
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 วิธีปฏิบติัทีดี่  เร่ืองการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงกบัความปลอดภยัผูป่้วย 

     จากการฝึกปฏิบติัของนักศึกษาพยาบาล 

   

๑. การวางแผน (PLAN) 

๑.๑ ปัจจยันําเข้าในการจดัทาํแผนพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงกบัความปลอดภยั 

ผูป่้วย จากการฝึกปฏิบติัของนักศึกษาพยาบาล 

 วทิยาลยัได้ศึกษาและวเิคราะห์ปจัจยันําเขา้ในการจดัทําแผนพฒันาระบบการบรหิาร

ความเสีย่งกบัความปลอดภยัผูป้ว่ย จากการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาลโดยวเิคราะหป์จัจยั

ภายนอกองคก์ร และสภาพบรบิทภายในองคก์รดงัน้ี 

สภาพบริบทภายนอกองคก์ร ประกอบด้วย  

๑) มิติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ตามข้อเสนอแนะของ

สํานักงาน ก.พ.ร. ให้การนําเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัมาเป็นเครื่องมอืในการ

ดําเนินการ ให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยกําหนดให้

สถาบนัอุดมศกึษาต้องมกีารวเิคราะหแ์ละจดัทําแผนการบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐานระบบ

การควบคมุภายใน เพือ่เตรยีมการรองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

๒) แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทยในประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๓ ว่า

ดว้ยการมุง่สูก่ารเป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู บุคลากรมคีวามพรอ้มและความสามารถในการ

เรยีนรู้ คิดรเิริม่ เปลี่ยนแปลงและปรบัตวัได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง โดยกําหนด

เป้าประสงค ์ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาและหน่วยงานของรฐัสามารถพฒันาขดีสมรรถนะและมคีวาม

พรอ้มในการดาํเนินงาน และกาํหนดตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายใหส้ถาบนัอุดมศกึษาและหน่วยงาน

ภาครฐัในการปรบัปรุงและยกระดบัคุณภาพการบรหิารงานตามแผนพฒันาองคก์ารไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ ๘๐  

๓) พระราชกําหนด ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงที่ด ี

พ.ศ.๒๕๔๖  เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เพื่อผลสัมฤทธิต่์อภารกิจของรฐั มี

ประสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั  ลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน และมกีาร

ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งสมํ่าเสมอ 

  ๔) เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั หมวดการนําองค์กรกําหนดให้

ผูบ้รหิารของสถาบนัอุดมศกึษาตอ้งกาํหนดใหม้วีธิกีารหรอืมาตรการในการจดัการผลกระทบทาง

ลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลจากการดําเนินการของสถาบัน รวมทัง้ต้องนําวิธีการหรือ

มาตรการทีก่าํหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ

๕) ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ



 ๒ 

ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 หน่วยงานกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยต้องกําหนด

ภารกจิงาน การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และมกีารประเมนิความเสีย่งทุก

โครงการ/กจิกรรม/งาน 

๖) มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ มาตรฐานที่ 2 คอื มาตรฐานด้านการบรหิาร

จดัการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานด้านหลักธรรมาภิบาลของการบริหารการ

อุดมศกึษา  และมาตรฐานดา้นพนัธกจิของการบรหิารการอุดมศกึษา  โดย มาตรฐานดา้นหลกั

ธรรมาภบิาลของการบรหิารการอุดมศกึษา   ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้การรหิารจดัการบุคลากรทีม่ ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามยดืหยุน่ สอดคล้องกบัความต้องการที่หลากหลายของ

ประเภทสถาบนัและสงัคมเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตัิงานอย่างมอีสิระทางวชิาการ มกีาร

บรหิารจดัการทรพัยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

คล่องตวั โปรง่ใส และตรวจสอบได ้มกีารจดัการศกึษาผ่านระบบและวธิกีารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

คุม้ทุน  

๗) เกณฑป์ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกของ สํานักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดตวับ่งชี้ด้านการบรหิารและการพฒันา

สถาบัน ข้อ ๔ กําหนดให้สภาสถาบันดําเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาลและกํากับดูแลให้

สถาบนัดาํเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลครบถว้นทุกประเดน็ 

                    ๘) เกณฑป์ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  กําหนดตวับ่งชี ้ที ่๗.๔ ใหส้ถาบนัการศกึษามรีะบบการบรหิารความ

เสีย่ง ตวับ่งชีท่ี้ ๗.๑ ข้อ ๖ ให้ผู้บริหาร บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล โดยคํานึงถงึประโยชน์

ของสถาบนัและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

          ๙) ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

พ.ศ. ๒๕๔๕ กาํหนดมาตรฐานผลลพัธก์ารพยาบาลและการผดงุครรภเ์ป็นองคป์ระกอบสาํคญัใน

การประเมนิคณุภาพการบรกิารพยาบาลและผดงุครรภใ์นดา้นความปลอดภยัจากความเสีย่งและ

ภาวะแทรกซอ้นทีป้่องกนัไดท้ัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคมและจติวญิญาณ 

            ๑๐)  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข ดา้นการพฒันาระบบ

บรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหไ้ดม้าตรฐานตามทีก่าํหนด 

            ๑๑) ยทุธศาสตรข์อง สบช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ กําหนดเป้าประสงคท์ี ่

๑ ผูจ้บการศกึษาและบุคลากรดา้นสขุภาพทีไ่ดร้บัการพฒันาจากสถาบนัมปีรมิาณและคุณภาพที่

เพยีงพอต่อการรองรบัความต้องการของชุมชนและภารกจิของกระทรวงและประเทศชาต ิ และ

กําหนดกลยุทธ์การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภายในองค์กรให้เป็นองคก์รมอือาชพีในการ

จดัการศกึษา ทีม่ขีดีความสามารถในการพงึตนเอง มกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นธรรมาภบิาลและ

ทนัสมยั 



 ๓ 

          ๑๒) สถานการณ์การฟ้องร้องของผู้ใช้บรกิารที่มแีนวโน้มเพิ่มขึน้จากการได้รบั

การบรกิารที่ไม่ปลอดภยั ไม่ได้มาตรฐานหรอืจากพฤตกิรรมการบรกิารของพยาบาลที่ไม่เป็น

ตามจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี วทิยาลยัพยาบาลเป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาล ทีม่กีาร

การจดัการเรยีนการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละการปฏบิตักิบัผูป้่วยจรงิมคีวามจาํเป็นตอ้งหนัมาใหค้วาม

สนใจในระบบการบรหิารความปลอดภยัของผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก  ตลอดจนนํา

แนวคดิ กระบวนการและแนวปฏบิตัคิวามปลอดภยัทางคลนิิกของผูป้่วย ไปสู่การปฏบิตั ิและเขา้ไป

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ตลอดจนสอนให้นักศึกษาพยาบาลได้เรยีนรู้ในเรื่องความปลอดภยัผู้ป่วยใน

สถานการณ์จรงิ เพื่อหล่อหลอมใหน้ักศกึษาพยาบาลไดใ้หค้วามสําคญัในเรื่องความปลอดภยัของ

ผูป้่วยและมทีกัษะทีม่คีวามไวอย่างเพยีงพอทีจ่ะประเมนิความปลอดภยัของผูป้่วยไดอ้ย่างแม่นยาํ 

ถูกต้องและรวดเรว็ได ้อนัจะส่งผลใหน้ักศกึษาพยาบาลจบไปเป็นพยาบาลวชิาชพีที่มศีกัยภาพใน

การดแูลผูป้ว่ยใหป้ลอดภยัและลดการถกูฟ้องรอ้งจากการทาํการทีป่ระมาทต่อไปได ้

สภาพบริบทภายในองคก์รประกอบด้วย  

  ๑)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาได้กําหนดทิศทางขององค์กรใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ดงัน้ี 

  วสิยัทศัน์   :  สถาบนัอดุมศกึษาด้านสขุภาพท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ และการวิจยั 

เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและสากลมีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือ และชมุชนมีสว่นร่วม 

ประเดน็ยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย  ๔ ประเดน็ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

๑. การผลติกาํลงัคนทางดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัระบบสุขภาพของชุมชน   

๒. การพฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะแก่กาํลงัคนดา้นสขุภาพของชุมชน  

๓. การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการบรกิารวชิาการดา้นสขุภาพ 

๔. การพฒันาสูส่ถาบนัอุดมศกึษาชัน้นําทีม่สีมรรถนะสงู เขม้แขง็ และมุง่ทอ้งถิน่ 

เป้าประสงค ์(Goal) ม ี๓ เป้าประสงค ์

เป้าประสงค์ ๑ บณัฑติมคีุณภาพ และอตัลกัษณ์ทีพ่งึประสงค์ เป็นที่ยอมรบั และ

เชื่อมัน่ของผูใ้ชบ้ณัฑติ   ชุมชน และทุกภาคสว่น 

เป้าประสงค์ ๒ วิทยาลยัเป็นคลงัความรู้ และศูนย์กลางการบรกิารวิชาการทาง

สุขภาพแก่ทอ้งถิน่ สามารถสรา้งผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั และนวตักรรม ทีเ่กดิประโยชน์ต่อ

ภารกจิการศกึษา และระบบสขุภาพของชุมชน ผลงานไดร้บัการยอมรบัทัง้ในประเทศ และสากล 

เป้าประสงค ์๓ 

๒) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยากําหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความ

เสีย่ง คอื ใหผู้บ้รหิาร/ผูป้ฏบิตังิาน และนกัศกึษา เขา้ใจหลกัการและกระบวนการบรหิารความ

เสีย่งของวทิยาลยั รวมทัง้ใหท้ราบขัน้ตอน กระบวนการในการวางแผนบรหิารความเสีย่ง มกีาร

วทิยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาชัน้นําทีเ่น้นทอ้งถิน่ มคีวามเขม้แขง็

ในระบบการบรหิารจดัการทีเ่ป็นสากล 



 ๔ 

ปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

      ๓) วทิยาลยัมอีาจารย์พยาบาลที่ได้รบัย้ายจากโรงพยาบาล มปีระสบการณ์การ

ทํางานด้านบรหิารความเสี่ยงมกีารรเิริม่พฒันาระบบบรหิารความเสี่ยงตัง้ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย

บูรณาการแนวคดิการบรหิารความเสี่ยงในระบบบรกิารสุขภาพเขา้ระบบบรหิารความเสี่ยงของ

วทิยาลยั 

     ๔) สถานการณ์เกดิอุบตักิารณ์ความเสีย่ง (Incident) ทีเ่กดิขึน้ภายในวทิยาลยัตัง้แต่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒ มจีาํนวนทัง้หมด ๕๗๔ ครัง้  อุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นพฤตกิรรมที่

ไมพ่งึประสงคข์องนกัศกึษา จาํนวน ๔๒๒ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ ๗๓.๑๓ อุบตักิารณ์ดา้น

พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคข์องอาจารยจ์าํนวน ๑๗ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ  ๒.๙๖ อุบตักิารณ์ดา้น

พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคข์องเจา้หน้าทีจ่าํนวน ๓  ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๕๒ อุบตักิารณ์ดา้น

คณุภาพการเรยีนการสอน จาํนวน ๑๑ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ  ๑.๙๑ อุบตักิารณ์ดา้นประกนั

คณุภาพการศกึษาและแผนยทุธศาสตร ์จาํนวน ๑๕ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ  ๒.๖๑ และอุบตักิารณ์

ดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป จาํนวน ๑๐๙ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘.๙๘นอกจากน้ียงัพบวา่การ

เกดิอุบตักิารณ์ขณะทีน่กัศกึษาขึน้ฝึกปฏบิตักิารในโรงพยาบาล ตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๒ 

จาํนวนทัง้หมด ๒๓๔ ครัง้ เป็นอุบตักิารณ์ดา้นยาจาํนวน ๑๔๙ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ ๖๓.๖๗ เป็น

อุบตักิารณ์ดา้นคลนิิกอื่น ๆ จาํนวน  ๖๘ ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๙.๐๕  

    ๕) วิทยาลัยกําหนดงานบริหารความเสี่ยงเป็นงานที่อยู่ในโครงสร้างกลุ ่มงาน

ยุทธศาสตร์และพฒันาคุณภาพและกําหนดให้มผีู้รบัผิดชอบในการเป็นแกนนําในการให้เกิด

กระบวนการขบัเคลือ่นการบรหิารความเสีย่ง 

     ๖) ผลการประเมนิคณุภาพภายในระดบั สบช.เครอืขา่ย ตวับ่งชีก้ารบรหิารความ

เสีย่งตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๐ – ปีการศกึษา ๒๕๕๒ ไดค้ะแนนผลงานประเมนิเตม็ระดบั ๕ 

ตดิต่อกนั ๓ ปีการศกึษา 

  

 ๑.๒ ขัน้ตอนการจดัทาํแผนและการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติั 

  กระบวนการจดัทาํแผนทีเ่กีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย

จากการฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาพยาบาล มกีารดาํเนินการดงัน้ี 

๑)  คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัประกาศทศิทางองค์กรประกอบด้วย 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ร 

๒) คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัประกาศ นโยบาย และ เป้าหมายการบรหิาร

ความเสีย่ง  

๓) คณะกรรมการบริหารมมีติแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของ

วทิยาลยั 

  ๔) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมมีตแิต่งตัง้คณะทาํงานพฒันาระบบบรหิาร



 ๕ 

ความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ยและการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล 

  ๕) คณะทาํงานพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้่วยและการฝึก

ปฏบิตัขิองนักศึกษาพยาบาลพฒันาระบบบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยัผู้ป่วยและการฝึก

ปฏบิตัิของนักศึกษาพยาบาล และจดัทําแผนพฒันาระบบบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยั

ผูป้ว่ยและการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล 

๖) ชี้แจงและเผยแพร่แผนพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งความปลอดภยัผูป้่วย

และการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาลต่ออาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ๗) คณะงานนําแผนพฒันาระบบบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยัผู้ป่วยและ

การฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาลไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 

๒ . DO : วิธีปฏิบติั  

 วทิยาลยัไดด้าํเนินการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย จากการฝึกปฏบิตัขิอง

นกัศกึษาพยาบาล ตามระบบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า 
๑. สภาพบริบทภายนอก 

๒. สภาพบริบทภายใน 

๓. สภาพการณ์ในอนาคต 
กําหนดวตัถปุระสงค์  เป้าหมาย นโยบาย แตง่ตัง้คณะทํางาน 

การบรูณาการการบริหารความเส่ียง ความปลอดภยัผู้ ป่วยกบัการเรียนการสอน วชิาการพยาบาล 

ออกแบบ มคอ. 3 โดยบรูณาการบริหารความเส่ียงกบัความปลอดภยัผู้ ป่วย 

ประชมุคณะทํางาน 

จดัทําคูมื่อการ

ฝึกปฏบิตัิ 

จดัทําแบบบนัทกึอบุตักิารณ์ความเส่ียงจาก

การขึน้ฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษา 

ปฐมนิเทศนกัศกึษา

ก่อน สอนก่อนออกฝึก

ปฏบิตั ิ

จดัทําบญัชีรายการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้

จากการฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา 

วเิคราะห์และจดัระดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ี

เกิดขึน้จากการฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา 

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามการออกแบบ ใน มคอ. 3 โดยเชิญ

ผู้ เช่ียวชาญด้านความเส่ียง ความปลอดภยั มาช่วยสอน 

บกัทกึอบุตักิารณ์ความเส่ียงโดย

นกัศกึษาเม่ือพบมีอบุตักิารณ์

ความเส่ียงเกิดขึน้ขณะฝึก

 

นกัศกึษาพยาบาลประเมนิและค้นหา

ความเส่ียงในผู้ ป่วยท่ีได้รับการมอบหมาย

ร่วมกบัอาจารย์พ่ีเลีย้งบนหอผู้ ป่วย 

นกัศกึษาพยาบาลวางแผนการพยาบาลป้องกนัการเกิด

อบุตักิารณ์ความเส่ียงให้สอดคล้องกบัความเส่ียงผู้ ป่วยท่ีประเมิน

และค้นพบ และ pre-conference ร่วมกบัทีมการพยาบาล 

ปฐมนิเทศนกัศกึษาเร่ืองระบบการบริหารความ

เส่ียงและความปลอดภยัผู้ ป่วย โดยทีมคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาลแหลง่

   

นกัศกึษาพยาบาลทบทวนอบุตักิารณ์  วเิคราะห์ค้นหา

สาเหต ุหาแนวทางป้องกนัแก้ไข อบุตักิารณ์ความเส่ียงท่ี

เกิดขึน้ ร่วมกบัอาจารย์พยาบาลและทีมการพยาบาลบนหอ

ผู้ ป่วย   และ Post-conference  

นกัศีกษาพยาบาลสรุปรายงาน

อบุตักิารณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ตลอดการ

ฝึกปฏบิตับินหอผู้ ป่วยและประเดน็

ข้อเสนอแนะตอ่หวัหน้าหอผู้ ป่วย 

นกัศกึษาพยาบาลจดัสมัมนา

อบุตักิารณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ตลอด

การฝึกปฏบิตัเิพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งแหล่งฝึกร่วมกนั 

สํารวจความคดิเหน็ ประเดน็ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พ่ีเลีย้งตอ่การออกแบบการเรียน

การสอนท่ีบรูณาการการบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัผู้ ป่วย 

ประเมินและสรุปการจดัการเรียนการสอน ตาม

แบบ มคอ.6 

จดัทําฐานข้อมลูอบุตักิารณ์ความเส่ียง ความไมป่ลอดภยั

ผู้ ป่วยและการฝึก)ปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล 

ถอดบทเรียน  

ประสานแหล่งฝึกและชีแ้จงประเดน็การบรู

ณาการการบริหารความเส่ียงและความ

ปลอดภยัผู้ ป่วยกบัอาจารย์พ่ีเลีย้งแหลง่ฝึก 

จดัทําแผนบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั

ผู้ ป่วย กบัการเรียนการสอน 

จดัอบรมความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ ด้านการบริหารความเส่ียง ความปลอดภยัผู้ ป่วย 

จดัทําระบบและช่องทางการจดัการอบุตักิารณ์ความเส่ียง 

ความปลอดภยัผู้ ป่วยจากการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษา 

ปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อน สอน

ภาคทฤษฎี 

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามการออกแบบ ใน มคอ. 4  โดยบรูณาการการพฒันาทกัษะด้านการบริหาร

ความเส่ียงและความปลอดภยัผู้ ป่วย  

ประเมินและสรุปการจดัการเรียน

การสอน ตามแบบ มคอ. 5  

ออกแบบ มคอ 4 โดยบรูณาการบริหารความเส่ียงกบัความปลอดภยัผู้ ป่วย 

๖ 



 ๗ 

๓. CHECK : ระบบและกลไกการกํากบัตดิตามอยา่งต่อเน่ือง 

 วทิยาลยัไดก้ําหนดระบบและกลไกการกํากบัตดิตามอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

  ๑. กําหนดใหม้แีบบบนัทกึอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้่วยขณะ

ฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล สาํหรบัใชบ้นัทกึเหตุการณ์เมือ่เกดิอุบตักิารณ์ขึน้ 

  ๒. กําหนดใหม้กีารออกแบบการเรยีนการสอนทีบู่รณาการกบัการบรหิารความ

เสี่ยง และความปลอดภยัผู้ป่วย ในราชวชิาการพยาบาล ใน มคอ. ๓  และ มคอ. ๔ โดย

กําหนดให้มกีจิกรรมการเรยีนการสอนที่มหีวัขอ้ การบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยัผู้ป่วย

บรรจอุยูด่ว้ย  

  ๓. กําหนดให้มแีบบรายงานอุบตักิารณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วย

ขณะฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล โดยมกีารรายงานประจาํทุกเดอืน 

  ๔. กําหนดใหม้กีารทบทวนอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้่วยขณะ

ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล บนหอผู้ป่วยโดย นักศึกษาพยาบาล อาจารย์และทีมการ

พยาบาลในทุกอุบตักิารณ์ 

  ๕. กําหนดให้นักศกึษาพยาบาล มกีารจดัทํารายงาน อุบตัิการณ์ความเสี่ยง 

ความไมป่ลอดภยัผูป้ว่ย ขณะฝึกปฏบิตัทิีเ่ป็นภาพรวมของกลุ่ม ในแต่ละหอผูป้ว่ย 

  ๖. กําหนดใหก้จิกรรม สมัมนา อุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้่วย 

ขณะฝึกปฏบิตัทิีเ่ป็นภาพรวมของนักศกึษาแต่ละกลุ่มของแต่ละหอผูป้่วย ในวนัสุดทา้ยของการ

ฝึกปฏบิตัวิชิาการบรหิารการพยาบาล 

  ๗. มกีารสรุประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนวชิาการพยาบาลทีม่กีารบูรณา

การกบัการบรหิารความเสี่ยง และความปลอดภยัผู้ป่วย ในราชวชิาการพยาบาล ใน มคอ. ๕ 

และ มคอ. ๖ 

 

๔. ACT : การแก้ไขปรบัปรงุ 

  ๑. นําผลการทบทวนทบทวนอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วย

ขณะฝึกปฏบิตัขิองนักศกึษาพยาบาล บนหอผูป้่วยโดย นักศกึษาพยาบาล อาจารยแ์ละทมีการ

พยาบาล มาใชป้รบัปรงุแกไ้ขวางแผนการพยาบาลเพือ่ป้องกนัการเกดิการอุบตักิารณ์ซํา้ 

  ๒. นําผลการวเิคราะห ์อุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้่วย ขณะฝึก

ปฏบิตัิของนักศึกษาพยาบาล บนหอผู้ป่วย ในภาพรวมทัง้หมดมาปรบัปรุง และสอดแทรกใน

รายวชิาการพยาบาล  

  ๓.นําผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา ทีม่กีารบูรณาการการ

บรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้่วย มาปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนในปีการศกึษา

ต่อไป 



 ๘ 

๕. Stakeholder 

 การดาํเนินงานบริหารความเส่ียงของวิทยาลยัมีการคาํนึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ดงัน้ี 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมของบคุลากรภายในองคก์ร ประกอบดว้ย 

  ๑)  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัและคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยักําหนดนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัผูป้ว่ย โดยใหก้ารบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยั

ผูป้ว่ยบรูณาการเขา้กบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัทิางการ

พยาบาล 

๒) อาจารยพ์ยาบาลมสีว่นรว่มดงัน้ี 

 ๒.๑) ทําการศึกษาแนวคดิการบรหิารความเสี่ยงและความปลอดภยั

ผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ  สํารวจความคิดเห็นอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกต่อการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วยและ

ประสานงานกบัผู้เชี่ยวชาญดา้นการบรหิารความเสี่ยงความปลอดภยัผู้ป่วยให้มามสี่วนร่วมใน

การถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์  

๒.๒) นําแนวคดิการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้่วย (Patient 

Safety) บูรณาการเข้าไปในการเรยีนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิตัิในวชิาการบรหิารการ

พยาบาล และวชิาแนวคดิและทฤษฎกีารพยาบาล ในหวัขอ้ ประเมนิทางการพยาบาลเพื่อความ

ปลอดภยัผูป้ว่ย 

๒.๓) ประสานและสร้างความร่วมมือกับแหล่งฝึก ตัง้แต่ผู้บริหาร

โรงพยาบาล ผูบ้รหิารกลุ่มงานการพยาบาล และทมีการพยาบาลบนหอผูป้่วยทีเ่ป็นแหล่งฝึกใน

การบรูณาการการบรหิารความเสีย่งและความปลอดภยัผูป้ว่ยกบัการเรยีนการสอน 

๒.๔)  ออกแบบการเรยีนการสอนที่มกีารบูรณาการการบรหิารความ

เสีย่งและความปลอดภยัผูป้่วยตาม มคอ.3 มคอ. 4  จดัทาํคู่มอืฝึกปฏบิตั ิและสรุปการเรยีนการ

สอนตาม มคอ. 5 และ มคอ.6  

๒.๕) พฒันาแบบบนัทกึอุบตักิารณ์ความเสีย่งและความปลอดภยัผูป้่วย

ขณะขึน้ฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล การจดัทํารายการความเสีย่ง การจดัระดบัความรุนแรง

ของความเสีย่งและระบบการจดัการอุบตักิารณ์ความเสีย่งและความปลอดภยัผูป้ว่ยแต่ละระดบั 

๒ .๖) ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลก่อนการสอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบิตั ิ 

๒.๗) ดาํเนินการสอนนกัศกึษาพยาบาลในการประเมนิและคน้หาความ

เสีย่ง ความไมป่ลอดภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูป้ว่ยรว่มกบัทมีการพยาบาลบนหอผูป้ว่ย 

๒.๘) ดําเนินการ pre-post conference ประเดน็ความเสีย่งและความ



 ๙ 

ปลอดภยัผูป้ว่ยรว่มกบันกัศกึษาพยาบาลและทมีการพยาบาลบนหอผูป้ว่ย 

๒.๙) นํานักศึกษาพยาบาลทบทวน อุบตัิการณ์ความเสี่ยง ความไม่

ปลอดภยัผูป้ว่ย รว่มกบัทมีการพยาบาลบนหอผูป้ว่ย 

๒.๑๐) นํานักศกึษาพยาบาลจดัสมัมนาประเดน็สถานการณ์อุบตักิารณ์

ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยผู้ป่วย ขณะฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ของแต่ละกลุ ่มเพื่อเกิด

กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 

๒.๑๑) รวบรวมขอ้มลูอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้่วย ที่

เกดิขึน้จากการสอนภาคปฏบิตัิบนหอผู้ป่วยหรอืแหล่งฝึก ต่อผู้จดัการความเสี่ยงเพื่อรวบรวม

เป็นอุบตักิารณ์ความเสีย่งของวทิยาลยั 

๒.๑๒) รวบรวมขอ้มูลอุบตักิารณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วย

และวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ นําเสนอคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย และทีมอาจารย์เพื่อ

พจิารณานําไปปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทางการพยาบาล 

๓) นกัศกึษาพยาบาล มสีว่นรว่มในการคน้หาความเสีย่ง รายงานอุบตักิารณ์

ความเสีย่ง และวเิคราะหค์น้หาสาเหตุของความเสีย่ง และวางแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง 

ขณะขึน้ฝึกปฏบิตับินหอผูป้่วย   

๒. ด้านการมีส่วนร่วมของบคุคลภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ย 

๑) คณะกรรมการวทิยาลยั ซึง่มทีัง้ตวัแทนองคก์รภาครฐั เอกชนและส่วน

ปกครองทอ้งถิน่ มสีว่นรว่มในการแสดงขอ้คดิเหน็ ในประเดน็การการผลติบณัฑติพยาบาล 

ความเสีย่งดา้นการถกูฟ้องรอ้งของพยาบาลจากพฤตกิรรมการบรกิาร การกระทาํการพยาบาล

ไมไ่ดต้ามมาตรฐานวชิาชพี ควรใหค้วามสาํคญัต่อประเดน็น้ีใหม้ากยิง่ขึน้  

๒) ผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการจดัการคณุภาพในระบบบรกิารสขุภาพ 

ใหข้อ้คดิเหน็ในประเดน็การพฒันาสมรรถนะทีจ่าํเป็นของนกัศกึษาพยาบาล เช่น สมรรถนะการ

จดัการคณุภาพ สมรรถนะการจดัการความปลอดภยั การประเมนิความเสีย่งทางการพยาบาล

และการประเมนิทางการพยาบาลเพือ่คน้หาความเสีย่งทางคลนิิก 

     ๓)  อาจารยพ์ีเ่ลีย้งแหล่งฝึก มสีว่นรว่มในการสอนการบรหิารความเสีย่ง ความ

ปลอดภยัผูป้ว่ยทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

 

๖. สรปุวิธีปฏิบติั/ประเดน็สาํคญัท่ีบ่งช้ีความเป็น Good Practice  

 

  ๑) มกีารปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้่วย มา

อยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถงึปจัจบุนั 

  ๒) มรีะบบการรายงานและการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง โดย ผูบ้รหิารไดร้บัขอ้มลู

เกี่ยวกบัอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วย ขณะที่นักศึกษาพยาบาลฝึกปฏบิตัิที่



 ๑๐ 

เป็นปจัจบุ นั และสามารถจดัการกบัความเสีย่งตามลําดบัความสําคญัและตามการเปลีย่นแปลง

หรอือุบตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่

  ๓) มกีารนําแนวคดิการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย ในระบบบรกิาร

สุขภาพ บูรณาการร่วมกบัการบรหิารความเสี่ยงของวทิยาลยั ซึ่งเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีผ่ลติ

บณัฑติพยาบาลไปสู่ระบบบรกิารสุขภาพ และตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความเสีย่ง ความ

ปลอดภยัผูป้ว่ยของระบบบรกิารสขุภาพ  

   ๔) การใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั

ผู้ป่วย โดยให้มบีทบาทในการประเมนิ ค้นหาความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัของผู้ป่วย การ

วเิคราะห์หาสาเหตุของความเสีย่งและ2ว 2

    ๕) มกีารส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษามสีมรรถนะด้านการจดัการความ

เสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย โดยใหน้ักศกึษาประเมนิและคน้หาความเสีย่งทางคลนิิก ความเสีย่ง

ด้านการบริหารยา ความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย การเขียนรายงาน

อุบตักิารณ์เมื่อมอุีบตัิการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น มกีารวเิคราะห์หาสาเหตุของอุบตัิการณ์ความ

เสี่ยงอย่างเป็นระบบ และกําหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยมีการเรียนรู้จาก

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ การร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง และจดัเวทแีลกเปลีย่น

เรยีนรู้ในเรื่องอุบตัิการณ์ร่วมกันของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบตัิจากแหล่งฝึกแต่ละแห่ง ส่งผลให้

นักศกึษาได้เรยีนรูส้ภาพความจรงิของอุบตักิารณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัของผูป้่วยและ

บทบาทของพยาบาลต่อการป้องกนัอุบตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้  

างแผนการพยาบาลในการป้องกนัความเสี่ยง ความไม่

ปลอดภัยผู้ป่วย โดยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชื่อมโยง และความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม และการพทิกัษส์ทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร 

  ๖) มกีารสรา้งความร่วมมอืกบัแหล่งฝึก ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

ความปลอดภยัผู้ป่วยในระบบบรกิารสุขภาพ ตลอดจนอาจารยพ์ี่เลี้ยงในการมสี่วนร่วมในการ

พฒันาสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาล ในดา้นการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย 

  ๗) มรีะบบการรวบรวมขอ้มลู การรายงาน การจดัการอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 

ความไมป่ลอดภยัผูป้ว่ยทีเ่กดิขึน้ขณะฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ืองและเป็น

ปจัจบุนั 

  ๘) มกีารตดิตามประเมนิผล การจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารบรูณาการการ

บรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ยอย่างต่อเน่ือง 

  ๙) มกีารถอดบทเรยีนการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารบรูณาการ

การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย อยา่งต่อเน่ืองและนําองคค์วามรูท้ีไ่ดถ้อดบทเรยีน

ไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เผยแพร ่และนําไปปรบัปรงุแกไ้ข พฒันาการคณุภาพการจดัการเรยีนการ

สอน  



 ๑๑ 

๑๐) มกีารวจิยัพฒันาการเรยีนการสอน มกีารบรูณาการการบรหิารความเสีย่ง 

ความปลอดภยัผูป้ว่ย 

 

๗. ปัจจยัเอ้ือภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบติัท่ีดี 

 ๑) ผู้บรหิารและคณะกรรมการบรหิารให้ความสําคญัและสนับสนุน ให้ใช้แนวคดิการ

บรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ยมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในวชิาการพยาบาล 

 ๒) มอีาจารยพ์ยาบาลทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารความเสีย่งในระบบบรกิารสุขภาพ

ทาํใหก้ารรเิริม่พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งของวทิยาลยั ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๔๙ 

 ๓)  ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับของโรงพยาบาลแหล่งฝึก อาจารย์พี่เลี้ยง 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้่วยในระบบบรกิารสุขภาพ ไดใ้หค้วาม

ร่วมมอื สนับสนุนใหม้กีารจดัการเรยีนการสอน ทีม่กีารบูรณาการแนวคดิการบรหิารความเสีย่ง 

ความปลอดภยัผูป้ว่ยทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัใินวชิาการพยาบาล 

 ๔) ความรว่มมอืของนกัศกึษาพยาบาลในการมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน  

 ๕) ทมีแกนนําบรหิารความเสี่ยง มคีวามมุง่มัน่ อดทนต่อการดําเนินงานที่ต้องอาศัย

ความร่วมมอืของผู้บรหิาร อาจารย์ บุคลากรทุกระดบัตลอดจนนักศกึษา ซึ่งการบรหิารความ

เสี่ยงเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อน และเป็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ในองค์กร มี

ผลกระทบต่อการทํางานประจําและบทบาทของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ที่

หลากหลาย การให้ผลงานเป็นที่ประจกัษ์ และการให้เวลาในการเรยีนรู้ จนสามารถให้การ

บรหิารความเสีย่งเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของวทิยาลยั  

๘. คณุค่าต่อสถาบนั  

๑) การบรหิารจดัการต่อปญัหา อุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัของผูป้่วยจาก

การฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษา  เป็นระบบมากยิง่ขึน้ มกีารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีน

การสอนให้มคีุณภาพอย่างต่อเน่ือง และตอบสนองต่อปญัหาไดร้วดเรว็ เป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้

และสรา้งคณุคา่การเรยีนรูแ้ก่อาจารยพ์ยาบาล และนกัศกึษาพยาบาลต่ออุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

 ๒) เกดิวฒันธรรมการจดัการกบัปญัหาอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ในเชงิระบบมากกว่าการ

แกไ้ขปญัหาเชงิบุคคล หรอืการตําหนิซึง่กนัและกนัและมกีารพูดคุยกนัในเชงิสรา้งสรรค ์และถอื

วา่อุบตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้เป็นการสรา้งโอกาสใหเ้กดิการเรยีนรู ้แก่อาจารยแ์ละนักศกึษา

พยาบาล  

 ๓) กระตุ้นการพฒันาอาจารย ์และนักศกึษาพยาบาล ใหค้ดิเป็นระบบ คดิเชื่อมโยง คดิ

เชงิสรา้งสรรค์ และมกีารปฏบิตังิานที่เป็นระบบและมกีารปรบัปรุงการปฏบิตักิารพยาบาลให้มี

คณุภาพอยา่งต่อเน่ือง  

 ๔) มกีารพฒันาการจดัการเรยีนการสอน ทีม่กีารนําแนวคดิการบรหิารความเสีย่ง ความ

ปลอดภยัผูป้ว่ยมาบรูณาการในวชิาการบรหิารการพยาบาล ส่งเสรมิสมรรถนะใหแ้ก่นกัศกึษาให้



 ๑๒ 

มทีกัษะการคดิวเิคราะห์ คดิเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ และคดิแบบเชื่อมโยง และตระหนักถึง

ความสําคัญของบทบาทพยาบาลต่อการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยผู้ป่วย พร้อม

สอดแทรกจรรยาบรรณ การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมให้แก่นักศกึษาพยาบาล ส่งเสรมิการพทิกัษ์

สทิธผิูป้ว่ย การดาํเนินการดงักลา่วเป็นการแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมของวทิยาลยั  

 ๕)  ป้องกนัการสญูเสยีภาพลกัษณ์และชือ่เสยีงของสถาบนัการศกึษา ต่อความผดิพลาด

จากการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล  

 ๖) ลด ระดบัความรุนแรง จากการกระทําผิดพลาดจากการฝึกปฏิบตัิของนักศึกษา

พยาบาล จากระดับความผิดพลาดที่ถึงตัวผู้ป่วยเป็นระดับที่ไม่ถึงตัวผู้ป่วย โดยนักศึกษา

พยาบาลสามารถคน้ความเสีย่ง ความไมป่ลอดภยัผูป้ว่ยไดร้วดเรว็ขึน้ก่อนจะถงึตวัผูป้ว่ย 

 ๗) การบรหิารความเสี่ยงความปลอดภยัผู้ป่วยของวทิยาลยัมคีวามสอดคลอ้งกบัระบบ

การบรหิารความเสีย่งของระบบบรกิารสุขภาพ หรอืแหล่งฝึก ส่งผลใหว้ทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั

ถงึกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีต่อบสนองต่อสภาพปญัหา ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 ๘)  การพฒันาสมรรถนะดา้นการบรกิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้่วย แก่นักศกึษา

พยาบาล เป็นการเตรยีมความพรอ้มแก่นักศกึษาพยาบาลทีจ่ะก้าวไปสู่การเป็นพยาบาลวชิาชพี

ที่มสีมรรถนะที่เป็นที่ต้องการและจําเป็นต่อระบบบรกิารสุขภาพ ตลอดจนช่วยลดโอกาสและ

ป้องกนัการถกูฟ้องรอ้งจากการกระทาํผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน ของศษิยเ์ก่าได ้

 ๙) มกีารต่อยอดของการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้่วย ไปสู่การจดัการความรู ้

การวจิยั 

  

๙. KM  

๑. การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยผู้ป่วย จากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

พยาบาล จะพฒันาให้มปีระสทิธภิาพไดผู้บ้รหิารทุกระดบัของวทิยาลยัต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มี

ทศัคติที่ดี ที่สําคญัต้องมวีิสัยทัศน์ในเรื่องดงักล่าวว่ามคีุณค่าและมีความสําคญัต่อการใช้เป็น

เครือ่งมอืในการผลติบณัฑติพยาบาลใหต้อบสนองความตอ้งการของสงัคม  

๒. การเตรยีมความพรอ้มของอาจารย์พยาบาล ในเรื่องการบรหิารความเสี่ยง ความ

ปลอดภยัผู้ป่วยเป็นเรื่องทีม่คีวามสําคญัทีต่้องทําอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ ทัง้น้ีเน่ืองจากขอ้มลู

แนวปฏบิตัทิางการพยาบาลทีด่ใีนการป้องกนัการเกดิอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยั

ผู้ป่วยมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จงึควรจดัให้มปีระชุมเชิงปฏิบตัิการในการทบทวน

ประเดน็อุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้่วย อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้นําเอาองคค์วามรู้

และแนวปฏบิตัิทางการพยาบาลที่ได้ผลลพัธ์ที่ดต่ีอผู้ป่วย มาสอดแทรกการเรยีนการสอนใน

วชิาการพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้ง และถ่ายทอดใหก้บันกัศกึษาพยาบาล  

๓. การเชญิวทิยากรจากภายนอกทีม่คีวามเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง ควายเสี่ยงและ

ความปลอดภยัผู้ป่วยมาถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นเรื่องที่ควรพจิารณาเพราะจะให้เกิดการ



 ๑๓ 

เปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็กว่าตามหลกัธรรมชาติขององค์กรและหลกัการเปลี่ยนแปลงที่ Chang 

Agent จากภายนอกจะทาํใหค้นในองคก์รเกดิการยอมรบัทีร่วดเรว็กว่าประเดน็สําคญัการพฒันา

ใหบุ้คลากรมทีศัคตทิีด่ต่ีองานความเสีย่งอย่างสรา้งสรรค ์มองความผดิพลาดเป็นโอกาสพฒันา 

ไมใ่ช่ใชอุ้บตักิารณ์ความเสีย่งเป็นเครือ่งมอืในการตาํหนิซึง่กนัและกนั 

๔. การบูรณาการงานบรหิารความเสี่ยงเขา้กบัระบบงานบรหิารความเสี่ยงของสถาน

บรกิารในระบบสุขภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะ วทิยาลยัพยาบาลมหีน้าที่ผลติบุคลากรด้าน

สุขภาพออกไปสู่ระบบบรกิารสุขภาพที่มกีารพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ผู้เกี่ยวขอ้งกบังาน

บรหิารความเสีย่งของวทิยาลยัพยาบาลจะต้องศกึษาทําความเขา้ใจ ตดิตามการเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาและนํามาปรบัใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อหล่อหลอมนักศกึษาพยาบาลให้มี

สมรรถนะทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติไดแ้ละทีส่าํคญัทาํใหผู้ป้่วยไดร้บัความปลอดภยั

จากการได้รบับรกิารของนักศกึษาและตวันักศกึษาที่จะจบไปเป็นพยาบาลวชิาชพีในอนาคตมี

ความปลอดภยัจากการถูกฟ้องรอ้ง ซึง่เป็นหน้าทีข่องวทิยาลยัทีต่้องคํานึงถงึผลกระทบทางลบ

ต่อสงัคมที่เกดิจากการดําเนินกจิกรรมของวทิยาลยัสอดคลอ้งกบัการบรหิารจดัการภาครฐัแนว

ใหม ่

 ๕. ทมีแกนนําหลกัของการงานบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยัผู้ป่วย ต้องมคีวาม

มุง่มัน่ เสียสละและอดทนในการผลักดันกลไกต่าง ๆ ของระบบบริหารความเสี่ยง ความ

ปลอดภยัผู้ป่วย ให้มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในประเด็นของการทบทวนแก้ไข

ปรบัปรุงที่ต้องประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอยู่ตลอดเวลา และที่สําคญัการรายงาน

ขอ้มลูอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไมป่ลอดภยัผูป้ว่ย ใหก้บัผูบ้รหิารสงูสุดอยา่งต่อเน่ืองเป็นเรื่อง

ทีจ่าํเป็นทีจ่ะทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้

 ๖. จุดเริม่ต้นของการค้นหาความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วยจากการฝึกปฏบิตัขิอง

นักศึกษาพยาบาล สามารถค้นหาได้ทัง้ ในเอกสารรายงาน บันทึกการสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวนกรณีนักศึกษาพยาบาล  การประชุมกลุ ่มอาจารย์ต่อปญัหาหรือ

เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ที่เกดิขึน้ขณะฝึกปฏบิตัขิองนักศึกษาพยาบาลในช่วงที่ผ่านมา และ

จากสถานการณ์อุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไมป่ลอดภยัผูป้ว่ย โรงพยาบาลแหล่งฝึก จากนัน้นํา

ขอ้มูลที่ได้ มาจดัทําบญัชคีวามเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วย จากการฝึกปฏบิตัขิองนักศกึษา

พยาบาล ในเบือ้งตน้ได ้ 

 ๗. การจดัระดบัความรุนแรงของความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้ว่ย จากการฝึกปฏบิตั ิ

ของนกัศกึษาพยาบาล ขณะฝึกปฏบิตั ิ ใหใ้ชแ้นวคดิการจดัระดบัความรนุแรงของโรงพยาบาล 

เพราะอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไมป่ลอดภยัผูป้ว่ยจากการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษามลีกัษณะ

เหมอืนกบัของโรงพยาบาล โดยแบ่งระดบัความรนุแรง เป็น ๙ ระดบั คอื A-I คือ 

ระดบั A : เหตุการณ์ ทีม่โีอกาสก่อใหเ้กดิความคลาดเคลือ่น    

ระดบั B : เกดิความคลาดเคลื่อนขึน้แต่  ยงัไมถ่งึผูป้ว่ย     



 ๑๔ 

ระดบั C : เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป้ว่ยแต่  ไมท่าํใหผู้ป้ว่ยไดร้บัอนัตราย     

ระดบั D : เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป้ว่ยส่งผลใหต้อ้งมกีารเฝ้าระวงัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่

เกดิอนัตรายต่อผูป้ว่ย   

ระดบั E :เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้ว่ย สง่ผลใหเ้กดิอนัตรายชัว่คราวและตอ้งมกีาร

บาํบดัรกัษา  

 ระดบัF:ความคลาดเคลื่อนกบัผูป้ว่ยส่งผลใหเ้กดิอนัตรายชัว่คราวและตอ้งนอนใน

โรงพยาบาลนานขึน้   

ระดบั G :  เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้ว่ย สง่ผลใหเ้กดิอนัตรายถาวรแก่ผูป้ว่ย  

ระดบั H :  เกดิความคลาดเคลื่อนกบัผูป้ว่ย  ส่งผลให ้ตอ้งทาํการช่วยชวีติ   

ระดบั I :   เกดิความคลาดเคลือ่นกบัผูป้ว่ย จนทาํใหผู้ป้่วย เสยีชวีติ   

 ๘. การให้นักศึกษาพยาบาลได้เข้ามามสี่วนร่วมในการบรหิารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่

สําคญัและจําเป็นเพราะ นักศกึษาพยาบาล จะเป็นพยาบาลวชิาชพีในอนาคต ซึ่งต้องออกไปสู่

ระบบบรกิารสุขภาพ และมหีน้าที่กระทําต่อชวีติของคน ที่ต้องมคีวามปลอดภยัจากการทําการ

พยาบาลของพยาบาล โดยพยาบาลต้องมคีวามไวเพยีงพอต่อการรบัรู้ว่าอะไรคอืสิง่ที่จะไม่

ปลอดภยักับผู้ป่วย  โดยการมสี่วนร่วมนัน้สามารถจดักิจกรรมที่บูรณาการเข้าไปทัง้ในการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา การเรยีนการสอนในทุกรายวชิาการ

พยาบาล ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ 

๙.กระบวนการใหน้กัศกึษาไดม้ปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้ร ือ่ง ความเสีย่ง ความปลอดภยั

ผูป้ว่ย จากสภาพจรงิของโรงพยาบาลและกบัผูป้ฏบิตังิานจรงิในหน่วยงาน จะช่วยใหน้กัศกึษา

เขา้ใจระบบการบรหิารความเสีย่งในภาพรวมไดด้ยีิง่ขึน้และรบัรูว้่าตนเองเป็นฟนัเฟืองหน่ึงของ

การพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง โดยปจัจยัทีจ่ะช่วยสนบัสนุนการเรยีนการสอนเป็นไปตาม

เป้าหมาย ไดแ้ก่  

๙.๑) อาจารยพ์ยาบาลทีส่อนภาคปฏบิตั ิต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่

ดแีละมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่งและลงปฏบิตัจิรงิกบันกัศกึษาพยาบาล โดย

นําประเด็นในเรื่องความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยมาเป็นหัวข้อในการ Pre-Post 

conference กบันักศกึษาพยาบาลทุกวนัและในช่วงสรุปประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน 

เมื่อสิ้นสุดแล้ว ให้นําประเด็นอุบตัิการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละหอผู้ป่วยมาแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ว่มกนั และกระตุน้การคดิเชงิระบบ การคดิสรา้งสรรคใ์หก้บันกัศกึษาพยาบาลได ้ 

๙.๒) แหล่งฝึกปฏิบตัิ ต้องให้ความสําคญัและให้ความร่วมมอืในการเตรยีม

ความพรอ้มทัง้ด้านอาจารยพ์ีเ่ลี้ยงที่มปีระสบการณ์ตรง  แหล่งศกึษาดูงาน การเป็นแบบอย่าง  

การเอื้ออํานวยให้กจิกรรมการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัิด้านการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ 



 ๑๕ 

๙.๓ ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาใหค้วามสาํคญั สรา้งความตระหนกั การตดิตาม

และประเมนิผลการดาํเนินการทีจ่รงิจงัและต่อเน่ือง 

๙.๔ การเสรมิ ความรู ้ทกัษะ ตลอดจน ทศันคต ิแก่อาจารยพ์ยาบาล ในเรื่อง

ความเสีย่ง ความปลอดภยัของผูป้่วยทีต่่อเน่ืองและทนักบัการเปลีย่นแปลงของระบบการพฒันา

คณุภาพเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นและมคีวามเป็นสาํคญัอยา่งยิง่ 

๙.๕ การปฐมนิเทศเรื่องความเสี่ยง ความปลอดภยัผูป้่วย และเป้าหมายความ

ปลอดภยัผูป้่วย (Patient Safety Goal) ของโรงพยาบาลแหล่งฝึกจะทําใหน้ักศกึษาไดเ้รยีนรูว้่า

ความปลอดภยัผูป้ว่ยจะเกดิขึน้ได ้ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไรบา้ง และจดุเน้นทีส่าํคญัคอือะไร  

๑๐ . นวตกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบติั 

 ๑. ได้ระบบและกลไกการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผู้ป่วย จากการฝึกปฏบิตัิ

ของนกัศกึษาพยาบาล  

 ๒. ไดร้ปูแบบการบรูณาการการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย กบัการเรยีน

การสอน 

 ๓. รูปแบบการบูรณาการแนวคดิการบรหิารความเสี่ยงของระบบบรกิารสุขภาพใน

โรงพยาบาลมาใชร้่วมกบัการบรหิารความเสี่ยงของสถาบนัการศกึษาเฉพาะทางทีผ่ลติบณัฑติ

พยาบาลเขา้สูร่ะบบบรกิารสขุภาพ 

 ๔. รูปแบบการสรา้งความร่วมมอืกบัแหล่งฝึก ได้เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการเรยีน

การสอนที่มกีารบูรณาการการบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยัผู้ป่วย เพื่อพฒันาสมรรถนะ

นกัศกึษาในเรือ่งดงักลา่วทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินรายวชิาการพยาบาล 

 ๕. ผลงานวจิยัพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนเรื่องการพฒันาสมรรถนะการบรหิาร

ความเสีย่งใหก้บันกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่๔   

 ๖. ผลงานวจิยัเรือ่ง ความผดิพลาดดา้นยาของนกัศกึษาพยาบาล :  ศกึษายอ้นหลงั 

  ( Nursing Student Medication Errors : A Retrospective Review)  

 ๗. แบบบนัทกึอุบตัิการณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วย จากการฝึกปฏบิตัิงาน

ของนกัศกึษาพยาบาลบนหอผูป้ว่ย  

 

 ๑๑. ผลลพัธแ์ละแนวโน้ม (Result & End Trend) 

 

 ๑. วทิยาลยัมฐีานข้อมูลอุบตัิการณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัผู้ป่วยจากการฝึก

ปฏบิตัิของนักศึกษาพยาบาล ที่สะท้อนภาพของปญัหาที่ผู้บรหิารสามารถนํามาใช้ในการวาง

แผนการป้องกัน แก้ไขปญัหาได้ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ ด้านการเรียนการสอน และ

การศกึษาวจิยัได ้



 ๑๖ 

 ๒.การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย จากการฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล

ไดม้กีารขยายเขา้ไปในรายวชิาการพยาบาลอื่น ๆ มากขึน้ 

 ๓. มกีารเขยีนรายงานอุบตักิารณ์ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภยัของผูป้่วยจากการฝึก

ปฏบิตัขิองนักศกึษาพยาบาลเพิม่ขึน้ และทุกอุบตักิารณ์ความเสี่ยงที่เกดิขึน้ได้รบัการทบทวน 

ไดเ้รยีนรู ้และวเิคราะห์คน้หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกนัแก้ไขสาเหตุทีก่่อให้เกดิอุบตักิารณ์

ความเสีย่ง 

 ๔.ระดบัความรุนแรงจากการกระทําผดิพลาดของนักศกึษาพยาบาลที่เกดิขึน้กบัผูป้่วย 

ลดระดบัความรุนแรงที่เป็นอุบตักิารณ์ความเสี่ยงที่ถึงตวัผู้ป่วยลดลงและเกดิอุบตักิารณ์ความ

เสีย่งทีส่ามารถคน้หาไดก่้อนถงึตวัผูป้ว่ยเพิม่ขึน้  

 ๕. เกดิเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้อุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความไมป่ลอดภยัผูป้ว่ยจากการฝึก

ปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล รว่มกบัหวัหน้าหอผูป้ว่ย ทมีการพยาบาลของหอผูป้ว่ย จะนําไปสู่

การเปลีย่นแปลงหรอืการพฒันาแนวปฏบิตัทิางการพยาบาลของหอผูป้ว่ย 

 ๖. นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่ ๔ ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ผ่านเกณฑ์

การประเมนิสมรรถนะดา้นการบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยัผูป้ว่ย ซึง่เป็นสมรรถนะทีถ่กู

กาํหนดและพฒันาเพิ่มขึน้เพื่อตอบสนองต่อปญัหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

 ๗. มกีารวจิยัความผดิพลาดดา้นยาของนกัศกึษา : กรณศีกึษายอ้นหลงั ซึง่สามารถ

นําไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลของนกัศกึษาพยาบาลได ้

 ๘. มกีารถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ การปฏบิตั ิประสบการณ์การเรยีนรู ้ไปยงัวทิยาลยัใน

สงักดั สถาบนัพระบรมราชชนก ทีส่นใจและตดิต่อขอรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทัง้เอกสาร และไฟล ์

ตวัอยา่ง และการเป็นวทิยากรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

  

 


