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การป้องกันและจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันระบบการจัดการด้านคุณภาพการดูแลผู้ใช้บริการได้ให้ความสาคัญเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เพราะมีความสาคัญต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพและเป็นเป้าหมายของการเป็น
สถานบริการที่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่เป็นด้านลบจากการให้การพยาบาลอาจทาให้ผู้ใช้บริการ
เสียโอกาสจากการที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ทาให้
ทุพพลภาพหรือสูญเสียชีวิตโดยไม่จาเป็น อีกทั้งสูญเสียความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการในการมารับการ
รักษา สาหรับบุคลากรสุขภาพเองเมื่อกระทาการใดผิดพลาดก็ส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ขาดความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน ถูกตรวจสอบและถูกฟ้องร้องหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ
นอกจากนี้ โรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบไปจากสูญเสียจานวนผู้ใช้บริการ เสียชื่อเสียงด้านการบริการ
และถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย ดังนั้น แนวคิดการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกที่ป้องกันและลดความ
เสียหายต่อผู้ใช้บริการ บุคลากรสุขภาพและองค์กรจึง เป็นสิ่งสาคัญยิ่งเพื่อประกันว่าการรับบริการสุขภาพ
ของผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
หน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่สถานบริการสุขภาพ โดยระบบการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการฝึก
ปฏิ บั ติ กับ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารจริ ง ทั้ ง ในโรงพยาบาลและในชุ ม ชนภายใต้ ก ารนิ เ ทศของอาจารย์ พ ยาบาลและ
พยาบาลพี่เ ลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ ยวชาญด้านวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลที่กระทาต่อผู้ใช้บริการจึงต้องได้รับการสอนอย่างอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีระบบการสอนภาคปฏิบัติที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ก็ยังพบ
รายงานอุบัติการณ์จากความผิดพลาดในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาที่ไม่พึงประสงค์เป็นระยะไม่ว่าจะเป็น
ความผิดพลาดต่อผู้ใช้บริการภายใต้การนิเทศของอาจารย์พยาบาลหรื อภายใต้การนิเทศของพยาบาลพี่
เลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติ เช่น ความผิดพลาดจากการบริหารยา ความผิดพลาดจนเกิดบาดแผลต่อตนเอง
ระหว่างปฏิบัติหัตถการ ความผิดพลาดในการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จนตนเองได้รับบาดเจ็บ เป็น
ต้น แม้จะมีการทบทวนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาจารย์นิเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและ
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะตามลาดับ แต่การดาเนินการดังกล่าวยังไม่มีระบบการป้องกันความ
ผิดพลาดที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ยังไม่มีวิธีปฏิบัติสาหรับนักศึกษา อาจารย์พยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงใน
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แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพของสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้พัฒนา “แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ใน
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ” โดยเน้น
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ 5 ด้าน คือ 1) การระบุผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง (accuracy of patient
identification) 2) การใช้ยาที่ปลอดภัย (safety of using medication) 3) การลดอันตรายจากผล
การเกิดพลัดตกหกล้ม (reduced harm resulting falls) 4) การลดการติดเชื้อจากการดูแลรักษา
(reduce health-cared acquired infection) และ 5) การสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน (improve effective
communication) แล้วนามากาหนดขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ออกแบบแผนภูมิการปฏิบัติและแบบ
บันทึกต่างๆ รองรับ โดยมีการอ้างอิงถึงประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการความ
เสี่ ยงเกิดประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด ซึ่ ง คณะพยาบาลศาสตร์หวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่าแนวปฏิบัตินี้ จ ะสร้างความ
ปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ นักศึกษาเห็นความสาคัญเรื่องการจัดการความ
ปลอดภั ย ในผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและมี ทั ก ษะที่ มี ค วามไวอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะประเมิ น ความเสี่ ย ง ที่ อ าจเกิ ด กั บ
ผู้ใช้บริการได้อย่างแม่นยา ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดอันจะส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลจบการศึกษาไปเป็น
พยาบาลวิชาชีพที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยต่อไป
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาตระหนักและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มี
แนวโน้มว่าอาจเกิดความผิดพลาดต่อผู้ใช้บริการโดยปลูกฝังผ่านการเรียนทุกรายวิชาตั้งแต่นักศึกษาเข้ามา
เรียนในคณะพยาบาลศาสตร์จนกระทั่งจบการศึกษา เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถระบุความ
ผิดพลาด เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและจัดการกระทาเพื่อแก้ไขให้เกิดสิ่งที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ประกอบด้วย
1) อาจารย์สอนประเด็นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการที่นักศึกษาต้องให้ความสนใจอย่าง
ในรายวิชาต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2) อาจารย์และนักศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นความปลอดภัยในทุกวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีก่อนเริ่มและหลังปฏิบัติงานเป็นประจาเพื่อฝึกการ
รายงานอุบัติการณ์ วิธีการจัดการความปลอดภัยและสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยให้เกิด
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ขึ้นกับนักศึกษาและผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของความเห็นที่ได้รับ
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเห็นผลลัพธ์ที่ดีของการนาเสนอความเห็น
3) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
4) จัด/สนับสนุนให้มีการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการให้กับอาจารย์และนักศึกษา
ในโอกาสต่างๆ
5) สร้างกระบวนการนาสิ่งที่ได้เรียนรูเ้ รื่องความปลอดภัยไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนทื่ 3 การบูรณาการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นการกาหนดวิธีปฏิบัติท่สี ามารถแทรกซึมอยู่ในทุกขณะของการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสเกิด
ความเสียหายหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับนักศึกษาและผู้ใช้บริการ โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น 2
ประเภทใหญ่ๆ คือ ความเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการและความเสี่ยงต่อนักศึกษา ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติสาคัญ 4
ประเภท คือ
1) การค้นหาความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ใช้บริการและนักศึกษา
2) การประเมินความรุนแรงและความถี่ของการเกิดความเสี่ยงทั้งหมดเพื่อควบคุมและแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบสารสนเทศ
3) การจัดการความเสี่ยงโดยการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายจากอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากบุคคลและอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม การถ่ายโอนความเสี่ยง ตลอดจนการ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติการณ์
4) การประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงกับดัชนีความปลอดภัยของ
แหล่งที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ความเสียหายต่อแหล่งฝึกปฏิบัติจากการถูกร้องเรียน การฟ้องร้องทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติและการให้บริการทางคลินิกของแหล่งฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนการรายงานอุบัติการณ์
เป็นการรายงานสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างระบบการฝึกปฏิบัติ
ของนักศึกษาที่ปลอดภัยสาหรับผู้ใช้บริการ โดยมีกิจกรรมสาคัญ 3 ประการ คือ
1. กาหนดให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคนฝึกรายงานปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการขณะขึ้นฝึกปฏิบัติ
2. ติดตามและเทียบเคียงสถิติการเกิดอุบัติการณ์และวิธีการจัดการกับอุบัติการณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์กับคณะพยาบาลศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
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3. ตั้งเป้าหมายในการลดความรุนแรงของผลกระทบจากอุบัติการณ์และวางแผนปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการเกิดซ้าในทุกอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ อาจารย์และนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การสื่อสารให้อาจารย์ นักศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติมีส่วนร่วมในระบบ
ความปลอดภัย
เป็นการสื่อสารและให้อาจารย์ นักศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติมสี ่วนร่วมในระบบความปลอดภัย
โดย
1. ขอความร่วมมือแหล่งฝึกปฏิบัติอธิบายและทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันและจัดการความ
เสี่ยงเป็นระยะเพื่อสื่อสารวิธีการป้องกันและจัดการปัญหาและอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดกับ
ผู้ใช้บริการขณะที่นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติ
2. ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ให้ความรู้และสิทธิของผู้ใช้บริการและญาติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริการ โดยใช้แนวทาง “SPEAK UP” (องค์กรความปลอดภัยผู้ใช้บริการ
และสหราชอาณาจักร) ดังนี้
S = Speak up คือ พูดเมื่อสงสัย ไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนการรักษาและแผนการ
พยาบาล โดยไม่ต้องอายหรือไม่ต้องกลัวที่จะพูด
P = Pay attention คือ เอาใจใส่แผนการรักษาและและแผนการพยาบาล รวมทั้งต้องแน่ใจ
ว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลและได้รับยาอย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจผลข้างเคียงหรือความเสี่ยงอื่นที่อาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งหมด
E = Education คือ เรียนรู้โรคที่ได้รับการวินิจฉัย สอบถามเมื่อไม่เข้าใจเสมอ
A = Ask คือ การขอให้สมาชิกครอบครัวหรือญาติอย่างน้อย 1 คนของผู้ใช้บริการเป็น
ผู้แทนในการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเข้าใจ
K = Know คือ รู้ว่าผู้ใช้บริการได้รับยาอะไร เพราะเหตุใด ระบุยาที่แพ้ หากต้องได้รับ
สารละลาย ยาทางหลอดเลือด ให้ถามถึงระยะเวลาที่ควรได้รับ หากพบว่าเร็วหรือช้าเกินไปต้องแจ้งให้
พยาบาลวิชาชีพ/แพทย์/อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด
U = Understand คือ เข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งฝึกปฏิบัติ
P = Participation คือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลให้ผู้ใช้บริการได้รับการรักษา
ตามแผนและไม่ต้องกลัวที่จะขอความเห็นจากแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรหากต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจ
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ขั้นตอนที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนความปลอดภัย
เป็นการนาอุบัติการณ์เกิดขึ้นมาสอนให้นักศึกษาเรียนรู้เพื่อป้องกันการเกิดครั้งต่อไป โดยไม่มุ่งที่
การค้นหาผู้กระทาผิด แต่มุ่งค้นหาและศึกษาว่าอุบัติการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร อะไร คือ สาเหตุ อะไร คือ
สิ่งที่ต้องรายงาน ข้อมูลใดที่จาเป็นที่ต้องใช้และควรใช้ข้อมูลเมื่อใด วิธีการใดควรใช้เพื่อวิเคราะห์และ
ตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับ
ขั้นตอนที่ 7 การนาแนวทางการแก้ไขปัญหาไปใช้ป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ
เป็นการส่งเสริมการถ่ายโอนบทเรียนที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1-6 ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่
ทาให้การปฏิบัติงานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติของนักศึกษาและอาจารย์ที่ถือ
เป็นกิจวัตรขณะปฏิบัติงาน
แผนภูมิการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในแนวปฏิบัตนิ ้ใี ห้ความสาคัญเป็นพิเศษกับการให้ยาผู้ใช้บริการเนื่องจากมีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย โดยจัดทาเป็น 1) แผนภูมกิ ารป้องกันการบริการยาผิดพลาดของนักศึกษาพยาบาล 2)
แผนภูมกิ ารจัดการอุบัติการณ์การบริหารยาผิดพลาดของนักศึกษาพยาบาล 3) การแปลระดับความ
รุนแรงและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์เป็นการเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงอื่นทีใ่ ห้ความสาคัญ คือ 1) ความเสี่ยงทางคลินิก (ความเสี่ยงด้านยา
ความเสี่ยงด้านการให้สารน้า/เลือด/ผลิตภัณฑ์จากเลือดและความเสี่ยงทางคลินิกอื่นๆ) 2) ความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ กับนักศึกษาและอาจารย์ (ทั้ง 1 และ 2 จัดทาเป็นแบบบันทึกและรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง/
ความไม่ปลอดภัยในการดูแลผู้ใช้บริการและแบบบันทึกการทบทวนอุบัตกิ ารณ์) และ 3) แผนภูมกิ าร
ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษา ดังนี้

แผนภูมกิ ารป้องกันการบริการยาผิดพลาดของนักศึกษาพยาบาล
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ศึกษาข้อมูลยาที่ผู้ใช้บริการได้รับ
-ชื่อยา กลุ่มยา
-ข้อบ่งชี้
-ฤทธิ์ข้างเคียง
-วิธีการบริหารยา
-Drug incompatibility

ทบทวน
เทคนิคการเตรียม
ยาให้ผู้ใช้บริการ

นาเสนอข้อมูลทั้งหมดต่ออาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่
เลี้ยงช่วง pre-conference

ประเมินและให้ข้อมูลการได้รับยาของผู้ใช้บริการ/
ญาติ พร้อมสอบถามประวัติการแพ้ยา

นา medication sheet ของผู้ใช้บริการไป
ตรวจสอบกับแผนการรักษา (doctor order) ตาม
หลัก 7R พร้อมกับอาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยง

นา medication sheet ของผู้ใช้บริการไป
จัดเตรียมยา โดยวางยาและ medication sheet
ไว้บนถาดยา
ประเมินผลหลังให้ยา โดยสังเกตอาการ/อาการแสดง
พร้อมกับอาจารย์นิเทศ

บันทึกผลการให้ยา พร้อมเซ็นชื่อผู้ให้ยา ตาแหน่งและเวลาที่
ให้ พร้อมอาการ/อาการแสดง/v/s กรณีเป็นกลุ่มยา high
alert drugs หรือควรบันทึกเป็นข้อสังเกตทางคลินิกแม้ไม่ใช่
ยา high alert drugs

ให้ยาตามหลักการ 7R ภายใต้การนิเทศของอาจารย์/
พยาบาลพี่เลี้ยง

อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อมทบทวนความรู้และเทคนิค
การให้ยาแก่ผู้ใช้บริการ

อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อมทบทวนความรู้และเทคนิค
การให้ยาแก่ผู้ใช้บริการ

จัดเตรียมยาของผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง
ตามหลักปราศจากเชื้อภายใต้การดูแล
ของอาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยง

ถามชื่อ-สกลุผู้ใช้บริการจากผู้ใช้บริการ ตรวจสอบให้ตรงกับ
ป้ายข้อมือ ป้ายท้ายเตียง ตรวจสอบกับ medication sheet
นายาที่จัดเตรียม พร้อมรถฉีดยา/ถาดยาไปที่เตียง
ว่าตรงกัแผนภู
นหรือไม่มพร้
มให้ขด้อการอุ
มูลการตรวจสอบและการให้
ยา หารยาผิดพลาดของนักศึกษาพยาบาล
กิ อารจั
บัติการณ์การบริ
ผู้ใช้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการและญาติ
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เกิดอุบัติการณ์ความผิดพลาดการบริหารยา
ของนักศึกษาพยาบาล

อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงบันทึกรายงาน
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับทบทวนเหตุการณ์ตาม
แบบฟอร์มของคณะ

อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงนาส่งรายงาน
อุบัติการณ์ที่ทบทวนเหตุการณ์แล้วให้กับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ภายใน 5 วันหลังเกิดเหตุการณ์

1.นักศึกษารายงานอาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงทันที
2. อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงประเมินประเภทความผิดพลาด
และระดับความรุนแรงของการบริหารยาที่ผิดพลาด

ระดับ A

ระดับ B-I

อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาประเมิน
อาการและอาการแสดงของผู้ใช้บริการ และให้การ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยและ
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเกิดน้อยที่สุด

พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวรรายงานแพทย์ทราบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปและวิเคราะห์
ข้อมูลความเสี่ยงด้านยาเผยแพร่ให้อาจารย์
นักศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัตทิ ราบทุก 1 เดือน

อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาประเมิน
อาการและอาการแสดงของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
พร้อมบันทึกข้อมูลส่งต่อให้กับหัวหน้าเวร

อาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาบันทึก
รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับทบทวน
เหตุการณ์ตามแบบฟอร์ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเผยแพร่มาตรการ
ป้องกันความผิดพลาดด้านยาให้อาจารย์ นักศึกษา
และแหล่งฝึกปฏิบัติทราบภายหลังดาเนินการทบทวน
3 วัน

อาจารย์นิเทศนาส่งรายงานอุบัติการณ์ที่ทบทวน
แล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
-ภายใน 24 ชม.หลังจากลงนิเทศ (ระดับ H-I)
-ภายใน 48 ชม.หลังจากลงนิเทศ (ระดับ B-G)

คณะกรรมบริหารความเสี่ยงทบทวนเหตุการณ์และ
กาหนดมาตรการเพิ่มเติมร่วมกับอาจารย์นิเทศและ
พยาบาลพี่เลี้ยง ดังนี้
การแปลระดั
บความรุนแรงและการปฏิบคณะกรรมการบริ
ัติเมื่อเกิดอุหบารความเสี
ัติการณ์่ยงรายงานให้
-ภายใน 7 วัน หลังจากลงนิ
เทศ (ระดับ H-I)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
-ภายใน 1 เดือน หลังจากลงนิเทศ (ระดับ B-G)
วิชาการประจาคณะทราบ ดังนี้
-ภายใน 24 ชม.หลังจากลงนิเทศ (ระดับ H-I)
-ภายใน 7 วัน หลังจากลงนิเทศ (ระดับ B-G)
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ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C
ระดับ D
ระดับ E
ระดับ F
ระดับ G
ระดับ H

ระดับ I

เหตุการณ์ที่มีโอกาสก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (บันทึกรายงานอุบัติการณ์หลัง
ทบทวนกับนักศึกษา ส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน 5 วันหลังเกิด
อุบัติการณ์ สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะทุกเดือน)
เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แต่ยังไม่ถึงผู้ใช้บริการ (บันทึกรายงานอุบัติการณ์หลัง
ทบทวนกับนักศึกษา ส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน 48 ชั่วโมง
หลังเกิดอุบัติการณ์รายงานคณะกรรมการวิชาการคณะ 7 วัน)
เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แต่ไม่ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับอันตราย (ปฏิบัติเหมือน B)
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้บริการ (ปฏิบัติเหมือน B)
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการ
บาบัดรักษา (ปฏิบัติเหมือน B)
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องนอน
โรงพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น (ปฏิบัติเหมือน B)
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ (ปฏิบัติ
เหมือน B)
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้ต้องทาการช่วยชีวิต (บันทึกรายงาน
อุบัติการณ์หลังทบทวนกับนักศึกษา และส่งรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติการณ์รายงานคณะกรรมการวิชาการประจาคณะภายใน
24 ชั่วโมง)
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต (ปฏิบัติเหมือน H)

แบบบันทึกและรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง/ความไม่ปลอดภัยในการดูแลผู้ใช้บริการ
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.ความเสี่ยงทางคลินิก
A = ความเสี่ยงด้านยา
B= ความเสี่ยงด้านสารน้า/ C = ความเสี่ยงทางคลินิกอื่นๆ
เลือด/ผลิตภัณฑ์จากเลือด
ของผู้ใช้บริการ
 A01 ไม่ซักประวัติแพ้ยา
 B01 จัดสารน้า/เตรียมสารน้า  C01 ผู้ใช้บริการในความดูแล
ผิดคน
เสียชีวิตกะทันหัน
 A02 ให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

 B02 จัดสารน้า/เตรียมสารน้า  C02 ผู้ใช้บริการเกิดพลัดตก
ผิดชนิด
หกล้ม

 A03 จัดยา/เตรียมยาให้
ผู้ใช้บริการผิดคน

 B03 จัดสารน้า/เตรียมสารน้า  C03 ผู้ใช้บริการเกิดแผลกด
ผิดขนาด
ทับใหม่

 A04 จัดยา/เตรียมยาให้
ผู้ใช้บริการผิดชนิด

 B04 จัดสารน้า/เตรียมสารน้า  C04 ผู้ใช้บริการเกิดการติด
ผิดเวลา
เชื้อที่เส้นเลือด

 A05 จัดยา/เตรียมยาให้
ผู้ใช้บริการผิดขนาด

 B05 จัดสารน้า/เตรียมสารน้า  C05 ผู้ใช้บริการเกิดการติด
ผิดทาง
เชื้อทีแ่ ผลผ่าตัด

 A06 จัดยา/เตรียมยาให้
ผู้ใช้บริการผิดเวลา

 B06 จัดสารน้า/เตรียมสารน้า  C06 ผู้ใช้บริการเกิดการติด
ผิดวิธี
เชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ

 A07 จัดยา/เตรียมยาให้
ผู้ใช้บริการผิดทาง

 B07 ไม่ได้ทา double
check

 A08 จัดยา/เตรียมยาให้
ผู้ใช้บริการผิดวิธี

 B08 จัดสารน้า/เตรียมสารน้า  C08 มารดาตกเลือดหลัง
ไม่ถูกหลัก sterile
คลอด

 A09 ไม่ได้ทา double
check

 B09 คัดลอกแผนการรักษา
ให้สารน้าผิด

 C09 ทารกเสียชีวิตขณะ
คลอด

 A10 จัดยา/เตรียมยาไม่ถูก
หลัก sterile

 B10 คัดลอกแผนการรักษา
ให้สารน้าผิด

 C10 ทารกเสียชีวิตขณะ
คลอด

 A11 คัดลอกคาสั่งยาผิด

 B11 ให้สารน้าผิดคน
(ระดับ….)

 C11 แผลฝีเย็บบวม/ติดเชื้อ

 A12 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาที่  B12 ให้สารน้าผิดชนิด

 C07 ผู้ใช้บริการเกิดการติด
เชื้อที่แผลผ่าตัด

 C12 มีการ NCPR ในทารก
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ให้กับผู้ใช้บริการ

ก.ความเสี่ยงทางคลินิก
B= ความเสี่ยงด้านสารน้า/
เลือด/ผลิตภัณฑ์จากเลือด
(ระดับ….)

 A13 ให้ผู้ใช้บริการยาผิดคน
(ระดับ….)

 B13 ให้สารน้าผิดขนาด
(ระดับ….)

A = ความเสี่ยงด้านยา

C = ความเสี่ยงทางคลินิกอื่นๆ
ของผู้ใช้บริการ
 C13 birth asphyxia

 A14 ให้ยาผู้ใช้บริการผิดชนิด  B14 ให้สารน้าผิดเวลา
(ระดับ….)
(ระดับ….)

 C14 ระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคน

 A15 ให้ยาผู้ใช้บริการผิด
ขนาด (ระดับ….)

 C15 มีการ CPR ใน
ผู้ใช้บริการ

 B15 ให้สารน้าผิดทาง
(ระดับ….)

 A16 ให้ยาผู้ใช้บริการผิดเวลา  B16 ให้สารน้าผิดวิธี
(ระดับ….)
(ระดับ….)

 C16 เป็นผู้ใช้บริการ Readmit ใน 7 วัน

 A17 ให้ยาผู้ใช้บริการผิดทาง  B17 ให้สารน้าไม่ถูกหลัก
(ระดับ….)
sterile (ระดับ….)

 C17 ไม่ได้ทา D-METHOD
ในผู้ใช้บริการที่จาหน่ายกลับบ้าน

 A18 ให้ยาผู้ใช้บริการผิดวิธี
(ระดับ….)

 B18 ไม่ระบุปริมาณสารน้าที่  C18 เจาะเลือดผิดคน
ได้รับตามเวลา

 A19 ให้ยาผู้ใช้บริการไม่ถูก
หลัก sterile (ระดับ….)

 B19 ให้สารน้าผู้ใช้บริการที่
แพทย์สั่งหยุดแล้ว

 C19 เจาะเลือดไม่ได้ปริมาณ
ตามมาตรฐาน

 A20 ให้ยาผู้ใช้บริการที่แพทย์  B20 เกิดภาวะแทรกซ้อนจาก  C20 ไม่สามารถบอกค่า
สั่งหยุดแล้ว
การให้สารน้า
วิกฤติของผล lab ได้
 A21 ไม่ติดตามผล/ไม่บันทึก
ผลการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

 B21 เตรียมให้เลือด/
ผลิตภัณฑ์จากเลือดไม่ถูก
มาตรฐาน ระบุ……………….

 C21 ทาหัตถการต่างๆ ผิด
คน

 A22 ไม่ทดสอบยาที่
จาเป็นต้องมีการทดสอบ

 B22 ให้เลือดผิดวิธี

 C22 ทาหัตถการต่างๆ ผิด
วิธี/ไม่ได้มาตรฐาน

 A23 ผู้ใช้บริการแพ้ยาจาก
การให้ยาของนักศึกษา

 B23 ให้เลือดผิดคน

 C23 กระทาการพยาบาล
ต่างๆ โดยละเมิดสิทธิผู้ใช้บริการ
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 A24 เกิดภาวะแทรกซ้อน
บริเวณที่ให้ยา

ก.ความเสี่ยงทางคลินิก
B= ความเสี่ยงด้านสารน้า/
เลือด/ผลิตภัณฑ์จากเลือด
 B24 ให้เลือดไม่ได้เวลาตาม
มาตรฐาน

 A25 ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา
แก่ผู้ใช้บริการ/ญาติ

 B25 ให้เลือดไม่ถูกหลัก
sterile

 A26 ละเมิดสิทธิผู้ใช้บริการ
ขณะให้ยา

 B26 ผู้ใช้บริการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด

A = ความเสี่ยงด้านยา

C = ความเสี่ยงทางคลินิกอื่นๆ
ของผู้ใช้บริการ
 C24 ผู้ใช้บริการได้รับ
อันตรายจากการผูกยึด

 A27 อื่นๆ ระบุ…………….
 A28 อื่นๆ ระบุ…………….
 A29 อื่นๆ ระบุ…………….
ข. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและอาจารย์
D01 ไม่ใช้เครื่องป้องกันตามมาตรฐานขณะทาหัตถการต่างๆ
D02 ถูกเข็มตา/ของมีคมตา
D03 ถูกสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
D04 ถูกผู้ใช้บริการคุกคาม/ก้าวร้าวใส่
D05 ถูกญาติคุกคาม/ก้าวร้าวใส่
D06 ลื่นหกล้มขณะปฏิบัติงาน
D07 เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
D08 ถูกทาร้ายร่างกายจากบุคคลอื่นๆ
D09 ถูกทาร้ายจิตใจจากทีมสุขภาพ
D010 เป็นลมหมดสติขณะฝึกปฏิบัติงาน
D11 อื่นๆ ระบุ……………………………………..

แบบบันทึกการทบทวนอุบัติการณ์
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หน่วยงาน/
นักศึกษาชั้น
ปี/อาจารย์
ผู้นิเทศ

กิจกรรมที่
ทบทวน

เหตุการณ์/
ประเด็น
ปัญหา

สาเหตุ/
เนื้อหา

แนวทาง
ปฏิบัติ/การ
แก้ไข

ประเมินผล

แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษา
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศึกษาหลักการป้องกัน
การติดเชื้อ
-Universal precaution
-Sterile technique

ทบทวน
เทคนิคป้องกัน
การติดเชื้อก่อนขึ้น
ฝึกปฏิบตั ิงาน

ประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและผูใ้ ช้บริการ
ถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ/การแพร่กระจายเชื้อ

ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยละเอียดเพื่อ
ประเมินซ้าอีกครั้งถึงความเสี่ยงการติดเชื้อ/การ
แพร่กระจายเชื้อ

ปฏิบัติตามหลัก Universal precaution และ
Sterile technique ก่อนให้การพยาบาลกับ
ผู้ใช้บริการในทุกกิจกรรมการพยาบาล

ปฏิบัติตามหลัก Universal precaution และ
Sterile technique หลังให้การพยาบาลกับ
ผู้ใช้บริการในทุกกิจกรรมการพยาบาล

ประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก Universal
precaution และ Sterile technique โดยสังเกต
อาการ/อาการแสดงของผู้ใช้บริการที่บง่ ชี้การติดเชื้อ

บรรณานุกรม
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