


ความคาดหวงั
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2. เขา้ใจความส าคญัของ Patient & Personal Safety Goal
3. สามารถน า SIMPLE ไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพ

การดแูลผูป่้วยได้
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ดราม่าสนั่นเน็ต ! ญาติโวยหมอปล่อยให้คนไข้รอนานจนตาย ตั้งแต่ตีหนึ่งถึง
หกโมงเช้า ชี้หมอควรมีจรรยาบรรณในการรักษาคนไข้มากกว่านี้ (20 มีค 58)



• ฟ้องหมอ-รพ. เรียก 31.2 ลา้น แม่ตายขณะท่ีลูกนอ้ยรอด
• แม่ลูกอ่อน! จ่อฟ้องหมอลืมผา้ก๊อตในทอ้งหลงัไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ
• ศาลฎีมีค าสัง่ รพ.ดงั จ่ายเกือบ 10 ลา้น ท าคลอดเมียเส่ียตาย ขณะท่ีสามีคนตาย

หวงัใหค้นไขร้ายอ่ืนใชเ้ป็นแสงสวา่ง ใหแ้พทยต์ระหนกัและมีความรับผดิชอบ
มากข้ึน







What is Patient Safety

ความปลอดภยัของผู้ป่วยคอือะไร



To Error Is Human

To Err Is Human: Building a Safer Health System, National Academy of Sciences.





The National Patient Safety Foundation



Types of Errors

Diagnostic

• Error or delay in diagnosis 

• Failure to employ indicated tests 

• Use of outmoded tests or therapy 

• Failure to act on results of monitoring or testing

Leape, Lucian; Lawthers, Ann G.; Brennan, Troyen A., et al. 
Preventing Medical Injury. Qual Rev Bull. 19(5):144–149, 1993. 



Types of Errors

Treatment

• Error in the performance of an operation, procedure, or test 

• Error in administering the treatment 

• Error in the dose or method of using a drug 

• Avoidable delay in treatment or in responding to an abnormal test 
Inappropriate (not indicated) care

Leape, Lucian; Lawthers, Ann G.; Brennan, Troyen A., et al. 
Preventing Medical Injury. Qual Rev Bull. 19(5):144–149, 1993. 



Types of Errors

Preventive

• Failure to provide prophylactic treatment 

• Inadequate monitoring or follow-up of treatment 

Other

• Failure of communication 

• Equipment failure 

• Other system failure

Leape, Lucian; Lawthers, Ann G.; Brennan, Troyen A., et al. 
Preventing Medical Injury. Qual Rev Bull. 19(5):144–149, 1993. 



การลดความเสี่ยงของอันตรายที่หลีกเลี่ยงได้ 

ซึ่งสัมพันธ์กับการบริการสุขภาพ 

ให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด ที่จะยอมรับได้

Patient Safety



การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของการบริการสุขภาพแผนปัจจุบัน

น าไปสู่ผลการรักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

แต่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามมาด้วย



• มหีลักฐานเป็นจ านวนมากทีแ่สดงให้เหน็ว่า 

มีผู้ป่วยจ านวนไม่น้อย ไดรั้บผลเสียจากการรักษาพยาบาล 

ส่งผลใหทุ้พพลภาพอย่างถาวร 

ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

นอนรักษาตวัในโรงพยาบาลนานขึน้ 

และ บางรายถึงกับเสียชีวิต
• ในช่วงสบิปีทีผ่่านมา เราได้เรียนรู้ว่า

เหตุการณท์ีไ่ม่พงึประสงคเ์กิดขึน้ได้ โดยไม่ตัง้ใจทีจ่ะท าร้ายผู้ป่วย 

แตเ่กิดขึน้เน่ืองจาก ความซับซ้อนของระบบการบริการสุขภาพ



• เมื่อผู้ใหบ้ริการประกอบไปดว้ยบุคลากรหลายฝ่าย 

( แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล เภสัชกร โภชนากร
นักสังคมสงเคราะห ์และบุคลากรอืน่ๆ )

จงึเป็นการยากทีจ่ะม่ันใจถงึการดแูลทีป่ลอดภยัได้

ถ้าระบบที่ถูกออกแบบ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่าง

ผู้ให้บริการสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยด้วยกัน
ไม่ ครบถ้วน และ ทันเวลา 



ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน

สามารถปรับปรุงการดูแลให้ปลอดภัยมากขึ้นได้ 

โดยการสนับสนุนให้ผู้ป่วย และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม

ด้วยท่าทีที่แสดงความเคารพ 



• การตรวจสอบ วิธีการปฏิบัตติ่างๆ

• การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด 

• การสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพกับคนอื่นในทีม 

กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมกับลดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
• การรายงาน และ การวิเคราะห์ความผิดพลาด

ท าให้สามารถระบุปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของความผิดพลาด
• การเข้าใจปัจจัยที่น าไปสู่ความผิดพลาด

เป็นเรื่องส าคัญ ที่จะช่วยให้คิดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลง

ที่จะน าไปป้องกันความผิดพลาดนั้น



• การตั้งเป้าหมายเพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัความปลอดภยั 

เราจะค านึงถึงสิ่งท่ีเราจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ

• การหาเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย 

ข้ึนกบับริบท และ ปัญหาตา่ง ๆ ของโรงพยาบาลนั้น ๆ

• การหาเป้าหมายความปลอดภยั 

จะช่วยใหโ้รงพยาบาลสามารถจดัสรรทรพัยากร 

และ สรา้งกระบวนการท่ีส าคญัข้ึนมาจดัการกบัปัญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ

Patient Safety Goals –PSG



คือการสรุปบทเรียนแนวทางปฏิบตัิท่ีไดผ้ล

มีค าตอบท่ีผ่านการทดสอบมาแลว้จ  านวนหน่ึง

(Evidence Base)

เพื่อใหโ้รงพยาบาลตา่งๆ

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัตนเอง

โดยเสียเวลาลองผิดลองถูกนอ้ยลง

Patient Safety Solutions



What is Personal Safety

ความปลอดภยัของผู้ปฏบิัตงิานคอือะไร



https://www.dailynews.co.th/crime/746461

https://www.dailynews.co.th/crime/746461








“an individual’s ability to go about their everyday 
life free from the threat or fear of psychological, 

emotional or physical harm from others.”

Personal Safety

การที่บุคคลจะใช้ชีวิตประจ าวันได้
โดยปราศจาก การคุกคาม หรือ ความหวาดกลัว 

ต่อการเกิดอันตรายทาง จิตใจ , อารมณ์ , หรือ ทางกายภาพ



เป็นการตั้งเป้าหมาย 

เพื่อให้มีการเตรียมการจัดหาเครื่องมือที่จ าเป็น 

เพื่อให้บุคลากรสามารถรับรู้

สถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย 

เพื่อลด หรือ ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเอง

Personal Safety Goals



Patient & Personal Safety Goals : (SIMPLE)2











เป็นเครื่องมือคุณภาพท่ีใชวิ้เคราะห์

ความแตกตา่งระหว่างสิ่งท่ีปฏิบตัิจริง 

กบัสิ่งท่ีเป็นขอ้แนะน าทางวิชาการ

แลว้พยายามลดความแตกตา่งนั้นลง 

SIMPLE :Gap Analysis 



Gap Analysis : SIMPLE

มุ่งเน้นท่ี action
(วิธีท ำจริงเพ่ือให้ได้ผลจจริง)
มำกกว่ำกำรท ำ guideline

มีอิสระท่ีจะเจือก
ว่ำสำมำรถท ำอะไรได้ทนัที

Action PlanDesired Practice
Current/Actual

Practice
Recommendation

ข้อแนะน ำจำก SIMPLE
หรือข้อมจูวิชำกำรอ่ืน

ส่ิงท่ีปฏิบติัจริง
ในปัจจบุนั

คยุกนัเจ่น-เหน็ของจริง

GAP

Medical Review
Trigger
Tracer



Definition
คือการติดเชื้อที่เกิดหลังการผ่าตัด โดยแบ่งชนิดของการติดเชื้อเป็น

1. Superficial incisional ในกรณีที่ติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของแผล
ผ่าตัด ภายใน 30 วันหลังผ่าตัด

2. Deep incisional การติดเชื้อชั้นที่ลึกลงมาถึงพังพืด (Fascia) กล้ามเนื้อ (Muscle) 
ภายใน 30 หรือ 90 วันตามชนิดการผ่าตัด และ

3. Organ/Space การติดเชื้อในอวัยวะหรือช่องต่างๆของร่างกายบริเวณเปิดแผลผ่าตัด 
หรือ ได้มีการ manipulated ระหว่างผ่าตัด ภายใน 30 หรือ 90 วันตามชนิดการ
ผ่าตัด และวินิจฉัยตามเกณฑ์ (Criteria) อ้างอิงจาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค 
(Center for Disease Control and Prevention; CDC)

S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention



Goal
ป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัด

Why
การติดเชื้อที่ตาแหน่งผ่าตัดเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ส าคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรงต่อผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนาน เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพ่ิมขึ้น 
หากการติดเชื้อเกิดจากเชื้อดื้อยาหรือเชื้อที่มีความรุนแรง อาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องสูญเสีย
อวัยวะ เกิดความพิการอย่างถาวร จนถึงขั้น เสียชีวิตได้

S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention



Process

กิจกรรมที่โรงพยาบาลควรด าเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัด

ประกอบด้วย

• การก าหนดนโยบายในการป้องกันและการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัด

• การจัดท าแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อที่ตาแหนง่ผ่าตัดตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์และ เผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

• การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดทั้ง ขณะผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลและ
การเฝ้าระวังหลังจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังการเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อชั้นตื้นหลังผ่าตัดที่ไม่ได้ใส่อวัยวะเทียมเป็นเวลา 30 วัน การติดเชื้อลึกถึงชั้น
เนื้อเยื่อพังผืด หรือ กล้ามเนื้อ จะติดตาม 30 หรือ 90 วัน แล้วแต่ชนิดของการผ่าตัด 
(อ้างอิง CDC) ในกรณีที่ใส่อวัยวะเทียมติดตามนาน 90 วัน และรายงานข้อมูล
อุบัติการณ์การติดเชื้อที่ตาแหนง่ผ่าตัดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention



Process
• การก าหนดแนวทางการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์

• การก าหนดแนวปฏิบัติในการท าให้เครื่องมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ประเมิน
ประสิทธิภาพกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ

• การก าหนดแนวปฏิบัติการท าความสะอาดและการท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
ประเมินระบบการไหลเวียนอากาศในห้องผ่าตัด

• การประเมินการปฏิบัติของบุคลากรตามแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ........

S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention



3.    ให ้prophylactic antibiotic เฉพาะเม่ือมีขอ้บ่งช้ี โดยเลือก

ใหเ้หมาะสมกบัเช้ือท่ีมกัจะพบบ่อยส าหรบัการผ่าตดันั้นๆ  

โดยใหท้างหลอดเลือดด าในเวลาท่ีท าใหมี้ระดบัยาใน

ซีรัม่ และ เน้ือเยือ่สูงพอส าหรบัก าจดัเช้ือโรค (bactericidal 

concentration) เม่ือขณะลงมีดผ่าตดั  

ใหร้กัษา therapeutic level ของยาไวต้ลอดการผ่าตดั

และหลงัผ่าตดัเสรจ็ส้ินอีก 2-3 ชัว่โมง

ส าหรบัการผ่าตดัคลอดท่ีมีความเสี่ยงสูง จะให้

antibiotic ทนัทีหลงัจาก clamp สายสะดือ

Recommendation

Gap Analysis : SSI



- มีการให ้prophylactic antibiotic โดย Surgeon จะใหก่้อนสง่ผูป่้วยมา

หอ้งผ่าตดั  ( ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน และไม่มีการก าหนด antibiotic ที่

เหมาะสมส าหรบัการผ่าตดัแตล่ะประเภท ข้ึนกบัแพทยเ์จา้ของไข ้ )

- กรณีผ่าตดันานจะมีการให ้Antibiotic ขณะผ่าตดัได ้เพื่อใหร้ะดบัยา

สูงพอ (ขาดขอ้มูลสนบัสนุน ) 

- การใหย้าในผูป่้วยผ่าตดัคลอดที่มีความเสี่ยงสูงจะใหย้าก่อนเขา้

ผ่าตดัตั้งแตห่อ้งคลอด

- ไม่มีการประเมินผล

Gap Analysis : SSI

Actual  Practice



3.ให ้prophylactic antibiotic เฉพาะเม่ือมีขอ้

บ่งช้ี โดยเลือกใหเ้หมาะสมกบัเช้ือท่ีมกัจะ

พบบ่อยส าหรบัการผา่ตดันั้นๆ  

โดยใหท้างหลอดเลือดด าในเวลาที่ท  าให้

มีระดบัยาในซีรัม่ และ เน้ือเยือ่สูงพอ

ส าหรบัก าจดัเช้ือโรค (bactericidal 

concentration) เม่ือขณะลงมีดผ่าตดั  

ใหร้กัษา therapeutic level ของยาไว้

ตลอดการผา่ตดัและหลงัผา่ตดัเสรจ็สิ้ นอีก 

2-3 ชัว่โมง

ส าหรบัการผา่ตดัคลอดที่มีความเสี่ยงสูง

จะให ้antibiotic ทนัทีหลงัจาก clamp สาย

สะดือ

Recommendation

Gap Analysis : SSI

- มีการให ้prophylactic antibiotic โดย

Surgeon จะใหก้่อนสง่ผูป่้วยมาหอ้งผ่าตดั

(ไม่มีแนวทางที่ชดัเจน และไม่มีการก าหนด 

antibiotic ที่เหมาะสมส าหรบัการผา่ตดัแตล่ะ

ประเภท ข้ึนกบัแพทยเ์จา้ของไข ้)

- กรณีผ่าตดันานจะมีการให ้Antibiotic ขณะ

ผ่าตดัได ้เพื่อใหร้ะดบัยาสูงพอ (ขาดขอ้มูล) 

- การใหย้าในผูป่้วยผา่ตดัคลอดที่มีความ

เสี่ยงสูงจะใหย้าก่อนเขา้ผา่ตดัตั้งแตห่อ้ง

คลอด

- ไม่มีการประเมินผล

Actual  Practice



- มีการให ้prophylactic antibiotic โดย Surgeon จะใหก่้อนสง่ผูป่้วยมา

หอ้งผ่าตดั  ( ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน และไม่มีการก าหนด antibiotic ที่

เหมาะสมส าหรบัการผ่าตดัแตล่ะประเภท ข้ึนกบัแพทยเ์จา้ของไข ้ )

- กรณีผ่าตดันานจะมีการให ้Antibiotic ขณะผ่าตดัได ้เพื่อใหร้ะดบัยา

สูงพอ (ขาดขอ้มูลสนบัสนุน ) 

- การใหย้าในผูป่้วยผ่าตดัคลอดที่มีความเสี่ยงสูงจะใหย้าก่อนเขา้

ผ่าตดัตั้งแตห่อ้งคลอด

- ไม่มีการประเมินผล

Actual  Practice

Gap Analysis : SSI

GAP



Gap Analysis : SSI

GAP

-มีแนวทางการให ้prophylactic 

antibiotic ที่ชดัเจน 

-มีการก าหนด antibiotic ที่เหมาะสม

ส าหรบัการผ่าตดัแตล่ะประเภท

-มีมาตรการในการส่งเสรมิใหมี้การ

ปฏิบตัติามที่ก าหนด 

-มีการประเมินผล

Desired  Practice

- มีการให ้prophylactic antibiotic โดย

Surgeon จะใหก้่อนสง่ผูป่้วยมาหอ้งผ่าตดั

(ไม่มีแนวทางที่ชดัเจน และไม่มีการก าหนด 

antibiotic ที่เหมาะสมส าหรบัการผา่ตดัแตล่ะ

ประเภท ข้ึนกบัแพทยเ์จา้ของไข ้)

- กรณีผ่าตดันานจะมีการให ้Antibiotic ขณะ

ผ่าตดัได ้เพื่อใหร้ะดบัยาสูงพอ (ขาดขอ้มูล) 

- การใหย้าในผูป่้วยผา่ตดัคลอดที่มีความ

เสี่ยงสูงจะใหย้าก่อนเขา้ผา่ตดัตั้งแตห่อ้ง

คลอด

- ไม่มีการประเมินผล

Actual  Practice



Gap Analysis : SSI

-มีแนวทางการให ้prophylactic antibiotic ที่ชดัเจน 

มีการก าหนด antibiotic ที่เหมาะสมส าหรบัการผ่าตดัแตล่ะประเภท  

-มีมาตรการในการส่งเสรมิใหมี้การปฏิบตัติามที่ก าหนด 

-มีการประเมินผล การให ้antibiotic โดยวิธีการตา่งๆ เช่น  

จากการเก็บขอ้มูลของหน่วยงาน  จากเวชระเบียน  

Desired  Practice



Action   Plan

มุ่งเน้นท่ี action
(วิธีท ำจริงเพ่ือให้ได้ผลจริง)
มำกกว่ำกำรท ำ guideline

• ก ำหนด Process owner
• ก ำหนด standard ท่ีใช้
• วำงนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำร

• วิธีปฏิบติั
• วิธีกำร monitor
• วิธีกำรปรบัปรงุผลลพัธ์

• Monitoring + ส่ือสำร
• improvement

Gap Analysis : SSI

-มีแนวทางการให ้prophylactic 

antibiotic ที่ชดัเจน 

-มีการก าหนด antibiotic ที่เหมาะสม

ส าหรบัการผ่าตดัแตล่ะประเภท

-มีมาตรการในการส่งเสรมิใหมี้การ

ปฏิบตัติามที่ก าหนด 

-มีการประเมินผล การให ้antibiotic 

โดยวิธีการตา่งๆ

Desired  Practice





How to make 

Personal Safety



To make Personal safety 

Keyword : การวางระบบป้องกันแบบมีส่วนร่วม

• Leader Responsibility

• Designing Reliable Systems

• Culture change & Creating a safety culture



สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากร

At-Risk Situations



ความรับผิดชอบของผู้น า
1. พิจารณากระบวนการท างานที่มีความเสี่ยง (At-Risk Situations)   

และ ก าหนดเครื่องมือ หรือ มาตรการป้องกัน และ จัดระบบการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ รู้ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ไม่
ปลอดภัย และ ระบบที่ไม่ปลอดภัย

2. เมื่อมีเจ้าหน้าที่เล่า หรือ แสดงความกังวลด้านความปลอดภัย ผู้น า
ระดับสูง เป็นตัวอย่างให้คนในองค์กร หยุด ฟัง และ ตรวจสอบข้อมูล
และ ด าเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้น

3. เป็นแบบอย่างให้ผู้ปฏิบัติงาน ในการน าความรู้ที่เหมาะสม และการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มาใช้กับความล้มเหลว และ ความผิดพลาด 
ของตัวเอง

Leader Responsibility



• มีการก าหนดให้ความปลอดภัย (safety) เป็นค่านิยมหลัก 
ผู้บริหารระดับสูง จนถึงเจ้าหน้าท่ีระดับต่าง ๆ ตระหนักว่า  
ในการท างานต้องยึดหลักความปลอดภัย

• ผู้น าในทุกระดับ สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัย
มีการแสดงออกอย่างชัดเจน ที่จะท าให้เกิดการดูแลความ
ปลอดภัย และ มีการพูดเตือน เมื่อมีคนท าพฤติกรรมใน
ลักษณะที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
• มีการเสริมพลังให้เจ้าหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย

ให้ตระหนักเรื่องปลอดภัยของตัวเอง และ ผู้ป่วย

ผู้น าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย



• ระบบที่เชื่อถือได้ จะต้องมีการสร้างขึ้นก่อน ที่จะคาดหวังให้มีการบริการ
ที่ปลอดภัย

ถ้าระบบ และ บริการสนับสนุน ท่ีออกแบบมาไม่ดี 
ถึงจะมีการฝึกอบรมจ านวนมาก, การเฝ้าระวังความผิดพลาด, 

การท างานหนัก หรือ มีคนเก่ง 
ก็ไม่สามารถท าให้การดูแลผู้ป่วย ดีได้

Designing Reliable Systems



สิ่งที่โรงพยาบาลจะต้องท า คือ 
การออกแบบระบบที่ง่าย มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติท างานได้โดยไม่ผิดพลาดทุกครั้ง 

Designing Reliable Systems

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องท า คือ
ปฏิบัติงานตามระบบที่ออกแบบ

รู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง และรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองท าด้วย



• พนักงานจะต้องได้รับการอบรมให้รู้ และ เข้าใจในงาน และ 
วิธีปฏิบัติอย่างละเอียด 

แต่ประสิทธิผลของการท างาน 
ที่ได้จากการฝึกอบรม ผ่านการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

มีผลไม่มากนัก 
• ต้องมีการทบทวนความรู้ , ขั้นตอนการปฏิบัติ และ การประเมิน

ความช านาญของเจ้าหน้าที่ (competence verified) บ่อย ๆ 
จะท าให้เจ้าหน้าที่คุ้นชินในการปฏิบัติ จนกลายเป็นนิสัย (habit) 

Designing Reliable Systems



การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม (Culture change)
• เป็นการเปลี่ยนแปลง ในทัศนคติและค่านิยมของกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมักจะเกี่ยวข้องกับ 
• การเปลี่ยนแปลงในวิธีการคิด ท่ีท าให้เกิดบรรทัดฐานของ

พฤติกรรมแบบใหม่

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
• ต้องมีปรับเปลี่ยนในกระบวนการ (Process change) 

ร่วมกับ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture change)

Culture change



Creating a safety culture

Time 
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Awareness
(ความตระหนกั ตอ้งมกีารกระตุน้จากภายนอก)

Recognition
(รูเ้องวา่เร ือ่งนีจ้ าเป็นตอ้งท า ไมต่อ้งมกีารกระตุน้จากภายนอก)

Top management support

Accountability
(ความรบัผดิชอบ ทีไ่มต่อ้งใหใ้ครบอก)

Culture



กิจกรรมกลุม่

• ให้เลือกปัญหาที่พบในโรงพยาบาล
• วางแผนในการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติในการดูแล

ผู้ป่วย และ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่



• เราจะ empower ให้บุคลากรรู้จัก และเข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัย ได้อย่างไร

• เราจะสร้าง awareness เรื่องต่างๆ ให้บุคลากร ได้อย่างไร

• เราจะ implement เรื่องความปลอดภัยในโรงพยาบาล ทั้ง
องค์กร ได้อย่างไร

• จะท าอย่างไรให้เกิด Continuous Quality Improvement

ถามตัวเองหากต้องการน าไปประยุกต์ใช้



ค าว่า “Goals” อาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความกดดันให้กับเรา  
ถ้าเป็นดังนั้นควรจะมองว่าเป็น “Guide”  

แล้วก็ใช้หลักลงไปดูของจริงในพื้นที่
ว่าเรามีโอกาสยกระดับความปลอดภัย

ในการดูแลผู้ป่วย และ ขอบุคลากรได้อย่างไร  
การตามรอยโดยใช้ประเด็นต่างๆ ใน SIMPLE 

จึงเป็นสิ่งที่สมควรท าอย่างยิ่ง 


