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KM ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
ครั้งที่ 2/2562
Theme: Reducing Medical Errors with Simulation
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้อง 303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เรื่อง Simulation And Medication Errors in Medical Students
ภาควิชาการพยาบาลรากฐานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Reducing Medical Errors
with Simulation; Simulation and Medication Errors in Medical Students” โดยอาจารย์ ธั ญ ยรั ช ต์
องค์มีเกียรติเป็นผู้นํากิจกรรม รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพรเป็นคุณอํานวย และผู้ช่วยอาจารย์อภิรฎี
พิมเสนเป็นคุณลิขิต ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
จากการศึกษาเรื่องช่วงปี ค.ศ.2010-2015 พบความคลาดเคลื่อนทางการบริหารยาถึงร้อยละ 37-51
จาก Adverse Events ภายในโรงพยาบาล ซึ่งความคลาดเคลื่อนทางการบริหารยานั้นนําไปสู่ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักพบว่ามาจากความผิดพลาดในการบริหารยาและการไม่ทําตามนโยบายในการบริหารยา
การศึ ก ษานี้ ทํ า ในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ แม่ แ ละเด็ ก ขนาด 500 เตี ย ง โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การศึกษามีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเภสัชกรเทคนิค (Pharmacy Technician) เพื่อเพิ่มความตระหนัก
ของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากระบบการใช้ยาของโรงพยาบาล
จึงสร้าง Medication Errors Room เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลเข้าร่วมสถานการณ์ที่ทีมสหสาขาเป็นผู้
ร่วมกันคิดทั้งหมดกว่า 30 สถานการณ์ และให้ผู้เข้าร่วมวิจัย ระบุสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่นําไปสู่ความผิดพลาดได้
รวมถึงตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมวิจัย ผลพบผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถระบุความเสี่ยง
หรือความผิ ดพลาดในการบริหารยาได้ร้ อยละ 67.5 ประเด็ นที่ผู้ เข้ าร่ วมวิ จัย ระบุไ ด้น้อยที่ สุด ได้ แ ก่ การ
ตกตะกอนของสารน้ําบริเวณ Y-site และผู้เข้าร่วมวิจัยพบว่าการเข้าร่วมวิจัยสามารถเพิ่มทักษะการระบุความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารยาได้ร้อยละ 97.8 และร้อยละ 84.4 ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารยาของ
ตนเอง
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. การสร้ า ง Medication Errors Room สามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ Simulation learning
(Simman) ที่มีอยู่แล้วได้สามารถเพิ่มความตระหนักและลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด
ในการบริ ห ารยาได้ อาจารย์ ป ระจํ า กลุ่ ม ที่ ส อนเกี่ ย วกั บ Lab ควรจํ า ลองสถานการณ์ ที่ เ กิ ด
medication errors เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลีนิก
2. การกําหนดวัตถุประสงค์และการวัดผลลัพธ์ในการใช้ Medication Errors Room และ Simman
ต้องชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกัน
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3. ประเด็ น สํ า คั ญ สํ า หรั บ การเรี ย นการสอนเรื่ อ งยาในนั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้
เกี่ยวกับเภสัชวิทยา การบริหารยาสําหรับพยาบาล การคํานวณยา และการคลาดเคลื่อนทางยา
4. ก่อนการฝึกการฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย นักศึกษาควรมีความรู้และได้รับการฝึกในเรื่อง การ
บริหารยาโดยใช้หลัก 7 Right , Medical-Use Process , Medication Errors, Adverse Effect,
Side effect
5. การเรียนการสอนในนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องยาก่อนฝึกปฏิบัติจริงของภาควิชาฯ ปัจจุบันมี
แต่หัวข้อ Medical-Use Process ตามมาตรฐาน , Adverse Effect, Side effect ควรมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้ น สถานการณ์ เรื่ อ ง ความเสี่ ย งหรื อ การบริ ห ารยาผิ ด พลาดเพิ่ ม ขึ้ น โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ น
ห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
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