
แห่่งประเทศไทย และชมรมเครือข่่ายพยาบาลผู้้�ให่�สารน้ำำ�า

แห่่งประเทศไทย ร่วมกัับองค์กัรความร่วมมือระห่ว่างประเทศ

ข่องเยอรมัน้ำ (GIZ) บริษััท บี. บราวน์้ำ เมลซุุงเกัน้ำ เอจีี (B. Braun 

Melsungen AG) และสถาบัน้ำ Aesculap Academy จึีงได้�ร่วมกััน้ำ

ด้ำาเนิ้ำน้ำ “โครงการการพััฒนามาตรฐานความปลอดภััยในการ

ทำำางานให้้แก่บุุคลากรทำางการแพัทำย์ในประเทำศไทำย” ขึ่�น้ำ 

เพื�อส่งเสริมและพัฒน้ำามาตรกัารด้�าน้ำความปลอด้ภััยแก่ับุคลากัร

ทางกัารแพทย์ใน้ำโรงพยาบาลรัฐทั�วประเทศ ซึุ�งจีะช่วยยกัระดั้บ

มาตรฐาน้ำและสร�างแน้ำวทางกัารปฏิิบัติที�ดี้ด้�าน้ำความปลอด้ภััย 

เพิ�มคุณภัาพกัารให่�บริกัาร ลด้ต�น้ำทุน้ำและความเสี�ยงจีากักัารให่�

บริกัารทางสาธารณสุข่ข่องประเทศ

 อย่างไรก็ัตาม เพื�อเป็น้ำกัารส่งเสริมและสนั้ำบสนุ้ำน้ำกัาร

ทำางาน้ำให่�มีกัารด้ำาเนิ้ำน้ำกัารอย่างมั�น้ำคงและต่อเนื้ำ�อง ด้�วยเห่ตุนี้ำ� 

สถาบัน้ำรับรองคุณภัาพสถาน้ำพยาบาล (องค์กัารมห่าชน้ำ), องค์กัร

ความร่วมมือระห่ว่างประเทศข่องเยอรมัน้ำ (GIZ) ประจีำาประเทศไทย 

และ บรษัิัท บี. บราวน้ำ ์(ประเทศไทย) จีำากััด้ ร่วมจัีด้กัารอบรมเรื�อง 

“การเสริมสร้างศักยภัาพัให้้แก่ผู้้้บุริห้ารระดับุส้งของโรงพัยาบุาล

ในด้านมาตรฐานความปลอดภััยในการทำำางานของบุุคลากร

ทำางการแพัทำย์ ครั�งท่ำ� 2 (Strengthening Capacity Building 

of the Senior Hospital Management on Healthcare 

Personnel Safety, Phase II)” ณ ห่�องแกัรน้ำด้์ฮอลล์ 2 

โรงแรมรามากัาร์เด้น้ำ

 มาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำข่องบุคลากัร

ทางกัารแพทย์เป็น้ำตัวชี�วัด้คุณภัาพข่องมาตรฐาน้ำสาธารณสุข่ และ

เป็น้ำห่นึ้ำ�งใน้ำเป้าห่มายห่ลักัที�สำาคัญข่ององค์กัารอน้ำามยัโลกั (WHO) 

และรัฐบาลไทยที�จีะน้ำำาไปส่้กัารพัฒน้ำาระบบบริกัารสาธารณสุข่

อย่างยั�งยืน้ำ อย่างไรก็ัตาม ยังพบว่าความร้�ความเข่�าใจีข่องบุคลากัร

ผู้้�ปฏิิบัติกัารทางกัารแพทย์ใน้ำประเทศไทยเกีั�ยวกัับห่ลักัปฏิิบัติด้�าน้ำ

ความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำข่องไทยยังมีไม่เพียงพอ ซึุ�งมีผู้ลต่อ

ความเสี�ยงที�บุคลากัรผู้้�ปฏิิบัติงาน้ำจีะเกิัด้ความเจ็ีบป่วย ความเครียด้ 

ห่รือกัารบาด้เจ็ีบระห่ว่างปฏิิบัติงาน้ำ น้ำอกัจีากันี้ำ�ขั่�น้ำตอน้ำและ

กัารปฏิิบัติที�ไม่ปลอด้ภััยยังส่งผู้ลต่อกัารเพิ�มข่องต�น้ำทุน้ำกัารให่�

บริกัารด้�าน้ำสาธารณสุข่อีกัด้�วย ซึุ�งความท�าทายห่ลักัที�พบใน้ำ

ปัจีจุีบัน้ำ ได้�แก่ั บุคลากัรทางกัารแพทย์บางส่วน้ำยังมีข่�อจีำากััด้ด้�าน้ำ

ความร้�และทักัษัะใน้ำกัารใช�อุปกัรณ์เครื�องมือทางกัารแพทย์ที�ถ้กัต�อง, 

ผู้้�บริห่ารโรงพยาบาลและบุคลากัรทางกัารแพทย์ยังได้�รับกัารฝึึกัอบรม

และข่�อม้ลที�ถ้กัต�องเกีั�ยวกัับแน้ำวทางกัารปฏิิบัติใน้ำกัารเพิ�ม

ประสิทธิภัาพใน้ำกัารทำางาน้ำอย่างปลอด้ภััยไม่เพียงพอ และข่าด้

ระบบกัารตดิ้ตามผู้ลที�แม่น้ำยำาที�จีะน้ำำาไปส่้กัารพฒัน้ำาห่รอืปรับปรุง

มาตรกัารเรื�องความปลอด้ภััยให่�แก่ับุคลากัรทางกัารแพทย์อย่าง

ต่อเนื้ำ�อง

 ด้�วยความตระห่นั้ำกัถึงความสำาคัญดั้งกัล่าว ห่น่้ำวยงาน้ำ

ภัาคีด้�าน้ำสาธารณสุข่ อัน้ำประกัอบด้�วย สถาบัน้ำรับรองคุณภัาพ

สถาน้ำพยาบาล (องค์กัารมห่าชน้ำ), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี้ มห่าวิทยาลัยมหิ่ด้ล, สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง

การอบรมเพื่่�อเสริมสร้างศัักยภาพื่ให้้แก่ผู้้้บริห้ารระดัับส้งของโรงพื่ยาบาล
ในดัา้นมาตรฐานความปลอดัภัยในการทำำางานของบคุลากรทำางการแพื่ทำย์ ครั�งทำ่� 2

Strengthening Capacity Building of the Senior Hospital Management
on Healthcare Personnel Safety, Phase II



  มร.เกอร์มัน ม้ลเลอร์ ผู้้้อำานวยการโครงการฯ องค์กรความร่วมมือระห้ว่างประเทำศเยอรมัน

 (GIZ) กัล่าวถึงที�มาข่องกัารจัีด้ “โครงกัารกัารพัฒน้ำามาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำให่�แก่ับุคลากัร

ทางกัารแพทย์ใน้ำประเทศไทย” ว่า โครงกัารฯ นี้ำ�มีวัตถุประสงค์สำาคัญเพื�อยกัระดั้บมาตรฐาน้ำอาชีวอน้ำามัยและ

ความปลอด้ภััยใน้ำโรงพยาบาลข่องประเทศไทย รวมถงึส่งเสริมความตระห่น้ำกััถึงความสำาคัญข่องอาชีวอน้ำามัย

และความปลอด้ภััยเพื�อที�จีะลด้ความเสี�ยงกัารบาด้เจ็ีบห่รือติด้เชื�อใน้ำผู้้�ป่วย เนื้ำ�องจีากัข่�อบกัพร่องด้�าน้ำ

อาชีวอน้ำามัยและความปลอด้ภััยใน้ำโรงพยาบาลเป็น้ำปัญห่าที�เกิัด้ขึ่�น้ำทั�วโลกัโด้ยแตกัต่างไปตามมาตรฐาน้ำ

คุณภัาพกัารรักัษัาพยาบาลใน้ำแต่ละประเทศ อีกัทั�งระบบสาธารณสุข่ข่องไทยใน้ำปัจีจุีบัน้ำกั�าวห่น้ำ�าขึ่�น้ำอย่างมากั

 เห็่น้ำได้�จีากัโรงพยาบาลซึุ�งมีชื�อเสียงใน้ำระดั้บโลกัและกัารเป็น้ำจุีด้ห่มายใน้ำกัารท่องเที�ยวเชิงสุข่ภัาพ อย่างไรก็ัดี้ 

ยังคงมีช่องโห่ว่ใน้ำเวชปฏิิบัติซึุ�งควรได้�รับกัารแกั�ไข่และข่ยายส่้โรงพยาบาลทุกัแห่่งทั�วประเทศ ซึุ�งกัารรักัษัา

สุข่อน้ำามัยข่องมือและกัารป้องกััน้ำอุบัติเห่ตุเข็่มตำายังคงเป็น้ำช่องโห่ว่ใน้ำเวชปฏิิบัติซึุ�งสามารถที�จีะพัฒน้ำาให่�ดี้ขึ่�น้ำอย่างมีนั้ำยสำาคัญ 

ทั�งนี้ำ�กัารล�างมือเป็น้ำวิธีที�ทำาได้�ง่ายที�สุด้และสามารถป้องกััน้ำกัารแพร่ระบาด้ข่องแบคทีเรียและไวรัสได้�อย่างมีประสิทธิภัาพ 

ข่ณะที�มาตรกัารป้องกััน้ำอุบัติเห่ตุเข็่มตำาเมื�อจีำาเป็น้ำต�องให่�สารน้ำำ�าห่รือเจีาะเลือด้ก็ัมีความจีำาเป็น้ำเช่น้ำเดี้ยวกััน้ำ

 ใน้ำฐาน้ำะที� GIZ เป็น้ำตัวแทน้ำด้ำาเนิ้ำน้ำงาน้ำด้�าน้ำกัารพัฒน้ำาใน้ำน้ำามกัระทรวงเพื�อความร่วมมือทางเศรษัฐกิัจีและ

กัารพัฒน้ำาแห่่งสห่พัน้ำธ์สาธารณรัฐเยอรมน้ำี (BMZ) ซึุ�งงาน้ำพัฒน้ำาด้�าน้ำสุข่ภัาพและสาธารณสุข่ก็ัเป็น้ำห่นึ้ำ�งใน้ำภัารกัิจีห่ลักัข่อง

เราที� GIZ เล็งเห็่น้ำความสำาคัญข่องกัารพัฒน้ำามาตรฐาน้ำสาธารณสุข่ใน้ำประเทศไทยและใน้ำภ้ัมิภัาคเอเชียตะวัน้ำออกัเฉีียงใต�

เป็น้ำอย่างมากั เพราะเป็น้ำความต�องกัารพื�น้ำฐาน้ำข่องประชาชน้ำ และเป็น้ำห่นึ้ำ�งใน้ำเป้าห่มายข่องกัารพัฒน้ำาที�ยั�งยืน้ำ โด้ยที�

รัฐบาลไทยก็ัได้�ให่�ความสำาคัญกัับกัารพัฒน้ำาระบบบริกัารสาธารณสุข่ให่�มีคุณภัาพเช่น้ำกััน้ำ

 มร.สายันห์้ รอย กรรมการผู้้้จััดการ บุริษััทำ บุ่. บุราวน์ (ประเทำศไทำย) จัำากัด กัล่าวถึง

ความสำาคัญข่องความปลอด้ภััยข่องบุคลากัรทางกัารแพทย์และสาธารณสุข่นั้ำ�น้ำเป็น้ำห่นึ้ำ�งใน้ำตัวชี�วัด้

คุณภัาพข่องมาตรฐาน้ำสาธารณสุข่ข่องประเทศไทยที�จีะช่วยให่�เกิัด้ความยั�งยืน้ำข่องกัารพัฒน้ำาระบบ

สาธารณสุข่ที�มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ�งต่อคุณภัาพกัารรักัษัาพยาบาล อีกัทั�งรัฐบาลไทยก็ัเล็งเห็่น้ำถึง

ความสำาคัญข่องกัารแกั�ไข่ช่องโห่ว่ทั�งใน้ำด้�าน้ำองค์ความร้�และเวชปฏิิบัติเพื�อยกัระดั้บมาตรฐาน้ำกัารรักัษัา

พยาบาลใน้ำประเทศไทย จึีงเป็น้ำที�มาข่องกัารจัีด้กัารอบรมเรื�อง “การเสริมสร้างศักยภัาพัให้้แก่

ผู้้้บุริห้ารระดับุส้งของโรงพัยาบุาลในด้านมาตรฐานความปลอดภััยในการทำำางานของบุุคลากร

ทำางการแพัทำย์ ครั�งท่ำ� 2” ซึุ�งมีหั่วข่�อสำาคัญ ได้�แก่ั กัารล�างมือ ความปลอด้ภััยใน้ำกัารรักัษัาทาง

มะเร็งวิทยา และความปลอด้ภััยใน้ำกัารให่�สารน้ำำ�าทางห่ลอด้เลือด้ด้ำา โด้ยโครงกัารฯ นี้ำ�มีผู้้�เข่�าร่วมจีากั

โรงพยาบาลห่ลายแห่่งทั�วประเทศทั�งโรงพยาบาลโรงเรียน้ำแพทย์ โรงพยาบาลศ้น้ำย์ และโรงพยาบาล

ประจีำาจัีงห่วัด้ โด้ยคาด้ห่วงัว่าเมื�อโครงกัารระยะที�ห่นึ้ำ�งเสร็จีสมบ้รณ์แล�วก็ัจีะน้ำำาไปส่้กัารพัฒน้ำาแน้ำวทาง

มาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำข่องบุคลากัรทางกัารแพทย์ให่�มีความปลอด้ภััยเพื�อให่�เป็น้ำ

มาตรฐาน้ำเดี้ยวกััน้ำทั�วประเทศ เนื้ำ�องจีากัยังคงมีช่องว่างระห่ว่างความร้�ทางทฤษัฎีีและกัารปฏิิบัติ

ใน้ำด้�าน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารปฏิิบัติงาน้ำข่องบุคลากัรทางกัารแพทยซึ์ุ�งเป็น้ำปัญห่าที�เกิัด้ขึ่�น้ำใน้ำทุกัภ้ัมิภัาค

รวมถึงประเทศไทย จีากักัารด้ำาเนิ้ำน้ำงาน้ำข่องบริษััท บี. บราวน์้ำ มากัว่า 30 ปีใน้ำประเทศไทย ภัายใต�

โครงกัารฯ เรามุ่งห่วังที�จีะคงความเปน็้ำพัน้ำธมิตรกัับห่น่้ำวยงาน้ำด้�าน้ำสาธารณสุข่ใน้ำประเทศไทย เพื�อช่วย

ลด้ค่าใช�จ่ีายและเพิ�มประสิทธิภัาพกัารให่�บริกัารทางกัารแพทย์ที�ปลอด้ภััยแก่ัโรงพยาบาล อีกัทั�งช่วย

ส่งเสริมให่�มีกัารใช�ระบบติด้ตามและรายงาน้ำผู้ลออน้ำไลน์้ำ ห่รือ e-monitoring ที�สามารถประเมิน้ำผู้ล

ความปลอด้ภััยได้�อย่างรวด้เร็วมากัขึ่�น้ำ

  ผู้ลจีากักัารอบรมครั�งนี้ำ�จีะน้ำำาไปส่้กัารวางแผู้น้ำเป็น้ำกัรอบน้ำโยบายข่องแต่ละโรงพยาบาล 

โด้ยบ้รณากัารแน้ำวคิด้ 2P Safety ให่�สอด้คล�องกัับยุทธศาสตร์ข่ององค์กัารอน้ำามัยโลกัระดั้บภ้ัมิภัาค

เอเชียตะวัน้ำออกัเฉีียงใต� มุ่งเป้าให่�เกิัด้ความปลอด้ภััยข่องผู้้�ป่วยและบุคลากัรสาธารณสุข่ระดั้บประเทศ



 นพั.กิตตินันท์ำ อนรรฆมณ่ี ผู้้้อำานวยการสถาบัุนรับุรองคุณีภัาพัสถานพัยาบุาล (องค์การมห้าชน) 
ห้รือ สรพั. กัล่าวว่า มาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยข่องบุคลากัรทางกัารแพทย์และผู้้�ป่วยเป็น้ำเรื�องที�มีความสำาคัญ
และมีความจีำาเป็น้ำ เพราะถึงแม�ว่าโรงพยาบาลจีะเป็น้ำสถาน้ำที�ที�ให่�กัารด้้แลรักัษัาผู้้�ป่วยแต่ก็ัเป็น้ำสถาน้ำที�ที�มี
ความเสี�ยงอย่้ห่ลายอย่าง และความเสี�ยงที�เกิัด้ขึ่�น้ำมีทั�งความเสี�ยงที�เกิัด้ขึ่�น้ำต่อตัวผู้้�ป่วย น้ำอกัจีากันี้ำ�แล�ว
ความเสี�ยงที�เกิัด้ขึ่�น้ำกัับผู้้�ป่วยห่ลายเรื�องก็ัเกิัด้ขึ่�น้ำกัับบุคลากัรทางกัารแพทย์ข่องเราเองด้�วย และบางเรื�องก็ัเป็น้ำ
ความเสี�ยงเฉีพาะบุคลากัรทางกัารแพทย์ที�โรงพยาบาลจีะต�องคำานึ้ำงถึงและให่�ความสำาคัญกัับความปลอด้ภััย
ข่องบุคลากัร รวมถึงร่วมกััน้ำพัฒน้ำาระบบป้องกััน้ำและด้้แลบุคลากัรให่�ปลอด้ภััยเพื�อให่�ประเทศไทย
มีโรงพยาบาลที�เป็น้ำสถาน้ำที�ที�มีความปลอด้ภััยมากัยิ�งขึ่�น้ำ ซึุ�งมาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยที�มีอย่้ใน้ำปัจีจุีบัน้ำนี้ำ� 
ใน้ำเชิงตัวเนื้ำ�อมาตรฐาน้ำมีความครอบคลุมอย่้แล�ว แต่ก็ัมีบางส่วน้ำที�อาจีจีะต�องเพิ�มเติมใน้ำเรื�องข่องรายละเอียด้และวิธีปฏิิบัติเพื�อให่�ได้�
ไปถึงมาตรฐาน้ำ เนื้ำ�องจีากัมาตรฐาน้ำที�เราใช�ใน้ำข่ณะนี้ำ�ยังไม่ได้�เจีาะลึกัลงไปถึงวิธีปฏิิบัติ เพราะฉีะนั้ำ�น้ำกัารเกิัด้เวทีกัารแลกัเปลี�ยน้ำใด้ ๆ 
ที�จีะน้ำำาความร้�จีากักัารปฏิิบัติจีริงน้ำำาไปส่้กัารวางแน้ำวปฏิิบัติที�เป็น้ำประโยชน์้ำและปฏิิบัติได้�จีริงจึีงมีความสำาคัญ รวมถึงกัารจัีด้อบรมเพื�อ
เสริมสร�างศักัยภัาพให่�แก่ัผู้้�บริห่ารระดั้บส้งข่องโรงพยาบาลด้�าน้ำมาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำข่องบุคลากัรทางกัารแพทย์ ด้�วย
เล็งเห็่น้ำว่าระบบป้องกััน้ำด้้แลความปลอด้ภััยข่องบุคลากัรทางกัารแพทย์จีะเกิัด้ขึ่�น้ำไม่ได้�เลยห่ากัผู้้�บริห่ารข่องโรงพยาบาลไม่เห็่น้ำความ
สำาคัญ และไม่ผู้ลักัดั้น้ำให่�มีระเบียบและน้ำโยบายที�จีะสนั้ำบสนุ้ำน้ำให่�เกิัด้ความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำข่องบุคลากัร
 ความร่วมมือใน้ำกัารจัีด้ตั�งโครงกัารกัารพัฒน้ำามาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำให่�แก่ับุคลากัรทางกัารแพทย์ใน้ำ
ประเทศไทยจึีงมีประโยชน์้ำและมีความสำาคัญมากั เพราะจีะช่วยให่�เราได้�องค์ความร้�และมุมมองจีากัผู้้�เชี�ยวชาญใน้ำต่างประเทศ ร่วมกัับ
ประสบกัารณ์จีริงใน้ำพื�น้ำที�ก็ัจีะทำาให่�สิ�งต่าง ๆ  ที�เราคิด้และกัำาห่น้ำด้ขึ่�น้ำมีมิติกัารมองที�ครอบคลุมและปฏิิบัติได้�จีริง อีกัทั�งน่้ำาจีะเป็น้ำตัวอย่าง
ที�สามารถน้ำำาไปประยุกัต์ใช�ได้�กัับโรงพยาบาลอื�น้ำ ๆ ใน้ำประเทศไทยด้�วย

 ผู้ศ.นพั.กำาธร มาลาธรรม สาขาวิชาโรคติดเชื�อ ภัาควิชาอายุรศาสตร์ คณีะแพัทำยศาสตร์โรงพัยาบุาล
รามาธิบุด่ มห้าวิทำยาลัยมหิ้ดล กัล่าวว่า สาเห่ตุที�ต�องมีกัารรณรงค์ใน้ำเรื�องข่องความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำาความ
สะอาด้มือ เนื้ำ�องจีากักัารทำาความสะอาด้มอืเป็น้ำเรื�องข่องความเคยชิน้ำที�อาจีจีะน้ำำาไปส่้กัารละเลย เพราะจีริง ๆ  แล�ว
ก่ัอน้ำและห่ลังกัารสัมผัู้สห่รือทำาหั่ตถกัารเกีั�ยวกัับผู้้�ป่วยทุกัครั�งจีำาเป็น้ำต�องมีกัารทำาความสะอาด้มือ เรื�องนี้ำ�จึีงเป็น้ำ
เรื�องที�สำาคัญที�ต�องใช�ความละเอยีด้รอบคอบใน้ำกัารด้้แลผู้้�ป่วย และต�องอาศัยองค์ประกัอบห่ลายอยา่งประกัอบกััน้ำ 
ต�องมีกัารอบรมเชิงปฏิิบัติ รวมถึงกัารวางแน้ำวทางปฏิิบัติที�ถ้กัต�องใน้ำกัรณีที�มีเห่ตุกัารณ์ต่าง ๆ  เกิัด้ขึ่�น้ำเพื�อให่�ทุกัคน้ำ
ร้�ว่าแน้ำวทางพฤติกัารณ์ที�ถ้กัต�องคืออย่างไร อาจีจีะต�องมีกัารติด้ตาม กัารให่�ข่�อม้ลป้องกััน้ำ ตลอด้จีน้ำข่�อเสน้ำอแน้ำะ
อย่างสร�างสรรค์เพื�อให่�เกิัด้กัารพัฒน้ำาร่วมกััน้ำ โด้ยทำาให่�เกิัด้เป็น้ำวัฒน้ำธรรมความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำข่อง
คน้ำใน้ำระบบ มีกัารยอมรับซึุ�งกััน้ำและกััน้ำ สิ�งเห่ล่านี้ำ�ต�องผู้ลักัดั้น้ำให่�เกิัด้เพื�อที�จีะทำาให่�กัารทำางาน้ำด้ีขึ่�น้ำ ทั�งนี้ำ�ใน้ำส่วน้ำ
ระดั้บข่องกัารบริห่ารต�องสนั้ำบสนุ้ำน้ำอุปกัรณ์ที�เกีั�ยวข่�องกัับกัารด้้แลทำาความสะอาด้มือต�องมีเพียงพอให่�ใช� และต�องเป็น้ำชนิ้ำด้ที�บุคลากัร
ชอบใน้ำคุณภัาพและราคาที�เห่มาะสม  
 “เรื�องนี้ำ�จีะสำาเร็จีได้�จีำาเป็น้ำต�องมีทั�งใน้ำเรื�องข่องน้ำโยบาย กัารสนั้ำบสนุ้ำน้ำอย่างจีริงจัีงจีากัผู้้�บริห่าร กัารจัีด้ให่�มีสิ�งที�จีำาเป็น้ำใน้ำกัาร
ทำาความสะอาด้ให่�เพียงพอ กัารให่�ความร้� กัารอบรม กัารติด้ตาม กัารให่�ข่�อเสน้ำอแน้ำะใน้ำเชิงที�สร�างสรรค์ น้ำอกัจีากันี้ำ�ข่�อม้ลที�สำาคัญที�สุด้
คือ สถิติข่องผู้้�ป่วยใน้ำโรงพยาบาลวา่มีอัตรากัารตดิ้เชื�อเท่าไร ติด้ตามความเปลี�ยน้ำแปลง  เพราะจีรงิ ๆ  แล�วส่วน้ำให่ญถ่�าคน้ำใน้ำโรงพยาบาล
ทำาความสะอาด้มือถึง 60% ขึ่�น้ำไป จีะเห็่น้ำชัด้เจีน้ำว่ากัารติด้เชื�อข่องผู้้�ป่วยใน้ำโรงพยาบาลจีะลด้ลงอย่างชัด้เจีน้ำ เพราะฉีะนั้ำ�น้ำข่�อม้ลอัน้ำนี้ำ�
จึีงเป็น้ำข่�อม้ลสำาคัญที�ต�องน้ำำามาให่�แก่ัคน้ำใน้ำโรงพยาบาลได้�ร้�ว่า เราทำาดี้แล�วผู้้�ป่วยข่องเราปลอด้ภััย เพื�อจีะได้�เกิัด้เป็น้ำกัำาลังใจีใน้ำเรื�อง
ข่องกัารทำาความสะอาด้มือ และต�องทำาให่�ต่อเนื้ำ�องตลอด้”
 กัารจัีด้ทำาโครงกัาร “กัารพัฒน้ำามาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำให่�แก่ับุคลากัรทางกัารแพทย์ใน้ำประเทศไทย” จึีงมี
ประโยชน์้ำใน้ำกัารเสริมสร�างความตระห่นั้ำกั และถ�ามีกัารสร�างกัระแสความสน้ำใจีโด้ยตลอด้ต่อเนื้ำ�องเรื�อย ๆ กัารปฏิิบัติก็ัสามารถไปได้� 
ถ�าไม่มีอะไรมากัระตุ�น้ำเลยกัระแสก็ัจีะค่อย ๆ แผู่้วเบา และใน้ำที�สุด้ก็ัจีะกัลับไปเห่มือน้ำเดิ้ม ด้�วยเห่ตุนี้ำ�กัารส่งเสริมให่�มีกัารพบปะพ้ด้คุย 
มีกัารทำากิัจีกัรรมร่วมกััน้ำ กัารให่�ความร้� มีกัารตรวจีเยี�ยมจีะทำาให่�เกิัด้ความกัระตือรือร�น้ำใน้ำกัระบวน้ำกัารน้ำอกัเห่น้ำือจีากักัารด้้แลผู้้�ป่วย
เป็น้ำประจีำาทุกัวัน้ำ แต่ทั�งนี้ำ�ทั�งนั้ำ�น้ำต�องทำาให่�เห่มาะสมเพื�อที�จีะได้�ไม่ไปรบกัวน้ำกัระบวน้ำกัารปกัติใน้ำกัารด้้แลผู้้�ป่วย ซึุ�งจีากัประสบกัารณ์ที�
มีกัารร่วมรณรงค์ใน้ำเรื�องนี้ำ� ผู้ลตอบรับจีากัโรงพยาบาลที�เข่�าร่วมดี้ขึ่�น้ำมากั เห็่น้ำความสัมพัน้ำธ์ชัด้เจีน้ำว่าเมื�อบุคลากัรทำาความสะอาด้มือ
มากัขึ่�น้ำ พบว่าผู้้�ป่วยใน้ำโรงพยาบาลมีกัารติด้เชื�อน้ำ�อยลง และทำาให่�เราเห็่น้ำว่าเวลาที�เราด้้แลผู้้�ป่วยดี้แล�ว สิ�งที�ดี้ที�เกิัด้ขึ่�น้ำคืออะไร เพื�อจีะ
ได้�เป็น้ำกัำาลังใจีให่�คน้ำที�ทำางาน้ำกัลับมาทำาสิ�งดี้ ๆ ให่�แก่ัผู้้�ป่วยและบุคลากัรที�ทำางาน้ำด้�วยกััน้ำต่อไป



 ด้�าน้ำ พัว.สมจิัตร ประภัากร สมาคมพัยาบุาลโรคมะเร็งแห่้งประเทำศไทำย และสถาบัุนมะเร็ง
แห่้งชาติ กัล่าวเกีั�ยวกัับความปลอด้ภััยใน้ำกัารให่�สารเคมีบำาบัด้ว่า ถ�ามองใน้ำเรื�องข่องความปลอด้ภััย 
ใน้ำมุมมองข่องผู้้�ป่วยจีะไม่ร้�ถึงอัน้ำตรายจีากัสิ�งแวด้ล�อมที�อย่้รอบตัวเข่า แต่คน้ำที�ร้�คือบุคลากัร ได้�แก่ั 
พยาบาล ที�ต�องมองด้�วยว่าตัวเองก็ัมีความเสี�ยงใน้ำกัารได้�รับอัน้ำตรายจีากัสารเคมี ซึุ�งใน้ำทางวิชากัาร
ก็ัมีแน้ำวทางกัารให่�คำาแน้ำะน้ำำากัารป้องกััน้ำอัน้ำตรายจีากัสารเคมี แต่ใน้ำทางปฏิิบัติจีริงยังมีห่ลาย ๆ อย่างที�
ไม่เอื�อ จึีงเป็น้ำที�มาข่อง guideline ที�จีะจัีด้ทำาขึ่�น้ำ ซึุ�งมาตรกัารส่งเสริมสนั้ำบสนุ้ำน้ำเพื�อกัระตุ�น้ำให่�ทุกัคน้ำ
ตระห่นั้ำกัถึงความปลอด้ภััย แม�วา่ข่ณะนี้ำ�ยงัวัด้ได้�ไม่ชดั้ แต่จีากัประสบกัารณ์ที�เราได้�เข่�าไปช่วยอบรมทำาให่�
เข่�าใจีว่าเรื�องนี้ำ�เป็น้ำเรื�องไม่ยากัถ�าจีะทำา แต่ทั�งนี้ำ�ทั�งนั้ำ�น้ำเราไม่ร้�ว่าสายตาที�กัระตือรือร�น้ำ สนุ้ำกัสน้ำาน้ำ เมื�อถึง
เวลาลงมือปฏิิบัติจีริง ๆ จีะกัลับไปสภัาพเดิ้มห่รือไม่ก็ัต�องติด้ตามกััน้ำต่อไป เราได้�แต่กัระตุ�น้ำให่�ทุกัคน้ำรักั
ตัวเอง มีกัารปรับทัศน้ำคติใน้ำเรื�องข่อง my safety ซึุ�งถึงแม�ว่าใน้ำปีนี้ำ�จีะยังไม่บรรลุผู้ลแต่เราก็ัจีะทำาต่อไป
เรื�อย ๆ ซึุ�งเราคิด้ว่าเป็น้ำวิธีที�ดี้กัว่าที�เราไปพ้ด้ว่าถ�าคุณไม่ทำาจีะเกิัด้อัน้ำตรายต่าง ๆ แม�จีะทำาให่�เกิัด้ความ
ตระห่น้ำักั แต่จีากัความตระห่น้ำักัอาจีเปลี�ยน้ำเป็น้ำความตระห่น้ำกัและน้ำำามาส่้กัารลาออกั เนื้ำ�องจีากั
ผู้ลตอบแทน้ำที�ได้�ไม่ได้�เพิ�มมากัมาย แต่ต�องมีความเสี�ยงมากักัว่าคน้ำอื�น้ำ 
 พัว.สมจิัตร ยังกัล่าวถึงมาตรฐาน้ำความปลอด้ภััยที�มีอย่้ใน้ำปัจีจุีบัน้ำว่า ใน้ำมุมมองข่องบุคลากัร 
พี�อยากัให่�เภัสัชกัรเข่�ามามีส่วน้ำร่วมใน้ำกัารช่วยเตรียมยา และเสียบสายเคมีบำาบัด้ รวมถึงเรื�องข่อง
กัารสนั้ำบสนุ้ำน้ำระบบเปิด้ตัวต่อสายเป็น้ำแบบ Close system เพื�อให่�พยาบาลมีความปลอด้ภััยใน้ำกัารปฏิิบัติงาน้ำ 
น้ำอกัจีากันี้ำ�ใน้ำส่วน้ำข่องผู้้�ป่วย พี�ก็ัอยากัจีะปรับกัระบวน้ำกัารข่องพยาบาลใน้ำกัารที�จีะให่�ข่�อม้ลผู้้�ป่วยที�ตรงเป้า 
ตรงประเด็้น้ำ และน้ำำาไปส่้ Safe management ข่องตัวเองใน้ำด้�าน้ำมาตรฐาน้ำความปลอด้ภััย 

 ดร.ภััทำรารัตน์ ตันนุกิจั ประธานชมรมเครือข่ายพัยาบุาลผู้้้ให้้สารนำ�าแห่้งประเทำศไทำย กัล่าว

เกีั�ยวกัับกัารให่�สารน้ำำ�าทางห่ลอด้เลือด้ด้ำาอย่างปลอด้ภััยว่า ปัญห่าเกีั�ยวกัับความปลอด้ภััยที�เกิัด้ขึ่�น้ำ

จีะบอกัว่าเกิัด้จีากัอย่างใด้อย่างห่นึ้ำ�งไม่ได้� จีะต�องมี 3 ส่วน้ำประกัอบกััน้ำ ได้�แก่ั ผู้้�บริห่าร ผู้้�ปฏิิบัติงาน้ำ และ

ระบบงาน้ำ ซึุ�งผู้้�บริห่ารต�องให่�ความมุ่งมั�น้ำ มีน้ำโยบายที�ชัด้เจีน้ำใน้ำเรื�องข่องมาตรฐาน้ำความปลอด้ภััย 

ผู้้�ปฏิิบัติงาน้ำต�องมีความร้�เกีั�ยวกัับแน้ำวทางกัารปฏิิบัติที�ถ้กัต�องตามมาตรฐาน้ำ และระบบงาน้ำที�สำาคัญคือ 

ระบบกัารกัำากัับติด้ตามที�จีะช่วยสนั้ำบสนุ้ำน้ำกัารใช�ระบบรายงาน้ำ (Monitoring system) เพื�อติด้ตามผู้ลกัาร

ด้ำาเนิ้ำน้ำงาน้ำด้�าน้ำความปลอด้ภััยใน้ำกัารทำางาน้ำข่องบุคลากัรทางกัารแพทย์ กัารสนั้ำบสนุ้ำน้ำอุปกัรณ์ต่าง ๆ 

ต�องเป็น้ำอุปกัรณ์ที�เป็น้ำไปตามมาตรฐาน้ำ มีระบบกัารฝึึกัอบรมบุคลากัร ระบบกัารรายงาน้ำ กัารเฝ้ึาระวัง

และกัาร feedback ข่�อม้ล ทั�งนี้ำ�มาตรฐาน้ำที�ใช�อย่้ใน้ำปัจีจุีบัน้ำคือ มาตรฐาน้ำ 6-Right เป็น้ำมาตรฐาน้ำที�ผู่้าน้ำ

กัารรับรองและทำากัารวิจัียซึุ�งครอบคลุมทั�งห่มด้ 6 ด้�าน้ำ ได้�แก่ั 1. Right Patient คือ กัารให่�ยาอย่างถ้กัต�อง

ตรงตัวข่องผู้้�ป่วย  2. Right Drug คือ กัารตรวจีสอบความถ้กัต�องข่องยา  3. Right Dose คือ กัารตรวจี

สอบความถ้กัต�องข่องข่น้ำาด้ยา  4. Right Route คือ กัารให่�ยาอย่างถ้กัทางและถ้กัตำาแห่น่้ำง  5. Right 

Technique เป็น้ำกัารเตรียมยาและให่�ยาอย่างถ้กัวิธี และ 6. Right Documentation คือ บัน้ำทึกักัารให่�ยา 

ลายมือชื�อผู้้�ให่�ยาผู้้�ป่วยใน้ำใบ MAR ไว� เพื�อให่�ข่�อม้ลกัารให่�ยาเป็น้ำปัจีจุีบัน้ำ และสามารถสื�อสารกัับพยาบาล

ห่รือวิชาชีพอื�น้ำที�เกีั�ยวข่�อง เพื�อป้องกััน้ำกัารให่�ยาซุำ�าซุ�อน้ำ

 “ปัญห่าที�เกิัด้ขึ่�น้ำใน้ำประเทศไทยคอื ทุกัโรงพยาบาลชอบอ�างวา่คน้ำไม่พอ ทำาไมไ่ด้� สามารถทำาได้�

เท่านี้ำ� แต่จีริง ๆ  แล�วถ�าเข่าเปลี�ยน้ำมุมมองความคิด้ให่ม่ว่า คน้ำไม่พอแต่สามารถทำาได้� โด้ยทำางาน้ำครั�งแรกั

ให่�ดี้ที�สุด้เพื�อที�จีะไม่ต�องทำางาน้ำซุำ�า ความสำาคัญจึีงอย่้ตรงกัารเปลี�ยน้ำวิธีคิด้จีากัที�ทำาไม่ได้�เพราะไม่มีคน้ำ 

ให่�คิด้ให่ม่ว่า ใน้ำจีำาน้ำวน้ำคน้ำที�มีอย่้เท่านี้ำ�จีะต�องทำาให่�ได้� น้ำอกัจีากันี้ำ�ทุกัความสำาเร็จีข่องโรงพยาบาลน้ำำาร่อง

จีะเกัิด้ขึ่�น้ำได้�ถ�าผู้้�บริห่ารมีความชัด้เจีน้ำ และผู้้�ปฏิิบัติต�องทำาจีริง รวมถึงกัารมีโครงกัารเพื�อสนั้ำบสนุ้ำน้ำ

มาตรฐาน้ำความปลอด้ภััย ถ�ามีน้ำโยบายที�ชัด้เจีน้ำ ผู้้�บริห่ารร่วมด้�วยห่น้ำ�างาน้ำ ทุกัอย่างก็ัจีะเดิ้น้ำไปได้�ด้�วยดี้”


