลง หรือปัญหาถกูก�าหนดขึน้ใหม่ การเปิดเผยถึงความไม่แน่นอน

เป็นเรื่องที่จ�าเป็น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการแก้ปัญหา

เพือ่ให้ผูป่้วยได้ตดัสนิใจเลือกการรักษาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ผูป่้วย

จ�าเป็นต้องรู้เก่ียวกับผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วมกับการ

รักษา หรือหัตถการ รวมทั้งผลการรักษา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ร่างกาย/จติใจ ผูป่้วยจ�าเป็นต้องรู้ความเสีย่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา 

หรือแผนการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับผลที่ตามมาของการไม่รับการรักษา

วิธีหนึ่งที่จะส่ือสารเร่ืองประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษาคือ 

เปล่ียนการพูดจากข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาหรือหัตถการ มาพูดถึง

ข้อมูลเฉพาะเกีย่วกับประโยชน์และความเส่ียงทีท่ราบชดัเจน (และความไม่

แน่นอน) ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือหัตถการที่จ�าเพาะ และเน้นประเด็น

ที่กังวลและข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล

ผูป่้วยจ�าเป็นต้องรับทราบถงึทางเลอืกหลายทางทีมี่ มิใช่ทางเลอืกท่ี

ผู้รักษาชอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องรู้ดังนี้
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• การรักษาที่จะให้

• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

• เวลาที่จะเริ่มรักษา

• ระยะเวลาในการรักษา

• ค่าใช้จ่าย

• มีทางเลือกอื่นหรือไม่ในการรักษา

• ประโยชน์ของการรักษา

• ความเสี่ยงหากไม่รับการรักษา

การรักษาบางอย่างแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ชัดเจน แต่ก็ดีกว่าการไม่

รักษา เพราะจะมีผลที่ตามมาของการไม่รับการรักษา

ข้อมูลคาดการณ์ระยะเวลาที่จะฟื้นตัว

ชนดิของการรกัษา หรือการตดัสินใจท่ีจะรักษา หรอืท�าหตัถการ อาจ

ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ ในชีวิตของผู้ป่วย เช่น การได้รับการจ้าง

งาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความวิตกกังวลในค่ารักษา และสถาน

ที่รักษาอยู่ ณ ที่ใด

ชื่อนามสกุลต�าแหน่งคุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้ให้การรักษา

ผู้ป่วยมีสิทธิขอทราบถึงระดับการศึกษา และประสบการณ์ของ 

ผู้ให้การรักษา หากผู้ให้การรักษาขาดประสบการณ์ การมีผู้ควบคุมดูแลมี

ความส�าคัญ และข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้การควบคุมดูแลควรแจ้งให้ผูป่้วยทราบ

มีการให้บริการอื่นๆ หรือไม่และค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยอาจต้องการบริการอื่นเพิ่มเติมจากผู้ให้การรักษา บางคร้ัง

ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือท่ีมิใช่ทางการแพทย์เม่ือหายแล้ว ตั้งแต่หา

คนขับรถพากลับบ้านหลังจากรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่มีการได้รับยาสลบ 

หาคนช่วยปฏิบัตงิานประจ�าวันแทนหลงัจากฟ้ืนตวัจากการผ่าตดัใหญ่ และ

การติดตามอย่างต่อเนื่องของการรักษาบางอย่าง
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เครื่องมือส�ำหรับกำรสื่อสำรที่ดี 6

เครื่องมือหลายชนิดถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี หนึ่ง

ในนั้นคือ SEGUE ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์เทิร์น (ชิคาโก 

อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา) [3]

Set the stage เตรียมเวที

Elicit information จัดเตรียมข้อมูล

Give information ให้ข้อมูล

Understand the patient’s perspective เข้าใจการรับรู้ของผู้ป่วย

End the encounter จบการสนทนา

สมรรถนะด้ำนวัฒนธรรม 7

กรอบการศึกษาความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศออสเตรเลีย 

(APSEF) ได้อธบิายความหมายของสมรรถนะด้านวฒันธรรม ว่าเป็นความรู้ 

ทักษะ และเจตคติ ที่ผู้ให้บริการสุขภาพจ�าเป็นต้องมี เพื่อจะให้บริการที่

เพียงพอและเหมาะสมแก่ทุกคน ด้วยการให้ความเคารพและให้เกียรติ

แก่ความเข้าใจตามพื้นฐานของวัฒนธรรมของเขา การเข้าถึงสุขภาพ และ

การเจ็บป่วย [4]

วัฒนธรรมเป็นค�ากว้างๆ ประกอบด้วย ภาษา ประเพณี คุณค่า 

ความเชื่อ พฤติกรรม การปฏิบัติ สถาบันและวิธีการที่ประชาชนสื่อสารกัน 

นักศึกษาอาจสังเกตเห็นความแตกต่างของการแต่งกาย และนิสัยการรับ

ประทานอาหารของเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งสัมพันธ์กับวัฒนธรรมหรือศาสนา แต่

สิ่งที่เห็นไม่ชัดคือ ระบบความเชื่อที่เพื่อนร่วมชั้นยึดถืออยู่ภายในตัว

ในหลายประเทศทั่วโลก ผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ป่วยเพิ่งจะเริ่มคิด

เก่ียวกับความปลอดภัยของผูป่้วยและการมีส่วนร่วมของผูป่้วย มีข้อถกเถยีง

มากมายว่าการเปล่ียนแปลงนีจ้ะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการบริการสุขภาพ 

ในขณะที่ผู้ให้บริการสุขภาพควรจะมีสมรรถนะด้านวัฒนธรรม แต่สิ่งที่เห็น

ได้ชัดคือ ในหลายประเทศการเคล่ือนไหวเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย

เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพ

สมรรถนะด้านวฒันธรรม [5] ในการบรกิารสขุภาพท�าให้นกัศึกษาต้อง
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• รับรู้และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

• รับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมของตนเอง

• ตระหนักว่าคนท่ีมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกันจะมีวิธีการ

สื่อสาร พฤติกรรม การแปลข้อมลูและการแก้ปัญหาที่แตกต่างกนั 

• ตระหนักถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมว่ามีผลต่อการรับรู้เร่ือง

สุขภาพ การหาความช่วยเหลือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ

และการท�าตามแผนการรักษา

• รับรู้การอ่านออกเขียนได้ของผู้ป่วย

• สามารถและตั้งใจที่จะเปล่ียนวิธีปฏิบัติงานให้เข้ากับภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมและเชื้อชาติของผู้ป่วยเพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมท่ีสุด

แก่ผู้ป่วย

• รับรู้ว่าสมรรถนะด้านวัฒนธรรมท่ีประกอบด้วย คนท่ีมีภูมิหลัง

ทางเศรษฐกิจและสังคมต�่า และพลเมืองชายขอบมีแนวโน้มที่จะ

อยู่เฉยๆ และลังเลท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือความชอบและมัก

จะไม่เชื่อการตัดสินใจของตนเอง

การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล 8

เม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ประกอบวิชาชีพสุขภาพและผู้ให้บริการ

สุขภาพอื่นๆ ผู้บริโภคการบริการสุขภาพเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

บทบาทน้อยท่ีสุดในเรื่องความปลอดภัย และความพยายามท่ีจะปรับปรุง

คุณภาพ โปรดระลึกว่าผู้ป่วยและครอบครัวเป็นคนที่อยู่ตลอดการรักษา  

และเหน็กระบวนการทกุขัน้ตอนโดยผ่านการมองทีต่่างกนั การไม่มีส่วนร่วม

ของผู้ป่วยและผู้ดูแลจะท�าให้การบริการสุขภาพขาดแหล่งข้อมูลท่ีเต็มไป

ด้วยข้อมูลจริง และประสบการณ์ในชวีติจริงของผูป่้วย ซึง่ส่ิงเหล่านีส้ามารถ

ท�าให้เห็นช่องว่างระหว่างมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มีกับระดับ

ของความปลอดภัยที่ผู้ป่วยประสบจริง

เน่ืองจากผูป่้วยและครอบครัวมิได้จดัตัง้เป็นระบบเหมือนกลุม่ผูมี้ส่วน

ได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น จึงท�าให้ความสนใจและความต้องการของเขาถูกมอง

ข้ามไปหรือไม่ถกูน�าเข้ามาในส่วนของการวจิยั การจดัท�านโยบาย การท�า

หลักสตูรการสอนความปลอดภยัของผูป่้วย การให้ความรู้แก่ผูป่้วย หรือระบบ
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รายงานความผดิพลาด/สถานการณ์เกือบพลาด เม่ือเร็วๆ นีผู้น้�าด้านความ

ปลอดภยัของผูป่้วยสังเกตว่า ความไม่ก้าวหน้าในเร่ืองนีอ้าจเป็นจากหรืออย่าง

น้อยเกดิจาก ความล้มเหลวทีจ่ะให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมอย่างมีประสทิธภิาพ 

และมาเป็นหุน้ส่วน ท่ีจะสร้างความม่ันใจในความปลอดภยัของการดูแล

ผลของกำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วย

ในขณะทีมี่รายงานทางจริยธรรมมากมายท่ีกล่าวถึงความส�าคญัของ

การมีผู้ป่วยเป็นพันธมิตร แต่มีงานวิจัยน้อยมากเกี่ยวกับผลของการเป็น

พันธมิตรกับผู้ป่วยที่จะลดอุบัติการณ์ของความผิดพลาด การศึกษาของ 

แกลลาเกอร์ และคณะ (Gallagher et al) [6] ชี้ให้เห็นความตั้งใจอย่างแรง

กล้าของผูป่้วยทีร่กัษาในโรงพยาบาล (91%) ต้องการมีส่วนร่วมในกจิกรรม

ป้องกนัความผดิพลาด โดยระดับความสบายใจของการเข้าร่วมแตกต่างกัน

ไปตามปัญหา ผู้ป่วยสบายใจ (85%) ที่จะถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ

การให้ยา แม้ว่าเกือบคร่ึง (46%) ไม่สบายใจอย่างยิ่งที่จะถามผู้ให้บริการ

ว่าเขาล้างมือหรือยัง

ในปี ค.ศ.2005 บทความโดย แกลลาเกอร์ และลูคัส (Gallagher and 

Lucas) [7] เก่ียวกับการเปิดเผยความผิดพลาดทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย 

ผู้เขียนกล่าวว่ามี 7 การศึกษาที่ประเมินทัศนคติของผู้ป่วยต่อการเปิดเผย 

การศึกษาเหล่าน้ีรายงานช่องว่างระหว่างความชอบของผู้ป่วยกับความ

กลัวของผู้ให้บริการสุขภาพว่า การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยจะท�าให้ถูกด�าเนิน

การทางกฎหมาย โชคดีที่มีความพยายามอย่างมากในการพัฒนานโยบาย

การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 

โรงพยาบาลจ�านวนมากได้น�านโยบายนีม้าใช้ โดยไม่เกิดผลกระทบทางลบ

ที่ชัดเจนแต่อย่างใด

ท�ำอย่ำงไรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกำรรักษำ

ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นคนที่อยู่ตลอดการรักษา ในขณะที่ผู้รักษา

สาขาต่างๆ มาแล้วก็ไปเป็นช่วงๆ เพือ่ให้การรักษาตามความเชีย่วชาญของ

เขา เราทราบดีว่าการไม่ประสานกันของการรักษาและแผนการดูแลจะท�าให้

การดูแลอย่างไร้รอยต่อไม่ประสบผลส�าเร็จ การอยู่อย่างต่อเนือ่งของผูป่้วย 
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และการตระหนักว่าผู้ป่วยเป็นคลังของข้อมูล และเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมี

คุณค่าในแผนการรักษา จึงไม่มีข้อโต้แย้งท่ีจะให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้า

มามีส่วนร่วมในการบริการสุขภาพให้ปลอดภัย

ควำมต่อเนื่องของกำรดูแล

ผู้ให้บริการสุขภาพส่วนใหญ่ดูแลผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมในท่ีตน

ปฏิบัติงาน เช่น ที่หอผู้ป่วย หน่วยเภสัชกรรม ห้องท�าฟัน หรือคลินิก 

แต่ผู้ป่วยเป็นคนท่ีต้องผ่านไปหลายสถานท่ี เช่น จากบ้านไปคลินิก ไป

โรงพยาบาล ไปคลินิกผู้ป่วยนอก หรือไปห้องตรวจของแพทย์ นักศึกษา

วิชาชีพด้านสุขภาพจ�าเป็นต้องเข้าใจว่า การสื่อสารและการปฏบิัติงานเป็น

ทมีท่ีไม่ดีมีผลกระทบอย่างไรต่อความต่อเนือ่งในการดูแลผูป่้วย ข้อมูลท่ีไม่

ถกูต้องและไม่ครบถ้วนจะน�าไปสู่การรักษาท่ีไม่ถกูต้อง ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ไม่ได้รบัข้อมูลหรือได้ข้อมูลมาผดิ ผูป่้วยเป็นคนเดียวท่ีคงท่ีตลอด ในขณะที่

การรกัษาเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และจากสภาพแวดล้อมหนึ่ง

ไปยังอีกแห่งหนึ่ง การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมด้วยตลอดเวลาในการถ่ายทอด

ข้อมูลจะช่วยให้การส่ือสารเหล่านี้แม่นย�า ข้อมูลที่แม่นย�ามีความส�าคัญ

ตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งเมื่อรับส่งเวรผู้ป่วย

เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเปล่ียนผู้ดูแลจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง

นักศึกษาจ�าเป็นต้อง

• ให้ข้อมูลให้ถกูคนและถกูเวลา เพือ่ให้ม่ันใจว่าผูป่้วยได้รับการดูแล

รักษาที่ต่อเนื่อง

• บันทึกข้อมูลให้ชัดเจนและอ่านออก

• บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย

• ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้ป่วยและแผนการรักษาที่แม่นย�า

ไปยังผู้รักษาอีกทีมหนึ่ง

• แจ้งสิ่งที่พบทางคลินิกให้ชัดเจนไปยังผู้รักษาอีกทีม

• รับส่งเวรให้ถูกต้อง

• ประสานงานให้มีการดูแลผูป่้วยอย่างต่อเนือ่งส�าหรับผูป่้วยทกุคน

• บริหารการให้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ
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เรื่องรำวของผู้ป่วยสร้ำงแรงบันดำลใจ

ผู้เช่ียวชาญด้านปัจจัยมนุษย์เตือนให้ระมัดระวังถึง การก�าหนด

ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ป่วยหรือครอบครัว โดยขาดความเข้าใจที่ชัดเจน

ว่า เขาควรมีบทบาทอะไรบ้างในการป้องกันอันตราย เรายังไม่ได้ท�าวิจัย

กันอย่างจริงจังถึงบทบาทของผู้ป่วยในการลดความผิดพลาด หรือแท้จริง

แล้วควรให้ผู้ป่วยมีบทบาทในกระบวนการนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เร่ือง

เล่าหลายๆ เรื่องของผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์

ท�าให้ทราบว่า หากผู้ให้บริการได้รับฟังความกังวลของผู้ป่วย ก็จะสามารถ

หลีกเล่ียงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไปได้ เร่ืองราวเหล่านี้น�าข้อมูลที่มี

พลังมากมาผูใ้ห้บรกิาร นกัศกึษาไม่ควรพลาดในการมีส่วนร่วมกบัเร่ืองเล่า

นี้ และควรจะสะท้อนประสบการณ์ของผู้ป่วยเหล่านี้ และผสานความเข้าใจ

ใหม่เข้าไปในเวชปฏิบัตขิองตน เร่ืองราวของผูป่้วยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลังใน

การสนับสนุนและเสริมเนื้อหาจากต�าราและการบรรยาย

ประสบกำรณ์ของผู้ป่วยสำมำรถสอนเรำได้

เรามักไม่เห็นว่าประสบการณ์ของผู้ป่วยใช้เป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับ

การเรียนรู้ของนักศึกษา มีหลักฐานเพิ่มมากข้ึนว่าเร่ืองราวของผู้ป่วยและ

ประสบการณ์เก่ียวกับความเจ็บป่วยสามารถสอนนักศึกษาและใช้ฝึกเวช

ปฏิบัติได้มาก บทบาทส�าคัญที่ผู้ป่วยสามารถช่วยได้ คือ (i) ช่วยในการ

วินิจฉัย (ii) ช่วยตัดสินใจการรักษาท่ีเหมาะสม (iii) เลือกผู้ให้บริการท่ี

ปลอดภัยและมีประสบการณ์ (iv) ท�าให้มั่นใจว่าได้รับการรักษาที่เหมาะสม 

และ (v) ช่วยระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และท�าให้คนทราบเกี่ยวกับตัว

เขาได้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ [8]

นักศึกษาส่วนมากจ�าส่ิงที่เรียนจากผู้ป่วยได้เพราะจ�าเสียงท่ีแท้จริง

ของผูป่้วยและจ�าบทบาทของเขาในการสนบัสนนุการรกัษาโดยมีผูป่้วยเป็น

ศูนย์กลาง ยังมีเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ที่ชี้ให้เห็นความส�าคัญกับความกังวล

ของผู้ป่วยที่ไม่ได้กล่าวถึงและค�าถามที่น�าไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ปัจจุบันนี้ระบบการบริการสุขภาพยังใช้ประโยชน์น้อยไปจากความ

เช่ียวชาญท่ีผู้ป่วยสามารถน�ามาให้ได้โดยการเป็นหุ้นส่วนในการบริการ

สขุภาพ นอกเหนอืจากความรู้เก่ียวกับอาการของเขา ความชอบและเจตคติ
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ต่อความเส่ียงแล้ว ผู้ป่วยยังเป็นดวงตาอีกคู่หนึ่งท่ีเฝ้ามองว่าจะมีบางสิ่งที่

ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น [9]

การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาคืออะไรและต้องเปิดเผยอะไร 9

การให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา เป็นค�าทีใ่ช้อธบิาย

กระบวนการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยและครอบครัวถงึผลลัพธ์ท่ีไม่ดีของการรักษา

ซ่ึงแตกต่างจากผลลัพธ์ที่ไม่ดีท่ีคาดว่าจะเกิดจากโรคหรือการบาดเจ็บที่

ก�าลังรักษาค�าจ�ากัดความมีมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอภิปรายเก่ียวกับ

แนวทางการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาทีก่�าลงัถกูพฒันา

และน�ามาใช้ในหลายๆ ประเทศ

ในประเทศออสเตรเลีย การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไป

ตรงมา คือ

กระบวนการของการสือ่สารอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและสม�า่เสมอ

กับผูป่้วยและคนทีส่นบัสนนุผูป่้วยภายหลังเกิดเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกับผูป่้วย 

รวมถึงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และยังคงให้ข้อมูลแก่

ผูป่้วย และแจ้งข้อมูลสะท้อนกลับของการสอบสวน รวมท้ังขัน้ตอนการป้องกัน

ไม่ให้เหตกุารณ์คล้ายกันนีเ้กิดข้ึนอกีในอนาคต และยงัรวมทัง้การให้ข้อมูล

อืน่ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์หรือการสอบสวนท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลง

ของระบบการดูแล เพือ่ทีจ่ะท�าให้ความปลอดภยัของผูป่้วยดีข้ึน [10]

การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา เป็นการสื่อสาร

ที่ซื่อสัตย์แก่ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัวหลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

มิใช่เพื่อแบ่งเบาการต�าหนิ ความต้องการ ความซื่อสัตย์เป็นข้อบังคับ

ทางจริยธรรม และถูกเขียนไว้ในหลักจริยธรรมของการปฏิบัติส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ตามหลายๆ ประเทศยงัไม่ได้พฒันาแนวทางการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วย

อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพ ค�าถามพืน้ฐานทีค่วร

มีในแนวทางเหล่านี้ประกอบด้วย

“สิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องท�าในสถานการณ์นี้คืออะไร”

“ฉันต้องการอะไรในสถานการณ์ที่เหมือนกันนี้” และ

“ฉันต้องการอะไรหากคนที่ฉันรักทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ท่ี

ไม่พึงประสงค์”
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ผูป่้วยต้องกำรให้เปิดเผยเหตุกำรณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์หรอืสถำนกำรณ์

เกือบพลำดหรือไม่

การศึกษาโดย วินเซนต์ และคณะ (Vincent et al) ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.

1994 [11] ได้ศึกษาผลกระทบของความเสียหายทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย

และญาติ และเหตุผลที่ท�าให้มีการด�าเนินการตามกฎหมายหลังเหตุการณ์

นัน้ ผลการศึกษาท�าให้เกดิแรงผลักดันให้ค�านงึถึงบทบาทและประสบการณ์

ของผู้ป่วย ผู้วิจัยกลุ่มนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยที่ให้มีการ

ด�าเนินการตามกฎหมายในปี ค.ศ.1992 จ�านวน 227 ราย (จากตัวอย่าง

ทั้งหมด 446 ราย หรือคิดเป็น 48.7%) จากบริษัท 5 แห่งที่เป็นโจทก์ฟ้อง

ร้องการประมาทของแพทย์ พบว่าผู้ตอบมากกว่า 70% ได้รับผลกระทบ

อย่างรุนแรงจากเหตกุารณ์ท่ีท�าให้ต้องฟ้องร้อง มีผลกระทบระยะยาวต่อการ

ปฏิบัติงาน ชีวิตทางสังคม และความสัมพันธ์ในครอบครัว ผลการส�ารวจนี้

แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นก่อให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงอยู่เป็นเวลา

นาน การตดัสนิใจด�าเนนิการตามกฎหมายมีพืน้ฐานเร่ิมต้นมาจากความเสีย

หาย และถูกกระทบด้วยการจัดการที่ไม่รวดเร็วพอ และการสื่อสารท่ีไม่ดี

หลังเกิดเหตกุารณ์แม้ว่าจะให้ค�าอธบิาย ซึง่น้อยกว่า 15% มีความพงึพอใจ

4 หัวข้อใหญ่ที่ปรากฏข้ึนจากการวิเคราะห์ถึงเหตุผลของการ 

ฟ้องร้อง [11] ได้แก่

• ความกังวลเก่ียวกับมาตรฐานของการดูแล-ซึ่งทั้งผู้ป่วยและญาติ

ต้องการ เพื่อป้องกันเหตุการณ์คล้ายกันที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

• ความต้องการค�าอธิบาย-เพื่อให้ทราบว่าความเสียหายเกิดขึ้นได้

อย่างไรและท�าไมจึงเกิด

• การชดเชย-ส�าหรับความเสียหายจริง ความเจ็บปวด และความ

ทุกข์ทรมาน หรือการให้การดูแลในอนาคตแก่ผู้เสียหาย

• ความพร้อมรับผดิ-ความเชือ่ว่าเจ้าหน้าทีห่รือองค์กรควรรับผดิชอบ

ต่อการกระท�าของเขา ผูป่้วยต้องการความซือ่ตรงทีม่ากขึน้ การ

มองเหน็ความรุนแรงของการบาดเจบ็ท่ีผูป่้วยได้รับ และการมีหลัก

ประกันว่าบทเรียนนีไ้ด้รบัการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของเขา
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หลังจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยต้องการค�าอธิบายว่าเกิด

อะไรขึ้น การแสดงความรับผิดชอบ ค�าขอโทษ หลักประกันในการป้องกัน

เหตุการณ์คล้ายกันท่ีจะส่งผลกับผู้อื่นในอนาคต และในบางกรณีต้องการ

การลงโทษและการชดเชย

อุปสรรคทีพ่บบ่อยของควำมซือ่ตรงต่อผูป่้วยหลงัเกดิเหตกุำรณ์ทีไ่ม่

พึงประสงค์

ผูใ้ห้บริการอาจต้องการให้ข้อมูลทีแ่ม่นย�า และในเวลาทีเ่หมาะสมแก่

ผู้ป่วยเก่ียวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ความกลัวว่าหากท�าเช่นนั้น

จะถูกด�าเนินการตามกฎหมาย หรืออย่างน้อยที่สุดกลัวการเผชิญหน้ากับ

ผูป่้วยหรือครอบครัวท่ีโกรธ การให้ความรู้ท่ีมีเป้าหมายเก่ียวกับกระบวนการ

ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา จะช่วยเตรียมผู้ให้บริการ

สุขภาพส�าหรับเหตุการณ์เช่นนั้นได้ดีขึ้น ผู้ให้บริการสุขภาพอาจรู้สึกอาย

และ/หรือกลัวว่าจะท�าให้ผู้ป่วยทุกข์ใจมากข้ึน กลัวสูญเสียชื่อเสียง เสีย

งาน และ/หรือความคุ้มครองของประกัน การเปิดเผยมิใช่การยอมรับหรือ

แบ่งเบาการต�าหน ิแต่เป็นความซือ่สตัย์และความเป็นมืออาชพีอย่างแท้จริง

หลกัส�ำคญัของกำรให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำ 10

หลักส�าคัญของการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มี

ดังนี้ [12]

• การสื่อสารที่เปิดกว้างและทันเวลา

• การยอมรับต่อเหตุการณ์นั้น

• การแสดงความเสียใจ/ขอโทษ

• การรับรู้ถึงความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของผู้ป่วยและญาติ

• การให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่

• การปกปิดเป็นความลับ

กระบวนการของการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 

11 12  ประกอบด้วยหลายข้ันตอน ผู้ให้บริการสุขภาพอาวุโสเป็น

ผู้รับผิดชอบกระบวนการนี้และไม่ควรปล่อยให้นักศึกษารับผิดชอบในการ
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แจ้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แก่ผู้ป่วยและครอบครัว นักศึกษาควรเป็น

ผู้สังเกตและนั่งอยู่ด้วยในการพูดคุยกับผู้ป่วย เพื่อเรียนรู้กระบวนการและ

คุณค่าต่อผู้ป่วยและครอบครัว รูป B.8.1 เป็นแผนภาพของกระบวนการ

การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาท่ีใช้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

(ออสเตรเลีย) ซึ่งเริ่มใช้ในปีค.ศ.2007

รปู B.8.1. กระบวนกำรให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำของนวิเซำท์เวลส์ 

ออสเตรเลยี

แหล่งข้อมูล: Adapted from flow diagram of the open disclosure process
http://www.health.nsw.gov.au/policies/gl/2007/pdf/GL2007_007.pdf [12].

ผังแสดงกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่ำงเปิดเผย
ตรงไปตรงมำ (Open disclosure: O-D)

เกิดเหตุการณ์ขึ้น

เริ่มต้นกระบวนการจัดการ

ให้คะแนน SAC

บันทึกเหตุการณ์ใน IIMS

ติดตามผู้ป่วย

ตั้งทีม O-D

การตอบสนองสูงการตอบสนองทั่วไป

เริ่มกระบวนการ
สอบสวนหาสาเหตุ

แจ้งกองทุน 
TMF & MDO
(หากใช้ได้)

พบผู้ป่วยภายใน 24 ชม. 
หลังเกิดเหตุ

และกล่าวขอโทษ

บันทึกกระบวนการ O-D 
ในแฟ้ม

พบผู้ป่วยภายใน 24 ชม. 
หลังเกิดเหตุ

และกล่าวขอโทษ

บันทึกเหตุการณ์
ในแฟ้มผู้ป่วย
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O-D ทันที

ต้องการระดับ
การตอบสนอง

สูงหรือไม่

เหตุการณ์
ต้องการเพิ่มเป็น
ระดับสูงหรือไม่
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กรอบกำรท�ำงำนของฮำวำร์ดส�ำหรับกำรเปิดเผย [13] 13

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนได้แก่ เตรียมตัว เริ่มต้นสนทนา น�าเสนอ

ข้อเท็จจริง รับฟังอย่างตั้งใจ รับรองสิ่งที่ได้พูดไป สรุปการพูดคุย และท�า

เอกสารหลักฐานการพดูคุยไว้ ก่อนการพดูอย่างเปิดเผย มีความส�าคญัอย่าง

ยิง่ทีจ่ะต้องทบทวนความจรงิท้ังหมดทีเ่ก่ียวข้องก่อน ผูเ้ข้าร่วมการสนทนา

ที่เกี่ยวข้องต้องหามา และสถานที่ต้องเลือกมาให้เหมาะส�าหรับการพูดคุย

การเร่ิมต้นการพูดคุย จะต้องรู้ก่อนว่าผู้ป่วยและครอบครัวพร้อม

หรือไม่ทีจ่ะเข้าร่วม และต้องประเมินถงึความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานทางด้าน

สุขภาพ และความสามารถของผู้ป่วยที่จะเข้าใจเรื่องดังกล่าว เช่นเดียวกับ

เร่ืองความเข้าใจท่ัวๆ ไป ผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นผู้น�าการพูดคุย ควร

อธิบายก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นและควรหลีกเล่ียงการใช้ค�าศัพท์ทางการแพทย์

หรือทางเทคนิค ต้องให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ ไม่มากเกินไปหรือ

น้อยเกินไป ผู้ให้บริการสุขภาพควรระวังการพูด ควรพูดให้ช้าและชัด และ

ระมัดระวังเกี่ยวกับอากัปกิริยาที่แสดงออกไป เม่ือมีการเล่าเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้มีความส�าคญัอย่างย่ิงท่ีจะอธบิายว่า ผลลัพธ์ท่ีรู้กันแล้วคอือะไร และ

อธบิายขัน้ตอนต่อไปในอนาคตทีจ่ะท�า ผูใ้ห้บริการสขุภาพควรยอมรบัอย่าง

จริงใจต่อความทนทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัว

ผู้ให้บริการสุขภาพควรรับฟังอย่างตั้งใจ และด้วยความเคารพต่อ

ผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ให้บริการสุขภาพไม่ควรพูดเพียงคนเดียว ควร

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสซักถาม และได้รับค�าตอบที่

สมบรูณ์มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

เม่ือจบของการสนทนา ควรมีการสรุปการพดูคุย และค�าถามทีส่�าคัญ

ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการพูดคุยควรได้น�ามาพูดอีกคร้ัง แผนการติดตาม

ควรจดัท�าขึน้ในตอนนี ้หลังจากนัน้การพดูคุย (และเหตกุารณ์ทีน่�ามาสู่การ

พูดคุย) ควรท�าเป็นบันทึกเก็บไว้

เทคนคิกำรส่ือสำรขัน้สูงและกำรให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยอย่ำงเปิดเผยตรง

ไปตรงมำ

นกัศึกษาต้องฝึกสงัเกตว่า ผูป่้วยมักมีอารมณ์ทีรุ่นแรงต่อเหตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น ผู ้ป่วยมักตกใจและรู้สึกอ่อนไหว โกรธหรือ
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หงุดหงิดได้ง่าย นักศึกษาควรสร้างทักษะเพื่อที่จะสร้างความม่ันใจในการ

จัดการกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เหล่านี้

มีเคร่ืองมือหลายชนิดและโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีจะช่วยนักศึกษา

ด้านสุขภาพและบุคลากรในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ชั่วโมงการสอน

การส่ือสารโดยปกติประกอบด้วยการโค้ชนักศึกษาในการตั้งค�าถามที่ถูก

ต้อง หลีกเล่ียงทีจ่ะปกป้องเกินไป และแสดงให้ผูป่้วยเหน็ว่าความวติกกังวล

ของเขาได้รับการฟังและท�าความเข้าใจ

วิธีสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล

เมื่อนักศึกษาฝึกงานกับผู้ป่วยควรปฏิบัติดังนี้

• ให้ก�าลังใจผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างเต็มที่ในการที่เขาจะให้ข้อมูล

• แสดงความเห็นอกเห็นใจซื่อสัตย์และเคารพผู้ป่วยและผู้ดูแล

• สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

• ขอรับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวด้วยท่าทางที่เหมาะสม

• จ�าไว้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกระบวนการมิใช่เป็นเหตุการณ์ 

นักศึกษาควรให้โอกาสแก่ผู้ป่วยที่จะซักถาม

• แสดงความเคารพต่อความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละคน ศาสนา 

ความเชื่อทางวัฒนธรรมและความต้องการของแต่ละคน

• เข้าใจและอธบิายขัน้ตอนพืน้ฐานของกระบวนการการให้ข้อมูลแก่

ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

• น�าความคิดการมีส่วนร่วมของผูป่้วยไปใช้ในกิจกรรมของทุกคลนิกิ

• แสดงความสามารถถงึการรับรู้ท่ีจะน�าการมีส่วนร่วมของผูป่้วยและ

ผู้ดูแลมาใช้ในการบริหารจัดการทางคลินิกให้ดี

SPIKES เครื่องมือในกำรสื่อสำรชนิดหนึ่ง 14

เคร่ืองมือการส่ือสาร ‘Setting, Perception, Information, Knowledge, 

Empathy, Strategy and Summary’ (SPIKES) [14] ถูกน�ามาใช้เพื่อช่วย

ผู้ให้บริการสุขภาพในการสื่อสารข่าวร้ายในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะ

สุดท้ายของชีวิต นอกจากนี้ SPIKES ยังสามารถน�ามาใช้ในกรณีอื่นๆ 

ทั่วไปได้ ช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ดูแลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
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การจัดการความขัดแย้ง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มาจากพื้นฐานทางสังคม

และวัฒนธรรมท่ีต่างกัน นักศึกษาสามารถเร่ิมฝึกปฏิบัติบางส่วนหรือ

ทั้งหมดของเทคนิคข้างล่างนี้ นอกจากท�ารายการตรวจสอบง่ายๆ ข้าง

ล่างนี้ นักศึกษาควรสามารถสะท้อนและถามตนเอง “นี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้

ครอบครัวของฉันได้รับใช่หรือไม่”

ขั้นตอนที่ 1 Setting (S) จัดเตรียม

ความเป็นส่วนตัว

นักศึกษาจะสังเกตได้ว่าบางหน่วยงานในหลายๆ โรงพยาบาล เช่น 

คลินิกฟัน ห้องเภสัชกรรม และห้องอื่นๆ มีการจัดการด้านความเป็นส่วน

ตัวในการดูแลและการรักษาผู้ป่วยที่ยังไม่เหมาะสม ซ่ึงมีความส�าคัญหาก

มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ไวต่อความรู้สึก ผู้ป่วยสามารถรับฟังและ

ซักถามได้โดยให้มีการขัดจังหวะให้น้อยที่สุด มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่

ผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ป่วยต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกัน ตัวอย่าง

เช่น หากโทรทัศน์หรือวิทยุก�าลังเปิดอยู่ ถามผู้ป่วยอย่างสุภาพที่จะขอปิด 

เพื่อให้ทุกคนมีสมาธิในการพูดคุยกัน

เชิญบุคคลอื่นที่ผู้ป่วยยอมรับมาร่วมด้วย

ควรถามผูป่้วยว่า ต้องการให้สมาชกิในครอบครวัมาอยู่ด้วยระหว่าง

การสนทนาหรอืไม่ ซึง่จะช่วยให้เขาเข้าใจข้อมูล โดยเฉพาะบางคนท่ีมีจติใจ

อ่อนแอและอ่อนไหว อาจต้องการคนอื่นมาช่วยอธิบายข้อมูลที่เราพูดให้

เข้าใจ และมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ผู้ป่วยรับทราบว่า เขาสามารถ

เรียกร้องให้ใครมาอยู่ด้วยก็ได้หากเขาต้องการ

นั่งลง

ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการฝึกอบรม นักศึกษามักจะคุ้นเคยกับปัญหาที่ท�า

โดยผูใ้ห้บริการสุขภาพ ทียื่นอยู่หน้าผูป่้วยหรือนัง่อยู่หลงัโต๊ะ และมักวจิารณ์

ในสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะยอมรับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ปกติและเป็นสิ่งที่เขาท�ากัน นักศึกษาควรฝึกโดยการขออนุญาตผู้ป่วย

ก่อนท่ีจะนัง่ ก่อนทีจ่ะท�าการพดูคยุ ผูป่้วยชอบทีจ่ะให้ผูใ้ห้บริการสุขภาพนัง่  
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เพื่อให้เกิดการสื่อสารได้โดยตรง (เผชิญหน้ากัน) และเป็นการบอกว่าเขา

จะไม่ต้องรีบออกไป

ระหว่างการสนทนาควรอยู่ในท่าทางที่สงบและสบตาไว้ตลอดเวลา 

หากวฒันธรรมนีเ้หมาะสมกบัสังคมนัน้ บางคร้ังผูป่้วยอาจจะร้องไห้ วธิกีาร

ทีดี่ท่ีสดุคอื ให้ท่านมองไปยงัคนอืน่ และปล่อยให้ผูป่้วยอยู่กบัตวัของเขาเอง 

และให้เขามีเวลาตั้งสติ

เปิดใจรับฟัง

บทบาทท่ีส�าคัญของผู้ให้บริการสุขภาพคือ รับฟังโดยไม่ขัดจังหวะ

การพูดของผู้ป่วย การมองตาไว้ตลอดเวลา และคงความเงียบไว้ เป็นวิธี

การที่ดีที่แสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าเราเห็นอกเห็นใจและสนใจเขา

ขั้นตอนที่ 2 Perception (P) กำรรับรู้

ควรเริ่มต้นถามผู้ป่วยว่าเขาคิดว่าเราก�าลังท�าอะไร ซึ่งท�าให้ผู้ให้

บริการสุขภาพเข้าใจได้ว่าผู้ป่วยเข้าใจสถานการณ์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 Information (I) ข้อมูล

นกัศกึษาจ�านวนมากจะกังวลว่า เขาจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผูป่้วยได้

มากน้อยเพียงใด ประเทศที่ต่างกัน จะมีกฎที่ต่างกันในกระบวนการนี้ กฎ

ทั่วไปท่ีสามารถน�าไปใช้ได้กับประเทศและวัฒนธรรมส่วนใหญ่คือ การให้

ความสนใจไปยังความต้องการของแต่ละคน ผู้ป่วยมีหลากหลายซึ่งเป็นไป

ตามธรรมชาตขิองความเป็นมนษุย์จงึท�าให้ความต้องการข้อมูลแตกต่างกนั 

นักศึกษาควรได้รับค�าแนะน�าจากผู้นิเทศของเขาในด้านนี้ ครูและผู้นิเทศที่

ต่างกันจะให้ข้อมูลมากหรือน้อยไม่เหมือนกัน การสังเกตการณ์เข้าถึงของ

ผู้ให้บริการสุขภาพต่างๆ จะเป็นโอกาสท่ีส�าคัญของนักศึกษาได้เรียนรู้ว่า 

เขาท�าอย่างไรกับคนที่ต่างกัน โปรดจ�าไว้ว่าผู้ป่วยเป็นคนหลัก นักศึกษา

จ�าเป็นต้องเน้นความสนใจมายงัผู้ป่วยแต่ละคน เพือ่ทีจ่ะได้รู้ว่าเขาต้องการ

อะไร และเขาได้รบัข้อมูลทีเ่ขาต้องการหรือไม่ นกัศกึษาไม่ควรคิดว่าผูป่้วย

ไม่ต้องการที่จะรู้
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ความต้องการของแต่ละคนต่างกัน หากผู้ป่วยมีประวัติครอบครัว

ที่มีหัวใจล้มเหลว แพทย์จะต้องให้เวลามากข้ึนในการพูดถึงความเส่ียงที่

เก่ียวข้องกับแผนการรักษาเรื่องนี้ และให้ความสนใจต่อความวิตกกังวล

ของผู้ป่วยหากมี

กฎง่ายๆ ท่ีควรจ�าเก่ียวกับความเสี่ยงคือ ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับ

ข้อมูลเรื่องการรักษาที่อาจมีอันตรายได้ แม้ว่าอันตรายจะน้อยนิดและไม่

รุนแรงแต่เกิดได้บ่อย การน�ากฎนีไ้ปใช้จะช่วยให้ผูใ้ห้บริการสุขภาพให้ข้อมูล

ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย วิธีการน้ีช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ป่วย

และผู้ให้บริการสุขภาพดีขึ้น โดยมีการพูดคุยกันมากขึ้น

นกัศกึษาจะสังเกตได้ว่า การให้ข้อมูลมากเกินไปในคร้ังเดียวกท็�าให้

ผู้ป่วยสับสนได้ การให้ข้อมูลควรให้อย่างระมัดระวัง และให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละคน เราสามารถหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลมาก

เกินไปได้ โดยถามค�าถามง่ายๆ หรือพูดประโยคง่ายๆ ตอนเริ่มต้นการพูด

คุยกัน ดังตัวอย่างเช่น

ฉันจะขอตรวจสอบการให้ข้อมูลของฉันกับคุณ เพื่อที่จะท�าให้มั่นใจ

ว่า ฉันได้ให้ข้อมูลคุณมากพอเกี่ยวกับการวินิจฉัย/การรักษา

หรือ หากคุณรู้สึกว่า คุณได้ข้อมูลมากพอแล้วไม่ว่าขณะใดก็ตาม 

โปรดบอกให้ฉันทราบด้วย

นักศึกษาจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่า ผู้ป่วยไม่สามารถจดจ�าข้อมูล

ทีส่�าคัญได้ ในขณะทีเ่ขามีความวติกกงัวลมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่เร่ืองการ

วินิจฉัย ซึ่งส�าหรับผู้ป่วยแล้วอาจเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก ผู้ป่วยบางคนไม่ได้

ต้องการข้อมูลมากมาย เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา อย่างไรก็ตามการ

พูดคุย การอธิบาย และการตอบค�าถาม ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการคงความ

เคารพต่อความเป็นตวัของผูป่้วยเอง บางครัง้ผูป่้วยอาจมีรายการค�าถามที่

เขาต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการสุขภาพของเขา นักศึกษาต้องไม่รู้สึก

ว่าก�าลังถูกคุกคามด้วยส่ิงนี้และควรตอบไปทีละค�าถามอย่างสงบ การมี

ผู้สอนหรือมีผู้นิเทศอยู่ด้วยก็จะดีกว่า แต่หากไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนักศึกษา

ควรจะบอกแก่ผู ้ป่วยว่า เขาจะตรวจสอบค�าถามเหล่านี้กับผู้สอนหรือ

ผู้นิเทศอีกครั้ง
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ขั้นตอนที่ 4 Knowledge (K) ควำมรู้

ผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมักจะบอกล่วงหน้าแก่ผู้ป่วยอยู่เสมอว่า

เขาอาจได้รับข้อมูลท่ีท�าให้ไม่สบายใจวิธีนี้ท�าให้ผู้ป่วยได้มีเวลาเตรียมตัว 

แม้ว่าจะน้อยนิดก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณสมิทธิ์ด้วยความโชคไม่ดีผมมีข่าว

ที่ไม่ค่อยดีจะบอกคุณ

ขั้นตอนที่ 5 Empathy (E) เห็นอกเห็นใจ

สี่ขั้นตอนดังต่อไปนี้จะช่วยนักศึกษาสนใจต่อความต้องการทาง

อารมณ์ของผู้ป่วย

• รับฟังและระบุอารมณ์ของผู้ป่วย หากไม่ม่ันใจว่าอารมณ์ท่ีเขา

แสดงออกมาเป็นอย่างไร ควรถามผู้ป่วย ดังเช่น “ท่ีพูดมาท�าให้

คุณรู้สึกอย่างไร”

• หาแหล่งก�าเนิดของอารมณ์นั้น

 “ข่าวนี้อาจท�าให้คุณไม่สบายใจ คุณต้องการที่จะพูดถึงมันหรือไม่ 

หากคุณยังไม่ต้องการ ฉันจะกลับมาใหม่ทีหลัง และค่อยพูดเรื่อง

นี้กันใหม่เมื่อคุณพร้อมที่จะรับฟัง ฉันจะท�าให้ดีที่สุด และจะตอบ

ค�าถามใดๆ ที่คุณอาจมี”

• แสดงให้ผูป่้วยเหน็ว่า ท่านรับรู้ในอารมณ์ของเขาและรู้ว่ามาจากไหน

• นิ่งเงียบ บางคร้ังการอยู่อย่างเงียบๆปล่อยให้ผู้ป่วยซึมซับข้อมูล

เข้าไปเอง และให้โอกาสเขาคิดตั้งค�าถามขึ้นมาเป็นสิ่งส�าคัญ

เป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู ้ป่วยบางคนรักษาได้ยากกว่าคนอื่น 

นักศึกษาจะสังเกตว่า ผู้ป่วยบางคนและครอบครัวของเขาสามารถส่ือสาร

กันได้ง่ายกว่าบางคนที่เรียกร้องมากและรับรู้ได้ยาก เร่ืองนี้อาจเป็นจากที่

เขาเคยได้รับประสบการณ์ทีไ่ม่ดีมาก่อนและยงัโกรธอยู่ เขาอาจจะหงดุหงดิ

ทีเ่ขาต้องรอการรักษาอยูน่าน เขาอาจได้รบัผลกระทบจากยา หรอืจากการ

เมาสุรา หรือมีความเจ็บป่วยทางจิต หากนักศึกษาเจอผู้ป่วยเช่นนั้น ต้อง

พยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะอาจน�าไปสู่อันตรายได้
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ในสถานบรกิารท่ีมีงานยุ่ง ผูใ้ห้บรกิารสุขภาพมีความจ�าเป็นต้องแยก

ผู้ป่วยบางกลุ่มออกไปเป็นกลุ่มเฉพาะ ผู้ป่วยหรือกลุ่มผู้ป่วย (เช่น ผู้ติดยา

เสพติดชนิดฉีด) ถูกมองว่าเหมือนกันหมดโดยทีมผู้ให้บริการสุขภาพเป็น

เร่ืองท่ีส�าคญัเป็นอย่างยิง่ทีน่กัศกึษาควรตระหนกัว่า การทีมี่ความรู้สกึท่ีไม่

ดีต่อกลุ่มนี้ อาจขัดขวางต่อเป้าหมายและการตัดสินใจของการรักษา ซึ่งใน

ความเป็นจริงกลุ่มนี้ต้องการการดูแลมากกว่า มิใช่น้อยที่สุด เพราะความ

เห็นและทัศนคติส่วนบุคคลที่มาบดบังการตัดสินใจทางคลินิกที่ถูกต้อง มี

ผลท�าให้รักษาผิดหรือวินิจฉัยผิด

ขั้นตอนที่ 6 Strategy and Summary (S) กลยุทธ์และสรุป

เป็นความคดิท่ีดีเสมอท่ีจะสรุปข้อมูลเม่ือจบการสนทนา ผูป่้วยอาจมี

ค�าถามเพิ่มเติม หรืออาจจ�าบางเรื่องที่ส�าคัญนี้ได้ หากมีเรื่องใหญ่ขึ้นมาใน

นาทีสุดท้าย ควรเก็บไว้ในการประชุมคร้ังต่อไป นักศึกษาควรได้รับก�าลัง

ใจฝึกปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ทันทีที่เร่ิมปฏิบัติงานกับผู้ป่วย การซักประวัติ 

และถามถงึความวติกกังวล เป็นโอกาสทีส่�าคัญท่ีสดุ ทีจ่ะได้สร้างการมีส่วน

ร่วมของผูป่้วยอย่างกระตอืรอืร้นโดยการรับฟัง ถามค�าถามทัง้ปลายปิดและ

ปลายเปิด และถามผูป่้วยว่าเขาเข้าใจสภาพหรือสถานการณ์ของเขาหรือไม่ 

(เขารู้หรือไม่ว่าเขาเป็นโรคอะไร) การให้ก�าลังใจผู้ป่วยให้ถามค�าถามเป็น 

ขั้นตอนแรกในการสร้างการมีส่วนร่วม

กำรส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกำรดูแลตัวเอง

ผู้ป่วยที่มีความกระตือรือร้นในการรักษาโรคเรื้อรัง มักจะได้ผลลัพธ์

ของการรักษาดีกว่ากลุ่มที่ขาดความกระตือรือร้น [15-17] ผู้ป่วยและ

ครอบครัวสามารถรบัรูถ้งึโอกาสในการมีส่วนร่วมกับการป้องกันเหตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ โดยท�ากิจกรรมการสร้างความตระหนัก (การรับรู้) และ

การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ ผู้ให้บริการสุขภาพควร

ให้ก�าลังใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดเกี่ยวกับความวิตกกังวลในเรื่อง

ความปลอดภัยของเขา
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กลวิธีและรูปแบบการสอน
หวัข้อน้ีสามารถแบ่งเป็นส่วนๆ ได้ เพือ่ท่ีจะน�าเข้าไปรวมกับหลกัสูตร

ที่มีอยู่แล้วหรือสามารถจะสอนเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวก็ได้ หากหัวข้อนี้ถูก

สอนเป็นหวัข้อหนึง่ต่างหาก มีวธิกีารสอนแบบต่างๆ ดังทีอ่ธบิายข้างล่างนี้

กำรบรรยำยอย่ำงเดียว/อย่ำงมีปฏิสัมพันธ์ 

ใช้สไลด์ทีแ่นบมาด้วยเป็นแนวทางในการสอนหวัข้อนีท้ัง้หมด สไลด์

พาวเวอร์พอยท์สามารถน�ามาใช้หรือมาดัดแปลงใช้กับเคร่ืองฉายข้ามศีรษะ 

เริ่มการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา และถามนักศึกษาให้ระบุบางประเด็นที่อยู่

ในเรื่องนั้น

กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย 

นักศึกษาหนึ่งคนหรือมากกว่าเป็นผู้น�าเสนอหัวข้อนี้ และเป็นผู้น�า

การอภิปรายในประเด็นต่างๆท่ีมีอยู่ในหัวข้อนี้ นักศึกษาอาจท�าตามข้อ

ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในหัวข้อนี้และน�าเสนอเนื้อหา ติวเตอร์ท่ีเป็นผู้อ�านวยความ

สะดวกการเรียนการสอนนี้ควรท�าความคุ้นเคยกับเนื้อหา เพื่อท่ีจะได้เพิ่ม

ข้อมูลของระบบการดูแลและสภาพแวดล้อมทางคลินกิของสถานบริการนัน้

กำรฝึกหัดในสถำนกำรณ์จ�ำลอง 

มีสถานการณ์จ�าลองแบบต่างๆ ท่ีสามารถพัฒนาข้ึนมาได้เก่ียว

กับเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์และความจ�าเป็นที่จะต้องรายงานและการ

วิเคราะห์ความผิดพลาด การเล่นแสดงบทบาทสมมติที่เกี่ยวข้องกับการ

อภิปรายระหว่างผู้ป่วยและนักศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ สามารถรวม

สถานการณ์ทีน่กัศกึษาไม่มีข้อมูลท่ีผูป่้วยต้องการ หรือสถานการณ์ทีผู่ป่้วย

ร้องเรียนนักศึกษา การเล่นแสดงบทบาทสมมติสามารถน�ามาใช้เป็นการ

สรุปตอนจบของนักศึกษาที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

กิจกรรมกำรสอนอื่นๆ

มีหลากหลายวธิทีีจ่ะให้เกิดการอภปิรายประเด็นต่างๆ ของหวัข้อนี้ 

มีคุณค่ามากทีจ่ะมีผูป่้วยมาพดูกับนกัศึกษาถงึประสบการณ์ต่อระบบบริการ
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สขุภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทีเ่กีย่วข้องกับประเด็นเฉพาะทีก่ล่าวถงึในคูมื่อ

หลักสูตรนี้ กิจกรรมการสอนอื่นๆ ที่เน้นถึงประเด็นเฉพาะท่ีอภิปรายใน

หัวข้อนี้ มีดังข้างล่างนี้

การเรียนเกีย่วกับเรือ่งกฎหมายและจรยิธรรมทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกับการเปิด

เผยภายหลังการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ตัวอย่างส่วนใหญ่ของคู่มือหลักสูตรนี้มาจากประเทศออสเตรเลีย 

สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามกฎหมายและความคาดหวัง

ทางวัฒนธรรมในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการเปิดเผยก็ต่างกนัไปในแต่ละประเทศ

• ดูที่ข้อความจริยธรรมของสมาคมวิชาชีพของประเทศของตนเอง

ว่ากล่าวถึงเร่ืองการเปิดเผยว่าเป็นอย่างไรและเปรียบเทียบกับ

สมาคมวิชาชีพของท่าน

• หาองค์กรที่เป็นผู้แทนผู้บริโภคของประเทศของท่าน

• มองหาในส่ือท้องถิ่นของท่านส�าหรับเรื่องที่ผู ้ป ่วยได้รับค�า

พิพากษาว่าผู้ป่วยถูก

• เชิญสมาชิกขององค์กรรับประกันภยัความผดิจากวชิาชพีในสาขา

ของท่านมาพูดคุยถึงความผิดพลาดที่พบบ่อยและกลวิธีท่ีจะลด

ความผิดพลาดนั้น

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อค�าร้องเรียนของผู้ป่วย T6

• เชิญแพทย์อาวุโสมาพูดเก่ียวกับเร่ืองการจัดการต่อการร้องเรียน

ว่าท�าอย่างไรในการปฏิบัติงานของเขา

• ใช้กรณศีกึษาในหวัข้อนีห้รือกรณจีริงทีเ่กิดขึน้ในพืน้ท่ีของท่านให้

นักศึกษาเขียนการกล่าวค�าขอโทษ

• กรณีศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเป็นเท่าใดที่

บริษัทประกันหรือครอบครัวจะต้องจ่าย ตัวอย่างเช่น การตกงาน 

การรักษาที่ยังต้องได้รับต่อหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิต

• ถามบุคลากรวิชาชพีสขุภาพอย่างไม่เป็นทางการว่าเขาคิดอย่างไร

เก่ียวกับการให้ผู ้ป่วยท�าการร้องเรียน ฝึกฝนข้อถกเถียงกับ

นักศึกษาคนอื่นๆว่าท�าไมการฟังเสียงผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ดีได้
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• เชิญผู้ป่วยที่เคยเก่ียวข้องกับกระบวนการร้องเรียนมาพูดถึง

ประสบการณ์ของเขา

การเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารและการเปิดเผย

จัดนักศึกษาเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อยและให้นักศึกษาคนหนึ่งแสดง

เป็นผู้ป่วยและอีกคนเป็นแพทย์ที่จะสื่อความผิดพลาด หลังจากการฝึกหัด

การเล่นบทบาทสมมุติให้สรุปกับนักศึกษาเพื่อดูว่าเขารู้สึกอย่างไรและเขา

ได้เรียนอะไร อีกวิธีหนึ่งคือถามนักศึกษาถึงการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ป่วย

และผู้ให้บริการสุขภาพที่เขาเองหรือครอบครัวได้ประสบมาเองวิธีการสอน

ที่มีประสิทธิภาพคือการน�าผู้ป่วยหรือสมาชิกของครอบครัวท่ีเคยได้รับ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มาคุยกับนักศึกษา ผู้ป่วยเป็นครูท่ีดีในการสอน

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

การเรียนเกี่ยวกับการสร้างพลังอ�านาจให้กับผู้ป่วย

จดันกัศกึษาเป็นคูห่รือเป็นกลุม่ย่อยเพือ่รวบรวมข้อมูลจากผูป่้วยถงึ

เร่ืองการดูแลทีท่�าให้เขารู้สกึปลอดภยัและในทางตรงกันข้ามการดูแลท่ีรู้สกึ

ไม่ปลอดภัย อกีวิธคืีอนกัศึกษาคู่หนึง่คุยกบัผูป่้วยว่าวิธใีดท่ีเขารู้สึกว่ามีส่วน

ช่วยให้ตัวเขาปลอดภัย (เช่น การตรวจสอบการให้ยา) ต่อมาให้นักศึกษา

กลับมารวมกลุ่มและน�าเสนอสิ่งที่ได้พูดคุยมา

การเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะทางวัฒนธรรม

ในกลุ่มย่อยถามนกัศกึษาว่าผูใ้ห้บรกิารสขุภาพควรสือ่สารกับผูป่้วย

อย่างไรในกรณีท่ีผูป่้วยมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกนั โดยการเสนอสถานการณ์

ตวัอย่างหนึง่ทีผู่ป่้วยถกูคุกคามชวิีต (เช่น มะเร็ง) อภปิรายกันว่าวฒันธรรม

ที่ต่างกันมีผลต่อวิธีการที่จะบอกผู้ป่วยอย่างไร

ท�าการฝึกหัดซ�้ากับผู้ป่วยท่ีเคยได้รับเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์

อภิปรายกับนักศึกษาว่าวัฒนธรรมท่ีต่างกันผู ้ป ่วยจะตอบสนองต่อ

เหตุการณ์นั้นอย่างไร
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กิจกรรมส�าหรับนักศึกษาในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ

• ตามผู้ป่วยไปตลอดเส้นทางของการเข้ารับบริการ

• ตามผู้ให้บริการสุขภาพท่ีขอให้ผู้ป่วยยินยอมรับการผ่าตัดและ

สะท้อนกลับถงึการปฏิบัตใินส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับความยินยอมทีไ่ด้

รับโดยการบอกกล่าว

• ให้นกัศกึษาใช้เวลาหนึง่วันอยูก่บับุคลากรวิชาชีพอืน่อกีวิชาชีพหนึง่ 

(แพทย์  พยาบาล  นกักายภาพบ�าบัด  ทนัตแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์ 

เภสัชกร นักโภชนาการ และล่าม) ส�ารวจถึงวิธีการที่บุคลากร 

วิชาชีพหนึ่งๆ นั้นผูกพันกับผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างไร

• ถามนกัศกึษาทีมี่ปฏิสัมพนัธ์กับผูป่้วยเพือ่หาข้อมูลถงึมุมมองของ

ผู้ป่วยต่อการเจ็บป่วยหรือสภาพของเขา

• ถามนักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ให้ถามผู้ป่วยเสมอว่า สาม

สิง่ทีมี่ประโยชน์ท่ีสดุและสามส่ิงท่ีคณุต้องการเปลีย่นการดูแลท่ีคณุ

ก�าลังได้รับหรือได้รับแล้วคืออะไร

• ถามนักศึกษาให้ถามถึงสถาบันหรือสถานบริการของตนเองว่า มี

กระบวนการหรือทีมสอบสวนและการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์หรือไม่ ให้นกัศกึษาขออนญุาตจากผูน้เิทศทีเ่ก่ียวข้องเพือ่

จะขอสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้หากเป็นไปได้

• ถามนักศึกษาว่าสถานบริการที่ปฏิบัติงานมีการประชุมเร่ืองการ

ป่วยและการเสยีชีวิตหรือมีกลุ่มทบทวนเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์

หรือไม่

• ต้องการให้นักศึกษาพูดกันเองถึงความผิดพลาดท่ีเขาได้สังเกต

เหน็ในสถานบรกิารทีป่ฏิบัตงิานโดยใช้วธิกีารทีไ่ม่มีเรือ่งการต�าหนิ

• ถามนักศึกษาให้สอบถามถึงข้อก�าหนดที่เป็นมาตรฐานการรักษา

ที่ใช้โดยเจ้าหน้าท่ีในสถานบริการที่ปฏิบัติงาน และให้นักศึกษา

ถามว่าแนวทางนี้ถูกเขียนมาได้อย่างไร และเจ้าหน้าที่รู้เก่ียวกับ

แนวทางนี้หรือไม่ รู้วิธีใช้หรือไม่และรู้ว่าเม่ือใดที่จะเบี่ยงเบนจาก

แนวทางนั้น

• ถามนกัศกึษาให้เขยีนรายงานสะท้อนถงึผลกระทบของเหตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
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กรณีศึกษา
กำรยอมรับควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ

กรณีศึกษานี้อธิบายถึงการตอบสนองต่อความคลาดเคล่ือนทางยา

ในสถานบริการส�าหรับผู้สูงอายุ (ดูหัวข้อที่6) T6

แฟรงค์ (Frank) อยู่ในสถานบริการผู้สูงอายุ คืนหนึ่งพยาบาลให้

อินซูลินแก่แฟรงค์ ทั้งท่ีเขาไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน พยาบาลรู้ว่าตนเอง

ท�าผิดทันทีและรีบแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นมาช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้

ได้บอกแฟรงค์และครอบครัว สถานบริการรีบส่งแฟรงค์ไปยังโรงพยาบาล

ทนัท ีเขาได้รับดูแลสงัเกตอาการจนหายดี ก่อนทีจ่ะส่งกลับมาสถานบรกิาร

ผู้สูงอายุ พยาบาลได้เร่ิมท�าการเปิดเผยทันทีถึงการให้ยาผิดภายหลัง

เหตกุารณ์นี ้พยาบาลได้เข้ารบัการฝึกอบรมเพือ่ลดการเกดิความผดิพลาด

ท�านองเดียวกันนี้อีกในอนาคต

อภิปราย

- ให้นักศึกษาอ่านกรณีข้างต้นและอธิบายถึงข้อดีของการกระท�าที่

ซื่อตรงของพยาบาลจากมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัว สถาน

บริการผู้สูงอายุ พยาบาลที่เกี่ยวข้องและการจัดการ

แหล่งข้อมูล: Open disclosure. Case studies. Health Care Complaints 

Commission, 2003, 1:16-18. Sydney, New South Wales, Australia.

ควำมส�ำคัญของกำรรับฟังมำรดำ

กรณนีีแ้สดงให้เหน็ความส�าคัญของการดูแลผูป่้วยแต่ละคนและการ

รับฟังความวิตกกังวลของผู้ป่วยและครอบครัว

ราเชล (Rachel) เล้ียงลูกเพยีงคนเดียวคลอดลูกชายเม่ือตัง้ครรภ์ได้ 

37 สัปดาห์ น�้าหนักแรกเกิด 2,700 กรัม เป็นการคลอดปกติ พยาบาลแจ้ง

ว่าแม่และเด็กสบายดีหลังการคลอดหนึ่งชั่วโมง

การให้นมแม่เริ่มหลังคลอด 6 ชั่วโมง พยาบาลแจ้งแพทย์ว่ามีความ
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ล�าบากในการให้นมและเด็กดูหลับมากเกนิไป กฎของโรงพยาบาลให้มารดา

กลับบ้าน 36 ชั่วโมงหลังคลอด แม่จึงถูกเตรียมให้กลับบ้าน

แพทย์ A บอกราเชลว่าทุกอย่างเป็นปกติและลูกตัวเหลืองเล็กน้อย 

ซึ่งจะหายไปได้เองภายใน 2-3 วัน เพราะว่าเหลืองไม่ได้มีสาเหตุจากเลือด

แม่และเลือดลูกเข้ากันไม่ได้ (ซึ่งสาเหตุนี้การหายจากตัวเหลืองจะใช้เวลา

นานกว่า) แต่อาการเหลืองน่าจะเกิดจากการดูดนมแม่ ซึ่งจะดีขึ้นใน 2-3 

วันส�าหรับเด็กที่สุขภาพดีเช่นนี้

แพทย์อีกท่านหนึ่ง แพทย์ B บอกให้ราเชลกลับมาโรงพยาบาลใน  

1 สัปดาห์ ในขณะทีอ่ยู่ท่ีบ้าน การให้นมแม่ยังคงให้ค่อนข้างล�าบาก อาการ

ตวัเหลืองมากข้ึน ราเชลรู้สึกกลัวจงึรีบพาลูกไปท่ีห้องฉกุเฉนิ 72 ชัว่โมงหลัง 

คลอด แพทย์ทีห้่องฉกุเฉนิไม่ได้ชัง่น�า้หนกัเด็กแต่ส่งตรวจบิลิรูบิน ผลได้ 13.5 

มิลลิกรมั% (231 ไมโครโมลต่อลติร) แพทย์แจ้งว่าสงูส�าหรับเด็กอาย ุ3 วนั แต่

ไม่น่าวติก แนะน�าให้ราเชลกลับมาในอกีหนึง่สปัดาห์และกล่าวอย่างตดิตลกว่า 

ลูกเป็นปกตไิม่ต้องวิตกกังวล ฉนัรู้ว่าฉันพดูอะไรเพราะฉนัเป็นหมอ

อีก 2-3 วันต่อมาเด็กดูดนมทกุชัว่โมงคร่ึงและราเชลรูส้กึว่าไม่มีน�า้นม 

เพือ่นของราเชลทีไ่ม่มีลูกบอกเธอว่า “หากหมอบอกเธอว่าทกุอย่างเป็นปกติ 

ทุกอย่างก็น่าต้องเป็นปกติไม่ต้องกังวล”

เม่ือเด็กอายุได้สิบวัน ราเชลพาลูกไปโรงพยาบาลตามค�าแนะน�า

แพทย์ B ซึ่งพบว่าน�้าหนักลดไป 20% และระดับบิลิรูบิน 35 มิลลิกรัม% 

และมีอาการของสมองอักเสบจากบิลิรูบิน

คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงพยาบาลได้ท�าการศึกษาเพื่อ

ท�าความเข้าใจว่าสถานการณ์ที่ป้องกันได้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ค�าถาม

- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นและ ณ ที่จุดไหน ควร

ท�าอะไรที่จะป้องกันเหตุการณ์นี้และเมื่อใด

ในการทีไ่ม่หยบิยกความวติกกังวลของผูป่้วยและผูดู้แล ถงึแม้ว่าไม่

ได้แสดงออกมาด้วยวาจาให้ชัดเจน เป็นทักษะส�าคัญที่จ�าเป็นที่จะต้องฝึก

ท�าให้เป็น ผู้ป่วยและสมาชิกของครอบครัวสามารถถูกเอาออกจากความ
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สนใจเพราะเห็นว่าเขาวิตกกังวลมากเกินไป อย่างไรก็ตามเราไม่ควรที่จะ

ละเลยความวิตกกังวลของเขาและเราควรรับฟังและรับทราบความวิตก

กังวลอย่างจริงจงั ไม่ควรทีจ่ะให้ผู้ป่วยและครอบครัวรู้สกึว่าความวติกกังวล

เป็นสิ่งไม่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools 

working group. Case supplied by Professor Jorge Martinez, Project 

Leader and Functional Analyst, Universidad Del Salvador, Buenos 

Aires, Argentina.

จดหมำยจำกผู้ป่วย

จดหมายน�าเสนอมุมมองของผู้ป่วยจากประสบการณ์ท่ีเธอประสบ

จากโรงพยาบาล

ฉันช่ือ อลิส (Alice) อายุ 25 ปี ฉันมีอาการปวดท้องมา 6 วัน  

ฉันรู้สึกกลัวมากเพราะว่าเมื่อ 1 ปีก่อน น้องสาวของฉันมาด้วยอาการเช่น

นี้และขณะนี้เธอเป็นมะเร็งล�าไส้และก�าลังได้รับการรักษา

ฉันตัดสินใจมาโรงพยาบาลเพื่อต้องการไม่ให้ครอบครัวฉันกลัว  

ฉนัมาถงึโรงพยาบาลแต่เช้ามืด ฉนัไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรและจะไปพบใคร ซึง่

เป็นคร้ังแรกในการมาโรงพยาบาลของฉนั ฉนัเหน็ว่าทุกคนอยู่ในอาการเร่ง

รีบและยุ่งยากและดูไม่เป็นมิตร บางคนตกใจกลัวเหมือนกัน

ฉันหายใจเข้าลึกๆ และถามหญิงสาวคนหนึ่งที่มองหน้าฉันและยิ้ม 

ฉันถามว่าแผนกทางเดินอาหารไปทางไหน เขาหัวเราะเล็กน้อยและพูดว่า 

“ฉันเป็นนักศึกษาและฉันก็หลงทางเช่นกัน เรามาหาทางไปด้วยกันฉันไป

ที่เดียวกับเธอ” เธอพูดว่า “ท�าไมเราไม่ไปถามแผนกประชาสัมพันธ์” 

ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดีและฉันรู้สึกข้ึนมาทันทีว่าฉันได้รับการ

ปกป้อง คนที่ฉันคิดว่าเป็นผู้ให้บริการสุขภาพได้อยู่กับฉันแล้ว

เรามาถงึแผนกประชาสมัพนัธ์ และพบว่ามีคนรออยูม่าก บางคนก�าลงั

ตะโกน บางคนโกรธมาก และมีคนให้ข้อมูลเพียงคนเดียว ลูซี่ (Lucy) 

นกัศึกษาคนนัน้กล่าวว่า “เราคงไม่ได้ไปไหนแน่หากเราพยายามจะถามท่ีนี”่ 
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ฉันแนะน�าว่าเราลองเดินตามแผ่นป้ายบอกทางที่ฉันเห็นตรงทางเข้า

โรงพยาบาลจะดีหรือไม่

หลังจากที่ฝ่าฝูงคนออกมาได้ เราได้มาถึงทางเข้าโรงพยาบาล และ

ในทีสุ่ดเราก็มาถงึแผนกทางเดินอาหาร ลซูีก่ล่าวว่า “โอ้ใช่แล้วทีน่ีเ่อง ขอให้

คุณถามพยาบาลที่นั่น ส่วนฉันจะไปที่ห้องเรียนของฉัน โชคดีนะ”

พยาบาลบอกฉนัว่า ฉนัไม่ควรมาแผนกนีโ้ดยตรง คณุควรไปทีแ่ผนก

ฉกุเฉนิก่อนและเขาจะเป็นคนตดัสินใจให้ท่านไปแผนกไหนต่อ ดังนัน้ฉนัจงึ

ไปยังห้องฉุกเฉินพบว่ามีคนรออยู่มาก มีคนบอกฉันว่าฉันต้องรอ “คณุควร

มาเช้ากว่าน้ี” พยาบาลกล่าว (ฉนัมาถึงแต่เช้าแล้วนะ ฉนัค้านในใจ)

ในที่สุดฉันได้พบแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปท่านหน่ึงที่ส่ังเอกซเรย์และ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่มีใครพูดอะไรกับฉัน ในขณะนั้นฉันรู้สึกกลัว

มากกว่าเมื่อตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาปวด

ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งวัน จากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เม่ือสิ้นสุด 

ของวัน แพทย์ท่านหนึ่งเดินมาหาฉันและบอกฉันเพียงไม่ก่ีค�าว่าฉันปกติ 

ไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลและแล้วฉันก็เริ่ม “หายใจได้อีกครั้ง”

ฉันอยากจะบอกผู้บริหารโรงพยาบาลว่าเขาควรรับรู้ว่าคนทุกคน

ที่มาโรงพยาบาลแม้ว่าจะไม่มีโรคที่ร้ายแรงอะไรจะรู้สึกเครียดและไม่สบาย 

เราอยากได้คนมาดูแลเรา คนที่จะเข้าใจเร่ืองของเราและเข้าใจความรู้สึก

ของเรา ว่าท�าไมเราจึงรู้สึกแย่เช่นนั้น เราต้องการการสื่อสารที่ชัดเจน

ระหว่างผูป้ฏิบัตงิานและผูป่้วยเราต้องการข้อมูลท่ีชดัเจนว่าเราจะใช้บริการ

ของโรงพยาบาลได้อย่างไร ฉันเข้าใจว่าคุณไม่สามารถรักษาให้ทุกคนหาย

ได้ (ด้วยความโชคร้าย) ท่านไม่ใช่พระเจ้าแต่ฉนัแน่ใจว่าท่านสามารถมีความ

เป็นเพื่อนกับผู้ป่วยได้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าแพทย์และพยาบาลมีอ�านาจด้วย 

ค�าพูด ลักษณะท่าทางและความเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ป่วย เขาก็

สามารถท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายได้

โปรดอย่าลืมอ�านาจน้ีซ่ึงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก 

ส�าหรับมนุษย์ปุถุชนที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล

ด้วยความนับถือ

อลิซ
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อภิปราย

- ให้นักศึกษาอภิปรายว่าเขาสามารถพูดถึงความวิตกกังวลของ

ผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง

 

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools 

working group. Case supplied by Professor Jorge Martinez, Project 

Leader and Functional Analyst, Universidad Del Salvador, Buenos 

Aires, Argentina.

อุปสรรคด้ำนภำษำ

กรณีศึกษาน้ีเก่ียวข้องกับอปุสรรคด้านภาษาในส�านกังานทนัตแพทย์ 

ตัวอย่างนี้ การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างผู ้รักษาและผู ้ป่วย 

(อุปสรรคด้านภาษา) น�าไปสู่ความซึมเศร้าทางอารมณ์ของผู้ป่วย

ผู้ชายอายุ 18 ปี มาพบทันตแพทย์พร้อมกับมารดาเพื่อการอุดฟัน 

ทนัตแพทย์วินจิฉยัว่าฟันกรามด้านขวาซีแ่รกผมุากและหลังจากทีเ่อกซเรย์

ดูแล้ว เขาบอกแก่ผู้ป่วยว่าต้องรักษารากฟันก่อน 

ทันตแพทย์เร่ิมท�าการรักษารากฟันโดยการหาต�าแหน่งท่ีแน่นอน

ของคลองรากฟัน เห็นได้ชัดว่าผู้ป่วยมีความฝังใจว่าเขาคงถูกอุดฟันตาม

ปกติ ทันทีทันใดที่ทันตแพทย์เข้าถึงรากประสาทฟันที่ไวต่อความเจ็บปวด 

ผู้ป่วยสะดุ้งขึ้นมาด้วยความปวด ต่อมาผู้ป่วยเร่ิมรู้สึกไม่ดี กล่าวหาว่า

ทันตแพทย์รักษาไม่ดี ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาต่อและออกจากคลินิกไปลง

ทะเบียนร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ท่ีหน่วยอ�านวยการรับเร่ืองร้องเรียน

ของสถานบรกิารนัน้ ณ ทีจ่ดุนัน้จงึได้ทราบว่าผูป่้วยพูดภาษาองักฤษไม่ได้ 

ยกเว้นเพียงบางค�า เช่น ค�าว่า “โอเค” และ “ขอบคุณ” ผู้ป่วยและมารดายัง

คงร้องเรียนต่อไปว่าทันตแพทย์ไม่ได้สือ่สารอย่างมีประสทิธภิาพ เช่นเดียว

กับที่ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าท�าหัตถการอะไร
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ค�าถาม

- ปัจจยัอะไรบ้าง ทีท่�าให้ทนัตแพทย์รู้ได้ว่าผูป่้วยเข้าใจภาษาองักฤษ

หรือไม่

- ปัจจยัอะไรบ้าง ทีป้่องกันผูป่้วยและมารดาพดูออกมาก่อนเร่ิมการ

รักษา

แหล่งข้อมูล: This case study was provided by Shan Ellahi, Patient 

Safety Consultant, Ealing and Harrow Community Services, National 

Health Service, London, UK.

กำรคลอดที่บ้ำน

กรณีนี้ได้อธิบายถึงความส�าคัญที่จะน�าสมาชิกของครอบครัวเข้ามา

ร่วมด้วยในการตัดสินใจในการบริการสุขภาพ

มาเรีย (Maria) ท้องลูกคนที่สอง เธอคลอดลูกคนแรกโดยไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน ท้องที่สองนี้เธอได้รับการดูแลขณะตั้งครรภ์โดยผดุงครรภ์ท่าน

หนึ่ง ผลการตรวจปกติทุกคร้ังและเม่ืออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ มาเรียและ

ผดุงครรภ์ได้วางแผนการคลอดกัน มาเรียบอกว่าต้องการคลอดที่บ้านแต่

สามีเธอไม่ม่ันใจ ผดุงครรภ์อธบิายว่า การคลอดทีบ้่านสามารถท�าได้เพราะ

ที่ผ่านมาผลการตรวจเป็นปกติทุกอย่างและมาเรียก็เคยคลอดมาแล้วไม่มี

ปัญหา

เม่ือมาเรียตั้งครรภ์ได้ 39 สัปดาห์ มดลูกเริ่มบีบตัว เธอโทรเรียก 

และผดุงครรภ์ก็ได้มาท่ีบ้าน เธอคลอดง่ายมากเพียงสองชั่วโมงเท่านั้น

ปากมดลูกของเธอเปิดหมด เม่ือมาเรียเริม่เบ่งคลอด ผดุงครรภ์พบว่า อตัรา

การเต้นของหัวใจเด็กช้าลง เธอให้มาเรียนอนตะแคงซ้ายและหยุดเบ่ง  

ห้านาทต่ีอมาอัตราการเต้นของหัวใจเด็กก็ดีข้ึน และหวัของเด็กก็โผล่ออกมา 

หนึง่นาทต่ีอมาเด็กผูห้ญงิก็คลอดออกมาทัง้แม่และเด็กเป็นปกตหิลงัคลอด

หนึ่งชั่วโมง

วันรุ่งขึ้นผดุงครรภ์มาเยี่ยมมาเรียและสามีที่บ้าน เขาพูดถึงการ

คลอด สามีของมาเรียพูดว่า ผดุงครรภ์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก แต่เขา
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ยังคงขวัญเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเต้นหัวใจของลูก เขาไม่ต้องการการ

คลอดที่บ้าน

ค�าถาม

- ผดุงครรภ์สามารถตรวจและให้ข้อมูลจนท�าให้มาเรียม่ันใจว่าจะ

คลอดที่บ้านได้อย่างไร

- ญาติ ในกรณีนี้สามีสามารถเกี่ยวข้องได้อย่างไรในการตัดสินใจที่

จะเลือกว่าคลอดที่ไหน

- วิธีการที่ดีที่ผดุงครรภ์จะพูดกับสามีถึงความวิตกกังวลของเขา

 

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Marianne Nieuwenhuijze, RM MPH, 

Head, Research Department, Midwifery Science, Faculty of Midwifery 

Education and Studies, Zuyd University, Maastricht, The Netherlands.
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accessed 21 February 2011).
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การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
รายละเอียดของการประเมินอยู่ในคู่มือการสอน (ส่วน A) อย่างไร

ก็ตามวธิกีารประเมินต่างๆ ท่ีเหมาะสมส�าหรับหวัข้อนีไ้ด้แก่ การเขยีนเรียง

ความ, MCQ, shortBAQ, CBD และการประเมินตนเอง นกัศกึษาควรได้รับ

การส่งเสริมให้ท�าแฟ้มสะสมผลงานส�าหรับการเรียนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานคือ เม่ือนักศึกษาจบการฝึกอบรม

แล้ว เขายังมีบันทึกของกิจกรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยทั้งหมดของเขา 

นกัศกึษาสามารถทีจ่ะน�ามาใช้ในการสมัครงาน และในการประกอบวชิาชพี

ในอนาคต

การประเมินความรู้เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและการให้

ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาประกอบด้วย

• แฟ้มสะสมผลงาน

• CBD

• สถานี OSCE 

• เขียนการสังเกตเกี่ยวกับระบบสุขภาพ (โดยทั่วไป) และโอกาสที่

จะเกิดความผิดพลาด

• ข้อความท่ีสะท้อนให้เหน็เก่ียวกับบทบาทของผูป่้วยในโรงพยาบาล

หรือคลินิก ผลที่ตามมาของการดูแลผู้ป่วยแบบสั่งให้ปฏิบัติตาม 

บทบาทของแพทย์อาวุโสในกระบวนการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่าง

เปิดเผยตรงไปตรงมาและ/หรือบทบาทของผูป่้วยในฐานะท่ีเป็นครู

การประเมินอาจท�าได้ทัง้ระหว่างกลางและสิน้สุด การให้คะแนนเป็น

ได้ตั้งแต่แบบ พอใจ/ไม่พอใจ (ดูแบบฟอร์มในส่วน B ภาคผนวกที่ 2)

มีความส�าคัญที่จะน�าผู้ป่วยมาร่วมในทีมประเมินด้วย

การประเมินการสอนหัวข้อนี้
การประเมินเป็นส่ิงส�าคญัในการทบทวนการสอนเป็นไปอย่างไรและ

การปรับปรุงให้ดีข้ึนจะท�าอย่างไรดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) ส�าหรับสรุปหลัก

การประเมินที่ส�าคัญ
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สไลด์ของหัวข้อที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการ

ถามค�าถามนกัศึกษาเกีย่วกับระบบบริการสขุภาพในเร่ืองต่างๆ ซึง่จะท�าให้

สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้ เช่น วัฒนธรรมการ

ต�าหนิ ธรรมชาติของความผิดพลาดและวิธีการจัดการแก้ปัญหาของภาค

อุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ส�าหรับหัวข้อท่ี 8 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู ้สอนสามารถ

ถ่ายทอดเนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้

สไลด์ทั้งหมดและเป็นการดีที่สุดท่ีจะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ

สอนในชั่วโมงนั้น
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ค�าน�า
เสยีงสะท้อนทีส่ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาลได้รับจากสถาน

พยาบาลต่างๆ คือต้องการผู้จบการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภัยท่ีเพียงพอในการที่จะรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ สามารถร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความ

ปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วยร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพของสถาน

พยาบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่สุดที่

เป็นไปได้

ด้วยตระหนักในความส�าคัญดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงได้

ประมวลองค์ความรู้ กรณีศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในเร่ืองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยข้ึน เพื่อให้ประเทศต่างๆ น�าไป

ประยกุต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เป็นสิง่ท่ีช่วยให้สถาบนัการศกึษา

สามารถเริ่มต้นจัดการศึกษาในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

สถาบันขอขอบคณุผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุท่าน ทีมี่ส่วนในการแปลและ

เรยีบเรยีงคู่มือฉบับนีเ้ป็นภาษาไทย ซึง่ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ได้

เกิดการตั้งประเด็นค�าถาม ค้นหาค�าตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไป

ด้วย

สถาบันหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดการศึกษา

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วย ทั้งในสถาบันการ

ศึกษาและสถานพยาบาลต่างๆ เป็นทรัพยากรพื้นฐานส�าหรับการต่อยอด
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นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมต่อกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างได้ผล และส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย เป็นระบบที่น่าไว้วางใจส�าหรับสังคมสืบไป
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ที่มาของการแปล
เหตุใดจึงมี WHO Patient Safety Curriculum Guide ฉบับภาษาไทย

Patient Safety หรือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่

ส�าคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์ทั่วโลก ประเทศไทยถึงแม้มีการ

พัฒนาในระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีช่องว่างใน

ระบบการบรกิารสขุภาพในเร่ืองการพฒันาระบบความปลอดภยัของผูป่้วย

ตลอดมา รวมถึงเม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการให้เกิดบริการทาง

สาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

การพัฒนาเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ความปลอดภัยอันน�ามาซึ่งประโยชน์และคุณค่าส�าคัญในระบบบริการ

สขุภาพนัน้ ควรเริม่ปลูกฝังแนวคดิและความส�าคญัเร่ือง Patient Safety ให้

กับบุคลากรทางสาธารณสุขตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาให้มีความตระหนัก

ในเร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยว่าเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีต้องค�านงึถึงตลอดเวลา

ของการท�างาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการ

เรียนการสอนเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อยและไม่เป็นระบบ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 

มีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็น

ที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคล่ือน

วัฒนธรรมคุณภาพ (change catalyst) โดยวัตถุประสงค์ของ สรพ. ที่

ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 นอกจากด�าเนินการด้านการประเมินและ

รับรองแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีดี
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มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ ครอบคลุมการสร้างความร่วมมือ 

กับภาคส่วนต่างๆท้ังในและต่างประเทศ ด้วยบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว รวม

ถึงประสบการณ์จากการพัฒนาและเยี่ยมส�ารวจเพื่อประเมินและรับรอง

สถานพยาบาลมากว่า 20 ปี สรพ.จะได้รับเสียงสะท้อนจากบุคลากรทาง

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ที่ต้องการให้มีการเรียนการสอนบุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาให้มี

ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยก่อนมาปฏิบัติงานจริง

กับผู้ป่วย สรพ.จึงเริ่มประสานด�าเนินการเพื่อจะน�าความรู้แนวคิดเร่ือง

ดังกล่าวเข้าสู่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาซ่ึงพบว่าหลักสูตรการ

เรียนการสอนเร่ืองดงักล่าว มีการพฒันาอย่างเป็นสากลโดยองค์การอนามัย

โลกซึง่ให้ความส�าคัญเร่ืองการศึกษาเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัของการพฒันา

เรื่อง Patient Safety 

เดือนกรกฎาคม 2556 สรพ.ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก

เพื่อขอเข้าร่วม WHO Patient Safety Program ในส่วน Education for 

Safer Care ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โดยได้มีการ

ท�าหนงัสือลงนามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง องค์การอนามัยโลก และสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการแปล WHO Patient 

Safety Curriculum Guide: Multi-Professional Edition ในเดือนกันยายน 

2556 เพือ่เผยแพร่และน�ามาประยกุต์ใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน

ในประเทศไทย และให้การสนบัสนนุ Dr Agnès Leotsakos Leader, Patient 

Safety Education and Global Capacity Building จาก องค์การอนามัยโลก 

มาสื่อสารลักษณะของหลักสูตรรวมถึงตัวอย่างหลักสูตรในเดือน มกราคม 

2557 และน�าทีมจากองค์การอนามัยโลกมาท�า Workshop: Training for 

the Trainer ที่ประเทศไทยในเดือน กันยายน 2557 ส่วนการแปลหลักสูตร

เป็นภาษาไทยนัน้ สรพ.ได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม และ 

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม เป็นผู้ด�าเนินการแปลและเรียบเรียง

การขับเคล่ือนในสถาบันการศึกษา สรพ.ใช้วิธีการขับเคลื่อนใน

แนวราบผ่านกลยุทธ์ Share-Chain-Shape-Change โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
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SHARE: สรพ.มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังโดย 

เริ่มจากการเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ

พยาบาล ร่วมประชุมครั้งแรกเม่ือ เดือนธันวาคม 2556 เพื่อรับฟังและแลก

เปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการน�าแนวคิด

เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีสถาบันการศกึษาเข้าร่วมในคร้ังแรก 

จ�านวน 39 สถาบันการศึกษา (แพทย์ 25 ทันตแพทย์ 1 เภสัชกร 6 และ 

พยาบาล 18) จากการแลกเปลี่ยนคร้ังแรกพบว่า หลายสถาบันมีการน�า

แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและมีความสนใจจะน�า

แนวทางหลักสูตรขององค์การอนามัยโลกไปเรียนรู้เพื่อบูรณาการแบบ

สหสาขาวิชาชีพ จึงสนับสนุนให้มีการแปลหลักสูตรดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

โดยให้สรพ.เป็นผู้ประสานงานกลาง และได้น�าแนวคิดการเรียนการสอน

เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมต่างๆ 

เช่น การประชุมของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ

การประชุมของพยาบาล เป็นต้น เมื่อมีสถาบันการศึกษาสนใจแนวคิดเพิ่ม

มากข้ึน จงึเกิดการสร้างวงแลกเปลีย่นเรียนรู้อกีคร้ังในเดือน มกราคม 2557 

ร่วมกับ Dr Agnès Leotsakos โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเพิ่มเป็น  

115 สถาบันการศึกษา และได้มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากการแลก

เปล่ียนเรียนรู้โดยตวัแทนสถาบันทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยสรุปดังนี ้ทุกสถาบัน

การศกึษาเหน็ด้วยกับการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพือ่พฒันาแนวทาง

การน�า WHO Patient Safety Curriculum Guide มาประยุกต์ใช้ โดยควร

แปลเนือ้หาหลักสตูรดังกล่าวเป็นภาษาไทย และควรมีการด�าเนนิการจดัการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

(Training for the Trainer) ร้อยละ 94 เห็นด้วยกับการน�าเรื่องคุณภาพและ

ความปลอดภัยมาบูรณาการในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นหลักสูตรปกติ และควรมีองค์กรกลางที่

ประสานด�าเนินการเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 78 เสนอว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะในการสอนเรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วย ร้อยละ 77 เห็นด้วยกับการ

พัฒนาเป็นหลักสูตรแบบสหสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 75 เห็นว่าควรเริ่มมีการ

เรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยในผู้ป่วยตั้งแต่การเรียนการสอนของ
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นกัศกึษาทางด้านสาธารณสขุตัง้แต่ช้ันปีที ่1 แต่ปัจจบุนัมีเพยีง ร้อยละ 9 ของ

สถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเร่ืองดังกล่าว

เป็นหลักสูตรปกติ

CHAIN: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สรพ.เป็นผู้ประสานงาน

กลางเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เร่ิม

ต้นด้วยการมีเครือข่ายอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกันช่วย

ตรวจทานการแปลหนังสือคู่มือหลักสูตรโดยมี รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม 

เป็นหัวหน้าทีมการแปล เกิดการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในกลุ่ม

คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะทันตแพทย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงมีการลงนามความร่วม

มือในปฏิญญาว่าด้วย “การจัดการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย ส�าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข” โดยกระทรวงสาธารณสุข องค์กร

ทีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบวชิาชพี สถาบันการศกึษา และสรพ. ร่วมกันแสดง

เจตจ�านงแสดงความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนการบูรณาการเร่ืองคุณภาพและ

ความปลอดภัยเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรสาธารณสุข 

ตามแนวทางในหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยที่องค์การอนามัยโลก

จัดท�าขึ้น และมีการตั้งคณะกรรมการกลางในการขับเคลื่อนและติดตาม

ประกอบด้วยตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสถาบันการ

ศกึษาทีส่มคัรใจเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการบรูณาการเรือ่งดงักล่าวในการ

เรียนการสอน 133 สถาบัน

SHAPE: มีการเผยแพร่คู่มือหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการเพื่อน�าไปศึกษา ประยุกต์ และบูรณาการในการเรียน

การสอนอย่างอิสระตามบริบทของแต่ละสถาบัน ในเบ้ืองต้นมีสถาบันการ

ศึกษาได้ทดลองออกแบบการน�าไปประยุกต์ใช้ถึง 98 สถาบัน และจะมี

การตดิตามการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป รวมถึงมีการวางแนวทางการ

ออกแบบ หลักสูตร เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับประเทศไทยจากคณะกรรมการกลาง

CHANGE: มีแนวทางการติดตามการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลลัพธ์

จากการน�าแนวคิด และเนื้อหาหลกัสูตร WHO Patient Safety Curriculum 

Guide ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล
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ปัจจบัุนสถาบันการศกึษาทุกแห่งมีเนือ้หาวชิาการและความรู้ในทาง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนมาก แต่ในชีวิตจริงของการท�างาน

ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขมีเร่ืองราวเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้อีก

มากมายเช่นกัน เพื่อสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในบทบาทหน้าที่คือการดูแลผู้ป่วยให้

ได้รบัการดูแลทีเ่หมาะสม ถกูต้องและปลอดภยัโดยการท�างานร่วมกันแบบ

สหสาขาวิชาชีพ และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนากระบวนการดังกล่าว

อย่างต่อเนือ่ง เนือ้หาในหลักสตูร WHO Patient Safety Curriculum Guide 

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีเป้าหมายเพือ่ให้บุคลากรทางสาธารณสขุทกุสาขา

วิชาชีพ สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ทุกคน เพราะเป็นเนื้อหาท่ีสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการท�างานซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและ

การเห็นความส�าคัญจากทุกภาคส่วน โดยสรพ.พร้อมเป็นผู้ประสานงาน

กลางในการขับเคล่ือนบูรณาการให้เกิดการเรียนการสอนในสถาบันการ

ศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรซึง่เป็นกุญแจส�าคญัของระบบสาธารณสขุให้เรียน

รู้และเข้าใจรวมถึงตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของ

ประชาชนตลอดไป

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รองผู้อ�านวยการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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ค�าชี้แจงวิธีการแปล
ผู้อ่านเป้าหมาย

การแปลได้ค�านงึถงึผูอ่้านเป็นส�าคัญ เดิมเข้าใจว่ามีแต่กลุ่มนกัวชิาการ

และนกัศกึษา แต่จากการประชมุมีความเหน็ว่าควรให้เจ้าหน้าทีท่กุระดับอ่าน

เข้าใจได้ด้วย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม จึงแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด 

(ดูการแปลค�าศัพท์ในภาคผนวกที่ 3) แต่บางค�าแปลแล้วอาจสงสัยค�าเดิม

จึงวงเล็บค�าเดิมไว้ด้วย

วิธีการแปล

1. พยายามให้ตรงกับความหมายเดิมให้มากที่สุด แต่ถ้าแปลตรง 

อ่านแล้วเข้าใจยาก จึงดัดแปลงเป็นส�านวนไทยๆ

2. การแปลนี ้มิได้มีจดุมุ่งหมายทีจ่ะบัญญตัศิพัท์ แต่ต้องการสือ่สาร

เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจจงึพยายามค้นความหมายเท่าทีมี่ใช้อยู ่ค�าท่ียงั

ไม่มีการบัญญัติไว้ได้ใช้ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบการแปล

1. It is …แปลเป็นภาษาไทยไม่ใช้ค�าว่า “มัน” ใช้ค�าอื่นแทนตาม

ความเหมาะสม

2. ปี ใช้เป็น ค.ศ.ท้ังหมด เพราะจะเข้ากับประโยคท่ีใช้ เช่น late 1990

3. เครื่องหมายวรรคตอน

 คอมมา ใช้เท่าที่จ�าเป็น

 Colon (“ : ”) ใช้ในกรณีที่ค่ันข้อความที่เป็นหัวข้อกับเนื้อหาท่ี

ตามมา Semicolon, full stop ไม่ใช้
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4. การเว้นวรรคของค�าว่า “เช่น” เว้นทั้งหน้าและหลังค�านั้นๆ

5. หน่วยวัดใช้ค�าเต็มทั้งหมด เช่น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้น 

  ในตาราง

6. การใช้ค�าภาษาไทยที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

 “เม่ือไหร่” เป็น “เม่ือใด”, “เท่าไหร่” เป็น “เท่าใด”, "ถ้า" เป็น "หาก"

7. “บุคลากรสุขภาพ” ใช้ค�าว่า “ผู้ให้บริการสุขภาพ”

 “งานดูแลสขุภาพ” ใช้ค�าว่า “งานบรกิารสขุภาพ” เพือ่ให้สอดคล้อง

กัน

ข้อวิตกกังวล

1. อาจแปลผิดความหมาย

2. อาจแปลชื่อคน เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้อง 

3. อาจแปลค�าศัพท์เฉพาะของสาขาต่างๆ ผิด

4. อาจมีความผดิพลาดทางเทคนคิ เนือ่งจากมีการแก้ไขหลายรอบมาก

เป้าหมายสูงสุดของการแปล

ทีมงานมีเจตนารมณ์ให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาและมุ่งเน้นการน�าไปใช้

เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป่้วย สร้างคุณภาพให้ระบบสขุภาพของประเทศ 

และมีความเป็นหนึ่งเดียวโดยร่วมมือกัน 

ทีมงานตั้งใจให้เนื้อหาและค�าแปลถูกต้อง และไม่ให้มีที่พิมพ์ผิด 

จึงช่วยกันตรวจแก้ไขหลายรอบ หากมีการใช้ภาษาที่มีข้อขัดแย้งหรือม่ีท่ี 

ผดิพลาด ขอให้ผูอ่้านให้ขอเสนอแนะมาตามอเีมล์ข้างล่าง เพือ่น�าไปปรับปรุง

ในการพิมพ์ครั้งต่อๆไป และใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เป้าหมายในอนาคต

1. เป็นหนังสือท่ีมีชีวิต มีการปรับปรุงเพิ่มเติมที่เป็นบริบทของ

คนไทยเข้าไป

2. หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานของการแปลค�าต่างๆที่จะใช้ต่อไป
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ผู้แปลและเรียบเรียง

รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.สมพนธ์ ทศันยิม ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
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บทน�ำต่อหัวข้อที่ 9-11
การน�าความรู้สู่การปฏิบัติ: 
การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
หตัถการทีร่กุล�า้ และความปลอดภัย
ในการใช้ยา

หวัข้อทัง้สามนีเ้หมาะท่ีสุดทีจ่ะสอนเม่ือนกัศกึษาก�าลังฝึกปฏิบัตงิาน

ในสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน ดังเช่น โรงพยาบาล คลินิก หรือ

สถานบริการในชุมชน

ส่วนใหญ่ของคูมื่อหลักสูตรนีเ้ป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับนกัศกึษา อย่างไร

ก็ตามหากไม่น�าความรู้ใหม่เหล่านี้ไปใช้ในสถานท่ีปฏิบัติงาน ก็จะมีการ

เปล่ียนแปลงน้อยมากในคุณภาพของการดูแลท่ีจะให้โดยนักศึกษาและ

ผูใ้ห้บริการสขุภาพหรือทีจ่ะได้รับโดยผูป่้วย นกัศึกษาจ�าเป็นต้องฝึกปฏิบัติ

โดยใช้เทคนคิและพฤตกิรรมท่ีอธบิายในคูมื่อหลักสตูรนี ้ทัง้สามหวัข้อนี ้การ

ควบคุมการตดิเชือ้ หตัถการท่ีรุกล�า้ และความปลอดภยัในการใช้ยา ถกูพฒันา

ขึน้มาจากมุมมองในเร่ืองของความปลอดภยัของผูป่้วย และแนวทางปฏิบัตทิี่

มีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ล่าสดุ หวัข้อเหล่านีอ้อกแบบมาเพือ่ให้นกัศึกษามีความ

สามารถมากทีสุ่ด ทีจ่ะน�าแนวคิดและหลักการความปลอดภัยมาใช้ในขณะที่

ปฏิบัตงิานในชมุชน โรงพยาบาล คลนิกิ หรือสถานอืน่ๆ ก่อนทีจ่ะสอนหวัข้อนี้ 

นกัศกึษาควรอ่านแนวคิดทีน่�าเสนอในหวัข้อก่อนหน้านีโ้ดยเฉพาะหวัข้อ เร่ือง

การปฏิบัตงิานเป็นทมี การคิดอย่างเป็นระบบและความผดิพลาด
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หัวข้อท่ี 4 การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม มีความส�าคัญ

ก่อนการเรียนในแต่ละหวัข้อของสามหวัข้อนี ้การตอบสนองทีเ่หมาะสมต่อ

ประเด็นท่ีน�าเสนอในแต่ละหวัข้อเหล่านีข้ึน้อยูก่บัสมาชกิของทมีผูใ้ห้บรกิาร

สขุภาพทุกคน (รวมทัง้นกัศกึษา) การรู้ความเก่ียวข้องและความส�าคัญของ

การส่ือสารท่ีถกูต้องและครบถ้วนกับบุคคลอืน่ๆ รวมทัง้ผูป่้วยและครอบครัว

ของผู้ป่วย นักศึกษาสามารถท�าความคุ้นเคยกับเทคนิคต่างๆ ดังเช่น การ

ตรวจสอบ การท�ารายการตรวจสอบ การสรุปก่อนเร่ิมงาน การสรุปตอนเสร็จ

งาน การให้ความเห็นกลับคืน และการรับและการส่งเวรในเวลาที่เหมาะสม 

ในขณะท่ีปฏิบัติงานกับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย เม่ือนักศึกษาเห็น

ความเกี่ยวข้องของเทคนิคเหล่านี้ นักศึกษาก็มักจะใช้เป็นประจ�า

หวัข้อท้ังสามนีเ้กีย่วข้องกันเป็นอย่างมากกบัการน�าคู่มือทีเ่หมาะสม 

และเป็นทางการมาใช้ เม่ือนกัศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของคูมื่อและรู้ว่าท�าไม

ถึงมีความส�าคัญต่อการบริการสุขภาพ เขาจะเข้าใจถึงผลลัพธ์ท่ีดีข้ึนของ

ผู้ป่วย ซ่ึงขึ้นอยู่กับสมาชิกของทีมดูแลที่ท�าตามแผนการรักษาเดียวกัน 

คู่มือนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยการจัดการในการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานที่ดี

ทีส่ดุทีมี่อยู่ การปฏิบัตโิดยใช้การใช้หลกัฐานท่ีได้ศกึษามาแล้วเพือ่ลดความ

หลากหลายในการปฏิบัติและลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วย มีหลักฐานมากมายที่

แสดงให้เห็นว่าการใช้คู่มือปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างเหมาะสมสามารถลด

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ [1, 2]

เอกสารอ้างอิง

1. Clinical evidence [web site]. London, British Medical Journal 

Publishing Group Ltd, 2008 (http://www.clinicalevidence.bmj.com; 

accessed 26 November 2008).

2. Institute of Medicine. Crossing the quality chasm: a new health 

system for the 21st century. Washington, DC, National Academies 

Press, 2001.
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หัวข้อที่ 9
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ส�าหรับหัวข้อนี้ ขอขอบคุณงานขององค์การอนามัยโลก เรื่อง ความ

ท้าทายของโลกคร้ังแรกในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย: การดูแลทีส่ะอาด

คือการดูแลทีป่ลอดภยักว่า (First Global Patient Safety Challenge: Clean 

Care is Safer Care)

ตับอักเสบซี: การใช้กระบอกฉีดยาซ�้า
กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้กระบอกฉีดยาซ�้าเกิดขึ้นได้ง่าย

 แซม (Sam) เพศชายอายุ 42 ปี ถกูตรวจโดยการส่องกล้องทีค่ลินกิแห่งหนึง่ ก่อน

ทีจ่ะถกูส่องกล้อง แซมถกูฉดียานอนหลับ แต่หลายนาทีต่อมาพยาบาลสงัเกตเหน็ว่า แซม

ยังไม่ค่อยหลับจงึได้ฉดียาเพิม่ให้อกี พยาบาลผู้นีใ้ช้กระบอกฉดียาเดิมดูดยาจากขวดเดิม

และฉีดให้แซม การส่องกล้องด�าเนินไปตามปกติ หลายเดือนต่อมาแซมมีอาการตับโต 

ปวดท้อง อ่อนเพลียและตัวเหลืองและได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

 ศนูย์ควบคมุและป้องกันโรค (CDC) ได้รับการตดิต่อเนือ่งจากพบว่ามีผูป่้วยเป็น

โรคตบัอักเสบอีก 84 รายท่ีมีความเกีย่วข้องกับคลินกิแห่งเดียวกันนี ้เชือ่ว่ายานอนหลบัเกิด

การปนเป้ือนเชือ้จากกระบอกฉดียา เม่ือดูดยาจากขวดยา เชือ้ไวรัสจงึเข้ามาในกระบอกฉดียา 

บุคลากรทางการแพทย์จ�านวนมากเหน็ว่าการใช้กระบอกฉดียาเดิมกับผูป่้วยรายเดมิ (และ

กระบอกฉดียาท่ีใช้แล้วกับขวดยานอนหลบัท่ีใช้ร่วมกัน) เป็นสิง่ทีป่ฏิบัตกัินอย่างแพร่หลาย

แหล่งข้อมูล: Sonner S. CDC: syringe reuse linked to hepatitis C outbreak. Reno, NV, The 
Associated Press, 16 May 2008.
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บทน�า-การควบคุมการติดเชื้อมีความส�าคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 1

โรคติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และพบการเกิดโรคทั้ง

โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้าอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเกิดการเจ็บป่วยที่

รุนแรงจากเชื้อเอชไอวี (human immunodeficiency virus: HIV) เชื้อไวรัส

ตับอักเสบบี ซี และดี ท�าให้จุดเน้นในการควบคุมการติดเชื้อเปลี่ยนแปลง

ไป ในอดีตการควบคุมการติดเชื้อเน้นการป้องกันผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งขณะได้รับการผ่าตัด แต่ในปัจจุบันการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

และประชาชนในชุมชนมีความส�าคัญเท่าๆ กัน การแพร่กระจายเชื้อใน

สถานพยาบาลส่งผลกระทบต่อประชาชนนับร้อยล้านคนท่ัวโลก การติด

เชื้อส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความทนทุกข์ทรมาน และท�าให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรง

พยาบาลนานขึน้ ผูป่้วยทีเ่กิดการตดิเชือ้ต้องทกุข์ทรมานจากการเกดิความ

พิการอย่างถาวร และมีผู้ป่วยจ�านวนมากต้องเสียชีวิต การติดเชื้อจุลชีพที่

ด้ือต่อยาทีใ่ช้รักษาปัจจบัุนเพิม่ขึน้ การตดิเชือ้ท่ีได้รับจากการบริการสขุภาพ

ท�าให้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การที่ผู้ป่วยต้องอยู่

โรงพยาบาลนานขึ้น และจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลที่ซับซ้อนย่ิงขึ้น ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ท�าให้ผู้ให้บริการ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ 

และรัฐบาล หันมาให้ความสนใจการป้องกันการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเก่ียวกับอุบัติการณ์การติดเชื้อจาก

โรงพยาบาลทั่วโลกได้น�าเสนอในกล่อง B.9.1 บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ผู้ป่วย และประชาชนในชุมชนทุกคน มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การลดการปนเปื้อนของมือและเคร่ืองมือ นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์และ

นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ จ�าเป็นต้องรู้วิธีการท�าให้อุปกรณ์การ

แพทย์ปราศจากเชื้อ และเทคโนโลยีที่จะท�าให้อุปกรณ์การแพทย์ปลอดภัย

ต่อการน�ามาใช้กับผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องให้ความส�าคัญกับการ

ป้องกันการตดิเช้ือซึง่เป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญของโปรแกรมความปลอดภยั

ของผู้ป่วย หัวข้อนี้ได้กล่าวถึงการเกิดการติดเชื้อระหว่างคนสู่คน (cross-

infection) ระบุกิจกรรม และพฤติกรรม ที่จะน�าไปสู่การลดอุบัติการณ์ของ

การติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ 
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กล่อง B.9.1. การติดเช้ือทีไ่ด้รบัจากการบรกิารสุขภาพ: ขนาดของปัญหาและค่าใช้จ่าย

• ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว พบการติดเชื้อท่ีได้รับจากการบริการสุขภาพ 5-15% ของ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ 9-17% ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในหอ

ผู้ป่วยวิกฤต [3]

• ในแต่ละปีเกิดการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพประมาณ 5 ล้านคร้ัง ใน

โรงพยาบาลในทวีปยุโรป ส่งผลให้ผูป่้วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน รวม 25 ล้านวนั [3]

• ในประเทศอังกฤษ ในแต่ละปีพบผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ

มากกว่า 100,000 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ

มากกว่า 5,000 ราย [3]

• ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณการอุบัติการณ์การเกิดการติดเช้ือท่ีได้รับจากการ

บริการสุขภาพ 4.5% ในปี ค.ศ. 2002 และพบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ได้

รับจากการบริการสุขภาพประมาณ 100,000 ราย [3]

• ไม่มีข้อมูลจากประเทศที่ก�าลังพัฒนา แต่พบความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อที่ได้รับ

จากการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากหลายการศึกษาพบความชุกของการติด

เชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพคิดเป็น 15.5% และอาจสูงถึง 47.9 ต่อ 1,000 วัน 

ที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล (patient-days) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย

วิกฤต [4]

• ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแผลผ่าตัดในประเทศที่ก�าลังพัฒนา สูงกว่าประเทศที่พัฒนา

แล้วเป็นอย่างมาก อุบัติการณ์การติดเชื้อในภาพรวมคิดเป็น 5.6 ครั้ง ต่อการผ่าตัด 

100 ครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ [4]

• ข้อมูลจากยุโรปแสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพก่อให้เกิด

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงปีละ 13-24 พันล้านยูโร [3]

• ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2004 ประมาณ 6.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ [3]
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ค�าส�าคัญ

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การท�าความสะอาดมือ การ

แพร่กระจายเช้ือ การแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน การติดเชื้อท่ีได้รับ

จากการบริการสุขภาพ การด้ือยาต้านจุลชีพ เชื้อด้ือยาหลายขนาน เชื้อ

สแตปออเรียสที่ด้ือยาเมทิซิลิน เทคนิคปลอดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อ

แบบมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ของการเรียน 2

แสดงให้เห็นผลกระทบที่รุนแรงจากการด�าเนินการป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพในสถานบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทีมบริการสุขภาพทราบ

ว่า จะมีส่วนช่วยลดความเสีย่งต่อการปนเป้ือนเชือ้และการตดิเชือ้ เพือ่เพิม่

ความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้อย่างไร

ผลลัพธ์ของการเรียน: ความรู้และการปฏิบัติ
การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือเป็นการน�าวิชาจุลชีววิทยามาใช้

ในการปฏิบัติงานทางคลินิก และความส�าเร็จขึ้นอยู่กับความรู้ทางทฤษฎี

ของวิชาจุลชีววิทยา ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติงานทางคลินิกท่ีปลอดภัยและ

การสั่งยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวัง

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3

นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้

• ขอบเขต/ขนาดของปัญหา

• สาเหตหุลักและชนดิของการตดิเชือ้ท่ีได้รับจากการบริการสขุภาพ

• วิธีการแพร่กระจายของการติดเชื้อในสถานบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุข

• หลักการส�าคัญและวิธีในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ได้

รับจากการบริการสุขภาพ
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เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 4 5

นักศึกษาจ�าเป็นต้อง

• ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน

• ปฏิบัติตามวิธีการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออื่นๆ ตามที่

ก�าหนด

• ปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ

• ควรได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

• ใช้และก�าจัดเสื้อคลุมและเครื่องมืออย่างเหมาะสม

• รู้ว่าควรปฏิบัตอิย่างไรเม่ือสมัผสักับเลือดหรือผลิตภณัฑ์จากเลือด

• ใช้และก�าจัดของมีคมอย่างเหมาะสม

• ปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบแก่ผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ

• ให้ความรู้แก่สมาชิกของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ

• ส่งเสริมให้ผูอ้ืน่ปฏิบตัติามหลักการป้องกนัการตดิเชือ้แบบมาตรฐาน

เพือ่ป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ท่ีได้รับจากการบริการสขุภาพ

• เข้าใจผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกิจ และจติใจของผูป่้วยจากการ

ตดิเชือ้ท่ีได้รับจากการบริการสขุภาพและให้การดูแลอย่างเหมาะสม

• สามารถที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับการติดเช้ือที่ได้

รับจากการบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

ขนาดของปัญหา

ความเร่งด่วน 6

ดังที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ การติดเชื้อท่ีได้รับจากการบริการ

สขุภาพส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูป่้วยทัว่โลก รวมทัง้ครอบครัว

สังคมและระบบสุขภาพ อัตราการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพยัง

คงสูง แม้ว่าความตระหนักจะเพิ่มข้ึน และมีการด�าเนินการในการลดการ

ติดเชื้อมากขึ้น การติดเชื้อเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย

ชนิดต่างๆ รวมทั้งเชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัส (เช่น เอชไอวี และตับ

อักเสบบี) อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาท�าให้เกิดปัญหาในการดูแลรักษาสมัย
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ใหม่ ในปัจจุบันยาปฏิชีวนะมักใช้ไม่ได้ผล และมากกว่า 70% ของเชื้อ

แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการติดเชื้อท่ีได้รับจากการบริการสุขภาพด้ือต่อยา

ที่ใช้ในการรักษาอย่างน้อยหนึ่งชนิด เชื้อด้ือยาที่พบในโรงพยาบาล เช่น 

เช้ือสแตปออเรยีสทีด้ื่อต่อยาเมทซิลิิน (MRSA) และเชือ้เอนเตอโรคอคคสัที่

ด้ือต่อยาแวนโคมัยซนิ (VRE) เป็นเชือ้ทีรั่กษายากมากทีส่ดุ ซึง่หมายความ

ว่าผู้ป่วยท่ีได้รับเชื้อเหล่านี้จะต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน และได้รับยาท่ี

ไม่ค่อยได้ผล มีพิษมากกว่าและแพงกว่า ผู้ป่วยบางรายไม่หายจากการ

ติดเชื้อ บางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาว เนื่องจากการเลือกยาท่ีผิด

มารักษา หรือได้รับการรักษาด้วยยาที่ถูกต้องล่าช้า ความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีผลกระทบสูง

วัณโรคด้ือยาหลายขนานเป็นปัญหาส�าคัญ เน่ืองจากยาที่เคยใช้ใน

การรักษาไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ การแก้ปัญหาที่สามารถน�าไป

ปฏิบัติได้มีอยู่แล้ว การติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพเป็นปัญหาใน

สถานพยาบาลปฐมภูมิและในชุมชน

การปฏิบัติหลายอย่างที่ควรถูกน�าไปใช้เพื่อหลีกเล่ียงการปนเปื้อน 

การก�าจัดเชื้อจุลชีพจากเครื่องมือและสิ่งแวดล้อม และป้องกันการแพร่

กระจายเชือ้จากคนไปสูค่น การใช้วธิกีารหลายๆ วธิร่ีวมกัน ช่วยให้สามารถ

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความซับซ้อนในการรักษาท�าให้การควบคุม

การติดเชื้อเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ผู้ให้บริการสุขภาพต้องใช้วิธีการต่างๆ ในการป้องกันเช้ือโรคชนิด

ต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมด้วยมิใช่แค่โรงพยาบาล เม่ือนักศึกษาปฏิบัติงานใน

หอผู้ป่วย ที่คลินิก หรือเยี่ยมบ้าน นักศึกษาอาจท�าให้เกิดการแพร่กระจาย

เชือ้ได้เช่นเดียวกับผูใ้ห้บริการสขุภาพอืน่ๆ เชือ้ด้ือยามักพบในโรงพยาบาล

เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจแพร่กระจายในสถานบริการระดับอื่นๆ ที่ผู้ป่วยไปรับ

การรักษาได้

ความเชือ่มโยงระหว่างการท�าความสะอาดมือ และการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรคเป็นทีท่ราบกันดี 200 ปีมาแล้ว ข้อมูลต่างๆ แสดงให้เหน็ว่า การ

ท�าความสะอาดมือเป็นวิธีการท่ีปฏิบัติได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลด

การติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ
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ภาระทางเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการดูแลและรักษาผูป่้วยท่ีเกิดการตดิเชือ้ทีไ่ด้

รับจากการบริการสุขภาพ เป็นภาระส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณ

ด้านสาธารณสุขของทุกประเทศ รวมทั้งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ของผู้ป่วยและครอบครัว ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าในปี ค.ศ. 2004 

ความสญูเสยีจากการตดิเชือ้ทีไ่ด้รับจากการบริการสขุภาพเป็นเงนิประมาณ 

6.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ [5] ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากการ

ใส่สายสวนหลอดเลือด การติดเชื้อแผลผ่าตัด และปอดอักเสบจากการใช้

เครื่องช่วยหายใจ ประมาณว่ามากกว่า 5,500 ดอลล่าร์สหรัฐต่อการติดเชื้อ

หน่ึงคร้ัง การติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือดจาก

เช้ือสแตปออเรียสที่ด้ือต่อยาเมทิซิลิน มีค่าใช้จ่ายท่ีอาจสูงถึง 38,000 

ดอลล่าร์ต่อการตดิเชือ้หนึง่ครัง้ [6] ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายใน

การท�าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ 1 ปอนด์สเตอร์ริงค์ช่วยประหยดัค่า

ใช้จ่ายยาไทโคพลานิน (teicoplanin) ได้ 9-20 ปอนด์สเตอร์ริงค์ [7] ค่าใช้

จ่ายเหล่านี้เป็นสัดส่วนที่สูงมากของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ 

และในประเทศก�าลังพัฒนาสัดส่วนยิ่งสูงกว่าในประเทศพัฒนาแล้ว [4]

การตอบสนองของทั่วโลก 7

เนื่องจากปัญหาการติดเช้ือท่ีได้รับจากการบริการสุขภาพเป็น

วิกฤตทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงได้รณรงค์รักษาชีวิตด้วยการท�าความ

สะอาดมือ (Save Lives: Clean Your Hands) ชี้ให้เห็นอัตราการเกิด

การติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพท่ีสูงขึ้นทั่วโลก จุดเน้นหลักของ

การรณรงค์น้ีคือ การส่งเสริมการท�าความสะอาดมือให้ดีข้ึนในทุกสถาน

บริการสุขภาพทัว่โลก โดยน�าข้อแนะน�าจากแนวทางการท�าความสะอาดมือ

ในสถานบริการสุขภาพขององค์การอนามัยโลกไปใช้ (WHO Guideline on 

Hand Hygiene in Health Care) [1] นอกจากนีอ้งค์การอนามัยโลกยังได้จดั

ท�าสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในการท�าความสะอาดมือ

ศนูย์ควบคมุและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกาก�าลังรณรงค์การ

ป้องกันการด้ือยา การรณรงค์นีมี้จดุมุ่งหมายท่ีจะป้องกนัการเกดิการด้ือยา

ของเชื้อในสถานบริการสุขภาพโดยการใช้กลวิธีต่างๆ ส�าหรับป้องกันการ
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ติดเชื้อ การวินิจฉัยและการรักษาการติดเชื้อ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างชาญ

ฉลาด และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ การรณรงค์มุ่งเป้าไปที่

แพทย์ผู้ให้การรักษา ผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล ผูป่้วยล้างไต ผูป่้วยผ่าตดั ผูป่้วยเด็กทีเ่ข้ารบัการรกัษา

ในโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นเวลานาน [8]

สถาบันเพือ่การปรับปรงุการบริการสขุภาพ (Institute of Healthcare 

Improvement: IHI) ได้ท�าการรณรงค์ ‘5 ล้านชีวิต’ [9] โดยมีเป้าหมายที่จะ

ลดการติดเชื้อสแตปออเรียสท่ีด้ือต่อยาเมทิซิลิน โดยการน�าเอากลวิธีการ

ป้องกันหลัก 5 ข้อมาใช้ดังนี้

1. การท�าความสะอาดมือ

2. การท�าลายเช้ือบริเวณท่ีให้การรักษาผูป่้วยและอปุกรณ์การแพทย์

3. การเฝ้าระวังโดยการตรวจเพาะเชื้อ

4. การป้องกันการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและผู้มีเชื้อก่อนิคมแต่ไม่ได้

เกิดโรค (colonized)

5. การปฏิบัติตามแนวทางการใส่สายสวนหลอดเลือดด�าส่วนกลาง

และการใช้เครื่องช่วยหายใจ

จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 ประเทศต่างๆ รวม 124 ประเทศ

ได้ลงนามปฏิญาณกับองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการติดเชื้อท่ีได้รับจาก

การบริการสุขภาพ [10] และมีการรณรงค์เก่ียวกับการท�าความสะอาดมือ 

43 ครั้งทั้งในระดับชาติและระดับโรงพยาบาลในประเทศต่างๆ เพื่อป้องกัน

การติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ [11]

การป้องกัน (Precautions)

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่

แนวทางการป้องกันการสมัผัสเลือดและสารคัดหลัง่ เพือ่ป้องกันผูใ้ห้บริการ

สขุภาพจากการตดิเชือ้เอชไอวีจากการปฏิบัตงิาน การป้องกันทีอ่อกแบบมา

เพือ่ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้เอชไอว ีเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี และเชือ้

ที่มีอยู่ในกระแสโลหิตอื่นๆ ในขณะปฐมพยาบาลหรือดูแลผู้ป่วย ตามหลัก

การของการป้องกันการติดเชื้อแบบสากล (universal precautions) ถือว่า 
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เลือดและสารน�้าจากร่างกายของผู้ป่วยทุกคนมีเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับ 

อกัเสบบี และเช้ือตดิต่อทางเลือดอืน่ๆ [12] การป้องกันประกอบด้วยการใช้

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดปากและจมูก เสื้อคลุม เครื่อง

ป้องกันตา ที่เหมาะสมตามความเสี่ยง และการท�าความสะอาดมือ รวมทั้ง

การป้องกันการบาดเจ็บจากการถูกเข็มต�าทั้งในผู้ป่วยและบุคลากร

ค�าแนะน�าในการป้องกันการติดเช้ือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน (standard precautions) และการ

ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือตามหนทางการแพร่เชือ้ (transmission-based 

precautions)

การป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน (standard precautions)

การป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน ปฏิบัติเม่ือให้การดูแลผู้ป่วย 

ทุกรายในสถานบริการสุขภาพ ไม่ว่าจะสงสัยหรือยืนยันว่าผู้ป่วยมีการ

ติดเชื้ออยู ่ การป้องกันนี้เป็นมาตรการแรกในการป้องกันการติดเชื้อ 

โดยถือว่าเลือดและสารน�้าจากร่างกายอื่นๆ สารคัดหล่ัง และส่ิงขับถ่าย 

ยกเว้นเหงื่อ อาจมีเชื้อโรคท่ีสามารถแพร่กระจายได้ การป้องกันเหล่านี้

ประกอบด้วยการท�าความสะอาดมือ การสวมถงุมือ เส้ือคลุมผ้าปิดปากและ

จมูกแว่นตาหรือเครือ่งป้องกันใบหน้าข้ึนอยูกั่บความเส่ียง และการปฏิบัตใิน

การฉดียาทีป่ลอดภยั รวมทัง้เคร่ืองมือหรอือปุกรณ์อืน่ๆ ในบริเวณทีใ่ห้การ

ดูแลผูป่้วย ทีอ่าจปนเป้ือนเลือดหรือสารน�า้จากร่างกายท่ีอาจมีเชือ้โรคต้อง

จดัการอย่างเหมาะสมเพือ่ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ การป้องกันการแพร่

กระจายเชือ้จากการไอจาม (ทีจ่ะอธบิายต่อไปในหวัข้อนี)้ เป็นส่วนหนึง่ของ

การป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน

การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ (Transmission-based precautions)

การป้องกันการแพร่กระจายเชือ้วธินีี ้ใช้เม่ือให้การดูแลผูป่้วยทีท่ราบ

แน่ชัดว่าติดเชื้อ หรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อ หรือมีเชื้อก่อนิคมอยู่ในร่างกาย

โดยท่ีไม่ได้เกิดโรค (colonized) ในสถานการณ์เช่นนี้มีความจ�าเป็นท่ีต้อง

มีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขณะผู้ป่วย

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะยังไม่ทราบชนิดของเชื้อ จึงต้องป้องกัน
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การแพร่กระจายเชื้อตามแต่ละกลุ่มอาการของโรค และเชื้อที่เป็นไปได้ใน

การท�าให้เกดิโรคจนกว่าจะทราบผลการตรวจ การป้องกันการแพร่กระจาย

เชื้อด้วยวิธีนี้แบ่งออกได้เป็น 3 แบบคือ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

จากการสัมผสั การป้องกันการแพร่กระจายเชือ้จากฝอยละอองน�า้มูกน�า้ลาย 

และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ การป้องกันแต่ละวิธีจะ

อธิบายรายละเอียดในตอนต่อไป

การติดเช้ือทีไ่ด้รบัจากการบรกิารสุขภาพ-สาเหตุและหนทางการแพร่

กระจายเชื้อ 8

การติดเชื้อท่ีได้รับจากการบริการสุขภาพเกิดจากการติดเชื้อ

แบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา เชื้อเหล่านี้อาจมาจากคนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผู้ท่ีเป็นแหล่งของเช้ืออาจเป็นผูป่้วย บุคลากร หรือผูม้าเยีย่มผูป่้วย ผูท่ี้ก�าลัง

ติดเชื้อที่มีอาการแล้ว (active infections) หรือไม่มีอาการ (asymptomatic 

infections) ผู้ที่อยู่ในระยะฟักตัวของเช้ือ หรือมีเชื้ออยู่ในร่างกายโดยที่ไม่

เกิดโรค บุคคลเหล่านีเ้ป็นแหล่งทีท่�าให้เกิดการตดิเชือ้ทีไ่ด้รับจากการบริการ

สขุภาพได้ เชือ้ท่ีอยูใ่นร่างกายของผูป่้วยก็เป็นสาเหตขุองการตดิเชือ้ทีไ่ด้รับ

จากการบริการสุขภาพ แหล่งของเชื้อจากสิ่งแวดลอ้มประกอบด้วย อาหาร 

น�้า และยาที่ปนเปื้อน (เช่น น�้าเกลือ) ซึ่งมักเป็นสาเหตุการระบาดที่เกิดขึ้น

ในผู้ป่วยเป็นจ�านวนมาก

การติดเชื้อจะเกิดขึ้นเม่ือเชื้อแพร่กระจายจากแหล่งของเชื้อไปยัง

ผู้ทีมี่ความไวต่อการตดิเชือ้ (susceptible) ซึง่เชือ้สามารถเพิม่จ�านวน เจรญิ

อยู่ตามร่างกาย หรือท�าให้เกิดโรค

เช้ือโรคสามารถแพร่กระจายได้หลายวิธีในสถานบริการทางการ

แพทย์และสาธารณสุข ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

การแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสทางตรง

การแพร่เชือ้จากคนสูค่นเกิดขึน้ได้เม่ือเชือ้จากเลือด หรือจากสารน�า้

ในร่างกายอื่นๆ ของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายของบุคลากร โดยสัมผัสกับเยื่อบุ

หรือผิวหนังที่มีแผล (ผิวหนังที่ถูกของมีคมบาดหรือมีรอยถลอก)
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การแพร่กระจายเชื้อทางอ้อม

การติดเชื้ออาจเกิดจากการสัมผัสอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ปรอท

วัดไข้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีเชื้อปนเปื้อนจากการท�าลายเชื้อที่ไม่เพียงพอ 

รวมทัง้ของเล่น ซึง่บุคลากรใช้กับผูป่้วยรายหนึง่แล้วน�าไปใช้กับผูป่้วยรายอืน่ 

การแพร่กระจายเชื้อวิธีนี้เป็นการแพร่เชื้อที่พบบ่อยที่สุด

การแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน�้ามูกน�้าลาย

ฝอยละอองน�้ามูกน�้าลายซึ่งอาจมีเชื้อก่อโรคอยู่ด้วย ถูกปล่อยออก

มาจากผู้มีเชื้อโดยการไอ จาม หรือพูด รวมทั้งการท�าหัตถการต่างๆ เช่น 

การดูดเสมหะ การใส่ท่อช่วยหายใจ ฝอยละอองเหล่านี้ออกจากผู้ท่ีมีเชื้อ

ไปสัมผัสเยื่อบุของผู้ที่มีความไวต่อการเป็นโรคในระยะใกล้กัน การใช้ 

ผ้าปิดปากและจมูกสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยวิธีนี้ได้

การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

การแพร่กระจายเชือ้ทางอากาศของโรคตดิเชือ้ เกิดขึน้โดยการกระจาย 

ของเช้ือท่ีมีอนภุาคเล็กมากท่ีล่องลอยอยูใ่นอากาศ (airborne droplet nuclei) 

หรืออนุภาคเล็กๆ ท่ีมีเชื้อก่อโรคแฝงอยู่ ซึ่งสามารถอยู่ในอากาศได้เป็น

เวลานาน (ได้แก่ สปอร์ของเชื้อแอสเปอจิลรัส และเชื้อไมโคแบคทีเรียม 

ทิวเบอร์คิวโลซิส) เช้ือเหล่านี้สามารถแพร่กระจายไปได้ไกลโดยกระแส

อากาศ และอาจมีผู้สูดหายใจเอาเชื้อเข้าไปโดยไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับ

แหล่งของเชื้อ

การติดเชื้อทางผิวหนัง

การตดิเช้ือทางผวิหนงั เกิดขึน้จากแผลถูกของมีคมท่ีมีการปนเป้ือน

ผู้ป่วยที่มีความไวต่อการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพ 9 10

ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดการเจริญของเชื้อก่อนิคม (colonization) 

หรือเกิดการติดเชื้อ ประกอบด้วยผู้ท่ีป่วยด้วยโรคทางอายุุรกรรมรุนแรง 

เพิ่งถูกผ่าตัด หรือมีการสอดใส่อุปกรณ์ เช่น สายสวนปัสสาวะหรือท่อช่วย

หายใจ
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การติดเชื้อสี่ต�าแหน่งต่อไปนี้ เป็นการติดเชื้อถึง 80% ของการติด

เชือ้ทีไ่ด้รับจากการบริการสขุภาพทัง้หมด ได้แก่ (i) การตดิเชือ้ทีร่ะบบทาง

เดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (ii) การตดิเชือ้แผลผ่าตดั (iii) การ

ตดิเชือ้ในกระแสโลหติจากการคาสายสวนหลอดเลอืด และ (iv) ปอดอกัเสบ

จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การติดเชื้อแบบแรกพบ 36% ของการติดเชื้อ

ทีไ่ด้รับจากการบรกิารสขุภาพท้ังหมด ซึง่เป็นสาเหตทุีพ่บบ่อยท่ีสดุ รองลง

มาคือ แบบที่สองพบ 20% แบบที่สามและแบบที่สี่พบ 11% เท่ากัน

ข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อัตราการติดเชื้อสามารถลดลง

ได้ หากบุคลากรปฏิบัตติามแนวทางการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ และ

ผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลเร็วทีส่ดุเท่าท่ีจะท�าได้ประมาณ 25% ของผูป่้วย

ที่เกิดการติดเชื้อที่ได้รับจากการบริการสุขภาพอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต และ

มากกว่า 70% ของการติดเชื้อในผู้ป่วยเหล่านี้ เกิดจากเช้ือจุลชีพท่ีด้ือยา

หนึ่งชนิดหรือมากกว่า [13]

การป้องกนัการติดเช้ือทีไ่ด้รับจากการบรกิารสุขภาพ: 5 ด้านทีมี่ความ

ส�าคัญส�าหรับการฝึกอบรมนักศึกษา

ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม นักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานในสภาพ

แวดล้อมต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นักศึกษาควรได้รับการฝึกใน

ทุกสถานการณ์ที่มีโอกาสท�าให้เกิดการติดเชื้อในผู้ป่วย หรือบุคลากร รวม

ทั้งตัวนักศึกษาเองด้วย หมายความว่านักศึกษาจ�าเป็นต้องปฏิบัติกิจกรรม

ในการป้องกันการติดเชื้อเป็นประจ�า เช่น การท�าความสะอาดมือที่ถูกต้อง 

การสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (เช่น ถุงมือและเสื้อคลุม) อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือถูกท�าให้ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย

และค�าแนะน�าเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์เฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติ

ตามเทคนิคปลอดเชื้อ และการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลฝอยที่

แหลมคม

สิ่งที่บุคลากรรวมทั้งนักศึกษาจ�าเป็นต้องปฏิบัติ อธิบายไว้ข้างดังนี้
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การท�าความสะอาดสิ่งแวดล้อม 

การท�าความสะอาดสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาลเป็นกิจกรรมส�าคัญที่

ช่วยลดการตดิเช้ือ โรงพยาบาลควรสะอาด ควรมีการท�าความสะอาดเพิม่ขึน้

เม่ือเกิดการระบาดท่ีมีสาเหตมุาจากสิง่แวดล้อม วธิกีารท�าความสะอาดและ

น�า้ยาท�าลายเช้ือทีใ่ช้ขึน้อยูกั่บปัจจยัหลายอย่าง โรงพยาบาลแต่ละแห่งควร

มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัิเกีย่วกบัเรือ่งนี ้นักศกึษาควรท�าความคุ้นเคย

กับการท�าความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่มีหยดเลือด ที่เปื้อนอาเจียน ปัสสาวะ

และอื่นๆ นักศึกษาควรขอค�าแนะน�าและข้อมูลเก่ียวกับน�้ายาท�าลายเชื้อ

ชนิดต่างๆ และวิธีการใช้จากเภสัชกรหรือบุคลากรวิชาชีพที่เหมาะสม

การท�าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ควรถูกท�าให้ปราศจากเชื้อ/ท�าลาย

เช้ืออย่างเหมาะสมตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด นกัศึกษาจ�าเป็นต้องรู้หลกั

การพื้นฐานเหล่านี้ และต้องรู้วิธีที่จะตรวจสอบว่า อุปกรณ์ที่จะน�าไปใช้กับ

ผู้ป่วยถูกท�าลายเชื้อ หรือท�าให้ปราศจากเชื้อตามข้อก�าหนดหรือไม่

อุปกรณ์การแพทย์ “ส�าหรับใช้ครั้งเดียว”

อุปกรณ์ “ส�าหรับใช้ครั้งเดียว” ถูกออกแบบมาจากผู้ผลิตไม่ให้มีการ

ใช้ซ�้า ตัวอย่างเช่น กระบอกฉีดยาที่ใช้ครั้งเดียว ไม่ควรใช้ซ�้า เพราะความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมาก ข้อมูลจากการศึกษาในประเทศที่ก�าลังพัฒนา

ช้ีให้เหน็ว่า การใช้กระบอกฉดียาและเข็มฉดียาซ�า้เป็นแหล่งแพร่เชือ้เอชไอวี 

และเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ส�าคัญ [14]

การฉดียาเป็นหตัถการทีมี่การปฏิบัตมิากท่ีสดุในโรงพยาบาลท่ัวโลก 

นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้ว่าการใช้กระบอกฉีดยาเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นเรื่อง

ส�าคัญในการรักษาผูป่้วย อปุกรณ์การฉดียาคร้ังเดียวท่ีปราศจากเชือ้มีทัง้ที่

เป็นกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อที่ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เข็มฉีดยาปราศจาก

เชือ้ทีฉ่ดีเข้าใต้ผวิหนงั กระบอกฉดียาท่ีใช้ในการฉดีวคัซนี กระบอกฉดียาที่

ป้องกันการถูกเข็มต�า นักศึกษาควรท�าความเข้าใจกับกฎและค�าแนะน�าใน

การใช้อปุกรณ์ชนดิใช้ครัง้เดียวทีส่นบัสนนุโดยองค์การอนามัยโลก [14,15]
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การท�าความสะอาดมือ 12

บุคลากรที่ให้การรักษาพยาบาลไม่ว่าที่โรงพยาบาล คลินิก หรือที่

บ้านผู้ป่วย จ�าเป็นต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการท�าความสะอาดมือ 

การท�าความสะอาดมือเป็นวิธีการที่ส�าคัญที่สุดท่ีบุคลากรทุกคนสามารถ

ปฏิบัติได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ บุคลากรควรแนะน�าผู้ป่วยและครอบครัว

ถึงความส�าคัญของการท�าความสะอาดมือ และอนุญาตให้สามารถเตือน

บุคลากรได้ด้วย (ให้ล้างมือ) บุคลากรและนักศึกษาไม่ควรรู้สึกว่าถูกข่มขู่ 

เมื่อผู้ป่วยหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยเตือนให้ล้างมือ

สิ่งที่นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการท�าความสะอาดมือ

นักศึกษาต้องรู้

• เหตุผลในการท�าความสะอาดมือ

• ข้อบ่งชี้ในการท�าความสะอาดมือตามค�าแนะน�าขององค์การ

อนามัยโลก

• วิธีการท�าความสะอาดมือในสถานการณ์ต่างๆ กัน

• เทคนิคการท�าความสะอาดมือ

• วิธีป้องกันไม่ให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อมือ

• วิธีการที่จะส่งเสริมการปฏิบัติในการท�าความสะอาดมือตาม

ค�าแนะน�าและแนวปฏิบัติ

โรงพยาบาลควรมีแอลกอฮอล์ส�าหรับถูมือไว้ข้างเตียงผู ้ป ่วย 

แอลกอฮอล์ช่วยท�าลายเช้ือบนมือได้อย่างรวดเร็วและมีผลข้างเคียงน้อยต่อ

บุคลากร อย่างไรก็ตามหากมือเป้ือนไม่ควรถูมือด้วยแอลกอฮอล์ ควรล้างมือ

ด้วยน�้าและสบู่ ดังนั้นจึงควรมีอ่างล้างมือที่สามารถเข้าถึงได้

ท�าไมจึงควรฝึกปฏิบัติในการท�าความสะอาดมือ

หลายการศึกษายนืยนัว่า เชือ้ทีท่�าให้เกิดการตดิเชือ้ทีไ่ด้รับจากการ

บริการสุขภาพสามารถพบได้บนมือ ซึ่งอาจเป็นเช้ือประจ�าถ่ินที่อยู่ที่เซลล์

ช้ันผวิของผวิหนงั (epidermis) ได้เป็นเวลานาน และทีพ่บบ่อยกว่าเป็นเชือ้

ทีเ่ป็นประจ�าถิน่ท่ีอยู่ชัว่คราวบนผิวหนงั ซึง่พบได้ท้ังเชือ้แบคทเีรีย เชือ้ไวรัส 
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และเชือ้รา ท่ีได้มาจากการสัมผสักับผวิหนงัโดยตรง หรอืสมัผสัสิง่แวดล้อม

ที่มีเชื้อเหล่านั้น เชื้อเหล่านี้สามารถแพร่จากมือบุคลากรไปยังผู้ป่วยหรือ

สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยได้ เชื้อเหล่านี้ถูกขจัดได้หากล้างมืออย่างเพียงพอ 

มีหลักฐานว่าการท�าความสะอาดมือสามารถตัดวงจรการแพร่เชื้อในสถาน

บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ และลดอบัุตกิารณ์การเกิดการตดิเชือ้

และอัตราการพบเชื้อก่อนิคม (colonization)

เมื่อใดควรท�าความสะอาดมือ

การท�าความสะอาดมือเป็นการป้องกันการเกิดเชื้อก ่อนิคม 

(colonization) และการตดิเชือ้ของผูป่้วย และบุคลากร รวมทัง้การปนเป้ือน

ของเชือ้ในสิง่แวดล้อม ดังนั้นข้อบ่งชี้ในการท�าความสะอาดมือคือ ทุกครั้งที่

เชื้อมีโอกาสจะแพร่จากพื้นผิวหนังหนึ่งไปสู่อีกพื้นผิวหนังหนึ่ง

การระบุว่าเม่ือใดบ้างที่จะต้องล้างมือ องค์การอนามัยโลกได้ระบุ 

5 สถานการณ์ที่ควรล้างมือ (My 5 Moments for Hand Hygiene model) 

[16] ดังนี้

1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย

2. ก่อนท�าหัตถการที่ต้องสะอาด/ปลอดเชื้อ

3. หลังสัมผัสสารน�้าจากร่างกายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

4. หลังสัมผัสผู้ป่วย

5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวผู้ป่วย

การถูมือหรือการท�าความสะอาดมือ

การถูมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์เร็ว

กว่าสบู่ในการท�าลายเชื้อ และออกฤทธิ์ได้นานกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า 

และผลข้างเคียง เช่น มือแห้งแตกน้อยกว่า หากใช้สูตรผสมของน�้ายาถูมือ

ที่ถูกต้อง เม่ือเปรียบเทียบกับการท�าความสะอาดมือด้วยน�้ากับสบู่ ข้อดี

อีกประการหนึ่งคือการเช็ดมือท�าได้ง่าย ณ จุดท่ีให้บริการ เพราะไม่ต้อง

พึ่งน�้าสะอาด สบู่และผ้าเช็ดมือ อย่างไรก็ตามมีบางสถานการณ์ที่จ�าเป็น

ต้องล้างมือ
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แนวทางขององค์การอนามัยโลกในการท�าความสะอาดมือในการ

บริการสุขภาพ

ค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลกในแนวทางการท�าความสะอาดมือ

ในการบริการสขุภาพ [2] มีดังนี ้ก่อนทีจ่ะเร่ิมงานประจ�า ถอดเคร่ืองประดับ

ทีมื่อและข้อมือออก และปกปิดรอยมีดบาดหรือถลอกด้วยพลาสเตอร์กนัน�า้ 

ควรตัดเล็บให้สั้น และถอดเล็บปลอมออก

ล้างมือด้วยสบู่และน�้า เมื่อมือเปื้อนสิ่งสกปรก หรือเปื้อนเลือด หรือ

สารน�้าจากร่างกาย และหลังเข้าห้องน�้า การท�าความสะอาดมือด้วยสบู่

และน�้าเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าวิธีอื่น ในกรณีที่สงสัยว่าได้สัมผัสเชื้อก่อโรค

ที่สร้างสปอร์ รวมทั้งเม่ือมีการระบาดของเชื้อคลอสตริเดียม ดิพฟิไซล์ 

(Clostridium difficile) 

การใช้น�า้ยาทีผ่สมแอลกอฮอล์ถมืูอ เป็นวธิท่ีีดีในการท�าความสะอาด

มือที่ท�าเป็นประจ�า เม่ือมือไม่สกปรก หากไม่มีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือด้วย

สบู่และน�้า

การส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของทุก

คน นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ แนวทางการท�าความสะอาดมือ

ขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่ป็นค�าแนะน�าท่ีเหน็พ้องต้อง

กันในหน้า 152 -154 (หน้าของหนงัสอืดังกล่าว) และน�าแนวทางนีม้าปฏิบัติ

ทุกวันและสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วย

เทคนิคการท�าความสะอาดมือ

ปฏิบัติตามเทคนิคที่แนะน�า เช่น ปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้

บริเวณที่ต้องท�าความสะอาด และระยะเวลาที่ใช้ในการท�าความสะอาดมือ

และถูมือ สิ่งเหล่านี้มีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพของการท�าความสะอาด

มือ ไม่แนะน�าให้ใช้แอลกอฮอล์และสบู่ร่วมกัน

การถูมือ

ใชแ้อลกอฮอลป์รมิาณเต็มฝ่ามือและถูให้ทัว่ทุกส่วนของมอื ถูจนมอื

แห้ง วิธีการถูมือดูได้จากแผ่นพับขององค์การอนามัยโลก (Hand hygiene: 

why, how and when) ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ [17]
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การท�าความสะอาดมือ

ล้างมือด้วยน�้าและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมากพอท่ีจะครอบคลุมผิวพื้นมือ 

ทั้งหมด ล้างมือด้วยน�้าและเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือท่ีใช้คร้ังเดียว  

หลีกเล่ียงการใช้น�้าร้อน เพราะเม่ือล้างบ่อยจะท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดการ

อักเสบของผิวหนังเพิม่ขึน้ ใช้ผ้าเชด็มือปิดก๊อกน�า้ วธิกีารท�าความสะอาดมือ 

ดูได้จากแผ่นพับขององค์การอนามัยโลก (Hand hygiene: why, how and 

when) ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ด้วย [17]

เนื่องจากมือที่เปียกอาจมีเชื้อและท�าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ 

ดังนัน้จงึควรเชด็มือให้แห้ง ไม่ใช้ผ้าเชด็มือท่ีใช้หลายคร้ังหรือหลายคน ควร

ระวงัว่ามืออาจจะปนเป้ือนอกีในขณะทีปิ่ดก๊อกน�า้ หรือขณะท่ีท�าให้มือแห้ง 

สบู่เหลวสบู่ก้อน สบู่แผ่นหรือผง ยอมรับให้ใช้ได้ เมื่อใช้สบู่ก้อนควรใช้ก้อน

เล็ก และที่วางสบู่ควรสามารถระบายน�้าออกได้ง่าย เพื่อให้ก้อนสบู่แห้ง

วิธีป้องกันผิวหนัง

มือท่ีมีรอยแตกและมือที่แห้ง เป็นหนทางที่เช้ือแบคทีเรียสามารถ

เข้าสู่ร่างกายได้ การระคายเคืองและความแห้งจากการท�าความสะอาด

มือ สามารถลดลงได้โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการดูดความชื้นและ

พสูิจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้กับมือบุคลากร ความจ�าเป็นและการใช้ผลิตภณัฑ์

ทีช่่วยให้ผวิหนงัชุ่มช้ืนส�าหรับมือทีมี่การอกัเสบ ข้ึนอยู่กับแต่ละสถานบริการ 

ประเทศ และสภาพภมิูอากาศ การปฏิบัตบิางอย่าง เช่น การสวมถุงมือขณะ

ที่มือเปียก หรือการถูมือด้วยแอลกอฮอล์ในขณะที่มือเปียก ท�าให้มีโอกาส

เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้น[18]

การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 13

อุปกรณ์ป้องกันประกอบด้วย เส้ือคลุม ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน เคร่ือง

ป้องกันตา ที่คลุมรองเท้า และเครื่องป้องกันใบหน้า การใช้อุปกรณ์ป้องกัน

โดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยมายัง

บุคลากร ชุดนักศึกษาควรสะอาดเพื่อสุขอนามัยของตนเอง
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ถุงมือ

ถุงมือในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ใช้เป็นประจ�าทุกวันในการปฏิบัติงานทาง

คลินิก และเป็นอุปกรณ์ท่ีส�าคัญในการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน 

ถุงมือมีหลายชนิด ได้แก่ ถุงมือผ่าตัด ถุงมือส�าหรับการตรวจที่ใช้ครั้งเดียว 

ถุงมืองานบ้านส�าหรับท�าความสะอาดสิ่งแวดล้อม

การใช้ถงุมืออย่างเหมาะสมเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น ผูป่้วยเส่ียงต่อการตดิเชือ้ 

หากไม่เปล่ียนถงุมือระหว่างการปฏิบัตงิานหรือระหว่างผูป่้วย (แนวทางของ

องค์การอนามัยโลกส�าหรับการใช้ถุงมือ น�าเสนอในตาราง B.9.1)

มีข้อบ่งชี้หลักสองข้อในการใช้ถุงมือในสถานบริการสุขภาพ (i) เพื่อ

ป้องกันการปนเปื้อนของมือจากการสัมผัสอินทรียสารและเชื้อโรค และ 

(ii) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังผู้ป่วย บุคลากร 

และผู้อื่น

การสวมถุงมือไม่สามารถแทนการท�าความสะอาดมือได้ เนื่องจาก

ถุงมืออาจมีการร่ัว ข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะสวมถุงมือ 

มืออาจปนเปื้อนหากถุงมือฉีกขาดหรือรั่ว นักศึกษาควรถอดถุงมือ ล้างมือ

และสวมถุงมือคู่ใหม่ ควรทิ้งถุงมือให้เหมาะสมหลังจากการใช้งานและล้าง

มือ ทัง้นีเ้นือ่งจากถงุมือผลิตมาเพือ่ใช้ครัง้เดียว และอาจมีเชือ้โรคบนถงุมือ

เช่นเดียวกับบนมือ

ผู้ให้บริการสุขภาพควรประเมินว่าจ�าเป็นต้องสวมถุงมือหรือไม่ ใน

แต่ละสถานการณ์ควรสวมถงุมือในกรณที�าหตัถการทีรุ่กล�า้ การปฏิบัตงิาน

ทีต้่องการความปลอดเชือ้ และการสัมผสักับผวิหนงัและเย่ือบุทีผ่ดิปกต ิเช่น

เดียวกับการท�ากิจกรรมท่ีเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเลือด สารน�้าจากร่างกาย 

สารคัดหล่ังและสิ่งขับถ่าย และ/หรือเกี่ยวข้องกับของมีคมหรือเคร่ืองมือท่ี

ปนเป้ือน ถงุมือควรใช้คร้ังเดยีวและควรสวมทันทีก่อนท่ีจะท�ากิจกรรม ถอด

ถุงมือออกทันทีหลังท�ากิจกรรมเสร็จ และเปล่ียนระหว่างผู้ป่วย แต่ละคร้ัง

ของการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยควรทิ้งถุงมือเช่นเดียวกับมูลฝอยติดเชื้อ และ

ควรท�าความสะอาดมือหลังถอดถุงมือ

ควรสวมถุงมือในสถานการณ์อื่นๆ ด้วย เช่น เม่ือต้องสัมผัสกับ

ผู้ป่วยที่ทราบว่าติดเชื้อหรือมีเชื้อก่อนิคมอยู่ ซึ่งเชื้อสามารถแพร่กระจาย

ด้วยการสัมผัส (เช่น เชื้อ VRE, MRSA) ซึ่งอาจต้องใช้ถุงมือ นักศึกษาควร
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รู้ถึงค�าแนะน�าการป้องกันการติดเชื้อที่มีอยู่ และควรรู้ว่าค�าแนะน�าใหม่เกิด

ขึ้นได้หากสถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิม

ถุงมือชนิดต่างๆ มีอยู่ทั่วไป ถุงมือที่ปราศจากเช้ือเป็นสิ่งท่ีต้องใช้

ในการท�าหัตถการที่รุกล�้า และส�าหรับงานอื่นๆ ที่ต้องการความปลอดเชื้อ 

ส�าหรับหัตถการอื่นๆ ถุงมือส�าหรับการตรวจ (ที่ไม่ต้องปราศจากเชื้อ) อาจ

เพียงพอ การใช้ถุงมือที่เหมาะส�าหรับงานหนักควรใส่เมื่อเกี่ยวข้องกับของ

มีคม กระบวนการล้างเครือ่งมือ และเม่ือจดัการกบัมูลฝอยทีมี่การปนเป้ือน

ตาราง B.9.1. แนวทางการใช้ถุงมือขององค์การอนามัยโลก

ข้อบ่งช้ีการใช้ถงุมือ
ทีป่ราศจากเช้ือ

การผ่าตดั การคลอดทางช่องคลอด หตัถการทางรงัสทีีมี่การสอดใส่อปุกรณ์ การ
แทงเส้นเลือดใหญ่ การเตรียมให้อาหารทางหลอดเลือด และการให้ยาเคมีบ�าบัด

ข้อบ่งชี้การใช้
ถุงมือสะอาด

เม่ือมีโอกาสสัมผัสเลือด สารน�้าจากร่างกาย สารคัดหล่ัง ส่ิงขับถ่าย และ
อุปกรณ์ที่เปื้อนสารน�้าจากร่างกาย
 การสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง: สัมผัสเลือด สัมผัสกับเยื่อบุและผิวหนังที่ไม่
ปกต ิความเป็นไปได้ทีจ่ะมีเชือ้ท่ีตดิต่อได้ง่ายและทีเ่ป็นอนัตราย สถานการณ์
ท่ีมีการระบาดหรือฉุกเฉิน การแทงหรือการถอดอุปกรณ์ออกจากเส้นเลือด 
การเจาะเลือด การเลิกใช้สายที่เข้าเส้นเลือดด�า การตรวจเชิงกราน (pelvic) 
และช่องคลอด การดูดเสมหะจากท่อช่วยหายใจ
 การสัมผัสกับผู้ป่วยทางอ้อม: การท�าความสะอาดภาชนะที่เปื้อนอาเจียน 
การจัด/การล้างเครื่องมือ การจัดการมูลฝอย การท�าความสะอาดบริเวณที่
เปื้อนสารน�้าจากร่างกาย

ข้อบ่งชี้กรณีที่
ไม่ต้องใช้ถุงมือ 
(ยกเว้นเพื่อ
ป้องกันการสัมผัส)

 การสมัผสักับผูป่้วยโดยตรง: การวดัความดันโลหติและอณุหภูมิหรอืชพีจร 
การฉดียาเข้าใต้หนงัและกล้ามเนือ้ การอาบน�า้และแต่งตวัให้ผูป่้วย การเคล่ือน
ย้ายผู้ป่วย การดูแลตาและหู(ที่ไม่มีสารคัดหลั่ง) การจัดการสายต่างๆ ที่ไม่มี
การรั่วของเลือดออกมา
 การสัมผสักับผูป่้วยทางอ้อม: การใช้โทรศพัท์ การเขยีนรายงานผูป่้วย การ
ให้ยาทางปาก การแจกและการเกบ็ถาดอาหารผูป่้วย การถอดและการเปล่ียน
ผ้าปูที่นอน การใส่เคร่ืองช่วยหายใจชนิดท่ีไม่ต้องสอดใส่เข้าสู่ร่างกาย การ
ให้ออกซิเจนทางจมูก การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ของผู้ป่วย การไม่มีโอกาส
สมัผสัสิง่แวดล้อมทีป่นเป้ือนเลือดหรอืสารน�า้จากร่างกาย ควรสวมถงุมือตาม
หลกัการป้องกันแบบมาตรฐานและการป้องกันการสัมผสั การท�าความสะอาด
มือควรท�าตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะมีข้อบ่งชีใ้นการสวมถงุมือหรือไม่กต็าม

แหล่งข้อมูล: Glove use information leaflet. World Health Organization, 2009 [20].
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แผ่นพับการใช้ถุงมือขององค์การอนามัยโลก แนะน�าเก่ียวกับ

พฤติกรรมในการใช้ถุงมือ ดังนี้ [19]

• การใช้ถุงมือไม่สามารถทดแทนการท�าความสะอาดมือ หรือการ

ถูมือด้วยแอลกอฮอล์ได้

• ควรสวมถุงมือเม่ือคาดว่ามีโอกาสสัมผัสเลือดหรือสิ่งท่ีอาจมีเชื้อ

โรคปนเปื้อนอยู่ สัมผัสเยื่อบุหรือผิวหนังที่ไม่ปกติ

• ถอดถุงมือหลังจากดูแลผู้ป่วย ไม่ควรใช้ถุงมือคู่เดิมในการดูแล

ผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งราย

• เม่ือสวมถงุมือ ควรเปล่ียนถงุมือหรือถอดถงุมือ หากมีการดูแลส่วน

ของร่างกายท่ีปนเปื้อนแล้วต้องไปดูแลส่วนอื่น (รวมทั้งผิวหนังที่

ไม่ปกติ เยื่อบุ หรืออุปกรณ์การแพทย์) ในผู้ป่วยรายเดียวกันหรือ

ต้องสัมผัสสิ่งแวดล้อม

• ไม่แนะน�าให้ใช้ถงุมือซ�า้ ในกรณทีีมี่การน�าถุงมือมาใช้ซ�า้ ควรเลอืก

ใช้วิธีการจัดการที่ปลอดภัยที่สุด

เสื้อคลุมและเครื่องป้องกันใบหน้า

อุปกรณ์ป้องกันทั้งสองชนิดนี้ ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อแบบ

มาตรฐาน และการป้องกันการตดิเชือ้ตามหนทางการแพร่กระจายเชือ้ ช่วย

ปกป้องบุคลากรจากการสมัผสัส่วนต่างๆ ของร่างกาย เสือ้คลมุป้องกันมิให้

เสื้อผ้าเปื้อนเลือด สารน�้าจากร่างกาย และสารคัดหล่ังอื่นๆ ความจ�าเป็น

ในการสวมและชนิดของเสื้อคลุมที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะการดูแลผู้ป่วย และ

โอกาสเกิดการสัมผัสเลือดและสารน�้าจากร่างกาย นักศึกษาควรได้รับค�า

แนะน�าเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ตามนโยบายของโรงพยาบาลโดยอาจารย์ผู้ดูแล และ

ควรปฏิบัติตามนโยบายของท้องถิ่น

แนวปฏิบตัทิีเ่สนอแนะให้ผูใ้ห้บริการสขุภาพและนกัศกึษาปฏิบัตมีิดังนี้

• สวมผ้ากันเป้ือนพลาสตกิชนดิใช้แล้วทิง้เม่ือสมัผสัผูป่้วย วสัดุ หรือ

เครื่องมือ หรือเมื่อมีความเสี่ยงที่เสื้อผ้าจะเปื้อน

• ก�าจัดผ้ากันเปื้อนพลาสติกหลังจากใช้แต่ละคร้ัง เสื้อคลุมที่ใช้ซ�้า

ได้ควรส่งไปยังหน่วยซักฟอก
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• สวมเสื้อคลุมชนิดยาวเต็มตัวที่กันน�้าได้ เม่ือมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดการสาดกระเด็นของเลือด สารน�้าจากร่างกาย สารคัดหล่ัง 

หรือสิ่งขับถ่าย ในปริมาณมาก ยกเว้นเหงื่อ (เช่น เมื่อให้การดูแล

ผู้ป่วยบาดเจ็บ การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด การท�าคลอด) ใน

สถานการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ หรือคาดว่าจะมีการกระเด็นของ

เลือด หรือสารน�้าจากร่างกาย (เช่น การปฏิบัติงานในห้องคลอด

ระหว่างการท�าคลอด) ควรสวมที่คลุมรองเท้าด้วย

• ควรสวมเคร่ืองป้องกันใบหน้าและแว่นตา เม่ือมีความเสีย่งท่ีเลือด 

สารน�า้จากร่างกาย สารคดัหล่ัง หรือส่ิงขบัถ่าย จะกระเดน็เข้าหน้า

และตา

ขั้นตอนในการป้องกันการติดเช้ือจากระบบทางเดินหายใจและวิธี

ปฏิบัติเมื่อไอจาม

ผูท้ีมี่อาการและอาการแสดงของการตดิเชือ้ทีร่ะบบทางเดินหายใจไม่

ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม ควรได้รับค�าแนะน�าและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

• ปิดจมูก/ปาก เมื่อไอหรือจาม

• ใช้กระดาษเช็ดมือเพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากสารคดัหล่ัง

จากระบบทางเดินหายใจ

• ทิ้งกระดาษเช็ดมือลงในถังขยะที่ใกล้ที่สุดหลังใช้แล้ว

• หากไม่มีกระดาษเช็ดมือ ให้ไอหรือจามใส่ในแขนด้านใน ไม่ใช้มือ

ปิดปาก

• ล้างมือเม่ือสมัผสักับสารคดัหล่ังจากระบบทางเดินหายใจ และวสัดุ

อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อน

การใช้อุปกรณ์มีคมอย่างปลอดภัยและการก�าจัด 14

นักศึกษาควรตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับบุคลากรเม่ือเกิด

อบัุตเิหตจุากเขม็ทิม่ต�า การบาดเจบ็จากการถูกเขม็ต�าพบได้บ่อย พอๆ กับ

การหกล้ม และการสัมผัสกับสารอันตราย บุคลากรทางการแพทย์จ�านวน

มากยังคงติดเชื้อไวรัส แม้ว่าการติดเชื้อเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยวิธี

ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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• ลดการใช้อุปกรณ์มีคมให้น้อยที่สุด

• ไม่ควรสวมปลอกเขม็กลับคืน โค้งงอเขม็ หรือหกัเขม็ ภายหลงัการ

ใช้เข็ม

• ทิง้เขม็แต่ละอนัลงในภาชนะบรรจขุองมีคมโดยตรง (กล่องทีป้่องกัน

เข็มแทงออกมาได้) ณ จุดที่ใช้ทันทีหลังใช้ (ควรน�าภาชนะใส่ของ

มีคมไปยังบริเวณที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยเสมอเพื่อช่วยเรื่องนี)้

• ไม่ควรใส่ของมีคมลงไปในภาชนะอีก เมื่อภาชนะเต็มแล้ว

• ไม่ควรทิ้งภาชนะใส่ของมีคมไว้ใกล้เด็ก

• เข็มที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว ควรบรรจุในภาชนะส�าหรับทิ้งของมีคม

• รายงานการบาดเจ็บจากการถูกเข็มต�าตามนโยบายท้องถิ่น

ผู้ใช้อุปกรณ์มีคมต้องรับผิดชอบในการก�าจัดอุปกรณ์เหล่านี้อย่าง

ปลอดภัย วิธีการที่ปลอดภัยจะกล่าวอีกครั้งในการป้องกันการติดเชื้อแบบ

มาตรฐาน

วัณโรค (Tuberculosis)

วัณโรคสามารถแพร่กระจายได้ในสถานบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข โรคนี้แพร่กระจายโดยการไอ จาม พูดคุย หรือบ้วนน�้าลาย 

ซ่ึงท�าให้เช้ือวัณโรคแพร่กระจายอยู่ในอากาศ ต่อมาคนหายใจเอาเชื้อนี้

เข้าไป บางคนไม่เกดิการตดิเช้ือเพราะมีภูมิต้านทาน เม่ือระบบภมิูต้านทาน 

ล้มเหลวโรคก็จะเกิดขึน้และผูท่ี้ป่วยจะแพร่เชือ้ต่อไปได้ นกัศกึษาควรปฏิบัติ

ตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานตลอดเวลา การป้องกัน

เหล่านี้จะได้อธิบายต่อไป หากวัณโรคเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ ควรมี

การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความชุกของวัณโรค และกลวิธีที่จะควบคุม

การแพร่กระจายของเช้ือวัณโรคขณะให้การดูแลผูป่้วย เวบ็ไซต์ขององค์การ

อนามัยโลกมีรายงานความชุกของวัณโรค ผลกระทบ และความทนทุกข์

ทรมานที่เกิดจากโรคนี้

วิธีการท�าให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะน�าว่า 

‘‘อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้า หรืออุปกรณ์ทางการ
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แพทย์ที่สอดใส่เข้าไปในเน้ือเย่ือที่ปราศจากเชื้อ หรือเข้าสู่กระแสโลหิต 

หรือที่มีเลือดไหลผ่าน ควรถูกท�าให้ปราศจากเชื้อก่อนการใช้ในแต่ละครั้ง’’

การท�าให้ปราศจากเชื้อหมายถึง การใช้วิธีการทางฟิสิกส์หรือเคมี

ในการท�าลายเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่มีความ

ทนทาน นักศึกษาสุขภาพควรรู้วิธีการในการท�าให้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัยส�าหรับการใช้กับผู้ป่วย [21]

การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ

นักศึกษาจะสังเกตเห็นผู้ป่วยบางรายได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการ

ป้องกันการตดิเช้ือจากการผ่าตดัหรือการท�าฟัน การให้ยาปฏิชวีนะสามารถ

ป้องกันการติดเชื้อได้ แต่หากยาปฏิชีวนะที่ให้ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดโทษ

ได้ ยาปฏิชีวนะที่ให้ไม่ถูกเวลา ให้บ่อยเกินไป ให้ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะ

สม พบได้ในผูป่้วยบางส่วน การให้ยาปฏิชวีนะไม่ถูกต้องหรือให้นานเกนิไป 

ท�าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากขึ้นจากการเกิดเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

นักศึกษาจ�าเป็นต้องปฏิบัติอะไร 15

นักศึกษามีหน้าท่ีในการลดการแพร่กระจายเชื้อ และส่งเสริมให้ 

ผู้ป่วย และบุคลากร มีส่วนร่วมในการลดการแพร่กระจายเช้ือทั้งในชุมชน 

โรงพยาบาล และคลินิก

นักศึกษาจ�าเป็นต้อง

• ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน 

รวมทั้งการท�าความสะอาดมือ

• ควรได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

• รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร เม่ือเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์มีคม 

สัมผัสเลือด หรือสารน�้าจากร่างกายผู้ป่วย หรือสัมผัสเชื้อโรคที่

เป็นอันตราย

• ป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมเม่ือเจบ็ป่วย เพือ่มิให้เป็นผูแ้พร่เชือ้

ไปยังผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อม
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• เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติทางคลินิกเพื่อความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการปฏิบัติที่เหมาะสม

• มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการท�าให้

อุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ

ฝึกปฏิบัติในการป้องกันการติดเช้ือแบบมาตรฐานรวมทั้งการ

ท�าความสะอาดมือ

ในการปฏิบัตติามวิธกีารป้องกันการตดิเชือ้แบบมาตรฐาน นกัศกึษา

ไม่ควรเป็นผูเ้สีย่งเอง ดังน้ันควรท�าความสะอาดมือเม่ือจ�าเป็น มีความส�าคญั

ที่นักศึกษาควรรายงานและรับการรักษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง โดย

เฉพาะอย่างยิง่บริเวณมือ การท�าความสะอาดมือไม่ว่าจะโดยการล้างมือหรือ

การเชด็มือด้วยแอลกอฮอล์ไม่สามารถท�าได้ถ้ามีปัญหาทางผวิหนงับางชนดิ 

[เช่น มีการอักเสบของผิวหนัง หรือเอกซีมา (eczema)] ท�าให้เสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อและอาจน�าเชื้อสู่ผู้ป่วย การสวมถุงมือไม่ใช่วิธีการท่ีสามารถน�ามา

ใช้แทนได้ นักศึกษาที่มีปัญหาเช่นนี้ควรได้รับการรักษา และไม่ควรให้การ

ดูแลผู้ป่วยจนกว่าจะหายดี

การท�าความสะอาดมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย

เรื่องนี้มีความส�าคัญในการป้องกันผู้ป่วยจากเช้ือก่อโรคท่ีอยู่บนมือ 

นักศึกษาอาจได้รับเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อน หรือจากผู้ป่วยคน

อื่น หรือจากเพื่อน

การท�าความสะอาดมือก่อนท�าหัตถการที่สะอาด/ปลอดเชื้อ

นกัศกึษาต้องท�าความสะอาดมือทนัทีก่อนท�าหตัถการทีส่ะอาด และ

หตัถการท่ีต้องใช้เทคนิคปลอดเชือ้รวมท้ังการเตรียมยาทีต้่องปลอดเชือ้ เพือ่

ป้องกันเชือ้ทีเ่ป็นอนัตราย รวมทัง้เชือ้ท่ีอยู่ในตวัผูป่้วยเองเข้าสูร่่างกายของ

ผู้ป่วย นักศึกษาต้องป้องกันการแพร่เชื้อจากการสัมผัสกับเยื่อบุ เช่น การ

ดูแลปากและฟัน การหยอดตาและการดดูเสมหะ การสมัผสักับผวิหนงัทีไ่ม่

ปกติ รวมทั้งการดูแลแผลที่ผิวหนัง การท�าแผลและการฉีดยา อาจเกิดการ

แพร่กระจายเชื้อได้ การสัมผัสกับอุปกรณ์ เช่น การใส่สายสวน การเปิด
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ระบบการใส่สายสวนหลอดเลือด หรือการเปิดท่อระบาย ต้องท�าด้วยความ

ระมัดระวัง เนือ่งจากอปุกรณ์เหล่านีมี้เชือ้โรคอยูด้่วย นกัศกึษาควรท�าความ

สะอาดมือเมื่อเตรียมอาหาร ให้ยา และท�าแผล

นักศึกษาบางคนอาจสัมผัสกับเย่ือบุและผิวหนังที่ไม่ปกติอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ การท�าความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงจะช่วยให้นักศึกษา

มีการปฏิบัตตินอย่างปลอดภยั นกัศกึษาอาจสมัผสักบัอปุกรณ์และตวัอย่าง

สิง่ส่งตรวจ เช่น การเก็บตวัอย่างของเหลวจากการดูด การเปิดระบบระบาย

ของเสีย การใส่หรือถอดท่อช่วยหายใจ หรือการดูดเสมหะ

การท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสสารน�้าจากร่างกาย

นักศึกษาควรท�าความสะอาดมือทันทีหลังสัมผัสกับสารน�้าจาก

ร่างกาย (ที่มีความเสี่ยง) และหลังถอดถุงมือ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อ และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมของสถานบริการปลอดภัย การแพร่กระจาย

เชื้อเกิดขึ้นได้แม้สวมถุงมือ

หากนักศึกษาอาจต้องช่วยท�าความสะอาดปัสสาวะ อุจจาระ หรือ

อาเจียนของผู้ป่วย ต้องจัดการกับมูลฝอย (ผ้าพันแผล ผ้าอนามัย ผ้ารอง

ปัสสาวะ) หรือต้องท�าความสะอาดสิง่ท่ีปนเป้ือนส่ิงสกปรกหรือพืน้ (ห้องน�า้ 

เคร่ืองมือ) นักศึกษาต้องตระหนกัถึงความส�าคญัของการท�าความสะอาดมือ

ทันทีหลังท�ากิจกรรมเหล่านั้น และตระหนักถึงความส�าคัญของการก�าจัด

ของเสียที่เหมาะสมถูกต้อง

การท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสผู้ป่วย

นักศึกษาทุกคนควรท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสผู้ป่วย กิจกรรม

ที่ต้องสัมผัสร่างกายผู้ป่วยโดยตรงนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้แก่ 

การช่วยผู้ป่วยขยับตัวไปมา อาบน�้า หรือนวดตัว การตรวจร่างกาย เช่น 

การจับชีพจร วัดความดันโลหิต ฟังปอด และตรวจท้อง ก็มีโอกาสที่จะเกิด

การแพร่เชื้อได้
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การท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย

เป็นทีท่ราบกนัดีว่าเชือ้โรคสามารถมีชวีติอยู่บนสิง่ของได้ ดังนัน้จงึมี

ความจ�าเป็นที่จะต้องท�าความสะอาดมือหลังสัมผัสวัตถุ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่

อยูร่อบๆ ตวัผูป่้วยแม้ว่าจะไม่ได้สมัผสัตวัผูป่้วย นกัศึกษาอาจช่วยบุคลากร

ในการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปรับอัตราการไหลของน�้าเกลือ จับราวข้างเตียง

ผู้ป่วย หรือย้ายโต๊ะข้างเตียงผู้ป่วย หลังจากท�ากิจกรรมเหล่านี้แล้วต้อง

ท�าความสะอาดมือ

หากลืมท�าความสะอาดมือ อาจท�าให้ผู้ป่วยและนักศึกษาได้รับเช้ือ 

ท�าให้เชือ้เจรญิตามร่างกายผูป่้วย หรอืท�าให้ผูป่้วยเกิดการตดิเชือ้ และท�าให้

เชื้อมีโอกาสแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

วิธีการป้องกันส่วนบุคคล

นักศึกษาควร

- ปฏิบัตติามแนวปฏิบัตแิละเข้ารับการฝึกอบรมวธิกีารสวมอปุกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลและการใช้เครื่องมือ

- สวมถงุมือเม่ือสัมผสัสารน�า้จากร่างกาย ผวิหนงัท่ีไม่ปกต ิและเย่ือบุ

- สวมเครื่องป้องกันใบหน้า ป้องกันตา ที่คลุมรองเท้า และเสื้อคลุม 

ในกรณีที่อาจสัมผัสเลือด หรือสารน�้าจากร่างกายผู้ป่วย

- แจ้งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบว่าอุปกรณ์ป้องกันใกล้หมด

- ปฏิบัติตามบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

- ประเมินตนเองในการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างสม�่าเสมอ 

และสังเกตว่ามีการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสม

- ปกปิดแผลและรอยถลอก

- ท�าความสะอาดเลือดและสารน�า้จากร่างกายทีเ่ป้ือนตามค�าแนะน�า

- เรียนรู้ว่าระบบการก�าจัดของเสียในสถานบริการ

ควรได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

นักศึกษามีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสที่อยู่ในเลือดเช่นเดียวกับ

บุคลากรอืน่ ความเส่ียงต่อการตดิเชือ้ของบุคลากรและผูป่้วย ขึน้อยูกั่บความ

ชุกของโรคในประชากร และความถ่ีในการสมัผสัเลือด นกัศกึษาควรได้รับ
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วัคซนีทันทีเม่ือเริม่ดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล คลินกิ หรือชมุชน รวมท้ังบ้าน

ผูป่้วย และตรวจสอบการมีภมิูคุม้กนัภายหลังการได้วัคซนี หากสามารถท�าได้

รู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อสัมผัสเชื้อโรค

หากนกัศึกษาสมัผสัหรือเกิดการตดิเชือ้จากเลือด นกัศึกษาควรแจ้ง

ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาลนั้นทราบ และแจ้งอาจารย์ผู้นิเทศ 

นักศึกษาควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้

รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรหากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย

นักศึกษาต้องรายงานเม่ือตนเองมีอาการท้องเสียและอาเจียน การ

ระบาดของอาการท้องเสยีและอาเจยีน [จากเชือ้โนโรโวรัส (norovirus)] พบ

บ่อยในโรงพยาบาลและไม่สามารถท�าให้หมดไปได้ หากบุคลากรทีป่่วยยงัคง

ปฏิบัติอยู่ นักศึกษาต้องรู้ว่าหากมีอาการ นักศึกษาอาจแพร่กระจายเชื้อไป

ยงัผูป่้วยท่ีอ่อนแอและบุคลากรอืน่ได้ และจงึไม่ควรท่ีจะปฏิบัตงิาน นกัศกึษา

ควรปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาล

ปฏิบัติตามวิธีการในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

นักศึกษาควรม่ันใจว่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีน�ามาใช้ถูกท�าให้

ปราศจากเชื้อ หรือท�าลายเชื้ออย่างเหมาะสมแล้ว และปฏิบัติตามแนวทาง

เฉพาะในแต่ละกิจกรรม เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะ

การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการติดเชื้อ 16

นักศึกษาสามารถส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการท�าความสะอาดมืออย่าง

ถูกต้อง โดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างบุคลากรบางคนต้องการเพียง

การกระตุ้นเตือนความจ�า

นักศึกษาสามารถสอนผู้ป่วยเกี่ยวกับความส�าคัญของการท�าความ

สะอาดมือ เนื่องจากนักศึกษามีเวลาอยู่กับผู้ป่วยมากกว่าบุคลากรอื่น และ

เป็นโอกาสท่ีดีทีน่กัศึกษาจะได้ฝึกการให้ความรูแ้ก่ผูป่้วยเก่ียวกบัการบริการ

สุขภาพ และการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ นักศึกษายังมีโอกาสสอน

สมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น ญาติผู้ป่วยและผู้มาเย่ียม เก่ียวกับการ
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ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้ โดยการท�าความสะอาดมือที่ถูกวิธี

การส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ให้บริการสุขภาพ

นักศึกษาอาจพบว่าบุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อของหน่วยงาน อาจสังเกตเห็นบุคลากรอาวุโสไม่ล้างมือ 

เป็นการยากที่นักศึกษาจะพูดขึ้นมาในขณะนั้น เพราะโดยวัฒนธรรมแล้ว

ผู้อาวุโสน้อยจะแนะน�าผู้อาวุโสมากกว่าท�าได้ยาก อย่างไรก็ตามสามารถ

แก้ไขได้ โดยนักศึกษาขอค�าแนะน�าจากทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

หรือบุคลากรอาวุโส

นักศึกษาอาจสังเกตเห็นบุคลากรไม่ล้างมือ

การจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับบุคลากร วัฒนธรรมของสถานบริการ วัฒนธรรมของสังคม 

การค้นหาเหตุผล และท�าความเข้าใจว่าท�าไมบุคลากรจึงไม่ปฏิบัติ อาจ

เนื่องจากภาระงานมากท�าให้ลืม หากนักศึกษารู้ว่าบุคลากรนั้นเป็นคนดี มี

ความตั้งใจดี อาจพูดกับผู้นั้นโดยตรงได้ หรืออาจช่วยโดยน�าแอลกอฮอล์

ท�าความสะอาดมือไปให้

นักศึกษาอาจสังเกตบุคลากรท่ีไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามวิธีป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ

นกัศกึษาอาจมีความประสงค์ท่ีจะขอให้ผูน้เิทศหรือผูน้�าทมี น�าประเด็น

เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มาเป็นหัวข้อในการอภิปราย หรือ

อาจจะสอบถามหัวหน้าหน่วยงาน ในการเชิญผู้เช่ียวชาญมาพูดเร่ืองนี้กับ

บุคลากร เพื่อช่วยท�าให้มั่นใจว่าทุกคนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อ

สรุป 17

เพือ่ทีจ่ะลดอบัุตกิารณ์ของการตดิเชือ้ทีไ่ด้รับจากการบริการสขุภาพ

• รู้แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในแต่ละกิจกรรมของการ

รักษาพยาบาล
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• มีความรับผิดชอบในการลดการแพร่กระจายเชื้อ

• ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบ

มาตรฐาน และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามหนทางการ

ติดเชื้อ

• แจ้งให้บุคลากรทราบว่าอุปกรณ์ไม่พอหรือก�าลังจะหมด

• สอนผู้ป่วยและครอบครัว และผู้มาเย่ียม เกี่ยวกับการท�าความ

สะอาดมือ และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

กิจกรรมบางอย่างเช่น การเตือนบุคลากรว่าอุปกรณ์บางอย่างก�าลัง

จะหมด อาจยากทีจ่ะน�ามาใช้ในสถานการณ์ทีโ่รงพยาบาลมีทรัพยากรจ�ากัด 

นโยบายของบางโรงพยาบาลไม่ได้จดัหาอปุกรณ์ป้องกันให้แก่นกัศกึษาเม่ือ

มาฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาควรขอค�าแนะน�า

จากผู้นิเทศ

กลวิธีและรูปแบบการสอน
หัวข้อนี้สามารถสอนได้หลายวิธี แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ การให้นักศึกษา

ฝึกปฏิบัตเิทคนคิต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ในสถานการณ์

จ�าลอง

การฝึกหัดในสถานการณ์จ�าลอง 

สถานการณ์จ�าลองแบบต่างๆ สามารถน�ามาเขียน เพื่อเน้นส่วนท่ี

เป็นการสอนเร่ืองการควบคุมและป้องกันการตดิเชือ้ ตวัอย่างเช่น นกัศึกษา

ของศูนย์การศึกษาทางการแพทย์จ�าลองของอิสราเอล ฝึกปฏิบัติการ

ท�าความสะอาดมือทีท่�าให้มือปกคลมุไปด้วยเจลสีน�า้เงนิชนดิพเิศษ ซึง่เม่ือ

น�ามาอยูใ่ต้แสงอลัตราไวโอเลต แสงก็จะแสดงให้เห็นส่วนของมือทีไ่ม่ถกูล้าง 

นักศึกษาก็จะประหลาดใจมากว่าส่วนนั้นมันพลาดไปได้อย่างไร

สถานการณ์จ�าลองแบบต่างๆ สามารถน�ามาพัฒนา เพื่อเน้นส่วนที่

เป็นการสอนเร่ืองการควบคุมและป้องกันการตดิเชือ้ ตวัอย่างเช่น นกัศึกษา

ฝึกปฏิบัติในการกล้าที่จะแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ กัน ดังเช่น
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• ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ให้

บริการสุขภาพไม่ล้างมือ

• ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศกึษากับผูป่้วย ในกรณทีีน่กัศกึษาไม่ล้างมือ

• ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบัผูน้เิทศ ในกรณทีีผู่น้เิทศไม่ล้างมือ

ในแต่ละสถานการณ์จ�าลองนี้ นักศึกษาสามารถที่จะแสดงบทบาท

วิธีการเชิงบุคคล และตามมาด้วยวิธีการเชิงระบบ ในการตอบสนองต่อ

การฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อ (การเข้าถึง อธิบายในราย

ละเอียดในหัวข้อที่ 3) T3

การบรรยายอย่างเดียว/อย่างมีปฏิสัมพันธ ์

ใช้สไลด์ที่ให้มาด้วย เป็นแนวทางในการสอนให้ครอบคลุมหัวข้อนี้

ทั้งหมด สไลด์สามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นพาวเวอร์พอยท์ และเปลี่ยนเป็นสไลด์

ที่ใช้กับเครื่องฉายข้ามศีรษะได้ เริ่มต้นการสอนด้วยการใช้กรณีศึกษาจาก

ธนาคารกรณศีกึษา และให้นกัศกึษาหาประเด็นต่างๆ ในกรณศึีกษา

นั้น

การอภิปรายเป็นคณะ 

เชิญบุคลากรที่นับถือมาน�าเสนอ มาบรรยายถึงความพยายามใน

การลดการแพร่เชื้อ นักศึกษาควรท่ีจะเตรียมค�าถามไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับ

การป้องกันและการจัดการการติดเชื้อ

การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

หลายๆ ด้านของหัวข้อนี้สามารถน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ

เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยท่ีมีการติดเชื้อแผลผ่าตัด 

สามารถน�ามาเสนอเพื่อให้เกิดการเรียน

การอภิปรายกลุ่มย่อย 

ห้องเรียนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก และให้นักศึกษาสามคนในกลุ่ม

เป็นผู้น�าในการอภิปรายเก่ียวกับสาเหตุและแบบต่างๆ ของการติดเชื้อ 
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นักศึกษาอีกคนในกลุ่มสามารถที่จะมาเน้นในเรื่องเหตุผลว่า ท�าไมผู้ให้

บริการสุขภาพบางคนสนับสนุนการท�าความสะอาดมือมากกว่าคนอื่น

กิจกรรมการสอนอื่นๆ

หัวข้อนี้เปิดโอกาสที่จะน�ากิจกรรมเหล่านี้เข้าไปร่วมด้วยเม่ือ

นักศึกษาได้เข้ามาฝึกปฏิบัติในสถานบริการ กิจกรรมเหล่านี้อาจเริ่มจากปี

แรกของสภาพแวดล้อมในการฝึกปฏิบัติงาน

- นักศึกษาสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากการท�าฟัน เขา

สามารถพดูคุยกับผูป่้วยถึงผลกระทบของการตดิเช้ือต่อสขุภาพและ

ความอยูดี่มีสขุ การประชมุไม่ควรอภิปรายถงึว่าอย่างไรและท�าไมถงึ

ได้รับเช้ือ แต่ควรทีจ่ะอภปิรายถึงผลกระทบของการตดิเชือ้

- นักศึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมการป้องกันและควบคุมการติด

เชื้อ สังเกตและบันทึกกิจกรรมที่ท�าโดยทีมที่จะท�าให้มั่นใจว่า ทุก

คนจะยอมรับต่อคู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

- นักศึกษาสามารถสังเกตการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับจากการ

บริการสุขภาพ

- นักศึกษาสามารถติดตามผู้ป่วยตลอดกระบวนการของการผ่าตัด 

และสังเกตกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะลดการแพร่กระจายของ

การติดเชื้อ

- นักศึกษาสามารถตรวจและวิจารณ์ต่อแนวปฏิบัติ ที่ใช้ในการ

ป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ ส�าหรับวธิกีารท่ีเฉพาะวธิหีนึง่ รวม

ทั้งสังเกตความรู้และการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของทีม

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สามารถเจอกับผู้ป่วยโดยให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการบรรยายเรื่อง เภสัชกรรมคลินิก

- หลังจากกิจกรรมเหล่านี้ นักศึกษาควรจับคู่หรือกลุ่มย่อยและ

อภิปรายกับติวเตอร์ว่าได้เห็นอะไรมา มีเทคนิคหรือลักษณะตาม

ที่สอนไปหรือไม่ และมีประสิทธิภาพหรือไม่
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กรณีศึกษำ
สายวัดความดันโลหิตเต็มไปด้วยเลือด (Bloody cuffs)

กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามคู่มือแนวทาง

การควบคุมการตดิเช้ือ และยงัแสดงให้เหน็ว่า ท�าไมควรต้องน�ากระบวนการ

ที่สมมุติถึงความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อมาใช้อย่างสม�่าเสมอ

แจ๊ค (Jack) อายุ 28 ปี และซาร่า (Sarah) อายุ 24 ปี เกิดอุบัติเหตุ

รถชนกนัอย่างแรง รถของแจ๊คชนกับเสาซเีมนต์อย่างแรง ทัง้สองคนถกูน�า

ส่งห้องฉกุเฉนิ แจ๊คได้รับบาดเจบ็อย่างรุนแรง และซาร่าถูกกระจกหน้ารถที่

แตกเป็นชิน้เลก็ๆ บาดทีส่่วนบนของร่างกาย แจ๊คเลอืดออกมากเม่ือเขาอยู่

ในห้องฉุกเฉิน และถูกวัดแรงดันโลหิต ผ้ารัดที่วัดความดันโลหิต (ท�าจาก

ไนลอนและผ้า) ชุ่มไปด้วยเลือดของแจ๊ค ท�าให้ไม่สามารถล้างออกได้ แจ๊ค

ได้รับการผ่าตัดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ซาร่าห์ได้รับบาดเจบ็ท่ีส่วนบนของร่างกาย และถกูวดัความดันโลหติ

โดยสายรัดทีใ่ช้กับแจ๊คท่ียังเตม็ไปด้วยเลือด พยาบาลคนหนึง่สงัเกตเหน็การ

ใช้สายรัดเดียวกัน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าทีค่นอืน่ๆ ไม่ได้สนใจ หนึง่สปัดาห์

ต่อมาผลตรวจเลือดพบว่าแจ๊คมีเชื้อเอชไอวี และเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ

การชนนั้นเพื่อการฆ่าตัวตาย

อภิปราย

• ใช้กรณีนี้ท�าให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับนัยของเหตุการณ์นี้ และ

ระบุถึงกระบวนการที่จะป้องกันการใช้สายวัดความดันโลหิตซ�้า

 

แหล่งข้อมูล: Agency for Healthcare, Research and Quality. Web M&M: 

mortality and morbidity rounds on the web (http://www.webmm.ahrq.

gov/caseArchive.aspxa; accessed 3 March 2011).
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ความล้มเหลวในการเช็คต�าแหน่งที่แทงเส้นเลือดด�าส�าหรับหยด 

น�้าเกลือของผู้ป่วยเด็ก

กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของการติดเช้ือท่ีได้รับจาก

การบริการสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้แก่ผู้ป่วย

บิดาคนหนึ่งน�าลูกสาวของเขาอายุ 2 ขวบ ชื่อโซลอี้ (Chloe) มาที่

ห้องฉกุเฉนิของโรงพยาบาลท้องถิน่ใกล้บ้านเยน็วนัศุกร์ โซลอีมี้ประวตัเิป็น

ไข้หวัดมาเม่ือเร็วๆ นี้ และได้รับการดูแลและการตรวจท่ีห้องตรวจผู้ป่วย

นอกมาก่อน แพทย์ได้ให้เธอเข้ารับการรักษาด้วยโรคปอดบวม มีการให้น�้า

เกลือทางเส้นเลือดที่เท้าซ้ายด้านบน และพันผ้าปิดไว้ โซลอี้ได้เข้าไปอยู่ใน

หอผูป่้วย และได้รบัการดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีพยาบาล แพทย์เวชปฏิบัตทิัว่ไป

และหัวหน้าแพทย์ในช่วงวันสุดสัปดาห์

ต�าแหน่งที่ให้น�้าเกลือทางเส้นเลือดไม่ถูกตรวจจนถึงเช้าวันอาทิตย์

เย็น (48 ชั่วโมงต่อมา) แม้ว่าจะทราบว่าผิวหนังเด็กเสี่ยงต่อการถูกท�าลาย

ได้ใน 8-12 ชั่วโมงในเด็กเล็ก หลังกลับบ้านเธอได้รับการรักษาที่ห้องตรวจ

ผู้ป่วยนอกซึ่งพบว่าส้นเท้าซ้ายเน่า (necrosis) และด้านบนของเท้าซ้าย

เป็นแผลลึก (ulcers) ในที่สุดโซลอี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็กที่

ใหญ่แห่งหนึ่งที่ต้องท�าการรักษาต่อ จากประสบการณ์ของเธอ ท�าให้เธอมี

ปัญหาเรื่องพฤติกรรมเกิดขึ้นตามมา 

อภิปราย

• น�ากรณีศึกษานี้มาอภิปรายเก่ียวกับการติดเช้ือและจะลดการติด

เชื้อลงได้อย่างไร

แหล่งข้อมูล: Case studies-investigations. Sydney, New South Wales, 

Australia, Health Care Complaints Commission Annual Report 1999-

2000: 59.
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เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า

Hand hygiene

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a summary. Geneva, 

World Health Organization, 2009 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/

WHO_IER_PSP_2009.07_eng.pdf; accessed 21 February 2011).

Hand hygiene: why, how & when. Geneva, World Health Organization, 

August 2009 (http://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_

How_and_When_Brochure.pdf; accessed 21 February 2011).

Institute for Healthcare Improvement (IHI) (in collaboration with the 

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, the Association 

for Professionals in Infection Control and Epidemiology and the Society 

of Healthcare Epidemiology of America). How-to guide: improving 

hand hygiene. Boston, MA, IHI, 2006 (http://www.ihi.org/IHI/Topics/

CriticalCare/IntensiveCare/Tools/HowtoGuideImprovingHandHygiene.

htm; accessed 21 February 2011).

Boyce JM et al. Guideline for hand hygiene in health-care settings: 

recommendations of the Healthcare Infection Control Practices 

Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand 

Hygiene Task Force. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2002, 

51(RR16):1-45.

Isolation guidelines

Siegel JD et al. and the Healthcare Infection Control Practices Advisory 

Committee. 2007 guideline for isolation precautions: preventing 

transmission of infectious agents in healthcare settings. Public Health 

Service and United States Department of Health and Human Services, 
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Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 2007 (http://www.

cdc.gov/hicpac/2007IP/2007isolationP recautions.html; accessed 21 

February 2011).

Infection prevention and control

Clean care is safer care: tools and resources. Geneva, World Health 

Organization, 2010 (http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/index.html; 

accessed 21 February 2011).

Ducel G et al. Prevention of hospital-acquired Infections: a practical 

guide, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002 (http://

www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph 

200212.pdf; accessed 21 February 2011).

Infection control, prevention of health care-associated infection in 

primary and community care. National Collaborating Centre for 

Nursing and Supportive Care, National Institute for Clinical Excellence 

(NICE), London, UK, 2010(http://guidance.nice.org.uk/CG2; accessed 

21 February 2011).

AIDE-MEMOIRE: standard precautions in health care. Epidemic and 

Pandemic Alert and Response, Geneva, World Health Organization, 

October 2007 (http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_

AM2_E7.pdf; accessed 21 February 2011).

Policy on TB infection in health-care facilities, congregate settings 

and households. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://

whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598323_eng.pdf; 

accessed 21 February 2011).
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Surgical infections

Prevent surgical site infections. 5 Million Lives campaign. Boston, 

MA, Institute for Healthcare Improvement, 2001. (http://www.ihi.org/

IHI/Programs/Campaign/SSI.htm; accessed 21 February 2011).

Tools. Surgical site infections. Boston, MA, Institute for Healthcare 

Improvement, 2006 (http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/

SurgicalSiteInfections/Tools/; accessed 21 February 2011).

National strategy

National strategy to address health care-associated infections 

operational template. Australian Commission on Safety and Quality 

in Health Care, June 2005(www.health.gov.au/internet/safety/

publishing.../addprecautionsjun05.pdf; accessed 21 February 2011).

Additional resources

Allegranzi B et al. Burden of endemic health care-associated infec-

tions in developing countries: systematic review and meta-analysis. 

Lancet, 2011, 377:228-241.

Pratt RJ et al. Epic 2: national evidence-based guidelines for preventing 

health care-associated infections in NHS hospitals in England. Journal 

of Hospital Infection, 2007, 65 (Suppl.):S1-S64.

Burke JP. Patient safety: infection control, a problem for patient safety. 

New England Journal of Medicine, 2003, 348:651-656.
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การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
ความรู้ของนกัศึกษาในเรือ่งการควบคมุการตดิเชือ้ สามารถประเมิน

ได้ด้วยใช้วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

• แฟ้มสะสมผลงาน

• CBD

• OSCE

• เขยีนรายงานการสงัเกตเกีย่วกับสถานบริการนัน้ถงึวธิปีฏิบัตกิาร

ควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ

•  MCQ การเขียนเรียงความ และ/หรือ shortBAQ

• ให้สังเกตเรื่องต่อไปนี้

- การปฏิบัติการท�าความสะอาดมือตามคู่มือขององค์การอนามัย

โลก (7 ขั้นตอน)

- การสวมถุงมือของนักศึกษาส�าหรับใช้ในการตรวจครั้งเดียว

- การสวมถุงมือของนักศึกษาส�าหรับงานที่ปราศจากเชื้อ (การ

ผ่าตัด)

ความรู้ของนักศึกษาสามารถประเมินได้ โดยการให้นักศึกษาเขียน

ข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานบริการนั้น ถึงวิธีการให้ความรู้แก่เจ้า

หน้าที่ในเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการมีล�าดับชั้นใน

สถานบริการนัน้ มีผลกระทบต่อการป้องกันและควบคมุการตดิเชือ้อย่างไร 

ระบบของสถานบรกิารนัน้ให้มีการรายงาน การฝ่าฝืนนโยบาย การป้องกัน

และควบคุมการตดิเชือ้อย่างไร และบทบาทของผูป่้วยในการลดการแพร่เชือ้ 

และ/หรือประสิทธภิาพของการใช้คู่มือแนวทางการป้องกนัและควบคุมการ

ติดเชื้ออย่างไร การประเมินอาจเป็นได้ทั้งระหว่างกลางและสิ้นสุดของการ

ฝึกอบรม การให้คะแนนเป็นได้ตั้งแต่แบบ พอใจ/ไม่พอใจ (ดูแบบฟอร์มใน

ส่วน B ภาคผนวกที่ 2)
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การประเมินการสอนหัวข้อนี้
การประเมินเป็นสิ่งส�าคัญในการทบทวนวิธีการสอน และช่วย

ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น ดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) หลักการประเมินที่ส�าคัญ
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สไลด์ของหัวข้อที่ 9 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการ

ถามค�าถามนกัศึกษาเกีย่วกับระบบบริการสขุภาพในเร่ืองต่างๆ ซึง่จะท�าให้

สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้ เช่น วัฒนธรรมการ

ต�าหนิ ธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการจัดการแก้ปัญหาของภาค

อุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ส�าหรับหัวข้อท่ี 9 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู ้สอนสามารถ

ถ่ายทอดเนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับ
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สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้

สไลด์ทั้งหมด และเป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ

สอนในชั่วโมงนั้น
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หัวข้อที่ 10
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
หัตถการที่รุกล�้า

การส่องกล้องดูข้อเข่าผิดข้าง
 ไบรอนั (Brian) ได้รับบาดเจบ็ทีห่วัเข่าซ้ายขณะออกก�าลังกาย และถูกส่งโดยแพทย์

โรงพยาบาลชุมชนไปยังศัลยแพทย์กระดูก ศัลยแพทย์กระดูกได้รับการยินยอมให้ตรวจ

ข้อเข่าซ้ายด้วยการวางยาสลบโดยเป็นการท�าหัตถการภายใน 1 วัน โดยทั่วไปส่วนหนึ่ง

ของการเตรียมก่อนผ่าตดัคือ มีพยาบาลสองคนเป็นผูต้รวจยืนยนัว่ามีการเซน็แบบฟอร์ม

ยินยอมให้ตรวจแล้ว

 ศัลยแพทย์ได้คุยกับไบรอันก่อนเข้าห้องผ่าตัด แต่ไม่ได้ท�าการยืนยันว่าจะผ่า 

เข่าข้างไหน ไบรอันถูกน�าเข้าห้องผ่าตัดและถูกวางยาสลบ วิสัญญีพยาบาลเห็นสายรัด 

(tourniquet) พนัอยู่ทีข่าข้างขวา เธอและเจ้าหน้าทีอ่กีคนจงึน�าผ้ามาพนัขาขวาเพือ่ลดการ

ไหลของเลอืด พยาบาลทีล่งบันทกึการผ่าตดัได้ตรวจสอบข้างทีจ่ะผ่าจากรายชือ่ผูเ้ข้าห้อง

ผ่าตัดเพื่อที่จะได้เตรียมให้ถูกต้อง แต่เธอเห็นแพทย์เตรียมท�าข้างขวา เธอจึงบอกเขา

ว่าเธอคิดว่าเป็นข้างซ้าย แพทย์ได้ยินจากทั้งพยาบาลที่ลงทะเบียนและพยาบาลท่ีฟอก

ท�าความสะอาดที่มีความเห็นไม่ตรงกัน และในที่สุดแพทย์ส่องดูเข่าข้างขวา (ข้างที่ผิด)

 
แหล่งข้อมูล: Case studies-professional standards committees. Health Care Complaints 
Commission Annual Report 1999-2000:64. Sydney, New South Wales, Australia.
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บทน�า-ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า 1

ในแต่ละปีทั่วโลกมีการผ่าตัดใหญ่มากกว่า 230 ล้านครั้ง [1] และมี

ข้อมูลว่า 0.4-0.8% ของผู้ป่วยเหล่านี้เสียชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ

ผ่าตัด และมีปัญหาแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 3-16% ซึ่งคิดเป็นตัวเลข

การเสียชีวิต 1 ล้านราย และความพิการ 6 ล้านราย [2-5] สาเหตุมิได้เป็น

จากศัลยแพทย์ วิธีการผ่าตัด หรือผู้ให้บริการสุขภาพที่ไม่มีความสามารถ

หรือดูแลไม่ดี แต่เป็นจากโอกาสมากมายที่เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ในทุก

ขัน้ตอนของกระบวนการท�าหตัถการนัน้ นอกจากนัน้ปัญหาการตดิเชือ้แผล

ผ่าตัดก็เป็นปัญหาท่ีส�าคัญด้วย หัวข้อนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่า หลัก

การความปลอดภัยสามารถช่วยลดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีพบร่วม

กับการท�าหัตถการที่รุกล�้าได้อย่างไร ในปัจจุบันมีเครื่องมือหลายชนิดที่ได้

รับการยืนยันแล้ว เพื่อช่วยทีมในการท�าผ่าตัดที่ปลอดภัย เครื่องมือเหล่านี้

รวมท้ัง “รายการตรวจสอบความปลอดภยัในการผ่าตดัขององค์การอนามัย

โลก (the WHO Surgical Safety Checklist)” ซึง่ผลิตออกมาเผยแพร่ทัว่โลก

เม่ือเรว็ๆ นี ้[6] ในระหว่างการฝึกอบรมนัน้ ทัง้นกัศกึษาแพทย์และนกัศกึษา

พยาบาลจะมีโอกาสได้น�าขัน้ตอนท้ังหลายนีไ้ปใช้ ในการท�าให้ผลการผ่าตดั

ดีขึน้ได้มากกว่านกัศึกษาสขุภาพด้านอืน่ๆ อย่างไรกต็ามนกัศกึษาสขุภาพ

ด้านอื่นๆ สามารถสังเกตวิธีการท่ีบุคลากรส่ือสารซึ่งกันและกัน และการ

ใช้เทคนิคเพื่อท�าให้มั่นใจว่า รักษาถูกคน ด้วยการรักษาที่ถูกต้อง และท�า

หัตถการได้ถูกข้าง และเขาอาจสังเกตได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เม่ือบุคลากรไม่

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ค�าส�าคัญ 

การตดิเช้ือแผลผ่าตดัและต�าแหน่งท่ีท�าหตัถการ ความผดิพลาดจาก

การผ่าตัดและการท�าหัตถการ คู่มือแนวทาง ความล้มเหลวของการสื่อสาร 

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง การปฏิบัติงานเป็นทีม
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วัตถุประสงค์ของการเรียน 2

เพื่อท�าความเข้าใจถึงสาเหตุหลักของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่

เกิดขึ้นในการผ่าตัดและการท�าหัตถการที่รุกล�้า และเพื่อให้รู้ว่าการใช้คู่มือ

แนวทางปฏิบัติ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง และการปฏิบัติงาน

เป็นทีม สามารถช่วยให้ผู้ป่วยถูกคน ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ณ เวลาและ

สถานที่ที่เหมาะสม

แม้ว่าหลักการที่อธิบายในหัวข้อนี้จะมีความส�าคัญท้ังต่อเรื่องการ

ผ่าตดั และหตัถการทีร่กุล�า้อ่ืนๆ แต่หลกัฐานส่วนใหญ่ในวรรณกรรมสมัพนัธ์

กับการดูแลการผ่าตัด

ผลลัพธ์ของการเรียน: ความรู้และการปฏิบัติ

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 3

นกัศกึษาต้องรู้ชนดิหลกัๆ ของเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ท่ีพบร่วม

กับหัตถการที่รุกล�้า และต้องท�าความคุ้นเคยกับกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกต้อง ที่สามารถน�ามาใช้ปรับปรุงการดูแลจากการผ่าตัด และการ

ท�าหัตถการที่รุกล�้า

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 4

นักศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถ

• ท�าตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงผู้ป่วย

ผดิคน ผดิข้าง และผดิหัตถการ (เช่น โดยการท�ารายการตรวจสอบ) 

• ฝึกปฏิบัติเทคนิคในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาด (เช่น 

การตรวจสอบก่อนผ่าตัด สรุปสั้นๆ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน สรุปสั้นๆ 

ตอนเสร็จงาน และการแจ้งให้ทราบถึงผลเสยีทีอ่าจเกิดขึน้จากการ

ผ่าตัด)

• เข้าร่วมประชุมทบทวนการป่วยและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น

• มีความกระตือรือร้นในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม 

• ร่วมปรึกษาหารือปัญหากับผู้ป่วยตลอดเวลา
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สาเหตขุองเหตกุารณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ทีพ่บร่วมกบัการผ่าตัดและการ

ท�าหัตถการที่รุกล�้าอื่นๆ 5

นกัศกึษาจ�าเป็นต้องรูเ้หตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีส่�าคญั ซึง่พบร่วม

กับการผ่าตดัและการท�าหตัถการทีรุ่กล�า้ ธรรมเนยีมปฏิบัตท่ีิผ่านมามีความ

สัมพันธ์กับความช�านาญของศัลยแพทย์ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการท�า

หตัถการ และขึน้อยูกั่บอายแุละสภาพร่างกายของผูป่้วย วนิเซนต์ และคณะ 

(Vincent et al) [4] โต้แย้งว่า ผลลัพธ์ของเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์จากการ

ท�าหัตถการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น รูปแบบของที่

ปฏิบัติงาน ทีมงาน และวัฒนธรรมองค์กร นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้วิธี

การเชิงระบบได้ในหวัข้อท่ี 3 เช่นเดียวกับเรยีนเร่ืองความสามารถทีอ่ธบิาย

ในหัวข้อ การปฏิบัติงานเป็นทีม และการควบคุมการติดเช้ือ ทั้งหมดนี้มี

ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง T3

การผ่าตดัทีป่ลอดภัยต้องการการปฏิบัตงิานเป็นทมีทีมี่ประสทิธภิาพ 

ซึ่งหมายความว่า แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ มีความรับผิดชอบ

และบทบาทที่ชัดเจน และสมาชิกแต่ละคนของทีมรู้บทบาทของสมาชิกคน

อื่นๆ ในทีม

วิธีการเชิงระบบในการตรวจสอบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่พบ

ในการผ่าตดัและหตัถการต่างๆ ต้องการให้เราตรวจสอบทัง้ปัจจยัแฝง เช่น 

การปฏิบัติงานเป็นทีม และภาวะผู้น�าไม่เพียงพอ รวมทั้งงานท่ีล่อแหลม 

ณ จุดของการดูแล ดังเช่น การสื่อสารระหว่างส่งเวร และการซักประวัติที่

ไม่พอเพียง (ดูหัวข้อที่ 4) T4

สาเหตุหลัก 3 ประการของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการท�า

หัตถการ ได้อธิบายไว้ข้างล่างนี้

การควบคุมการติดเชื้อไม่ดีพอ

จากการศึกษาการปฏิบัตทิางการแพทย์ของฮาวาร์ด 2 (The Harvard 

Medical Practice Study II) [5] พบว่า การติดเชื้อแผลผ่าตัดเป็นสาเหตุที่

พบมากทีส่ดุอนัดับทีส่องของเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์ และได้ยนืยนัความ

เชือ่ทีมี่มานานว่า การตดิเช้ือสแตปฟิลโลคอคคสัในโรงพยาบาลเป็นสาเหตุ

ทีส่�าคญัของผูป่้วยทีรั่กษาในโรงพยาบาล การน�าการปฏิบัตกิารควบคมุการ
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ตดิเชือ้ท่ีดีกว่า เช่น การให้ยาปฏิชวีนะเพือ่การป้องกันทีเ่หมาะสมท�าให้ลด

อัตราการตดิเช้ือหลังผ่าตดั นอกจากนีค้วามพยายามทีจ่ะเพิม่ความตระหนกั

และความสนใจ เรื่องความเส่ียงของการแพร่เชื้อในทีมบุคลากรทางการ

รักษาก็มีส่วนช่วยได้

บุคลากรทุกคนมีความรับผดิชอบท่ีจะลดโอกาสปนเป้ือนของเสือ้ผ้า 

มือ และเคร่ืองมือ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการแพร่เชื้อ (ดูรายละเอียดการ

ควบคุมการติดเชื้อในหัวข้อที่ 9) T9

ระหว่างการฝึกปฏิบัตงิาน นกัศกึษาจ�านวนมากอยูร่่วมในการผ่าตดั

หรือการท�าหตัถการทีรุ่กล�า้ หรืออยูใ่กล้กบัผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ได้ง่าย นกัศกึษา

ต้องปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการควบคุมการติดเชื้อ และฝึกปฏิบัติตามวิธี

การป้องกันการตดิเชือ้แบบมาตรฐาน ทีมท่ีมีประสิทธภิาพจะให้ก�าลังใจแก่

สมาชิกทุกคนของทีมไม่ว่าจะวิชาชีพใด หรือประสบการณ์มากน้อยเพียง

ใดก็ตาม ซึ่งท�าได้โดยให้ทุกคนมีสิทธิ์พูดขึ้นมาได้ ในกรณีที่สงสัยว่าอาจมี

ปัญหาเกี่ยวกับปลอดภัย แม้คนนั้นจะอาวุโสน้อยที่สุดในทีม

การจัดการผู้ป่วยไม่ดีพอ

ห้องผ่าตัดและสภาพแวดล้อมเป็นที่ที่มีกิจกรรมที่ซับซ้อนมาก ซึ่ง

เก่ียวข้องกับผูใ้ห้บริการสขุภาพหลายสาขา และควรรวมผูป่้วยมามีส่วนด้วย

ในขณะทีย่งัมีสต ินีอ่าจใช้เป็นค�าอธบิายว่า ท�าไมเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์

ถึงพบที่แผนกผ่าตัดมากกว่าแผนกอื่นๆ ของโรงพยาบาล

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หลักๆ ที่พบร่วมกับการผ่าตัดประกอบ

ด้วย การติดเชื้อหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอด

เลือด ภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจ และภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด

อุดตัน เมื่อได้วิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านี้ก็พบว่ามีสภาพก่อนผ่าตัดที่หลาก

หลาย (ปัจจัยแฝง) ปัจจัยแฝงนี้ประกอบด้วย

• การน�าคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติมาใช้ไม่พอเพียง

• ผู้น�าที่ไม่ดี

• ทีมงานที่ไม่ดี

• ความขัดแย้งระหว่างแผนกหรือกลุ่มต่างๆ ภายในองค์กร

• การฝึกอบรมและการเตรียมเจ้าหน้าที่ไม่พอเพียง
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• ทรัพยากรไม่พอเพียง

• ขาดการปฏิบัติโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

• วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ไม่ดี

• ท�างานมากเกินไป

• ขาดระบบการจัดการผลลัพธ์ของงาน

นอกจากปัจจัยแฝงเหล่านี้แล้ว การปฏิบัติงานของบุคลากรใน

กระบวนการที่ล่อแหลมของการเตรียมผ่าตัดทั้งหมดก็มีความเสี่ยงต่อการ

เกิดความผิดพลาดชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุ

การณที่ไม่พึงประสงค์

• ความล้มเหลวที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดโดยบังเอิญได้

• การรักษาที่ช้าไปที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

• ความล้มเหลวในการซักประวัติและตรวจร่างกายให้ครบถ้วน

• ความล้มเหลวในการส่งตรวจต่างๆ ที่มีข้อบ่งชี้

• ความล้มเหลวในการตอบสนองต่อผลของการตรวจพบหรือการ

ตรวจเพิ่มเติม

• ปฏิบัติเกินความเชี่ยวชาญของตนเอง (เช่น ไม่ส่งปรึกษา ส่งต่อ 

หาความช่วยเหลือ และย้ายผู้ป่วย)

• ความล้มเหลวในการสื่อสาร

ความล้มเหลวในการสื่อสารประกอบด้วย การให้ข้อมูลที่ช้าไปที่จะ

เกิดประโยชน์ การให้ข้อมูลทีไ่ม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง และคนทีต้่องรู้ข้อมูล

แต่กลับไม่ได้รบัข้อมูล เช่นเดียวกับสถานการณ์ทีท่มีแก้ปัญหาไม่ส�าเร็จ การ

ที่น�าผู้ป่วยมาเป็นทีมด้วยมีความส�าคัญ ผู้ให้การรักษาควรให้ข้อมูล และ

ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รับข้อมูลเสมอหากท�าได้ นอกจากนี้นักศึกษาจ�าเป็น

ต้องตรวจสอบผู้ป่วยแต่ละคนว่า เข้าใจข้อมูลที่ให้ไปหรือไม่ โดยถามว่า

ผู้ให้บริการได้ให้ข้อมูลอะไรแก่ผู้ป่วยบ้าง
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ความล้มเหลวของผูใ้ห้บรกิารทีจ่ะส่ือสารอย่างมีประสิทธภิาพทัง้ก่อน 

ระหว่าง และหลังการท�าหัตถการ

การสือ่สารผดินบัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสดุปัญหาหนึง่ของสภาพแวดล้อม

ของการผ่าตัด การสื่อสารผิดเป็นสาเหตุท�าให้ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง หรือผิด

หตัถการ ความล้มเหลวในการสือ่สารท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพของ

ผู้ป่วย และความล้มเหลวในการให้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันก็มีผลท�าให้

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ืองความเห็นที่ไม่

ตรงกันของการหยุดท�าหัตถการ และเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้ถูก

รายงานอย่างเหมาะสม

ในห้องผ่าตัดผู้ให้บริการมีงานหลายอย่างที่ต้องท�า ทีมผ่าตัดที่

ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล ซึ่งถูกมองจากผู้ก�าลังได้รับการฝึกอบรม

และนักศึกษาว่าเป็นทีมท่ีมีงานยุ่งมาก นอกจากงานที่ล้นมือแล้ว สภาพ

แวดล้อมของการผ่าตัด ยังมีลักษณะที่มีเจ้าหน้าที่หลายระดับของความ

สามารถและประสบการณ์ ปัจจยัเหล่านีร่้วมกนัท�าให้มีผลต่อความสามารถ

ของทีมที่จะสื่อสารกันได้ถูกต้องและทันเวลา ปัญหาของการสื่อสารเกิดขึ้น

ในขณะใดก็ได้ แต่มักพบในขณะที่ผู้ป่วยถูกย้ายจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีก เม่ือผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการท�าการรักษาหรือหัตถการ มีความส�าคัญที่

ไม่ควรจะลืมว่า ผูป่้วยควรได้รบัข้อมูลให้ครบถ้วนเกีย่วกับโรคท่ีเป็นและการ

รักษาทีไ่ด้รบั ผูป่้วยควรมีโอกาสได้เล่าถงึประสบการณ์ของเขาด้วย ในกรณี

ที่เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ผู้ให้บริการอาจลังเลที่จะรับฟังผู้ป่วย แต่

เป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีจะต้องรับฟัง ผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ยัง

มีอีกมาก ให้ดูในหัวข้อที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล

หลายประเทศในปัจจุบันได้ท�าการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วยผิด

คนได้รับการท�าผิดหัตถการ เป็นท่ียอมรับกันแล้วว่า วิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่ง

ในการลดความผิดพลาดเก่ียวกับผู้ป่วยผิดคน คือการใช้คู่มือแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีดีที่สุดเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าผู้ป่วยถูกคนได้รับการรักษาที่ถูก

ต้อง มีหลักฐานท่ีท�าให้เชื่อม่ันได้แสดงให้เห็นว่า เม่ือผู้ให้บริการสุขภาพ

ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางและคุ้นเคยกับหลักการพื้นฐาน ที่สนับสนุนการ

เข้าถึงที่เป็นรูปแบบเดียวกันในการรักษาและการดูแลผู้ป่วย ท�าให้ผลลัพธ์
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ของการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น

ความซบัซ้อนในสภาพแวดล้อมของการผ่าตดั เป็นปัจจยัส�าคญัทีอ่ยู่

ภายใต้ความผดิพลาดของการสือ่สาร และความผดิพลาดนีเ้กิดขึน้ได้ในทุก

ระดับ การศึกษาของลินการ์ด และคณะ (Lingard et al) [7] ได้อธบิายถงึชนดิ

ต่างๆของความล้มเหลวในการสือ่สารทีเ่ก่ียวกับแพทย์ ในการศกึษานีพ้บว่า 

36% ของความล้มเหลวในการสือ่สารมีผลท่ีเหน็ได้ชดั เช่น ความเครียดของ

ทมี ความไม่มีประสิทธภิาพ สญูเสยีทรัพยากร ความผดิพลาดทางหตัถการ 

และความไม่สะดวกสบายของผู้ป่วย (ตัวอย่างของชนิดต่างๆ ของความ

ล้มเหลวในการสื่อสาร แสดงไว้ในตาราง B.10.1)

ตาราง B.10.1. ชนิดของความล้มเหลวที่พบร่วมกับแพทย์: ตัวอย่างและหมายเหตุ

ในการวิเคราะห์

ชนดิของ
ความล้มเหลว

ค�าจ�ากัดความ ตัวอย่างและหมายเหตุในการวิเคราะห์ (ตัวเอียง)

จังหวะ ปัญหาใน
สถานการณ์
หรอืบริบทของ
เหตกุารณ์ในการ
สือ่สาร

ศัลยแพทย์ถามวิสัญญีแพทย์ว่า ยาปฏิชีวนะให้หรือยัง 
ขณะที่ถามนั้นการผ่าตัดได้ล่วงเลยมา 1 ชั่วโมงแล้ว ทั้งนี้ยา
ปฏิชีวนะควรให้ภายใน 30 นาทีหลังเริ่มผ่าตัด ดังนั้นจังหวะ
ของค�าถามนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการที่เพิ่งนึกขึ้นได้ 
และทั้งเป็นมาตรการความปลอดภัยที่ซ�้าซาก

เนื้อหา ให้ข้อมูลไม่ครบ
ถ้วน ถูกต้อง

ในขณะที่เตรียมท�าหัตถการ วิสัญญีแพทย์ถามศัลยแพทย์
ว่ามีการเตรียมเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤตไว้หรือไม่ ศัลยแพทย์
ตอบว่า “อาจไม่จ�าเป็นและดูเหมือนว่าจะไม่ว่าง เราท�ากัน
ต่อไปเถอะ” 
ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องขาดหายไปและค�าถามยังไม่ได้รบัค�าตอบ: 
เตียงในหอผู้ป่วยวิกฤตมีการจองไว้หรือไม่ และจะมีแผน
รองรับอย่างไร หากผูป่้วยต้องการการดูแลในหอผูป่้วยวกิฤต 
โดยที่ไม่มีเตียงว่างในหอผู้ป่วยวิกฤตเลย 
(หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้สามารถจัดอยู่ในกลุ่มความล้มเหลว
ของเนื้อหาและวัตถุประสงค์)
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ชนดิของ
ความล้มเหลว

ค�าจ�ากัดความ ตัวอย่างและหมายเหตุในการวิเคราะห์ (ตัวเอียง)

ผู้ฟัง กลุ่มที่จะสื่อสาร
ไม่ครบ

พยาบาลและวิสัญญีแพทย์พูดคุยกันถึงการที่จัดท่าผู้ป่วยใน
การผ่าตัดโดยไม่มีศัลยแพทย์อยู่ด้วย
ศัลยแพทย์จ�าเป็นต้องจัดท่าให้เหมาะกับการผ่าตัด เขา
จึงควรอยู่ร่วมในการพูดคุยด้วย การตัดสินใจโดยไม่มี
ศัลยแพทย์อยู่ด้วย อาจท�าให้ต้องมีการจัดท่าผ่าตัดใหม่

วัตถุประสงค์ การสื่อสารที่
วตัถปุระสงค์ไม่ชดั 
ไม่เหมาะสม และ
ไม่ถึงเป้าหมาย

ในขณะที่มีการผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะเพื่อน�าตับออกมา 
พยาบาลสองคนคุยกันว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้น�้าแข็งใส่ไว้
ในภาชนะที่เตรียมไว้ใส่ตับหรือไม่ ทั้งสองคนไม่รู้ และไม่มี
การพูดกันถึงเรื่องนี้อีก
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารนี้ คือต้องการที่จะรู้ว่าต้องใช้น�้า
แข็งหรือไม่ แต่ไม่ได้รับค�าตอบ ไม่มีแผนการที่จะให้ได้รับค�า
ตอบ

แหล่งข้อมูล: Lingard L et al. Communication failures in the operating room: an observational 
classification of recurrent types and effects. Quality & Safety in Health Care, 2004 [7].

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือปรับปรุงการดูแลในการ

ผ่าตัด: คู่มือแนวทาง แนวปฏิบัติ และรายการตรวจสอบ 6

วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการดูแลผู ้ป่วยให้ดีข้ึน 

ประกอบด้วย การน�าคู่มือแนวทางทีมี่หลักฐานเชงิประจกัษ์ แนวปฏิบัต ิและ

รายการตรวจสอบมาใช้ แม้ว่าเครือ่งมือท้ังสามนีจ้ะช่วยได้เป็นส่วนใหญ่ แต่

ยงัมีความแตกต่างทีเ่ป็นนยัอยู ่คู่มือแนวทางให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับบางเร่ือง 

ในขณะที่แนวปฏิบัติเป็นชุดของขั้นตอนที่ต้องท�าตามล�าดับที่เขียนไว้ เพื่อ

ให้งานเสร็จสมบูรณ์ วัตถุประสงค์รายการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าบาง

รายการไม่ได้ถูกลืม เคร่ืองมือท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้ ถูกพัฒนา

โดยกลุ่มของผูเ้ชีย่วชาญทีม่าจากสาขาต่างๆ กัน โดยการใช้หลกัฐานล่าสดุ 

และอาจมีการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คู่มือแนวทางท่ีดีควรง่ายแก่การเผยแพร่ และออกแบบมาเพือ่ให้มีผล

ต่อการปฏิบัตขิองบุคลากรวิชาชีพท่ีหลากหลาย คู่มือแนวทางทีดี่มีลักษณะ

หลายๆอย่าง คู่มือแนวทางให้ค�าจ�ากัดความของค�าถามที่ส�าคัญที่สุดที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชาชีพ และระบุทางเลือกการตัดสิน
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ใจที่เป็นไปได้ทั้งหมด และผลที่ตามมาของการตัดสินใจนั้นๆ โดยการระบุ

จุดการตัดสินใจแต่ละจุด ตามด้วยแนวปฏิบัติเหตุผล การตัดสินใจ และ

ประสบการณ์ของผู้ให้บริการสุขภาพ คู่มือแนวทางนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

คุณค่าในความพยายามระบุการรักษาที่เสี่ยง/รุกล�้าน้อยที่สุด ที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ และให้ความเคารพทางเลือกของผู้ป่วยเม่ือมีทางให้เลือก

ได้ (นั่นคือ ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ) คู่มือแนวทางควร

ถูกทบทวนและปรับปรุงตามที่จ�าเป็น หรืออย่างน้อยควรท�าทุกสามปี

สถาบันทางการแพทย์ (IOM) [8] ได้ระบุว่า การปฏิบัตทิีห่ลากหลาย

ในการดูแลรักษานับเป็นปัญหาหนึ่งที่ส�าคัญ ความหลากหลายมีทั้งใช้มาก

ไป ใช้น้อยไป และใช้ผดิ ผูใ้ห้บริการสขุภาพทีป่ฏิบัตงิานในโรงพยาบาลและ

คลินิก เป็นผู้ที่ไม่มีเวลา ไม่มีทรัพยากร หรือความเชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะ

ท�าคู่มือแนวทางของตนเองขึ้นมา ดังนั้นผู้ให้บริการสุขภาพจึงควรที่จะน�า

คู่มือแนวทางที่มีอยู่แล้วมาใช้ และดัดแปลงให้เข้ากับการปฏิบัติงานและ

สภาพแวดล้อมของเขา

คู่มือแนวทางมีความจ�าเป็นเพราะความซับซ้อนของการรักษา 

และระดับของการรักษาเฉพาะทาง ร่วมกับผู้ให้การรักษาหลายสาขามา

เกี่ยวข้องกัน ที่ท�าให้ความเห็นส่วนบุคคลหรือความชอบส่วนตัวของสาขา

และองค์กรไม่ปลอดภัยและเยิ่นเย้อ (redundant) ในปัจจุบันคู่มือแนวทาง

ที่ใช้ได้มีเป็นร้อย เพื่อช่วยผู้ให้บริการสุขภาพปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย 

ป้องกันการรักษาผิดคน ผิดข้าง หรือผิดหัตถการ เช่นเดียวกับการติดเชื้อ

ของต�าแหน่งที่ท�าหัตถการ

นักศึกษาไม่ถูกบอกเสมอไป ถึงคู่มือแนวทางด้านต่างๆ ที่ใช้ในการ

รักษา อย่างไรก็ตามเขาควรรับรู้ว่าคู่มือแนวทางมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ในการรักษาโรคเร้ือรังทีบ่อกวธิกีารรักษาทีดี่ทีส่ดุให้แก่ผูป่้วย คู่มือ

แนวทางอาจไม่สามารถเข้าถงึได้โดยทมีท่ีต้องการใช้ หรือทมีอาจไม่รู้ว่ามีอยู่ 

เป็นธรรมดาที่สถานบริการหนึ่งจะตีพิมพ์คู่มือแนวทางขึ้นมา แต่ไม่ได้รู้กัน

ทุกคนว่ามีอยู่ บางครั้งก็มีคู่มือแนวทางที่หลากหลาย จึงไม่สนใจที่จะดูและ

ไม่เห็นความส�าคัญ ขั้นตอนแรกของการฝึกนักศึกษาคือให้เขาตระหนักถึง

การใช้คู่มือแนวทางที่เหมาะสม แล้วจึงค่อยฝึกให้ถามหาและน�ามาใช้ คู่มือ

แนวทางที่มีประสิทธิภาพจะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินและ
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ลักษณะเฉพาะของผูป่้วย และค�าแนะน�านัน้สามารถปรับเปลีย่นให้เหมาะสม

กับท้องถิน่นัน้ๆ ได้ คู่มือแนวทางท่ีใช้หลักฐานเชงิประจกัษ์มีอยู่แล้วส�าหรับ

หัตถการส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงสูง เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ของ

เลือดท่ีปลอดภยั ความล้มเหลวท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ของเลือดทีป่ลอดภยั หรือ

ความล้มเหลวที่จะท�าให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้เลือดที่ถูกต้อง สามารถท�าให้เกิด

ความเสียหายอย่างมากแก่ผู้ป่วยได้

การรกัษาท่ีปลอดภัยต้องการให้สมาชกิของทมีทุกคนรู้ว่าเขาถูกคาด

หวงัอะไร เม่ือเขาน�าคูมื่อแนวทาง แนวปฏิบัต ิและรายการตรวจสอบ มาใช้

จ�าเป็นที่จะต้องได้รับวิธีการเข้าถึง (อยู่ในกระดาษหรือออนไลน์) ซึ่งจ�าเป็น

ต้องน�ามาประยุกต์ให้เหมาะสม ให้ใช้ได้กับท่ีปฏิบัตงิานนัน้ๆ (คู่มือแนวทาง

นัน้ยอมรบัความแตกต่างในทรัพยากรและบุคลากรวชิาชพีหรือไม่) ส�าหรับ

คู่มือแนวทางจะมีประสิทธิภาพต่อเม่ือเจ้าหน้าที่รู้และเช่ือในคู่มือแนวทาง 

ตลอดจนสามารถเข้าถึงได้และน�าไปใช้ได้

ด้วยเหตผุลหลากหลายประการทีจ่ะต้องท�าเก่ียวกับแหล่งทรัพยากร 

สภาพของท้องถิน่น้ัน และชนิดของผูป่้วย ท�าให้บางข้ันตอนของกระบวนการ

ตรวจสอบความถกูต้องไม่สามารถน�ามาปฏิบัตไิด้ หรือไม่เหมาะสมกับสถาน

ทีน่ัน้ ในกรณเีช่นนี ้ ทมีสหสาขาอาจจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนคู่มือแนวทางให้

เหมาะสมกับสถานท่ีนัน้ หากกรณเีช่นนีเ้กดิข้ึน ทกุคนจ�าเป็นต้องรู้ว่า มีการ

เปล่ียนแปลงอะไรในแนวทางไปบ้าง ท่ีท�าให้ทกุคนสามารถน�าไปใช้ได้

หากทมีไม่ท�าตามคู่มือแนวทางอย่างสม�า่เสมอ หรือหากมีคนท�าข้าม

ขัน้ตอนไป คูมื่อแนวทางก็จะไม่ได้ป้องกันผูป่้วยจากเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ 

มีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ท่ีทุกคนรวมทัง้นกัศึกษาต้องยึดถอื การท่ีผูน้�าและ

ทมีท้ังหมดปฏิบัตติามคูมื่อแนวทางอย่างเคร่งครัดเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับความ

ส�าเร็จในการท่ีจะน�าคู่มือแนวทาง แนวปฏิบัต ิและรายการตรวจสอบมาใช้

แพทย์บางท่านอาจถามถงึกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ เม่ือเขาเชือ่ว่าความเป็นอสิระของสาขาวชิาชพีของเขาก�าลงั

ถกูท�าให้อ่อนด้อย และก�าลังถกูตัง้ค�าถาม เขายังอาจรู้สกึว่าการตดัสินใจของ

เขาก�าลังถูกรบกวนด้วยแนวปฏิบัติของทีม การแบ่งปันความรู้และข้อมูล 

ตลอดจนการยอมรับสิ่งท่ีได้มาจากสมาชิกของทีมเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรับการรักษาที่ต่อเนื่อง การตัดสินใจท่ีปลอดภัย และการบรรลุถึงผล
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การรักษาที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ป่วย

มีการศึกษาของ A ground-breaking global study ในปี ค.ศ. 

2007/2008 ท่ีศึกษาผลของการใช้รายการตรวจสอบการผ่าตัดอย่างง่าย

ในประเทศต่างๆ 8 ประเทศ โดยไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งทรัพยากรของท่ีนั้นๆ 

พบว่า การแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและการเสียชีวิตลดลงมากกว่าหนึ่งใน

สาม เมื่อมีการใช้รายการตรวจสอบ [9] ศูนย์กลางของความส�าเร็จของการ

ใช้รายการตรวจสอบคือ การปรับปรุงการสื่อสารที่ท�าให้มั่นใจว่า คนถูกคน

ได้รับหัตถการที่ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ถูกต้อง และทีมที่ถูกต้อง

การทบทวนอย่างรวดเร็วของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด 

แสดงให้เห็นว่าหลายข้ันตอนต้องการการพูดคุยกัน โดยแบบเห็นหน้ากัน

อย่างกระตอืรือร้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการยินยอมและในการระบุต�าแหน่ง 

และ/หรือการระบุยาและเคร่ืองมือที่เหมาะสมที่จะใช้ ทีมผ่าตัด (ได้แก่ 

แพทย์ แพทย์ผู้ช่วย วิสัญญีแพทย์ พยาบาลฟอกท�าความสะอาด พยาบาล

ส่งเครื่องมือ แพทย์ผู้ดูแลระบบการหายใจ และบุคลากรอื่นๆ) ทุกคนต้องรู้

หลักการของหัตถการท่ีจะท�าการผ่าตัด เพื่อที่ทุกคนจะได้วางแผนเตรียม

การผ่าตัดได้ถูกต้อง และจะได้รู้ถึงความคาดหวังของสมาชิกในทีม และ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังของผู้ป่วย ด้วยเหตุผลนี้ การก�าหนดให้ “มีการหยุดนิ่ง

ชั่วขณะ” ที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด ก่อนที่หัตถการจะเริ่ม เป็นส่วนประกอบที่

ส�าคัญของการท�ารายการตรวจสอบการผ่าตัด [6]

การผ่าตัดท่ีปลอดภัยต้องการสมาชิกทุกคนในทีมผ่าตัดรู้รายการ

ตรวจสอบทีส่�าคัญ หรอืแนวปฏิบัตท่ีิใช้ในการปฏิบัตงิาน หากไม่มีกระบวนการ

ตรวจสอบความถูกต้อง ณ ที่นั้น สมาชิกของทีมสามารถขอร้องให้มีการ

อภิปรายในขณะท่ีมีการประชุมทีมว่าแนวปฏิบัติหรือรายการตรวจสอบ

สามารถน�าไปใช้ได้หรือไม่

มีความตกลงทีเ่ป็นสากลว่า วธิกีารเข้าถงึทีดี่ทีส่ดุในการลดความผดิ

พลาด ที่ท�าให้เกิดการผ่าตัดผิดคนคือ การน�าเครื่องมือการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(best-practice tools) มาใช้ที่จะท�าให้ม่ันใจได้ว่าผู้ป่วยถูกคนได้รับการ

รักษาท่ีถูกต้อง มีแนวปฏิบัติและรายการตรวจสอบจ�านวนมากถูกพัฒนา

ขึ้นมาที่กล่าวถึงเรื่องนี้
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กล่อง B.10.1. องค์การอนามัยโลก: การผ่าตัดที่ปลอดภัยช่วยรักษาชีวิต

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 10 ประการส�าหรับการผ่าตัดที่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ทีมจะผ่าตัดผู้ป่วยให้ถูกคนให้ถูกข้าง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ทีมจะผ่าตัดโดยไม่ให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวด ด้วยวิธีวางยาสลบอย่าง
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ทีมได้ตระหนักและเตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะระวังการสูญเสียที่
คุกคามชีวิตของทางเดินหายใจ หรือการท�างานของระบบหายใจ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ทีมได้ตระหนักและเตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะระวังความเสี่ยง
ต่อการเสียเลือดมาก

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ทีมจะหลีกเลี่ยงการเกิดแพ้ยา หรืออาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เป็นที่รู้
กันแล้วว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักแก่ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ทีมจะใช้วิธีการที่รู้แล้วว่า จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแผลผ่าตัดอย่าง
สม�่าเสมอ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ทีมจะป้องกันการลืมผ้าซับเลือดหรือเครื่องมือโดยไม่ได้คาดคิดไว้ในการ
ผ่าตัด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ทีมจะระบุชิ้นเนื้อของการผ่าตัดทั้งหมดอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 9 ทีมจะสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส�าคัญของ 
ผู้ป่วยส�าหรับการผ่าตัดที่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 10 โรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขจะตั้งระบบการเฝ้าระวังขึ้นมาเป็นงาน
ประจ�าในเรื่องของปริมาณ จ�านวน และผลของการผ่าตัด 

แหล่งข้อมูล: WHO Guidelines for Safe Surgery, 2009 
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/en/index.html [10].
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รูป B.10.1. รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการผ่าตัดขององค์การอนามัยโลก

รายการตรวจสอบนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ปรับปรุง 2009 @WHO, 2009
แนะน�าให้เพิ่มเติมและดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละแห่ง

แหล่งข้อมูล: WHO Safe Surgery Saves Lives, 2006 http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/
en/index.html [6].

กับพยาบาล และวิสัญญีแพทย์เป็น
อย่างน้อย

- ได้มีการยืนยันคน ข้าง หัตถการ 
และการยินยอมหรือยัง
n ใช่

- ท�าเครื่องหมายต�าแหน่งที่ผ่าตัด
หรือยัง
n ใช่
n ไม่ใช่ (ไม่ต้องท�า)

- ตรวจสอบเครื่องมือดมยาและ
ยาครบหรือยัง
n ใช่

- เครื่อง pulse oximeter มาอยู่ที่
ตัวผู้ป่วยและใช้งานได้
n ใช่

- ผู้ป่วยมีการแพ้ที่รู้แล้วหรือไม่
n ใช่
n ไม่มี

- ใส่ท่อหายใจล�าบากและเสี่ยงต่อ
การส�าลัก
n ไม่มี
n มี และมีเครื่องมือ/คนช่วย

พร้อมแล้ว

- มีความเสี่ยงที่จะเสียเลือด > 500 
มล. (เด็ก > 7 มล./กก.)
n ไม่มี
n มี และมีการเตรียม 2 ชุด

ของการเข้าถึงเส้นเลือดด�า/
เส้นเลือดกลางและน�้าเกลือ

ก่อน induction ของการดมยา ก่อนผ่าผิวหนัง ก่อนผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด

รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการผ่าตัด ความปลอดภัยของผู้ป่วย

กับพยาบาล วิสัญญีแพทย์ และ
ศัลยแพทย์

n ยืนยันว่าสมาชิกในทีมได้บอก
ชื่อ และบทบาทของตนเอง

n ยืนยันชื่อผู้ป่วย หัตถการ และ
ต�าแหน่งที่ผ่าตัด

ได้ให้ยาปฏิชีวนะป้องกัน 60 นาที
ก่อนหน้านี้หรือยัง

n ใช่
n ไม่ต้องให้

เหตุการณ์วิกฤติที่เกี่ยวข้อง
ส�าหรับศัลยแพทย์

n ขั้นตอนที่วิกฤตและที่ไม่ได้ใช้
ประจ�าคืออะไร

n จะผ่าตัดนานเท่าไหร่

n คาดว่าจะเสียเลือดเท่าใด

ส�าหรับวิสัญญีแพทย์
n ผู้ป่วยวิตกกังวลเรื่องใดเป็น

พิเศษหรือไม่

ส�าหรับทีมพยาบาล
n ได้รับการยืนยันเรื่องการ

ปราศจากเชื้อหรือไม่ (รวมทั้ง
ผลของตัวชี้วัด)

n มีประเด็นเรื่องเครื่องมือหรือ
เรื่องอื่นๆหรือไม่

ได้มีการติดฟิล์มที่เกี่ยวข้องหรือไม่
n มี
n ไม่เกี่ยวข้อง

(กับพยาบาล วิสัญญีแพทย์ และ
ศัลยแพทย์)

พยาบาลยืนยันด้วยวาจา
n ชื่อหัตถการ
n นับเครื่องมือ ผ้าซับเลือด เข็ม

ให้ครบ

n ติดฉลากบนชิ้นเนื้อตัวอย่าง 
(อ่านฉลากดังๆ พร้อมชื่อ 
ผู้ป่วย)

n มีปัญหาเรื่องเครื่องมือที่จะ
ต้องกล่าวถึงหรือไม่

ส�าหรับศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์
และพยาบาล
สิ่งที่ต้องสนใจที่ส�าคัญส�าหรับการ
ฟื้นและการจัดการผู้ป่วยรายนี้คือ
อะไร
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สิ่งที่นักศึกษาจ�าเป็นต้องท�าคืออะไร

ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อขจัดการเกิด

เหตุการณ์ผ่าผิดคน ผิดข้าง และผิดหัตถการ

นกัศึกษาในบางสาขามีโอกาสเข้าห้องผ่าตดั และได้สงัเกตทมีผ่าตดั

ท�างานด้วยกันอย่างไร และยังได้สังเกตถึงวิธีที่ทีมจัดกระบวนการก่อน 

ระหว่าง และหลังผ่าตัด ในระหว่างการหมุนเวียนของการผ่าตัด นักศึกษา

ควร 

• หาว่าแนวปฏิบัติ และรายการตรวจสอบท่ีใช้ในหน่วยผ่าตัดนี้อยู่

ที่ไหน

• แบ่งปันและตรวจสอบข้อมูลกับผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

• ท�าความเข้าใจถึงวิธีการพัฒนาแนวปฏิบัติและรายการตรวจสอบ

ทีใ่ช้ และควรรู้ว่าเป็นไปในแนวเดียวกันกบัการปฏิบัตอิย่างมีหลกั

ฐานเชิงประจักษ์หรือไม่

• เข้าใจว่าท�าไมแนวปฏิบัตแิละรายการตรวจสอบ ถึงมีความจ�าเป็น

ต้องน�ามาใช้

• สามารถบอกขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง รวม

ทั้งการเลือกให้ถูกคน ถูกข้าง และถูกหัตถการ

• สามารถที่จะระบุข้ันตอนในรายการความปลอดภัยในการผ่าตัด

ขององค์การอนามัยโลก

• รู้บทบาทของสมาชิกทุกคนของทีม

• รู้วิธีการจัดการความขัดแย้งภายในทีม (ดูหัวข้อที่ 4) T4

ฝึกปฏิบัติใช้เทคนิคของห้องผ่าตัดที่จะลดความเส่ียงและความผิด

พลาด (การตรวจสอบก่อนการผ่าตัด/หยุดช่ัวขณะ สรุปส้ันๆ ก่อน

และหลังผ่าตัด และระบุปัญหาที่เกี่ยวข้อง] 7

หัวข้อท่ี 4 การปฏิบัติงานเป็นทีมได้กล่าวถึง การวิเคราะห์อย่าง

ละเอียดถึงทีมที่มีประสิทธิภาพท�างานร่วมกันอย่างไร และวิธีการปฏิบัติ

งานของสมาชิกของทีมมีส่วนช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้

อย่างไร ในสภาพแวดล้อมของการผ่าตัด บางเร่ืองเป็นที่รู้กันแล้วว่าช่วย
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ให้การปฏิบัตงิานเป็นทมีดีข้ึน หากนกัศกึษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ทมีได้โดยตรง อย่างน้อยเขาก็สามารถสงัเกตการปฏิบตังิานของทมีแทนได้ 

นักศึกษาควรพยายามอย่างกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เขาควร

ถามผูน้�าทมีด้วยความเคารพว่า เขาขอเป็นส่วนหนึง่ของทีมได้หรือไม่ แม้ว่า

จะไม่ได้มีบทบาทหรือหน้าท่ีใดโดยเฉพาะ การทีไ่ด้ไปร่วมทมีท�าให้นกัศกึษา

ได้เหน็และได้ยนิวิธกีารทีส่มาชกิของทมีส่ือสารซึง่กันและกนั หากเป็นไปได้

นกัศึกษาควรลองฝึกปฏิบัตกิารสรุปสัน้ๆ ก่อนเร่ิมงานและตอนเสร็จงาน ใน

ระหว่างการประชุมนี้นักศึกษาควรสังเกต และบันทึกว่าผู้ให้บริการร่วมใน

กระบวนการท่ีออกแบบมาเพือ่ช่วยให้ผูป่้วยปลอดภยัได้อย่างไร ยกตวัอย่าง

เช่น เขาใช้รายการตรวจสอบหรือไม่

นักศึกษาควรประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกับ

สถานภาพของผูป่้วย รวมทัง้การระบุคน ระบุต�าแหน่งของการผ่าตดั สภาพ

ของผู้ป่วย และแผนการเมื่อฟื้น

นักศึกษาจ�าเป็นต้องเรียนถึงวิธีการแบ่งปันข้อมูล มีความส�าคัญที่

ข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินและการรักษาผูป่้วยควรส่ือสารให้

กับสมาชิกทกุคนของทมีทราบ นกัศกึษาควรรู้ถึงลักษณะหลกัของหตัถการ 

และแผนการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาควรถามค�าถามแก่สมาชิกของทีมด้วยท่าท่ีเหมาะสม ให้

ความเคารพ และควรรู้ว่าเวลาไหนท่ีเหมาะสมท่ีจะถาม นกัศกึษาควรมีส่วน

ร่วมในการประชมุแผนการรักษา และหาโอกาสถามค�าถาม หากนกัศกึษาคิด

ว่าบางส่ิงไม่ถกู เขาควรหยิบยกเร่ืองนีข้ึ้นมากับผู้สอนหรือผูดู้แลในขณะนัน้

มีความส�าคัญทีน่กัศกึษาควรเรียนรู้วิธทีีจ่ะพดูขึน้มา และการพดูขึน้

มาอย่างเหมาะสม นกัศกึษาควรสามารถท่ีจะแสดงความคดิเหน็แก่สมาชกิ

คนอืน่ๆในทีม โดยการถามค�าถามหรือพดูให้ความเหน็ระหว่างช่วงทีว่กิฤต

นั้น นักศึกษาควรเข้าใจว่าการพูดขึ้นมา ไม่ได้เป็นแค่การถามถึงอัตราการ

เต้นของหัวใจ โทน (tone) สี และการหายใจ (เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ

การแบ่งปันหรือการสอบถามข้อมูล)เท่านั้น นักศึกษาควรเรียนรู้ว่าหาก

เขาเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัด เขาควรรู้วิธีทักท้วงหรือเสนอแนะตามสายบังคับ

บัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีพบเห็นว่าผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายจาก

ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น พยาบาลอาจมีความคุ้นเคย
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กับศัลยแพทย์มากพอที่จะเตือนให้แพทย์ตรวจสอบบางสิ่ง (เช่น ผู้ป่วย

ถูกคนหรือไม่ตามที่ก�าหนดในการท�าการผ่าตัด) หากศัลยแพทย์ไม่สนใจ

ค�าเตือนของพยาบาล องค์กรควรสนับสนุนให้พยาบาลสามารถให้ข้อเสนอ

แนะได้ตามสายบังคับบัญชา

นักศึกษาควรฝึกปฏิบัติการแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกในทีมเก่ียวกับ

ความตั้งใจและหาโอกาสรับฟังค�าแนะน�า ก่อนที่จะเบ่ียงเบนไปจากปกติ 

เร่ืองนี้มีความส�าคัญเพราะว่าท�าให้สมาชิกคนอื่นๆ ในทีมตื่นตัวเกี่ยวกับ

การกระท�าที่ได้วางแผน ที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่เป็นปกติ

นักศึกษาควรรับรู้ว่าการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของการรักษา

โดยการผ่าตัด การสอนสามารถท�าได้หลายรูปแบบ เช่น การแลกเปล่ียน

ข้อมูลกันอย่างสั้นๆ หรือไม่เป็นทางการ เช่นเดียวกับการเรียนรู้โดยจับมือ

ท�า นกัศกึษาควรเตรียมตวัเรยีนรูจ้ากสมาชกิแต่ละคนของทมีทีแ่ตกต่างกัน 

นกัศกึษาควรช่ืนชมถงึการแบ่งงานในสมาชกิของทมีตามสาขาทีเ่ชีย่วชาญ 

ระดับของความรู้ และความช�านาญ

การมีส่วนร่วมในกระบวนการศกึษาเพือ่ทบทวนการป่วยและการเสีย

ชีวิตที่เกิดขึ้น 8

นกัศกึษาควรถามโรงพยาบาลทีป่ฏบัิตงิานว่า มีการประชมุทบทวน

การป่วยและการเสียชีวิตหรือไม่ เพื่อจะได้เรียนรู้จากบทเรียนนั้น หลายๆ 

โรงพยาบาลมีการประชุมทบทวนการผ่าตัดที่เรียกว่า การประชุมทบทวน

การป่วยและการเสียชีวิต การประชมุนีถู้กพฒันามาดีแล้ว ทีอ่ภปิรายถึงอบัุติ

การณ์และกรณีผู้ป่วยที่รักษายาก และเป็นวิธีการที่มีการทบทวนโดยทีม

งาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในอนาคต การประชุมเช่นนั้นโดย

ปกติเป็นข้อมูลลับ เพื่อตรวจสอบผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และจ�าเป็น

ส�าหรับการปรับปรุงการผ่าตัดให้ดีขึ้น การประชุมเหล่านี้อาจจัดสัปดาห์ละ

ครั้ง หรือสองสัปดาห์ครั้ง หรือเดือนละครั้ง และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียน

จากความผดิพลาด เนือ่งจากการเฝ้าระวงัความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นองค์

ความรู้ทีค่่อนข้างใหม่ ดังนัน้การประชมุเหล่านียั้งไม่ได้น�าระบบทีป่ราศจาก

การต�าหนิมาใช้ในการอภิปรายความผิดพลาด บางแห่งยังคงพยายามมอง

หาคนท่ีท�าความผิดพลาดและใช้วิธีการลงโทษ เม่ือการประชุมน�าวิธีการ
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เชิงบุคคลมาใช้ในการอภิปรายเก่ียวกับความผิดพลาด การประชุมก็มัก

จะมีแต่ศัลยแพทย์ที่ให้ข้อคิดเห็นโดยไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรอื่นๆ ในทีม

ร่วมเสนอแนะ เช่น แพทย์จบใหม่ พยาบาล บุคลากรที่ดูแลระบบหายใจ 

นักศึกษา เป็นต้น

การประชุมทบทวนการป่วยและการเสียชีวิตเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 

ส�าหรบัการเรียนการสอนจากความผดิพลาด และอภปิรายถงึการป้องกันท่ี

จะเกิดขึ้นในอนาคต นักศึกษาควรถามว่า ที่ฝึกงานของเขามีการประชุมนี้

หรอืไม่และเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ได้หรอืไม่ หากเข้าร่วมได้ นกัศึกษาควร

สังเกตว่า มีการพูดถึงหลักการความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังต่อไปนี้หรือไม่

• เป้าประสงค์ของการประชมุเป็นเร่ืองของการหาสาเหต ุและปัจจยั

ที่พบร่วมในการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ มากกว่าที่จะ

อภิปรายคนแต่ละคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่

• มีการเน้นให้เป็นเร่ืองการศึกษา และท�าความเข้าใจมากกว่าการ

ต�าหนิบุคคลหรือไม่

• เป้าหมายของการอภปิราย เป็นเรือ่งการป้องกันเหตกุารณ์ท�านอง

เดียวกันไม่ให้เกดิข้ึนในอนาคตหรือไม่ ซึง่การอภปิรายนีต้้องท�าใน

เวลาที่เหมาะสมหมายถึงเวลาที่ยังจ�าเรื่องนี้ได้

• การประชุมนีท้กุฝ่ายเข้าประชมุหรือไม่ ซึง่ควรประกอบด้วย แพทย์ 

พยาบาล เภสชักร ผูใ้ห้บริการสุขภาพอืน่ๆ รวมทัง้นกัเทคนคิ และ

ผู้จัดการ

• ทุกคนที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้หรือ

ไม่

• ผู้อาวุโสน้อยและนักศึกษาได้รับการให้เข้าร่วมด้วยหรือไม่ เพราะ

เป็นโอกาสทีดี่ ทีน่กัศึกษาจะได้เรียนรู้เกีย่วกับความผดิพลาด และ

กระบวนการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต

• ได้น�าผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดจากการผ่าตัดมาอภิปรายหรือไม่

• มีการเขียนสรุปการอภิปรายเก็บไว้หรือไม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่

จะปรับปรุงหรือทบทวน
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สรุป 9

หัวข้อน้ีได้ให้ขอบเขตคุณค่าของคู่มือแนวทางในการลดความผิด

พลาด และลดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่คู่มือแนวทางจะมีประโยชน์

ต่อเม่ือผู้ใช้เชื่อและเข้าใจว่าท�าไมเม่ือใช้แล้วน�าไปสู่การดูแลผู้ป่วยท่ีดี

ขึ้น แนวทางปฏิบัติสามารถป้องกันผู้ป่วยผิดคนท่ีได้รับการรักษาผิด เช่น

เดียวกันแนวทางปฏิบัติช่วยอ�านวยความสะดวกท�าให้มีการสื่อสารดีข้ึนใน

สมาชิกของทีม (ที่มีผู้ป่วยรวมอยู่ด้วย)

กลวิธีและรูปแบบการสอน

การบรรยายอย่างเดียว/อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 

ใช้สไลด์ที่ให้มาด้วยเป็นแนวทางในการสอนให้ครอบคลุมหัวข้อนี้

ทั้งหมด สไลด์สามารถใช้ได้ท้ังที่เป็นพาวเวอร์พอยท์และเปล่ียนเป็นสไลด์

ที่ใช้กับเครื่องฉายข้ามศีรษะได้ เริ่มต้นการสอนด้วยการใช้กรณีศึกษา และ

ให้นักศึกษาหาประเด็นต่างๆ ในกรณีศึกษานั้น

การอภิปรายเป็นคณะ 

เชญิผูใ้ห้บริการสขุภาพทีเ่หมาะสมในด้านการปฏิบัตใินวชิาชพี เพือ่

ให้ข้อสรุปของความพยายามท่ีจะพัฒนาแนวทางดูแลความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย และพูดเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของเขา การอภิปราย

นี้จะช่วยให้นักศึกษาช่ืนชมกับบทบาทของการปฏิบัติงานเป็นทีมในการ

ท�าหัตถการ นักศึกษาควรเตรียมค�าถามไว้ล่วงหน้า ค�าถามที่เกี่ยวกับการ

ป้องกัน และการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยที่การประชุมนั้นได้

มีการเตรียมการจัดเวลาไว้ให้นักศึกษาถาม

การอภิปรายกลุ่มย่อย 

ห้องเรยีนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเลก็ และให้นกัศึกษาสามคนในแต่ละ

กลุ่มมาเป็นผูน้�าการอภิปราย คนท่ีหนึง่เก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์ที่

เก่ียวข้องกับการท�าหตัถการ นกัศกึษาอกีคนมาพดูถึงเคร่ืองมือและเทคนคิ

ที่มีอยู่ท่ีจะลดโอกาสของความผิดพลาด และอีกคนอาจพูดถึงบทบาทของ
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การประชุมทบทวนการป่วยและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น การประชุมนี้หากมี

หลายสาขามาร่วมด้วยจะช่วยให้นักศึกษามีมุมมองของแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่

จริง และช่วยให้แต่ละสาขาเข้าใจกันและเคารพซึ่งกันและกัน

ผู้อ�านวยความสะดวกของการอภิปรายนี้ ควรท�าความคุ้นเคยกับ

เนื้อหาของเรื่องนี้ เพื่อที่จะได้เพิ่มข้อมูลเก่ียวกับระบบและสภาพแวดล้อม

ของพื้นที่นั้น

การฝึกหัดในสถานการณ์จ�าลอง 

สถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ท่ีเกิดข้ึนใน

การรักษา และการท�าหตัถการใดหตัถการหนึง่สามารถน�ามาท�าเป็นเหตกุารณ์

จ�าลองได้ ดังเช่น ผูป่้วยผดิคนถกูรักษาหรือได้รบัยาผดิ และเทคนคิส�าหรับการ

ลดโอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาด กระบวนการนีค้วรให้ผูอ้าวุโสน้อยมีโอกาส

พดูขึน้มามากกว่าผูอ้าวโุสมาก และการให้สาขาอืน่ๆ และพยาบาลกล้าพดูข้ึน

มาหรือการให้เภสัชกรพดูเสนอแนะกบัแพทย์หรือพยาบาลอาวโุสได้

สถานการณ์ต่างๆสามารถสร้างขึน้มาให้นกัศึกษาได้เรยีนรู ้นกัศกึษา

ควรฝึกปฏิบัตกิารสรุปสัน้ๆ ก่อนและหลังท�าหตัถการ และกล้าพดูข้ึนมาเพือ่

ทีจ่ะปรบัปรุงการสือ่สารในห้องผ่าตดั โดยการใช้ระบบการให้ข้อมูลทีส่�าคัญ

ของผูป่้วย (ดังเช่น ISBAR) ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ เช่น ในขณะส่งต่อผูป่้วย 

การเล่นแสดงบทบาทก็เป็นเครือ่งมือทีส่�าคัญอกีอนัหนึง่ นกัศกึษาสามารถ

เล่นแสดงบทบาทเหมือนกับท่ีท�าในการประชมุทบทวนการป่วยและการเสยี

ชวีติ โดยเปรียบเทยีบวธิกีารค้นหาผูท้�าผดิ หรอืการค้นหาข้อผดิพลาดของ

ระบบ นอกจากนีอ้าจแสดงสถานการณ์ในห้องผ่าตดัท่ีนกัศกึษาสงัเกตว่า มี

บางสิ่งบางอย่างผิดปกติและจ�าเป็นต้องพูดขึ้นมา

กิจกรรมของห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย

หวัข้อนีใ้ห้โอกาสมากมายท่ีนกัศึกษาจะได้สังเกตหตัถการทีก่�าลงัท�า 

ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเห็นในปีท้ายๆ ของการฝึกอบรม แต่อย่างไรก็ตามไม่มี

เหตุผลใดที่ท�าไมเขาจะเข้าร่วมตั้งแต่ปีแรกไม่ได้ นักศึกษาจึงควร

• เข้าร่วมในการท�าหัตถการ สังเกตและบันทึกกิจกรรมที่ท�าโดยทีม 

เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้ป่วยถูกคนได้รับการผ่าตัด และได้รับหัตถการที่
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ถูกต้องและถูกเวลา

• สังเกตทีมผ่าตัด ดูว่าสมาชิกของทีมท�างานกันอย่างไร เขามี

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร และกับผู้ป่วยอย่างไร

• เข้าร่วมการประชุมทบทวนการป่วยและการเสียชีวิต พร้อมกับ

เขียนรายงานส้ันๆ บรรยายว่ามีการใช้หลกัการดูแลความปลอดภยั

ของผู ้ป่วยหรือไม่ และมีการค้นหาความบกพร่องของระบบ

มากกว่าการใช้วิธีการต�าหนิคนท�าผิด

• ติดตามผู้ป่วยตลอดกระบวนการผ่าตัด และสังเกตกิจกรรมหรือ

งานที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

• ตรวจสอบและวิจารณ์แนวปฏิบัติ/รายการตรวจสอบที่ใช้ใน

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผูป่้วย รวมทัง้สงัเกตความ

รู้และการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ/รายการตรวจสอบของทีม

• สังเกตวิธีการสื่อข้อมูลของผู้ป่วย จากหอผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด และ

การสื่อกลับท�าอย่างไรกัน 

หลังจากกิจกรรมเหล่านี้ นักศึกษาควรถูกจัดให้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย 

และอภิปรายร่วมกับผู้สอนหรือผู้ให้บริการสุขภาพถึงสิ่งที่เขาได้สังเกต

มา เทคนิคและลักษณะการท�างานต่างๆ มีหรือไม่ตามที่เรียนมา และมี

ประสทิธภิาพหรอืไม่ การท�ากจิกรรมเหล่านีห้ากมีสาขาอืน่ๆมาร่วมด้วย จะ

มีประโยชน์ในการเรียนบทบาทของแต่ละคนเพิม่ขึน้ และเป็นการให้เกียรติ

ระหว่างสาขาวิชาชีพ

กรณีศึกษำ
การผ่าตัดทีท่�ากนัเป็นประจ�า ทีมี่ผลให้เกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์

กรณีนี้แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการวางยาสลบ

ผูห้ญงิอาย ุ37 ปี สุขภาพแขง็แรงดีมาก่อน ได้รับการนดัผ่าตดัไซนสั

ที่ไม่ด่วนโดยการวางยาสลบ วิสัญญีแพทย์มีประสบการณ์มา 16 ปี แพทย์

หูคอจมูกมีประสบการณ์มา 30 ปี และ 3 ใน 4 ของพยาบาลห้องผ่าตัดเป็น

ผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วเช่นกัน ห้องผ่าตัดมีเครื่องมือพร้อม
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เริ่มวางยาสลบเวลา 8.35 น. แต่ไม่สามารถใส่ท่อหายใจเข้าลาริงซ์ 

(laryngeal mask airway) ได้ สองนาทีต่อมา ออกซิเจนของผู้ป่วยเริ่มลด

ลงและเธอเริม่ดูเขยีวคล�า้ ความเข้มข้นของออกซเิจนของผูป่้วยในขณะนัน้

ได้ 75% (หาก < 90% ถือว่าต�่า) และอัตราการเต้นของหัวใจเธอเพิ่มขึ้น

เมื่อเวลา 8.39 น. ความเข้มข้นของออกซิเจนของผู้ป่วยลดลงเหลือ 

40% (ต�่ามาก) มีความพยายามที่จะช่วยการหายใจของเธอโดยการให้ดม 

100% ออกซิเจน ผ่านทางหน้ากากและท่อหายใจทางปาก (oral airway) 

ซึ่งพบว่าท�าได้ยากมาก วิสัญญีแพทย์พยายามที่จะใส่ท่อทางเดินหายใจ 

จนถึงเวลา 8.45 น. ยังท�าไม่ส�าเร็จ ต่อมาสถานการณ์มาถึงขั้นไม่สามารถ

ใส่ท่อทางเดินหายใจได้ และไม่สามารถให้ลมเข้าปอดได้ พยาบาลทั้งหลาย

ที่อยู่ ณ ที่นั้นรับรู้แล้วว่า ผู้ป่วยอาการหนักมากขึ้น พยาบาลคนหนึ่งจึงน�า

ชุดเจาะคอ และอีกคนจองเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต

แพทย์พยายามใส่ท่อทางเดินหายใจโดยใช้ลาริงซ์โกสโคป (laryn-

goscopes) แต่ไม่ส�าเร็จ ผู้ป่วยถูกย้ายไปห้องพักฟื้น ความเข้มข้นของ

ออกซเิจนของเธอยงัคงเหลือแค่ 40% มานาน 20 นาที แม้ว่าต่อมาย้ายเธอ

ไปหอผู้ป่วยวิกฤตเธอก็ไม่ฟื้นคืนสติขึ้นมา และเสียชีวิตใน 13 วันต่อมา 

อันเป็นผลจากสมองเสียหายอย่างรุนแรง

ค�าถาม

- ก่อนที่จะวางยาสลบให้แก่ผู้ป่วยนั้น ทีมมีเทคนิคอะไรบ้าง

- ประโยชน์ของรายการตรวจสอบคืออะไร

แหล่งข้อมูล: Bromiley M. Have you ever made a mistake? Bulletin of 

the Royal College of Anaesthetists, 2008, 48:2442-2445. DVD available 

from the Clinical Human Factors Group web site (www.chfg.org; 

accessed 21 February 2011).
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เอาไตออกผิดข้างทั้งที่นักศึกษาได้ทักท้วงแล้ว

กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการใช้แนวปฏิบัติที่จะท�าให้

ถูกคน ถูกข้าง ถูกหัตถการ และยังช่วยแสดงถึงความส�าคัญของหลักการ 

“พูดเสนอแนะตามสายการบังคับบัญชา” มีความส�าคัญท่ีจะต้องท�าความ

ตกลงกันว่า ไม่ว่าสมาชิกคนใดของทีมก็มีความส�าคัญ เม่ือกล่าวถึงเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย แม้ว่าจะเป็นนักศึกษา

ผูป่้วยชายอาย ุ69 ปี เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล เพือ่การผ่าตัด

เอาไตข้างขวาที่อักเสบเรื้อรังออก เนื่องจากความผิดพลาดของเสมียน ใน

ใบเข้ารับการรักษาเขียนเป็น “ข้างซ้าย” บัญชีการผ่าตัดคัดลอกมาจากใบ

เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยยังไม่ตื่นจากการนอนหลับขณะที่แพทย์มาตรวจ

ก่อนผ่าตัด และไม่ได้มีการตรวจสอบจากใบเซ็นยินยอมของผู้ป่วยว่าต้อง

ท�าการผ่าตัดไตข้างใด ดังนั้นในห้องผ่าตัดได้จัดท่าของผู้ป่วยเพื่อเตรียม

ผ่าตัดไตข้างซ้าย และศัลยแพทย์ก็ติดฟิล์มกลับข้าง ศัลยแพทย์อาวุโสเริ่ม

ผ่าตัดเอาไตข้างซ้ายออก

 นกัศกึษาแพทย์ทีส่งัเกตการณ์อยู ่ได้ทักท้วงขึน้มาว่าศลัยแพทย์

ผ่าตัดไตผิดข้าง แต่ศัลยแพทย์ไม่สนใจ สองชั่วโมงหลังการผ่าตัดจึงทราบ

ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น เพราะผู้ป่วยไม่มีปัสสาวะออกมาเลย และต่อมา

ผู้ป่วยเสียชีวิต

ค�าถาม

- ระบุถึงโอกาสต่างๆส�าหรับการตรวจสอบข้างของการผ่าตัด

- ท่านคิดอย่างไรที่ศัลยแพทย์ไม่สนใจฟังนักศึกษาแพทย์

- อภิปรายว่าการกระท�าของศลัยแพทย์เป็นการฝ่าฝืนหรือเป็นความ

ผิดพลาดเชิงระบบ

แหล่งข้อมูล: Dyer O. Doctor suspended for removing wrong kidney. 

British Medical Journal, 2004, 328, 246.
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ความล้มเหลวของการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันก่อนการผ่าตัด

ในเวลาที่เหมาะสมตาม

แนวปฏิบัติ

กรณีนีแ้สดงให้เหน็ถงึความส�าคัญในการวางแผน และการตรวจสอบ

ก่อนทีจ่ะท�าหตัถการ และการใช้แนวปฏิบัต ิสามารถลดความเสีย่งของการ

ติดเชื้อได้อย่างไร

วิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์ปรึกษาหารือกันถึงการให้ยาปฏิชีวนะ

ก่อนการผ่าตัด ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ในการส่องกล้องตัดถุงน�้าดี ในขณะเริ่มท�า 

วิสัญญีแพทย์แจ้งแก่ศัลยแพทย์ว่าผู้ป่วยแพ้ยาเพนนิซิลิน ศัลยแพทย์จึง

แนะให้ใช้ยาตัวอื่น วิสัญญีแพทย์จึงไปเอายาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่ตู้ยาในห้อง

ผ่าตัด แต่กลับมาและแจ้งกับพยาบาลว่า ไม่พบยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม

ต่อการใช้ พยาบาลจึงโทรไปสั่งยาปฏิชีวนะ วิสัญญีแพทย์อธิบายว่าเขาไม่

สามารถสั่งยาได้เพราะไม่มแีบบฟอร์มค�าสั่ง พยาบาลยืนยันว่ายาปฏชิีวนะ

ที่สั่งไปก�าลังจะมาถึง

การผ่าตัดด�าเนินต่อไป หกนาทีต่อมายามาถึงและถูกฉีดให้แก่

ผู้ป่วยโดยทันที การฉีดยานี้เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดเร่ิมไปแล้ว ซึ่งขัดกับ

แนวปฏิบัตทิีก่�าหนดว่าจะต้องให้ก่อนเพือ่หลีกเล่ียงการตดิเชือ้ท่ีแผลผ่าตดั 

ต่อมาพยาบาลได้หยิบยกความวิตกกังวลข้ึนมา จนในท่ีสุดท�าให้มีการ

เปลี่ยนแผนในการผ่าตัด

ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรที่อาจมีอยู่ ที่มีส่วนท�าให้การให้ยาปฏิชีวนะล่าช้า

- ทีมจะท�าอะไรได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นอีก

 

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools 

working group. Case supplied by Lorelei Lingard, Associate Professor, 

University of Toronto, Toronto, Canada.
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กรณีถอนฟันและถุงน�้าผิดข้าง

กรณนีีเ้ป็นการผ่าตดัผดิข้างโดยท�าให้ผูป่้วยเจบ็ปวดและวิตกกงัวลมาก

ผูห้ญงิอายุ 38 ปี มีปัญหาเหงอืกตดิเชือ้รอบฟันกรามซีท่ีส่ามข้างซ้าย

มาเป็นเวลานาน และมีอาการปวด เธอไปพบแพทย์ปฐมภมิู อาการปวดของ

เธอร่วมกับมีน�้าใสที่มีรสเค็ม ออกมาจากบริเวณที่ติดเชื้อ เอกซเรย์พบว่ามี

การผุเน่าของฟันคุดและมีถุงน�้า

เธอถกูส่งต่อไปให้ศัลยแพทย์ช่องปาก ซึง่แนะน�าให้เธอเอาทัง้ฟันคุด

และถุงน�้าออกโดยการวางยาสลบ วันที่ศัลยแพทย์ช่องปากอภิปรายหลัก

การท�าหัตถการกับแพทย์ประจ�าบ้านทั้งอาวุโสน้อยและอาวุโสมาก แพทย์

ศัลยกรรมช่องปากไม่ได้สังเกตว่าฟิล์มถูกติดสลับข้างกัน

แพทย์ประจ�าบ้านผูอ้าวุโสน้อยเริม่ลงมือท�าข้างขวาโดยมิได้ทบทวน

ดูบันทึก ในขณะเดียวกันศัลยแพทย์ช่องปากออกจากห้องไป และแพทย์

ประจ�าบ้านอาวุโสถูกตามไปห้องฉุกเฉิน แพทย์ประจ�าบ้านผู้อาวุโสน้อย

จึงถอนฟันซี่ข้างขวาออกและพยายามหาถุงน�้า ศัลยแพทย์ช่องปากกลับ

มาและพบว่าผ่าผิดข้าง และไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์ประจ�าบ้านอาวุโส

แพทย์ประจ�าบ้านและศัลยแพทย์ช่องปากท�าการปิดแผลข้างขวา 

และท�าการผ่าตัดเอาฟันคุดและถุงน�้าข้างซ้ายออกได้ส�าเร็จ

ทันทีหลังผ่าตัด ผู้ป่วยเริ่มรายงานว่าเธอปวดที่ข้างขวา ศัลยแพทย์

ช่องปากบอกเธอว่า เขาได้ผ่าตดัเธอทัง้ข้างซ้ายและข้างขวา เธอถามว่าการ

ปวดของเธอเก่ียวกับการผ่าตดัหรือไม่ ศลัยแพทย์ช่องปากบอกว่าไม่น่าเป็น

ไปได้ ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดอีก 2 ครั้งในเรื่องอาการปวดของเธอ และรู้สึก

ไม่พอใจต่อค�าตอบของศัลยแพทย์ช่องปาก ผู้ป่วยเรียกร้องค่าชดเชยจาก

การผ่าตัดผิดข้างของศัลยแพทย์ช่องปากและทีม
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ค�าถาม

- ปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดนี้ และจะป้องกันได้อย่างไร

- ผลที่ตามมาคืออะไร ส�าหรับผู้ป่วยและศัลยแพทย์ช่องปาก ที่ไม่

ยอมเปิดเผยถึงความผิดพลาดที่ท�าให้เธอยังคงปวด

แหล่งข้อมูล: This case was provided by Shan Ellahi, Patient Safety 

Consultant, Ealing and Harrow Community Services, National Health 

Service, London, UK.

การสื่อสารเกี่ยวกับยาอ็อกซีโทซิน (oxytocin)

กรณีนี้ได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญถึงเรื่องการสื่อสาร และความจ�าเป็น

ส�าหรับหัตถการในการให้ยาที่มีอันตรายสูงอย่างปลอดภัย

ผดุงครรภ์ท่านหนึง่ก�าลงันเิทศนกัศกึษาผดุงครรภ์ระหว่างการเยบ็แผล

หลังคลอด พยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องและกล่าวว่าขอให้ผดุงครรภ์

ช่วยเพิ่มยาอ็อกซีโทซินให้แก่ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ชื่อนางเอ็ม (M) เพราะ

มดลูกของเธอบีบตวัทุก 2-3 นาทแีต่ไม่แรงพอ และปากมดลูกของเธอก็เปิด

แค่ 4 เซนติเมตร มาสามชั่วโมงแล้ว พยาบาลบอกว่า อ็อกซีโทซินไหลแค่ 

10 ไมโครยนูติต่อนาทมีานานสองชัว่โมงแล้ว ผดุงครรภ์ตอบว่าเป็นไปตาม

แผนที่วางไว้แล้ว 

หลังจากท่ีพยาบาลเดินออกไป นักศึกษาผดุงครรภ์ผู ้ซึ่งไม่มี

ประสบการณ์และก�าลังสนใจกับการเย็บแผล ถามผดุงครรภ์ว่าพยาบาล

ต้องการอะไร เธอตอบว่าต้องการให้เพิ่มอ็อกซีโทซินแก่นางเอ็ม เนื่องจาก

มดลูกบีบไม่แรงและปากมดลูกไม่เปิด นกัศกึษากล่าวว่า “โอ้ ฉนัได้เชค็ปาก

มดลูกนางเอม็แล้ว เปิด 6 เซนตเิมตร ก่อนทีจ่ะรีบมาท�าคลอดคนนี ้ฉนัไม่ได้

มีเวลาเขียนบันทึก” อย่างไรก็ตามผดุงครรภ์เชื่อการตัดสินใจของพยาบาล 

และเธอก็อยู่กับนักศึกษาผดุงครรภ์จนเย็บเสร็จ

เม่ือเขาไปดูนางเอม็อกี 30 นาทต่ีอมา แพทย์และพยาบาลสองคนอยู่

ในห้องนั้น และหัวใจของทารกในครรภ์เต้นเพียง 70 ครั้ง/นาที ผดุงครรภ์ดู

อัตราการไหลของอ็อกซีโทซิน พบว่าเป็น 20 ไมโครยูนิตต่อนาที แทนที่จะ
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เป็น 12 ไมโครยูนิตต่อนาที ตามที่เธอคาดไว้ วิธีการต่างๆ ที่จะเพิ่มอัตรา

การเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ไม่เป็นผล นางเอ็มต้องเข้าผ่าตัดคลอด

ฉุกเฉิน เด็กคลอดออกมามีคะแนนแอปก้า (Apgar score) 3, 6 และ 8 ที่ 

1, 5 และ 10 นาที

ค�าถาม

- ความผิดพลาดทางระบบอะไรที่ท�าให้นางเอ็มต้องถูกผ่าตัดคลอด

- การใช้รายการตรวจสอบเป็นประจ�าในการเพิ่มอ็อกซีโทซิน 

สามารถก�าจัดความผิดพลาดนี้ไปได้หรือไม่

- หากได้ องค์ประกอบที่ส�าคัญอะไร ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการ

ตรวจสอบการหยดยาอ็อกซีโทซิน

Further resource

Clark S et al. Implementation of a conservative checklist-based 

protocol for oxytocin administration: maternal and neonatal outcomes. 

American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2007, 197:480e1-e5.

แหล่งข้อมูล: This case was supplied by Mary Barger, Assistant Professor, 

Department of Family Health Care Nursing, University of California, 

San Francisco, CA, USA.

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า

WHO guidelines for safe surgery 2009. Safe surgery saves lives. 

Geneva, World Health Organization, 2009 (http://whqlibdoc.who.int/

publications/2009/9789241598552_eng.pdf; accessed 21 February 

2011).
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Universal protocol for preventing wrong-site, wrong-procedure, 

wrong-person surgery

Carayon P, Schultz K, Hundt AS. Righting wrong-site surgery. Journal 

on Quality & Safety, 2004, 30:405-10.

Real life example of how errors can occur in surgical procedures

http://www.gapscenter.va.gov/stories/WillieDesc.asp; accessed 21 

February 2011.

Correct site surgery tool kit

Association of Perioperative Registered Nurses (AORN) (http://www.

aorn.org/PracticeResources/ToolKits/CorrectSiteSurgeryToolKit/; 

accessed 21 February 2011).

Perioperative patient “hand-off’ tool kit

Association of Perioperative Registered Nurses (AORN) and the 

United States Department of Defense Patient Safety Program (http://

www.aorn.org/PracticeResources/ToolKits/PatientHandOffToolKit/; 

accessed 21 February 2011).

WHO Safe Surgery Saves Lives

The Second Global Patient Safety Challenge (http://www.who.int/

patientsafety/safesurgery/en/index.html; accessed 21 February 2011).

Haynes AB et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and 

mortality in a global population. New England Journal of Medicine, 

2009, 360:491-499.



627คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 5

Additional resources

Calland JF et al. Systems approach to surgical safety. Surgical 

Endoscopy, 2002, 16:1005-1014.

Cuschieri A. Nature of human error: implications for surgical practice. 

Annals of Surgery, 2006, 244:642-648.

การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
มีวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในการประเมินความเข้าใจของนักศึกษา

ต่อหวัข้อนี ้ซึง่ประกอบด้วย การเขยีนรายงานการสงัเกต การเขียนข้อความ

การสะท้อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลาดในการผ่าตัด

การเขียนเรียงความ, MCQ, shortBAQ, CBD และการประเมิน

ตนเอง

นักศึกษาควรได้รับการสนบัสนนุให้ท�าแฟ้มสะสมผลงานเก่ียวกับการ

เรียนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานคอื เม่ือ

นักศึกษาจบการฝึกอบรมเขาจะมีบันทึกกิจกรรมเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย นักศึกษายังสามารถใช้แฟ้มสะสมผลงานนี้ในการสมัครงาน และใน

การปฏิบัติงานในอนาคตของเขา

การประเมินความรู้เก่ียวกับเร่ืองการดูแลหัตถการ และโอกาสที่จะ

เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย การใช้วิธีการเชิงระบบเพื่อท�าให้เทคนิคและผลลัพธ์ดี

ขึ้น ในการที่จะลดความผิดพลาดในการท�าหัตถการและการผ่าตัด ทั้งหมด

นี้สามารถท�าการประเมินได้โดยวิธีการต่างๆ ข้างล่างนี้ 

• แฟ้มสะสมผลงาน

• CBD

• OSCE

• การเขียนรายงานการสังเกตของสภาพแวดล้อมรอบๆ การผ่าตัด

และโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด 

ให้นักศึกษาเขียนรายงานการสะท้อนกลับเก่ียวกับห้องผ่าตัด และ

บทบาทของการปฏิบัติงานเป็นทีมในการท่ีจะลดความผิดพลาดให้เหลือ
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น้อยที่สุด เขียนถึงบทบาทของล�าดับชั้นสั่งการในห้องผ่าตัดและผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของผูป่้วย ระบบของโรงพยาบาลนัน้ในการรายงานความ

ผดิพลาดของการผ่าตดั บทบาทของผูป่้วยในหตัถการผ่าตดั ประสทิธภิาพ

ของการประชุมทบทวนการป่วยและการเสียชีวิต และ/หรือวิธีการสื่อสารที่

มีส่วนช่วยให้เกิดการดูแลที่ปลอดภัย

การประเมินอาจเป็นได้ทั้งระหว่างกลางและตอนจบหลักสูตร การ

ให้คะแนนอาจเป็นได้ตั้งแต่ แบบพอใจ/ไม่พอใจ (ดูแบบฟอร์มในส่วน B 

ภาคผนวกที่ 2)

การประเมินการสอนหัวข้อนี้
การประเมินมีความส�าคัญในการทบทวนการสอนว่าเป็นไปอย่างไร 

และจะมีวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร ดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) ส�าหรับสรุป

หลักของการประเมินที่ส�าคัญ

เอกสารอ้างอิง

1. Weiser TG et al. An estimation of the global volume of surgery: 

a modeling strategy based on available data. Lancet, 2008, 

372:139-144.

2. Gawande AA, Thomas EJ, Zinner MJ, Brennan TA. The incidence 

and nature of surgical adverse events in Colorado and Utah in 

1992. Surgery, 1999, 126:66-75.

3. Kable AK, Gibberd RW, Spigelman AD. Adverse events in surgical 

patients in Australia. International Journal for Quality in Health 

Care, 2002, 14:269-276.

4.  Vincent C et al. Systems approaches to surgical quality and 

safety: from concept to measurement. Annals of Surgery, 2004, 

239:475-482.

5.  Leape L et al. The nature of adverse events in hospitalized 

patients: results of the Harvard Medical Practice Study II. New 

England Journal of Medicine, 1991, 323:377-384.
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สไลด์ของหัวข้อที่ 10 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล�้า

การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการ

ถามค�าถามนกัศึกษาเกีย่วกับระบบบริการสขุภาพในเร่ืองต่างๆ ซึง่จะท�าให้

สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนี้มาอภิปรายกันได้ เช่น วัฒนธรรมการ

ต�าหนิ ธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการจัดการแก้ปัญหาของภาค

อุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ส�าหรับหัวข้อที่ 10 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถ

ถ่ายทอดเนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้

สไลด์ทั้งหมด และเป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ

สอนในชั่วโมงนั้น
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หัวข้อที่ 11
การปรับปรุงความปลอดภัย
ในการใช้ยา

การให้ยาที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กที่อาเจียน
 ในวนัหยุดพกัผ่อน ลูกสาวคณุฮเีธอร์ (Heather) ชือ่เจน อายุ 8 ปี เร่ิมรู้สกึไม่สบาย

และอาเจยีน ฮเีธอร์จงึพาเธอไปคลินกิใกล้บ้าน แพทย์บอกว่าลกูสาวเธอเป็นหอบหดืควร

ได้ยาพ่น แพทย์วินิจฉัยว่าอาการอาเจียนเป็นผลมาจากการติดเชื้อในหูและสั่งยาฆ่าเชื้อ 

แพทย์ฉีดยาคลอร์โพรมาซีน (chlorpromazine) เมโทโคลพราไมด์ (metoclopramide) 

และอะโทรปีน (atropine) เพื่อรักษาอาการอาเจียน

 ต่อมาเจนกลับซึมลงจึงเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน และต่อมา

ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ เพราะมีอาการทางการหายใจ

 แพทย์ที่ตรวจคิดว่ายา 3 อย่างที่ได้มาร่วมกันนั้นถูกต้อง เพราะเคยใช้ขณะที่ฝึก

เป็นแพทย์ฝึกหัด อย่างไรก็ตามยานี้ไม่เหมาะส�าหรับเด็กเพราะเสี่ยงต่ออาการไม่พึง

ประสงค์ และความยากล�าบากในการสงัเกตอาการของเด็ก รวมทัง้แพทย์ก็ไม่ได้ให้ข้อมูล

ที่มากพอเกี่ยวกับยาแก่คุณฮีเธอร์

แหล่งข้อมูล: Walton M. Well being: how to get the best treatment from your doctor. Sydney, 
New South Wales, Australia, Pluto Press, 2002:51.



632  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 5

การให้ยา methadone เกินขนาด
 เมื่อแมทธิว (Matthew) มาที่คลินิกเมทาโดน (methadone) ที่มีพยาบาลสามคน

ก�าลังปฏิบัติงาน พยาบาลสองคนไม่ได้สนใจว่าแมทธิวควรได้ยาขนาดเท่าใด เขาได้รับ 

150 มิลลิกรัม ในขณะที่ควรได้ 40 มิลลิกรัม พยาบาลไม่ได้รายงานแพทย์เมื่อรู้แล้วว่าให้

ยาเกินขนาด เขาจึงบอกพยาบาลคนที่สามว่าให้ยาแมทธิวกลับบ้านขนาด 20 มิลลิกรัม 

ทัง้ๆ ท่ีรู้ว่ายาเกนิขนาดแล้วและไม่ได้แจ้งแพทย์ แมทธวิเสยีชวีติในวนัรุ่งขึน้จากการเป็น

พิษของยาเมทาโดน

แหล่งข้อมูล: Case studies. Health Care Complaints Commission Annual Report 1995-1996:38. 
Sydney, New South Wales, Australia.

ท�าไมต้องสนใจการให้ยา 1 2

วงการแพทย์ได้พสิจูน์แล้วว่ายาให้ประโยชน์ในการรักษาและป้องกัน

โรค ความส�าเร็จนี้ท�าให้เกิดการใช้ยาขึ้นอย่างมหาศาล แต่โชคไม่ดีท่ีการ

ใช้ยามากขึ้นยิ่งก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น เกิดความคลาดเคลื่อน และเกิด

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

เหตุผลหลายประการที่ท�าให้การใช้ยามีความซับซ้อนมากขึ้น ยามี

ทัง้จ�านวนและชนดิทีห่ลากหลายมากขึน้ ยาเหล่านีส้ามารถบรหิารได้หลาย

ทางและออกฤทธิ์ต่างกัน (ออกฤทธ์ิสั้นและออกฤทธิ์ยาว) บางคร้ังยาสูตร

เดียวกันแต่มีชื่อทางการค้าที่หลากหลายมากจนท�าให้เกิดความสับสน

แม้ว่าในปัจจุบันมีการรักษาโรคเร้ือรังท่ีดีขึ้น แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่

ต้องได้รับยาหลายชนิดและผู้ป่วยมักมีหลายโรค จึงท�าให้เพิ่มโอกาสเกิด

ปฏิกิริยาระหว่างยา ผลข้างเคียง และบริหารยาผิดได้

กระบวนการจัดยาแก่ผู ้ป ่วยเก่ียวข้องกับผู ้ให้บริการสุขภาพ

หลายฝ่าย ความผิดพลาดในการสื่อสารท�าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของ

กระบวนการนี้ แพทย์ที่ส่ังยาหลายชนิดจ�าเป็นต้องท�าความคุ้นเคยกับยา

เหล่านั้นมากขึ้น แต่ข้อมูลที่มีมากเกินกว่าที่จะจ�าได้ด้วยวิธีที่เชื่อถือได้โดย

ไม่ต้องเปิดต�ารา ดังนั้นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ที่ดูแล

ผูป่้วยท่ีได้รับยาจากแพทย์ท่านอืน่ (มักเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา) จงึอาจ

ไม่คุ้นเคยกับยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับ
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นอกจากเภสัชกรแล้ว แพทย์ผู ้สั่งยาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญใน

ก�าหนดการใช้ยา บทบาทของแพทย์ประกอบด้วย การสัง่ยา การบริหารยา 

การติดตามผลข้างเคียง และปฏิบัติงานในทีม แพทย์เป็นผู้ที่มีบทบาทเป็น

ผู้น�าในที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการใช้ยา และการปรับปรุง

การรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น

นักศึกษาซึ่งจะส�าเร็จไปปฏิบัติงานในอนาคต จ�าเป็นต้องเข้าใจ

ความคลาดเคล่ือนของการใช้ยา เรียนถึงผลเสยีท่ีพบร่วมกับการใช้ยา เรียน

รู้ที่จะใช้ยาให้ปลอดภัย เภสัชกร แพทย์ และพยาบาล เป็นผู้มีบทบาทเป็น

ผู้น�าในการลดความคลาดเคล่ือนของการใช้ยา แต่ทุกคนที่เก่ียวข้องกับ

การใช้ยาก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ที่จะลดอันตราย

จากการใช้ยา

ค�าหลัก

ผลข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์ ความคลาดเคลื่อน เหตุการณ์ที่

ไม่พงึประสงค์ เหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์จากยา ความคลาดเคล่ือนของการ

ใช้ยา การสั่งจ่ายยา การบริหารยา และการติดตามการใช้ยา

วัตถุประสงค์ของการเรียน 3

หัวข้อนี้น�าเสนอภาพรวมของความปลอดภัยในการใช้ยา และ

ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนและปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองใน

การที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา

ผลลัพธ์ของการเรียน: ความรู้และการปฏิบัติ

เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ 4

นักศึกษาควรรู้ 

• ระดับของความคลาดเคลื่อนทางยา

• การใช้ยามีความเสี่ยงร่วมด้วย

• แหล่งที่พบบ่อยของความคลาดเคลื่อน

• ที่ใดบ้างของกระบวนการที่ความคลาดเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้
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• ความรับผิดชอบที่ร่วมกับการสั่งยาและการให้ยา

• วิธีการที่จะรับรู้สถานการณ์อันตรายที่พบบ่อย

• วิธีการที่จะใช้ยาอย่างปลอดภัย

• ข้อดีของการใช้สหวิชาชีพเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

เรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได ้ 5

ความปลอดภยัของการใช้ยาเป็นหวัข้อทีก่ว้าง ผูใ้ห้บริการสขุภาพที่

เข้าใจเรื่องนี้ และเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาจะต้อง

• ใช้ชื่อสามัญของยา

• ปรับการสั่งยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

• ฝึกปฏิบัติในการซักประวัติยาอย่างละเอียด

• รู้ว่ายาใดเสี่ยงสูง

• ท�าความคุ้นเคยกับยาที่สั่ง และ/หรือยาที่จ่าย

• หาเครื่องช่วยจ�า

• สื่อสารอย่างชัดเจน

• สร้างนิสัยในการใช้รายการตรวจสอบ

• ให้ก�าลังใจผู้ป่วยที่จะให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ยา

• รายงานและเรียนรู้จากความผิดพลาด

• เข้าใจและฝึกปฏิบัติการค�านวณขนาดของยา และการปรับขนาด

ของยา เช่น ในกรณีไตวาย

• ฝึกค้นหาปฏิกิริยาระหว่างยากับยา และยากับอาหาร ที่อาจเกิด

ขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว

ค�าจ�ากัดความ 6 7

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงเป็นผลที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในการรักษา แต่สิ่งที่เกิด

สามารถคาดการณ์ได้จากคณุสมบัตทิางเภสชัวทิยาของยานัน้ [1] ตวัอย่าง

เช่น ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยาแก้ปวดโอปิเอท (opiate) คือ คลื่นไส้
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อาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พงึประสงค์เป็นอนัตรายทีเ่กิดขึน้โดยไม่ได้คาดคดิ ถงึแม้ว่า

ได้ท�าตามกระบวนการท่ีถกูต้องตามทีย่านัน้ได้ก�าหนดไว้ [1] ตวัอย่างได้แก่ 

อาการแพ้ (allergic reaction) ในผู้ป่วยที่ใช้ยานั้นเป็นครั้งแรก

ความคลาดเคลื่อน 

ความคลาดเคล่ือนเป็นความล้มเหลวท่ีจะท�าตามแผนที่ตั้งใจ หรือ

การน�าแผนที่ผิดไปใช้ [1]

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

เป็นอุบัติการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ผู้ป่วยได้รับอันตราย [1]

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยา

เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ท่ีอาจป้องกันได้ทีเ่ก่ียวกับการใช้ยา (เช่น 

ที่เป็นผลจากความคลาดเคลื่อน) หรือ อาจป้องกันไม่ได้ (เช่น การแพ้ยาที่

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ท่ีเกิดข้ึนในขณะที่ผู้ป่วยใช้ยาเป็นคร้ังแรก ดังที่

ได้อธิบายข้างต้น)

อาการไม่พึงประสงค์จากยา

เป็นการตอบสนองใดๆ ต่อยาท้ังท่ีเป็นพิษและไม่ได้ตั้งใจ ค�าจ�ากัด

ความขององค์การอนามัยโลกรวมการได้รับอันตรายที่มีสาเหตุจากยา โดย

ไม่ได้รวมกรณีของอันตรายจากยาที่มีสาเหตุจากความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนทางยา

เป็นเหตุการณ์ที่ป้องกันได้ที่อาจเป็นสาเหตุหรือน�าไปสู่การใช้ยา

ที่ไม่เหมาะสม หรือผลเสียต่อผู้ป่วย ในขณะท่ียาอยู่ในความควบคุมของ

ผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้บริโภค [2] เหตุการณ์เช่นนั้นอาจสัมพันธ์

กับการปฏิบัติของบุคลากร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หัตถการและระบบต่างๆ 

ซึ่งประกอบด้วย การสั่งยา การสื่อสารในการสั่งยา การเตรียมยา (การท�า

ฉลากยา การบรรจุ และแยกประเภท) การปรุงยา การจ่ายยา การกระจาย
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ยา การบริหารยา การแนะน�า การติดตาม และการใช้

การสั่งยา

ใบส่ังยาเป็นค�าสั่งเพื่อท่ีจะได้รับยาเฉพาะ กฎหมายในหลายๆ 

ประเทศก�าหนดให้ผู้ส่ังยามีความรับผิดชอบในการรักษาแก่ผู้ป่วย และ

ติดตามความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา การส่ังยาหนึ่งๆ นั้น

บุคลากรผู้สั่งต้องตัดสินว่าจ่ายยาอะไร ให้ใช้อย่างไร ท�าบันทึกการใช้ยาลง

ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย และการสั่งยา บุคลากรผู้สั่งยาควรยึดหลักการปฏิบัติ

อย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสั่งยาให้ถูกรายการท่ีจะให้ผู้ป่วยถูกคน 

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการ มูลค่า และเศรษฐานะของ 

ผู้ป่วย ในบางสถานบริการอาจมีทรัพยากรจ�ากัด และมีข้อจ�ากัดที่จะให้ยา

ตัวใดได้หรือไม่ได้แก่ผู้ป่วย

ความคลาดเคล่ือนทีพ่บมักจะเก่ียวข้องกับการขาดประสบการณ์ของ

บุคลากร และการขาดความรู้เรือ่งยา การไม่ท�าตามแนวปฏิบัตหิรือปัจจยัอืน่ 

เช่น เหนื่อย หรือหลงลืมไปชั่วขณะ

นอกจากยาที่แพทย์สั่งแล้ว ผู้บริโภคก็สามารถเลือกส่ังยาให้กับตัว

เอง ด้วยการซือ้ยาจากร้านขายยามาใช้เอง บางคร้ังยานีท้�าให้เกิดเหตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น ผู้บริโภคควรที่จะ

ได้รับค�าแนะน�าจากเภสัชกรเสมอ เมื่อใช้ยาที่ซื้อเองร่วมกับยาที่แพทย์สั่ง

ความคลาดเคลื่อนทางยา

ความคลาดเคลื่อนทางยามีผลท�าให้

• เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และผู้ป่วยได้รับอันตราย

• เกิดสถานการณ์หวุดหวิดและท�าให้ผู้ป่วยเกือบได้รับอันตราย

• ไม่มีทั้งอันตราย และโอกาสที่จะได้รับอันตราย

ความคลาดเคล่ือนทางยาเป็นสาเหตุท่ีพบได้บ่อยของอันตราย

ต่อผู้ป่วยท่ีป้องกันได้ สถาบันทางการแพทย์ประมาณการว่าในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีความคลาดเคล่ือนทางยาเกิดขึ้นหนึ่งคร้ังต่อผู้ป่วยที่รักษา

ในโรงพยาบาลต่อวัน [3] โดยเป็นเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทางยาทีป้่องกนั
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ได้ 1.5 ล้านครั้งต่อปี [3] และเสียชีวิต 7,000 รายต่อปี [4]

นักวิจัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้รายงานผลในท�านองเดียวกัน [5] 

การส่ังยาที่คลาดเคล่ือนสามารถตรวจพบได้ก่อนจ่ายยาโดยเภสัชกรและ

บุคลากรอื่น มีเพียง 15% เท่านั้นที่ผู้ป่วยได้รับยาผิดไป ความจริงนี้ได้เน้น

ให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ผู้ให้บริการ

สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้มาก

การผลิต การกระจาย และการตลาด

ก่อนที่ยาจะถูกน�ามาใช้กับมนุษย์ ยาได้ผ่านการทดสอบมาแล้วเพื่อ

ท�าให้ม่ันใจว่าปลอดภัย อีกท้ังการพัฒนาและการผลิตยาในประเทศต่างๆ 

ก็มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

ขั้นตอนในการใช้ยา 8

ขัน้ตอนในการใช้ยาสามารถจดัเป็น 4 ข้ันตอนหลักได้ดังนี ้การสัง่ยา 

การจ่ายยา การบริหารยา และการติดตามการใช้ยา ซึ่งแพทย์ เภสัชกร 

ผู้ป่วย และผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ ล้วนมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการ

เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยบางรายเลือกซื้อยามาใช้เองจากร้านขายยา 

ตัดสินใจใช้ยาด้วยตนเอง และติดตามการใช้ยาด้วยตนเองว่าได้ผลหรือไม่ 

ในทางกลับกัน การใช้ยาในโรงพยาบาล แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยา เภสัชกรเป็น

ผู้จ่ายยา พยาบาลเป็นผู้บริหารยา และพยาบาลกับแพทย์อีกคนอาจเป็นผู้

ติดตามการรักษา แล้วตัดสินใจว่าจะให้ยาชนิดเดิมต่อหรือไม่ และเภสัชกร

อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับขนาดของยาด้วย

องค์ประกอบที่ส�าคัญของทั้ง 4 ข้ันตอนที่กล่าวมาข้างต้น อธิบาย

โดยย่อดังนี้

การสั่งยา (Prescribing) 9

ผู้ให้บริการสุขภาพที่ส่ังยาต้องเลือกยาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยโดย

พจิารณาถงึปัจจยัของผูป่้วยแต่ละรายด้วย เช่น มีประวตัแิพ้ยาหรือไม่ จาก

นั้นจึงท�าการเลือกยา วิธีให้ยา ขนาดยา และเวลาที่ให้ยา แผนการรักษานี้

ต้องส่ือกับผู้ท่ีจะท�าหน้าที่บริหารยาด้วยการเขียน หรือการบอกด้วยวาจา 
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หรือทั้งสอง แล้วบันทึกอย่างเหมาะสม

การจ่ายยา (Dispensing)

เภสัชกรจะเป็นผู้อ่านแปลใบสั่งยาและตรวจสอบใบสั่งยา จากนั้น

เภสัชกรจะเป็นผู้จัดยา ทวนสอบยากับใบสั่งยาก่อนจ่าย และบันทึกเก็บไว้

เป็นหลักฐาน

การบริหารยา (Administering)

ขั้นตอนการบริหารยาประกอบด้วย การจัดหาเพื่อให้ได้ยามา และ

การเตรียมยาให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมใช้ ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับการนับ การ

ค�านวณ การผสม การเตรียมฉลาก หรือการเตรียมยาด้วยวิธีพิเศษ ใคร

ก็ตามที่เป็นผู้บริหารยาต้องตรวจสอบประวัติการแพ้ยา และตรวจสอบว่า

ให้ยาถูกขนาดและถูกรายการแก่ผู้ป่วยที่ถูกคน โดยให้ถูกทาง ในเวลาท่ี

ถูกต้อง และผู้บริหารยาต้องบันทึกการให้ยาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยเสมอ

การติดตาม (Monitoring)

การติดตามเกี่ยวข้องกับการสังเกตว่ายาได้ผลหรือไม่ ใช้ถูกหรือไม่ 

และไม่ท�าให้เกิดอนัตราย กิจกรรมในการตดิตามควรบันทกึเก็บไว้เป็นหลกั

ฐานด้วย เหมือนขั้นตอนอื่นๆ

โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนมีได้ในทุกข้ันตอนของแต่ละกระบวนการ 

และความคลาดเคล่ือนทีพ่บอาจเกดิได้ในหลากหลายรูปแบบ

การใช้ยาที่มีความเสี่ยง 10 11 12 13

การใช้ยาเก่ียวข้องกับความเส่ียงบางเร่ือง ความเสี่ยงและโอกาส

ต่างๆ ท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือนพบร่วมกับขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการ

ใช้ยาดังต่อไปนี้

การสั่งยา (Prescribing)

ความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยา

ระหว่างยา น�าไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการสั่งยา ปัญหานี้พบเพิ่มขึ้น
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ตามการใช้ยาที่เพิ่มขึ้น เป็นไปไม่ได้ที่ผู ้ให้บริการสุขภาพแต่ละคนที่

ส่ังยาจะจ�ารายละเอียดของความปลอดภัยในการสั่งยาได้หมดโดยไม่ได้

เปิดดูเอกสารอ้างอิง ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลยาจึงมีความจ�าเป็น การไม่ได้

พิจารณาถึงปัจจัยด้านสภาพร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านอารมณ์ และด้าน

สังคมที่อาจท�าให้การสั่งยาต้องเปลี่ยนไป เช่น การแพ้ การตั้งครรภ์ หรือ

มีโรคอื่นร่วม รวมทั้งการเข้าใจเรื่องสุขภาพ และยาอื่นที่ใช้ร่วมด้วย ก็อาจ

เป็นสาเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้อีกทางหนึ่ง

ความคลาดเคล่ือนอาจเก่ียวข้องกับการส่ังยาให้ผิดคน ผิดขนาด 

ผิดชนิด ผิดทาง ผิดเวลาท่ีจะให้ ความคลาดเคล่ือนเหล่านี้บางคร้ังเกิด

จากการขาดความรู้ แต่ที่พบบ่อยกว่าท่ีเรียกว่า “ความผิดท่ีไร้เหตุผล 

(silly mistake)” หรือ “ความผิดที่ง่ายๆ (simple mistake)” ซึ่งหมายถึงการ

พลั้งเผลอ (slip) หรือ การเพิกเฉย (lapse) ความผิดพลาดเหล่านี้มักเกิด

เวลาประมาณ 04.00 น. หรือเกิดขณะที่ผู้สั่งยารีบร้อน เบื่อ หรือเหนื่อยล้า 

และไม่มีสมาธิในการปฏิบัติงาน

การส่ือสารท่ีไม่ดีพอเป็นอีกสาเหตุของความผิดพลาด การสื่อสาร

ที่คลุมเครือ เช่น ค�าย่อบางค�า ท�าให้ตีความผิดได้ ความผิดพลาดอาจเป็น

ผลมาจากการเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก หรือการเข้าใจผิดได้ง่ายจาก

การสื่อสารด้วยวาจา 

การค�านวณขนาดยาผดิกเ็ป็นสาเหตขุองความคลาดเคล่ือนทางยาได้

เช่นกัน โดยเป็นผลมาจากความไม่ระมัดระวงัหรือเหนือ่ยล้าจากการปฏิบัติ

งาน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการขาดการฝึกอบรม และความไม่คุ้นเคย

กับวิธีการจัดการกับปริมาตร จ�านวน ความเข้มข้นและหน่วย และ/หรือ ไม่

ทราบพารามิเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาดในการค�านวณที่เกี่ยวข้อง

กับยาท่ีมีช่วงการรักษาแคบ มักส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่

ร้ายแรง ความผิดพลาดในการค�านวณยังพบได้ในระหว่างการแปลงหน่วย

ของยา (เช่น จากไมโครกรัมเป็นมิลลิกรัม) ความผิดพลาดนี้ท�าให้ได้ขนาด

ยาคลาดเคลื่อนได้เป็นพันเท่า ความสามารถในการค�านวณขนาดของยามี

ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งต้องค�านวณ

ยาตามน�้าหนักของเด็ก
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การจ่ายยา (Dispensing)

การศึกษาในปี ค.ศ. 2007 แสดงให้เห็นว่างานเภสัชกรรมยิ่งมาก 

( คดิจากจ�านวนใบสัง่ยาทีเ่ภสชักรคนหนึง่จดัในหนึง่ชัว่โมง) ย่ิงเสีย่งต่อการ

จ่ายยาพลาดได้ ขั้นตอนต่อไปนี้ [6] สามารถช่วยเภสัชกรในการลดความ

เสี่ยงต่อการจ่ายยาผิด

• ตรวจสอบและป้อนข้อมูลของใบสั่งยาให้ถูกต้อง

• ยืนยันว่าใบสั่งยาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน

• ระวังยาท่ีมีเสยีงพ้องมองคล้าย (หนึง่ในสามของความคลาดเคลือ่น

ทางยาเกิดจากชื่อยาที่คล้ายกัน) 

• ระวังเลขศูนย์ และค�าย่อ

• จัดที่ท�างานให้เหมาะสม

• ลดสิ่งดึงดูดความสนใจอื่นออกไปในขณะปฏิบัติงาน หากท�าได้

• ลดความเครียดและจัดการให้สมดุลกับปริมาณงานที่มาก

• จัดเก็บยาอย่างเหมาะสม

• ตรวจสอบใบสั่งยาซ�้าก่อนจ่ายยา

• ให้ค�าแนะน�าการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย

การบริหารยา (Administering) 14 15 16 17

ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแบบด้ังเดิม (classic error) คอื 

การให้ยาผดิขนาดแก่ผูป่้วยผดิคน ให้ผดิทาง ให้ผดิเวลา หรือให้ยาผดิชนดิ 

นอกจากนี้การไม่ได้ให้ยาก็เป็นความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาอีกแบบ

หน่ึง ความคลาดเคล่ือนเหล่านีเ้ป็นผลมาจากการส่ือสารท่ีไม่ดีพอ การท�าไป

ด้วยความพล้ังเผลอ หรอืไม่มีการตรวจสอบ การขาดความระมัดระวงั และ

การค�านวณที่ผดิพลาด รวมทัง้การออกแบบสถานทีป่ฏบิตังิาน และบรรจุ

ภัณฑ์ทีไ่ม่เหมาะสม ความคลาดเคล่ือนชนดินีมั้กเกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั

การบันทึกข้อมูลไม่ดีสามารถน�าไปสูค่วามคลาดเคล่ือนในการบรหิาร

ยาได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อให้ยาไปแล้วแต่ไม่ได้บันทึกว่าให้แล้ว เจ้าหน้าที่อีก

คนคิดว่ายังไม่ได้ให้ จึงให้ยาซ�้า

ความผดิพลาดจากการค�านวณส�าหรับยาทีบ่ริหารทางหลอดเลือดด�า 

(เช่น หยดต่อนาที หยดต่อชั่วโมง มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มิลลิลิตรต่อนาที) ก็
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เป็นความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาอีกแบบหนึ่ง

การติดตาม (Monitoring) 18 19 20

ความคลาดเคล่ือนชนิดนี้ประกอบด้วย การติดตามในเร่ืองผลข้าง

เคียงของยาไม่ดีพอ ไม่ได้สั่งหยุดใช้ยาเมื่อให้การรักษาครบตามที่ต้องการ

แล้ว หรือไม่ได้แนะน�าให้ใช้ยารักษาครบตามที่ต้องการ ความคลาดเคลื่อน

ในการตดิตามเกิดขึน้เม่ือไม่ได้ตรวจวดัระดับยา (กรณทีีท่�าได้) หรือตรวจวดั

แล้วแต่ไม่ได้ปรับหรือด�าเนินการแก้ไขตามที่ควรเป็น ความผิดพลาดเหล่า

นี้มักเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการสื่อสาร

ความเส่ียงต่อความล้มเหลวของการสือ่สาร มักเกิดเม่ือมีการเปล่ียน

ผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้ป่วยย้ายจากโรงพยาบาลไปสู่การรักษาที่

ระดับชุมชน หรือในทางกลับกัน

ปัจจัยที่มีส่วนในความคลาดเคลื่อนทางยา

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยาโดยธรรมชาติมักมาจากหลาย

ปัจจยั บ่อยครัง้ทีมี่หลายเหตกุารณ์ร่วมกันท่ีส่งผลให้เกิดอนัตรายแก่ผูป่้วย 

เร่ืองนีมี้ความส�าคัญท่ีจะต้องท�าความเข้าใจด้วยเหตผุลหลายประการ ก่อน

อื่นต้องเข้าใจว่าท�าไมถึงเกิด เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมด 

มากกว่าหาปัจจัยเด่น หรือดูเฉพาะในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ 

กลวิธีที่จะปรับปรุงความปลอดภัยของการใช้ยา จ�าเป็นท่ีจะต้องมุ่งเป้าไป

ที่หลายๆ ประเด็นของกระบวนการ

ปัจจัยด้านผู้ป่วย 21

ผูป่้วยบางคนเสีย่งต่อการเกิดความคลาดเคลือ่นทางยาได้ง่าย ได้แก่ 

ผู้ป่วยที่มีสภาพเฉพาะ (เช่น ตั้งครรภ์ ไตท�างานผิดปกติ เป็นต้น) ผู้ป่วยที่

ใช้ยาหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาท่ีสั่งจ่ายโดยแพทย์หลายคนจาก

หลายแผนก ผูป่้วยทีป่่วยหลายโรค และผูป่้วยทีไ่ม่ได้ใส่ใจถึงปัญหาสุขภาพ

และการใช้ยาของตนเอง ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเร่ืองความจ�าเส่ือม (เช่น ผู้ป่วย

โรคอลัไซเมอร์) และผูป่้วยทีไ่ม่สามารถสือ่สาร (เช่น ผูป่้วยทีห่มดสต ิทารก

และเด็กเล็ก และผู้ป่วยท่ีไม่พูดภาษาเดียวกันกับเจ้าหน้าที่) นอกจากนี้
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ผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเกิดใหม่ยังมีความเสี่ยงต่อความคลาด

เคลื่อนทางยาได้สูง เนื่องจากขนาดยาที่ใช้ในการรักษาจ�าเป็นต้องค�านวณ

ขนาดยาอย่างละเอียด

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 22

ปัจจยัด้านเจ้าหน้าทีท่ีเ่พิม่ความเสีย่งต่อความคลาดเคลือ่นประกอบ

ด้วย การขาดประสบการณ์ ความเร่งรีบในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีภาระรับ

ผิดชอบหลายงาน การถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติงาน ความเหนื่อยล้า เบื่อ

หน่าย และขาดความระมัดระวัง รวมท้ังการขาดการตรวจสอบ และไม่ได้

ตรวจสอบซ�า้ หรอืการตรวจสอบโดยต่างคนกัน การปฏิบัตงิานเป็นทีมทีไ่ม่

ประสานกนั การขาดการสือ่สารระหว่างเพือ่นร่วมงาน และมีความลังเลท่ีจะ

ใช้เครื่องมือช่วยจ�า ล้วนเป็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อน

ปัจจัยด้านการออกแบบสถานที่ปฏิบัติงาน 23

ส่วนหนึ่งของความคลาดเคล่ือนทางยาเกิดจากปัจจัยด้านการ

ออกแบบสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการขาดวัฒนธรรมความปลอดภัยของ

ที่ปฏิบัติงาน หลักฐานเรื่องนี้คือ การขาดระบบการรายงาน และความล้ม

เหลวท่ีจะเรียนจากอดีตของสถานการณ์หวุดหวิดและเหตุการณ์ท่ีไม่พึง

ประสงค์ ปัจจัยด้านการออกแบบสถานที่ปฏิบัติงานอื่นๆ ได้แก่ การไม่มี

เคร่ืองช่วยจ�าทีพ่ร้อมจะเข้าถงึให้แก่ผูป้ฏิบัตงิาน และ/หรือขาดเอกสารข้อมูล

เกี่ยวกับยา ฝ่ายเภสัชกรรมไม่มีข้อมูลของระบบเก็บหรือส�ารองยาที่เหมาะ

สม เช่น น�ายาต่างชนิดกันแต่ชื่อคล้ายกันมาไว้ใกล้กัน หรือยาไม่ได้ถูกเก็บ

ไว้ในรูปแบบที่น�ามาใช้ได้ง่าย หรือไม่ได้เก็บยาไว้ในท่ีที่เหมาะสม การมี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ�านวนน้อย ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในการออกแบบ

สถานที่ ที่น�าไปสู่ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยด้านการออกแบบยา 24

ปัจจัยด้านการออกแบบยาบางชนิด ท�าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อความ 

คลาดเคลื่อนทางยา ยาบางชนิดท�าให้สับสนกันได้ง่าย เช่น เม็ดเหมือนกัน 

(ท้ังสีและรูปร่าง) ยาที่มีชื่อคล้ายกันก็ท�าให้สับสนได้ง่ายเช่นกัน ตัวอย่าง
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เช่น ยาเซลลคีอกซบิ [celecoxib (เป็นยาลดการอกัเสบ)] กับยาฟอสเฟนโิทอนิ 

[fosphenytoin (เป็นยากันชัก)] และยาซิทาโลแพรม ไฮโดรโบรไมด์ 

[citalopram hydrobromide (เป็นยาลดการซึมเศร้า)] มีชื่อการค้าคล้ายกัน

คือ ยาเซลลีเบร็กซ์ ยาเซลลีบริกซ์ และยาเซลลิซ่า (Celebrex, Cerebryx 

และ Celexa) เช่นเดียวกับยาอีฟรีดีน (ephidrin) และยาอีพิเนฟรีน 

(epinephrine) ฉลากหรือเอกสารก�ากับยาที่เขียนคลุมเครือก็เป็นอีกแหล่ง

ที่ท�าให้สับสน รูปแบบหรือขนาดของยาที่ต่างกันอาจมีการบรรจุในห่อที่

คล้ายกัน ตวัอย่างเช่น ยาไฟโตนาไดโอน (phytonadione) ขนาด 1 มิลลกิรัม 

และ 10 มิลลิกรัม มองดูจากภายนอกคล้ายกันมาก ยาบางชนิดที่ออกฤทธิ์

ช้าสามารถแยกจากยาที่ออกฤทธิ์ปกติด้วยชื่อต่อท้าย (suffix) แต่โชคไม่ดี

ทีมี่การใช้ตวัย่ออย่างหลากหลายส�าหรับยาท่ีมีคณุสมบัตเิดียวกัน เช่น ออก

ฤทธิ์ช้า (slow release) ออกฤทธิ์เนิ่น (delayed release) หรือ ออกฤทธิ์

ยาว (long-acting) (ตัวอย่างเช่น LA, XL, XR, CC, CD, ER, SA, CR, XT 

และ SR) 

ปัญหาของการออกแบบเอกสารก�ากับยาบางชนิดท�าให้เกิด

ความคลาดเคล่ือนในการให้ยา เขียนตัวอักษรขนาดเล็กไปท�าให้อ่านยาก 

รวมทั้งการขาดอุปกรณ์ตวงวัดที่เหมาะสม (เช่น ไม่มีช้อนยาส�าหรับยาน�้า) 

ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง 

ปัจจัยทางด้านเทคนิคอื่นๆ

ปัจจัยทางด้านเทคนิคอื่นๆ ก็มีส่วนในความคลาดเคลื่อนทางยา 

ตวัอย่างเช่น ใช้ข้อต่อเหมือนกันต่อสายส�าหรับฉดียาเข้าหลอดเลือดด�าและ

สายส�าหรับเข้าทางน�า้ไขสนัหลัง ท�าให้เสีย่งต่อการบริหารยาผดิเส้นทางได้

วิธีที่จะท�าให้การใช้ยาปลอดภัยมากขึ้น 25

การใช้ชื่อสามัญ 26

ชื่อยามีทั้งชื่อการค้า (trade names หรือ brand names) และชื่อ

สามัญ (generic names) ยาสูตรเดียวกันผลิตจากหลายบริษัท ใช้ชื่อการ

ค้าทีต่า่งกนั โดยปกติบนกล่องยาหรอืบรรจภุัณฑ์จะพมิพช์ื่อการค้าด้วยตวั
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อกัษรขนาดใหญ่ ส่วนช่ือสามัญจะมีขนาดเลก็กว่า การทีจ่ะท�าความคุน้เคย

กับชือ่สามัญ รวมทัง้ชือ่การค้าอืน่ได้หมดไม่ใช่เร่ืองง่าย ดังนัน้เพือ่ลดความ

สับสน และง่ายต่อการสื่อสาร ควรใช้ชื่อสามัญ อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังว่า 

ผูป่้วยมักชอบใช้ชือ่การค้าซึง่มีขนาดโตบนกล่อง/ซอง จงึอาจเกิดการสับสน

ทัง้ผูใ้ห้และผูรั้บบริการ ตวัอย่างเช่น ในกรณผีูป่้วยทีก่�าลังจะกลับบ้านพร้อม

ด้วยใบสัง่ยาท่ีเขาได้มาเป็นประจ�า ผูป่้วยอาจไม่รู้จกัชือ่การค้าท่ีต่างกัน ยา

ที่ส่ังนี้เป็นยาเดียวกันกับที่เขาเคยได้มาก่อนเข้าโรงพยาบาล ดังนั้นเขาจึง

กินทั้งยาเดิม และยาที่สั่งให้ใหม่นี้ เพราะไม่มีใครบอกเขาให้หยุดหรือบอก

เขาว่ายาใหม่เป็นยาเดียวกัน ซึง่มีความส�าคญัในการส่ังยาและเภสชักรควร

อธิบายผู้ป่วยว่ายาบางตัวอาจมีสองชื่อ

แพทย์และผู้สั่งยาคนอื่นๆ ควรส่ังยาโดยใช้ช่ือสามัญ และให้ผู้ป่วย 

ตระหนกัทีจ่ะท�าบัญชีรายการยาท่ีใช้พกไว้ (โดยมีท้ังชือ่การค้าและชือ่สามัญ)

ปรับการสั่งยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน 27

ก่อนสั่งยาควรหยุดและคิด “มีส่ิงใดหรือไม่เก่ียวกับผู้ป่วยคนน้ีท่ีฉัน

ควรจะต้องเปล่ียนการสั่งยาจากเดิมท่ีเคยสั่ง” ปัจจัยท่ีท�าให้เปล่ียนการส่ัง

ยา ได้แก่ การแพ้ยา การตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การมีโรคอื่นหรือ

มียาอื่นร่วมด้วย และขนาดหรือน�้าหนักของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไป

เรียนและฝึกปฏิบัติการซักประวัติเกี่ยวกับยาให้ครบถ้วน 28

ประวัติเก่ียวกับการใช้ยาของผู ้ป่วย นักศึกษาควรถามทั้งจาก 

ผู้ให้บริการและเภสัชกร ในการซักประวัติการใช้ยา ควรท�าตามแนวทาง

ดังต่อไปนี้

• ระบุทั้งชื่อยา ขนาด ทางให้ยา (route) ความถ่ี และระยะเวลา 

การใช้ยาของยาทุกรายการที่ผู้ป่วยก�าลังใช้อยู่

• ถามเกี่ยวกับยาที่เพิ่งหยุดกินมาเมื่อเร็วๆ นี้

• ถามเกี่ยวกับยาที่ซื้อกินเอง อาหารเสริม และยาอื่นที่ร่วมด้วย

• ถามผู้ป่วยว่ามียาใดที่แพทย์ให้ใช้ แต่ผู้ป่วยไม่ได้ใช้

• ตรวจสอบให้ม่ันใจว่า ยาที่ผู ้ป่วยได้รับจริงในขณะนั้นตรงกับ

รายการยาท่ีมีหรือไม่ ควรให้ความระมัดระวงัเป็นพเิศษในช่วงทีมี่
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การเปล่ียนผูดู้แลหรือสถานบรกิาร โดยการท�าการประสานรายการ

ยา (medication reconciliation) ซึ่งเริ่มจากการรวบรวมรายการ

ยาที่ใช้ก่อนมารับการรักษาในโรงพยาบาล ในระหว่างการเปลี่ยน

หอผูป่้วย ไปจนกระท่ังเม่ือออกจากโรงพยาบาล ซึง่จดัเป็นรอยต่อ

ของการให้บริการท่ีเสีย่งสูงต่อการเกิดความผดิพลาด [7] เนือ่งจาก

เกิดความเข้าใจผิด การได้ประวัติการใช้ยาไม่สมบูรณ์ และการ

สื่อสารไม่ดีพอ

• เมื่อพบรายการยาที่ไม่คุ้นเคย ควรหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

ใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ หรือถามจากผูใ้ห้บริการอืน่ (เช่น เภสัชกร)

• พิจารณาปฏิกิริยาระหว่างยาต่อยา และยากับอาหาร พิจารณายา

ที่สามารถหยุดได้ และยาที่อาจมีผลข้างเคียง

• ซักประวัติการแพ้ให้ละเอียดเสมอ เม่ือพบประวัติการแพ้โปรด

ระลึกเสมอว่าผู้ป่วยมีโอกาสแพ้ยาท่ีรุนแรงได้ หากผู้ให้บริการ

ต้องการสั่งใช้ยาที่แพ้นี้ ซึ่งจัดเป็นสถานการณ์ท่ีเสี่ยงสูง จึงควร

แจ้งเตือนแก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการคนอื่นๆทราบ

รู้ว่ายาใดที่ใช้ในสถานบริการของท่านเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่ 

ไม่พึงประสงค์สูง 29

ยาบางตวัทีเ่ป็นทีรู่จ้กักันว่า ท�าให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์จาก

ยา ซึ่งอาจเป็นจากยาที่มีช่วงการรักษาท่ีแคบ มีความจ�าเพาะทางเภสัช

พลศาสตร์ (pharmacodynamics) หรอืเภสชัจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) 

บางประการ หรือมีความซับซ้อนของขนาดยาและการตดิตาม ตวัอย่างของ

ยาเหล่าน้ีเช่น ยาฉดีอินซลิูน ยากินป้องกันเลือดแข็งตวั ยากลุ่มขัดขวางการ

ท�างานของเส้นประสาทและกล้ามเนือ้ (neuromuscular-blocking agents) 

ยาดิจอ็กซนิ (digoxin) ยาเคมีบ�าบัด ยาโพแทสเซยีมฉดีเข้าทางหลอดเลือดด�า 

และยาปฏิชวีนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycoside) เป็นการดีทีจ่ะถาม

เภสัชกรหรอืเจ้าหน้าท่ีอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องในสถานบรกิารนัน้ๆ ว่า ยารายการใดท่ี

พบบ่อยว่าท�าให้เกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์จากยา (ผูส้อนอาจต้องให้เวลา

ในการสอนเก่ียวกับยาเหล่าน้ี)
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ท�าความคุ้นเคยให้มากกับยาที่ท่านสั่ง 30

ไม่ส่ังยาท่ีท่านไม่รู้จักยานั้นดีพอ กระตุ้นให้นักศึกษาท�าการบ้าน

ในเรื่องยาที่เขาใช้บ่อยในการปฏิบัติงาน ควรท�าความคุ้นเคยกับผลทาง

เภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง ข้อควรระวังเป็นพิเศษ ขนาด 

และแบบแผนของการใช้ยา (regimens) หากท่านจ�าเป็นต้องสั่งยาท่ีไม่ 

คุ้นเคย ควรอ่านเก่ียวกับยาให้ดีก่อนสัง่ใช้ยา จงึอาจต้องมีการเตรียมเอกสาร 

อ้างอิงให้พร้อมใช้ในคลินิกต่างๆ ผู้สั่งยาควรจะรู้จักยาน้อยตัวอย่างลึกซ้ึง

มากกว่าที่จะรู้จักยาหลายตัวอย่างผิวเผิน ตัวอย่างเช่น แทนท่ีจะเรียน 

ยากลุ่มเอนเสด (non-steroidal anti-inflammatory drugs: NSAIDs)  

ชนิดต่างๆ 5 ชนิด ก็ควรจะเรียนรู้อย่างละเอียดเพียงตัวเดียว และสั่งยา 

ตัวนั้น แต่อย่างไรก็ตามเภสัชกรควรคุ้นเคยกับยาทั้งหมด

ใช้เครื่องช่วยจ�า 31

ในอดีตอาจเป็นไปได้ที่จะจ�าข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับยาหลักๆ ที่ใช้ 

อย่างไรก็ตามด้วยจ�านวนยาท่ีเพิม่มากข้ึน และความซบัซ้อนของการสัง่ยา 

การอาศัยความจ�าเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ

นักศึกษาควรถูกกระตุ้นให้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง เขาควรมีอิสระ

ในการเลือก และใช้เครื่องช่วยจ�าที่น่าเชื่อถือ (ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์) 

และควรใช้เคร่ืองช่วยจ�า เพื่อท�าให้ม่ันใจว่าการเลือกใช้ยานั้นๆ ได้อย่าง

ปลอดภัย แต่มิใช่ว่าใช้เพราะความรู้เกี่ยวกับยานั้นๆ ไม่เพียงพอ ตัวอย่าง

ของเคร่ืองช่วยจ�า ได้แก่ ต�ารา เภสัชต�ารับขนาดพกพา และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (information technology: IT) เช่น การใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ หรอืเคร่ืองช่วยเหลือระบบดิจติอลส่วนบุคคล (personal digital 

assistants: PDA) เครื่องช่วยจ�าที่ง่ายๆ คือ ท�าเป็นแผ่นการ์ดเล็กๆ ที่มีทั้ง

ชื่อยาและขนาดของยา ที่จ�าเป็นส�าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีหัวใจหยุด

เต้น แผ่นการ์ดนี้สามารถพกใส่กระเป๋าเสื้อไว้ และน�ามาใช้ได้ทันทีในกรณี

ฉุกเฉิน เม่ือไม่มีเวลาจะมาเปิดต�าราหรือเปิดคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบ

ขนาดของยา [โปรดสังเกตว่าเครื่องช่วยจ�า ยังอาจเรียกว่าเครื่องช่วยสร้าง

ปัญญา (cognitive aids) ด้วย]
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โปรดจ�า 5 Rs เมื่อสั่งยาและให้ยา 32

โปรแกรมฝึกอบรมในหลายๆภมิูภาคของโลก ได้เน้นถงึความส�าคัญ

ของการตรวจสอบโดยการใช้หลัก 5 Rs ก่อนสั่งยาหรือบริหารยา 5 Rs 

ประกอบด้วย right drug (ถกูยา) right route (ถกูทาง) right time (ถกูเวลา) 

right dose (ถูกขนาด) และ right patient (ถูกคน) คู่มือแนวทางนี้เกี่ยวข้อง

กับผูใ้ห้บรกิารทกุคนท่ีสัง่ยาและบรหิารยา นอกจากนียั้งมีอกีสองเรือ่งทีเ่พิม่

เติมจาก 5 Rs คือ right documentation (มีบันทึกที่ถูกต้อง) และ the right 

to question a medication order (เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย หรือผู้ดูแล มีสิทธิ์ที่จะ

สงสัยในการสั่งยานั้น)

สื่อสารอย่างชัดเจน 33

สิ่งที่ส�าคัญท่ีต้องจ�าไว้คือ การใช้ยาอย่างปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่

ต้องอาศัยการปฏิบัติงานเป็นทีม และควรจัดให้ผู้ป่วยเป็นสมาชิกของทีม

ด้วย การส่ือสารท่ีชัดเจนและไม่คลุมเครือจะช่วยลดการสันนิษฐาน อันจะ

น�าไปสู่ความผิดพลาดได้ หลักการท่ีมีประโยชน์ที่ควรจ�าเม่ือสื่อสารเก่ียว

กับยาคือ “กล่าวแต่สิ่งที่จ�าเป็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย” ซึ่งสิ่งที่แพทย์หรือ

เภสัชกรเข้าใจได้ง่าย แต่อาจไม่ใช่สิ่งท่ีผู้ป่วยหรือพยาบาลจะเข้าใจได้ง่าย 

หรือกลับกัน

การเขยีนด้วยลายมือทีอ่่านยากหรอือ่านไม่ออกน�าไปสูก่ารจ่ายยาที่

ผดิพลาดได้ ผูใ้ห้บริการสขุภาพควรเขยีนให้ชดัเจนและอ่านออกได้ง่าย รวม

ทัง้ระบุช่ือและรายละเอยีดทีจ่ะตดิต่อได้ กรณท่ีีเภสชักรอ่านใบสัง่ยาไม่ออก 

ควรติดต่อผู้ที่สั่งยานั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

การน�าหลัก 5 Rs (ตามที่อธิบายข้างต้น) มาใช้มีประโยชน์ในการ

จ�าประเด็นท่ีส�าคัญในการส่ือสารเก่ียวกับยา ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์

ที่ฉุกเฉิน แพทย์จ�าเป็นต้องส่ังยากับพยาบาลด้วยวาจา “คุณช่วยฉีดยา

อีพิเนฟรีน (epinephrine) ขนาด 1:1000 จ�านวน 0.3 มิลลิลิตร โดยด่วน 

(ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้)” ดีกว่าที่จะพูดว่า “เร็วเข้า เอาแอดรีนาลินมาให้

แพทย์หน่อย”
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สร้างนิสัยตรวจสอบ 34 35

การสร้างนสิยัตรวจสอบจะมีประโยชน์มาก หากเร่ิมตัง้แต่ประกอบวชิาชพี 

การท�าให้เกิดนิสัยนี้ขึ้นมาได้จ�าเป็นต้องมีการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 

ตวัอย่างหนึง่ของการสร้างนสัิยตรวจสอบคอื อ่านฉลากยาบนหลอดยาก่อน

ดูดยาเสมอ หากการตรวจสอบเป็นนิสัยแล้ว ผู้เตรียมยาก็มักจะอ่านฉลาก

ยาด้วยความเคยชิน โดยไม่ต้องคิดว่าจะมีใครคอยเฝ้าดูอยู่หรือไม่ก็ตาม

การตรวจสอบเป็นส่วนส�าคัญของการสั่งยา จ่ายยา และบริหารยา 

เนื่องจากท่านเป็นผู้รับผิดชอบส�าหรับใบสั่งยาทุกใบที่ท่านเขียน ยาทุกตัว

ที่ท่านจ่าย และบริหารให้กับผู้ป่วย จึงควรตรวจสอบโดยใช้หลัก 5 Rs และ

การแพ้ก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การใช้ยาทีมี่ความเสีย่งและอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีเสีย่งสงูควรระมัดระวังเป็นพเิศษ ด้วยการตรวจสอบและตรวจ

สอบซ�้าอีกครั้ง (double checking) ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ยาที่แรงในภาวะที่

ฉุกเฉิน เพื่อรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเพื่อนร่วมงานซ�้า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง มีส่วนช่วย

ในการปฏิบัตงิานเป็นทมีทีมี่ประสทิธภิาพและเกิดความปลอดภยั (อย่างไร

ก็ตามทกุคนควรจะตรวจสอบงานของตวัเองเป็นอนัดับแรกก่อน เพราะการ

ให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนอาจน�าไปสู่ความผิดพลาดได้)

โปรดจ�าไว้ว่าการสัง่ยาด้วยคอมพวิเตอร์ ไม่ได้ตดัความจ�าเป็นในเรือ่ง

การตรวจสอบ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาได้บางเรื่อง (เช่น ลายมือ

อ่านไม่ออก ความสับสนระหว่างชือ่สามัญและชือ่การค้า ปฏิกิริยาระหว่างยา) 

แต่ระบบคอมพิวเตอร์อาจน�าความท้าทายใหม่ๆ มาให้ [8]

หลักปฏิบัติ (maxims) บางอย่างที่มีประโยชน์ในเรื่องการตรวจสอบ

• ยาที่ไม่ได้ติดฉลากยา ห้ามน�ามาใช้ (ให้ทิ้งยานั้น)

• ไม่ควรให้ยาหากท่านไม่มั่นใจ 100% ว่ายาที่ให้คือยาอะไร

กระตุ้นผู้ป่วยให้มีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยเอง โดย

ควรให้ความรู้แก่ผูป่้วยเกีย่วกับ 36  ยาทีไ่ด้รับและอนัตรายท่ีอาจจะเกดิ

ขึน้ และมีการสือ่สารเร่ืองแผนการรักษาทีช่ดัเจนให้กับผูป่้วย จ�าไว้ว่าผูป่้วย

และครอบครัวควรได้รับการกระตุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการหลีกเล่ียงปัญหา 
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หากเขาได้รับรู้บทบาทส�าคัญที่เขาจะมีส่วนร่วมในเร่ืองการให้ยา เขาจะมี

ส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่จะปรับปรุงเรื่องการใช้ยาให้ปลอดภัย

ข้อมูลที่ให้สามารถให้ได้ท้ังทางวาจา/หรือทางการเขียน โดยควร

ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

• ชื่อสามัญของยา

• วัตถุประสงค์ (ใช้ยาเพื่อรักษาโรคอะไร) และฤทธิ์ของยา

• ขนาด ทางให้ และก�าหนดการให้ (บ่อยแค่ไหน เช่น 2 เวลา หรือ 

4 เวลา ก่อนหรือหลังอาหาร) 

• ค�าแนะน�าการใช้ยา ค�าแนะน�าพิเศษ และข้อควรระวัง

• ผลข้างเคียงที่พบบ่อย และปฏิกิริยาของยา

• จะติดตามผลของยาอย่างไร (ทั้งผลดีและผลข้างเคียง)

ให้ผู้ป่วยตระหนักที่จะบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยาที่ใช้ เช่น ใช้ยา

อะไร และวิธีใช้ ประวัติการแพ้ยาและรายละเอียดของการแพ้ ปัญหาเกี่ยว

กับการใช้ยาที่เขาเคยประสบมาในอดีต บันทึกนี้ควรแสดงกับผู้ให้บริการ

ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง

รายงานและเรียนรู้จากความคลาดเคลื่อนทางยา 37

การค้นพบมากขึ้นเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนทางยาว่าเกิดขึ้นได้

อย่างไรและท�าไมถึงเกิด เป็นพื้นฐานในเร่ืองความปลอดภัยของการใช้ยา 

เม่ือไรก็ตามท่ีมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือสถานการณ์หวุดหวิดเกิด

ขึน้ จะเป็นโอกาสทีจ่ะได้เรยีนรู้และปรับปรุงการดูแล ส�าหรบันกัศกึษาจะได้

ประโยชน์มาก หากเข้าใจถงึความส�าคัญของการพดูคยุเร่ืองความผดิพลาด

อย่างเปิดเผย และรบัรู้ถงึกระบวนการทีเ่รียนในโปรแกรมการฝึกอบรมหรือ

ในสถานบริการที่ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด และ

มีความก้าวหน้าในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยา

การรายงานความผดิพลาดท�าได้สะดวกขึน้ เม่ือมีความไว้วางใจและ

นบัถอืกันในระหว่างผู้ให้บรกิารสขุภาพ ตวัอย่างเช่น เภสัชกรมักจะเป็นผูท่ี้

รายงานมากกว่าคนอื่น และเป็นผู้อธิบายสถานการณ์หวุดหวิด เมื่อผู้สั่งยา

เปิดใจรับฟังค�าอธิบาย
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การฝึกทักษะการปฏิบัติอย่างปลอดภัยส�าหรับนักศึกษา 38

แม้ว่าโดยทัว่ไปแล้วนกัศกึษายังไม่ได้รับอนญุาตให้สัง่ยาหรือบริหาร

ยาได้จนกว่าจะจบการศึกษา แต่มีหลายประเด็นของความปลอดภัยในการ

ใช้ยาท่ีนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้ และเตรียมตัวส�าหรับเร่ืองนี้ไว้ เรา

หวังว่ากิจกรรมต่อไปนี้สามารถขยายได้ในหลายๆ ขั้น ตลอดการฝึกอบรม

ของนกัศึกษา แต่ละกจิกรรมสามารถจดัการเรียนการสอนแยกกัน (บรรยาย 

ประชุมปฏิบัติการ และติว) ความครอบคลุมอย่างละเอียดของหัวข้อเหล่านี้

อยู่เกินขอบเขตของบทนี้ 

ความเข้าใจถงึผลเสยีทีม่าพร้อมกับการใช้ยา จะมีผลต่อวธิกีารปฏิบัตงิาน 

ประจ�าของแพทย์ท่ีมีงานมากอยู่แล้ว ข้างล่างนีเ้ป็นข้อเสนอแนะส�าหรับแพทย์

ที่ค�านึงในเรื่องความปลอดภัยจะปฏิบัติงานต่างจากเดิมได้อย่างไรบ้าง

การสั่งยา (Prescribing)

ควรใช้หลัก 5 Rs ผู้สั่งยาควรรู้จักยาที่สั่งเป็นอย่างดี และมีการปรับ

ให้เหมาะสมกับผูป่้วยแต่ละคน น�าปัจจยัของผูป่้วยแต่ละคนทีอ่าจจะมีผลต่อ

การเลือกชนิดและขนาดของยามาพิจารณา หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จ�าเป็น 

และพิจารณาถึงผลดีและผลเสียร่วมกันเสมอ

การบันทึกเป็นเอกสาร (Documentation)

การบนัทกึเป็นเอกสารควรเขยีนให้ชดัเจนอ่านออกและไม่คลุมเครือ 

ส�าหรับผู้ท่ีมีปัญหาเร่ืองการเขียนที่ไม่เรียบร้อย (อ่านยาก) ควรพิมพ์หรือ

พิจารณาที่จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งยาหากมีใช้ ส่วนหนึ่งของ

บันทึกควรระบุช่ือผูป่้วย ช่ือยา ขนาดยา ให้ทางใด เวลาทีใ่ห้ และก�าหนดการ

ให้ ควรมีรายละเอียดท่ีจะติดต่อแพทย์ผู้สั่งยาได้ เพื่อท่ีจะอ�านวยความ

สะดวกในการสื่อสารระหว่างเภสัชกรและผู้สั่งยา

การใช้เครื่องมือช่วยจ�า 

ควรค้นหาข้อมูลต่างๆ กรณีที่สงสัยหรือไม่แน่ใจ พร้อมทั้งรู้วิธีเลือก

เคร่ืองมือช่วยจ�า ค้นหา และใช้การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยทีีมี่ประสทิธภิาพ 

(หากมี)
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การปฏิบัติงานเป็นทีมและสื่อสารในการใช้ยา

การใช้ยาเป็นกิจกรรมที่ท�าเป็นทีม มีการสื่อสารกับผู้ท่ีเก่ียวข้องใน

กระบวนการใช้ยา และท�าให้มั่นใจว่าจะไม่ท�าเรื่องที่ผิด คอยเฝ้าระวังความ

ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิด และกระตุ้นให้คนอื่นๆ ในทีมให้ระมัดระวัง ทั้งการ

ปฏิบัติงานของตนเองและของคนอื่น

การบริหารยา

รู้จักอันตรายและข้อควรระมัดระวังในเร่ืองความปลอดภัยของยา

เมื่อบริหารด้วยวิธีที่ต่างกันดังต่อไปนี้ รับประทาน (oral) อมใต้ลิ้น (sublin-

gual) อมกระพุ้งแก้ม (buccal) สูดหายใจเข้าไป (inhaled) สูดละอองฝอย 

(nebulized) ทางผวิหนงั (transdermal) เข้าใต้ผวิหนงั (subcutaneous) เข้า

กล้าม (intramuscular) เข้าหลอดเลือดด�า (intravenous) เข้าน�้าไขสันหลัง 

(intrathecal) เข้าทางทวาร (per rectal) และเข้าทางช่องคลอด (per vagina) 

เมื่อจะบริหารยาโปรดตรวจสอบโดยยึดหลักการของ 5 Rs

มีส่วนร่วมและสอนผู้ป่วยเกี่ยวกับยา

ควรหาโอกาสและวิธกีารทีจ่ะช่วยเหลอืผูป่้วยและผูดู้แลเพือ่ลดความ

ผิดพลาด และขอให้รับฟังความต้องการของพวกเขาอย่างตั้งใจ

เรียนและฝึกปฏิบัติค�านวณยา

ท�าความคุ ้นเคยกับการจัดการกับหน่วยวัด การปรับปริมาตร 

ความเข้มข้น และขนาดยา ฝึกปฏิบัติการค�านวณเพื่อปรับขนาดยาตาม

พารามิเตอร์ทางคลินิก ในสภาวะวิกฤต และ/หรือภาวะที่มีความเสี่ยงสูง  

หาทางลดความเสีย่งจากการค�านวณด้วยการใช้เคร่ืองคดิเลข ไม่ควรคดิในใจ 

ควรใช้ปากกาและกระดาษแทน ให้เพื่อนร่วมงานค�านวณด้วยวิธีเดียวกัน

แล้วเปรียบเทียบว่าได้ผลเหมือนกันหรือไม่ หรือใช้เทคโนโลยีอื่นท่ีมีอยู ่

มาช่วย ก่อนจะจ่ายยาจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องตรวจสอบขนาดของยาท่ีค�านวณ

มาแล้วอีกครั้ง
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รวบรวมประวัติการได้รับยา

ซักประวัตกิารได้รับยาอย่างละเอยีดเสมอก่อนทีจ่ะส่ังยา และทบทวน

รายการยาของผูป่้วยอย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูป่้วยทีใ่ช้ยาหลาย

ชนดิ หยดุยาท่ีไม่จ�าเป็นทกุตวั และในการวนิจิฉยัให้คิดเสมอว่า ยาอาจเป็น

สาเหตุท่ีท�าให้เกิดอาการผิดปกตินี้ได้ หากผู้ป่วยไม่สามารถให้ประวัติการ

ใช้ยาได้ (เช่น ผู้ป่วยหมดสติ) อาจสอบถามประวัตินี้ได้จากเภสัชกรผู้จ่าย

ยา หรือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ผู้ป่วยไปรับการรักษา ในบางสถานการณ์

เภสัชกรอาจซักและบันทึกประวัติการใช้ยาในระหว่างที่ผู้ป่วยรอพบแพทย์

ค้นหาและลดปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นได้ และ/หรือข้อห้ามใช้

ซักประวัติการแพ้

ถามเสมอถึงประวัติการแพ้ก่อนสั่งยาใดๆ หากผู้ป่วยมีประวัติการ

แพ้ที่รุนแรง หยุดและประเมินว่าผู ้ป่วยคนนั้นก�าลังอยู ่ในความเสี่ยง

หรือไม่ หรือมีใครสั่งยานั้นให้ ตัวอย่างเช่น แพทย์โรงพยาบาลชุมชนส่ง

ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจังหวัดด้วยสงสัยว่าไส้ติ่งอักเสบ และผู้ป่วยมีประวัติ

แพ้เพนนิซิลลินอย่างรุนแรง เป็นไปได้ว่าผู้ป่วยอาจจะได้รับยาในกลุ่ม

เพนนิซิลลินในระหว่างเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล ในสถานการณ์เช่นนี้ มี

ความส�าคัญที่จะต้องเน้นกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการสื่อสารถึงการแพ้

ยาของผูป่้วย และเตอืนผูป่้วยว่าอาจได้รับยาปฏิชวีนะทีมี่เพนนซิลิลนิ พร้อม

ทั้งเตือนผู้ป่วยโดยให้บอกกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยว่าเขาแพ้ยา

เพนนิซิลลิน ความเสี่ยงของการแพ้ยาข้ามกัน (cross-allergy) ก็ควรมีการ

กล่าวถึงด้วย มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการควรถามประวัติการ

แพ้ยาก่อนการให้ยาเสมอ

การติดตามผู้ป่วยเพื่อดูผลข้างเคียงของยา

ทราบผลข้างเคยีงของยาท่ีท่านสัง่ จ่าย หรือบริหารให้แก่ผูป่้วย และ

เฝ้าระวังการเกิดผลข้างเคียงจากยา แนะน�าผู้ป่วยเกี่ยวกับผลข้างเคียง

ของยาที่อาจเกิดขึ้น สอนให้ผู้ป่วยสังเกตอาการเหล่านั้น และการจัดการที่

เหมาะสมเมื่อเกิดขึ้น ควรน�าเรื่องผลข้างเคียงจากยาที่ผู้ป่วยก�าลังใช้อยู่ให้



653คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 5

เป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยแยกโรค เม่ือประเมินถึงอาการที่ไม่สามารถ

แยกได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไร

การเรียนรู้จากความคลาดเคลื่อนทางยาและสถานการณ์หวุดหวิด

หากความผิดพลาดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก  

ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขั้นโดยผ่านการสอบสวน

และการแก้ปัญหา ควรพิจารณาถึงกลวิธีที่จะป้องกันการเกิดซ�้าท้ังระดับ

บุคคลและระดับองค์กร ท�าความคุ้นเคยกับวิธีรายงานความคลาดเคลื่อน 

อาการไม่พงึประสงค์ และเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์จากการใช้ยา เภสชักร

อาจพจิารณาจดัการประชมุสหวชิาชพี อภปิรายถงึความผดิท่ีพบบ่อย และ

หาวิธีการหลีกเลี่ยงความผิดเหล่านี้ (เช่น ยกเลิกต�ารับยาที่ออกเสียงคล้าย

กันออกจากโรงพยาบาล)

สรุป 39

ยามีคุณอนันต์หากใช้อย่างชาญฉลาดและใช้อย่างถูกต้อง อย่างไร

ก็ตามความคลาดเคล่ือนทางยายังพบได้บ่อย และเป็นเหตุของความทุกข์

ทรมานที่ป้องกันได้ อีกทั้งเป็นภาระทางค่าใช้จ่าย โปรดระลึกว่าการใช้ยา

เพือ่ช่วยผูป่้วยเป็นงานทีมี่ความเสีย่ง ท่านมีความรับผดิชอบและต้องปฏิบัติ

งานอย่างหนักเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

กลวิธีและรูปแบบการสอน 40 41 42

การสอนเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้ยาท�าได้หลากหลายวิธี 

และหากใช้วิธีต่างๆ ร่วมกันก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทางเลือกมีตัง้แต่ การบรรยายอย่างมีปฏิสัมพนัธ์ (interactive lecture) 

การอภิปรายกลุ่มย่อย การเรยีนโดยใช้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน การจดัประชมุเชงิ

ปฏิบัติการ ติว ท�าโครงการ การปฏิบัติงานภายใต้สิ่งแวดล้อมท้ังที่คลินิก

และที่ข้างเตียงผู้ป่วย ศึกษาจากชุดเรียนรู้ทางออนไลน์ การอ่าน และการ

วิเคราะห์กรณีศึกษา
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การน�าเสนอโดยการบรรยาย และ/หรอื การอภปิรายกลุม่ 

การน�าเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ท่ีแนบมาด้วยกับคู่มือนี้ ส�าหรับ

ใช้ในการบรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อบทน�าความปลอดภัยในการใช้ยา 

หรือในการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีมีครูเป็นผู้น�าการอภิปราย สามารถปรับให้

มีการอภิปรายโต้ตอบมากขึ้นหรือน้อยลงได้ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมของท่านด้วยการยกตัวอย่างที่พบ และให้เข้ากับระบบ

ของสถานบริการทีท่่านปฏิบัตงิาน ชดุของค�าถามได้สอดแทรกอยูใ่นการน�า

เสนอเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมการอภิปรายในหัวข้อนี้ และยังมี

กรณีผู้ป่วยสั้นๆ พร้อมค�าถามและค�าตอบที่จะใช้ร่วมกับการบรรยายหรือ

ให้นักศึกษาท�าแบบฝึกหัด

ด้านล่างนี้เป็นรายการของบางวิธีการศึกษาและความคิด เพื่อ

พิจารณาใช้ในการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยา

การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ใช้กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ยา ถาม

นักศึกษาเพื่อให้ตอบค�าถามท่ีสะท้อนจากกรณีศึกษาหลังจากที่อ่านกรณี

ศึกษาจบแล้ว วิธีการอื่น เช่น ให้นักศึกษาท�าชุดแบบฝึกหัดค�านวณขนาด

ของยา

กิจกรรมการเรียนและการสอนเพิ่มเติม

- การฝึกปฏิบัติ (Practical workshops)

นกัศกึษาสามารถฝึกปฏิบัตทิกัษะต่างๆ ภายใต้แรงกดดันเร่ืองเวลา

ที่จ�าลองจากสถานการณ์ฉุกเฉิน หัวข้อท่ีแนะน�าให้ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การ

บริหารยา การสั่งยา และการค�านวณยา

- การท�าโครงการ (Project work) 

โครงการที่เป็นไปได้ที่ให้นักศึกษาท�าอาจเป็นเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือ

ท�าทั้งหมด ต่อไปนี้

• สัมภาษณ์เภสัชกรเพื่อหาข้อมูลความผิดพลาดที่พบบ่อย

• ตามประกบพยาบาลในระหว่างท�าการตรวจทาน (drug round)
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• สมัภาษณ์แพทย์หรือพยาบาลทีใ่ห้ยาหลายชนดิ (เช่น วสิญัญ)ี และ

ถามเรือ่งความรู้และประสบการณ์ของเขาทีเ่ก่ียวข้องกบัความคลาด

เคล่ือนทางยา และกลวธิใีดท่ีเขาใช้เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะผดิอกี

• ศกึษาค้นคว้าเกีย่วกับยาทีเ่ป็นสาเหตขุองเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์

บ่อย และน�าเสนอผลการศึกษา

• รวบรวมต�ารับยาของตนเอง ที่มีโอกาสสั่งให้แก่ผู้ป่วยเมื่อจบใหม่

ในปีแรกๆ

• ซักประวัติผู้ป่วยท่ีใช้ยาหลายรายการอย่างละเอียด และท�าการ

ศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะเรียนรู้เก่ียวกับยาเหล่านัน้ พจิารณา

โอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียง ปฏิกิริยาระหว่างยา และยาชนิดใด

ที่สามารถหยุดได้ จากนั้นให้นักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กับเภสัชกร หรือแพทย์ และแบ่งปันที่ท่านได้เรียนมากับเพื่อน

นักศึกษา

• ค้นหาความหมายของค�าว่า การประสานรายการยา (medication 

reconciliation) และสนทนากับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเพื่อหาว่า 

สถานพยาบาลนั้นท�าส�าเร็จได้อย่างไร ให้นักศึกษาสังเกต และ

หากเป็นไปได้ให้เข้าร่วมในกระบวนการรับผู้ป่วยเข้ารักษาใน

โรงพยาบาล และการจ�าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน พิจารณาว่าจะ

สามารถป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการนี้ได้อย่างไร และ

พิจารณาด้วยว่ามีช่องว่างหรือมีปัญหาของกระบวนการหรือไม่

ฝึกหัดโดยการเล่นบทบาทสมมุติ (Role-play exercises)

ฝึกหัดโดยการเล่นบทบาทสมมุติเป็นเคร่ืองมือหนึ่งทางการศึกษา 

ที่มีคุณค่าส�าหรับสอนนักศึกษาในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยา

สถานการณ์จ�าลองที่ 1 การให้ยาผิด

ค�าอธิบายของเหตุการณ์

ในระหว่างช่วงต้นเวรเช้า พยาบาลเวรเช้าฉีดยาอินซูลิน 100 ยูนิต 

แทนทีจ่ะเป็น 10 ยนิูต ตามทีแ่พทย์เขียนสัง่ โดยทีส่าเหตขุองความผดิพลาด

เกิดมาจากแพทย์เขียนค�าสั่งด้วยมือที่ไม่ชัดเจน
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ผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมท่ีไม่ร่วมมือและดูเหมือนหลับขณะการ

ตรวจสอบตามปกตขิองพยาบาล เธอพบว่าผูป่้วยไม่ตอบสนองใดๆ ผลการ

ตรวจเลือดพบน�า้ตาลต�า่ ผูป่้วยอยู่ในภาวะชอ็คจากน�า้ตาลต�า่ แพทย์เวรถูก

ตามมาดูผู้ป่วยจึงพบความผิดพลาด

ผู้ป่วยได้รับการรักษาเบื้องต้นด้วย 50% กลูโคส เข้าหลอดเลือดด�า 

รถยาและอุปกรณ์ฉุกเฉิน (crash cart) ถูกน�ามาเตรียมพร้อมในห้องผู้ป่วย 

ภายในไม่กีน่าทีต่อมา ผูป่้วยเร่ิมรูสึ้กตวั ตืน่ข้ึนมาและมีพฤตกิรรมเป็นปกติ

การเล่นบทบาทสมมุติ

ตอนสายของวันนัน้ลูกชายของผูป่้วยท่ีเป็นทนายความมาเยีย่มบิดา 

เขามีท่าทางหงุดหงิดและถามพยาบาลว่า “เกิดอะไรข้ึนกับพ่อผม” เพราะ

เพื่อนท่ีพักในห้องเดียวกับบิดาเขาบอกว่า มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น และ

มีคนมากมายเข้ามามุงรอบเตียงผู้ป่วยเม่ือเช้านี้ พยาบาลที่ฉีดยาอินซูลิน

ผิดถูกเรียกมาให้คุยกับลูกชายของผู้ป่วย

ในกรณีทีพ่ยาบาลได้อธบิายถงึล�าดับเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ แสดงความ

รับผดิชอบ และยอมรบัว่าตนผดิพลาด ลกูชายของผูป่้วยก็ยังไม่คลายความ

โกรธและตอบกลับว่า “นัน่เป็นระดับของการดูแลท่ีคณุพ่อของเขาควรได้รับ

ใช่หรือไม่” “พยาบาลประเภทไหนกันที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนี้” “ฉันจะไม่

ยอมให้มันเกิดขึ้นอีก และฉันจะต้องจัดการบางอย่างแล้ว” “ฉันต้องการคุย

กับแพทย์ที่เป็นหัวหน้าเดี๋ยวนี้” “ฉันต้องการให้มีการรายงานเหตุการณ์นี้” 

แต่หากในกรณทีีพ่ยาบาลไม่ได้อธบิายความผดิพลาดอย่างละเอยีด ลูกชาย

ของผู้ป่วยก็จะผิดหวัง และไม่ยินดีที่จะรับฟังค�าอธิบายใดๆ ที่ตามมา

แพทย์ท่านหนึ่งเดินผ่านห้องมาได้ยินการสนทนาพอดี แพทย์ท่าน

น้ันก็จะเข้ามาในห้อง หากผูแ้สดงเชญิเขาเข้ามา แต่หากผูแ้สดงไม่ได้ร้องขอ

แพทย์ท่านนั้นเข้ามา แพทย์จะเดินเข้ามาในห้องเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 

8 นาที (สถานการณ์จ�าลองนีใ้ช้เวลา 12 นาท)ี และหลังจากนัน้ แพทย์ท่านนัน้

ก็จะถามถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ท่ีก�าลังคุยกนัอยู ่พยาบาลก็จะเล่าให้ฟังทัง้หมด

ตัง้แต่เหตกุารณ์ตอนเช้า และตอนทีเ่ธอได้คุยกับลูกชายของผูป่้วย (ลูกชาย

ของผูป่้วยจะอยู่ในขณะทีแ่พทย์และพยาบาลสนทนากันด้วยหรือไม่ก็ได้)
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ค�าอธิบายลักษณะท่าทางของผู้แสดง

ลูกชายของผู้ป่วยอายุ 45 ปี เป็นทนาย แต่งตัวดี มาเยี่ยมบิดาเมื่อ

สะดวก เขาเป็นคนทีส่นใจทุกอย่างท่ีเกิดขึน้รอบๆตวั แต่ยงัท�าใจยอมรับกบั

สภาพของบิดาไม่ได้ เขารู้สกึสบัสน ไม่มีท่ีพึง่ และเศร้า เขาต้องการทีจ่ะช่วย

เหลือบิดาจรงิๆ แต่ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร การพดูคยุกับนกัสงัคมสงเคราะห์

ก็ได้ทราบว่าแต่ก่อนลูกชายผูป่้วยไม่ต้องดูแลบิดา มารดาของเขาเป็นผูดู้แล 

แต่เม่ือมารดาของเขาหกล้มและขาหกั สถานการณ์ของบดิาเขากเ็ลวลง และ

ภาระทุกอย่างก็ตกมาอยู่ที่เขา

เกร็ดส�าหรับผู้แสดง

ผู้แสดงต้องบ่นกับหัวหน้าแพทย์ ในเร่ืองการปกปิดและการละเลย

ในการปฏิบัติหน้าที่ (เช่น คุณเกือบฆ่าพ่อผม แต่คุณยังโชคดีที่เรื่องไม่จบ

ลงเช่นนั้น) และข่มขู่ที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ในทางลบกับสาธารณะ (ด้วยการ

ไปพบสื่อ) 

สถานการณ์จ�าลองที ่2 การเสียชีวิตเนือ่งจากการดูแลทางการแพทย์

ที่ผิดพลาด

ค�าอธิบายของเหตุการณ์

ซาราห์ (Sarah) เป็นผู้หญิงอายุ 42 ปี เข้ารักษาในโรงพยาบาล

เพื่อท�าการผ่าตัดก้อนเน้ือร้ายท่ีไม่แพร่กระจายของล�าไส้ส่วนดูโอดีนัมที่

อยู่เฉพาะที่ ซาราห์เป็นคนที่แข็งแรงดี และไม่มีใครในครอบครัวเป็นมะเร็ง 

เธอยินยอมรับการผ่าตัดและการรักษาอื่นท่ีจะตามมา ซ่ึงข้ึนอยู่กับผลการ

ตรวจทางพยาธิวิทยา

เช้าวันผ่าตัด ก่อนเข้าผ่าตัดเธอร�่าลากับสามีและลูกของเธอสองคน 

(อายุ 13 และ 8 ปี) จากนั้นเข้ารับการผ่าตัดเอาก้อนเฉพาะที่ออกหมดและ

ถูกส่งไปตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัย สองชั่วโมงหลังผ่าตัดเธอ

มีอาการเลวลง หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตต�่า เธอได้รับน�้าเกลือทาง

หลอดเลือดด�า และเข้ารบัการผ่าตดัซ�า้เนือ่งจากแพทย์ว่าสงสยัว่าจะมีเลือด

ออก ณ ต�าแหน่งที่ผ่าตัด หรือมีการฉีกขาด หรือมีสิ่งไปอุดตัน (embolism) 

แต่ก็ไม่พบอะไร แพทย์จึงท�าการเย็บปิด
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ขณะที่เธอกลับมาที่หอผู้ป่วย เธอมีไข้ขึ้นสูง และยังคงมีไข้ตลอดทั้ง

สัปดาห์ เธอถูกสั่งยา

เจนตามัยซินทางหลอดเลือดด�า ขนาด 80 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง

(IV. Gentamicin 80 MGR X 3 P/D)

พยาบาลคัดลอกค�าสั่งเป็น

เจนตามัยซินทางหลอดเลือดด�า ขนาด 80 มิลลิกรัมคูณสามต่อครั้ง

(IV. Gentamicin 80 MGR X 3 P/DOSE)

พยาบาลคดัลอกค�าสัง่มาผดิ โดยให้อกัษร “D” เป็น “คร้ัง (dose)” ใน

ขณะที่แพทย์เขียนหมายถึง “วัน (day)” ผู้ป่วยได้รับยาเจนตามัยซินครั้งละ 

240 มิลลิกรัม สามครั้งต่อวันเป็นเวลาสิบวัน

ระหว่างนั้นผู้ป่วยเร่ิมมีอาการของไตวายและการได้ยินลดลง วันที่

สิบของการรักษา หัวหน้าพยาบาลเช็คสต๊อกยาจึงพบความผิดพลาด การ

รักษาจงึยุตลิงแต่ผูป่้วยอาการเลวลง เกิดไตวายเฉยีบพลัน อกีสบิวนัต่อมา

ผู้ป่วยเสียชีวิต

ครอบครัวของผู้ป่วยได้ติเตียนเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอดการอยู่

โรงพยาบาลของเธอ ต�าหนิถึงการปฏิบัติที่ผิด เขาแสดงความโกรธต่อหน้า

พยาบาลและหัวหน้าแผนก

หลังการเสยีชีวิต สามีของผูป่้วยขอคยุกบัหวัหน้าพยาบาล เขาต�าหนิ

พยาบาลเร่ืองความผดิพลาดและการบกพร่องของการปฏิบัตหิน้าทีจ่นเป็น

เหตใุห้ภรรยาของเขาเสยีชีวิต เขาอ้างว่าเขารู้ว่าพยาบาลคนไหนคัดลอกมา

ผิด และข่มขู่ว่าจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย

ค�าอธิบายลักษณะท่าทางของผู้แสดง

สามีของผูป่้วยเป็นคนทีท่�างานหนกั เขาท�างานท่ีร้านค้าแห่งหนึง่ เขา

ไม่รูจ้ะดูแลครอบครวัอย่างไร และไม่รู้จะบอกครอบครัวของเขาอย่างไรเก่ียว

กับจุดจบของเรื่องนี้ เขาโกรธมากและรับไม่ได้กับการที่ภรรยาของเขามา

เสียชีวิตจากการเข้าโรงพยาบาลเพื่อท�าการวินิจฉัยโรคมะเร็ง เขาโกรธทุก

คนโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัเจ้าหน้าทีพ่ยาบาล หลงัจากท่ีเขาได้รับทราบจาก

ภรรยาของเขาว่า เธอได้รับยาเกินเพราะพยาบาลค�านวณผดิ เขาต้องการรู้
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ว่าสาเหตอุะไรทีท่�าให้ภรรยาเขาเสยีชวีติ ใครเป็นคนผดิ และใครต้องรบัผดิ

ชอบจ่ายค่าเสยีหายนี ้เขาต้องการให้ผูท่ี้มีอ�านาจสงูสุดของโรงพยาบาลเข้า

มารับรู้เรื่องนี้ และต้องการความช่วยเหลือส�าหรับลูกๆ เขาหัวเสียมากและ

ตะโกนหลายครั้ง 

สถานการณ์จ�าลองที่ 3 การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

ค�าอธิบายของเหตุการณ์

เคิร์ก (Kirk) เพศชายอายุ 54 ปี เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ

เจบ็แน่นหน้าอกเป็นเวลาสัน้ๆ ก่อนหน้านีเ้ขาเคยนอนหอผูป่้วยวกิฤตด้วย

อาการทางหลอดเลือดโคโรนาร่ีมาแล้ว คร้ังนี้ผลการตรวจเบ้ืองต้นไม่พบ

อะไร และอาการเจ็บของเขาไม่รุนแรง แพทย์ได้สั่งการตรวจให้ครบและ

ติดตามอาการด้วยเครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (EKG monitor) ตลอดเวลาเป็น

เวลา 48 ชั่วโมง เคิร์กสูบบุหรี่จัดและน�้าหนักเกิน เขาไม่กินยาลดความดัน

โลหิตและยาลดไขมันในเลือดที่ได้รับมา

ผู้ป่วยต้องการที่จะกลับบ้านเร็ว เพราะกลัวจะตกงานจากโรงงาน

ผลิตรถยนต์ ความโกรธของเขามาลงกับพยาบาลเวรบ่าย เขาอ้างว่าแพทย์

สญัญาว่าจะให้เขากลับบ้าน และไม่มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องนอนพกัผ่อนเพือ่

รอดูอาการที่โรงพยาบาล เขาไม่ร่วมมือ และพยายามท�าให้พยาบาลมั่นใจ

ว่าเขาไม่เป็นอะไร ขอให้เขาออกจากหอผูป่้วยไปเป็นเวลาสัน้ๆ ก็ได้ เพราะ

เขาต้องการสูบบุหรี่ เขาโกรธมากและตะโกนใส่พยาบาล

สมมุติว่าพยาบาลท่ีท�าหน้าที่พยายามขอให้เขาอยู่ต่อ ผู้ป่วยก็จะ

กล่าวหาเธอว่าเป็นคนทีไ่ม่รับรู้ความรูสึ้ก (insensitive) และอ้างว่าพยาบาล

คนอื่นดีกว่า เห็นอกเห็นใจกว่า และเข้าใจเขา

มีแพทย์เวรท่ีอยู่ใกล้ๆ คนหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปจัดการอะไร คงดูแล

ผู้ป่วยเตียงใกล้ๆ กันต่อไป

ค�าอธิบายลักษณะท่าทางของผู้แสดง

เคิร์กเป็นคนสบูบุหรีจ่ดัและอ้วนมาก เขาชอบให้มีคนมาสนใจ และจะ

เรียกร้องความสนใจด้วยการตะโกนส่งเสียงดัง เขารู้สกึวิตกกังวลเป็นอย่าง

มากที่เขาไม่ได้ไปท�างาน ซึ่งอาจท�าให้เขาถูกไล่ออกจากงาน เขากลัวเรื่อง
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การผ่าตัดเพราะเพื่อนสนิทของเขาเสียชีวิตบนเตียงผ่าตัดเม่ือสองปีก่อนที่

โรงพยาบาลแห่งนี้

 

แหล่งข้อมูล: These scenarios were supplied by Amitai Ziv, The Israel 

Center for Medical Simulation, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, 

Israel.

กรณีศึกษำ

ความคลาดเคลื่อนจากการส่ังยา (Prescribing error) 43 44

45 46

กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการซักประวัติการใช้

ยาที่ครบถ้วนถูกต้อง

ผูป่้วยเพศชายอาย ุ74 ปี มาพบแพทย์ชมุชนส�าหรับการรักษาอาการ

เจ็บหน้าอกชนิดคงที่ (stable angina) ที่เกิดใหม่ แพทย์ไม่เคยพบผู้ป่วย

คนน้ีมาก่อน จงึได้ซักประวัตอิย่างละเอยีดรวมทัง้ซกัประวตักิารได้รบัยา เขา

พบว่าผูป่้วยสบายดีมาตลอด ไม่เคยป่วยอะไรยกเว้นปวดศรีษะเล็กๆ น้อยๆ 

ผู้ป่วยนึกชื่อยาแก้ปวดศีรษะไม่ออก แพทย์เดาว่าเป็นยาแก้ปวดที่เขากิน

เมื่อปวด แต่ยาที่กินกลับเป็นยาเบต้า-บล็อคเกอร์ (beta-blocker) ที่เขากิน

ทุกวันส�าหรับโรคไมเกรนที่แพทย์ท่านอื่นสั่งให้ แพทย์เริ่มให้ยาผู้ป่วยด้วย

แอสไพรินและเบต้า-บล็อคเกอร์ อีกตัวส�าหรับอาการเจ็บหน้าอก หลังเร่ิม

ยาผูป่้วยมีอาการหวัใจเต้นช้าและมีความดันโลหติต�า่เม่ือเปล่ียนท่า (postural 

hypotension) ด้วยความโชคร้าย สามวันต่อมาผู้ป่วยหกล้ม เนื่องจากรู้สึก

เวียนหัวขณะยืนและกระดูกสะโพกหัก

ค�าถาม

- ความคลาดเคลื่อนทางยาพบบ่อยแค่ไหน

- จะป้องกันอย่างไร

- ผู้ป่วยมีบทบาทที่จะช่วยป้องกันอย่างไร
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แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical 

Schools. Geneva, World Health Organization, 2009:242-243.

ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา (Administration error) 47

48 49 50

ประวัติของกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการตรวจสอบ

หัตถการเม่ือให้ยา เช่นเดียวกับความส�าคัญของการสื่อสารที่ดีระหว่าง

สมาชิกของทีม และยังแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการเก็บเอกสาร

ทั้งหมดให้ถูกต้องในที่เก็บที่ติดป้ายบอก

ผู้ป่วยหญิงอายุ 38 ปี มาโรงพยาบาลด้วยว่า เมื่อ 20 นาทีก่อนมามี

อาการผืน่แดงคนัและมีหน้าบวม เธอมีประวตักิารแพ้อย่างรุนแรง พยาบาล

คนหนึง่ดูดยาแอดรีนาลีน (adrenaline) 1:10,000 มา 10 มิลลิลิตร ใส่หลอด

ฉีด 10 มิลลิลิตร (มีตัวยาส�าคัญรวม 1 มิลลิกรัม) และวางไว้ที่ข้างเตียง

พร้อมที่จะใช้ในกรณีท่ีแพทย์ต้องการใช้ แพทย์ก�าลังแทงเส้นเลือดด�าและ

เห็นหลอดยานี้ นึกว่าน�้าท่ีอยู่เป็นน�้าเกลือเพราะใสเหมือนกัน ไม่ได้มีการ

สื่อสารกันระหว่างพยาบาลและแพทย์ ณ เวลานี้

แพทย์ฉีดยาน�้านี้เข้าไปจนหมดหลอดเพื่อเป็นการล้างสาย จากน้ัน 

ผู้ป่วยเร่ิมมีอาการรู้สกึแย่ลงมากและวติกกังวล ต่อมาหวัใจเต้นเร็วและหมด

สติไป ไม่มีชีพจร ตรวจพบว่ามีหัวใจห้องล่างเต้นแรงผิดปกติ (ventricular 

tachycardia) และช่วยปั๊มหัวใจ ด้วยความโชคดีเธอฟื้นขึ้นมาได้ดี ขนาดที่

แนะน�าให้ในการแพ้คือ 0.3-0.5 มิลลิกรัม ของยาแอดรีนาลีน แต่เธอได้รับ

ไป 1 มิลลิกรัม

อภิปราย

- ปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้

- บอกแนวทางที่ทีมควรท�าได้ดีกว่านี้

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical 

Schools. Geneva, World Health Organization, 2009:242-243.
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ความคลาดเคลื่อนในการติดตาม (Monitoring error) 51 52

53 54 55

กรณนีีแ้สดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของการสือ่สารกับผูป่้วยเกีย่วกับ 

ยาท่ีเขาใช้ ผูป่้วยควรได้รับรู้ว่าต้องกินยานานเท่าใด กรณนีีย้งัแสดงให้เหน็ถึง

ความส�าคญัของการซกัประวัตกิารได้รับยาอย่างละเอยีดและถกูต้อง เพือ่ทีจ่ะ

หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่เป็นลบ

ผูป่้วยคนหนึง่เร่ิมยาต้านเลือดแขง็ตวัชนดิกินในโรงพยาบาลส�าหรับ

การรักษาล่ิมเลือดในหลอดเลือดด�าที่อยู่ลึก (deep venous thrombosis) 

หลังจากที่ข้อเท้าหัก การรักษานี้ใช้เวลานานประมาณ 3-6 เดือน อย่างไร

ก็ตามทั้งผู้ป่วยและแพทย์ในชุมชนไม่ทราบว่ากินนานเท่าใด ผู้ป่วยจึงได้

กินยาต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายปี และมีความเส่ียงต่อเลือดออกโดยไม่จ�าเป็น 

ในช่วงหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะส�าหรับการติดเช้ือท่ีฟัน 

หลังเริ่มกินยาปฏิชีวนะไป 9 วัน ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย ปวดหลัง และความ

ดันโลหิตต�่า ซ่ึงเป็นผลมาจากเลือดออกในช่องหลังท้องชนิดเฉียบพลัน 

(spontaneous retroperitoneal haemorrhage) และจ�าเป็นต้องเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลและได้รับเลือด ผลการตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด

พบว่านานกว่าปกต ิและเป็นไปได้ว่ายาปฏิชวีนะเพิม่ฤทธิข์องยาต้านเลอืด

แข็งตัวนี้

ค�าถาม

- ปัจจัยหลักอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้

- จะป้องกันได้อย่างไร

 

แหล่งข้อมูล: WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical 

Schools. Geneva, World Health Organization, 2009:242-243.
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ความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาน�าไปสู่ผลที่ไม่พึงประสงค์

กรณีนี้ทันตแพทย์ประเมินต�่าไปถึงการมีภูมิต้านทานต�่าของผู้ป่วย 

เขาจึงไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์

ผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี ติดเชื้อเอชไอวี ไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษา

รากฟัน โรคเหงือก และถอนฟันที่ผุ หลังจากท่ีซักประวัติทางการแพทย์

และทางฟัน ทันตแพทย์ตัดสินใจว่าผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงมาก และสั่ง

ยาปฏิชีวนะให้กินเพื่อการป้องกันก่อนท่ีจะเร่ิมท�าฟัน ในการมาคร้ังที่สอง

ทันตแพทย์สังเกตเห็นว่าในปากผู้ป่วยมีแผลเหมือนติดเชื้อราแคนดิดา 

(Candida)

ดูจากสภาพของผู้ป่วยขณะนี้ เขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้สนใจว่าผู้ป่วย

เอชไอวี/เอดส์จะมีความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ราเพิม่ขึน้หากได้รับยาปฏิชวีนะ 

เขาจงึไม่ได้สัง่ยาฆ่าเชือ้ราให้ไปพร้อมกับยาปฏิชวีนะส�าหรับป้องกัน อกีทัง้

เขาเพิ่งนึกได้ว่าไม่ได้ปรึกษาแพทย์ประจ�าของผู้ป่วย เพราะเขาคิดว่าขณะ

นั้นผู้ป่วยสบายดี 

ดังนั้นเขาจึงประเมินสภาพของผู้ป่วยต�่าไป เขาจึงส่งผู้ป่วยต่อไป

ให้แพทย์ประจ�าเพื่อการรักษาเชื้อรา การท�าฟันต้องเล่ือนไป เพื่อรอการ

รักษาเชื้อรา

ค�าถาม

- ปัจจยัอะไรท่ีมีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจรักษาของทันตแพทย์ ในคร้ัง

แรกที่จะไม่ปรึกษาแพทย์ประจ�าของผู้ป่วย

- ปัจจัยอะไรท่ีท�าให้ทันตแพทย์ประเมินถึงสถานภาพภูมิต้านทาน

ของผู้ป่วยต�่าไป

- ปัจจัยอะไรที่ท�าให้ทันตแพทย์ไม่ได้ส่ังยาฆ่าเชื้อราพร้อมกับยา

ปฏิชีวนะส�าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีรายนี้

แหล่งข้อมูล: Case supplied by Nermin Yamalik, Professor, Department 

of Periodontology, Dental Faculty, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
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การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการเป็นเรื่องส�าคัญ

ในกรณนีีเ้ภสชักรรับรู้ว่าผู้ป่วยไม่เข้าใจว่ายาปฏิชวีนะกนิอย่างไร จงึ

ได้ให้เวลาอธิบายแก่ผู้ป่วยถึงยาแต่ละตัวและการใช้ที่เหมาะสม

แมรี่ (Mary) เป็นผู้หญิงอายุ 81 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ มีอาการปวด

เรือ้รังทีมี่สาเหตจุากการปวดหลังท่ีรุนแรงร่วมกับกระดูกพรุน และภาวะซมึ

เศร้าทีมี่สาเหตมุาจากอาการปวดอย่างต่อเนือ่ง แมร่ีไม่เชือ่ม่ันในยาทีไ่ด้รับ 

โดยเธอได้รับยาจากแพทย์ระบบประสาท แพทย์ต่อมไร้ท่อ แพทย์เวชปฏิบัติ

ทั่วไปสองคน และแพทย์โรคข้อและกระดูก รวมยาทั้งสิ้น 18 รายการ ยา

หลายตัวส�าหรับแก้ปวด เธอกินยากลุ่มเอนเสด (NSAIDS) บ่อย จึงท�าให้มี

อาการเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบ ท�าให้เธอระมัดระวังการกินยาแก้ปวด 

เธอจึงกินยาบ้างไม่กินบ้าง แมร่ีไปร้านยาต่างๆ เพื่อซื้อยาแก้ปวด (เช่น 

พาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน และอื่นๆ เป็นต้น)

แมรี่วิตกกังวลกับยาแก้ปวดที่กินอยู่เพราะห่วงการเป็นพิษต่อ

กระเพาะอาหาร บางคร้ังเธอใช้ยาทุกตัว รวมทั้งยาท่ีซื้อมาเองจากร้าน

ขายยา แต่แมร่ีไม่รู้สกึว่าอาการดขีึน้ แมรีก่ลัวอาการท่ีไม่พงึประสงค์ของยา 

ทรามาดอล (tramadol) จึงไม่ใช้อย่างสม�่าเสมอ หากต้องการลดอาการ

ปวดที่รุนแรง เธอจะใช้ยาพาราเซตามอลแต่ก็ไม่ค่อยได้ผล แม้ว่าเธอใช้ยา

แก้อาการซึมเศร้าซิทาโลแพรม (citalopram) อย่างสม�่าเสมอมากกว่าหนึ่ง

สปัดาห์แต่ก็ไม่รู้สึกว่าอาการดีขึน้ ต่อมาเธอกินบ้างไม่กินบ้าง กล่อง B.11.1 

ได้แสดงรายการยาที่แมรี่ใช้ทั้งหมด

เภสัชกรตระหนกัดีว่าเธอไม่เข้าใจว่ายาแต่ละตวัของเธอมีผลอย่างไร 

จงึให้เวลาอธบิายแก่เธอ เขาบอกเธอถึงการใช้ทีไ่ม่เหมาะสมของการใช้ร่วม

กันของยากลุ่มเอนเสด (NSAIDs) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

• การใช้ยาเมทาไมซอล (metamizol) ร่วมกับพาราเซตามอลขนาดสงู

ใช้ได้ หากตับของเธอปกติ

• วางแผนทีจ่ะประเมินผลของยาซทิาโลแพรม (citalopram) หลังรับ

ยาหนึ่งเดือน 

• ความส�าคญัของการแจ้งแพทย์เก่ียวกับยาของเธอและประวตักิาร
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เจ็บป่วยของเธอ 

• ความจ�าเป็นที่จะต้องประเมินปฏิกิริยาระหว่างยากับยา เพื่อที่จะ

ลดความเสี่ยงจากอาการที่ไม่พึงประสงค์จากยา 

• ความจ�าเป็นในการทบทวนข้อห้ามในการใช้ยา และการใช้ยาท่ีซือ้

มาจากร้านยา

ในการมาพบกับเภสัชกรคร้ังที่สอง แมร่ีพอใจมากกับการท่ีเธอ

สามารถจัดการกับความปวดได้

ค�าถาม

- ความผิดพลาดทางการสื่อสารอะไรที่เกิดข้ึนแล้วมีผลท�าให้เธอใช้

ยาผิด

- ปัญหาอะไรที่เกิดจากการส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพ

ต่างๆ ไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอ

- ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับความรู้เกี่ยวกับยาของเขาหรือไม่

- กลไกอะไรท่ีควรน�ามาใช้เพื่อท�าให้ม่ันใจว่าผู ้ให้บริการทุกคน

ตระหนักถึงยาที่ก�าลังสั่งและที่ผู้ป่วยใช้

- ผูใ้ห้บริการสุขภาพมีความรับผดิชอบอะไรบ้าง ต่อการส่ังยาให้แก่

ผู้ป่วย

- เภสชักรมีความรับผดิชอบอะไรบ้าง ต่อการให้ค�าแนะน�าในการใช้

ยาทีผู่ป่้วยซือ้จากร้านยา และวธิกีารเลือกยาเป็นอย่างไรท่ีจะท�าให้

ยาที่ซื้อมาจากร้านขายยาเกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสเสี่ยง

ต่อผู้ป่วย

แหล่งข้อมูล: Jiri Vlcek, Professor of Clinical Pharmacy and Pharma-

ceutical Care.

Clinical pharmacists on internal department in teaching hospital in 

Hradec Kralove Charles University, Prague, Faculty of Pharmacy, 

Department of Social & Clinical Pharmacy.
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กล่อง B.11.1. รายการยาที่แมรี่ได้รับ

จากแพทย์ระบบประสาท:
gabapentin
tramadol + paracetamol (เพื่อลดปวด)
thiaprofenic acid (เพื่อลดปวด)

ยาที่ซื้อใช้เองจากร้านขายยา
paracetamol (เพื่อลดปวด)

จากแพทย์ต่อมไร้ท่อ:
levothyroxine
omeprazole
colecalciferol + Ca + Zn + Mn
colecalciferol
atorvastatin
strontium ranelate
diclofenac (เพื่อลดปวด)

จากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป:
citalopram
bromazepam (ส�าหรับอาการหวาดกลัว)
nimesulide (เพื่อลดปวด)
tramadol (เพื่อลดปวด)
metamizol (เพื่อลดปวด)
metoprolol
indobufen

จากแพทย์กระดูกและไขข้อ :
meloxicam (เพื่อลดปวด)

เครื่องมือและแหล่งค้นคว้า

วิธีการแก้ปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก

เอกสารเหล่านี้เป็นสรุปรายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหาความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยมีจ�านวนไม่น้อยที่มีประเด็นเกี่ยวกับยา

วิธีการแก้ปัญหาที่ 1 - ยาทีมี่รูปพ้องมองคล้าย (รูปเหมือนกัน ชือ่ยา

ออกเสียงเหมือนกัน)

วิธีการแก้ปัญหาท่ี 5 - การควบคมุความเข้มข้นสารละลายอเีล็กโทร

ไลต์

วิธีการแก้ปัญหาท่ี 6 - การท�าให้ม่ันใจถึงความถูกต้องของยาใน

การส่งต่อการรักษา

วิธีการแก้ปัญหาท่ี 7 - การหลีกเล่ียงการหลุดของสายแคทีเตอร ์

(catheter) และสายต่างๆ

วิธีการแก้ปัญหาที่ 8 - การใช้อปุกรณ์ฉดียาส�าหรับใช้เพยีงคร้ังเดียว
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เอกสารเหล่านีส้ามารถดาวน์โหลดได้จากอนิเตอร์เนต็ (http://www.

who.int/patientsafety/solutions/en/; accessed 21 February 2011)

เอกสารอ้างอิงอื่นๆในอินเตอร์เน็ต

AHRQ มีกรณศึีกษาออนไลน์ท่ีสามารถน�าไปใช้ในการสอนของท่าน 

(http://www.webmm.ahrq.gov) เอกสารอ้างอิงอื่นๆ ในอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 

เวบ็ไซต์ของ the Institute for Safe Medication Practices (Horsham, PA) 

(http://www.ismp.org) และ the National Patient Safety Agency (http://

www.npsa.nhs.uk)

ดีวีดีส�าหรับการศึกษา 

ดีวีดีเรื่อง Beyond Blame documentary มีความยาวประมาณ 

10 นาที เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะให้นักศึกษาผูกพันกับประเด็นเร่ือง

ความปลอดภัยในการใช้ยา เนื้อหาในดีวีดีเกี่ยวกับ แพทย์ พยาบาล และ

เภสัชกร ที่พูดกันถึงความคลาดเคล่ือนทางยาที่รุนแรง ท่ีเขาได้มีส่วน

เกี่ยวข้องด้วย ดีวีดีนี้สามารถซื้อได้จาก the Institute for Safe Medication 

Practices (http://www.ismp.org; accessed 21 February 2011)

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารการเรียนรู้จากความผดิพลาดขององค์การ

อนามัยโลก (The WHO Learning from Error Workshop) ประกอบด้วย

แผ่นดีวีดีที่พรรณนาให้เห็นภาพความคลาดเคล่ือนทางยา การให้ยา

วนิครสิตนีเข้าทางน�า้ไขสันหลัง ดีวดีีได้แสดงให้เหน็ถงึธรรมชาตขิองความ

ผิดพลาดที่มีหลากหลายปัจจัย

Books 

Vicente K. The human factor. London, Routledge, 2004:195-229.

Cooper N, Forrest K, Cramp P. Essential guide to generic skills. 

Oxford, Blackwell Publishing Ltd, 2008.

Institute of Medicine. Preventing medication errors: quality 

chasm series. Washington, DC, National Academies Press, 2006 

(http://www.iom.edu/?id=35961; accessed 21 February 2011).
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การประเมินความรู้ของหัวข้อนี้
วิธีการประเมินมีได้หลากหลายวิธีท่ีสามารถน�ามาใช้ได้กับการ

ประเมินความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาและการปฏิบัติในด้านนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วย 

• MCQ

• การทดสอบการค�านวณยา

• ค�าถามที่ให้ตอบสั้นๆ การเขียนการสะท้อนกลับจากกรณีศึกษา

ที่เก่ียวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยา การหาปัจจัยที่มีส่วน

เกี่ยวข้องและการหากลวิธีที่จะป้องกันการเกิดซ�้า

• ท�าโครงการด้วยการสะท้อนผลของการเรียนที่ได้รับจากกิจกรรม

ต่างๆ

• OSCE

สถานี OSCE อาจประกอบด้วยการฝึกสั่งยา การจ่ายยา และการ

บริหารยา สามารถน�ามาใช้ประเมินสมรรถนะของนกัศกึษาในการซกัประวตัิ

ยาและการแพ้ยา การใช้ยา การตรวจสอบโดยใช้หลัก 5 Rs และเรื่องการ

แพ้ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาใหม่ที่ได้รับ 

โปรดสงัเกตว่าการประเมินต่างๆ เหล่านีไ้ม่ได้น�าเสนอในรายละเอยีด

ด้วยพาวเวอร์พอยท์ทีแ่นบมานี ้ท่ีให้มาเป็นแนวทางส�าหรบัการประเมินใน

ด้านของความปลอดภัยในการใช้ยา โดยอยู่บนสมมุติฐานที่ว่านักศึกษาได้

รับค�าแนะน�าเพิ่มเติมของประเด็นนี้

การประเมินการสอนหัวข้อนี้
การประเมินมีความส�าคัญในการทบทวนการสอนว่าเป็นไปอย่างไร

และจะมีวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร ดูคู่มือผู้สอน (ส่วน A) ส�าหรับสรุป

ของหลักของการประเมินที่ส�าคัญ

เอกสารอ้างอิง

1. The conceptual framework for the international classification for 

patient safety. Geneva, World Health Organization Patient Safety 

Programme, 2009 (http://www.who.int/patientsafety/en/;accessed 
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21 February 2011).

2. Cousins DD. Developing a uniform reporting system for 

preventable adverse drug events. Clin Therap 1998; 20 (suppl C): 

C45-C59.

3. Institute of Medicine. Preventing medication errors. Report brief. 

Washington, DC, National Academies Press, 2006.

4. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, eds. To err is human: 

building a safer health system. Washington, DC, Committee on 

Quality of Health Care in America, Institute of Medicine, National 

Academies Press, 1999.

5. Runciman WB et al. Adverse drug events and medication errors 

in Australia. International Journal for Quality in Health Care, 2003, 

15 (Suppl. 1):S49-S59.

6. Nair RP, Kappil D, Woods TM. 10 strategies for minimizing 

dispensing errors. Pharmacy Times, 20 January 2010 

 (http://www.pharmacytimes.com/issue/pharmacy/2010/

January2010/P2PDispensingErrors-0110;accessed 21 February 

2011).

7. Vira T, Colquhoun M, Etchells E. Reconcilable differences: 

correcting medication errors at hospital admission and discharge. 

Quality & Safety in Health Care, 2006, 15:122-126.

8. Koppel R, Metlay JP, Cohen A. Role of computerized physician 
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สไลด์ของหัวข้อที่ 11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา
การบรรยายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนเร่ืองความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หากต้องการบรรยาย เป็นความคิดที่ดีโดยการวางแผนให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและอภิปรายระหว่างการบรรยายด้วย การใช้กรณี

ศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท�าให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการ



670  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย)  เล่ม 5

ถามค�าถามนักศึกษาเก่ียวกับระบบการดูแลสุขภาพในเร่ืองต่างๆ ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถน�าประเด็นต่างๆ ในหวัข้อนีม้าอภปิรายกันได้ เช่น วฒันธรรม

การต�าหนิ ธรรมชาติของความผิดพลาด และวิธีการจัดการแก้ปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรมอื่น

สไลด์ส�าหรับหัวข้อที่ 11 ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถ

ถ่ายทอดเนื้อหาของหัวข้อนี้ สไลด์สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องใช้

สไลด์ทั้งหมด และเป็นการดีที่สุดที่จะปรับสไลด์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะ

สอนในชั่วโมงนั้น

ช่ือยาท้ังหมดนีใ้ช้ตาม WHO International Nonproprietary Names 

for Pharmaceutical Substances (http://www.who.int/medicines/

services/inn/en/; accessed 24 March 2011).
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“เร่ือง Patient safety มีความซับซ้อนมากกว่าค�าพูดว่าดูแลคนไข้ให้ปลอดภัย

เพราะเบ้ืองหลังความปลอดภัยน้ันมีบุคคล ระบบ และกลไกต่างๆ อีกมากมายท่ีเป็นองค์ประกอบ

ถ้าได้มีการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจการท�างานเป็นทีม ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีส�าคัญ 

ความเส่ียงท่ีป้องกันได้ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ระบบต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมถึงทักษะการส่ือสาร

การดูแลรักษาท่ีค�านึงถึงคนไข้เป็นศูนย์กลาง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นเร่ืองราวการเรียนการสอน

ท่ีบรรจุอยู่ใน WHO Patient Safety Curriculum Guide ท่ีเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆ 

มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา เพื่อสร้างให้เขาเหล่าน้ันก้าวออกไปเป็นบุคลากรสาธารณสุข

ท่ีใส่ใจให้ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างแท้จริง”

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

ประธานกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Based on the WHO Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide,
URL http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/en/index.html
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