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เร่ือง การควบคุมอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิก 

1. ลักษณะอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิก ครอบคลุม 2 ลักษณะใหญ ไดแก  
1.1. อุบัติการณท่ีอาจกอหรือกอใหเกิดผลกระทบตอผูปวย/ผูใชบริการ เชน การใหยาผิด 

ขนาด ผิดคน เปนตน  
1.2. อุบัติการณท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอผูใหบริการ เชน เข็มท่ิมตํา เปนตน 

2. การแบงระดับความรุนแรงของอุบัติการณท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอผูปวย/ผูใชบริการ แบงเปน 
4 กลุม 9 ระดับ ดังนี้ 
 

กลุม ระดับ คําอธิบาย 
1. ยังไมเกิดอุบัติการณ A เหตุการณซ่ึงมี โอกาสกอใหเกิดอุบัติการณ 
2. เกิดอุบัติการณ แตไม
กอใหเกิดอันตรายตอผูปวย   
/ผูใชบริการ 

B เกิดอุบัติการณข้ึน แตไมสงผลตอผูปวย/ผูใชบริการ 
C เกิดอุบัติการณกับผูปวย/ผูใชบริการ แตไมทําใหผูปวย/ ผูใชบริการ

ไดรับอันตราย 
D เกิดอุบัติการณกับผูปวย/ผูใชบริการ และตองมีการเฝาระวังเพ่ือให

ม่ันใจวาไมเกิดอันตรายกับผูปวย/ผูใชบริการ 
3. เกิดอุบัติการณ กอใหเกิด
อันตราย ตอผูปวย/ใช
บริการ 

E เกิดอุบัติการณกับผูปวย/ผูใชบริการ สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราว
และตองมีการบําบัดรักษา 

F เกิดอุบัติการณกับผูปวย/ผูใชบริการ สงผลใหเกิดอันตราย ชั่วคราว 
และตองนอนโรงพยาบาลหรืออยู โรงพยาบาลนานขน 

G เกิดอุบัติการณกับผูปวย/ผูใชบริการ สงผลใหเกิดอันตรายถาวร แก
ผูปวย/ผูใชบริการ 

H เกิดอุบัติการณกับผูปวย/ผูใชบริการ สงผลใหตองทําการชวยชีวิต 
4. เกิดอุบัติการณ สงผลให
ผูปวย/ ผูใชบริการเสียชีวิต 

I เกิดอุบัติการณกับผูปวย/ผูใชบริการ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุของการ 
เสียชีวิต 
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แนวปฏิบัติท่ีดีในการปองกันอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิก 

1. ควรจัดการควบคุมปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสามารถดําเนินการได 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเกิดอุบัติการณประกอบดวย 
ก. ตัวนักศึกษา ไดแก สภาพรางกาย การเตรียมตัวกอนข้ึนปฏิบัติงาน ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติการพยาบาลตามข้ันตอนท่ีถูกตอง ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 
- สภาพรางกายท่ีไมพรอม เชน การนอนหลับพักผอนท่ีไมเพียงพอ ความเจ็บปวย เปนตน ทําให 

นักศึกษาขาดสติในขณะใหการพยาบาลแกผูรับบริการ เพ่ิมโอกาสในการเกิดอุบัติการณ 
- การเตรียมตัวกอนข้ึนปฏิบัติงาน  ตัวอยางจากอุบัติการณในหลายกรณีท่ีเกิดข้ึน  นักศึกษาขาดการ

เตรียมตัวท่ีดีกอนข้ึนฝกปฏิบัติงาน เชน ไมทราบวิธีการผสมยาหรือวิถีทางใหยาชนิดนั้น ๆ ไมทบทวนข้ันตอนท่ี
ถูกตองในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล เปนตน ทําใหนักศึกษาปฏิบัติงานผิดพลาดเนื่องจากไมมีองคความรู
เพียงพอ 

- ประสบการณในการปฏิบัติงาน นักศึกษาท่ีข้ึนฝกปฏิบัติงานเปนผูปฏิบัติงานท่ียังมีประสบการณนอย 
ทําใหไมสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง จึงจําเปนตองปฏิบัติงานภายใตการดูแลอยางใกลชิดของ
อาจารยหรือบุคลากรพยาบาลท่ีมีประสบการณ 

- การปฏิบัติการพยาบาลตามข้ันตอนท่ีถูกตอง ตัวอยางจากอุบัติการณในหลายกรณีท่ีเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติการณเก่ียวกับการใหยาแกผูปวย เม่ือมีการวิเคราะห ถึงสาเหตุมักพบวา นักศึกษาไมได
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีถูกตอง เชน ไมไดตรวจสอบชื่อ และนามสกุลผูปวยกอนใหยา เปนตน 

- ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย จากการวิเคราะหอุบัติการณท่ีเกิดข้ึน พบวานักศึกษาขาด
ความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใหบริการแกผูปวย ทาใหเกิดความประมาท หรือปฏิบัติการพยาบาล
โดยไมยึดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

ข. อาจารยผูสอนทางคลินิก ไดแก ความรูทางคลินิก ความรูเรื่องระบบงานของแหลงฝกปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี และสัมพันธภาพกับแหลงฝกปฏิบัติงาน 

- ความรูทางคลินิกอาจารยจําเปนตองมีความรูทางคลินิกท่ีกวางขวาง ลึกซ้ึง และเปนปจจุบัน 
เพ่ือท่ีจะสามารถอธิบายใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ ตระหนักรู และปองกันอุบัติการณท่ีอาจเกิดข้ึนแกผูปวยได
ในสถานการณจริง ณ แหลงฝกปฏิบัติงาน 

- ความรูเรื่องระบบงานของแหลงฝกปฏิบัติงาน จากการวิเคราะหอุบัติการณท่ีผานมาพบวา บางกรณี
เกิดข้ึนเนื่องจากอาจารยผูสอนไมเขาใจระบบงานของแหลงฝกปฏิบัติเชน ระบบการบริหารยา ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการบริหารยาแกผูปวย เปนตน 

- การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี นักศึกษาท่ีฝกปฏิบัติงานจะยึดอาจารยเปนแบบอยางในการ 
ปฏิบัติงาน ดังนั้นหากอาจารยไดปฏิบัติการพยาบาลตามข้ันตอนอยางถูกตองจะสงผลทําใหนักศึกษาไดเรียนรู
และฝกปฏิบัติการพยาบาลอยางถูกตอง 

- สัมพันธภาพกับแหลงฝกปฏิบัติงาน อาจารยท่ีมีสัมพันธภาพกับแหลงฝกปฏิบัติงานท่ีดีจะสงผลทําให
สามารถขอความชวยเหลือจากแหลงฝกปฏิบัติงานไดงาย โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีนักศึกษาตองไดรับการนิเทศ
ขณะปฏิบัติการพยาบาลท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดพรอมกันหลายคน 

ค. แหลงฝกปฏิบัติงาน ไดแก วัฒนธรรมองคกรของแหลงฝกปฏิบัติงาน การยายเตียงผูปวยอุปกรณ
ในการปฏิบัติการพยาบาล และระบบการสื่อสารในแหลงฝกปฏิบัติงาน 
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- วัฒนธรรมองคกรของแหลงฝกปฏิบัติงาน แหลงฝกปฏิบัติงานท่ีมีความเชื่อวา ผูปวยทุกราย แมวาจะ
เปนผูปวยท่ีนักศึกษาจะรับผิดชอบดูแล เปนผูปวยในความรับผิดชอบของหอผูปวย บุคคลากรพยาบาลจะดูแล
ผูปวยและชวยดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไปพรอมๆ กัน ซ่ึงจะสงผลทําใหผูปวยไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 
และปองกันอุบัติการณท่ีอาจเกิดข้ึนได 

- การยายเตียงผูปวย จากการวิเคราะหอุบัติการณท่ีเกิดข้ึน พบวา หลายครั้งการยายเตียงผูปวยเปน
ปจจัยสงเสริมการเกิดอุบัติการณ เชน บุคลากรอาจแจงเตียงผูปวยแกนักศึกษาโดยระบุเตียงเดิม ในขณะท่ี
นักศึกษาไปใหการพยาบาลแกผูปวยโดยไมไดสอบถามชื่อและนามสกุลผูปวย หรือนักศึกษาอาจไปใหการ
พยาบาลแกผูปวยโดยท่ีไมไดสอบถามชื่อและนามสกุลผูปวย แตใชวิธีการดูปายชื่อหนาเตียง ซ่ึงยังไมไดมี 
เปลี่ยนปายชื่อหนาเตียงหลังจากมีการยายเตียงผูปวย เปนตน 

- อุปกรณในการปฏิบัติการพยาบาล เชน หลอดฉีดยาท่ีใชสาหรับการใหอาหารและหลอดฉีดยาท่ีใช
สําหรับการฉีดยามีลักษณะเหมือนกัน ทําใหผูปฏิบัติงานท่ีขาดประสบการณอาจจะใหยาหรืออาหารผิดทาง 
การแขวนขวดน้ําสําหรับใหทางสายยางใหอาหารไวกับเสาแขวนน้ําเกลืออาจทาใหผูปฏิบัติงานท่ีขาด
ประสบการณนําน้ําในขวดไปใหทางหลอดเลือดดําเปนตน 

- ระบบการสื่อสารในแหลงฝกปฏิบัติงาน เชน การแขวนปายหนาเตียงใหชัดเจน กรณีท่ีผูปวยตองงด
น้ําและอาหาร ซ่ึงจากอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนในหลายกรณี พบวา ไมมีการแขวนปายงดน้ําและอาหารกรณี
ดังกลาว หรือแขวนปายไวท่ีอ่ืน  นอกเหนือจากบริเวณท่ีแขวนปายหนาเตียง ทําใหผูปฏิบัติงานท่ีไมคุนเคยกับ
ระบบการสื่อสารสารในหอผูปวยนั้นไมทราบและเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดอุบัติการณ 

ง. อ่ืน ๆ  ไดแก อัตราสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษา บรรยากาศการเรียนรู วัฒนธรรมเรื่องความ
ปลอดภัย 

- อัตราสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษา ปจจุบันมีการกําหนดอัตราสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษา
ไมเกิน 1:8 ตามขอกําหนดของสภาการพยาบาล โดยสภาพความเปนจริงในปจจุบันแตละกระบวนวิชามี
อัตราสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษาตั้งแต 1:4 ถึง 1:8 อาจารยผูสอนเห็นวา การท่ีมีนักศึกษาจํานวนหลาย
คนอาจสงผลทําใหไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง อาจสงผลตออัตราการเกิดอุบัติการณได 
 
2. ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกฝายควรมีสวนรวมรับผิดชอบในการปองกันอุบัติการณ ดังนี้ 

2.1. นักศึกษา 
2.1.1. เตรียมความรูกอนข้ึนฝกปฏิบัติงานใหพรอม 
2.1.2. เตรียมสภาพรางกายและจิตใจใหพรอม ควรพักผอนใหเพียงพอ 
2.1.3. ปฏิบัติการพยาบาลตามข้ันตอนท่ีถูกตองอยางเครงครัด ภายใตการดูแลของ 

          อาจารยหรือพยาบาลประจาการ 
2.2. อาจารยผูสอนทางคลินิก 

2.2.1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสอนใหนักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลตาม 
ข้ันตอนอยางเครงครัด 

2.2.2. จัดการสอนทางคลินิก (clinical teaching) โดยใชสื่อจากสถานการณจริงหรือ 
สถานการณเสมือนจริง เพ่ือสรางความตระหนักและความเขาใจแกนักศึกษา 

2.2.3. ย้ําเตือนนักศึกษาใหปฏิบัติการพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งหัตถการท่ีมีการรุกล้ําเขา 
รางกายผูใชบริการ (invasive procedure) ภายใตการดูแลของอาจารยหรือพยาบาลประจําการเทานั้น 

2.2.4. พิจารณาการมอบหมายงานแกนักศึกษาอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมอบหมายให 
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นักศึกษาทําหัตถการแกผูใชบริการกลุมเสี่ยงท่ีมีการติดเชื้อรายแรงท่ีสามารถแพรกระจายสูนักศึกษา เนื่องจาก
จากนักศึกษามีทักษะและประสบการณไมเพียงพอ 

2.2.5. สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับแหลงฝกปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหไดรับความรวมมือท่ีดีใน 
ดูแลและการสอนนักศึกษาทางคลินิก 

2.2.6. ศึกษาระบบงานของแหลงปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญบุคลากรจากแหลงฝกปฏิบัติงานมา 
เปนวิทยากรใหความรูอาจารยและนักศึกษาเรื่องระบบงานของแหลงฝกปฏิบัติงาน เชน ระบบบริหารยา เปน
ตน 

2.2.7. พัฒนาตนเองใหมีองคความรูทางคลินิกท่ีเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 
2.3. แหลงฝกปฏิบัติงาน 

2.3.1. ควรสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี โดย 
2.3.1.1. ยึดหลักความรับผิดชอบตอผูใชบริการ และถือวาผูใชบริการทุกรายอยูในความ 

รับผิดชอบของบุคลากรเสมอ แมวานักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหดูแลผูใชบริการรายนั้น ๆ 
2.3.1.2. สรางทัศนคติท่ีดีแกบุคลากรตอระบบพ่ีสอนนอง โดยบุคลากรชวยดูแลนักศึกษา 

พยาบาลตามความเหมาะสม 
2.3.2. จัดระบบการสื่อสารในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ เชน การแขวนปายงดอาหารและ 

น้ําทุกครั้งท่ีผูใชบริการตองงดอาหารและนา มีการสื่อสารกับผูเก่ียวของทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงแผนการ
รักษาของแพทย เปนตน 

2.3.3. หลีกเลี่ยงการยายเตียงผูปวยบอย ๆ หากไมมีความจําเปน 

2.3.4. ปฐมนิเทศนักศึกษาเก่ียวกับระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน ขอควรปฏิบัติเพ่ือ 
ปองกันอุบัติการณและประเด็นท่ีควรระมัดระวัง 

2.3.5. สื่อสารกับอาจารยผูสอนทางคลินิก เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานของ 
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4. คณะฯ 
2.4.1. กําหนดใหมีอัตราสวนนักศึกษาตออาจารยผูสอนทางคลินิกท่ีเหมาะสมกับบริบทของ 

การฝกปฏิบัติงาน 
2.4.2. จัดอุปกรณในหองปฏิบัติการใหพรอมสาหรับการฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลของ 

นักศึกษา และจัดระบบการเขาถึงหองปฏิบัติการใหนักศึกษาสามารถไปฝกทักษะดวยตนเองตามความตองการ
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจกอนฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 
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แผนภูมิสรุปแนวทางการปองกันการบริหารยาผิดพลาดของนักศึกษา 
                                               อาจารยพยาบาล                                                                      นักศึกษา 

 

 

 

  

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-สรางความตระหนักในการบริหารยาตามข้ันตอนท่ีถูกตองเพ่ือ

ปองกันความผิดพลาด 

-ไดขอมูลเรื่องระบบและวิธีการบรหิารยารวมกับแหลงฝกปฏิบัต ิ

-ทบทวนความรูในการบริหารยาท่ีถูกตอง 

-ทบทวนทักษะในการบริหารยาดวยตนเอง 

มอบหมายหนาท่ีการ

บริหารยาไดเหมาะสมกับ

ศักยภาพของนักศึกษา 

สรางความ

ตระหนัก 

เตรียมความพรอมของตนเองในการบริหาร

ยาโดย 

-ศึกษาความรูเก่ียวกับยาท่ีไดรับมอบหมาย

ใหบริการ 

-ทบทวนข้ันตอนและวิธีการบริหารยา 

ไมพรอม พรอม 

-ไมอนุญาตให

นักศึกษาฝก

ปฏิบัติบรหิารยา 

-ใหคําแนะนํา/

ตักเตือน/

ชวยเหลือเพ่ือให

นักศึกษามีความ

พรอม 

-มอบหมาย

หนาท่ีเมื่อ

นักศึกษามีความ

พรอม 

-กํากับดูแลการบริหารยาของนักศกึษาทุก

ข้ันตอนอยางใกลชิด 

-ดําเนินการใหมีการตรวจสอบความ

ถูกตองของการเตรียมยา ท้ังชนิด ขนาด 

เวลา และวิถีทางท่ีจะใหซ้ํา กอนไดยาแก

ผูปวย 

-ซักซอมความเขาใจกับนักศึกษากอนใหยา

แกผูปวยจริง 

-กํากับ ดูแลใหนักศึกษาบริหารยาตาม

ข้ันตอนท่ีถูกตอง 

-ตรวจสอบใหนักศึกษาบันทึกการบริหาร

ยาลงในแผนบันทึกของแหลงฝกปฏิบัติ

อยางถูกตอง 

-ย้ําใหนักศึกษารายงานขอมูลเก่ียวกับการ

บริหารยาแกพยาบาลประจําการทุกคร้ัง

กอนลงจากการปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบยาท่ีตองบริหารแกผูปวยตามระบบ

การบริหารยาของแหลงฝกปฏิบัต ิ

- ตรวจสอบชนิดและขนาดของยาท่ีจะใชกับ

ผูปวยแตละรายไดถูกตอง และดําเนินการใหมี

การตรวจสอบซ้ําโดยอาจารยหรือพยาบาล

ประจําการ 

- เตรียมยาโดยยึดหลักปราศจากเช้ือภายใตการ

กํากับดูแลของอาจารย หรือพยาบาลประจําการ 

- ยึดหลัก 7R  

( right (drug, dose, route, time, 

reason, person &documentation) ในการ

บริหารยาอยางเครงครัด 

-บันทึกการบริหารยาลงในแผนบันทึกการใหยา

ของแหลงฝกปฏิบัต ิ

-รายงานขอมูลเก่ียวกับการบริหารยาแก

พยาบาลประจําการทุกครั้งกอนลงจากการฝก

 

ใหขอมูลยอนกลับแกนักศกึษา เพ่ือ

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

นําขอมูลยอนกลับท่ีไดรับไปพัฒนาปรับปรุง

การปฏิบัติงานของตนเอง 

ประเมินความพรอมของนักศึกษาดานความรู ดาน

รางกาย และจติใจ กอนบริหารยา 

ชว
งป

ฐม
นิเ

ทศ
 

กอ
นก

าร
บร

ิหา
รย

า 
ระ

หว
าง

กา
รบ

ริห
าร

ยา
 

หลั
งก

าร
บริ

หา
รย

า 
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แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเม่ือมีอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิก 

 
1. ระยะเวลาการรายงานอุบัติการณ 

1.1. นักศึกษาตองรายงานการเกิดอุบัติการณทันทีท่ีสามารถกระทาได ใหอาจารยผูสอนทาง 
คลินิกทราบ 

1.2. อาจารยผูสอนทางคลินิกตองรายงานการเกิดอุบัติการณใหแหลงฝกปฏิบัติงานทราบ 
ทันทีท่ีสามารถกระทําได และรายงานการเกิดอุบัติการณใหผูรับผิดชอบของคณะฯ ตามข้ันตอนทันทีท่ี 
สามารถกระทําได 

 
2. การบันทึกรายงานอุบัติการณ 

2.1. ใหนักศึกษาเปนผูรายงานการเกิดอุบัติการณเม่ือเกิดอุบัติการณท่ีอาจกอหรือกอใหเกิด
ผลกระทบตอ 

ผูปวย/ผูใชบริการตั้งแตระดับ D ข้ึนไป และเม่ือเกิดอุบัติการณท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอผูใหบริการทุกครั้ง โดย
บันทึกในแบบรายงานอุบัติการณของคณะฯ ผานอาจารยผูสอนทางคลินิกและเสนอคณะฯ ตามลําดับข้ันตอน 

2.2. บันทึกรายงานโดยไมระบุชื่อบุคคล แตบันทึกโดยใชรหัสประจําตัวนักศึกษา และเลขท่ี
โรงพยาบาล 

ผูใชบริการแทน 
2.3. บันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณตอแหลงฝกปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของแหลงฝก

ปฏิบัติงาน 
2.4. อาจารยผูสอนทางคลินิกตรวจสอบใหบันทึกรายงานทุกฉบับมีขอมูลถูกตอง และตรงกัน 

3. การวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางปองกัน 
3.1. กําหนดใหอาจารยผูสอนทางคลินิกประชุมรวมกับแหลงฝกปฏิบัติงานเพ่ือวิเคราะหหา

สาเหตุ และหา 
แนวทางปองกันความผิดพลาดซํ้า 

3.2. หลังดาเนินการวิเคราะหสาเหตุและหาแนวทางปองกันความผิดพลาดซํ้ารวมกับแหลง
ฝกปฏิบัติงาน 

แลว ใหอาจารยผูสอนรายงานใหคณะฯ ทราบดวย 
4. การดูแลนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากอุบัติการณ 

4.1. กําหนดใหอาจารยผูสอนทางคลินิกประสานงานกับแหลงฝกปฏิบัติงานในเบื้องตน เพ่ือ
พิทักษสิทธิท่ี์ 

นักศึกษาพึงไดรับ กรณีเกิดอุบัติการณท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอผูใหบริการ 
4.2. หลังจากดาเนินการประสานงานเบื้องตนอาจารยผูสอนสงตอขอมูลใหคณะฯ เพ่ือ

ประสานงานกับ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของกรณีท่ีนักศึกษาจาเปนตองไดรับการดูแลตอเนื่องตอไป 

4.3. กรณีท่ีนักศึกษาจาเปนตองไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง อาจารยผูสอนควรเปนบุคคล
แรกในการ 

ติดตามนักศึกษา และรายงานผลการติดตามนักศึกษาใหผูเก่ียวของทราบตามข้ันตอน 
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4.4. กรณีท่ีอาจารยผูสอนไมสามารถติดตามดูแลนักศึกษาอยางตอเนื่องได ใหแจงคณะฯ 
รับทราบตาม 

ข้ันตอน เพ่ือสงตอใหผูเก่ียวของติดตามดูแลนักศึกษาตอไป 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูเม่ือเกิดอุบัติการณ 

5.1. เม่ือเกิดอุบัติการณ ควรจัดใหมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยสรางบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

ท่ีสรางสรรค ไมกลาวโทษ เพ่ือใหทุกคนตระหนักและระมัดระวังไมใหเกิดอุบัติการณ 
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ภาคผนวก 
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โครงการจัดการความรู 
เรื่อง การควบคุมอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ  2562  ณ หองเรียนช้ัน 1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
*********************** 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดการความรู เรื่องการควบคุมอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผดิพลาดของ 
  นักศึกษา 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการการจัดการความรู 
3. ประเภทโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร 
4. หลักการและเหตุผล 

วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติงานเก่ียวของกับชีวิตมนุษย จึงจาเปนตองผานการสั่งสม
ประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาลจนสามารถปฏิบัติไดคลองแคลว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
ม่ันใจวาพยาบาลผูสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลบนพ้ืนฐานของความรูทักษะและประสบการณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงในการฝกใหนักศึกษาเกิดประสบการณนั้นจาเปนตองใชการฝกในสถานการณจริงบน
คลินิกภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศและ/หรือพยาบาลผูปฏิบัติการ แตเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลนั้น
ประสบการณนอย ในขณะท่ีอาจารยนิเทศแมจะมีไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานแตในบางชวงเวลาไมอาจกากับ
ดูแลอยางใกลชิดไดโดยตลอด ความผิดพลาดของนักศึกษามักเกิดข้ึนในเสี้ยววินาที ทาใหในแตละปไดมีรายงาน
การเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษาอยูเปนระยะๆ ท่ีสงผลตอความปลอดภัยของ
ผูใชบริการ และ/หรือของนักศึกษาท่ีผานมาฝายวิชาการไดมีความพยายามในการแกไขปญหาความผิดพลาด
ของการปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษามาโดยตลอด ท้ังการรายงานผลอุบัติการณท่ีเกิด การวิเคราะหและ
หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี การเนนย้ํา
ความสําคัญและขอความรวมมือในการกวดขันดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดผานผูแทนกลุมวิชา รวมถึง
ประสานงานผูแทนแหลงฝกในการเขารวมใหขอมูลท่ีจําเปนในการปฐมนิเทศนักศึกษากอนการข้ึนฝกปฏิบัติ
ทางคลินิก ท้ังนี้ยังพบวาปญหาท่ีเกิดยังคงมีอยูเปนระยะๆ  คณะกรรมการการจัดการความรูเล็งเห็น
ความสําคัญในการแกไขปญหาอยางจริงจังและตรงจุดโดยใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการหาแนวทาง
ควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษาจึงไดรวมกับคณะกรรมการจัดการ
ความรูจึงเห็นชอบใหใชการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนให
คณาจารยผูมีประสบการณไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ ในประสบการณการนิเทศนักศึกษาทาง
คลินิก เพ่ือรวบรวมความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆเชนเอกสารแนวปฏิบัติท่ีดี และนํามา
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยคณาจารยสามารถเขาถึงได สงผลใหนําไปสูการพัฒนาการนิเทศนักศึกษาทางคลินิก
ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีประสิทธิภาพ สงผลตอความปลอดภัยของผูใชบริการ และนักศึกษา อันจะสงผลตอ
ภาพลักษณของคณะตอไป 
 
5. การนําขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากโครงการ/กิจกรรมในปท่ีผานมามาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนิน
โครงการในครั้งนี ้(ถามี) –ไมมี- 
 
6. วัตถุประสงคของโครงการ 

6.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณาจารยท่ีมีประสบการณตรงจากการนิเทศนักศึกษาทางคลินิกและ 
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ผูแทนแหลงฝกปฏิบัติงาน 

6.2 เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บความรู ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีดีจากคณาจารยท่ีมีประสบการณในการการ 

นิเทศนักศึกษาทางคลินิก ผูแทนแหลงฝกปฏิบัติงานและนํามาจัดทําเปนแนวทางการควบคุมการเกิด
อุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 
 
7. ตัวช้ีวัดประเมินผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

7.1 จํานวนวิชาท่ีไดนําแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของ 
นักศึกษาไปใชในการนิเทศทางคลินิกในระดับปริญญาตรีทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในคณะฯ 

7.2 จํานวนอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษาภายหลังการเผยแพรแนว 
ทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาด 

7.3 จํานวนคณาจารยท่ีมีประสบการณการนิเทศนักศึกษาทางคลินิกของคณะพยาบาลศาสตรระดับ 
ปริญญาตรี ทุกกลุมวิชาท่ีมีกระบวนวิชาท่ีมีการปฏิบัติทางคลินิกเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
8. เปาหมายวัดความสําเร็จตามตัวช้ีวัด (ขอ 7) 

8.1 ทุกกระบวนวิชาท่ีมีการปฏิบัติงานทางคลินิก ไดนําแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณการ 
ปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษาไปใชในการนิเทศทางคลินิกในทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในคณะฯ 

8.2 อุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษาไมมีหรือลดลง 
8.3 คณาจารยท่ีมีประสบการณการนิเทศนักศึกษาทางคลินิกของคณะพยาบาลศาสตร ระดับ 

ทุกกลุมวิชาท่ีมีกระบวนวิชาท่ีมีการปฏิบัติทางคลินิกเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไมนอยกวากลุมวิชาละ 
3 คน 

8.4 ไดเอกสารแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก 
 
9. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ) 

ประเมินจากการเผยแพรแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาด
ของนักศึกษา จํานวนวิชาท่ีมีการนาแนวปฏิบัติท่ีดี ไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและจํานวน
อุบัติการณท่ีเกิดข้ันภายหลังการเผยแพรแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณ 
 
10. วัน เวลา และสถานท่ี 

10.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันท่ี 5 กุมพาพันธ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุม
ขุนแผนชั้น 9โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

10.2 ประชุมทีมดําเนินงานจัดการความรูเพ่ือสรุปประเด็นและจัดทําเอกสาร และแนวทางการควบคุม
การเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา วันท่ี 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-
12.00 น. 
 
11. วิทยากร 

11.1 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน 
1.1.2 ประธานกรรมการ 
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11.3  คณาจารยท่ีมีประสบการณตรงในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก และการควบคุมการเกิด
อุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา จํานวน 6 คน 

11.4  ตัวแทนแหลงฝกจํานวน 10 คน 
 
12. ผูเขารวมโครงการ 

12.1 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร จานวน 1 คน 
12.2 คณาจารยท่ีมีประสบการณตรงในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก และการควบคุมการเกิด

อุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา จํานวน 5 คน 
12.3 ตัวแทนแหลงฝก จํานวน 5 คน 
12.3 คณาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร ประมาณ 10 คน 
12.4 คณะกรรมการจัดการความรู   4 คน 

 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 เกิดวัฒนธรรมและบรรยากาศของคณะพยาบาลศาสตรในการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
13.2 คณาจารยมีความรูความเขาใจและทักษะในการทํากิจกรรม KM 
13.3 คณาจารยมีแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของ 

นักศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก 
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กําหนดการโครงการจัดการความรู 
เรื่อง การควบคุมอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 

วันท่ี 5 กุมพาพันธ 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ หองประชุมขุนแผนชั้น 9โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ************************************ 
 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 
13.15-13.30 น.  ลงทะเบียน โดย คณะกรรมการการจัดการความรู 
13.30-13.40 น.  ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น 

การควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 
โดย ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู 

13.40-14.30 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงาน 
ทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 
โดย รองคณบดีฝายวิชาการ 
คณาจารยท่ีมีประสบการณตรงในการจัดการเรียนการ 
สอนทางคลินิก และการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทาง 
คลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 
ตัวแทนจากแหลงฝก 
คณะกรรมการการจัดการความรู 

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
14.45-15.35 น.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการควบคุมการเกิดอุบัติการณการปฏิบัติงานทาง 
   คลินิกผิดพลาดของนักศึกษา  
15.30-16.00 น.  สรุปประเด็นและจัดทาเอกสารแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณการ 
   ปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 
   โดย ประธานกรรมการความเสี่ยง/คณะกรรมการการจัดการความรู 
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รายช่ือผูเขารวมโครงการจัดการความรู 
เรื่องการควบคุมอุบัติการณการปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา 

วันท่ี 5 กุมพาพันธ 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ หองประชุมขุนแผนชั้น 9โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

ผูแทนจากแหลงฝก 

1.คุณฉันทนา ปลองเจริญ 

2.คุณณัฐศริน ปนพัชร 

3.นางขนิษฐา พันธุสุวรรณ 

4.นางรสริน  วรรณจิรวิไล 

5.วันทนา ฐิติลักษณวัฒนา 

อาจารยคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร.ณัฐธยาน  ภิรมยสิทธิ ์
รศ.เรณู   อาจสาล ี 
ผศ.มยุรี                แกวจันทร 
ผศ.ศรีสุรางค พัฒธนานุรักษ 
อ.มาลิน ี ปนดี 
ผศ.อัญชลี นวลคลาย 
ผศ.อรุณ นุรักษเข   
อ.ณัฏฐฉวี ออกซู 
ผศ.ศรีสุรางค พัฒนธนานุรักษ 
อ.ดร.วรรณกร ศรีรอด 
รศ.พัชรี  ตันศิริ 
อ.ดร.สุภาพร นันตินันทตระกูล 
นวรัตน พระเทพ 
อ.สมรทิพย วิภาวนิช 
อ.สมพร ลอยความสุข 
อ.ณัชชนน ผุยนวล 
ผศ.ดร จารีศรี กุลศิริปญโญ 
รศ.ลาวัณย ผลสมภพ 
อ.อัมพร สัจจะวีรวรรณ 
อ.ดรขวัญสุมานา พิณราช 
อ.ฉัตรสิริ 
อ.มยุรี 

ฉัตรภูติ 
เชาวปรีชา 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 
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แนวทางปฏิบัติเม่ือบุคลากรไดรับอุบัติเหตจุากเข็ม 

/ของมีคมหรือสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง 

ขณะปฎิบัติงาน 

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

 จังหวัดสพุรรณบรีุ 
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