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Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018

 กระบวนการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลมีเปาหมายสาํคญัในมติคิณุภาพเร่ืองความปลอดภัย 

ซึง่องคการอนามัยโลกไดเชิญชวนใหประเทศสมาชิกทัว่โลกกําหนดเปาหมายความปลอดภัยในการ

ดูแลผูปวย เพื่อกระตุนใหบุคลากรทางสาธารณสุข ผูปวยและประชาชน เห็นความสําคัญและ

รวมกันปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายดังกลาว

 Patient Safety Goals (PSGs) เปนการกําหนดประเด็นความปลอดภัยในการดูแลผูปวย

ที่มีความสําคัญสูง และสรุปแนวทางปฏิบัติจากหลักฐานวิชาการท่ีควรนํามาใช เพื่อใหสถาน

พยาบาลตางๆ ใหความสําคญัและนําแนวทางดังกลาวไปสูการปฏิบติั PSGs จึงเปนท้ัง เปาหมาย 

(goals) และแนวทางปฏิบัติ (guidelines) ไปในขณะเดียวกัน 

 ป พ.ศ.2549 ในการประชุม HA National Forum ครัง้ท่ี 7 สรพ. ไดนาํเสนอ Thai Patient 

Safety Goals 2006 เพื่อชักชวนใหโรงพยาบาลตางๆ กําหนดเปาหมายความปลอดภัยในการ

ดูแลผูปวยที่สําคัญและมีความเปนไปไดในการลดระดับของปญหา การกําหนด Patient Safety 

Goals นั้น สรพ.ไดทบทวนประเด็นความปลอดภัยที่สําคัญของ Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) และ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO) โดยเลือกประเด็นที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทยเพ่ือนํามา

กระตุนเชิญชวนโรงพยาบาลเรียนรูที่จะทําใหเกิดความตระหนักรวมกัน และหาโอกาสพัฒนา

 ป พ.ศ.2551  สรพ.และคณะทํางานจากโรงพยาบาลซ่ึงนํา Patient Safety Goals 

ไปปฏิบัติ ไดรวมกันรวบรวมและประมวลแนวทางเก่ียวกับความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 

ไดแก Global Patient Safety Challenges และ Patient Safety Solutions ที่ประกาศ

โดยองคการอนามัยโลก รวมถึง Patient Safety Goals ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ และที่ 

สรพ.ไดเสนอไวเดิมเมื่อป 2549 มาจัดทําเปนหมวดหมูที่จดจําไดงายและพรอมที่จะรองรับ 

Patient Safety Goals ที่จะมีมาในอนาคต โดยนําอักษรตัวแรกของหมวดหมู เปาหมาย

ความปลอดภัยที่สําคัญมาเรียงเปนคําที่จดจํางายๆ วา SIMPLE 

iii

คํานํา
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 ป พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบาย Patient and 

Personnel Safety ซึ่งขยายใหครอบคลุมความปลอดภัยทั้งผูปวยและบุคลากรทางสาธารณสุข 

และใหมกีารกําหนดเปาหมายความปลอดภัยทัง้ผูปวยและบคุลากรทางสาธารณสุข (Patient and 

Personnel Safety Goals) สรพ.จึงนําเปาหมายความปลอดภัยของผูปวย SIMPLE ที่กระตุน

การพัฒนาเดิมมาปรับปรุงเพิ่มเติมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโดยผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ 

ที่เกี่ยวของ และนําอักษร SIMPLE มากําหนดเปนอักษรนําของเปาหมายความปลอดภัยของ

บุคลากร เพื่อใหเกิดการสื่อสารท่ีจดจํางายและตอเน่ือง โดยพัฒนาหัวขอและแนวทางปฏิบัติ

ของ Personnel Safety Goals จากทีมผูเช่ียวชาญเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปดเวทีรับฟง

ความคิดเห็นจากผูปฏิบัติ เปนการบูรณาการเพ่ิมเติมจาก Patient Safety Goals เปน Patient 

and Personnel Safety Goals หรือ 2P Safety Goals และ จาก SIMPLE เปน (SIMPLE) 

 Patient Safety Goals ฉบับน้ี เปนฉบับที่จัดทําขึ้นควบคูกับ Personnel Safety Goals 

จึงเปนหนังสือเปาหมายความปลอดภัยทั้งของผูปวยและบุคลากรทางสาธารณสุข จํานวน 2 เลม 

ที่มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ และเชิญชวนใหทุกคนรวมกันปฏิบัติโดยสมัครใจเพื่อสื่อสารให้

บุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญในความเส่ียงที่ปองกันได ซึ่งสามารถเลือกหัวขอหรือ

ปรับแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของแตละท่ี โดยมีเปาหมายความปลอดภัยเดียวกัน 

เพื่อเปนประโยชนสูงสุดกับระบบบริการสาธารณสุขของไทยสําหรับทุกคน

 

                                               สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

                                                                                               กันยายน 2561
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S 1:  Safe Surgery and Invasive Procedure

S 1.1: Surgical Safety Checklist

Definition
   เครือ่งมอืสาํหรบัชวยตรวจสอบและประเมินความพรอม โดยการสือ่สารในทีมใหเกดิ

 ความมัน่ใจในความปลอดภัยแกผูปวยท่ีไดรบัการผาตัด เพือ่ลดขอผดิพลาดและเหตุการณ

 ไมพึงประสงคจากการผาตัดที่ปองกันได และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร การทํางาน

 เปนทีม โดยนําหลกัคิดและวิธีการ Surgical Safety Checklist มาจาก WHO

Goal
  ลดขอผิดพลาดและเหตุการณไมพึงประสงคท่ีปองกันไดจากกระบวนการผาตัด

  สงเสริมการสื่อสารการทํางานเปนทีมที่คํานึงถึง critical safety steps รวมกัน

Why
   องคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศ The Second Global Patient Safety 

 Challenge: Safe Surgery Saves Lives  โดยมุงเนนทีก่ารตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัย

 ในการผาตดั (Surgical Safety Checklist) ซึง่พบวา สามารถลดทัง้อตัราการเจ็บปวยและ

 อัตราการตายจากการผาตัด และปจจุบันเปนสิ่งท่ีสถานบริการสุขภาพสวนใหญท่ัวโลก

 ยดึถอืปฏบิตั ิทัง้นี ้โดยเฉลีย่แลว พบวา ทัว่โลกจะมีการผาตัดปละ 234,000,000 ลานคร้ัง 

 ซึ่งทุกการผาตัดมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน โดยเปนภาวะแทรกซอนจากการผาตัด

 ที่หลีกเลี่ยงและปองกันไดรอยละ 50

Process
   การใช Surgical Safety Checklist สามารถปรับใหสอดคลองกบัการทํางานแตละที ่

 และตองอาศัยการทํางานรวมของทีมผาตัด ซึ่งควรมีผูดําเนินกระบวนการตรวจสอบ 

 (checklist coordinator) แนะนําวาอาจใหเปน circulating nurse หรือบุคคลอื่น

 ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ กอนใหยาระงับ

 ความรูสกึ (sign in) กอนลงมดี (time out) และกอนผูปวยออกจากหองผาตัด (sign out) 

 ซึ่งในแตละระยะ ทีมผาตัดจะตองปฏิบัติภารกิจใหเสร็จสิ้นกอน จึงจะเร่ิมปฏิบัติภารกิจ

 ในระยะตอไป โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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 1. กอนใหยาระงับความรูสึก (Sign in) 

   ทีมผาตัด โดยอยางนอยตองมี วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล และพยาบาล

  หองผาตัดรวมกันดําเนินการตอไปน้ี 

   1.1  ยืนยันความถูกตอง (verification) ของชื่อ-นามสกุลผูปวย ตําแหนงผาตัด

     ชนิดของการผาตัด และใบยินยอมผาตัด  โดยมีหลักการสําคัญคือ 

    ตองยืนยันกับผูปวย

   1.2  ทาํเครือ่งหมายบริเวณทีจ่ะทําผาตัด (mark site) โดยทมีผาตัดจะตองสือ่สาร

    และตรวจสอบรวมกัน

   1.3  ตรวจสอบความครบถวนของอุปกรณและยาท่ีใชในการระงับความรูสึก 

   1.4  ตรวจสอบวามี pulse oximeter ติดใหผูปวยและใชการได 

   1.5  ตรวจสอบประวัติการแพยา 

   1.6  ตรวจสอบประวัติการใสทอชวยหายใจลําบากหรือเสี่ยงที่จะเกิดอาการ

    สําลักขณะใสทอชวยหายใจ 

   1.7  ตรวจสอบวามีโอกาสเสียเลือดมากกวา 500 มล. ในผูปวยผูใหญ หรือ 

    7 มล./กก. ในผูปวยเด็กถามคีวามเสีย่งใหใสสายสวน (cannula/catheter) 

    ในหลอดเลือดดาํสวนปลาย (peripheral vein) 2 ตาํแหนง หรอืหลอดเลือด

    ดําสวนกลาง และเตรียมสารนํ้าที่จะใหทดแทน 

 2.  กอนลงมีด (Time out) 

    ทีมผาตัดประกอบดวย ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล และ

 พยาบาล หองผาตัด รวมกันดําเนินการตอไปนี้ 

   2.1  สมาชิกทีมผาตัดทุกคนมีการแนะนําชื่อและบทบาทของตนเองเพ่ือยืนยัน

    การเขาผาตัดถูกหอง

   2.2  ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลหองผาตัด กลาว

    ยืนยัน ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชนิดของการผาตัด และตําแหนงท่ีจะผาตัด 

   2.3  ควรใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อภายใน 30-60 นาที กอนลงมีด 

   2.4  ศลัยแพทยทบทวนขัน้ตอนการผาตัดทีส่าํคญัหรอืขัน้ตอนทีอ่าจเกิดเหตุการณ

    ไมพึงประสงค การคาดคะเนระยะเวลาผาตัด และการสูญเสียเลือด 

   2.5  วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล ทบทวนปญหาที่ตองระมัดระวังในผูปวย

    เฉพาะราย 
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   2.6  พยาบาลตรวจสอบความพรอมของเคร่ืองมือผาตัด และอื่นๆ วาการทําให

    ปราศจากเช้ือมีความถูกตองครบถวน

   2.7  การเตรยีมพรอมเพือ่นาํเสนอภาพทางรังสี หรอืขอมลูทีส่าํคญัทางคลนิกิอืน่ๆ

    ที่จําเปนตองใชระหวางผาตัด 

 3.  กอนผูปวยออกจากหองผาตัด (Sign out) 

   ทีมผาตัดประกอบดวยศัลยแพทย วิสัญญีแพทย/วิสญัญีพยาบาล และพยาบาล

 หองผาตัดรวมกันดําเนินการดังนี้ 

   3.1  ยนืยนัชนดิของการผาตดัทีบ่นัทกึในแบบบันทึกการผาตัดถกูตอง และตวับงชี ้

    (identification) ของกายอปุกรณหรือส่ิงใสเทยีม (prosthesis) ทีใ่สใหผูปวย

   3.2  การตรวจนับเครื่องมือผาตัด ผาซับเลือด และเข็มเย็บ ครบถวน 

   3.3  การเขียนปายสิ่งสงตรวจใหถูกตอง 

   3.4  ถามีปญหาเกี่ยวกับเคร่ืองมือผาตัด ใหระบุปญหาและวิธีแกไข

   3.5  ศลัยแพทย วสิญัญแีพทย/วสิญัญพียาบาล ทบทวนเหตกุารณสาํคญัทีเ่กดิข้ึน

    ระหวางการผาตัด และตองแจงใหทีมหองพักฟนเพ่ือการดูแลผูปวยอยาง

    ตอเน่ือง

 (ขอ 3.1-3.4 พยาบาลหองผาตดักลาวใหทมีผาตัดไดยนิ และขอคํายนืยนัดวยวาจาจากทีม)

Training
   การทําความเขาใจ ที่มา วัตถุประสงค ประโยชน ของการใช Surgical Safety

 Checklist รวมกันเปนทีม

Monitoring
 ตัวชี้วัดกระบวนการ: รอยละของการใชแบบตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัยของผูปวยเมื่อ

 มารับการตรวจรักษาในหองผาตัด

 อบุตักิารณทีค่วรรายงาน: อบุตักิารณการผาตดัผิดคน ผดิขาง อบุตักิารณจากกระบวนการ

 ทางวิสัญญี การสงชิ้นเน้ือคลาดเคล่ือน อุบัติการณความเส่ียงที่ปองกันไดจากการดูแล

 ผูปวย กอน ระหวาง และหลังผาตัด เปนตน

Pitfall
 การใช Surgical Safety Checklist ดวยความไมเขาใจ และไมไดดาํเนินการรวมกันเปนทมี
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มาตราฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี III หมวดที่ 4 หัวขอที่ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 

 ก. การระงับความรูสึก (4) ข. การผาตัด (4) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการปองกัน

 การผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง ผิดหัตถการ (5) ผูปวยไดรับการดูแลและผาตัด

 ภายใตสภาวะท่ีมีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

Reference
  สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention

Definition
   คือการติดเชื้อที่เกิดหลังการผาตัด โดยแบงชนิดของการติดเชื้อเปน 

 (1) Superficial incisional ในกรณีที่ติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนังของแผล

 ผาตัดภายใน 30 วันหลังผาตัด

 (2)  Deep incisional การติดเชื้อชั้นที่ลึกลงมาถึงพังพืด (fascia) กลามเนื้อ (muscle) 

 ภายใน 30 หรือ 90 วันตามชนิดการผาตัด 

 (3)  Organ/Space การติดเช้ือในอวัยวะหรือชองตางๆของรางกายบริเวณเปดแผลผาตัด

 หรือไดมีการ manipulated ระหวางผาตัด ภายใน 30 หรือ 90 วันตามชนิดการผาตัด  

 และวินิจฉัยตามเกณฑ (criteria)อางอิงจาก ศูนยควบคุมและปองกันโรค (Center for 

 Disease Control and Prevention; CDC)

Goal
 ปองกันและลดอัตราการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด
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Why
   การติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดเปนการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีสําคัญ กอใหเกิด

 ผลกระทบรุนแรงตอผูปวย ทําใหผูปวยตองอยูโรงพยาบาลนาน เสียคาใชจายในการรักษา

 เพ่ิมขึ้น หากการติดเชื้อเกิดจากเช้ือดื้อยาหรือเชื้อท่ีมีความรุนแรง อาจสงผลใหผูปวย

 ตองสูญเสียอวัยวะ เกิดความพิการอยางถาวร จนถึงขั้นเสียชีวิตได

Process
   กิจกรรมท่ีโรงพยาบาลควรดําเนินการเพ่ือปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด 

 ประกอบดวย

  การกําหนดนโยบายในการปองกนัและการลดความเส่ียงตอการติดเชือ้ท่ีตาํแหนงผาตดั 

  การจดัทาํแนวปฏิบตัใินการปองกนัการติดเชือ้ทีตํ่าแหนงผาตดัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ

  และเผยแพรใหบุคลากรที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

  การพัฒนาระบบเฝาระวังการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดทั้งขณะผูปวยอยูโรงพยาบาล

  และการเฝาระวังหลงัจาํหนายใหมปีระสทิธภิาพ เฝาระวงัการเกิดการติดเชือ้ทีผ่วิหนัง

  และเนื้อเย่ือชั้นตื้นหลังผาตัดที่ไมไดใสอวัยวะเทียมเปนเวลา 30 วัน การติดเชื้อลึก

  ถึงชั้นเนื้อเยือพังผืดหรือกลามเนื้อ จะติดตาม 30 หรือ 90 วัน แลวแตชนิดของการ

  ผาตดั (อางองิ CDC) ในกรณทีีใ่สอวยัวะเทยีมตดิตามนาน 90 วนั และรายงานขอมลู

  อุบัติการณการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดแกผูที่เกี่ยวของ

  การกําหนดแนวทางการใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด

  ตามหลักฐานเชิงประจักษ ควรใหยาปฏิชีวนะกอนการผาตัดเพื่อปองกันการติดเชื้อ

  โดยเฉพาะการผาตัดใหญ (major surgery) ซึ่งระยะเวลาใหยาปฏิชีวนะที่มี

  ขอมูลสนับสนุนวาปองกันการติดเช้ือไดดีคือกอนผาตัด 30-60 นาที โดยขึ้นอยูกับ 

  pharmacokinetic ของยาแตละชนิดที่จะมีระดับ therapeutic level ใน tissue 

  ที่สามารถกําจัดเช้ือได อยางไรก็ตามการจะกําหนดวาใหกอนผาตัดชวงเวลาใดควร

  ตกลงกันในทีมเพ่ือสอดคลองกับบริบท สวนการใหหลังผาตัดไมมีประโยชนในการ

  ปองกนัการติดเช้ือ กรณีผูปวยมีการตดิเชือ้อยูแลวและมีการใชยาปฏชิวีนะกใ็หยาเดิม

  ไปตามปกติสําหรับการรักษาการติดเชื้อนั้น แตหากยาที่ใชไมครอบคลุมเช้ือที่ผิวหนัง

  ก็อาจพิจารณาใหยาเพ่ิมเติมได 

  การกําหนดแนวปฏบิตัใินการทําใหเครือ่งมอืผาตดัปราศจากเช้ือ ประเมนิประสทิธภิาพ

  กระบวนการทําใหปราศจากเช้ือ
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  การกําหนดแนวปฏิบัติการทําความสะอาดและการทําลายเชื้อในส่ิงแวดลอม รวมทั้ง

  ประเมินระบบการไหลเวียนอากาศในหองผาตัด

  การประเมินการปฏิบัติของบุคลากรตามแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ และ

  ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

  การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดโดยใช

  ขอมูลจากการเฝาระวังการติดเช้ือตามปญหาหรือความเส่ียงของการติดเช้ือของ

  โรงพยาบาล

  การใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดและความสําคัญในการ

  ปองกันการติดเชื้อ ตั้งแตแรกรับเขาปฏิบัติงานและฟนฟูความรูทุกป

  การใหความรูผู ปวยท่ีจะไดรับการผาตัดและญาติเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ

  ที่ตําแหนงผาตัดตามความจําเปน

Training
   ใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด 

 ครอบคลุมตลอดกระบวนการของการผาตัด

Monitoring
  การปฏิบตัติามแนวปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจักษในการปองกนัการติดเชือ้ทีต่าํแหนง

  ผาตัดของบุคลากรตลอดกระบวนการของการผาตัด

  อุบัติการณการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด

Pitfall
  โรงพยาบาลยังไมมีแนวปฏิบัติในการปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดตามหลักฐาน

  เชิงประจักษ

  เครือ่งมอืผาตดัมไีมเพยีงพอ ทาํใหตองเรงรีบในการทําใหเครือ่งมอืผาตัดปราศจากเช้ือ 

  หรือไมทําตามมาตรฐาน

  หองผาตัดไมไดมาตรฐาน ไมเปน positive pressure มีความชื้น มีเชื้อรา ไมมีการ

  ประเมินระบบการถายเทอากาศ (air change per hour) โดยผูเชี่ยวชาญ พบสัตว

  พาหะนําโรคและแมลงในหองผาตัด สถานท่ีเก็บเคร่ืองมือปราศจากเช้ือไมเหมาะสม
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มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี II หมวดท่ี 4 หัวขอ 4.1 ระบบการปองกันและควบคุม

 การตดิเช้ือ (IC.1) ก. ระบบการปองกนัและควบคุมการติดเช้ือ (4) องคกรกาํหนดนโยบาย

 และเกณฑปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อเปนลายลักษณอักษรครอบคลุม, 

 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอที่ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ข. การผาตัด (3) และ (5)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

S 1.3: Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¿„œ¹μÑÇËÅÑ§¼‹ÒμÑ´

Definition 
   การสงเสริมการฟ นตัวหลังผาตัด หมายถึง การท่ีทีมงานสหสาขา (multi-

 disciplinary team) นําขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-

 based) มาทําใหผูปวยที่มารับการผาตัดอยูในสภาวะท่ีพรอม (optimal condition) 

 เพื่อใหไดรับการดูแลท่ีเหมาะสมท่ีสุด (the most appropriate care) ตามศักยภาพ

 และทรัพยากรท่ีมีอยู เริ่มตั้งแตกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลังผาตัด โดยใหความ

 สําคัญของการมีสวนรวมของผูปวยและญาติ

Goal
   1) ลดภาวะแทรกซอนหลงัผาตัด 2) ลดระยะเวลาอยูโรงพยาบาล (hospital stay) 

 3) เพิม่คณุภาพชีวติ (quality of life) ของผูปวยหลังผาตัด 4) สรางการมีสวนรวมของทมี

 ผูใหการรักษา ผูปวย และญาติ
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Why
   เน่ืองจากภาวะแทรกซอนสวนมากสามารถปองกันได การเตรียมการผาตัดที่ดี

 สามารถลดระยะเวลาการอยูโรงพยาบาล โดยไมลดทอนคุณภาพการรักษา การดูแลผูปวย

 ผาตัดเปนความรวมมือกันระหวางผูใหการรักษา ผูปวยและญาติ ทําใหทุกฝายเกิดความ

 ตระหนักถึงการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี

Process
 การสงเสริมการฟนตัวหลังผาตัด เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี ควรปฏิบัติดังตอไปนี้

 1. ระยะกอนผาตัด 

       1.1. ใหความรูและคําแนะนํากอนผาตัด ควรครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

   1.1.1. ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล

   1.1.2. วิธีการผาตัด ผลกระทบ และความเส่ียงที่อาจไดรับจากการผาตัด

   1.1.3. การใหยาระงับความรูสึก และผลกระทบท่ีเกิดจากการใหยา

   1.1.4. การปฏิบัติตัวหลังผาตัด ไดแก การหายใจ การไอ และการลุกจากเตียง

    โดยเร็ว

   1.1.5. วิธีการระงับปวดหลังผาตัด ฯลฯ

  1.2 ประเมนิและแกไขภาวะทุพโภชนาการกอนผาตดั โดยใชเคร่ืองมอื เชน nutrition 

   triage หรือ nutrition alert form

  1.3 งดน้ําและอาหารตามแนวปฏิบัติ (guidelines) ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ 

   แหงประเทศไทย  

  1.4 ใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อ เมื่อมีขอบงชี้ อางอิงตาม S1.2

  1.5 ควรประเมินความเส่ียงของการเกิด VTE ในผูปวยแตละราย                                   

 2. ระหวางการผาตัด

  2.1 ใหยาปองกันภาวะคล่ืนไสอาเจียนหลังผาตัด ตามแนวปฏิบัติ (guidelines) 

   ของอเมริกา 

  2.2 ไมใสทอระบายหรือสายสวนโดยไมจําเปน

  2.3 ใหสารนํ้าและเกลือแรเทาที่จําเปน เพื่อใหเกิดความสมดุล

  2.4 ปองกันไมใหเกิดภาวะอุณหภูมิกายตํ่า (hypothermia)

 3. หลังการผาตัด 

             3.1 ประเมินและควบคุมอาการปวดอยางเหมาะสม
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  3.2  พจิารณาใหนํา้และอาหารทางปากโดยเร็ว ถาไมมขีอหาม เชน สญัญาณชพีไมคงที ่

   มีความเสี่ยงตอการสําลัก มีภาวะทองอืด

  3.3  ใหการรักษาอาการคล่ืนไสอาเจียน (ถามี)

  3.4 กระตุนและชวยใหผูปวยลุกจากเตียงโดยเร็ว

  3.5 ถอดทอระบายหรือสายสวนออก เมื่อไมมีขอบงชี้หรือไมมีความจําเปน

  3.6  ใหคําแนะนํากอนกลับบาน เก่ียวกับอาการสําคัญของภาวะแทรกซอน ชองทาง

   การติดตอสื่อสารเพ่ือรับทราบขอมูลเพิ่มเติม หรืออาการสําคัญที่ควรกลับมา

   พบแพทยกอนวันนัด 

           3.7  ประเมินการปฏิบัติและผลลัพธอยางตอเน่ือง

Training
   ควรใหความรูแกผูใหการรักษา ผูปวยและญาติ เกี่ยวกับการสงเสริมการฟนตัว

 หลังผาตัด เพื่อใหเกิดความตระหนักและนําไปใชอยางสม่ําเสมอ

Monitoring
 1. ติดตามวามีการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการฟนตัวหลังการผาตัดของทีมงานสหสาขา 

  หรือไม อยางไร

 2. ติดตามผลลัพธที่เกิดจากการสงเสริมการฟนตัวหลังผาตัดวาเปนอยางไร โดยอาจ

  ติดตามผลจากสิ่งตอไปน้ี

  2.1  ภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด

  2.2  ระยะเวลาอยูโรงพยาบาลหลังการผาตัด (post-op hospital stay)

  2.3  การผาตัดซํ้าโดยไมไดวางแผนไวกอน ภายใน 30 วัน

  2.4  การกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ํา (ดวยสาเหตุเดียวกัน) ภายใน 30 วัน

  2.5  อัตราตาย ภายใน 30 วัน

Pitfall
  ขาดความรวมมือระหวางทีมสหสาขาผูใหการรักษา

  ไมเปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการดูแลรักษา

  ไมตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินภาวะทุพโภชนาการ หรือประเมินแลว

  ใหการรักษาไมเหมาะสม

  ขาดการประเมินความเส่ียงที่จะเกิดภาวะคล่ืนไสอาเจียนหลังผาตัด
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  ใหสารนํ้าไมสมดุล เชน ใหสารนํ้าเกินในขณะผาตัด 

  ไมใหคําแนะนําเรื่องภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดกอนกลับบาน

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.1 ระบบการปองกันและควบคุม

 การติดเชื้อ (IC.1) ก. ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (4), ตอนที่ III หมวดที่ 4 

 หวัขอ 4.3 การดแูลเฉพาะ (PCD.3) ก. การระงบัความรูสกึ (1), (2) และ (3) ข. การผาตดั 

 (1), (2), (3), (5) และ (7) ค.อาหารและโภชนบําบัด (2) จ. การจัดการความปวด (3), 

 หมวดท่ี 6 การดูแลตอเนื่อง (COC) (4)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

S 1.4: Venous Thromboembolism (VTE) Prophylaxis

Definition
   VTE หมายถึง ภาวะการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดํา ซึ่งถาอยูสวนลึกของขา 

 (deep vein thrombosis; DVT) และอยูบริเวณเหนือขอเขาขึ้นไป (proximal DVT) 

 จะมีโอกาสเกิดการอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism; PE) อยางเฉียบพลัน  

Goal
   ปองกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําของขา (deep vein thrombosis) 

 และภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism; PE) ในผูปวยศัลยกรรม
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Why
   การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําของขาและมีภาวะล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 

 เปนภาวะแทรกซอนที่ฉับพลันและรุนแรง มีระดับความรุนแรงต้ังแตนอยไปหามาก 

 ทําใหเกิดพยาธิสภาพที่แตกตางกัน อาจจะทําใหผูปวยเสียชีวิตถึงแมจะไดรับการรักษา 

 ทําใหผูปวยมีอัตราตายสูง แตถาผูดูแลรักษาตระหนักถึงปญหานี้และมีการประเมินปจจัย

 เสีย่งอยางเปนระบบ โดยนาํมาตรการปองกนัมาใชอยางเหมาะสมจะสามารถลดปญหานีไ้ด

Process
 1. การประเมิน ในผูปวยศลัยกรรมทกุรายทีร่บัไวในโรงพยาบาล ตองประเมนิปจจัยเสีย่ง

  ตอการเกิด VTE ไดแก

  1.1. ขอมูลของผูปวย (demographic data) เชน อายุ เพศ ฯลฯ 

  1.2. มีประวัติหรือประวัติครอบครัว เคยเปน VTE มากอน 

  1.3. มีประวัติเคยเปนมะเร็งท่ีใดที่หนึ่งหรือกําลังเปนอยู

  1.4. ไดรับฮอรโมนอยางตอเนื่อง

  1.5. มกีารบาดเจ็บของหลอดเลือด (major vascular injuries) เชน กระดกูเชงิกราน

   แตกหัก (pelvic fracture)

  1.6. นอนนานเกิน 4 วันหลังผาตัด (delayed ambulation)

   ฯลฯ

   นอกจากประเมินความเสี่ยงดังกลาวน้ีแลว สําหรับโรงพยาบาลที่มีความพรอม

 อาจจะใช Caprini Risk Assessment Model for VTE

 2. การปองกัน มีมาตรการในผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยง ดังนี้

  2.1. ใหคําแนะนาํกบัผูปวยใหออกกาํลงัขอเทา (foot ankle exercise, ankle pump)

  2.2. การลุกจากเตียงโดยเร็ว (early ambulation)

  2.3. mechanical prophylaxis ไดแก สวมถงุ graduated compression stockings 

   (GCS) หรือสวม intermittent pneumatic compression devices (IPCD) 

   ถาโรงพยาบาลมีอุปกรณนี้ และผูปวยไมมีขอหาม เชน severe peripheral 

   arterial disease, congestive heart failure (CHF), acute superficial

    venous thrombosis
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  2.4. Pharmacological Prophylaxis ในกรณทีีต่องใชยาปองกนั VTE เชน aspirin, 

   heparin, หรือยาอ่ืน ๆ จําเปนตองประเมินภาวะเลือดออกผิดปกติกอนเสมอ 

   โดยปฏิบัติตามหลักฐานทางวิชาการ หรือตามคําแนะนําขององคกรวิชาชีพ

   หลังผาตัดมีการเฝาระวังอาการของ DVT เชน อาการปวด/บวมของขา ควรมี

   การตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุ ถาอาการดังกลาว

   เกิดจาก DVT ที่ตําแหนงเหนือหัวเขา ตองรีบใหการดูแลรักษาอยางเหมาะสม 

   เพื่อลดการเกิด pulmonary embolism

Training
  ใหความรูและทบทวนภาวะ VTE แกผูรวมงาน 

  เมื่อมีกรณีการเกิด VTE ตองจัดใหมีการทบทวนและอภิปรายรวมกัน

Monitoring
 ควรมีการติดตามดังตอไปน้ี

  1. มีการประเมินโอกาสเส่ียงที่จะเกิดภาวะนี้ในผูปวยที่มีความเสี่ยงทุกราย

  2. เนนการซักประวัติปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ 

  3. นํามาตรการปองกันที่เหมาะสมมาใช

  4. เกบ็ขอมลูผูปวยหลงัผาตดัท่ีมขีาบวม และใหการวนิจิฉยัวาเปน proximal DVT

   (สูงกวาหัวเขา)

  5. เกบ็ขอมลูผูปวยหลงัผาตดัทีไ่ดรบัการวนิจิฉยัวาเปน PE โดยการทํา computed 

   tomography angiography (CTA) เพื่อหาปจจัยของการเกิด

Pitfall
  การขาดความตระหนักของผูปฏิบัติงานในเร่ืองนี้ ถึงแมจะมีขอมูลเชิงประจักษ

  ประเทศไทยควรมีขอมูล VTE ในระดับชาติเพื่อใชในการเปรียบเทียบและศึกษา

  แนวทางดําเนินการ

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 

 ข. การผาตัด (1)
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)  

 

S 2: Safe Anesthesia

Definition
   ความปลอดภัยในการใหยาระงับความรู สึกแกผู ปวย หมายถึง การมีอัตรา

 การเสียชีวิตและภาวะแทรกซอนที่อาจเกี่ยวของกับการใหยาระงับความรูสึกในอัตราต่ํา 

 และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนท่ีอาจปองกันได

Goal
   เพื่อใหผูปวยไดรับการระงับความรูสึกโดยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี

 เหมาะสม มีกระบวนการการใหยาระงับความรูสึกตามมาตรฐานวิชาชีพ ดวยเคร่ืองมือ

 และอุปกรณทางการแพทยที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับการผาตัดโดยปลอดภัย ลดอัตรา

 เสียชีวิตและภาวะแทรกซอน

Why
   จากงานวิจัยสหสถาบัน THAI Study (2005) โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์

 แหงประเทศไทย ซึ่งพบอัตราเสียชีวิตของผูปวยผาตัดที่ไดการระงับความรูสึกภายใน 

 24 ชั่วโมง 28:10000 ลดลงเปน 14:10000 (งานวิจัย PAAd Thai Study 2015) และ

 การลดลงของภาวะแทรกซอนทางวิสัญญี ซึ่งสวนใหญยังเปนภาวะแทรกซอนทางระบบ

 หายใจ โดยราชวทิยาลัยวสิญัญแีพทยไดใชแนวทาง International Standard for a Safe 

 Practice of Anesthesia 2010 (จากความรวมมอืขององคการอนามัยโลก World Health 

 Organization และ World Federation of Societies of Anesthesiologists)
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Process
 การใหยาระงับความรูสึกประกอบดวย 

 1. บุคลากรที่สามารถใหการระงับความรูสึก ไดแก

  1.1. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู

   ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม สาขาวสิญัญวีทิยา จากแพทยสภา

  1.2. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีป่ฏบิตังิานในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาล

   ในกํากับของรัฐ หรือสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

  1.3. พยาบาลท่ีไดรับประกาศนียบัตรการศึกษา หรือการอบรมในหลักสูตรวิสัญญี

   พยาบาล โดยปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   ในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกํากับของรัฐ หรือสถานพยาบาล

   ของสภากาชาดไทย (เฉพาะการระงับความรูสึกแบบทั่วไป)

   โดยจํานวนบุคลากรท่ีบริการตองมีความเพียงพอตอจํานวนผูมารับการระงับ

   ความรูสกึทกุประเภท ทัง้การระงับความรูสกึท้ังแบบ moderate sedation และ 

   deep sedation ตลอดจนการเคล่ือนยายผูปวยไปยงัหนวยดแูลหลงัผาตดั หรอื

   หอผูปวยวิกฤต

 2. กระบวนการทํางาน ขั้นตอนในการระงับความรูสึก

   กอนทําการระงับความรูสึก ผูปวยจําเปนตอง (1) ไดรับการประเมินสภาวะ

 กอนการระงับความรูสึก (pre-anesthetic evaluation)  (2) จําแนกผูปวยตามเกณฑ

 ของสมาคมวิสญัญแีพทยอเมรกิา (American Society of Anesthesiologists Physical 

 Status) เพื่อวางแผนการระงับความรูสึก และจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเหมาะสม 

 (3) ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการระงับความรูสึก การปฏิบัติตนหลังการระงับความรูสึก และ

 ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น (สามารถยกเวนไดในกรณีฉุกเฉิน)  (4) มีการบันทึกใน

 เวชระเบยีนของผูปวย  (5) anesthetic consent form และ (6) ตรวจสอบความพรอม

 ของอุปกรณ เครื่องมือ และยาที่จําเปน

           ระหวางการระงับความรูสึก ตองมีการเฝาระวัง และการบันทึกที่เหมาะสม 

 ตามแนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย และตองประเมิน

 ผูปวยกอนการเคล่ือนยาย

   หลังการระงับความรูสึก ผูปวยในระยะนี้อาจยังมีผลจากยาระงับความรูสึก

 โดยเฉพาะระบบประสาทสวนกลาง และยาหยอนกลามเนื้อที่อาจหลงเหลืออยู ดังนั้น

 จึงจําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และเคร่ืองมือที่จําเปนในระหวาง



Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 25

 การเคล่ือนยาย นอกจากน้ียังตองมีการสงตอขอมูลที่สําคัญใหผูที่ดูแลผูปวย สามารถดูแล

 ไดอยางตอเนื่อง

            การดแูลผูปวยหลงัการระงับความรูสึกในหองพกัฟน  (post-anesthetic care)  

 เปนเวลาที่ไมตํ่ากวา 1 ชั่วโมง โดยมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 หรือบุคลากรท่ีไดรับ

 การฝกอบรมเร่ืองการดูแลผู ปวยหลังการระงับความรูสึกของแตละสถานพยาบาล 

 ตองมีการเฝาระวังและการบันทึกที่เหมาะสม และ  หรือกอนการสงตอผูปวยจาก post 

 anesthetic care unit  ควรมี post-anesthesia recovery scoring system ควรมี 

 score ที่ถึงเกณฑ

 3. มีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยที่เหมาะสม ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัย

  วิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย

 4. มแีนวทางการจัดการเมือ่เกิดภาวะไมพงึประสงค เพือ่ไมใหนาํไปสูผลลัพธไมพงึประสงค 

  หรอืลดความรุนแรงของภาวะไมพงึประสงค ไดแก ควรต้ังสติระงบัความตกใจ การขอ

  ความชวยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได การส่ือสารท่ีดีกับทีมศัลยแพทยทันที งดการ

  วิจารณโดยไมทราบสาเหตุแนชัดวาเหตุไมพึงประสงคเกิดจากสาเหตุใด เรียบเรียง

  เหตุการณและไมบันทึกเหตุการณในลักษณะขัดแยง สื่อสารเพื่อทําความเขาใจที่ดี

  กับญาติเปนทีม รายงานผูจัดการความเส่ียง และผูบังคับบัญชา รวมทั้งการติดตาม

  ดูแลผูปวยอยางใกลชิด 

Training
 1. วสิญัญแีพทย/แพทย ตองมกีารอบรมเพิม่พนูความรูเฉพาะทางวสิญัญวีทิยา อยางนอย 

  20 ช่ัวโมงตอ 5 ป

 2. วิสัญญีพยาบาล ตองมีการอบรมเพ่ิมพูนความรูเฉพาะดานวิสัญญีวิทยา อยางนอย 

  15 ชัว่โมงตอ 5 ป  หรอืตองมกีารปฏิบตักิารใหยาระงบัความรูสกึไมนอยกวา 50 ราย

  ตอป

Monitoring
 1. กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานอยางชัดเจน

 2. กาํหนดแนวทางปฏิบตั ิเฉพาะเรือ่งท่ีมคีวามเสีย่งในแงของอบุตักิารณ หรอืความรนุแรง

 3. มีกิจกรรมรายงานขอมูลเหตุไมพึงประสงค หรือภาวะแทรกซอนเปนประจํา เพ่ือหา

  แนวทางปองกันและลดความรุนแรง

 4. บุคลากรควรมีการศึกษาฝกอบรมความรูและทักษะอยางตอเนื่อง
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Pitfall
 1. บุคลากรควรมีจํานวนเหมาะสมกับงานของหนวยงานวิสัญญี ประกอบดวยการใหยา

  ระงับความรูสกึ การประเมินเตรยีมผูปวย และใหขอมลูผูปวยในระยะกอนใหยาระงับ

  ความรูสึก ตลอดจนการดูแลระยะหลังการใหยาระงับความรูสึก

 2. การจัดหาทรัพยากร ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

  ไดแก การเฝาระวงัดวย pulse oximeter ทกุราย การเฝาระวงัระดับคารบอนไดออกไซด

  ในลมหายใจออกดวย capnometer ในผูปวยไดยาระงบัความรูสกึแบบท้ังตวัทีใ่สทอ

  หายใจ นอกจากน้ีควรพัฒนาใหมีการจัดหาเคร่ืองชวยในการใสทอหายใจกรณีใสทอ

  หายใจยาก ควรจดัหาเครือ่งอลัตราซาวนสาํหรบัชวยในหตัถการตางๆ  การตดิฉลากยา 

  ทางวิสัญญีใชระบบสีตามแนวทางของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

  เพื่อปองกัน และลดความรุนแรงของภาวะแทรกซอนของการใหยาผิดพลาด อยางไร

  ก็ตามกอนบริหารยาตองอานชื่อยาที่ระบุไวบนฉลากยาเสมอ

 3. ควรจัดตั้งหองพักฟน (post anesthesia care unit: PACU) มีหลักฐานวาชวยลด

  ภาวะแทรกซอนหลงัการใหยาระงับความรูสกึได สถานพยาบาลทีม่ขีนาดและทรัพยากร

  เพียงพอจึงควรจัดตั้งหองพักฟน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

 4. หากมีอุปสรรคเก่ียวกับการจําหนายผูปวยออกจากหองพักฟนภายหลังระยะเวลา 

  1 ชั่วโมง ควรมีการจําหนายดวยระบบ scoring ที่เหมาะสม หรือไดรับอนุญาตจาก

  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 5. นอกจากมาตรฐานและแนวทางของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยแลว 

  ยงัมแีนวทางปฏิบตัซิึง่อาจแตกตางกนัในบางประเทศข้ึนกบับริบทของสถานพยาบาล

  ในแตละประเทศ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในเรื่องเดียวกันของผูประกอบวิชาชีพ

  เวชกรรมตางสาขาก็อาจมีความแตกตางกัน

 6. เนื่องจากการบริการวิสัญญีเปนวิชาชีพเวชกรรม ผูใหยาระงับความรู สึกจึงตอง

  รบัการศึกษาตอเนือ่ง เพือ่ดาํรงความเปนผูเชีย่วชาญหรือชาํนาญการ การรวมประชุม

  วิชาการ หรือเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีจึงมีความจําเปน

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี III หมวดท่ี 4 หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 

 ก. การระงับความรูสึก
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

   

S 3: Safe Operating Room

S 3.1:  Safe Environment

Definition
 สิ่งแวดลอมในหองผาตัดที่เปนผลจากนโยบายและการปฏิบัติที่ทําใหมั่นใจวามีความ

 ปลอดภัย ไมเกิดอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่

Goal
 ผูปวยและเจาหนาทีป่ลอดภัยจากส่ิงแวดลอมในหองผาตัด ทัง้ดานกายภาพ (mechanical 

 risk) เคมีและชีวภาพ (chemical and biological risk)

Why
 สิ่งแวดลอมภายในหองผาตัดอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูปวยและเจาหนาที่ 

 เชน อณุหภูม ิความชืน้ มผีลตอการตดิเชือ้ จึงตองใหความสาํคัญกบัการจัดการสิง่แวดลอม

 ในหองผาตัดในเรื่องโครงสราง (structure) และระบบระบายอากาศ (ventilation)

Process
 1. วางระบบโครงสรางในหองผาตัดใหเกิดความปลอดภัย 

  1.1 การแบงเขต การกําหนดพ้ืนที่ในการทํางาน  เปนไปตามมาตรฐานการทํางาน

   ในหองผาตัด

  1.2 มรีะบบระบายอากาศ มกีารกรองอากาศ และการหมุนเวียนอากาศในหองผาตดั 

   20 air change per hour (ACH)
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  1.3 ใชระบบไฟฟาที่มีสายดิน และมีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน และตรวจสอบ

   ใหพรอมใชอยูเสมอ

  1.4 มี pipeline system ซึ่งประกอบดวย oxygen, nitrous oxide, vacuum 

   ซึ่งสายสงและ hose เปน medical grade

  1.5 มกีารควบคมุอณุหภมูทิี ่22-24 °C เพือ่ลดปจจยัเสีย่งในการเกิด hypothermia 

   และควบคุมความช้ืนสัมพัทธ ใหอยูในชวง 50 - 60% 

  1.6 มีเครื่องดับเพลิงในตําแหนงที่เหมาะสม

  1.7 เตยีงและโคมไฟผาตัดตามแบบมาตรฐานใชในการผาตัดทุกหองที่ใชงานผาตัด 

 2. มีระบบการตรวจสอบและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในหองผาตัด

  อยางสมํ่าเสมอ

 3. มีการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน

 4. การทําความสะอาดพ้ืนผิวในหองผาตัด กอนผาตัด ระหวางการผาตัดแตละราย และ

  หลงัผาตดั ตามแนวปฏบิตัขิองหนวยงาน หรือตามแนวปฏิบตัขิอง  The Association 

  of periOperative Registered Nurses (AORN) 

 5. การใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิดเชน เครื่องจ้ีไฟฟา ตองปฏิบัติตามคูมือของผูผลิต หรือ

  แนวปฏิบัติของหนวยงาน

 6. สรางสิ่งแวดลอมในการดูแล (environment of care) โดยการประเมินปจจัยเสี่ยงที่

  มผีลตอการดแูล เชน การปองกนัการติดเชือ้ คณุภาพอากาศ สญัญาณรบกวน เปนตน 

 7. มีการควบคุมการใชเสียงในหองผาตัด เชน เสียงจากโทรศัพท การพูดคุยเร่ืองท่ี

  ไมเกี่ยวของขณะปฏิบัติงาน

 8. มีการประเมินและตรวจสอบผูปวยถึงปจจัยเส่ียงที่อาจทําใหไดรับอันตรายจาก

  สิ่งแวดลอม เชน การแพสารเคมี เปนตน

 9. ถามีการใชอุปกรณ เครื่องมือท่ีมีการถายทอดพลังงาน (energy transfer device) 

  เชน เครื่องถายภาพรังสี (X-ray), เลเซอร (laser), อัลตราซาวด (ultrasound) 

  ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของหนวยงานในทุกระยะของการทําผาตัด

 10. มีการจํากัดบุคลากรเขาออกในหองผาตัดขณะผาตัด

Training
 1. มีการจัดอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหบุคลากรใหม และทุกคร้ังเมื่อมีการ

  ติดตั้งเคร่ืองใหม 
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 2. บคุลากรทุกคนควรไดรบัการอบรมเก่ียวกบัความปลอดภัยของผูปวย (patient safety)

 3. บุคลากรทุกคนควรไดรับการอบรมการซอมรับอัคคีภัย

Monitoring
 1. เฝาระวงัไมใหเกดิเหตุการณไมพงึประสงคทีเ่กดิจากสิง่แวดลอมในหองผาตัด ถาเกดิขึน้

  หรือมีแนวโนมโอกาสเกิดใหมีการรายงานอุบัติการณ การวิเคราะหหาสาเหตุและ

  กําหนดแนวทางการแกปญหา และบันทึกอยางเปนระบบ

 2. ตรวจสอบอปุกรณเคร่ืองใชตางๆ และส่ิงแวดลอมอืน่ๆ อยางสม่ําเสมอตามแนวปฏิบตัิ

  ของหนวยงาน

Pitfall
 1. การปรับอุณหภูมิในหองผาตัดตามความตองการของทีมผูใหบริการ โดยไมคํานึงถึง

  ผลกระทบตอผูปวย

 2. การใชพัดลมในหองผาตัด อาจทําใหเชื้อโรค และฝุนละอองฟุงกระจาย

 3. ถาบุคลากรไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยางเครงครัด ทําใหเกิดเหตุการณที่ไมพึง

  ประสงคได

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนท่ี II หมวดท่ี 4 หวัขอ 4.2 การปฏิบตัเิพ่ือปองกนัการติดเชือ้ 

 (IC2) ก. การปองกนัการตดิเช้ือท่ัวไป (2), ตอนท่ี III หมวดท่ี 4 หวัขอ 4.3 การดแูลเฉพาะ 

 (PCD.3) ข. การผาตดั (5)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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S 3.2: Safe Surgical Instrument and Device

Definition
 การปฏิบัติเพื่อใหเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยปลอดภัยตอการนําไปใชกับผูปวย

  เคร่ืองมือ (instrument) ไดแก เครื่องมือที่ใชในการผาตัด 

  อุปกรณ (device) ไดแก อุปกรณที่จะสอดใสเขาไปในรางกายหรือใชกับรางกาย

  ของผูปวยระหวางกระบวนการผาตัด เชน สายสวนตางๆ รวมถึง energy transfer 

  device เชน เครื่องจี้ไฟฟา เลเซอร เปนตน

Goal
 มรีะบบการดูแลเครือ่งมอืและอปุกรณทางการแพทยทกุชนดิใหใชไดอยางปลอดภัย รวมทัง้ 

 ไดรับการทําลายเช้ือหรือทําใหปราศจากเช้ือดวยกระบวนการท่ีถูกตองตามมาตรฐาน

Why
  การผาตัดตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัย การนํามาใช

  อยางถูกตองตามแนวปฏิบัติโดยมีระบบการดูแลที่เหมาะสม ยอมปองกันเหตุการณ

  ไมพงึประสงคทีอ่าจเกิดขึน้ในขณะผาตดั หรอืระยะหลงัผาตดั  รวมถงึการทาํลายเชือ้

  และการทําใหปราศจากเช้ือเปนกระบวนการสําคัญในการปองกันการติดเชื้อจากการ

  ผาตดั เครือ่งมอืแพทยและอปุกรณทีใ่ชกบัผูปวยจํานวนมากตองมกีารนํากลบัมาใชซํา้ 

  ดงันัน้ หากกระบวนการทําลายเช้ือหรือทาํใหปราศจากเช้ือไมมปีระสิทธภิาพ อาจสงผล

  ใหผูปวยติดเช้ือจากเคร่ืองมือแพทยหรืออุปกรณตางๆ เหลานั้น ซึ่งอาจรุนแรงจนถึง

  ขั้นสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได

Process
   การปฏิบัติในการใชและการดูแลอุปกรณที่สงพลังงาน (energy-generating 

   devices) มีดังนี้

 1. การใชอุปกรณที่ที่สงพลังงาน เพื่อการผาตัดทุกชนิด ตองปฏิบัติตามคูมือ คําแนะนํา

  ของผูผลิต หรือ แนวปฏิบัติของหนวยงานตามชนิดของอุปกรณนั้นๆ รวมถึงมีแนว

  ปฏิบัติในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนา
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 2.  การใชอุปกรณที่ใชรังสีตองมีมาตรการการลดการสัมผัสรังสีของผูปวยและบุคลากร  

  โดยมีอุปกรณปองกันรังสีที่ไดมาตรฐานและอยูในสภาพสมบูรณ  รวมทั้งระมัดระวัง

  เปนพิเศษกับผูที่ตั้งครรภ 

 3.  การใชเลเซอรตองมีโปรแกรมความปลอดภัย บุคลากรตองตองปฏิบัติตามบทบาท

  ของตนอยางชัดเจน 

 4.  การใชเครื่องจี้ไฟฟา ตองระมัดระวังในการปองกันปจจัยเสี่ยงจากผูปวยท่ีมีผลตอ

  การใช โดยเฉพาะผูปวยที่มีอุปกรณไฟฟาฝงในรางกาย (เชน pace maker) และ

  ในการผาตัดแบบ minimal invasive surgery และบันทึกขอมูลทุกครั้งท่ีมีการใช

 5.  มีระบบการดูแลรักษา อุปกรณที่สงพลังงานใหอยูในสภาพสมบูรณและพรอมใช

 6.  ตองบันทึกการใชอุปกรณที่สงพลังงาน ทุกครั้งตามแบบบันทึกของหนวยงาน

 7.  มีการบันทึกรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดข้ึน รวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ 

  และวางมาตรการปองกันเพ่ือนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด

   การปฏิบัติในการทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเช้ือ

   เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย มีขั้นตอนดังตอไปน้ี

 1. กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําให

  ปราศจากเช้ือตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของและคําแนะนําในการจัดการเคร่ืองมือและ

  อุปกรณผาตัดของผูผลิต (instruction for use: IFU ) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพและ

  มีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ

 2.  เลือกวิธีการทําลายเชื้อหรือการทําใหปราศจากเช้ือเคร่ืองมือและอุปกรณผาตัด 

  ตามหลัก spaulding classification

 3.  ปฏิบัติตามวิธีปฎิบัติและคําแนะนําของผูผลิต (IFU) ในการทําความสะอาด ทําลาย

  เชื้อและทําใหเครื่องมือและอุปกรณผาตัดปราศจากเช้ือ รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติ

  ของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ

 4.  ใหความรูบุคลากรผูใชเครื่องมือแพทยในการขจัดสิ่งที่ปนเปอนบนเครื่องมือและ

  อปุกรณทางแพทยออกใหมากท่ีสดุ ณ จดุใชงาน (point of use) และบรรจุเครือ่งมอื

  และอุปกรณผาตัดที่ใชแลวในภาชนะท่ีมิดชิด เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อและ

  ปองกันเครื่องมือชํารุดขณะเคล่ือนยาย

 5.  ตรวจสอบและปรับปรุงนํ้าท่ีใชในกระบวนการทําใหปราศจากเช้ือใหมีคุณภาพตาม

  เกณฑที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอ
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 6.  ตรวจสอบความสะอาดและความพรอมในการใชงานของเคร่ืองมือและอุปกรณผาตัด

  กอนการบรรจุหีบหอ 

 7.  เลือกใชวัสดุในการหีบหอใหเหมาะสมกับวิธีการทําใหปราศจากเช้ือและลักษณะของ

  เครื่องมือและอุปกรณผาตัดตามมาตรฐาน และควบคุมนํ้าหนักของหอเคร่ืองมือและ

  อุปกรณผาตัดไมใหเกิน 11.35 กิโลกรัม (25 ปอนด) เพื่อปองกันปญหาหอเปยกชื้น 

 8.  เครือ่งมอืและอปุกรณผาตดัทีท่นความรอนและความชืน้สงูไดใชวธิกีารทําใหปราศจาก

  เชื้อดวยไอน้ําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือแพทย

 9.  จดัหาเคร่ืองมอืและอปุกรณผาตดัใหเพยีงพอ โดยหลกีเล่ียงวธิกีารทาํใหเคร่ืองมอืและ

  อุปกรณผาตัดปราศจากเช้ือดวยวิธี immediate use steam sterilization (IUSS) 

 10. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทําใหเคร่ืองมือและอุปกรณผาตัดปราศจากเช้ือ 

  ดวยตัวชี้วัดทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ ตามมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ 

  โดยเฉพาะอวัยวะเทียม (implant) ตองตรวจสอบดวยตัวชี้วัดทางชีวภาพทุกครั้ง

 11. บันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อการทวนสอบในกรณีที่ผูปวยเกิดการ

  ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของการติดเชื้อ และเพื่อเรียกเคร่ืองมือและอุปกรณผาตัด

  กลับคืน (recall) กรณีเกิดความลมเหลวในกระบวนการทําใหปราศจากเช้ือ  

 12. ตรวจสอบสภาพของหีบหอเครื่องมือและอุปกรณผาตัดใหครบถวนสมบูรณ รวมทั้ง

  ตัวชี้วัดทางเคมีภายนอกและภายใน กอนนําเคร่ืองมือและอุปกรณผาตัดไปใช

 13. จัดเก็บหีบหอเครื่องมือแพทยปราศจากเช้ือในบริเวณเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณผาตัด

  ปราศจากเช้ือทีเ่หมาะสมตามประเภทของเคร่ืองมอืและอปุกรณนัน้ โดยคาํนงึถงึหลกั 

  First in First out (FIFO)

Training
 1.  ฝกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัการทําลายเชือ้และการทําใหปราศจากเช้ืออยางนอยปละครัง้ 

  และอบรมเพ่ิมเติมเมื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีการนําเคร่ืองมือและ

  อปุกรณผาตดัชนดิใหมมาใช และประเมินสมรรถนะในการปฏิบตังิานเปนประจาํทกุป

 2.  ปฐมนเิทศบุคลากรท่ีปฏิบตังิานใหมเกีย่วกบัการทําลายเช้ือและการทําใหปราศจากเช้ือ

 3.  ฝกอบรมบคุลากรเก่ียวกับการใชอปุกรณทีส่งพลงังาน (energy-generating devices) 

  แตละชนิด เมื่อมีอุปกรณใหม หรือเมื่อมีการปรับเปล่ียนบทบาทหนาที่การทํางาน

  ที่เกี่ยวของกับอุปกรณนั้นๆ
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Monitoring
  ประเมินและติดตามประสิทธิภาพการทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําให

  ปราศจากเช้ืออยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตที่จุดใชงานจนส้ินสุดกระบวนการผาตัด 

  บํารุงรักษาอุปกรณที่สงพลังงานใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณและพรอมใช

Pitfall
 1.  บคุลากรขาดความรู ความเขาใจในการแบงกลุมเครือ่งมือแพทยตามหลกั spaulding 

  classification นําเคร่ืองมือแพทยในกลุม critical items เชน rigid endoscope 

  เครื่องมือผาตัดตา แชในนํ้ายาทําลายเช้ือแทนการนําไปทําใหปราศจากเช้ือ

 2.  บุคลากรไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต ในเร่ืองของการทําความสะอาดและ

  การทําใหปราศจากเช้ือ 

 3.  ขาดการบันทึกและการวิเคราะหผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาด 

  การทําใหปราศจากเช้ืออยางเปนระบบและตอเน่ือง

 4.  ขาดแนวปฏิบัติและขอตกลงรวมกันในการนําเคร่ืองมือแพทยที่ระบุใหใชเพียง

  ครั้งเดียวทิ้ง (single use medical devices) กลับมาใชซํ้า 

 5.  ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการเคร่ืองมือที่ยืมจากภายนอกเพ่ือใหมั่นใจ

  วาสะอาดและปราศจากเช้ือ1

 6.  บุคลากรที่เกี่ยวของไมศึกษาขอมูลในเร่ือง การจัดเตรียม การบํารุงรักษา และการใช

  งานเคร่ืองมือและอุปกรณผาตัดตางๆ จากเอกสารคําแนะนําการใชงานของบริษัท

  ผูผลิต

 7.  หนวยงานที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลไมมีแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ

  ผาตัดตางๆ ที่ใชในกระบวนการทําความสะอาดและทําใหปราศจากเช้ือ

 8.  ขาดการสนับสนนุงบประมาณในการประเมินประสิทธภิาพกระบวนการทําใหปราศจาก

  เชื้อ

 9. บุคลากรไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต หรือแนวปฏิบัติของหนวยงานในการใช 

  อุปกรณที่สงพลังงาน รวมถึงขาดบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณในการดูแล

  อุปกรณที่สงพลังงาน

 10. ขาดความระมัดระวังในการใชอุปกรณที่สงพลังงาน หรือขาดการประเมินปจจัยเส่ียง

  ของผูปวยตอการใชอุปกรณนั้นๆ อุปกรณที่สงพลังงาน
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มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสขุภาพ ฉบับที ่4 ตอนที ่II หมวดที ่3 หวัขอ 3.2 เครือ่งมอืและระบบสาธารณูปโภค 

 (ENV.2) ก. เครื่องมือ (2), หมวดท่ี 4 หัวขอ 4.2 การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อ (IC2) 

 ก.การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (1)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

S 3.3: Safe Surgical Care Process 

Definition 
 เปนกระบวนการดูแลรักษาผูปวยที่มารับการผาตัดหรือหัตถการอ่ืนๆ ครอบคลุมตั้งแต

 การเตรียมผูปวยใหพรอมกอนผาตัด การดูแลใหปลอดภัยระหวางผาตัดและหลังผาตัด 

Goal 
 ผูปวยไดรับความปลอดภัยจากกระบวนการผาตัด  

Why 
 มีรายงานจากท่ัวโลกพบวา ครึ่งหนึ่งของเหตุการณไมพึงประสงคในโรงพยาบาลเก่ียวของ

 กับการดูแลทางศัลยกรรม และที่สําคัญเกือบคร่ึงหนึ่งของเหตุการณเหลานั้นสามารถ

 ปองกันได ซึ่งทําใหเกิดปญหาคาใชจายในการรักษาเพ่ิมขึ้น ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาล

 นานขึน้ รวมท้ังทําใหเกดิปญหาการฟองรองตามมา สาํหรับประเทศไทยถึงแมจะไมมสีถติิ

 ใหเห็นชัดเจนแตยังมีขาวใหไดยินอยูเสมอ เชน การคงคางของเคร่ืองมือหรือผาซับโลหิต

 ในแผลผาตัด การผาตัดผิดขาง หรือ การไดรับบาดเจ็บจากการใชเครื่องจ้ีไฟฟา เปนตน 
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 ดังนั้นการดูแลผูปวยตลอดทุกระยะของการผาตัดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยปองกัน

 เหตุการณไมพึงประสงคเหลานี้ได

Process 
 กระบวนการดูแลรักษาผูปวยท่ีมารับการผาตัด ตองทําอยางตอเน่ืองครอบคลุมทุกระยะ

 การผาตัด ตั้งแต กอน ระหวางและหลังผาตัด ดังนี้

 กอนผาตัด

  1. เตรียมความพรอมดานรางกายโดย

   1.1 ประเมินภาวะสุขภาพดานรางกายผูปวยท่ีมีความเส่ียงตอการผาตัดเพื่อ

    แกไขและปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นหลังผาตัดตามมาตรฐาน JCI 

    และ AORN 

   1.2 ตรวจสอบความพรอมของสภาพรางกายท่ัวไปที่อาจเสี่ยงตอการเกิด

    เหตุการณไมพึงประสงคในหองผาตัด เชน ขอจํากัดการเคลื่อนไหว 

  2. เตรยีมความพรอมดานจติใจผูปวยเพือ่ลดความวิตกกังวลเกีย่วกบัผลของการผาตัด 

   การฟนฟูและการดําเนินชีวิตหลังผาตัด 

  3. ตรวจสอบและทวนสอบความถูกตองของเอกสารแสดงความยินยอม การระบุชือ่ 

   นามสกุล ชนิดการผาตัด และตําแหนงที่ผาตัด ใหถูกตองตามมาตรฐานของ 

   WHO Surgical Safety Checklist (2009) 

  4. สงตอขอมูลผูปวยใหกับผูดูแลในระยะผาตัดโดยใชหลักการ ISBAR 

 ระหวางผาตัด

  1. เตรียมความพรอมใชของเคร่ืองมือ อุปกรณทุกชนิดที่ใชในผูปวยแตละราย เชน 

   เครื่องจี้ไฟฟา เครื่องเลเซอร เปนตน และใชใหถูกตองตามคูมือที่ผูผลิตกําหนด

  2. เตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการผาตัดแตละชนิด ไดแก

   2.1 จัดทาเพื่อการผาตัดใหถูกตองตามหลัก body alignment และถูกตอง

    ตามเทคนิค/ ขั้นตอนการจัดทาแตละชนิด โดยใชอุปกรณที่เหมาะสม

    ในการจดัทาแตละชนดิ และระมดัระวงัตาํแหนงทีม่กีารกดทับ เพือ่ปองกนั

    การบาดเจ็บของเน้ือเยื่อ เสนประสาท และแผลกดทับ 

   2.2 เตรียมผิวหนังผูปวยกอนผาตัดโดยคํานึงถึงนํ้ายาและขั้นตอนการเตรียม

    ผิวหนังตามมาตรฐานของ AORN
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   2.3 ประเมินปจจัยเสี่ยงและปองกันการเกิด deep vein thrombosis 

    โดยปฏิบัติตาม S1.4 และ AORN

  3. ปองกนัความผดิพลาดจากการผาตัดดวยการปฏิบตัติาม WHO Surgical Safety 

   Checklist (S 1.1) โดย

   3.1 Sign in กอนใหยาระงับความรูสึก

   3.2 Time out กอนลงมีดผาตัด 

   3.3 Sign out เมื่อเสร็จผาตัด กอนเคลื่อนยายออกจากหองผาตัด

  4. ตรวจนับผาซับ เครื่องมือผาตัดและของมีคม ตาม WHO Guidelines for Safe 

   Surgery หรือ ตาม guideline for prevention of retained surgical items 

   ของ AORN

  5. เก็บและสง specimens ตามแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

  6. ดูแลผูปวยโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิผูปวย เชน การใหขอมูล 

   การรกัษาความลับ การไมเปดเผยรางกายเกนิความจาํเปน การเคารพในเอกสิทธิ์

   ผูปวย เปนตน

  7. สงตอขอมลูผูปวยใหกบัทมีผูดแูลหลงัผาตัดโดยใชหลกัการ ISBAR ในการส่ือสาร

   สงตอขอมลู และมรีะบบ discharge planning หากผูปวยกลบับาน หรอื มรีะบบ

   การสงตอไปยังหนวยงานอื่น 

 หลังผาตัด

  1. ใชหลัก early warning signs ในการประเมินและเฝาระวังผูปวยหลังผาตัด 

   เพื่อปองกันอันตรายจากภาวะแทรกซอน ดวยตัวชี้วัด 6 อยางคือ respiratory 

   rate, oxygen saturation, temperature, systolic blood pressure, pulse 

   rate และ level of consciousness

  2. บันทึกขอมูลที่สําคัญตามระบบบันทึกขอมูลของหนวยงาน

Training
  การอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการดูแลผูปวยศัลยกรรม (perioperative care)

  การอบรมความรูใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของทาง

  ศัลยกรรม

  การอบรมการใชเครื่องมือ/อุปกรณเกี่ยวกับการผาตัด 
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Monitoring
  กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานใหชัดเจน

  สรางแนวปฏิบัติ สําหรับ procedures ที่สําคัญหรือที่มีความเสี่ยง

  เฝาระวังการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค โดยการเก็บรวมรวมขอมูลใหเปนระบบ 

  เพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนวทางปองกันอยางเปนรูปธรรม โดยมีการรายงาน

  อุบัติการณที่สําคัญ เชน การไมปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดูแลผูปวยท่ีมารับ

  การผาตัด การเล่ือนการผาตัดที่ไมเรงดวนจากสาเหตุความไมพรอมหรือการประเมิน

  ไมครบถวนของทีม การเปดเผยความลับของผูปวย หรือกระทําอื่นใด โดยไมคํานึงถึง

  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิผูปวย เปนตน

Pitfalls 
  การสื่อสารภายในทีมที่ไมมีประสิทธิภาพ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย

  บุคลากรใชความเคยชินในการทํางาน ไมยึดตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติอยาง

  เครงครัด หรือขาดความรูและทักษะท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดเหตุการณ

  ไมพึงประสงคได

  การประเมินและตรวจสอบขอมูลที่สําคัญของผูปวยอยางเรงรีบ อาจทําใหเกิดความ

  ผิดพลาดของขอมูล

  การปฏบิตัหินาทีโ่ดยไมคาํนงึถงึสทิธผิูปวยและไมเคารพเอกสิทธิข์องผูปวย อาจนํามา

  ซึ่งการฟองรองได

  การสง specimens ทีผ่ดิพลาดสงผลตอความผิดพลาดในการวินจิฉยัและการรักษาได

มาตรฐาน HA 
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II-2.1 การกํากับดูแลวิชาชีพดานการพยาบาล (PFG.1) 

 ขอ ข.ปฏิบัติการพยาบาล  ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 

 ข. การผาตัด
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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I 1  Hand Hygiene
I 2  Prevention of Healthcare - Associated Infection
 I 2.1 Catheter- Associated Urinary Tract Infection 

  (CAUTI) Prevention

 I 2.2 Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Prevention

 I 2.3 Peripheral and Central Line-Associated Bloodstream 

  Infection (CLABSI) Prevention

I 3  Isolation Precautions
I 4  Prevention and Control Spread of Multidrug-
  Resistant Organisms (MDRO)

I: Infection Prevention and Control



à»‡ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 256140



Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 41

I 1:  Hand Hygiene 

Definition
   การปฎิบัติเพื่อลดจํานวนเช้ือจุลชีพที่อยูบนมือโดยการถูมือดวยแอลกอฮอล หรือ

 ลางมือดวยสบูหรือสบูผสมนํ้ายาทําลายเช้ือ (WHO)

Goal
   บุคลากรทําความสะอาดมืออยางถูกตองและเปนนิสัยเมื่อทําการตรวจหรือรักษา

 พยาบาลผูปวย

Why
   การแพรกระจายเช้ือในโรงพยาบาลสวนใหญเกิดจากการสัมผัสท้ังทางตรงและ

 ทางออม โดยเฉพาะจากมือของบุคลากรผูใหการรักษาพยาบาลผูปวย ทาํใหเกดิการติดเชือ้

 ในโรงพยาบาล การทําความสะอาดมืออยางถูกวิธีเปนวิธีการปองกันการแพรกระจายเช้ือ

 ในโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการติดเชื้อของผูปวยในโรงพยาบาล 

 รวมทั้งลดโอกาสท่ีบุคลากรจะติดเช้ือจากผูปวย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการ

 ติดเชื้อในโรงพยาบาล

Process
   โรงพยาบาลควรดําเนนิการเพือ่ใหบคุลากรตระหนักถงึความสําคญัและมกีารปฏบิตัิ

 ในการทําความสะอาดมืออยางถูกตองและเปนนิสัย โดยอาจดําเนินการตามยุทธศาสตร

 ขององคการอนามัยโลก ดังนี้

   1) สรางระบบท่ีเอ้ืออํานวยใหบุคลากรทําความสะอาดมือไดโดยสะดวก เชน 

    สนับสนุนอุปกรณที่จําเปนในการทําความสะอาดมืออยางเพียงพอ

   2) ใหความรูกบับคุลากรเรือ่งการทําความสะอาดมือ และมกีารฝกปฏบัิตใิหเขาใจ

    และถูกตอง

   3) มีระบบประเมินและติดตามการปฏิบัติของบุคลากรในการทําความสะอาดมือ

    และใหขอมูลยอนกลับอัตราการทําความสะอาดมือทั้งในภาพรวมของ

    หนวยงานและการแจงรายบุคคล
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   4) จัดทําแผนปายเชิญชวน/เตือน/ใหความรูเรื่องการทําความสะอาดมือติดไว

    ในสถานพยาบาล

   5) สรางวฒันธรรมความปลอดภัยในองคกร เชน ผูนาํองคกรปฏบิตัใิหเปนตวัอยาง 

    การยอมรับการตักเตือนจากเพ่ือนรวมงาน ใหความรูแกผูปวยและญาติเพ่ือ

    ทาํความสะอาดมือและมสีวนรวมในการกระตุนบคุลากรใหทาํความสะอาดมือ

    เชนกัน

Training
  ฝกอบรมเชิงปฏบิตักิารใหบคุลากรมีความรูเรือ่งความสําคญัของการทําความสะอาดมือ 

  ขอบงชี้ของการทําความสะอาดมือ (5 moments for hand hygiene) ไดแก 

  กอนการสัมผัสผูปวย กอนทําหัตถการปลอดเช้ือรวมท้ังการผสมยาสําหรับใหทาง

  หลอดเลือด หลังสัมผัสสารคัดหลั่งจากรางกาย (body fluid) ของผูปวย หลังสัมผัส

  ผูปวย และหลงัสมัผสัสิง่แวดลอมรอบตวัผูปวย และวธิกีารทาํความสะอาดมือทีถ่กูตอง

  ฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานการปองกันการติดเชื้อและตัวแทนหอผูปวยใหสามารถ

  ทําการเฝาสํารวจพฤติกรรมและอัตราการทําความสะอาดมือไดอยางถูกตอง

Monitoring
  อัตราการทําความสะอาดมืออยางถูกตอง ตามขอบงชี้ของการทําความสะอาดมือ

  อัตราการใชสบูและนํ้ายาลางมือที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบหลัก

  อุบัติการณไมลางมือ/ลางมือไมเหมาะสม ตามขอบงชี้ของการทําความสะอาดมือ

Pitfall
  บคุลากรมีการปฏบิตัใินการทําความสะอาดมือนอย เนือ่งจากขาดส่ิงอาํนวยความสะดวก

  มีภาระงานมาก

  บุคลากรไมทําความสะอาดมือกอนสวมถุงมือ และหลังจากถอดถุงมือแลว

  ถุงมอืชนดิผสมแปง อาจทาํใหไมสะดวกตอการทาํความสะอาดมือดวยนํา้ยาแอลกอฮอล

  อาจมกีารจาํกดังบประมาณสําหรบัการจดัซือ้นํา้ยาทําความสะอาดมือ สบู และกระดาษ

  เช็ดมือเพราะตองการประหยัด
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มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (1)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

I 2: Prevention of Healthcare - Associated Infection

I 2.1: Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) Prevention

Definition
   การติดเช้ือท่ีระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่มีการคาสายสวนปสสาวะมาแลว

 ไมนอยกวา 2 วนั โดยในวนัท่ีเริม่มอีาการหรือการตรวจพบท่ีนาํไปสูการวนิจิฉัยการติดเชือ้ 

 ผูปวยยังคงคาสายสวนอยูหรือถอดสายสวนออกไปแลวไมเกิน 1 วัน

Goal
 ปองกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนปสสาวะ

Why
   การติดเช้ือท่ีระบบทางเดินปสสาวะ เปนการติดเช้ือท่ีพบบอย แตจํานวนไมนอย

 เปนการติดเช้ือทีไ่มมอีาการ จงึเปนทีม่าของการใชยาตานแบคทเีรียทีม่ากเกนิความจําเปน 

 ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย เปนตนตอของเช้ือดื้อยา และเปนแหลงเก็บเชื้อดื้อยา ผูปวย

 จํานวนหนึ่งจะมีอาการของการติดเช้ือ (symptomatic urinary tract infection) ซึ่งจะ

 มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนหลายอยางตามมา
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Process
 1. โรงพยาบาลจัดใหมีระบบการเฝาระวังการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะในผูปวย

  ที่มีการคาสายสวน

 2. กาํหนดแนวทางปฏิบตัทิีส่าํคญัคอื คาสายสวนปสสาวะเมือ่มคีวามจําเปนตามขอบงชี้

  ตอไปน้ีเทานั้น

  2.1 มีปสสาวะคางอยางเฉียบพลันหรือมีการอุดตันในทางเดินปสสาวะ

  2.2 ไดรับการผาตัดทางเดินปสสาวะ

  2.3 การผาตัดที่ใชเวลานาน

  2.4 ขณะผาตัดไดรับสารนํ้าปริมาณมาก หรือไดรับยาขับปสสาวะ

  2.5 มีความจําเปนตองประเมินปริมาณปสสาวะระหวางผาตัด

  2.6 ผูปวยที่อยูในระยะวิกฤตที่ตองประเมินปริมาณปสสาวะอยางถูกตอง

  2.7 เพื่อสงเสริมการหายของแผลเปดหรือแผลผาตัดตกแตงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ

    ในกรณีผูปวยกลั้นปสสาวะไมได

  2.8  ผูปวยท่ีถูกยึดตรึงใหอยูกับที่ เชน กระดูกสะโพกหัก multiple traumatic 

    injuries

 3. สําหรับผูปวยที่ตองชวยระบายปสสาวะในระยะส้ันควรหลีกเลี่ยงการสวนคาสายสวน

  ปสสาวะโดยใชการสวนปสสาวะเปนครั้งคราว (intermittent catheterization) 

  สําหรับผูปวยเพศชายพิจารณาใช condom แทน

 4. ผูใสสายสวนปสสาวะตองไดรับการฝกอบรมและมีทักษะเพียงพอ ลางมือใหสะอาด

  กอนใสสายสวนใช aseptic technique ทีถ่กูตอง ทาํความสะอาด urethral meatus 

  ดวย sterile normal saline ใชสารหลอลื่นที่เหมาะสมแบบใชครั้งเดียว 

 5. เมื่อคาสายสวนปสสาวะแลวจะตองระมัดระวังในเร่ืองการอุดกั้นสายสวน และการ

  ปนเปอนเช้ือจากภายนอก โดยพยายามใหเปนระบบปดและผูดแูลตองทาํความสะอาด

  มืออยางถูกตองกอนและหลังปฏิบัติการใดๆ กับระบบระบายปสสาวะทางสายสวน 

  ตลอดจนประเมินความจําเปนที่จะตองใสสายสวนปสสาวะตอไปเปนระยะๆ และ

  ถอดสายสวนปสสาวะออกเร็วที่สุด

 6. ถาตองการเก็บปสสาวะเพ่ือสงตรวจ ใหเก็บตัวอยางปสสาวะจากชองที่ออกแบบ

  ไวเฉพาะ (sampling port)
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Training
    โรงพยาบาลควรฝกอบรมบุคลากรเร่ืองวิธีการสวนปสสาวะ การคาสายสวน

 ปสสาวะ การทําความสะอาดมือ และการดูแลระบบระบายปสสาวะท่ีใชสายสวนปสสาวะ

 และถุงเก็บปสสาวะ

Monitoring
  การปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดข้ึน

  อุบัติการณการเกิดการติดเชื้อจากการคาสายสวนปสสาวะ (CAUTI)

Pitfall
 1. มีการคาสายสวนโดยไมจําเปน หรือคาไวนานเกินความจําเปน

 2. การดูแลสายสวนอาจไมทั่วถึง ปสสาวะอาจระบายไมดีโดยไมไดรับการแกไข

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (4)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

I 2.2: Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Prevention

Definition
   ภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในผูปวยที่มีการใชเครื่องชวยหายใจมาแลว

 ไมนอยกวา 2 วัน โดยในวันที่เริ่มมีอาการหรือการตรวจพบท่ีนําไปสูการวินิจฉัยภาวะนี้ 

 ผูปวยยังคงใชเครื่องชวยหายใจอยูหรือยุติการใชไปแลวไมเกิน 1 วัน 
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Goal
 ปองกันการเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ

Why
   ปอดอักเสบท่ีสัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจเปนการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 ที่พบมากเปนลําดับตน สงผลกระทบรุนแรงตอผูปวย ทําใหผูปวยตองอยูโรงพยาบาล

 นานขึ้น ตองเสียคาใชจายในการรักษาการติดเชื้อจํานวนมาก เชื้อกอโรคสวนใหญเปนเชื้อ

 ดือ้ยาหลายขนานทําใหผูปวยทีเ่กดิปอดอักเสบทีส่มัพนัธกบัการใชเครือ่งชวยหายใจมโีอกาส

 เสียชีวิตสูง

Process
   กจิกรรมท่ีโรงพยาบาลควรดําเนนิการเพ่ือปองกนัปอดอกัเสบทีส่มัพนัธกบัการใช

 เคร่ืองชวยหายใจ ประกอบดวย

  1. การจดัทาํแนวปฏบิตัใินการปองกนัปอดอกัเสบทีส่มัพนัธกบัการใชเครือ่งชวยหายใจ 

   โดยอางอิงจากแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน

  2. ใหขอมูลแกบุคลากรเก่ียวของ เรื่องระบาดวิทยา ผลกระทบและการปฏิบัติ 

   ในการปองกนัปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธกบัการใชเครือ่งชวยหายใจ โดยแนวทางปฏบิตัิ

   ทีส่าํคญัคอื การจดัทานอนผูปวย การดดูเสมหะ การทาํความสะอาดปากและฟน 

   การใหอาหารทางสายยาง การทําลายเชื้ออุปกรณเครื่องชวยหายใจ การใหยา

   คลายกลามเนื้อและยานอนหลับเทาที่จําเปน

  3. มีแนวทางการเฝาระวังปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ 

  4. มีการพัฒนากระบวนการในการสงเสริมและระบบในการติดตามการปฏิบัติตาม

   มาตรการสําคัญในการปองกันปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ

   อยางเครงครัดและตอเนื่อง ประกอบดวย

   4.1 พิจารณาใช non-invasive positive pressure ventilation ในผูปวย

    กอนใชเครือ่งชวยหายใจ และหากใชเครือ่งชวยหายใจ ควรกําหนดแนวทาง

    การหยาเคร่ืองชวยหายใจและการประเมินความพรอมในการหยาเครือ่งชวย

    หายใจของผูปวยทุกวัน

   4.2 กําหนดแนวทางการให sedative ในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
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   4.3 สนบัสนนุอปุกรณทีจ่าํเปน เพือ่ใหบคุลากรสามารถปฏิบตัติามแนวปฏิบตัไิด 

    อาท ิเชน เครือ่งวดั cuff pressure  ถงุสาํหรบับรรจอุาหารท่ีใหทางสายยาง 

    อุปกรณในการทําความสะอาดปากและฟนที่มีคุณภาพ

   4.4 จัดทานอนผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ใหนอนศีรษะสูง 30-45 องศา 

    ในกรณีไมมีขอหามทางการแพทย

   4.5 ปองกันทอชวยหายใจเคล่ือน เลื่อนหลุดและการใสทอชวยหายใจซ้ํา

   4.6 ทําลายเชื้ออุปกรณเครื่องชวยหายใจดวยวิธีการที่ถูกตองตามมาตรฐาน

   4.7 ทาํความสะอาดชองปากของผูปวยอยางนอยวนัละสามคร้ัง และพจิารณาใช 

    0.12-2% chlorhexidine เชด็ในชองปาก หากผูปวยไมมอีาการระคายเคือง

    จาก chlorhexidine

Training
  ใหความรูบุคลากรผูใหการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจทั้งแพทยและพยาบาล

  เก่ียวกบัระบาดวทิยาของการติดเช้ือ ผลกระทบและการปองกันปอดอกัเสบท่ีสมัพันธ

  กับการใชเครื่องชวยหายใจ

  นเิทศและใหคาํแนะนาํแกบคุลากรขณะปฏิบตังิาน โดยเฉพาะบคุลากรใหมและบคุลากร

  ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญที่ตองใหการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ

Monitoring
  ประเมินการปฏิบัติของบุคลากรตามมาตรการสําคัญในการปองกันปอดอักเสบท่ี

  สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจเปนระยะ ประกอบดวย การจัดทานอนผูปวย 

  การดดูเสมหะ การทําความสะอาดปากและฟน การใหอาหารทางสายยาง การทาํลาย

  เชื้ออุปกรณเครื่องชวยหายใจขณะใชงาน

  ประเมินประสิทธิภาพการเฝาระวังปอดอักเสบท่ีสัมพันธกับการใชเคร่ืองชวยหายใจ

  อุบัติการณการเกิด VAP 

Pitfall
  บคุลากรขาดความรูทีท่นัสมยัในการปองกนัปอดอกัเสบทีส่มัพันธกับการใชเครือ่งชวย

  หายใจตามหลักฐานเชิงประจักษ

  บุคลากรขาดความชํานาญในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
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  เครื่องชวยหายใจจํานวนมากท่ีใชในโรงพยาบาลเปนชนิด pressure-control 

  ventilator ซึ่งระบบทอทางเดินหายใจไมไดเปนระบบปด และมักมีหยดนํ้า 

  (condensate) คาอยูในสายมากกวาเคร่ืองชวยหายใจแบบ volume control 

  อาจจะมีผลตออัตราการติดเชื้อที่สูงกวา เปนประเด็นที่ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (4)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

I 2.3: Peripheral and Central Line-Associated Bloodstream 
Infection (CLABSI) Prevention

Definition
   การติดเชื้อในเลือดที่ไดรับการยืนยันดวยการตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวย

 ที่มีการใชสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง หรือสายสวนหลอดเลือดที่สะดือ (สําหรับเด็ก

 ทารกแรกเกิด) มาแลวเปนเวลาอยางนอย  2 วนั โดยในวนัทีเ่ริม่มอีาการหรือการตรวจพบ

 ที่นําไปสูการวินิจฉัยภาวะนี้ ยังคงใชสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลางอยูหรือยุติการใช

 ไปแลวไมเกิน 1 วัน

Goal
 ปองกันการติดเชื้อจากการใชสายสวนหลอดเลือดดํา
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Why
   การใชสายสวนหลอดเลือดดาํเพือ่ใหสารน้ํา เลือด หรอืสารอาหาร ทัง้ในลักษณะ

 ของการใหผานทางหลอดเลือดดําสวนปลาย และหลอดเลือดดําสวนกลาง เปนสิ่งท่ีมี

 การปฏิบตักินัเปนประจาํในโรงพยาบาล การติดเชือ้เปนภาวะแทรกซอนทีส่าํคญัเนือ่งจาก

 สวนใหญเชือ้มกัเขาสูกระแสเลือดโดยตรง จึงมผีลกระทบตอผลลัพธการรักษาเปนอยางมาก 

 นอกจากนี้ การใสสายสวนเปนหัตถการสะอาด และอุปกรณที่ใชตลอดจนกระบวนการ

 ในการดแูลกเ็ปนกระบวนการท่ีสะอาด ซึง่ตางจากระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดิน

 ปสสาวะ การปองกันการติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการใชสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง

 จึงเปนสิ่งที่ปองกันได

Process
   โรงพยาบาลจัดทําแนวทางการปองกันการติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการใชสาย

 สวนหลอดเลือดดํา ทั้งชนิด central และ peripheral vein ครอบคลุมกระบวนการ

 และประเด็นสําคัญ คือ

 1. การเตรียมการกอนใสสายสวนหลอดเลือด ไดแก การเลือกตําแหนงหลอดเลอืดดําท่ีมี

  ความเสี่ยงตํ่า (หลีกเล่ียง femoral vein สําหรับ central line และหลอดเลือดดํา

  ที่ขาสําหรับ peripheral line) การเตรียมอุปกรณใหพรอมใชเพ่ือเอื้อตอการปฏิบัติ

  ตามหลักการปลอดเช้ือ และการทําความสะอาดมือกอนการใสสายสวนหลอดเลือด

 2. การใสสายสวนหลอดเลือด ทําความสะอาดผิวหนังดวย alcoholic chlorhexidine 

  solution สําหรับหลอดเลือดดําสวนกลาง ใหใชหลักของ maximal sterile barrier 

  และในการใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนปลาย อาจใชถุงมือสะอาดหรือถุงมือปลอด

  เชื้อก็ไดแตหามสัมผัสบริเวณที่จะแทงเข็มอีกหลังจากเช็ดทําความสะอาดดวยนํ้ายา

  ทําลายเชื้อแลว

 3. การดูแลหลังการใสสายสวนหลอดเลือด หากสายสวนหลอดเลือดดํานั้นไดรับการใส

  ในสถานการณฉกุเฉนิ ไมควรคาสายไวเกนิ 48 ช่ัวโมง หากเปน central line ทีไ่ดรบั

  การใสดวยความเครงครัดตามหลักการปลอดเช้ือและ maximal sterile barrier 

  อาจใชตอไปได และตองทบทวนความจําเปนที่ตองมีสายสวนหลอดเลือดดําทุกชนิด 

  ทุกวัน และถอดออกทันทีที่ไมมีความจําเปนตองใช การดูแลในขณะท่ีคาสายสวนอยู 

  จะตองยดึหลกัปลอดเช้ือ เชน การทาํความสะอาดมือกอนปฏบิตักิารใดๆ กบัสายสวน 

  การเช็ดทําความสะอาดขอตออยางถกูตอง การทําความสะอาดผิวหนงัดวย alcoholic 

  chlorhexidine ในระยะเวลาที่เหมาะสม เปนตน
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Training
   ใหความรูและฝกอบรมผูปฏบิตังิานเก่ียวกบัการปฏบิตัเิพือ่ปองกนั bloodstream 

 infection ครอบคลุมการเลือกตําแหนง เทคนิคการสอดใส ซึ่งควรมีผูที่ปฏิบัติไดดวย

 ความชาํนาญหลายๆ คนในหนวยงาน การประเมินตาํแหนงทีส่อดใส ขอบงชีท้ีต่องเปล่ียน 

 dressing การบันทึก การ flush ที่เหมาะสม การเปลี่ยนขอบงชี้ในการถอดหรือเปล่ียน 

 catheter

Monitoring
  ประเมินประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติที่ใชโดยวัดอัตราการเกิด Central Line-

  Associated Bloodstream Infection (CLABSI) การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 

  ติดตามตัววัดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงาน

  เก่ียวกับอัตราการติดเชื้ออยางสมํ่าเสมอ

  อุบตักิารณการเกิด Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI)

  อุบัติการณการเกิด suppurative thrombophlebitis (optional)

Pitfall
  การใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง ยังมีการปฏิบัติโดยไมใชหลักการ maximal 

  sterile barrier

  ผูปวยอาจมีขอจํากัดในดานตําแหนงหลอดเลือดที่เหมาะสมเพราะมีการใชสาย

  สวนหลอดเลอืดเปนเวลานานจนหาหลอดเลือดท่ีมสีภาพดีไดยาก สวนหนึง่คอืการไมใช 

  central line เมือ่ควรตองใช ในการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดาํสวนปลายจึงมกีารใช

  หลอดเลือดที่ขาคอนขางบอย เปนความเสี่ยงตอการติดเชื้อ

  มีการคาสายสวนหลอดเลือดไวนานเกินสมควร ไมมีการถอดออกแมไมไดใชแลว

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (4)
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

I 3: Isolation Precautions 

Definition
   การปฏิบัติเพื่อปองกันหรือยับยั้งการแพรกระจายของเช้ือกอโรคจากผูเปน

 พาหะของโรค ผูปวยดวยโรคติดเช้ือ ผูมีอาการติดเชื้อ มาสูผูปวย ญาติ และบุคลากร

 ในสถานพยาบาล

Goal
 ปองกันการแพรกระจายเช้ือกอโรคในโรงพยาบาล

Why
   เชื้อกอโรคสามารถแพรกระจายไดมากในโรงพยาบาล จากผูปวยสูผูปวย ผูปวย

 สูบคุลากรและบุคลากรสูผูปวย หากการดําเนนิการของโรงพยาบาลในการปองกันการแพร

 กระจายเช้ือไมมีประสิทธิภาพดีพอ บุคลากรขาดความรู ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

 ตามหลักการปองกันการแพรกระจายเช้ือ อาจสงผลกระทบรุนแรงตอผูปวยและบุคลากร 

 ทาํใหเกดิการระบาดของการติดเชือ้ในโรงพยาบาล  หากเกดิการแพรกระจายเช้ืออบุตัใิหม

 หรือเช้ือดื้อยาจะสงผลกระทบรุนแรงทําใหผูปวยและบุคลากรเกิดการติดเชื้อ และอาจ

 ถึงเสียชีวิตได 

Process
 1. กําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ โดยการแยกผูปวย (isolation 

  precautions) และเผยแพรสือ่สารใหบุคลากรทกุระดับรบัทราบ เขาใจและปฏบิตัไิด
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 2. ใหความรูแกบคุลากรทกุระดบั เกีย่วกบัหลักการปองกนัการแพรกระจายเช้ือทีส่าํคญั 

  ไดแก standard transmission-based precautions (contact, droplet, และ 

  airborne precautions) โดย หลักการสําคัญของการแยกผูปวยคือ 

  2.1 การปองกนัแบบมาตรฐานสําหรบัการดแูลผูปวยทกุราย (standard precautions) 

   คือ มาตรการท่ีบุคลากรปฏิบัติในการดูแลผูปวยทุกราย โดยถือวาผูปวยทุกราย

   อาจเปนพาหะของโรคโดยไมคํานึงถึงการวินิจฉัยของโรคหรือภาวะติดเชื้อของ

   ผูปวย มาตรการน้ีใชเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานที่คาดวาอาจจะตองสัมผัสกับเลือด 

   สารคัดหลั่ง แผล การปฏิบัติที่สําคัญ คือ การทําความสะอาดมือ การสวมใส

   อุปกรณปองกัน เชน ถุงมือ แวนตาที่ออกแบบเพ่ือปองกันเลือดหรือสารคัดหลั่ง

   กระเด็นเขาตาได นอกจากน้ี ในการดูแลผูปวยที่มีอาการไอหรือสงสัยวาจะมีโรค

   ติดเชื้อระบบหายใจ ก็ใหปฏิบัติตามหลักการของ respiratory hygiene and 

   cough etiquette

  2.2 มาตรการสําหรับการดูแลผูปวยที่มีเชื้อที่แพรกระจายโดยการสัมผัส (ไมวาจะมี

   อาการของการติดเชื้อหรือไมก็ตาม) เชน เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายขนาน 

   การปองกันการแพรกระจายเช้ือประกอบดวย 

   2.2.1  การจัดใหผู ปวยอยูในพื้นที่เฉพาะซ่ึงอาจจะเปนหองเตียงเดี่ยว หรือ

     จัดพื้นที่ในหอผูปวยแยกไวตางหาก 

   2.2.2  บุคลากรและญาติที่ เข ามาเย่ียมผู ป วย ให ปฏิบัติตามข้ันตอนคือ 

     ทําความสะอาดมือ สวมเสื้อคลุมแขนยาว สวมถุงมือ จากนั้นจึงเขาเยี่ยม

     ผูปวย เมือ่เสรจ็แลว ใหถอดถงุมอืและเสือ้คลุม ระมดัระวงัการปนเปอนมอื

     และสวนของรางกาย แลวทําความสะอาดมืออีกครั้ง 

   2.2.3  การแยกของใชสวนตัวและอุปกรณการแพทยใชสําหรับผูปวยแตละราย 

   2.2.4  การทําความสะอาดส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ 

   2.2.5  การทําความสะอาดพ้ืนผิวดวยนํ้ายาทําลายเชื้อ เมื่อยายผูปวยออกไป

     จากหองนั้น (terminal cleaning)

  2.3 มาตรการสําหรับการดูแลผูปวยท่ีสงสัยหรือไดรับการวินิจฉัยเปนโรคติดเชื้อ

   ที่แพรกระจายทางอากาศ (airborne precautions) ใชในกรณีที่ผูปวยไดรับ

   การวินิจฉัยวา ติดเช้ือหรือสงสัยวาติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายเช้ือไดทาง

   ละอองฝอยของน้ํามูกนํ้าลายในอากาศ ซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กเทากับหรือ
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   นอยกวา 5 ไมครอน เชน วัณโรค ซึ่งโรงพยาบาลควรจัดพ้ืนที่สําหรับผูปวย

   เหลานีใ้หเหมาะสม มอีากาศถายเทสะดวก หรืออยูในหอง infection isolation 

   room ทีม่กีารควบคมุใหมคีวามดันบรรยากาศเปนลบ บคุลากรตองสวมหนากาก

   ชนิด N-95 เมื่อเขาไปใหการรักษาพยาบาลผูปวย และใหผูปวยสวมหนากาก

   อนามัย (surgical mask) ไวตลอดเวลา

  2.4 มาตรการดูแลผูปวยท่ีสงสัยหรือไดรับการวินิจฉัยเปนโรคติดเชื้อที่แพรกระจาย

   ทางฝอยละอองขนาดใหญ (droplet precautions) ใชในกรณีทีผู่ปวยติดเชือ้หรอื

   สงสัยวาติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายเชื้อไดทางละอองน้ํามูกหรือนํ้าลายซ่ึงมี

   ขนาดใหญกวา 5 ไมครอน เชน ไขหวัด ไขกาฬหลังแอน (meningococcemia) 

   บคุลากรตองสวมหนากากอนามัย และทําความสะอาดมอือยางถกูตองในกระบวน

   การรักษาพยาบาลผูปวย

 3.  สนับสนุนอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลที่จําเปน อุปกรณทําความสะอาดมือที่

  เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจัดสถานที่ โครงสรางใหสามารถดูแลผูปวยเพื่อ

  ปองกันการแพรกระจายเช้ือไดอยางเหมาะสมตามบริบท และมี protective 

  environment สําหรับโรงพยาบาลท่ีใหการรักษาผูปวยโรคมะเร็งที่อาจมีผูปวย

  เม็ดเลอืดขาวตํา่เปนเวลานานๆ เชน ผูปวยมะเร็งเมด็เลือดขาว ผูปวยทีไ่ดรบัการปลูก

  ถายไขกระดูก ควรจัดสรางหองแยกเฉพาะท่ีมีการควบคุมความสะอาดของอากาศ

  ขาเขา ควบคุมความดันอากาศใหเปนบวกเทียบกับภายนอก และการจัดบริการ

  อาหารพิเศษสําหรับผูปวยกลุมนี้

Training
 จัดการอบรม ฝกปฏิบัติใหกับบุคลากรทุกคนเปนระยะตามความเหมาะสม ดังนี้

   ใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับหลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อตามหลักฐาน

   เชิงประจักษ

   ฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการปองกันการแพรกระจาย

       เชื้อแบบมาตรฐาน (standard precautions) การปองกันการแพรกระจาย   

     เชื้อจากการสัมผัส (contact precautions) การปองกันการแพรกระจาย

     เชื้อจากฝอยละอองน้ํามูกนํ้าลาย (droplet precautions) และการปองกัน

     การแพรกระจายเช้ือทางอากาศ (airborne precautions)
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   ฝกปฏิบัติการสวมและการถอดอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล

   ใหความรูและฝกการปฏิบัติแกบุคลากรผูรับผิดชอบการทําความสะอาดและ

   การทําลายเช้ือสิ่งแวดลอมในหอผูปวย

Monitoring
   โรงพยาบาลจัดระบบการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการแพร

 กระจายเช้ือของบุคลากร ตามความเหมาะสม แตควรมีการกําหนดเปาหมายอัตราการ

 ปฏิบัติถูกตองในหอผูปวยที่สําคัญ เชน หออภิบาล หนวยตรวจผูปวยนอกท่ีมีผู ปวย

 โรคติดเชื้อมาใชบริการเปนจํานวนมาก เปนตน

Pitfall
 1. การใชหองแยกผิดประเภทเน่ืองจากการออกแบบอาคารไมถูกตอง มีการใชหองแยก

  ทีไ่มไดควบคมุความดันบรรยากาศและทิศทางการไหลของอากาศ สาํหรับผูปวยวณัโรค 

  และผูปวยภูมิตานทานตํ่า ซึ่งสงผลใหเชื้อวัณโรคแพรกระจายไดงายในกรณีแรก และ

  ผูปวยภูมิตานทานต่ําติดเช้ือไดงายในกรณีหลัง เพราะการระบายอากาศท่ีจํากัดและ

  ไมเหมาะสม นอกจากนี้ยังใชหองแยกนี้สําหรับผู ปวยที่มีเชื้อดื้อยาหลายขนาน 

  (multidrug-resistant organisms) อีกดวยซึ่งหากผู ปวยรายตอไปเปนผู ที่มี

  ภูมิตานทานตํ่า จะกลายเปนความเส่ียงทันที

 2. ปญหาการส่ือสารของผูบริหาร ผูปฏิบัติ ผูปวย และญาติ ใหตระหนักในปญหาการ

  ติดเช้ือในโรงพยาบาลและการมีสวนรวมใน isolation precautions และการใช 

  personal protective equipment

 3. การสนับสนุนผู ปฏิบัติและการจัดหาอุปกรณปองกันการแพรกระจายเช้ือและ

  เครื่องมือแพทยใหเพียงพอ

 4. ปญหาทางดานกฏหมายเก่ียวกบัโรคตดิตอสามารถนาํมาประยกุตใชโดยเฉพาะเก่ียวกบั

  การปองกันการแพรกระจายเช้ือโรค ความปลอดภัยของผูปวย บุคลากร ญาติ และ

  คาใชจาย

 5. บุคลากรขาดความรูเกี่ยวกับหนทางการแพรกระจายเช้ือของโรค หรือเชื้อตางๆ 

  ขาดความรูที่ถูกตองในการปองกันการแพรกระจายเช้ือ 

 6. บริเวณหอผูปวยคับแคบ ผูปวยแออัด ไมสามารถจัดบริเวณสําหรับผูปวยติดเชื้อ

  เปนสัดสวนโดยเฉพาะ
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มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (1)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

I 4: Prevention and Control Spread of 
Multidrug-Resistant Organisms (MDRO)

Definition
   เชื้อดื้อยาหลายขนาน multidrug-resistant organisms (MDRO) คือ เชื้อที่ดื้อ

 ตอยาตานแบคทีเรียอยางนอย 3 กลุมที่นํามาทดสอบ 

   เชื้อดื้อยาอยางกวางขวาง (extensively drug-resistant) คือ เชื้อท่ีดื้อตอยา

 ตานแบคทีเรียหลายขนานมากจนเหลือยาท่ียังมีฤทธตอเชื้อนั้นไมเกิน 2 ชนิด

Goal
 ปองกันการแพรกระจายของเช้ือดื้อยาในผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล

Why
   การติดเชื้อดื้อยาเปนปญหาการติดเชื้อที่สําคัญในโรงพยาบาลทุกระดับและ

 มีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ทําใหการรักษามีความยุงยาก กอใหเกิดผลกระทบ

 รนุแรงตอผูปวย ผูปวยทุกขทรมาน ตองอยูโรงพยาบาลนานข้ึน เสยีคาใชจายในการรักษา

 สูงขึ้น ผูปวยท่ีติดเช้ือดื้อยามีโอกาสเสียชีวิตมากกวาผูปวยที่ติดเชื้อที่ไมดื้อยา กอใหเกิด

 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข เชื้อกอโรคในปจจุบัน
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 ดื้อยามากข้ึนจากเช้ือดื้อยาหลายขนาน (multidrug-resistant) เปนเชื้อด้ือยาอยาง

 กวางขวาง (extensively drug-resistant) จนถึงด้ือยาตานจุลชีพทุกชนิด (total-drug-

 resistant)

Process
   กิจกรรมสําคัญท่ีโรงพยาบาลควรดําเนินการเพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือ

 และการติดเชื้อดื้อยา ประกอบดวย

 1. การสนับสนุนของผูบริหาร การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการ

  ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร การจัดตั้ง

  คณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ

  ท่ีจําเปนและการพัฒนาความรูบุคลากร การติดตามผลการดําเนินงานปองกัน

  การติดเชื้อดื้อยา

 2. การจดัทาํแนวปฏบิตัติามหลกั standard precautions และ contact precautions 

  เผยแพรแกทกุหนวยงานทีใ่หการดูแลผูปวย ใหความรูบคุลากรผูปวยและญาตเิกีย่วกบั

  แนวปฏิบัติในการปองกันการปนเปอนและแพรกระจายเช้ืออยางถูกตอง เชน การทํา

  ความสะอาดมือ การสวมใสเสื้อคลุมและถุงมือ เปนตน

 3. การเฝาระวังการติดเช้ือดื้อยาท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบรุนแรง กําหนดเกณฑ

  การวินิจฉัยการติดเช้ือดื้อยาท่ีเปนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลและรายงานการติดเชื้อ

  ดื้อยาแกผูบริหารและผูเกี่ยวของ คนหาการระบาดของเช้ือดื้อยา

 4. การพัฒนาหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาใหสามารถวินิจฉัยเชื้อกอโรคและเช้ือดื้อยาได

  อยางถกูตองและรวดเรว็ เพือ่ใหสามารถวางแผนการรักษาผูปวยและปองกนัการแพร

  กระจายเช้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ หากโรงพยาบาลไมสามารถตรวจเพาะเช้ือไดเอง

  ควรสรางระบบเครือขายรวมกบัโรงพยาบาลท่ีมหีองปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาท่ีอยูใกลเคยีง 

  หรือหองปฏิบัติการท่ีโรงพยาบาลใชบริการอยูใหไดผลการตรวจท่ีรวดเร็ว

 5. กําหนดแนวทางการใชยาของโรงพยาบาล ไมใหมีการใชยาปฏิชีวนะเกินจําเปน

  โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กวาง ติดตามและประเมินผลการใชยาปฎิชีวนะ

  ทั้งในระดับผูปวยแตละราย และในเชิงระบบบริการของโรงพยาบาล

 6. การปองกันการแพรกระจายเช้ือ กําหนดมาตรการแยกผูปวยตามชนิดของเช้ือด้ือยา

  และความรุนแรงของการระบาดของเช้ือ โดยมาตรการหลักคือ standard และ 

  contact precautions ในกรณีเชื้อดื้อยาที่เปนปญหารุนแรง ใหพิจารณาแยกผูปวย

  เขาหองแยกหรือจัดบริเวณ (zoning, cohort) ใหผูปวยโดยเฉพาะ
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 7. การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทําความสะอาดและทําลายเช้ือพื้นผิว

  สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบอย ใหความรูบุคลากรที่ทําหนาที่

  ในการจัดการสิง่แวดลอม สนบัสนนุอปุกรณปองกนัและอปุกรณในการทาํความสะอาด

  และทําลายเชื้อส่ิงแวดลอม

 8. การยายผูปวยภายในโรงพยาบาล พัฒนาระบบรับและสงตอผูปวย ระบบการติดตอ

  ประสานงานเพ่ือใหหนวยงานทราบวาผูปวยติดเชื้อดื้อยา การสงตอผูปวยแจงให

  หนวยงานที่รับผูปวยทราบลวงหนา เพื่อเตรียมการปองกันการแพรกระจายเช้ือ

Training
   ใหความรูแกบุคลากรของโรงพยาบาลเก่ียวกับ contact precautions และ

   การทําลายเชื้อในส่ิงแวดลอม การเก็บและนําสงส่ิงสงตรวจ

   ใหความรูแกผู ปวยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยูโรงพยาบาลและ

   การทําความสะอาดมือ เพ่ือปองกันการแพรกระจายเช้ือในโรงพยาบาลและ

   การแพรกระจายเช้ือสูชุมชน

Monitoring
   การปฏิบัติตามหลัก contact precautions และการทําความสะอาดมือของ

   บุคลากร

   การทําความสะอาดและทําลายเชื้อสิ่งแวดลอม

   การใหความรูแกผูปวยและญาติ

   อัตราการพบเช้ือดื้อยาที่เปนปญหาสําคัญในโรงพยาบาลน้ัน ๆ

Pitfall
   โรงพยาบาลไมมหีองปฏบิตักิาร ไมไดใชประโยชนจากหองปฏบิตักิารหรือเครือขาย 

   หรือคุณภาพหองปฏิบัติการยังไมไดมาตรฐานทั้งในแงจํานวนบุคลากรและวัสดุ

   อุปกรณที่จําเปนทําใหวินิจฉัยเชื้อกอโรคและการด้ือยาของเชื้อไดลาชา หรือ

   คลาดเคล่ือน สงผลทั้งตอการรักษาและการปองกัน

   การใชอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลมีขอจํากัด เนื่องจากอุปกรณปองกัน

   รางกายสวนบุคคลมีไมครบทุกประเภทและมีไมเพียงพอ

   การแยกผู ปวยท่ีติดเช้ือดื้อยาไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหอผูปวยแออัด 

   หองแยกในหอผูปวยมีไมเพียงพอ และพ้ืนที่จํากัด
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   บคุลากรทาํความสะอาดมือนอยกวาทีค่วร อาจเน่ืองจากมีอางลางมอืไมเพยีงพอ 

   ผาหรือกระดาษเช็ดมือไมพียงพอ แอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ

   ไมเพียงพอหรือมีคุณภาพไมดี รวมท้ังการขาดความตระหนักถึงความสําคัญ

   ของการทําความสะอาดมือ

   มีการใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางผูปวย

   การใหความรูแกผูปวยและญาตไิมสามารถทาํไดอยางมปีระสิทธภิาพและตอเน่ือง 

   เนื่องจากญาติผูปวยมีจํานวนมากและบุคลากรมีภาระงานมาก

   บุคลากรผูทําหนาที่จัดการสิ่งแวดลอมขาดความรูและมีการปฏิบัติไมถูกตอง

มาตรฐาน HA
   การฏบิตัติามแนวทางขางตน คอืการปฏิบตัติามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสขุภาพ ฉบับที ่4 ตอนที ่II หมวดที ่4 ขอ 4.2 ก. การปองกนัการติดเชือ้ทัว่ไป (4), 

 หมวดท่ี 6 ขอ 6.1 การกํากับดูแลการจัดการดานยา (5)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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M 1 Safe from Adverse Drug Events (ADE)
 M 1.1 Safe from High Alert Drug

 M 1.2 Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR)

 M 1.3 Safe from Fatal Drug Interaction

M 2 Safe from Medication Error
 M 2.1 Look-Alike Sound-Alike Medication Names

 M 2.2 Safe from Using Medication

M 3 Medication Reconciliation
M 4 Rational Drug Use (RDU) 
M 5 Blood Transfusion Safety

M: Medication & Blood Safety
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M 1: Safe from Adverse Drug Events (ADE)

M 1.1: Safe from High Alert Drug

Definition
 Adverse Drug Event (ADE): เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นระหวางการรักษา และ

 ไดรับการประเมินแลววามีความสัมพันธกับการใชยา

 High Alert Drugs คือ ยาที่ตองระมัดระวังสูงเพราะอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูปวย

 อยางมีนัยสําคัญ เปนยาท่ีมีดัชนีการรักษาแคบหรือมีการออกฤทธิ์ที่เปนอันตราย เชน 

 ยาตานการแข็งตัวของเลือด และยารักษามะเร็ง เปนตน

Goal
 1.  ลดความคลาดเคล่ือนของยาความเส่ียงสูงทีจ่ะกอใหเกดิอนัตรายรนุแรงหากถงึตวัผูปวย

 2.  ลดเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาความเสี่ยงสูง

Why
 1. พบเหตุการณไมพงึประสงคจากการใชยา High Alert Drugs เชน เกดิภาวะ bleeding 

  จากการใช warfarin หรือ heparin เกิดภาวะ phlebitis, hypersensitivity และ 

  extravasation เหตุจากการใชยาเคมีบําบัด หรือเกิดภาวะ hyperkalemia จาก 

  potassium chloride และภาวะ respiratory depression จาก narcotic drug 

  เปนตน

 2. พบความคลาดเคล่ือนของการบริหารยา High Alert Drugs ซึ่งหากถึงตัวผูปวยหรือ

  ติดตามไมดีอาจสงผลใหเกิดอันตรายจากการใชยา

Process
    โรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ควรกําหนดรายการยาท่ีมีความเส่ียงสูงหรือ

 ยาที่ตองมีความระมัดระวังการใชสูง และมีแนวทางปฏิบัติที่มีการส่ือสารทําความเขาใจ

 กับผูเก่ียวของโดยมีการกํากับติดตามการใชยาอยางเหมาะสม เชน

 1. วิธีการเพื่อปองกันอันตราย

    จัดทําชุดคําสั่ง, preprinted order forms, และ clinical pathways หรือ 
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    protocols ซึง่สะทอนวธิกีารรกัษาทีเ่ปนมาตรฐานสาํหรบัผูปวยทีม่ปีญหา สภาวะ

    ของโรค หรือความตองการท่ีคลายคลึงกัน

    ลดความหลากหลายของการใชยาที่มีความเส่ียงสูงโดยการกําหนดมาตรฐาน

    ความเขมขนและขนาดยาใหมีนอยที่สุดเทาที่จําเปน

    พิจารณาจัดตั้ง anticoagulation services ซึ่งดําเนินการโดยพยาบาลหรือ

    เภสัชกร

    จัดใหมีขอความเตือนใจและขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตามการใชยาที่เหมาะสม

    อยูในชุดคําสั่ง, protocols, และ flow sheets

    พิจารณาจัดทํา protocols สําหรับกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ผูสูงอายุ

 2. วิธีการเพื่อคนหาความผิดพลั้งและอันตราย

    บรรจุขอความเตือนใจและขอมูลเกี่ยวกับ parameter ที่เหมาะสมสําหรับ

    การติดตามการใชยาในชุดคําสั่ง, protocols, และ flow sheet

    สรางความม่ันใจวาผูที่ตองการใชขอมูลผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ

    ที่สําคัญ สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได

    นําแนวทาง double-checks โดยอิสระแกกันไปใช เมื่อมีความเหมาะสม

 3. วิธีการเพื่อบรรเทาอันตราย

    จดัทํา protocols อนญุาตใหมกีารใชสารตานฤทธิ ์(reversal agents) โดยไมตอง

    รอแพทย

    สรางความม่ันใจวามี antidotes และสารตานฤทธิ์ (reversal agents) พรอมใช

    มีแนวทางชวยชีวิต (rescue protocols)

Heparin 

(5,000 unit/

1 ml)

1) การสั่งยาเปนสัดสวน

 (100:1) ทําใหมีการ

 เตรียมยาและบริหาร

 ยาคลาดเคล่ือน

2) การคํานวนขนาดยา

 คลาดเคล่ือน

1. กําหนดมาตรฐานการเจือจางทั้งโรงพยาบาล 

 100 unit ตอสารละลาย 1 ml 

2. กําหนดใหมีเครื่องมือคํานวณขนาด (dose) 

 เชน dosing charts สาํหรบัผูปวยทีม่นีํา้หนกั

 ตัวตางๆ 

ตัวอยางที่ 1: Heparin

 รายการยา           ปญหาท่ีพบ           กระบวนการปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา
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3) ผู ปวยมีภาวะเลือด

 ออกจากการใชรวม

 กบั low molecular 

 weight heparin 

 (LMWH)

3. การสัง่ยาใหใช unit ไมควรใช U ซีง่จะทาํให

 มองเปนเลขศนูยได หลีกเล่ียงการส่ังยาท่ีเปน

 สัดสวน และส่ังยาความเขมขนมาตรฐานท่ี

 โรงพยาบาลกําหนดไว ระบุขนาดยาท่ีตองการ

 ใหและอัตราเร็วการบริหารยาใหชัดเจน เชน 

 heparin 10,000 unit + สารละลาย 100 ml 

 IV drip 9cc/hr (18 unit/kg/hr) 

4. ขนาดยาท่ีใหขึ้นกับโรค ใหยาตามน้ําหนัก

 ผูปวย มแีนวทางการใหยาและปรับยา heparin 

 ตามภาวะผูปวย ตามทีโ่รงพยาบาลกําหนด และ 

 ไมควรใหยาถา platelet < 100,000/mm3

 ยกเวนกรณ ีkeep arterial line หรอื central 

 line

5. การเตรยีมยาใหไดตามความเขมขนมาตรฐาน

 ทีโ่รงพยาบาลกําหนด และบรหิารยาผาน Infusion 

 pump และตรวจสอบเคร่ือง infusion pump 

 สมํ่าเสมอ อยางนอยทุก 2 ชั่วโมง

6. การติดตามหลังใหยา กําหนดใหมีแนวทาง

 การติดตาม aPTT, CBC,  neuro sign ของ

 ผูปวย ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และรายงาน

 แพทยหากพบความผิดปกติ 

7. antidote ไดแก protamine injection 

 (50mg/5ml) โดยให protamine ขนาด 

 1-1.5 mg ตอ heparin 100 unit เชน 

 หากผูปวยไดรับ heparin 4,800 unit ใช 

 protamine 48 mg

ตัวอยางที่ 1: Heparin

 รายการยา           ปญหาท่ีพบ           กระบวนการปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา
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1. การสั่งยาเปนสัดสวน 

 (1:1, 2:1) ทําใหมี

 การเตรียมยาและ

 บริหารยาคลาดเคล่ือน

2. การสั่งยาที่ไมชัดเจน 

 เชน dopamine 

 1:1 drip keep BP 

 90/60 ทําใหมีความ

 หลากหลายในการ 

 titrate ขนาดยา

 ของแตละคน 

 บางสถานการณอาจ

 สงผลใหเกิดเหตุการณ

 ไมพึงประสงค

3. การใชตัวยอ DA, DB, 

 LP

4. ความเขมขนยาที่มี

 หลากหลายเส่ียงตอ

 การจัด จาย และ

 เตรียมยาคลาดเคลื่อน

5. เกิด gangrene จาก

 การใชยา high dose

1. การคัดเลือกรายการยาในบัญชียาควรมีเพียง 

 1 ความเขมขน 

2. กําหนดมาตรฐานการเจือจางที่เหมือนกัน

 ทั้งโรงพยาบาลและมีความเขมขนสูงสุด

 สําหรับยาแตละรายการ

3. กําหนดใหมีเครื่องมือคํานวณขนาด (dose) 

 และการ titrate ตามนํ้าหนัก (dosing 

 charts)  สําหรับผูปวยที่มีนํ้าหนักตัวตางๆ 

4. การสั่งยาไมใชคํายอ ควรระบุขนาดยาท่ี

 ตองการ ปริมาณสารละลาย ขนาดยาท่ีจะ

 ใหเพิ่ม/ลดแตละคร้ัง ระยะเวลาท่ีใหติดตาม

 และปรับขนาดยา BP หรือ MAP ที่ตองการ 

 รวมถึงกําหนด max dose/day เชน 

 dopamine 200mg + D5W 100ml IV 

 drip start 5 mcdrop/min titrate ครั้งละ 

 3 mcdrop/min ทุก 15 นาที keep BP>

 90/60 mgHg

5. การเตรียมยาใหไดตามความเขมขนมาตรฐาน

 ที่โรงพยาบาลกําหนด และบริหารยาโดยเลือก 

 large peripheral vein หรือ central line 

 โดยใหผาน infusion pump และตรวจสอบ

 เครื่อง infusion pump สมํ่าเสมอ อยางนอย

 ทุก 30 นาทีหรือทุกครั้งที่ปรับขนาดยา 

 หามหยุดใหยาทันทีตองคอยๆ ลดขนาดยา

 ลงมาตามคําสั่งแพทย

 รายการยา           ปญหาท่ีพบ           กระบวนการปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา

ตัวอยางที่ 2: Inotropic drug, Dopamine injection, Dobutamine 
injection, Norepinephrine injection

inotropic drug

dopamine 

injection

dobutamine 

injection

norepinephrine 

injection  
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6. การติดตามหลังใหยา กําหนดใหมีแนวทาง

 การติดตาม BP, HR, urine output, 

 extravasation, phelbitis ตามระยะเวลา

 ที่เหมาะสม และรายงานแพทยหากพบ

 ความผิดปกติ 

 รายการยา           ปญหาท่ีพบ           กระบวนการปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา

ตัวอยางที่ 2: Inotropic drug, Dopamine injection, Dobutamine 
injection, Norepinephrine injection

Training
   ฝกอบรมผู ปฏิบัติงานทุกคน (แพทย พยาบาล เภสัชกร) ใหรู จักเขาใจการ

 บริหารยาท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน เรื่องการคํานวณขนาดยา maximum concentration, 

 maximum rate การเลือกสารละลายผสมยาและการผสมยาท่ีถูกตอง รวมถึงรูจัก 

 antidote ที่ใชหากพบปญหา

Monitoring
   ความคลาดเคล่ือนทางยาของยาท่ีมีความเส่ียงสูง (การส่ังยา การคํานวณ 

 การจัดจายยา การเตรียมยา การบริหารยา) เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น (Adverse 

 Drug Event) เชน bleeding, thrombocytopenia, vascular ischemia, gangrene, 

 tachycardia, BP ตํ่า

Pitfall
   ไมมีนโยบายกํากับการส่ังยา 

   ไมมีแนวทางหรือเครื่องมือชวยในการคํานวณยา เชน ตารางการผสมยาและ

   คํานวณ  อัตราเร็วในการใหยา

   ไมมีแนวทางในการติดตามอาการผูปวยหลังไดรับยา

   การใชรวมกับ LMWH
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มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS)  ขอ 6.1 

 ก. การกํากับดูแลการจัดการดานยา (4)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

M 1.2: Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR)
á¾ŒÂÒ«íéÒ á¾ŒÂÒ¡ÅØ‹Áà´ÕÂÇ¡Ñ¹

Definition
 Adverse Drug Reaction (ADR): อาการไมพึงประสงคจากการใชยาท่ีเกิดขึ้นระหวาง

 การรักษาดวยยาในขนาดปกติ และไดรับการประเมินแลววามีความสัมพันธกับการใชยา

 Drug Allergy: อาการแพยาเปนอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุมกัน

 ของรางกายตอยาที่ไดรับ

 แพยาซํ้า: เหตุการณที่ผูปวยแพยา ซึ่งเปนยาตัวเดียวกับที่เคยมีประวัติแพ โดยมีอาการ

 แสดงที่เหมือนกัน
  

 แพยากลุมเดียวกัน: เหตุการณที่ผูปวยเกิดอาการแพยา จากยาท่ีมีโครงสรางคลายกับยา

 ที่มีประวัติแพโดยมีอาการเหมือนกัน

 หมายเหตุ กรณีสงสัย pseudoallergy จากยากลุม NSAIDs แพยากลุ มเดียวกัน 

 จะหมายถงึเหตุการณทีผู่ปวยมอีาการคลายแพยาแบบ immediate reaction เหมอืนกนั

 เชน angioedema หรือ urticaria โดยเกิดจากยา NSAIDs ที่มีกลไกการออกฤทธ์ิยับยั้ง 
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 COX-I เหมือนกัน ถึงแมจะเปนยาท่ีมีโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน เชน ผูปวยเคยมี

 ประวัติแพยา aspirin แบบ angioedema มารักษาครั้งนี้ได รับยา ibuprofen 

 หลังรับประทานยา 10 นาทีมีอาการ angioedema กรณีเชนนี้ถึงแม ibuprofen และ 

 aspirin จะมโีครงสรางทางเคมีแตกตางกัน แตอาการแสดงของการแพนาจะเกิดจากกลไก

 การออกฤทธ์ิของยา aspirin และ ibuprofen ที่ยับยั้ง COX-I เชนเดียวกัน กรณีผูปวย

 รายนี้ใหนับเปน “แพยากลุมเดียวกัน” 

Goal
   การแพยาซํา้ การแพยากลุมเดยีวกนั จากการส่ังจายยา การจายยา การบริหารยา

 ในผูปวยที่มีประวัติแพยาลดลงหรือไมเกิดข้ึน

Why
   การแพยาซํ้าในผูปวยที่เคยมีประวัติการแพยาหรือเกิดอาการจากยาดังกลาว

 มากอน ถือเปนอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได (preventable ADRs) 

 ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานอุบัติการณการแพยาซ้ํา เทากับ รอยละ 4.39 กระทรวง

 สาธารณสขุจงึไดรณรงคใหโรงพยาบาลตางๆ มีการพัฒนาระบบยาเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

 และเปนหลกัประกันในการบรกิารดานยาแกผูปวย โดยมเีปาหมาย คือ อตัราการแพยาซํา้

 เทากับรอยละ 0 

Process
 1. วางระบบรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา เขียน flow ใหชัดเจนท้ังกรณี

  ผูปวยใหประวัติแพยา และผูปวยมาดวยอาการแพยา 

 2. กําหนดบทบาทสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหไดรายงานท่ีถูกตอง ครอบคลุม

   แพทย พยาบาล ซักประวัติแพยาผูปวยทุกครั้งกอนทําการรักษา

   หากพบผูปวยมปีระวตัแิพยา สงตอขอมลูใหเภสชักรซักประวตัเิพือ่ใหการประเมิน

   ประวัติการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในอดีตท่ีผูปวยมาแจงอยางเปน

   ระบบ เพื่อไดขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจใหการรักษาผูปวยอยางปลอดภัย
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   หากผูปวยมีอาการแพยาระหวางพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือมาดวยอาการ

   แพยา สงตอขอมูลใหเภสัชกรประเมินและจัดการอาการไมพึงประสงคจากการ

   ใชยาอยางเปนระบบ และหายาท่ีสงสัยไดถูกตอง

   บันทึกขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในเวชระเบียนเพื่อใหการสงตอ

   ขอมูลการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวยใหบุคลากรทาง

   การแพทยเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยครอบคลุมการบันทึกของเภสัชกร 

   เรื่อง การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาท้ังของผูปวยนอกและผูปวย

   ในกรณีเปนการใหประวัติเภสัชกรบันทึกขอมูลการใหประวัติวาเคยเกิดอาการ

   ไมพึงประสงคจากการใชยา 

   ควรบันทึกรายละเอียดท่ีเปนประโยชนตอการประเมินใหมากที่สุดเทาที่จะหา

   ขอมูลได ไดแก วันเดือนปที่บันทึก ระบุขอมูลที่ผู ปวยบอกเลา ประกอบดวย 

   ชื่อยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุของการเกิด ADR ระยะเวลาที่เกิดอาการกอนมาพบ

   เภสัชกรคร้ังนี้ อาการหรือความผิดปกติที่พบ

   ออกบตัรแพยาใหเปนแนวทางเดยีวกนั ซึง่ตองมแีนวทางบนัทกึขอมลูเปนแนวทาง

   เดียวกัน มีขอมูลท่ีสมบูรณ ครบถวน คําแนะนําท่ีเหมาะสม ใหบุคลากรทาง

   การแพทยที่จะรักษามีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจรักษาโดยไมทําใหผูปวย

   เกิดอันตรายจากการแพยาซํ้า หรือแพยากลุมเดียวกัน พรอมทั้งกําหนดแนวทาง

   สงมอบบัตรแพยาใหเปนแนวทางเดียวกัน

Training
 1. ความรูเรื่อง แพยาซํ้า แพยากลุมเดียวกัน

 2. ความรูการประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยาอยางเปนระบบ

Monitoring
 1. อุบัติการณแพยาซํ้า

 2. อุบัติการณแพยากลุมเดียวกัน

 3. medication error (การสั่งยา การจายยา การบริหารยา) ในผูปวยท่ีมีประวัติแพยา



Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 69

Pitfall
   การไมเชื่อมขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยากับแพยาซ้ํา แพยากลุมเดียวกัน 

   ทําใหเหตุการณไมไดถูกทบทวน

   แนวทางการประเมินอาการไมพึงประสงคที่หลากหลายไมเปนแนวทางเดียวกัน

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS)  

 6.1 การกํากับดูแลและสิ่งแวดลอมสนับสนุน (MMS.1) และ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา 

 (MMS.2) 

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

M 1.3: Safe from Fatal Drug Interaction

Definition
   ปฏกิริยิาระหวางยา กบั ยา (Drug-Drug Interaction) หมายถงึการเปล่ียนแปลง

 ที่เกิดขึ้นของยาตัวใดตัวหน่ึง โดยเปนผลมาจากยาท่ีไดรับควบคูกันหรือไดรับมากอน

 หนานัน้ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้นีอ้าจจะมผีลตอเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetic) หรอื 

 เภสัชพลศาสตร (pharmacodynamic) ก็ได โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลให

 ประสิทธิภาพของยาลดลงหรือมากขึ้นจนเกิดอันตรายตอผูปวยได 
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Goal
  เหตุการณไมพึงประสงครุนแรง (Adverse Drug Event) ที่เกิดจากการใชคูยาที่เกิด

  ปฏิกริยาระหวางยา = 0

  ผูปวยปลอดภัยจากเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาที่มีสาเหตุจากการเกิด

  ปฏิกิริยาระหวางยา

Why
   ปจจุบันมีการใชยาหลายชนิดรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา รวมถึง

 แนวโนมผูสูงอายุที่มีโรคหลายชนิดจําเปนตองใชหลากหลายชนิดรวมกัน ยิ่งมีการใชยา

 รวมกันหลายชนิดก็ยิ่งมีโอกาสเกิดปฏิกริยาระหวางยามากข้ึน ซึ่งกอใหเกิดอาการไมพึง

 ประสงคซึ่งเปนไดทั้งความลมเหลวในการรักษาและการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการ

 ใชยา WHO Global Patient Safety Challenge ป 2017 กาํหนดประเด็น medication 

 without harm โดยกําหนดเปาหมายที่จะลดอันตรายรุนแรงจากการใชยาลงรอยละ 50 

 ในระยะเวลา 5 ป  โดยกลุ มเปาหมายหน่ึงไดแกผู ปวยที่ไดรับมากกวา 4 รายการ 

 (polypharmacy) ซ่ึงมักพบในกลุมผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง การไดรับยาหลายรายการมี

 ความเสี่ยงที่จะเพิ่มอาการขางเคียงและเกิดปฏิกริยาระหวางยา 

   มีการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นวารอยละ 10-17 ของเหตุการณไมพึงประสงคจากการ

 ใชยามีความสัมพันธกับการเกิดปฏิกริยาระหวางยา นอกจากน้ียังมีรายงานกรณีศึกษา

 เหตกุารณไมพงึประสงคจากการใชยาทีเ่กดิจากปฏิกริยาระหวางยา เชน ภาวะ gangrene 

 จากการใชยาตานไวรัสกลุม protease inhibitor, ยาปฏิชีวนะกลุม macrolide กับ 

 ergotamine ภาวะ rhabdomyolysis จาก จากการใชยาตานไวรสักลุม protease inhibitor, 

 ยาปฏิชวีนะกลุม macrolide ยาไขมนักลุม fibrate กบัยาลดไขมนักลุม statin เปนตน

Process
 1. กําหนดคูยาที่เกิดปฏิกริยาระหวางยารุนแรงและแนวทางการจัดการใหชัดเจน ไดแก

  - หามใชยาคูที่มีการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา 2 ชนิดที่ผูปวยใชรวมกัน (fatal 

   drug interation) รวมกัน

  - กําหนดแนวปฏิบัติหากจําเปนตองใชยารวมกัน เชน การปรับลด/เพิ่มขนาดยา 

   การหยุดยาชั่วคราว การติดตามเฝาระวังที่ตองกําหนดพารามิเตอร ระยะเวลา 

   ที่จะใหแตละวิชาชีพตองเฝาระวังติดตามท่ีชัดเจน
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 2. พัฒนาระบบงานใหคนหา ปองกัน หากมีการใชยารวมกัน

  - พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ะชวยลดการใชยารวมกนั หรอืเตือนเพือ่ให

   สหสาขาวิชาชีพไดรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด โดยใหครอบคลุม

   กรณีไดรับยาระหวางวัน

  - ใชการดําเนินงาน medication reconciliation ชวยตรวจสอบการใชยา

   ระหวางวัน ระหวางสถานพยาบาล และผูปวยที่ไดรบัยาหลาย visits

  - เภสัชกรตองทบทวนคําสั่งการใชยา (prescription screening) หากพบมีการ

   ใชยารวมกันตองประสานกับแพทยเพื่อจัดการตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว

 3. ตัวอยางการจัดการ คูยา fatal drug interaction

Fatal Drug Interaction                         Effect               การจัดการ

macrolide   (clarithromycin, 

erythromycin) 

protease inhibitor 

sidenafil

macrolide   (clarithromycin, 

erythromycin) 

protease inhibitor 

fluoxetine

ergotamine 

ergotamine

nitrate

simvastatin

simvastatin

thioridazine

อาจเกิด acute ergotism

(peripheral ischemia,

vasospasm)

อาจเกิด acute ergotism

(peripheral ischemia,

vasospasm)

potentiation of

hypotensive effects

การเกิด severe myopathy 

หรือ rhabdomyosis เพิ่มขึ้น

การเกิด severe myopathy 

หรือ rhabdomyosis เพิ่มขึ้น

prolong qt interval

นําไปสูการเกิด cardiac

arrythymia และอาจเกิด

sudden dead

หามใชรวมกัน

หามใชรวมกัน

หามใชรวมกัน

หามใชรวมกัน

พิจารณาใชยาปฏิชีวนะ

ชนิดอื่น หรือหยุดยา 

simvastatin ระหวาง

ที่ใช macrolide

หามใชรวมกัน พิจารณา

ใชยาลดไขมันชนิดอื่น 

หามใชรวมกัน

หมายเหตุ: โรงพยาบาลสามารถกําหนดคูยา fatal drug interaction จากเหตุการณไมพึงประสงคที่รุนแรงของ
โรงพยาบาล หรือ การทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมได
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Training
 1. จัดใหมีการทบทวนวรรณกรรมใหมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปรับการจัดการกับคูยาที่เกิด

  ปฏิกริยาใหเหมาะสม จัดใหมีการปฐมนิเทศแนวปฏิบัติการจัดการกับคู fatal drug 

  interaction เพื่อใหทราบถึงนโยบายและบทบาทแตละวิชาชีพ

Monitoring
 1. medication error “การใชยาคู Fatal Drug interaction” 

 2. เหตุการณไมพึงประสงคจาก “การใชยาคู Fatal Drug interaction” 

Pitfall
   ปฏิกริยา drug interaction ที่เกิดจากการไดรับยาจากแพทยหลายทาน และ

 จากหลายสถานพยาบาลท่ี ถูกมองขามไปในการดูแลผูปวย 

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ II หมวดท่ี 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS)  

 6.1 การกํากับดูแลและสิ่งแวดลอมสนับสนุน (MMS.1) และ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา 

 (MMS.2) 

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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M 2: Safe from Medication Error

M 2.1: Look-Alike, Sound-Alike Medication Names

Definition
 ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication Error)  คอื เหตุการณใดๆ ทีอ่าจเปนสาเหตุหรอื

 นาํไปสูการใชยาท่ีไมเหมาะสมหรือเปนอนัตรายแกผูปวยทีส่ามารถปองกันได ขณะทีย่านัน้

 อยูในความควบคุมดูแลของบุคลากรหรือผูใหบริการ 

 Look-Alike, Sound-Alike Medication names หมายถึง ชื่อยาที่สะกดคลายกัน 

 หรืออานออก เสียงแลวฟงคลายกัน

Goal
 เพ่ือปองกันความคลาดเคล่ือนทางยาในกลุมยาที่มีชื่อยาเขียนคลายกันหรือออกเสียง

 คลายกัน

Why
 ชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการคาของยาหลายชนิดมีตัวสะกดคลายกันหรืออานออกเสียง

 คลายกัน อาจทําใหเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดไดงาย เชน การเลือกยาจากรายการยา

 ในระบบคอมพิวเตอร การเขียนดวยลายมือ การสั่งยาทางโทรศัพทหรือการส่ังดวยวาจา

Process
 1. ทบทวนรายช่ือยาที่ชื่อพองมองคลายเปนประจําทุกป

 2. ไมใหมีการสั่งยาดวยวาจา ยกเวนกรณีฉุกเฉิน และผูรับคําสั่งตองจดลงทันทีและอาน

  ทวนตัวสะกดใหผูสั่งฟงทุกครั้ง

 3. ใหมีการอานชื่อยาซ้ําเม่ือหยิบยาและกอนใหยา โดยไมใหจําภาพหรือสีของยาแทน

  การอานชื่อยา

 4. ตองสามารถตรวจสอบขอบงใชของยาใหสอดคลองกบัการวินจิฉยัและอาการของผูปวย

 5. ฉลากตองมีทั้งชื่อการคาและชื่อสามัญทางยา

 6. ชือ่ยาท่ีสะกดคลายกัน ควรทาํใหเหน็ความแตกตางชดัเจนและควรจัดเกบ็โดยไมเรียง

  อักษร
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 7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบความถูกตองของยา เชน การใชบารโคด 

  QR code 

 8. ใหผูปวยมสีวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของยา โดยใหความรูและใหเอกสาร

  รายการยาที่มีภาพประกอบ

 9. ควรมีฉลากยาพิเศษสําหรับผูสูงอายุ ผูที่มีปญหาการมองเห็น ผูที่อานหนังสือไมออก 

  ผูที่อานภาษาไทยไมได 

 10. ในการพจิารณายาใหมควรเพิม่เกณฑของยาทีม่ชีือ่พองมองคลายในการพิจารณาดวย 

  และถามีความจําเปนตองนํามาใชในสถานพยาบาล ตองวางมาตรการเพ่ือลดโอกาส

  เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาไวลวงหนา

 11. เพิ่มการมีสวนรวมของบริษัทผู ผลิตยาและผูกําหนดมาตรฐานระดับชาติใหเพิ่ม

  ความระมัดระวังในกลุมยาที่มีชื่อพองมองคลาย โดยหลีกเล่ียงการต้ังชื่อการคา

  ที่คลายกัน

Training
 จัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับยาท่ีชื่อพองมองคลายในหลักสูตรการศึกษา การปฐมนิเทศ

 และการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ

Monitoring
 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดติดตามการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาท่ี

 เกิดจากยาท่ี มชีือ่พองมองคลายอยางสมํา่เสมอ และออกมาตรการเพ่ือปองกนัการเกิดซํา้

 ตัวชี้วัดที่สําคัญ: medication error ที่เกิดจากยาท่ีชื่อพองมองคลายกัน

Pitfall
  ระมัดระวังการจัดซื้อยาโดยไมไดพิจารณาช่ือยาและรูปลักษณของยากอน จึงควร

  ระบไุวในขอกาํหนดของยาท่ีจะจดัซือ้วาตองทาํใหเหน็ความแตกตางของยาท่ีมชีือ่พอง

  มองคลาย

  ขาดการสื่อสารที่ดี จึงควรมีการแจงขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาใหผูประกอบ

  วิชาชีพทราบเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
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มาตรฐาน HA
    การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี II หมวดท่ี 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ขอ 6.1 

 ค.การจัดหาและเก็บรักษายา (2) ขอ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา (MMS2)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

   

M 2.2: Safe from Using Medication

Definition
 ผูปวยไดรับความปลอดภัยในกระบวนการใชยาของสถานพยาบาล

Goal
   เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในการใชยาในทกุข้ันตอน ไดแก การสัง่ยา การจดัจายยา 

 การใหยาและการติดตามผลการใชยา

Why
   ระบบยามีความซับซอนและขั้นตอนทุกข้ันตอนมีโอกาสเกิดความผิดพลาดไดงาย 

 การวางระบบงานท่ีดีจึงเปนสวนสําคัญในการประกันความปลอดภัยของการใชยา

Process
 1. แพทยสั่งยา โดยมีขอมูลยาและขอมูลผูปวยครบถวน สถานพยาบาลควรมีระบบ

  สารสนเทศเพ่ือชวยแพทยในการตัดสินใจสั่งการรักษา โดยมีคําเตือนหรือมีระบบ

  ชวยตรวจสอบอัตโนมัติเมื่อเกิดการสั่งที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือน เชน การสั่งยาท่ีผูปวย

  มีประวัติแพ การสั่งยาเกิดขนาดยาสูงสุด เปนตน
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 2. เภสชักรตรวจสอบยาท่ีจดัจายกบัคาํสัง่ทีร่บัโดยตรงจากแพทยโดยไมผานการคัดลอก

  จากบุคลากรอ่ืน โดยมีขอมูลยาและขอมูลผูปวยชุดเดียวกับที่แพทยใช

 3. พยาบาลผูใหยาสามารถเขาถึงขอมูลชุดเดียวกับท่ีแพทยและเภสัชกรใช และตองมี

  การตรวจสอบขามระหวางวิชาชีพกอนใหยาแกผูปวย

 4. สถานพยาบาลควรจัดใหมียาพรอมใชทันทีโดยพยาบาลไมตองคํานวณและผสมยา

  ทลีะราย สาํหรับยาทีม่คีวามคงตัวสงู ควรมศูีนยผสมยาฉดีพรอมใชในสถานพยาบาล

  ขนาดใหญ

 5. ฉลากยาควรมีขอมลูครบถวนใหตรวจสอบได ไดแก ช่ือนามสกลุผูปวย เลขประจาํตวั

  ผูปวย ชือ่ยาท้ังชือ่การคาและชือ่สามญั ขนาดยา ความเขมขน ปรมิาณ วธิใีช คาํเตอืน

  ที่จําเปน อาจมีบารโคดหรือ QR code ชวยการตรวจสอบ

 6. ตองมีการบันทึกการบริหารยาทุกรายการลงใน medication administration 

  record โดยมขีอมลูสาํคญัไดแก ช่ือผูปวย ประวตัแิพยา รายการยา ความแรง ขนาด 

  สารละลายท่ีใชผสมยา วถิกีารบรหิารยา เวลาบรหิารยา เพ่ือใหมัน่ใจวา ผูปวยจะไดยา/

  สารนํ้า ตามแผนการรักษา

 7. มกีารกาํหนดวาจะตองตดิตามผลอยางไรหลังการใหยาแลว เพือ่ลดโอกาสเกดิอนัตราย

  จากผลขางเคียงหรือจากความคลาดเคล่ือนทางยา

Training
   จดัใหมกีารใหความรูเกีย่วกบัการใชยาอยางปลอดภัยในหลักสูตรการศึกษา การปฐม

 นิเทศและการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ

Monitoring
   มีระบบรายงานความคลาดเคล่ือนทางยาที่มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหและ

 นํามาสรางระบบท่ีรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา

 ตัวชี้วัดที่สําคัญ: 

  1.  การมีผูปวยแพยาซํ้า

  2.  การเกิดอันตรายจากการใชยา ระดับรุนแรง (G,H,I)

Pitfall
 1. วัฒนธรรมองคกรไมเอื้อใหมีการรายงานอุบัติการณ เชน มีการลงโทษ มีการวิพากษ

  วิจารณผูที่ผิดพลาด
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 2. ไมมีการวิเคราะหสาเหตุและวางระบบเพ่ือแกไขท่ีสาเหตุที่แทจริง

 3. ระบบสารสนเทศไมเอื้อใหมีการตรวจสอบพบความคลาดเคล่ือนไดโดยงาย

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี II หมวดท่ี 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ขอ 6.2 

 การปฏิบัติในการใชยา (MMS.2)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

M 3: Medication Reconciliation

Definition 
   Medication Reconciliation คือ กระบวนการเพ่ือใหไดขอมูลรายการยาที่ผูปวย

 ใชอยูทั้งหมดในทุกรอยตอที่มีการสงตอผูปวยไปรับบริการ

Goal 
   ผูปวยตองไดรบัการซกัประวตัแิละสบืคนใหไดรายการยาท่ีผูปวยใชอยู ทัง้รายการยา

 จากสถานพยาบาลตางๆ ยาทีซ่ือ้ใชเองรวมทัง้สมนุไพรและอาหารเสริม ทัง้ชือ่ยา ขนาดยา 

 ความถี่ วิธีใช และเวลาที่ผูปวยใชยามาครั้งสุดทาย โดยตองตรวจสอบความถูกตองของ

 ขอมูล และแพทยตองมาทบทวนรายการท้ังหมดเพ่ือรับทราบขอมูลกอนการสั่งยา 

Why
   เพื่อประเมินวาอาการปวยมีสาเหตุมาจากยาหรือไม เพื่อปองกันการไดยาซํ้าซอน

 เพื่อปองกันการลืมใหยา และเพื่อปองกันการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
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Process 
   มีการจัดวางกระบวนทํางานท่ีประกันความถูกตองของยาที่ผู ปวยไดรับในชวง

 รอยตอหรือการสงตอการดูแล

  พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลดานยาท่ีเปนปจจุบันของผูปวยแตละราย 

  โดยรวมรวบขอมูลรายการยาท่ีผูปวยใช จากระบบสารสนเทศของรพ.จากยาที่ผูปวย

  นํามา จากการการสัมภาษณผู ปวยและญาติ หรือสืบคนจากสถานพยาบาลอ่ืน 

  มาจัดทํารายการยาทั้งหมดของผูปวย โดยใชมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร

  ระบบุญัชรีายการยาท่ีผูปวยแตละคนไดรบั อยางถกูตองแมนยาํ และใชบญัชรีายการนี้

  ในทุกจุดของการใหบริการ

  สงมอบรายการยาของผูปวย (รวมถึงยาที่ผูปวยรับประทานท่ีบาน ถามี) ใหกับผูดูแล

  ผูปวยในขัน้ตอนถัดไป (เชน รบัผูปวยนอนโรงพยาบาล สงตอผูปวยไปโรงพยาบาลอ่ืน 

  จําหนายผูปวย สงผูปวยมาตรวจท่ีตึกผูปวยนอก

  เปรียบเทียบรายการยาท่ีผูปวยไดรับอยูกับรายการยาท่ีสั่งใหผูปวย เพื่อคนหายา

  ทีต่กหลน สัง่ซํา้ ไมเขากบัสภาพของผูปวย ผดิขนาด มโีอกาสเกดิอนัตรกิรยิาระหวางกนั 

  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

  มกีารตัดสนิใจทางคลินกิอยางเหมาะสมตามขอมลูทีพ่บ โดยแพทยพจิารณาวาควรใชตอ 

  ควรหยดุยา หรือเปลีย่นยาใหเหมาะสมกอนการจัดจายยาและสือ่สารการตัดสนิใจแก

  ทีมงานและผูปวย

  นํารายการยาท่ีทําไวใสในเวชระเบียนเพื่อใหมีการทบทวนไดภายหลังเมื่อผูปวยถูก

  สงตอ เปลีย่นสถานทีร่บับรกิารหรือเมือ่กลบับานและควรใหรายการยาท้ังหมดแกผูปวย

  ไวดวย

Training
 1. บรรจุ medication reconciliation ในหลักสูตรการศึกษาของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

  ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร

 2. บุคลากรท่ีเกี่ยวของ ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร ตองไดรับการฝกอบรม ระบบ 

  medication reconciliation ในสถานพยาบาลของตน โดยเฉพาะอยางยิง่บคุลากรใหม

  ตองรับการฝกอบรมตั้งแตการปฐมนิเทศ
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Monitoring
   คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรงพยาบาลควรมีการติดตามผลของ

 การทํา medication reconciliation

 ตัวชี้วัดที่สําคัญ:
 1. รอยละของผูปวยท่ีมีการทํา medication reconciliation ภายใน 24 ชั่วโมง 

  ในผูปวยทั่วไป 

 2. รอยละของผูปวยท่ีมีการทํา medication reconciliation ภายใน 24 ชั่วโมง 

  ในผูปวยสูงอายุ

 3. การทํา medication reconciliation เปนการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ

 4. การท่ีผูปวยไมไดรับยาท่ีควรได (เปนจํานวนครั้งตอ 1000 วันนอน)

Pitfall
  ไมควรใหวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งรับผิดชอบการทํา medication reconciliation 

  แตควรมีการทํารวมกันเปนสหสาขาวิชาชีพ 

  เพื่อใหผู ป วยมีรายการยาท่ีใชอยู ครบถวนโดยเร็วที่สุด ควรทํา medication 

  reconciliation ภายใน 24  ชั่วโมงหลังรับไวในสถานพยาบาล หรือกอนการสั่งการ

  รักษาใหม ยกเวนกรณีฉุกเฉิน ใหมีการสั่งการรักษาไดโดยอาจมีรายการยาบางสวน

  ไมสมบูรณได

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี II หมวดท่ี 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ขอ 6.2 

 การปฏิบัติในการใชยา (MMS2) ก. การสั่งใชและถายทอดคําสั่ง (2) 

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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M 4: Rational Drug Use (RDU)

Definition
   การใชยาอยางสมเหตุผล หมายถึง การใชยาโดยมีขอบงชี้ เปนยาที่มีคุณภาพ 

 มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนดวยหลักฐานท่ีเชื่อถือได ใหประโยชนทางคลินิกเหนือกวา

 ความเสี่ยงจากการใชยาอยางชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตร

 สาธารณสขุ ไมเปนการใชยาอยางซ้ําซอน คาํนงึถงึปญหาเช้ือดือ้ยา เปนการใชยาในกรอบ

 บัญชียายังผล (เชนบัญชียาหลักแหงชาติ) อยางเปนขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการ

 ใชยา โดยใชยาในขนาดท่ีพอเหมาะกับผูปวยในแตละกรณี ดวยวิธีการใหยาและความถ่ี

 ในการใหยาที่ถูกตอง ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ดวยระยะเวลาการรักษาท่ีเหมาะสม 

 ผูปวยใหการยอมรับและสามารถใชยาดังกลาวไดอยางถูกตองและตอเนื่อง กองทุน

 ในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถใหเบิกจายคายานั้นไดอยางย่ังยืน 

 เปนการใชยาที่ไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหผูปวยทุกคนสามารถใชยานั้นไดอยางเทาเทียมกัน

 และไมถูกปฏิเสธยาท่ีสมควรไดรับ

Goal
   การใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use – RDU) เปนวัฒนธรรมองคกร 

 ที่มุงสูการใชยาอยางปลอดภัย เกิดประโยชนจริงตอผูปวย ดวยคาใชจายที่ตํ่าที่สุดตอ

 บุคคลและสังคม

Why
   องคการอนามัยโลกระบุวามากกวาครึ่งหนึ่งของการใชยาเปนไปอยางไมเหมาะสม 

 (ไมสมเหตผุล)  ซึง่กอใหเกดิความไมปลอดภัยตอผูปวยไดหลายลักษณะ และเปนอันตราย 

 (morbidity และ mortality) ที่ไมควรเกิดข้ึน กลาวคือ

   ก.  อันตรายจากยาที่มีการส่ังจายโดยไมจําเปนหรือเปนยาที่ขาดประสิทธิผล 

     (unacceptable risk benefit ratio) 

   ข. อันตรายจากอันตรกิริยาที่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นตามจํานวนรายการยาท่ีสั่งจาย 

     (polypharmacy & duplication)
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   ค. อนัตรายจากการใชยาผดิขนาด ผดิความถ่ี ผดิวธิ ีผดิระยะเวลา (inappropriate 

    dosage, frequency of dose, method of administration and duration 

    of treatment) 

   ง. อันตรายจากการใชยาโดยขาดความระมัดระวังตอประชากรกลุมพิเศษ ไดแก่

    ผูสูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ มารดาใหนมบุตร ผูปวยโรคตับ ผูปวยโรคไต และ

    ผูปวยที่มโีรครวม (unsafe prescription in special populations) 

   จ. อันตรายจากการใชยาตานจุลชีพเกินความจําเปน ซึ่งสงเสริมใหเกิดการดื้อยา

    ที่รักษาไดยาก ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น และเสียคาใชจายสูงขึ้น และเพ่ิม

    ความเสี่ยงตอการติดเชื้อที่มีความรุนแรงสูงที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผูปวย 

    (unawareness of drug resistant burden)

Process
   การพัฒนาตอเนื่องท่ีสถานพยาบาลควรดําเนินการเพ่ือนําไปสู การใชยาอยาง

 สมเหตุผล ไดแก การดําเนินงานอยางสอดคลองกับกุญแจสําคัญ 6 ประการตามแนวทาง 

 RDU Hospital PLEASE ดังนี้คือ

 1. P - การสรางความเขมแขง็ใหกบัคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบดั (Pharmacy 

  and Therapeutic Committee – PTC strengthening)

  1.1 จัดตั้ง PTC ตรงตามหลักการ (principle) ที่ระบุไวโดยองคการอนามัยโลก 

    โดยมีเปาหมาย (goal) วัตถุประสงค (objective) หนาที่ (duty) และบทบาท 

    (role) ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก ไดแก

    ก. บรหิารจดัการใหสถานพยาบาลมรีายการยาเทาทีจ่าํเปน สอดคลองกบัปญหา

     การเจ็บปวยของประชาชน และไมมีรายการยาซ้ําซอน

    ข. คัดเลือกยาโดยใชหลักฐานเชิงประจักษที่เชื่อถือได โดยพิจารณาจาก

     ประสทิธิผล ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช การหาไดงาย (availability) 

     คุณภาพของยา ราคายา ความคุมคา และความสามารถในการจายของสังคม

    ค. รายการยาสอดคลองกับบัญชียาหลักแหงชาติ 

  1.2 ตรวจติดตาม (monitor) การใชยาที่ไมสมเหตุผล (ดูหัวขอ monitoring)

  1.3 จัดทําตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดรอง อางอิงจากคูมือ RDU Hospital และจาก

    แนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และจัดทําตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบท

    และศักยภาพของแตละสถานพยาบาล 
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  1.4 จัดทําระบบและกลไกท่ีชวยสงเสริมการใชยาอยางปลอดภัย เชน

    ก. การแสดงคา eGFR ภาวะการต้ังครรภ/การใหนมบุตร การแพยา ใหปรากฏ

     ชัดเจนบน OPD card และ/หรือบนจอภาพการส่ังยาของแพทย, จอภาพ

     การจัดยาของเภสัชกรและจอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

    ข. การแจงเตอืนปญหาการใชยาดวยระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส เชน fatal 

     หรือ contraindicated drug interaction, ยาที่หามใชหรือควรปรับ

     ขนาดยา เม่ือไตทํางานลดลงอยางมาก การใชยาซ้ําซอน การไดรับยา (เชน

     พาราเซตามอล) เกินขนาด เปนตน

    ค. การแจงเตือนคาวิกฤตทางหองปฏิบัติการ เชน คา INR หรือการตรวจพบ 

     ESBL หรือ MDR bacteria เปนตน

  1.5 ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดอยางยั่งยืน

 2. L - การปรบัปรงุฉลากยา จดัทาํฉลากยาเสรมิ และการใหขอมลูยาแกผูปวย (labeling 

  and leaflet)

 3. E – การจัดทําและการจัดหาเคร่ืองมอืจําเปนเพือ่การใชยาอยางสมเหตุผล (essential 

  RDU tools)

 4. A – การสรางความตระหนกัรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลแกบคุลากรในโรงพยาบาล 

  ตลอดจนประชาชนผูรับบริการ (awareness in RDU)

 5. S – การดูแลดานยาเพือ่ความปลอดภยัของประชากรกลุมพเิศษ (special population 

  care)

 6. E – การสรางเสริมจริยธรรมในการส่ังใชยา (ethics in prescription)

 รายละเอียดของขอ 2-6 อางอิงตามคูมือดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยาง

 สมเหตุผล2

Training
   เปาหมายการฝกอบรมท่ีสถานพยาบาลควรจัดทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนิน

 งานบรรลุตามเปาหมาย ประกอบดวย

 1. บคุลากรทางการแพทย >80% ผานการฝกอบรมท่ีสรางความตระหนักรู (awareness) 

  ตอการใชยาอยางสมเหตุผล โดยมีความรู ความเขาใจ (knowledge) ตอคาํจาํกัดความ

  ของการใชยาอยางสมเหตผุลตามองคการอนามัยโลก1 และตามบัญชยีาหลักแหงชาติ4 

  มคีวามตระหนักถึงผลเสยีตอผูปวย ระบบสาธารณสุข สงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

  และมีเจตคติ (attitude) ในการแกไขปญหาการใชยาไมสมเหตุผลขององคกร
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 2. บุคลากรผูสั่งจายยา >80% ผานการฝกอบรมใหมีความรู ความเขาใจตอเหตุผลและ

  หลกัฐานเชงิประจกัษทีเ่ปนพืน้ฐานของตัวชีว้ดัตาง ๆ และมทีกัษะ (skill) ในการใชยา

  อยางสมเหตุผลไดตามตัวชี้วัด

Monitoring
   กิจกรรมท่ีสถานพยาบาลควรดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินความสําเร็จของ

 การดําเนินงานประกอบดวย

    1. ตรวจติดตามอัตราการใชยาท่ีไมสมเหตุผลตามตัวชี้วัดหลักที่เปนมาตรฐาน

     ของกระทรวงสาธารณสุข เชน 

    อัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและ

      หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูปวยนอก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 

     อัตราการใช RAS blockade (ACEI, ARB, Renin inhibitor) ตั้งแต 

      2 ชนิดรวมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง

     อัตราการใชเอ็นเสดอยางซ้ําซอน เปนตน

    2. ตรวจติดตามอัตราการใชยาไมสมเหตุผลตามตัวชี้วัดเสริม (อางอิงจากคูมือ 

     RDU Hospital) เชน รอยละของผูปวยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง/ผิดปกติ 

     ที่ไดรับ statin ซึ่งเปน moderate หรือ high intensity ตามบัญชียาหลัก

     แหงชาติ (simvastatin 20-40 มก. หรือ atorvastatin 40 มก.) 

    3. ตรวจติดตามอัตราการใชยาไมสมเหตุผลตามตวัชีว้ดัเฉพาะของสถานพยาบาล 

     เชน

     รอยละของผูปวยที่ไดรับ allopurinol โดยไมมีขอบงชี้

     รอยละของผูปวยทั้งเด็กและผูใหญที่ไดรับพาราเซตามอลเกินขนาด 

      (เกินกวา 15 มก./กก./ครั้ง) เปนตน

    4. ทบทวนเภสัชตาํรบั (formulary list) อยางสมํา่เสมอ ภายใตแนวทางปฏบิตัิ

     ดังนี้

     4.1 สถานพยาบาลไมควรมรีายการยาซ้ําซอน เชนยาแตละ generic name 

      ควรมียาเพียง 1 รายการ 

     4.2 สถานพยาบาลไมควรมียาในแตละกลุมมากชนิดจนเกินไป

     4.3 สถานพยาบาลไมควรมียาที่ขาดประสิทธิผล หรือมีอันตรายเหนือกวา

      ประโยชนของยา เชน
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     ยา 8 รายการท่ีคูมือการดําเนินงานโครงการการใชยาอยางสมเหตุผล 

      เสนอแนะใหตัดออกจากเภสัชตํารับ ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีกระทรวง

      สาธารณสุขไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดหนึ่งของโรงพยาบาล 

     ยาท่ีสถานพยาบาลทําการทบทวนและจัดทําเพิ่มเติมขึ้น เชน oral 

      ketoconazole และ ergot derivatives เชน nicergoline เปนตน 

      หากไมตัดออกจําเปนตองมีมาตรการควบคุมการใชที่มั่นใจไดวาผูปวย

      จะไดรับประโยชนเหนือความเสี่ยงจากอันตรายของยา

    5. ออกมาตรการในการตรวจสอบ และปองกนัไมใหผูปวยไดรบัยาทีเ่ปนขอหาม

     ใชหรือเปนยาท่ีควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีความเส่ียงสูงในการกออันตรายตอ

     ผูปวย ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน

     5.1 ยาที่เปน fatal drug interaction ไดแก คูยาที่ระบุไวใน M1.3 และ

      ที่สถานพยาบาลจัดทําเพิ่มเติม เชน simvastatin/gemfibrozil และ 

      domperidone/QT-prolonging drugs (เชน levofloxacin) หรือ/

      potent CYP3A4 inhibitors (เชน clarithromycin) เปนตน

     5.2 ยาที่หามใชกับผู ปวยแตละรายตามเอกสารกํากับยา เชน หามใช 

      etoricoxib กบัผูปวยความดันเลอืดสงูทีย่งัควบคุมความดันเลอืดไดไมด ี

      ที่ยังคงมีความดันเลือดสูงกวา 140/90 มม.ปรอท เปนตน

     5.3 ยาทีห่ามใชกบัสตรีมคีรรภหรอืหญงิใหนมบตุร เชน ergot, statin 

      และ warfarin เปนตน

     5.4 ยาที่หามใชหรือควรหลีกเลี่ยงกับผูปวยโรคตับ เชน major และ minor 

      tranquilizer เปนตน

     5.5 ยาท่ีหามใชหรือควรหลีกเลี่ยงกับผูปวยโรคไต เชน metformin ในผูมี 

      eGFR <30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร เปนตน

     5.6 ยาที่หามใชหรือควรหลีกเล่ียงในผูสูงอายุตาม Beers criteria เชน 

      short, intermediate และ long acting benzodiazepine, 

      muscle relaxants, alpha-blocker และ glibenclamide 

      เปนตน

     5.7 ยาที่หามใชหรือควรหลีกเลี่ยงในเด็ก เชน sedating antihistamine, 

      cough suppressant และ nasal decongestant ในเด็กอายุตํ่ากวา 

      6 ขวบ เปนตน
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    6. ตรวจติดตามอัตราการจายยาดวยขนาดยา ความถ่ีในการใหยา วิธีการใหยา 

     และระยะเวลาการใหยาทีไ่มเหมาะสม ดาํเนนิการแกไขและปองกนัการเกดิซ้ํา

    7. ตรวจติดตามอัตราการใชยาที่มีลักษณะเปนยาหลายขนานเกินจําเปน 

     (polypharmacy) และดาํเนนิการแกไขใหผูปวยไดรบัยาเทาทีจ่าํเปนตามขอ

     บงชี้ ทั้งนี้ polypharmacy หมายถึงการที่ผูปวยไดรับยามากกวา 5 ชนิด

     ในการรกัษาโรค และ/หรอืเขาขายตามคาํจาํกดัความท่ีไดมกีารระบุไวในงาน

     วิจัยตาง ๆ ขอใดขอหนึ่งดังนี้

     7.1 Medication does not match the diagnosis

     7.2 Duplication of medication

     7.3 Inappropriate drugs (i.e., lack of proven benefit, etc.)

     7.4 Two or more medicines to treat the same condition

     7.5 Unnecessary use of medication

     7.6 Use of contraindicated medicine in the elderly

     7.7 Prescription of multiple meds by different specialists for 

      treating concurrent conditions 

     7.8 Complicated drug regimen effecting compliance

     7.9 Availability of an equally effective, lower-cost alternative

    8. ติดตามและประเมินการจัดทํา antibiotic stewardship program ของ

     สถานพยาบาล

Pitfall
   ขอบกพรองท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ และไมสามารถผลักดัน

 ใหสถานพยาบาลผานตัวชี้วัดตาง ๆ ไดประกอบดวย

    1. การขาดความเช่ือมั่นในคุณคา (commitment) และขาดการสนับสนุน

     ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางพอเพียง จากคณะผูบริหารสูงสุดของ

     สถานพยาบาล

    2. ขาดระบบสารสนเทศท่ีดี

    3. การสื่อสารและการฝกอบรมใหเกิดความรู ความเขาใจตอเปาประสงคของ

     การใชยาอยางสมเหตุผล ตลอดจนการสรางความตระหนักรู ตอผลเสีย

     ของการใชยาที่ไมสมเหตุผล ยังไมเกิดข้ึนอยางท่ัวถึงในองคกร
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    4. บุคลากรผูสั่งจายยายังขาดความตระหนักถึงปญหาเช้ือดื้อยาอยางแทจริง 

     จึงยังมีการใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธ์ิกวาง ที่เปนยาในบัญชี ค. และ ง. 

     ตามบญัชียาหลกัแหงชาติ หรอืเปนยานอกบัญชีฯ ทีเ่ทยีบเทา เกนิความจาํเปน

     ทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน

    5. ขาดการสงเสริม สนับสนุนใหเกิด antibiotic stewardship program 

     ในสถานพยาบาล

    6. ผูปวยไมไดรับการชี้แจงอยางเพียงพอในการสรางความตระหนักรูถึงผลเสีย

     ของการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อ 

    7. ผูปวยไมไดรับขอมูลเพ่ือความปลอดภัยดานยาอยางพอเพียง

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี II หมวดท่ี 6 ระบบการจัดการดาน (MMS) ขอ 6.1 

 การกํากับดแูลและสิง่แวดลอมสนบัสนนุ ทุกขอยอย (ระบุ RDU เปนขอความเฉพาะใน (5))  

 และ ขอ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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M 5: Blood Transfusion Safety

Goal 
   ลดความเส่ียงและเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาผูปวยที่จําเปนตองไดรับโลหิต

 และสวนประกอบโลหิต

Why
   การรักษาดวยโลหิตและสวนประกอบโลหิตเปนสิ่งจําเปน ในผูปวยบางกลุม 

 เนื่องจากยังไมมีวิธีรักษาอื่นที่ทดแทนโลหิตได

   การรักษาดวยโลหิตอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่ไมพึงประสงค ทั้งประเภทท่ีอาจ

 ปองกันได หรอือาจปองกนัไมได ภาวะแทรกซอนทีไ่มรนุแรง จนถงึรุนแรงมากและเสียชวีติ 

 นอกจากนีย้งัมีเหตุการณไมพงึประสงคอืน่ๆ เชนการไดรบัโลหติไมเพยีงพอกับความตองการ 

 และการไดรับโลหิตลาชากวาความตองการ เปนตน

   ภาวะแทรกซอนรนุแรงทีพ่บไดบอย ไดแกการรบัโลหิตผดิหมู เกดิการแตกทาํลาย

 ของเม็ดโลหิตที่ให ซึ่งเขากันไมไดกับโลหิตผูปวยอยางเฉียบพลัน (acute hemolytic 

 transfusion reaction, AHTR) หากตรวจจับอาการและอาการแสดงไมได ก็จะทําให

 ไตวาย การทํางานของอวัยวะลมเหลว และเสียชีวิต 

   ภาวะแทรกซอนรุนแรงที่อาจพบได และควรตระหนัก ไดแก ภาวะไดรับโลหิต

 และสวนประกอบโลหิตจาํนวนมากเกินไปจนรางกายผูปวยเกดิภาวะน้ําเกนิ (transfusion 

 associated volume overload, TACO) และภาวะแทรกซอนรุนแรงชนิดปอดอักเสบ

 เฉียบพลันจากการรับโลหิต ซึ่งอาจเกิดจากแอนติบอดีในสวนประกอบโลหิตที่ใหผูปวย

 ทําปฏิกิริยากับเม็ดโลหิตขาวชนิดนิวโทรฟลในเน้ือเยื่อปอด (transfusion related 

 acute lung injury, TRALI) ภาวะแทรกซอนท้ัง 2 ทีก่ลาวนี ้หากไมตระหนกัวาเกิดขึน้ได 

 กจ็ะไมสามารถตรวจจับและใหการรกัษาไดทนัทวงที ปจจุบนัในประเทศไทยเพ่ิงเริม่สนใจ

 และรายงานภาวะแทรกซอน TACO และ TRALI เพ่ิมข้ึน จึงเกิดความระมัดระวังการให

 โลหิตใหมีความปลอดภัยตอผูปวยมากยิ่งขึ้น

Process
   กระบวนการจัดหาโลหิตท่ีปลอดภัย เปนสวนสําคัญมากที่ตองเริ่มตนจากการ

 รับบริจาคโลหิตจากผูบริจาคแบบสมัครใจ มีสุขภาพดี ไมมีความเส่ียงตอโรคติดตอทาง 
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 กระแสโลหิตมีการคัดเลือกและรับบริจาคโลหิต ตามคูมือการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต  

 มกีระบวนการตรวจคดักรองโลหิตทีไ่ดรบับริจาค การแยกสวนประกอบโลหิต การควบคมุ

 คุณภาพ การจัดเก็บและการนําสงที่รักษาอุณภูมิอยางถูกตอง ตามนโยบายบริการโลหิต

 แหงชาติ และตามมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด รวมท้ังมาตรฐานสากลดาน

 เวชศาสตรบริการโลหิตที่เปนท่ียอมรับ ในท่ีนี้จะเนนกระบวนการใหโลหิตท่ีปลอดภัย

 แกผูปวย (blood transfusion safety)

   กระบวนการใหโลหิตที่ปลอดภัยแกผูปวย จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ

 โลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ.2558 รวมทั้งมาตรฐานสากลดานเวชศาสตรบริการโลหิต

 ที่เปนที่ยอมรับ ประกอบดวยขั้นตอน                                                                              

 การเตรียมการกอนใหโลหิต

 1.1 ดานหอผูปวย

          1.1.1 มีกระบวนการช้ีบงตัวผูปวยอยางถูกตอง (positive patient identification) 

     ซึง่ขอมลูในเอกสารท่ีเกีย่วของกบัการช้ีบงตองถูกตองตรงกันไดแก ชือ่ นามสกลุ 

     อายุ เพศ หมายเลขประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล (hospital number, 

     HN) หมายเลขประจําตัวผูปวยใน (admission number, AN) เอกสารที่

     เกี่ยวของไดแก แฟมผูปวยนอก แฟมผูปวยใน สายรัดขอมือผูปวยในที่ตองมี

     อยางถกูตองและใชงานไดตลอดเวลา ฉลากติดสิง่สงตรวจ ใบนาํสงส่ิงสงตรวจ 

     ใบขอจองเลือด ใบขอรับเลือด ทั้งนี้รวมถึงขอมูลที่อยูในระบบอิเลคโทรนิค

     สารสนเทศ

           1.1.2  มกีระบวนการเจาะเก็บตวัอยางผูปวย เพือ่ขอจองเลอืดท่ีถกูตองตามมาตรฐาน

     บริการโลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ. 2558 

          1.1.3  มกีระบวนการตรวจโลหิตเพือ่ยนืยนัหมูโลหติ ABO ของผูปวยอยางนอย 2 ครัง้ 

     ในผูปวยที่ไดรับโลหิตครั้งแรก เพ่ือชวยปองกันการเจาะเก็บตัวอยางโลหิต

     ผูปวยสลับคน และใหปฏิบัติเชนนี้ทุกกรณีที่ไมมีผลการตรวจหมูโลหิตอยูใน

     บันทึกของธนาคารเลือดมายืนยันความถูกตอง

    1.2 ดานธนาคารเลือด

          1.2.1  มีกระบวนการช้ีบงตัวอยางโลหิตผูปวยอยางถูกตอง บนฉลากตัวอยางโลหิต

     สงตรวจ ใบขอจองโลหิต ใบขอรบัโลหติ รวมทัง้ตรวจสอบประวตักิารรบัโลหิต

     ครั้งกอนถามี
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          1.2.3  มกีระบวนการปฏิเสธตวัอยางโลหิตสงตรวจ หากไมเปนไปตามขอกาํหนด และ

     ทบทวนการเจาะเก็บตัวอยางโลหิตใหมหากพบวามีขอสงสัย โดยประสานงาน

     กับหอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ

          1.2.4  ทําการตรวจโลหิตผูปวย ไดแกการตรวจหมูโลหิต ตรวจคัดกรองแอนติบอดี 

     และตรวจความเขากนัไดของโลหิต ตามมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด 

     พ.ศ.2558 หรือมาตรฐานสากล 

         1.2.5  ติดฉลากชี้บงโลหิตและสวนประกอบโลหิตท่ีไดรับการตรวจความเขากันไดกับ

     ผูปวยอยางถูกตอง และประสานงานการรับโลหติกบัหอผูปวยตามความจําเปน

     เรงดวนที่แพทยตองการ หากพบปญหาในการจัดเตรียมโลหิตใหผูปวยตองรีบ

     ประสานงานกับหอผูปวยทันทวงที

         1.2.6  การจายโลหิต ตองมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของโลหิตและ

     สวนประกอบโลหิตกอนการจายใหหอผูปวย จายโลหิตและสวนประกอบโลหิต

     ตามความจําเปนในการนําไปใหแกผูปวยทันที สวนประกอบโลหิตประเภท

     พลาสมาและไคโอปรีซปิเตทซึง่เกบ็รกัษาในสภาพแชแข็ง ควรละลายท่ีธนาคาร

     เลอืดดวยเคร่ืองมอืทีค่วบคมุอณุหภมูแิละวธิกีารอยางถกูตอง และตองใหผูปวย

     ทันทีเพื่อใหผูปวยไดรับแฟกเตอรตางๆท่ีจําเปนและไมเสื่อมสภาพ

 2.  การใหโลหิตแกผูปวย

 2.1 นโยบายท่ัวไป 

          2.1.1  โรงพยาบาล หอผูปวย และธนาคารเลือด ควรกําหนดเปนนโยบายไมใหนํา

     โลหติไปเก็บสาํรองไวทีห่อผูปวย หองผาตัดและหองสงัเกตอาการ เพราะจะเกิด

     ความสบัสนในการนํามาใหผูปวยและมโีอกาสใหผูปวยผดิคน ซึง่เปนกรณทีีพ่บ

     ไดบอย

           2.1.2  หอผูปวย หองผาตัด หองฉุกเฉิน หองสังเกตอาการหลังผาตัด และวิสัญญี 

     ควรกาํหนดแนวทางปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการรับโลหิตมาเพือ่ใหผูปวย การเก็บ

     รักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม การอุนโลหิตเฉพาะรายท่ีจําเปนตองใหโลหิต

     ปริมาณมากๆ ในเวลารวดเร็ว ตลอดจนข้ันตอนการเคล่ือนยายโลหิตไปยังจุด

     ตางๆ ที่สงตอผูปวย มีกระบวนการบันทึกและชี้บงโลหิตแตละยูนิตของผูปวย

     แตละรายอยางถกูตองโดยมเีจาหนาทีร่บัทราบการเคล่ือนยายสงตอโลหตินัน้ๆ

 2.2 การใหโลหิตทั่วไป



à»‡ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 256190

            2.2.1  ปฏบิตัติามมาตรฐานบริการโลหติและธนาคารเลือด พ.ศ.2558 และมาตรฐาน

     สากล ตลอดจนมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามวิชาชีพ ทั้งนี้ตองปรับปรุง

     ใหทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด

           2.2.2  ชี้บงผูปวยอยางถูกตองกอนการใหเลือดโดยควรมีบุคลากรอยางนอย 2 คน 

     รวมกนัตรวจสอบความถูกตองของโลหติและสวนประกอบโลหิตทีจ่ะใหแกผูปวย

           2.2.3  ไมใหโลหิตทางหลอดเลือดท่ีใหนํ้าเกลือ สารน้ํา หรือยาชนิดอื่นๆ

           2.3.4  ตรวจวัดสัญญาณชีพกอนใหโลหิต เมื่อใหโลหิตผูปวยในระยะแรก ประมาณ 

     5-10 นาท ีใหปรบัอัตราการไหลชาๆและเฝาสงัเกตอาการและภาวะแทรกซอน

     ทีอ่าจเกดิจาก AHTR ไดแก ผูปวยทีรู่ตวัอาจมีอาการแสดงแนนหนาอก ปวดหลงั 

     ผูปวยทีไ่มรูตวัอาจมกีารเปลีย่นแปลงของสัญญาณชพี  นอกจากน้ีอาจมอีาการ

     แพ ผืน่คนั มไีขหนาวสัน่ ตองหยดุการใหโลหติ แลวรายงานแพทยและธนาคาร

     เลือดทราบ

 2.3 การใหในภาวะสูญเสียโลหิตฉุกเฉินหรือภาวะฉุกเฉิน

           2.3.1  ผูปวยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตฉุกเฉิน ควรใหสารนํ้าทดแทนเพ่ือคงระดับการ

     ไหลเวียนโลหิตและความดันโลหิตกอน แลวเจาะเก็บตัวอยางโลหิตผูปวย

     เพื่อจองโลหิตมาใหตอไปโดย แพทยตองระบุความจําเปนเรงดวนและส่ือสาร

     ใหธนาคารเลือดทราบ

           2.3.2  ในกรณีฉกุเฉนิไมสามารถรอได ธนาคารเลอืดอาจจายโลหติท่ีมหีมูตรงกับผูปวย

     และไดรับการตรวจความเขากันไดเบื้องตน (immediate cross match) 

     ซึ่งอาจมีความเสี่ยงกรณีที่ผูปวยมีแอนติบอดีในหมูเลือดรอง จึงตองใหโลหิต

     ดวยความระมัดระวังและติดตามผลการตรวจคัดกรองแอนตบิอดีและการตรวจ

     ความเขากันไดอยางสมบูรณ (complete cross match)

           2.3.3  กรณีทีโ่รงพยาบาลมีนโยบายใหสาํรองสวนประกอบโลหิตหมูโอ ไวทีห่องฉกุเฉนิ

     สําหรับกรณีผูปวยเสียโลหิตเรงดวนจนไมสามารถรอการตรวจหมูโลหิตและ

     การตรวจความเขากนัได ธนาคารเลือดและหองฉุกเฉนิตองกําหนดผูรบัผิดชอบ

     ในการจัดเตรียมโลหิตที่ถูกตอง นําโลหิตมาเปลี่ยนกอนหมดอายุ และตรวจ

     อุณภูมิตูเย็นเก็บโลหิตทุกวัน

 2.4 การใหโลหิตที่หองผาตัด

           2.4.1  วสิญัญตีองรบัผดิชอบดูแลกระบวนการกอนการใหโลหติ ระหวางการใหโลหติ 

และหลังการใหโลหิตอยางใกลชิด
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          2.4.2  หลีกเล่ียงการอุนโลหิต แตหากจําเปนตองใชเครื่องมือมาตรฐานท่ีมีระบบ

     ควบคมุอณุหภมูไิมเกนิ 37 องศาเซลเซียส การใชอางผสมนํา้อุนมกัมอีณุภมูสิงู

     และทําใหเม็ดเลือดแดงแตกทําลาย เมื่อใหผูปวยจะเกิดภาวะ AHTR แบบ 

     non immune ซึ่งพบเหตุการณไมพึงประสงคนี้ไดบอย การอุนโลหิตรวมกัน

     สาํหรบัผูปวยหลายคนเคร่ืองอุนเดยีวกนั อาจทาํใหเกดิความสับสนและใหโลหติ

     ผิดคนได จึงควรจัดมีเครื่องอุนโลหิตถาจําเปน แยกแตละหองผาตัด

         2.4.3  การใชเครื่องหัวใจและปอดเทียม และการใชเครื่องเก็บโลหิตท่ีสูญเสียระหวาง

     การผาตัด (autologous blood cell saver) อาจพบการแตกทําลายของ

     เม็ดโลหิตแดงที่ผานเครื่องได ผูปวยที่ไดรับโลหิตอาจเกิดภาวะ AHTR แบบ 

     non immune ซึ่งพบเหตุการณไมพึงประสงคนี้ไดเชนกัน

        2.4.5  ผูปวยที่ไดรับการวางยาสลบ หากไดรับโลหิตผิดหมูแลวเกิด AHTR ผูปวยจะ

     ไมสามารถบอกอาการแนนหนาอก ปวดหลังได ซึ่งเปนอาการท่ีพบไดแต

     เนิ่นๆ ดังนั้นกวาจะพบวามีภาวะแทรกซอนก็อาจถึงขั้นมีอาการแสดงของ 

     hemoglobinuria ปสสาวะดํา ช็อก ซี่งอาจจะแกไขไดยาก ดังนั้นจึงตอง

     ตรวจสอบความถูกตองกอนการใหโลหิตและสวนประกอบโลหิต และติดตาม

     อาการและสัญญาณชีพตลอดเวลา
 

 3. การติดตามเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังผูปวยรับโลหิต (hemovigilance)

    hemovigilance เปนกระบวนการสําคญัทีท่กุประเทศท่ีมกีารบรกิารโลหติจะตอง

 มีระบบการเฝาระวังภาวะแทรกซอนของการใชโลหิต ทั้งในดานผูบริจาคโลหิต (donor 

 vigilance) และดานผูปวยที่รับโลหิต (recipient hemovigilance) องคการอนามัยโลก

 ไดจัดการประชุมนานาชาติและไดผลสรุปแนวทางปฏิบัติใหแตละประเทศควรพัฒนาใหมี

 ระบบ hemovigilance   

   ประเทศไทยไดพัฒนาใหมีระบบ hemovigilance โดยไดกําหนดไวในนโยบาย

 บรกิารโลหติแหงชาต ิพ.ศ.2553 และฉบับปรบัปรงุใหม (พ.ศ.2560) สภากาชาดไทยแตงตัง้

 คณะกรรมการระดับชาติดานการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต และคณะทํางานที่

 เกี่ยวของ พ.ศ.2558 และ ปรับปรุง พ.ศ.2560 ประกอบดวยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
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 และผูเช่ียวชาญดานเวชศาสตรบรกิารโลหิต ไดจดัทาํคูมอืแนวทางการเฝาระวงัความปลอดภยั

 ของโลหิต พ.ศ.2558 ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับภาวะแทรกซอนจากการบริจาคโลหิต 

 และจากการรับโลหิต โดยไดกาํหนดคาํจาํกดัความของภาวะแทรกซอนใหเปนไปในแนวทาง

 เดียวกัน กําหนดแนวทางการจัดทํารายงานตามแบบรายงาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ

 ในการดําเนินงานใหเกิดระบบ hemovigilance ในระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศ 

 เพื่อนําผลจากการเฝาระวังนี้มาวิเคราะหและสังเคราะหใหเกิดการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ

 เพื่อความปลอดภัยตอผูปวย  ทั้งนี้ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รับหนาที่

 เปนศูนยกลางการรายงาน hemovigilance ระดับประเทศ 
  

      กระบวนการสรางระบบ hemovigilance ประกอบดวย

 1. ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และองคกรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

  ผูปวย ตองตระหนักวาตองมีระบบ hemovigilance ของประเทศ มีกระบวนการ

  ใหความตกลงยินยอมรวมกันเพ่ือสรางระบบ ความรวมมือ และเครือขาย โดยมี

  สภากาชาดไทยเปนศูนยกลาง และมอบนโยบายใหทุกโรงพยาบาลปฏิบัติ

 2. ใชคูมือแนวทางการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต พ.ศ. 2558 ในการใหคําจํากัด

  ความและคําวินิจฉัย เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนมาตรฐานในการเก็บ

  ขอมูล

 3. โรงพยาบาลสมัครเขามาเปนสมาชิกรายงาน hemovigilance ตามที่ศูนยบริการ

  โลหิตแหงชาติไดเชิญตามระยะเวลาเปาหมาย (phasing recruitment member) 

  ทั้งนี้ปจจุบันเปนไปแบบสมัครใจ แตอาจพัฒนาเปนแบบกําหนด (mandatory) 

  ซึ่งใชในหลายประเทศท่ีพัฒนาระบบ hemovigilance อยางเขมแข็งแลว สมาชิก

  จะไดรับรหัสผานในการรายงานผาน website และถือเปนความลับ ไมเปดเผยชื่อ

  อยางเด็ดขาด

 4. โรงพยาบาลมีระบบคุณภาพ จัดการประเด็นภาวะแทรกซอน การสืบคน การรักษา 

  และอื่นๆ เปนการภายใน การรายงานภาวะแทรกซอนที่ไดรับการวินิจฉัยตามคํา

  จาํกัดความในคูมอืฯ เขาสูระบบ hemovigilance จะตองผานหนวยงานคุณภาพและ

  ผูบรหิารของโรงพยาบาล โดยรายงานมาทีศ่นูยบริการโลหติแหงชาติ สภากาชาดไทย 

  ทุก 6 เดือน
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 5. กระทรวงสาธารณสุขและศนูยบรกิารโลหิตแหงชาต ิสภากาชาดไทย จดัใหมกีารอบรม

  ระบบการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต แกเจาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาล

  อยางสมํ่าเสมอ รวมถึงจัดใหมีหลักสูตรระยะส้ันสําหรับพยาบาล hemovigilance 

  nurse เมื่อเหมาะสม

 6. ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เปน hemovigilance centre  มีหนาที่

  เปนศูนยกลางรวบรวมรายงาน ทําการวิเคราะหและสังเคราะห โดยมีคณะกรรมการ

  ที่มาจากองคกรตางๆ รวมใหคําแนะนํา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแกปญหา กําหนด

  แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาความปลอดภัยใหเกิดขึ้นแกผูปวยที่เกี่ยวของกับการรับ

  โลหิตและความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิตตอไป

Training
 1.  บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติหนาที่ในงานเวชศาสตรบริการโลหิตและธนาคารเลือด ตอง

  ไดรับการอบรมกอนการปฏิบัติงาน

 2.  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรที่เกี่ยวของ จัดใหมีการอบรมและประชุม

  ทางวิชาการดานเวชศาสตรบริการโลหิตและธนาคารเลือด อยางสมํ่าเสมอ 

 3.  จัดใหมีหลักสูตรระยะสั้น และปานกลางเฉพาะทางท่ีเกี่ยวกับเวชศาสตรบริการโลหิต 

  แกบุคลากรตามสายวิชาชีพ เชนหลักสูตรสําหรับแพทย พยาบาล นักวิทยาศาสตร

  การแพทย นักเทคนิคการแพทยและเจาหนาที่

 4.  สรางกลไกเพ่ือเรงรัดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรบริการโลหิต

  (transfusion medicine) สามารถผลิตแพทยเฉพาะทางรองรับงานบริการโลหิต

  ทัง้ในโรงพยาบาล ศนูยบริการโลหติฯ ภาคบรกิารโลหิต ทัว่ประเทศ โดยขยายจํานวน

  สถาบันฝกอบรม จํานวนผูเขาอบรม และสรางสิ่งจูงใจในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางท่ีมี

  ความขาดแคลนและ จําเปนอยางมาก

Monitoring
 1.  ผานระบบ hemovigilance

     1.1  จาํนวนโรงพยาบาลท่ีสมคัรเปนสมาชกิรายงาน  hemovigilance ตามเปาหมาย

     1.2  จํานวนโรงพยาบาลสมาชิกเพ่ิมขึ้นในภาพรวมอยางนอย รอยละ 2 

     1.3  ความสมํ่าเสมอในการรายงาน รอยละ 60

     1.4  การรวบรวมวิเคราะห สังเคราะห ทําไดสําเร็จ รอยละ 90
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 2.  ผานระบบการตรวจติดตามและประเมินคณุภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation

 3.  ผานตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล

 4.  รายงานอุบัติการณเกี่ยวกับ blood safety

Pitfall
 1.  อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาดานเวชศาสตรบริการโลหิตและธนาคารเลือด คือ

  มีแพทยเฉพาะทางดานพยาธิวิทยาคลินิก และ transfusion medicine นอยมาก

 2.  ระดบันโยบายขาดความเขาใจวาสาขาธนาคารเลือด เปนสาขามีบรบิทดานการใหบรกิาร

  การรักษา มใิชบริบทดานการใหผลการตรวจทางหองปฏบิตักิาร (providing therapy, 

  not providing laboratory results) จึงขาดการสนับสนุนในทิศทางที่ตรงตอ

  เปาหมายความปลอดภัยของผูปวย

 3.  ภาวะแทรกซอนจากการรบัโลหติและสวนประกอบโลหิต อาจมอีาการและอาการแสดง

  คลายคลึงกับโรคอื่นๆ หากไมตระหนักและใหความสําคัญกับการใหโลหิตผูปวย ก็จะ

  ละเลยความปลอดภัยของผูปวยที่บางครั้งอาจทําใหเสียชีวิตได

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี II หมวดท่ี 7 ขอ 7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต 

 (DIN.4)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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P 1 Patient Identification  
P 2 Communication
 P 2.1 Effective Communication – ISBAR

 P 2.2 Communication during Patient Care Handovers

 P 2.3 Communicating Critical Test Results

 P 2.4 Verbal or Telephone Order/ Communication

 P 2.5 Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Doses 

  and Proportion Designation

P 3 Reduction of Diagnostic Errors
P 4 Preventing common complications
 P 4.1 Preventing Pressure Ulcers 

 P 4.2 Preventing Patient Falls 

P 5  Pain Management
 P 5.1 Pain Management in General

 P 5.2 Acute Pain Management

 P 5.3 Safe Prescribing Opioids for Chronic Non-Cancer 

  Patients

 P 5.4 Management for Cancer Pain and Palliative Care

P 6 Refer and Transfer Safety

P: Patient Care Processes
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P 1: Patient Identification

Definition
   การบงชี้ตัวผูปวยหมายถึงแนวทางการระบุตัวผูปวย ใหสามารถแยกแยะผูปวย

 แตละคนไดชัดเจน ทําใหการดูแลรักษาไมผิดคน

Goal
 เพื่อใหการบงชี้ตัวผูปวยเปนไปทิศทางเดียวกันและปองกันการบงชี้ตัวผูปวยผิด

Why
   การบงชี้ตัวผูปวยผิด เกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนของการตรวจรักษาและกระบวนการ

 ดูแล ปจจัยดานผูปวยเชนผูปวยไมรู สึกตัว การสูญเสียการรับรู และปจจัยที่เกี่ยวกับ

 กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแล เชนการยายผูปวยในโรงพยาบาล ปจจัย

 เหลานี้กอใหเกิดความสุมเสี่ยงในการบงชี้ตัวผิด และนํามาซึ่งความเสียหายและอันตราย

 ที่จะเกิดกับผูปวย โดย WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions 

 ไดจัดทําแนวทาง Patient Identification เพื่อสื่อสารประเทศสมาชิกทั่วโลกเห็นความ

 สําคัญในการปฏิบัติรวมกัน

Process
  องคกรควรวางแนวทางปฏิบัติหรือกําหนดเปนนโยบาย เร่ืองการระบุตัวผู ปวย

  ใหชดัเจนถกูตอง โดยจดัเปนประเดน็สาํคญัเพ่ือความปลอดภยัของผูปวย โดยถอืเปน

  หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกคนท่ีจะตอง

  ตรวจสอบและระบุตวัผูปวยใหถูกตองกอนใหการรักษา เชน การทําหตัการ การใหเลอืด 

  การใหยา กอนการสงตอ การเปลี่ยนผาน การรายงาน และการใหขอมูล รวมถึง

  กอนการตรวจสอบผลตรวจทางหองปฎิบัติการ และส่ิงสงตรวจตางๆ  

  กําหนดใหมีการใชตัวบงชี้ตัวผูปวยดวย 2 ตัวบงชี้เปนอยางนอย เชน ช่ือ นามสกุล  

  hospital number วันเดือนปเกิด barcode wrist banded เลขบัตรประจําตัว

  ประชาชน หรืออืน่ๆ เพือ่ยนืยันตวับุคคลเมือ่แรกรับหรอืเม่ือสงตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืน 

  และกอนใหการดูแล โดยไมควรใชหมายเลขเตียงหรือหองเปนตัวบงชี้
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  ควรกําหนดใหวิธีการบงชี้ผูปวยเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร เชนใชปายขอมือ

  สีขาวซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานท่ีสามารถเขียนขอมูลเฉพาะลงไปได หรือ หากจะมีการ

  บงชี้ที่แตกตางกันในแตละพื้นท่ีควรมีการสื่อสารใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการ

  กบัคนทัง้องคกรใหเขาใจตรงกนั เชน การใช 2 ตวับงชีอ้าจแตกตางกนัในผูปวยในและ

  ผูปวยนอก เชนผูปวยในอาจเลือกใช ชื่อ นามสกุล กับ admission number สวน

  ผูปวยนอกใช ชื่อ นามสกุลและ hospital number หรือ รูปภาพ 

  จัดใหมีวิธีปฏิบัติเฉพาะท่ีชัดเจนในการบงชี้ผูปวยซึ่งไมมีตัวบงชี้เฉพาะ เพื่อแยกแยะ

  ผูปวยท่ีมีชื่อซํ้ากัน รวมถึงแนวทางการบงชี้ตัวผูปวยในกรณีที่ไมรูสึกตัวหรือสับสน

  ที่ไมใชวิธีการซักถาม รวมถึงการบงช้ีเด็กแรกคลอดท่ีผูปกครองยังไมไดตั้งชื่อ เพื่อลด

  ความผิดพลาดในการบงชี้ 

  สงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการบงชี้ตัวผูปวย

  สงเสริมใหมีการเขียนฉลากที่ภาชนะสําหรับใสเลือดและส่ิงตรวจอ่ืนๆตอหนาผูปวย

  จัดใหมีวิธีปฎิบัติที่ชัดเจนในการสอบถามเม่ือผลการตรวจทางหองปฎิบัติการหรือ

  การตรวจอ่ืนๆ ไมสอดคลองกับประวัติหรือสภาวะทางคลินิกของผูปวย

  จัดใหมีการตรวจสอบซ้ําและทบทวนเพ่ือปองกันการบันทึกขอมูลซ้ําอัตโนมัติโดย

  เครื่องคอมพิวเตอร

Training
  สรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบของผูใหบริการในการตรวจสอบ การบงชี้ตัว

  ผูปวยวาถูกตองกบับคุคลทีจ่ะใหการดแูลตามแผน กอนทีจ่ะใหการดูแล ใหขอมลูและ

  สื่อสารแนวทางปฎิบัติขององคกรใหเขาใจตรงกัน 

  สงเสริมการใหความรูและแนวทางในการบงชี้ตัวผูปวยกับผูปวยและญาติเพื่อเขาใจ

  และมีสวนรวมในการระบุตัวตามแนวทางท่ีกําหนด

  สงเสรมิใหมกีารรายงานอุบตักิารณทีเ่กดิขึน้เพือ่นาํขอมลูมาวเิคราะหและหาแนวทาง

  ในการปองกันไมใหเกิดกับผูปวยรายอื่น

Monitoring
  การปฏิบัติตามขั้นตอนการบงชี้ตัวตามที่กําหนดไวในนโยบาย

  อุบัติการณการเกิดการระบุตัวผิดพลาด misidentification
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Pitfall
  การมุงเพื่อใหเกิดการบงชี้ตัวผูปวยโดยบางครั้งทําใหเกิดการบงชี้ตัวในกระบวนการ

  ที่ไมจําเปน ซึ่งทําใหเกิด fatigue  

  ผูปวยไมเขาใจเหตุผลของการสวม wrist banded และขั้นตอนของการระบุตัว

  จึงทําใหไมใหความรวมมือ

  การรูจักและสนิทกับผูปวยที่มาดูแลตอเนื่องอาจทําใหละเลยกระบวนการท่ีกําหนด

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดที่ I การเขาถึงและเขารับบริการ (Access & 

 Entry) (8) 

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

P 2: Communication

P 2.1: Effective Communication – ISBAR

Definition
   ประสทิธิผลการสือ่สารโดยใช ISBAR หมายถึงการกาํหนดกรอบการสนทนา ISBAR 

 (Identify-Situation-Background-Awareness-Recommendation) ทําใหเพ่ิมความ

 ปลอดภัยในการแลกเปล่ียนขอมูลสําคัญในระหวางการดูแลผูปวย 

Goal
   เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการส่ือสารในภาวะวิกฤตโิดยใชกรอบการสนทนา

 ระหวางผูใหการดูแลผูปวยเกี่ยวกับภาวะสุขภาพผูปวย
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Why
   เปนที่ยอมรับวาความคลาดเคล่ือนของการส่ือสารเปนสาเหตุรากของหลายๆ 

 ปญหาในการดูแลผูปวย Institute for Healthcare Improvement (IHI) ไดแนะนําให

 แกปญหาการส่ือสารเพ่ือความปลอดภัยของผูปวยโดยใช SBAR (Situation-Background-

 Assessment-Recommendation) ซึง่งายตอการจดจําเปนกลไกท่ีชดัเจนและมีประโยชน

 ในการกําหนดกรอบการสนทนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤติ ซึ่งตองการความสนใจ

 และการลงมือปฏิบัติโดยทันที และตอมามีการพัฒนาเพิ่มเติมเปน ISBAR โดยเพิ่มตัว I 

 (Identify) เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการส่ือสารขอความสําคัญซึ่งกันและกัน การนํา ISBAR 

 มาใช นอกจากในวงการแพทยแลว ยงัมกีารนําไปใชในองคกรท่ีมคีวามเสีย่งสูงเชนในกองทัพ 

Process
   องคกรควรกําหนดรูปแบบการส่ือสารขอมูลในภาวะสําคัญ หรือวิกฤตเพ่ือความ

 ปลอดภัยของผูปวย ตัวอยางเชนการรายงานแพทยเพื่อการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดอาการ

 เปลี่ยนแปลงของผูปวย

 1. วางระบบการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับแพทย รวมถงึมชีองทางการส่ือสาร

  ในหลายรูปแบบเพื่อประสานติดตอแพทยไดในภาวะวิกฤต ควรวางระบบการติดตอ

  เพ่ือรองรบัการตดิตอไมได ซึง่แพทยอาจตดิภารกจิอืน่เชนการผาตัดหรอืการการดูแล

  คนไขวกิฤตรายอ่ืน โดยกาํหนดระบบ ระยะเวลาทีต่กลงและรับทราบทัว่กนัในองคกร

  ทีช่ดัเจน เชน  ไมควรรอนานกวา 5 นาท ีสาํหรบัความพยายามในการติดตอใหม หรอื 

  เกณฑในการติดตอแพทยทานอื่น (second call) กรณีติดตอไมได เปนตน

 2. กอนที่จะโทรศัพทรายงานแพทย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

   ถามตัวเองกอนวาไดเห็นและประเมินผูปวยรายน้ีดวยตนเองหรือไม?

   ทบทวนวาไดมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณของผูปวยรายนี้กับพยาบาลที่มี

     ความรูมากกวาหรือไม?

   ทบทวนเวชระเบียนเพื่อพิจารณาวาควรรายงานแพทยทานใด?

   รับรูการวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว

   ถามตัวเองวาไดอานบันทึกความกาวหนาท่ีแพทยและพยาบาลเวรท่ีแลวได

     บันทึกไวหรือยัง

   เตรียมสิ่งตอไปน้ีใหพรอมในขณะรายงานแพทย

   เวชระเบียนผูปวย
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   บญัชรีายการยาและสารน้ําทีผู่ปวยกาํลงัไดรบั การแพยา การตรวจทดสอบ

      ทางหองปฏิบัติการ

   สัญญานชีพลาสุด

   รายงานผลการตรวจทดสอบทางหองปฏบิตักิาร วนัและเวลาทีท่าํการตรวจ 

      ทดสอบ และผลการตรวจทดสอบคร้ังที่แลวเพื่อการเปรียบเทียบ 

   Code status

 3. ในการรายงานแพทย ใหใช ISBAR  

   (I) Identification: การระบุชื่อ

    ระบุตัวผูรายงาน : ช่ือ ตําแหนง สถานท่ี และผูที่กําลังสนทนาดวย

    ระบุตัวผูปวย : ชื่อ อายุ เพศ หอผูปวย หลายเลขหองหรือเตียง

   (S) Situation: สถานการณที่ทําใหตองรายงาน

    ระบุเหตุผลที่รายงานสั้นๆ เวลาที่เกิด ความรุนแรง

   (B) Background: ขอมูลภูมิหลังสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ

    การวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว 

    บัญชีรายการยา สารนํ้าที่ไดรับ การแพยา การตรวจทดสอบทางหอง

      ปฏิบัติการ 

    สัญญาณชีพลาสุด 

    ผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ วันเวลาที่ทําการทดสอบ และ

      ผลการตรวจ ทดสอบครั้งที่แลวเพื่อการเปรียบเทียบ 

    ขอมูลทางคลินิกอื่นๆ 

    Code status  

   (A) Assessment: การประเมินสถานการณของพยาบาล

    ระบุสิง่ทีเ่กดิข้ึนตามความคิดเห็นของตนเอง เชน “ดูเหมอืนผูปวยจะทรุดลง 

      คิดวานาจะเกิดจากภาวะเลือดออก”

   (R) Recommendation: ขอแนะนําหรือความตองการของพยาบาล เชน

    ตองการใหทราบวาผูปวยไดรับการรับไวแลว 

    การยายผูปวยไปอยูหนวยดูแลวิกฤติ  

    การเปล่ียนแปลงคําสั่งการรักษา  

    ตองการความชวยเหลือโดยขอใหมาดูผูปวยดวน
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 4. บันทึกการเปล่ียนแปลงสภาวะของผูปวยและการรายงานแพทยใหครบถวน

 *การส่ือสาร โดย ISBAR สามารถประยุกตในการส่ือสารระหวาง hand over ระหวาง

 แพทยกับแพทย พยาบาลกับแพทย หรือพยาบาลกับพยาบาลก็ได

Training
  กําหนดนโยบายการนําไปใชในองคกรใหชัดเจน

  กําหนดขอบเขตการนํา ISBAR ไปปฏิบัติ 

  จัดโครงการใหความรูบุคลากรทางทางคลินิกเกี่ยวกับ ISBAB โดยเฉพาะ พยาบาล 

  และแพทย และประเมินความสามารถในการนํา ISBAR ไปใช

  จัดใหมีระบบ โคช ในการนํา ISBAR ไปใช

  ใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDSA ในการนํา ISBAR ไปใชเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

Monitoring
  ลดระยะเวลาการรายงานกรณีผูปวยเกิดภาวะวิกฤติ

  การใช ISBAR ทําใหแพทยผู รับรายงานตระหนักวาผู ปวยมีปญหาและตองการ

  ความชวยเหลือทันที

  จํานวนบุคลกากรที่ใช ISBAR ในการรายงานในแตละสัปดาห

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช ISBAR ในการสรางความตระหนักดานดูแลผู ปวย 

  ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของรายงาน

Pitfall
   องคกรไมมนีโยบายชดัเจนในการนํา ISBAR มาใชทาํใหไมไดรบัความรวมมอื ทาํให

 ผลการดําเนินการไมเกิดผลดี

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดท่ี 4 ขอ 4.1 การดูแลท่ัวไป (PCD.1) (5) 
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 2.2: Communication during Patient Care Hand Over

Definition
   การสื่อสารขณะสงมอบขอมูลการดูแลผูปวยหมายถึงการสื่อสารขอมูลสําคัญ

 เกี่ยวกับการดูแลผูปวยเมื่อตองมีการเปล่ียนตัวผูดูแลผูปวย เชน เมื่อมีการเปล่ียนเวร 

 หรือการเปล่ียนหนวยงาน

Goal
   ลดอุบัติการณที่เกิดความผิดพลาดจากการส่ือสารขณะสงมอบขอมูลผูปวย

Why
   ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิผลสงผลใหผูปวย

 ไดรับอันตรายได และมีการวิจัยหลายการวิจัยชี้ปญหาการส่ือสารที่สงผลใหผูปวยไดรับ

 อันตรายมักเกิดที่คลินิกขณะมีการสงมอบขอมูลผู ปวยตอนเปลี่ยนเวร หรือระหวาง

 หนวยงาน การกําหนดกรอบการส่ือสารขอมูลจะชวยทําใหการสื่อสารระหวางผู รับ

 และผูสงขอมูลผูปวยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

Process
 1.  นําแนวทางที่เปนมาตรฐานในการส่ือสารสงมอบขอมูลผูปวย ระหวางผูปฏิบัติงาน 

  ในการเปล่ียนเวร และระหวางหนวยงาน ไปสูการปฏิบัติ องคประกอบท่ีแนะนํา 

  ไดแก

   ใช  ISBAR (Identify, Situation, Background, Assessment, 

     Recommendation) 
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   จัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการสื่อสารขอมูลสําคัญและสําหรับการถาม

     ตอบโดย ไมมกีารขัดจงัหวะ รวมทัง้การทวนซ้ํา (repeat-back) และอานซํา้ 

     (read-back) ใน การสื่อสารสงมอบขอมูล 

   การใหขอมลูเกีย่วกบัสภาวะของผูปวย, ยาท่ีไดรบั, แผนการรกัษา, advance 

     directives, และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

   จาํกดัการแลกเปล่ียนขอมลูเฉพาะท่ีจาํเปนสาํหรบัการดแูลผูปวยทีป่ลอดภัย

 2.  สรางความม่ันใจวา เมื่อผูปวยไดรับการจําหนายออกจากโรงพยาบาล ผูปวยและ

  ผูใหบริการสุขภาพท่ีจะใหการดูแลตอ ไดรับขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค

  เมื่อจําหนาย แผนการรักษา ยาที่ใช และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 หมายเหตุ  อาจกําหนดใหจดจํางายๆ วา hand over =  A process of ACTION  

    A  =  Accurate information 

    C  =  Concise presentation 

    T  =   Timely questions 

    I   =   Interventions identified 

    O  =  Observation of results 

    N  =   Next step in plan of care

Training
  บรรจุการฝกอบรมเก่ียวกับการสื่อสารสงมอบขอมูลที่ไดผลในหลักสูตรการศึกษา 

  และการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ 

  ฝกทักษะการส่ือสารในรูปแบบ ISBAR ในสถานการณตางๆ แกบุคลากรท่ีดูแลผูปวย

Monitoring
 อุบัติการณที่เกิดจากการสงมอบขอมูลผิดพลาดหรือไมทันการณ

Pitfall
 เนนรูปแบบกิจกรรมใหครบถวนซี่งใชเวลามาก และขาดความรวมมือในการปฏิบัติ

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดท่ี 4 การดูแลผูปวย (PCD) ขอ 4.1 การดูแล

 ทั่วไป (PCD.1) (5) หมวดที่ 6 การดูแลตอเนื่อง (COC) (6)
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 2.3: Communicating Critical Test Results 

Definition
   การสื่อสารระหวางบุคลากรหองปฏิบัติการทางการแพทยและบุคลากรทาง

 การแพทยที่รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย เมื่อผลการทดสอบส่ิงสงตรวจตัวอยางของผูปวย

 ทางหองปฏิบตักิารมคีาผดิปกติ หรอืตรวจพบสิง่ทีผ่ดิปกตทิีบ่งชีถ้งึสภาวะวิกฤตของผูปวย 

 ซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาโดยดวน

Goal
   เพื่อใหแพทยผูทําการรักษาหรือบุคลากรทางการแพทยที่รับผิดชอบการดูแลรักษา

 ผูปวยไดรับทราบผลการทดสอบของผูปวยที่เปนคาวิกฤตไดโดยดวน เพื่อใหสามารถดูแล

 รักษาผูปวยไดทันการณ

Why
   การแจงผลการทดสอบคาวิกฤตท่ีรวดเร็วมีความสําคัญอยางยิ่งตอการใหการดูแล

 รักษาผูปวย The Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA 1988) 

 กาํหนดใหมกีารรายงานผลการทดสอบคาวกิฤตแกแพทยทนัที หากผลการทดสอบทางหอง

 ปฏิบัติการบงชี้สภาวะวิกฤตของผูปวย หากแพทยไมไดรับทราบโดยเร็ว หรือไดรับทราบ

 แลวแตไมไดดําเนินการทันที จะทําใหผูปวยเสี่ยงอันตรายตอชีวิต

Process
 การส่ือสารเม่ือผลการทดสอบเปนคาวิกฤต มีวิธีดําเนินการดังนี้
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 1.   การตกลงรวมมือกันระหวางบุคลากรฝายการแพทยและฝายหองปฏิบัติการของ

  โรงพยาบาลในการจัดทําเอกสารคูมือการจัดการเม่ือผลการทดสอบเปนคาวิกฤต

  ซึ่งประกอบดวย

   การกําหนดรายการทดสอบท่ีตองแจงคาวิกฤตและชวงคาวิกฤตของแตละ

     การทดสอบ

   การระบุตัวผูแจงผูรับแจง และวิธีการแจงคาวิกฤต

 2.   การรายงานผลการทดสอบคาวิกฤต ตองแจงแพทยผูดูแลผูปวยหรือบุคลากรทาง

  การแพทยที่รับผิดชอบทันทีที่ทราบผลคาวิกฤตหรือภายในกําหนดระยะเวลาท่ีได

  ตกลงยอมรับรวมกัน โดยดําเนินการตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่กําหนดในเอกสาร

  คูมือ หากเปนการแจงดวยวาจาทางโทรศัพท ตองขอใหผูรับแจงพูดทวนเพื่อยืนยัน

  ความถูกตองของขอมลูทีไ่ดรบั และฝายหองปฏบิตักิารสงเอกสารรายงานผลหรือสงผล

  การตรวจท่ีวกิฤตน้ันตามไปทนัทใีนระบบ Laboratory Information System (LIS) 

 3.   การบนัทกึขอมลูรายละเอยีดคาวกิฤตทีร่ายงานเพ่ือเปนหลกัฐานในระบบและสามารถ

  สอบกลับไดหากพบปญหาเกิดขึ้น

 4.  สรางระบบติดตามเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามีการรายงานผลในเวลาท่ีเหมาะสมและ

  นาเชือ่ถอื รวมถึงระบบติดตามเพือ่รบัรูวาผูปวยไดรบัการแกปญหาในเวลาท่ีเหมาะสม

Training
 1.   จัดทําคูมือวิธีการรายงานผลคาวิกฤต 

 2.   จัดการฝกอบรมในหัวขอ Laboratory Practices for Patient Safety ใหแก

  ผูปฏิบตังิานในหองปฏิบตักิารทางการแพทย และอาจารยเทคนคิการแพทยเพ่ือนาํไป

  ปฏิบัติหรือใชสอนในหลักสูตร

 3.  จัดใหมีการปฐมนิเทศและการศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับวิธีการส่ือสารผลการตรวจสอบ

  ที่มีคาวิกฤต

Monitoring
 1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามคูมือวิธีการรายงานผลคาวิกฤต

 2. ประเมินความทันการณของการรายงานและการตอบสนองตอการรายงานคาวิกฤต

Pitfall
 1. ไมสามารถแจงผลคาวิกฤต เพราะติดตอแพทยผูดูแลรักษาผูปวยไมได
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 2. ในกรณีที่แพทยผู สงตรวจทางหองปฏิบัติการไมไดดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง เชน 

  เปลี่ยนตารางการอยูเวรไปหอผูปวยอื่นทําใหไมมีการดําเนินการใหการรักษาผูปวย

  ไดรวดเร็วทันการณ

 3. รายการทดสอบท่ีกําหนดเปนคาวิกฤตมีมากเกินจําเปน ซึ่งบางรายการไมไดสะทอน

  ความเรงดวน ฉุกเฉินทางการแพทย และทําใหผูเกี่ยวของมีภาระงานเกินจําเปน

 4. คาวิกฤตไมเปนปจจุบัน หรือกําหนดหลายชวงคาตามความตองการของแพทยแตละ

  สาขาความเช่ียวชาญ  และในโรงพยาบาลขนาดเล็ก เชน รพ.ชุมชน มกีารเปล่ียนแปลง

  แพทยใชทุนบอยทําใหคาวิกฤตเปลี่ยนบอยตามไปดวย

 5. บุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของยังไมตระหนักและยังไมไดใหความสําคัญกับการ

  รายงานคาวิกฤติวามีผลกระทบตอผูปวยและเปนภาวะเรงดวนที่ตองรีบรายงาน

  แพทย

 6. มีการคัดลอกผลผิดพลาดโดยบุคลากรท่ีไดรับมอบหมาย ทําใหแพทยไมเห็นผลท่ี

  แทจรงิ

 7. การแจงผลทางโทรศัพท อาจทําใหฟงคลาดเคลื่อนได 

 8. การใชรหัสขอความในการรายงานผล เพ่ือปกปดเปนความลับ แตจะทําใหผลคลาด

  เคลื่อนได ถาถอดรหัสผิด

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสุขภาพ ฉบบัท่ี 4 ตอนท่ี II หมวดที ่7 ขอ 7.2 บริการหองปฏบิติัการทางการแพทย/

 พยาธิวทิยาคลนิกิ (DIN.2) ก.การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ (7) ข.การใหบริการ 

 (3)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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Definition
   การสื่อสารหรือสั่งการรักษาดวยวาจาหรือส่ังการรักษาทางโทรศัพทหมายถึง

 การสื่อสารโดยใชวิธีพูดหรือสื่อสารทางโทรศัพท ในการสั่งการรักษาหรือการรับรายงาน

 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  แทนการสั่งการรักษาลงในใบคําส่ังการรักษาหรือ

 ใบรายงานผลทางหองปฎิบัติการที่ใชกันตามปกติ

Goal
  ลดการส่ังการรักษาโดยการใชคําพูดหรือทางโทรศัพท

  ลดอุบัติการณความคลาดเคล่ือนจากการส่ังการรักษา หรือการรายงานผลการตรวจ

  ทางหองปฏิบัติการโดยการใชคําพูดหรือทางโทรศัพท

Why
   การส่ังการรักษาโดยการใชคําพูด หรือทางโทรศัพทมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความ

 คลาดเคล่ือนเนือ่งจากความไมชดัเจนทีอ่าจเกิดจากปจจยัสิง่แวดลอมทีร่บกวนการส่ือสาร

 เชน เสียงความวุนวายของสิ่งแวดลอม

Process
 1. กําหนดนโยบาย ขอจํากัด และแนวทางปฎิบัติ ในการสั่งการรักษาโดยการใชคําพูด

  หรือทางโทรศัพท

 2. ผูรับขอมูลจดบันทึกคําสั่งหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติที่สมบูรณในเวชระเบียน

  หรือ คอมพิวเตอร  

 3. ผูรับขอมูลอานทวนกลับ (read back) คําสั่งหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

 4. ผูรับขอมูลรับการยืนยันจากผูที่สั่งการรักษาหรือผูรายงานผลการตรวจทางหอง

  ปฏิบัติการ

 5. ผูที่สั่งการรักษาหรือผูรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการควรมีการลงนามหรือ

  สงเอกสารยืนยันภายในเวลาท่ีกําหนดรวมกัน

P 2.4: Verbal or Telephone Order/ Communication
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Training
  ปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติในทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปจจัยเส่ียงที่จะ

  เกิดความคลาดเคล่ือน

  ฝกการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดสําหรับผูเกี่ยวของ

Monitoring
  การไมปฎิบัติตามแนวทาง

  อุบัติการณที่เกิดความคลาดเคล่ือน

Pitfall
  มีการสั่งการรักษาโดยการใชคําพูด หรือทางโทรศัพทโดยไมจําเปน

  ไมมีการอานทวนกลับ (read back) หรือผูสั่งไมรอใหมีการอานทวนกลับ บันทึก

  การสั่งการรักษาโดยการใชคําพูด หรือทางโทรศัพทลงในกระดาษโนต โดยไมบันทึก

  ในคําสั่งการรักษา

  ผูสั่งการรักษาไมมาเซ็นกํากับในเวลาที่เหมาะสม

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี III หมวดที่ 2 การประเมินผูปวย (ASM) ข.การสงตรวจ

 เพื่อการวินิจฉัยโรค (3)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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Definition 
   การใชคํายอ อักษรยอ สัญลักษณ ขนาดและสัดสวน หมายถึง แนวทางท่ีองคกร

 กําหนดการใชคํายอ อักษรยอ สัญลักษณ ขนาดและสัดสวนที่เกี่ยวกับการรักษา สําหรับ

 ใหบุคลากรที่เกี่ยวของนําไปใชในการสื่อสารใหเปนทิศทางเดียวกัน 

Goal
 ลดความผิดพลาดจากการส่ือสารโดยการใชคํายอ 

Why 
   การใชคํายอทําใหเกิดความสับสนหรืองายตอการเขาใจผิดทําใหบุคลากรหรือ

 ผูใหบริการ มีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนในการดูแลรักษาผูปวย อันนํามาสูอุบัติการณ

 หรือเหตุการณไมพึงประสงคตางๆ ได

Process 
 1.  หากองคกรอนุญาตใหใชคํายอ ชื่อยอ สัญลักษณ จะตองมีแนวทางปฏิบัติที่ตกลง 

  ทําความเขาใจ และสื่อสารรับรูทั้งองคกร โดยตัวยอท่ีอนุญาตใหใช ตองเปนตัวยอ

  ที่มีความหมายเดียวเทานั้น

 2.  ตองกาํหนดคาํยออันตรายทีห่ามใชในโรงพยาบาล เชน บญัชรีายการคาํยอท่ีไมอนญุาต

  ใหใช รวมถึงรายการตอไปน้ี 

   U, u 

   IU 

   Q.D., QD, q.d., qd 

   Q.O.D., QOD, q.o.d, qod

   Trailing zero (X.0 mg) เลขศูนยตามหลังจุดทศนิยมเปนสิ่งท่ีหามใช 

   Lack of leading zero (.X mg) การไมเขียนเลขศูนยหนาจุดทศนิยมเปน

     สิ่งที่ไมถูกตอง 

   MS 

P 2.5: Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Doses and 
Proportion Designation 
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   MSO4 

   MgSO4  

 3.  องคกรนําบัญชีรายการท่ีไมอนุญาตใหใชไปสูการปฏิบัติกับคําสั่งทุกคําสั่ง และ

  เอกสารที่เก่ียวกับการใชยาท้ังหมด ไมวาจะเปนการบันทึกในกระดาษหรือบันทึก

  ในคอมพิวเตอร 

 4.  แบบฟอรมท่ีจัดพมิพไวลวงหนา (preprinted forms) จะตองไมมรีายการท่ีไมอนญุาต

  ใหใชดังกลาว

 5.  หามใชคํายอในใบเซ็นตยินยอมการบอกกลาว (informed consent) และเอกสาร

  ใดๆ ที่โรงพยาบาลใหกับผูปวยและญาติ

Training 
  บรรจุเนื้อหาในการปฐมนิเทศทีมผูดูแลที่เกี่ยวของ

  สนับสนุนใหมีการเตือนหรือทักทวงถาปฏิบัติไมเปนไปตามแนวทาง

Monitoring 
  การใชคํายอที่ไมอนุญาตใหใช

  อุบัติการณความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการใชคํายอ

Pitfall 
   ความเกรงใจกันในทีมดูแลผูปวยเมื่อมีการใชคํายอ เมื่อไมเขาใจไมกลาถามหรือ

 ทักทวง ใชการคาดเดา

Reference 
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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P 3: Reduction of Diagnostic Errors

Definition
  The Institute of Medicine ใหความหมายของขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค 

  (Diagnostic Error) วาเปนการที่ (ก) ไมสามารถอธิบายปญหา

  สุขภาพของผูปวยไดอยางถูกตองและทันเวลา หรือ (ข) ไมสามารถส่ือสารคําอธิบาย

  ดังกลาวใหแกผูปวยได อาจแบง diagnostic error ไดเปนสามประเภท คือ

  1.  Missed Diagnosis หมายถึงกรณีที่อาการของผูปวยไมไดรับคําอธิบาย เชน 

    อาการออนเพลียหรือเจ็บปวดเรื้อรัง หรือผูปวยมีอาการชัดเจนแตไมไดรับการ

    วินิจฉัยโรค

  2.  Wrong Diagnosis หมายถึงกรณีที่ใหการวินิจฉัยที่ไมถูกตอง และมาพบสาเหตุ

    ที่แทจริงภายหลัง

  3.  Delayed Diagnosis หมายถึงกรณทีีค่วรไดรบัการวนิจิฉัยโรคเร็วกวาท่ีเปน เชน 

    การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

Goal
 ลดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค

Why
   การวินิจฉัยที่ถูกตองและทันเวลาเปนรากฐานของการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพและ

 ปลอดภัย  เพราะหากละเลยเร่ืองนี้แลวอาจเกิดอันตรายตอผูปวย เนื่องจากไมไดรับการ

 รกัษาโรคแตเนิน่ๆ หรอืไดรบัการรักษาท่ีไมเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย อกีทัง้อาจทําให

 มีการใชทรัพยากรอยางไมเหมาะสม นอกจากนั้น การปรับปรุงกระบวนการวินิจฉัยโรค

 ยังเปนการแสดงถึงคุณธรรม และความเปนมืออาชีพของผูใหบริการอีกดวย

Process
 การจัดการในระดับโรงพยาบาล

 1. เรียนรูจากขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค คนหา ศึกษา และอภิปรายรวมกัน เชน 

  ในการทํา grand rounds, MM conference, การใช trigger เพือ่ทบทวนเวชระเบยีน, 

  กิจกรรมทบทวนคุณภาพอื่นๆ
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 2. วางระบบรายงานผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรคใหครบวงรอบ เชน การสง

  ผลการตรวจใหผูปวย การติดตามวามีการตอบสนองตอ critical test ในเวลาท่ี

  กําหนด (30 วัน) ไดเพียงใด เสริมพลังและใหความรูแกผูปวยใหสามารถมีสวนรวม

  ในการวินิจฉัยโรค

 3. สงเสริมใหมีการจัดทําบัญชีรายการปญหาผูปวยที่ถูกตอง รวมทั้งการวินิจฉัย

  แยกโรคที่เหมาะสม

 4. จดัใหมชีองทางและวิธกีารทีผู่ใหบริการจะไดรบัขอคดิเหน็สะทอนกลบั (feedback) 

  เก่ียวกับการวินิจฉัยโรคที่ไดกระทําไป

 5. สงเสริมใหมีการใชความเห็นที่สอง (second opinions) ในการวินิจฉัยโรค

 6. ปรับปรุงการส่ือสารและปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร

 7. จัดใหมีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค ใหแพทยสามารถใชได 

  ณ จุดใหบริการ

 8. สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการวินิจฉัยโรคท่ีเหมาะสม เชน การมีเวลามากพอในการ 

  ประเมินผูปวยใหมโดยไมมีการรบกวนสมาธิ 

 9. เสริมพลังใหพยาบาลมีสวนรวมในการปรับปรุงการวินิจฉัยโรค เชน การติดตาม

  การทุเลาของอาการหรืออาการใหมที่เกิดข้ึน การติดตามใหมั่นใจวามีการตรวจ

  ทางหองปฏิบัติการ การอํานวยความสะดวกในการส่ือสารระหวางผูปวยกับแพทย

Training
 การสรางความตระหนักใหแกผูเกี่ยวของ ทั้งแพทย พยาบาล และผูปวย

Monitoring
   แหลงขอมูลเพื่อใหไดสถานการณปญหาขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคอาจไดจาก 

 (1) ขอมูลการตรวจ autopsy และผลการตรวจช้ินเนื้อ (2) การรายงานของแพทยเอง

 เกี่ยวกับประสบการณเรื่องนี้ (3) การรายงานของผูปวยเก่ียวกับประสบการณเรื่องน้ี 

 (4) ฐานขอมูลรายงานอุบัติการณ (5) การทบทวนเวชระเบียนและการทบทวนคุณภาพ 

 (6) รายงานในวารสารวิชาการ (7) ขอมูลการฟองรองทางการแพทย

   ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ เชน รอยละของการตรวจ autopsy ที่ทําใหได definitive 

     diagnosis แตกตางไปเดมิ, รอยละของการตรวจ postmortem MRI ทีท่าํใหได 

     definitive diagnosis แตกตางไปจากเดิม, รอยละของผูปวยที่จําหนายซึ่งมี

     การวินิจฉัยโรคแรกรับและการวินิจฉัยโรคเมื่อจําหนายแตกตางกัน
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   ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (cognitive) เชน รอยละของผูปวยสงตอในโรคใด

     โรคหน่ึงท่ีไดรบัการวนิจิฉยัโรคเพิม่เตมิหรือการวนิจิฉยัโรคทีแ่ตกตางไปจากเดิม, 

     รอยละของผูปวยซ่ึงกลับมาท่ีหองฉุกเฉินใน 48 ชั่วโมงซ่ึงไดรับการวินิจฉัยโรค

     เพ่ิมเติมหรือการวินิจฉัยโรคที่แตกตางไปจากเดิม

   ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (testing) เชน รอยละของชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาที่

     ไดรับการอานแปลผลซํ้า (overreads) , รอยละของการสงตรวจทดสอบทาง

     หองปฏิบัติการที่ไดรับ credit, รอยละของการตรวจทางรังสีวิทยาท่ีไดรับการ

     อานแปลผลซํ้า (overreads)

   ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (communication) เชน รอยละของการสงตอหรือ

     ขอคําปรึกษาในโรคใดโรคหน่ึง ที่ลาชาในการสงตอหรือไดรับคําปรึกษา

Pitfall
 1. ปญหาเรื่องน้ีมักไมเปนที่ตระหนัก ไมมีการศึกษาเทาท่ีควร และไมไดนํารวมเขาอยู

  ในกิจกรรมหรือตัววัดของการบริหาร/ประกันคุณภาพ

 2. เมื่อมีปญหาในการวินิจฉัยโรค ยังไมไดมีความพยายามถึงที่สุดเพื่อใหไดการวินิจฉัย

  โรคที่ถูกตอง

 3. ปญหาขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคพบไดบอยทั้งกับผูปวยนอกและผูปวยใน

 4. สาเหตุของขอผดิพลาดในการวินจิฉยัโรคมีทัง้ cognitive error (เชน การขาดความรู 

  การไมใชหรอืไมถามหาขอมลูทีเ่กีย่วของ การแปลความหมาย และการไมไดนาํขอมลู

  ทั้งหมดมาสรุปเปนการวินิจฉัยโรคท่ีดีที่สุด) และ systems error (เชน การสื่อสาร

  ที่คลาดเคล่ือน)

 5. ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคมักจะเกิดในโรคที่พบบอย เชน มะเร็ง โรคหัวใจ สมอง

  ขาดเลือด

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสขุภาพ ฉบับที ่4 ตอนที ่III หมวดที ่2 การประเมินผูปวย (ASM) ค.การวนิจิโรค (4)
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 4: Preventing Common Complications

P 4.1: Preventing Pressure Ulcers

Definition
   การปองกันแผลกดทับหมายถึงการวางมาตรการตางๆ ที่พิสูจนแลววาไดผลดี 

 ในการปองกันผิวหนังไมใหเกิดแผลกดทับ

Goal
 ผูปวยไดรับการดูแลเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับตามแนวทางท่ีกําหนด

Why
   แผลกดทบัเปนภาวะแทรกซอนทีเ่กดิกบัผูปวยแลวจะสงผลใหผูปวยไดความทุกข

 ทรมานจากความเจ็บปวด สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และอาจไดรับอันตรายรายแรง

 จนถึงกับเสียชีวิตได นอกจากน้ีการรักษาแผลกดทับมีคาใชจายสูง การปองกันไมใหเกิด

 แผลกดทับจึงเปนมาตรการที่ดีที่สุดสําหรับผูเกี่ยวของทั้งหมด

Process
 1. การประเมิน

  1.1 ประเมนิความเส่ียงการเกิดแผลกดทบัเรว็ทีส่ดุ หรอืภายใน 8 ช่ัวโมง หลงัเขารบั

   การรักษาโดยใชเครื่องมือมาตรฐานในการประเมิน เชน Braden Scale หรือ 

   Norton Scale และประเมินซํ้าตามความเหมาะสมข้ึนกับการความตองการ

   ของผูปวยแตละบุคคลและเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพท่ีสําคัญ
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  1.2  ประเมินผิวหนังอยางครอบคลุมตั้งแตศีรษะจรดเทาพรอมๆ กับการประเมิน

   ความเสี่ยง เพื่อดูวามีผิวหนังบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติโดยใช้

   นิ้วมือกดบริเวณรอยแดงวารอยแดงจางหายไปหรือไม สําหรับผิวหนังบริเวณ

   ที่ใชอุปกรณทางการแพทยใหประเมินอยางนอยวันละ 2 ครั้ง

  1.3  การประเมินปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีผลตอการคงทนของเน้ือเย่ือตอแรงกด (tissue 

   tolerance to pressure) ไดแก อายุ การทํางานของเสนเลือด การควบคุม

   นํ้าตาลในผูปวยเบาหวาน นํ้าหนักตัว ภาวะทุพโภชนาการ

  1.4  บันทึกผลการประเมินที่ไดทุกครั้งในเวชระเบียนผูปวย

 2.  การปองกันแผลกดทับซึ่งนอกจากดูแลโดยกระบวนการพยาบาลแลวควรสอนญาติ

  ใหรู เขาใจ และสามารถชวยในการดูแลผูปวยเพื่อปองกันแผลกดทับได ดงันี้

  2.1 การดูแลผิวหนังเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ

    ถาเปนไปไดหลีกเลี่ยงทานอนทับบริเวณปุมกระดูกที่ผิวหนังมีรอยแดง

    ดูแลใหผิวหนังสะอาดและแหง หลีกเลี่ยงการนวด ขัดถูผิวหนังเพราะเส่ียง

    ตอการเกิดแผลกดทับ

    ผูปวยที่มีภาวะควบคุมการขับถายไมได ทําความสะอาดผิวหนังทันทีเมื่อ

    มีสิ่งขับถายปนเปอนผิวหนัง

    ดแูลสภาพผวิหนงัใหชุมชืน้ ไมแหง โดยการทาโลช่ัน ครมีบาํรุงผวิ กรณผีูปวย

    ควบคุมการขับถายไมได ผิวหนังเปยกชื้นจากการสัมผัสส่ิงขับถาย ปองกัน

    ผิวหนังสัมผัสกับความชื้นมากเกินไปโดยใชผลิตภัณฑปกปองผิวหนัง เชน

    ครมีปองกนัความชืน้ แผนปดแผลทีค่วบคมุความช้ืนและอณุหภูมริองผวิหนงั

    การเปลี่ยนทาและการเคล่ือนไหว ควรจัดทาและพลิกตะแคงตัวอยางนอย 

    ทุก 2 ชั่วโมง 

    การเปลี่ยนทาหลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณปุมกระดูก บริเวณที่มีอุปกรณ

    ตางๆ ในการรกัษา เชน ทอชวยหายใจ สายยางใหอาหาร ทอระบายทรวงอก 

    สายสวนปสสาวะ เปนตน

  2.2  การจัดทานอน 

    ทานอนหงาย ควรจัดใหศีรษะสูงไมเกิน 30 องศา กรณีที่ไมมีขอจํากัดให

    จดัทาศรีษะสูงในชวงระยะเวลาหน่ึงแตไมควรเกิน 1 ชัว่โมง ควรมีการประเมิน

    และตรวจสภาพผิวหนังบริเวณกนกบ ใชหมอนนุมรองบริเวณขาดานลาง 

    หรือใตนองลงมา เพื่อใหสนเทาไมกดกับที่นอน

    ทานอนตะแคงควรจัดใหสะโพกเอียงทํามุม 30 องศากับพื้นเตียง ศีรษะสูง
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    ไมเกิน 30 องศา ซึ่งผู ปวยจะอยูในทาตะแคงกึ่งควํ่า หรือกึ่งหงาย และ 

    ใชหมอนรองขา ไมใหผูปวยนอนทับไหล หรือแขน และขาของตนเอง 

  2.3  การจัดทานั่ง 

    ควรน่ังพิงพนักเกาอี้ หรือพนักรถเข็นนั่ง และเทาวางบนที่พักเทา โดยไมให

    สนเทาถูกกด 

    ลดแรงกดโดยการเปล่ียนถายนํ้าหนักทุก 30 นาที เชน นั่งนาน 30 นาที 

    ยกกน 30 วินาที 

  2.4 ออกกาํลงักายเปนประจํา กระตุนการไหลเวียนโลหติโดยการทํา active exercise 

   ในรายท่ีปฏิบัติเองได หรือชวยทํา passive exercise ในรายที่ชวยเหลือตนเอง

   ไมได การลดแรงกดเฉพาะท่ี

  2.5  เลือกอุปกรณลดแรงกดทับขณะนั่งและนอน ชนิด static หรือ dynamic ที่มี

   ประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันการเกิดแผลกดทับ

  2.6  หามใช หวงยางรองน่ัง หมอนรูปโดนัทหรือวงแหวน เพราะอาจเปนสาเหตุให

   หลอดเลือดคั่งและบวม รวมทั้งการใชถุงมือนํ้าเพราะอาจเคล่ือนออกจาก

   ตําแหนงได (dislocate) 

  2.7  ผวิหนงับรเิวณท่ีใชอปุกรณทางการแพทยมคีวามเส่ียงตอการเกดิแผลกดทบัควร

   ปลดออกเม่ือหมดขอบงชี้ และถาประเมินผิวหนังใตอุปกรณพบวามีความเส่ียง

   ใหปองกันโดยใชแผนรองตามความเหมาะสม

  2.8  การจัดการกับปจจัยเส่ียงอื่นๆ เชนภาวะโภชนาการ โดยการประเมินภาวะ

   โภชนาการ ปรึกษาโภชนากรเม่ือมีความเส่ียง และดูแลใหไดรับสารอาหาร

   ตามแผนการรักษา

Training
 1. โรงพยาบาลกําหนดนโยบายการใหความรู บุคลากรดานการปองกันแผลกดทับ 

  และสรางความม่ันใจวามีทรัพยากรพรอมใชสําหรับผูปวยและผูปฏิบัติงาน ไดแก 

  moisturizers skin barriers equipment (therapeutic surfaces) และผูที่จะ

  ใหคําปรกึษา เชน พยาบาลผูเช่ียวชาญดานการดูแลแผล โภชนากร นกักายภาพบําบดั

 2. จัดโครงการใหความรูกับผูเกี่ยวของ 

    บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยทุกวิชาชีพ โดยปรับใหเขากับบทบาท

    ในการดแูลผูปวย ซึง่ครอบคลุมหวัขอ ทศันคติและบทบาทการดูแลเพือ่ปองกนั

    การเกิดแผล การใชเครื่องมือประเมินความเส่ียง 
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    การประเมินผิวหนัง evidence-based  pressure prevention กระบวน

    การปองกันการเกิดแผลกดทับ 

    ผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปองกันการเกิดแผลกดทับ

Monitoring
  มกีารบนัทึกการประเมินความเสีย่งตอการเกิดแผลกดทับภายใน 8 ชัว่โมง หลงัรบัเขา

  รักษา  

  มีการบันทึกการประเมินผิวหนังอยางครอบคลุมต้ังแตศีรษะจรดเทาภายใน 8 ชั่วโมง 

  หลังรับเขารักษา  

  อัตราความชุกแผลกดทับท่ีเกิดในโรงพยาบาล

  อัตราผูปวยท่ีไมมีแผลกดทับตอนแรกรับไวในโรงพยาบาลและเกิดแผลกดทับขณะ

  รับการรักษาในโรงพยาบาล

Pitfall
  มุงเนนการใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยงใหครบถวน ขาดการระบุของความตองการ

  เฉพาะของผูปวยแตละราย ทําใหการจัดการไมสอดคลองจึงเกิดอุบัติการณ

  ใชอุปกรณไมเหมาะสมหรือขาดอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการปองกันแผลกดทับ 

  การวางแผนการดูแลไมเฉพาะผูปวยเปนรายๆ การไมใชศักยภาพของผูปวยและญาติ

  ในการรวมกันปองกัน

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสขุภาพ ฉบับที ่4 ตอนท่ี III หมวดท่ี 3 ขอ 3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (PLN.1) 

 (2), (3) และ (7)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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P 4.2: Preventing Patient Falls

Definition
   การปองกันการลื่นตกหกลม หมายถึง การวางมาตรการตางๆ ที่พิสูจนแลววา

 ไดผลดี ในการปองกันไมใหผูปวยลื่น ตก หกลมและบาดเจ็บจากการล่ืนตกหกลม

Goal
 ลดอุบัติการณการลื่นตกหกลม และการบาดเจ็บจากการล่ืนตกหกลม

Why
   การลื่นตกหกลมในโรงพยาบาลยังเปนเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นใน

 โรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอการบาดเจ็บและเสียชีวิตได การบาดเจ็บที่

 เกิดขึ้นเชนกระดูกหัก ผิวหนังถลอก หรือมีเลือดออกจากอวัยวะภายใน ทําใหผู ปวย

 ถูกจํากัดกิจกรรม มีความเจ็บปวด ตองอยูโรงพยาบาลนานข้ึน เสียคาใชจายในการรักษา

 เพิ่มขึ้น และอาจเปนสาเหตุทําใหโรงพยาบาลถูกฟองรองได

Process
 1. ประเมนิความเสีย่งตอการลืน่ ตก หกลมเมือ่แรกรับเขารกัษา (เนนการลืน่ ตก หกลม

  ที่เกี่ยวกับดานรางกาย)

  1.1 ใชเครื่องมือประเมินความเส่ียงตอการลื่น ตก หกลมที่เปนมาตรฐานในการ

   ประเมนิผูปวยเมือ่แรกรบัเชน Morse Fall Risk Assessment หรอื Hendrich 

   Fall Risk Assessment

  1.2 ถ้าอายุมากกวา 65 ป ใหถามประวัติเกี่ยวกับการล่ืน ตก หกลมโดยการถาม

   ตามชวงเวลา ขึ้นกับเคร่ืองมือการประเมินความเสี่ยงท่ีใช เชนภายใน 12 เดือน

   ที่ผานมาเคยลื่น ตก หกลมหรือไม

 2. ประเมินปจจัยและประวัติเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการล่ืน ตก หกลมเมื่อแรกรับเขา

  รักษา

  2.1 ประเมนิปจจยัท่ีทาํใหการลืน่ ตก หกลมแลวจะเกิดการบาดเจ็บท่ีรนุแรง (history 

   of osteoporosis, risk factors or fracture, presence of anticoagulation/

   bleeding problems)
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  2.2 ถามประวัติเกี่ยวกับการลื่น ตก หกลมที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงต้ังแตแรกรับ

   ผูปวย เชน history of fractures, history of head trauma, history of 

   uncontrolled bleeding after a fall, and history of hospitalizations 

   due to a fall.  

 3. ประเมินความเส่ียงตางๆ ดานรางกายท่ีเกี่ยวกับการล่ืนตกหกลมและการบาดเจ็บ

  รุนแรงจากการล่ืนตกหกลม

  3.1 ในผูปวยที่พบวามีความเส่ียง ใหทีมการดูแลรวมกันประเมินปจจัยอื่นๆ อยาง

   ครบถวน เมื่อแรกรับเขารักษาและเมื่อภาวะสุขภาพมีการเปล่ียนแปลง

  3.2 สื่อสารและระบุผู ปวยที่มีความเส่ียงปานกลางและความเส่ียงสูงที่จะเกิด

   อันตรายรุนแรงจากการล่ืนตกหกลมในทุกเวร

 4. สื่อสารและใหความรูเกี่ยวกับความเส่ียงลื่นตกหกลมและความเส่ียงการบาดเจ็บที่จะ

  เกิดจากการลื่นตกหกลม

  4.1 สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยทุกคนใหทราบวาผูปวยรายใดมีความ

   เสี่ยงเกี่ยวกับการล่ืนตกหกลมและการบาดเจ็บรุนแรงจากการล่ืนตกหกลม

    สื่อสารการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับความเส่ียงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการ

    ลืน่ตกหกลม (เชน เริม่ใหยา anticoagulation หรอืไดรบัการวินจิฉัยใหมวา

    เปน osteoporosis ตลอดชวงกอนสงเวรและเม่ือสงเวร)

    ใชปายทีร่ะบผุูปวยทีเ่คยลืน่ตกหกลม (เชนรับเขารักษาจากสาเหตุการลืน่ตก

    หกลม หรอืลืน่ตกหกลมระหวางเขารบัการรักษา) ผูปวยทีเ่สีย่งตอการบาดเจ็บ

    หรือผูปวยที่มีประวัติไดรับการบาดเจ็บจากการล่ืนตกหกลม

  4.2 ใหความรูผูปวยและญาติโดยการสอนเก่ียวกับความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ

   จากการลืน่หกลมตัง้แตแรกรบัและตลอดระยะเวลาท่ีอยูโรงพยาบาลและเก่ียวกบั

   สิ่งใดที่ผูปวยและญาติสามารถทําไดเพื่อชวยปองกันการลื่นหกลม

 5. กําหนดมาตรฐานสําหรับใชในการปฏิบัติสําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการลื่นหกลม

  5.1 นํามาตรฐานไปปรับปรุงการปฏิบัติทั้งระดับโรงพยาบาลและระดับผูปวยเพื่อ

   การดูแลสภาพแวดลอมในการปองกันการล่ืนตกหกลมและลดความรุนแรงจาก

   การบาดเจ็บท่ีเกิดจากการล่ืนตกหกลม

  5.2 กําหนดการเย่ียมตรวจ (ทุกชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง) เพ่ือประเมินและตอบสนอง

   ความตองการของผูปวยเกี่ยวกับความปวด การขับถาย การเปล่ียนทาทาง
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 6. ปรับแนวปฏบิติัใหเหมาะกับผูปวยทีม่คีวามเส่ียงทีส่ดุทีจ่ะเกดิการบาดเจ็บรนุแรงหรือ

  6.1 เพิ่มความเขมขนและความถี่ในการสังเกต

  6.2 ปรบัสิง่แวดลอมและจดัหาอุปกรณใหเหมาะสมเฉพาะบุคคลเพือ่ลดการบาดเจ็บ

   จากการล่ืนตกหกลม

  6.3 ทบทวนและปรับยาที่อาจทําใหผูปวยลื่นตกหกลมไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

   ยาจิตเวช เพื่อลดผลขางเคียงของยา

Training
  ใหความรูเพื่อสรางความตระหนักในการปองกันความเส่ียง การใชเครื่องมือประเมิน

  ความเสี่ยง การประเมินความตองการเฉพาะ การจัดส่ิงแวดลอม

  จัดเวทแีกปญหาการล่ืนตกหกลมกบัผูปวย ครอบครัว และผูปฏิบตังิาน เพือ่การพัฒนา

  แนวทางการดูแลใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา

Monitoring
  จํานวนผูปวยที่ลื่นตกหกลมทั้งหมด

  จํานวนผูปวยที่ลื่นตกหกลมที่เกิดการบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรง

  อตัราการบาดเจ็บผูปวยท่ีลืน่ตกหกลมทีเ่กิดการบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรง

  ตอ 1000 วันนอน

Pitfall
  มุงเนนการใชเครือ่งมอืประเมนิความเส่ียงใหครบถวน แตขาดการระบุของความตองการ

  เฉพาะของผูปวยแตละราย ทําใหการจัดการไมสอดคลองจึงเกิดอุบัติการณ

  ไมใหความสําคัญกับผูปวยและญาติในการปองกันความเสี่ยง สอนผูปวยและญาติ

  โดยขาดการทวนสอบทําใหผูปวยและญาติไมเขาใจอยางชัดเจนและไมสามารถชวย

  ปองกันอันตรายได

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสขุภาพ ฉบับที ่4 ตอนที ่III หมวดที ่3 ขอ 3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (PLN.1) 

 (2), (3) และ (7)
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 5: Pain Management

P 5.1: Pain Management in General

Definition
   ความปวด (pain) คือ ประสบการณที่ทําใหเกิดความทุกขซึ่งเกิดรวมกับการ

 บาดเจ็บหรือสามารถท่ีจะทําใหเนื้อเยื่อของรางกายบาดเจ็บ โดยมีองคประกอบดาน

 ความรูสึก อารมณ ความรูคิดและสังคม

Goal
   ผูปวยที่ปวดควรไดรับการจัดการความปวดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 ดวยความเหมาะสมตามบริบทที่สถานพยาบาลน้ันๆ มีบุคลากรและทรัพยากรที่สามารถ

 กระทําได

Why
   การจัดการความปวดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ชวยลดภาวะเครียด

 ของรางกายและจิตใจ เปนการปองกันและลดผลเสียที่นําไปสูปญหาสุขภาพระยะยาว 

 อาจกลายเปนความปวดเร้ือรัง และบ่ันทอนคุณภาพชีวิตของผูปวยเองและผูใกลชิด 

 การรักษาปญหาปวดเรื้อรัง และ/หรือซับซอนตองใชเวลาและคาใชจายอันนํามาซ่ึงผล

 กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทางออมจากการลดกําลัง

 ผลติของประเทศ เนือ่งจากผูปวยและญาตผิูดแูลตองลางานบอยและเปนเหตุของการออก

 จากงานกอนเวลาอันควร
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Process
   ผูปวยที่ปวด ไดรับการจัดการความปวดจากบุคลากรทางการแพทยที่มีความ

 สามารถอยางปลอดภัยและเหมาะสมในสวนท่ีเปนบทบาทของตนเอง เชน แพทย พยาบาล 

 เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักจิตบําบัด เปนตน ดวยกระบวนการทํางานตามมาตรฐาน

 วิชาชีพ โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงของผูปวย โรครวม และความเสี่ยงจากโรคท่ีเปนสาเหตุ

 ของความปวด การบาดเจ็บ หรือชนิดของการผาตัด ผูบริบาลตองนําปจจัยดังกลาวมา

 พิจารณาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่ดูแลผูปวย   

 แนวปฏิบัติของการจัดการความปวดโดยท่ัวไป ประกอบดวย

 1. การรักษาสาเหตุของความปวด เทาที่ทําได

 2. กําจัดหรือบรรเทาความปวดตามอาการระหวางที่สาเหตุยังไดรับการแกไขไมหมดสิ้น 

  อยูในระหวางการหาสาเหตุ หรือในบางกรณีที่สาเหตุของความปวดไมสามารถรักษา

  ใหหายได โดยควรจัดการดังตอไปน้ี

    ผูปวยปวดทุกรายควรไดรับการประเมินระดับความรุนแรงของความปวด

    ดวยเครือ่งมอืประเมนิทีเ่หมาะสมกับสภาพของผูปวย และผลของความปวด

    ตอคุณภาพชีวิต เชน การนอนหลับ การทํากิจวัตรประจําวัน และอารมณ

    การรักษาความปวดโดยการใชยาและไมใชยา ควรครอบคลุมทั้งสามมิติ 

    ไดแก ชีวะ (กาย) จิต (จิตใจและจติวญิญาณ) และสงัคม โดยมเีปาหมายหลัก

    ของการดูแลรักษาคือ ใหผูปวยสามารถกลับมาทํากิจกรรมได ทั้งนี้ผูปวย

    ที่สามารถส่ือสารไดดีอยางเหมาะสม ควรรับทราบแนวทางของการระงับ

    ปวดท่ีจะใชและมีสวนรวมในการเลือกวิธีการรักษาความปวด

 3. มกีารประเมินความปวดซ้ําหลงัการรกัษา และตดิตามเฝาระวังผลขางเคยีง หรอืภาวะ

  แทรกซอนจากการรักษาความปวด และบันทึกไว

 4. กรณีที่การจัดการความปวดมีความซับซอน ควรมีการปรึกษาหรือสงตอผูปวยไปรับ

  การรกัษาตอเน่ืองกบัแพทยผูเชีย่วชาญเฉพาะดานการจัดการความปวด โดยประยกุต

  ตามความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานนั้น

Training
 1.  บุคลากรทางการแพทยทั่วไป ไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานจัดการความปวด 

  ทั้งสวนท่ีเปนบทบาทของตนเอง และในแบบองครวม ใหสามารถเกิดกระบวนการ

  ดูแลผูปวยที่ปวดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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 2. บคุลากรทางการแพทยผูเชีย่วชาญดานการจดัการความปวด ควรมีการอบรมเพ่ิมพูน

  ความรูเฉพาะดานการจัดการความปวด อยางนอย 20 ชั่วโมงตอ 5 ป

Monitoring
 1.  ผูปวยปวดทุกรายไดรบัการประเมนิระดับความรุนแรงของความปวด เปนสญัญาณชพี

  ที่ 5 (pain as the fifth vital sign) หลังใหการรักษาปวดแลวมีการประเมินระดับ

  ความรุนแรงของความปวดซ้ําและติดตามเฝาระวังผลขางเคียงหรือภาวะแทรกซอน

  จากการจัดการความปวด

 2.  ผูปวยปวดทุกรายทีไ่ดรบัยากลุม opioid ใหมกีารเฝาระวงัผลขางเคียงทีส่าํคญั ไดแก 

  อาการคล่ืนไสอาเจียน ทองผูก งวงซึม และการกดการหายใจ  

 3.  ผูปวยทกุรายทีไ่ดรบักลุมยาตานอักเสบทีไ่มใชสเตยีรอยด (NSAID) ไดรบัการเฝาระวงั

  ผลขางเคยีงทีส่าํคญั คอื ผลขางเตยีงตอไต ตบั ทางเดินอาหาร หวัใจและหลอดเลือด 

  การมีเลือดออกงายและการแพยา

Pitfall
 1.  การจัดการความปวดในผูปวยกลุมเฉพาะ เชน ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ และผูปวย

  ที่มีปญหาในการส่ือสาร จําเปนตองมีการประเมินระดับความรุนแรงของความปวด 

  และการรักษาความปวดท่ีมีความจําเพาะ

 2. การใหยาแกปวดกลุมที่ตองมีการควบคุมพิเศษ เชน ยาแกปวดที่เปนสารเสพติด 

  ตองมีหลกัเกณฑการสัง่จายยาตามกฎหมาย ผูปวยมขีอบงชีจ้าํเปนตองใชทางการแพทย 

  มีการติดตามผลการระงับปวด และผลขางเคียงอยางใกลชิดตอเน่ืองและสม่ําเสมอ

มาตรฐาน HA
   การปฎิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดท่ี 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ

 ความปวด (1), (2) และ (3)
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Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

 

P 5.2: Acute Pain Management

Definition
   ความปวดเฉียบพลัน เปนความปวดท่ีมีระยะปวดไมเกิน 3 เดือน มักเปน

 ความปวดท่ีมีกลไกการเกิดชนิดที่มีการกระตุนตัวรับความปวด (nociceptive pain) 

 รวมกบัมีการอกัเสบ  มสีวนนอยท่ีเปนความปวดเหตุพยาธสิภาพประสาทอยางเฉยีบพลนั 

 (acute neuropathic pain)

Goal
   เชนเดียวกับ Goal ใน P 5.1 โดยใหความสําคัญกับการที่ผูปวยสามารถกลับ

 มาทํากิจกรรมไดตามสภาพของผูปวย

Why
   ความปวดเฉียบพลันมีประโยชนชวยเตือนภัยและปองกันอันตราย แตมีผลเปน

 ความเครียดตอรางกายและจิตใจ และกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ การจัดการความปวด

 อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพชวยลดความทุกขทรมาน ชวยใหมีการฟนฟูสภาพ

 รางกายกลับมาปกติโดยเร็ว และอาจปองกันการเกิดเปนความปวดเร้ือรัง

Process
 1.   บุคลากรทางการแพทยจัดการความปวดเฉียบพลันตามแนวปฏิบัติทั่วไปของการ

  จัดการความปวด (P 5.1)

 2.   การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยที่กอใหเกิด

  ความปวด     
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    ความปวดเฉียบพลันหลังการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยที่กอใหเกิด

  ความปวดเปนเหตทุีท่ราบลวงหนา การจดัการความปวดจึงครอบคลุมตัง้แตการดแูลกอน 

  ในระหวางการใหการระงับความรูสึกและผาตัดหรือทําหัตถการ ระยะหลังจากเสร็จ

  การผาตดัหรอืทาํหตัถการ และตอเน่ืองถงึเมือ่ผูปวยถูกจําหนายออกจากสถานพยาบาล 

  ทาํใหผูปวยไดรบัการควบคุมความปวดท่ีมปีระสทิธภิาพอยางเหมาะสมปลอดภัย และ

  เนนการกลบัมาสามารถทํากจิกรรมไดตามสภาพของผูปวยแตละราย โดยใชหลกัของ 

  multimodal analgesia และ preventive analgesia ที่เหมาะสมตามชนิดของ

  หตัถการหรือการผาตดั (procedure-specific pain management) ไดแก การรกัษา

  ความปวดโดยใชยา การรักษาความปวดโดยไมใชยา และการใชยาชาระงับความรูสึก 

  หรือการทําหัตถการระงับปวด จัดเปนองคประกอบที่สําคัญของแผนการดูแลผูปวย

  ที่มารับการผาตัดใหมีการฟนตัวเร็ว (Enhanced Recovery After Surgery) ทั้งนี้

  ตองนํามาพิจารณาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานนั้น

 3.  การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ

            ระยะแรกของการดูแลผูปวยทีไ่ดรบัการบาดเจ็บหรืออบุตัเิหตใุหคัวามสําคญั

  กับการชวยชีวิตหรือการทําใหรางกายรอดพนจากอันตราย  หลังจากนั้นการรักษา

  ความปวดอาจเร่ิมควบคูกับการรักษาภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ หรือเร่ิมภายหลัง

  เมื่อปญหาการบาดเจ็บในสวนตางๆของรางกายไดรับการดูแลใหคงที่แลว โดยใช

  หลกัการของ multimodal analgesia ทัง้น้ีตองนาํมาประยุกตใหเหมาะสมกบับรบิท

  ของหนวยงานนั้น

 4.  การเลือกใชยาเพื่อระงับปวดเฉียบพลัน

             ตองคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงของผูปวย โรครวม และความเส่ียงจากโรคท่ีเปน

  สาเหตุของความปวด การบาดเจ็บ หรือชนิดของการผาตัด บนรากฐานของการแบง

  ชนิดความปวดตามพยาธิสรีรวิทยา เชน ความปวดจากการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อที่มี

  การกระตุนตวัรบัความปวด จะตอบสนองตอกลุมยาแกปวดท่ีไมใชสเตียรอยด ในขณะ

  ทีค่วามปวดเหตพุยาธสิภาพประสาทตอบสนองตอยากนัชกั และยาตานเศรา เปนตน

Training
 เชนเดียวกับ Training ใน P 5.1 

   กรณทีีม่แีผนการดแูลผูปวยท่ีมารบัการผาตดัใหมกีารฟนตวัเร็วตองมกีารทาํงาน

 เปนทีมของบุคลากรทางการแพทยหลายสาขา และมีการอบรมเพ่ิมพูนความรูและแนว

 ปฏิบัติงานรวมกันตามชนิดของการผาตัด
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Monitoring
 เชนเดียวกับ Monitoring ใน P 5.1  

Pitfall
 1.  เชนเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1 

 2.   ผูปวยปวดเฉียบพลันท่ีไมมีภาวะแทรกซอนหรือมีความซับซอนควรหยุดยาแกปวด

  ที่เปนสารเสพติดได

มาตรฐาน HA
   การปฎิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ

 ความปวด (1), (2) และ (3)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 5.3: Safe Prescribing Opioids for Patients with Chronic 
Non-Cancer Pain

Definition
   ความปวดเร้ือรัง คือ ความปวดที่นานเกิน 3 เดือนหรือความปวดท่ียังปวด

 ตอเน่ืองหลังจากพยาธิสภาพหายดีแลว

Goal
   เพิม่ประสิทธภิาพและความปลอดภัยในการระงับความปวดเร้ือรงัทีม่ใิชมะเร็งดวย 

 opioids และลดความเส่ียงจากการใช opioids เปนเวลานาน อันไดแก การใชผิดวัตถุ

 ประสงค การใชเกินขนาด และเสียชีวิต
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Why
   ความกาวหนาดานการแพทยในปจจบุนัชวยใหประชาชนชาวไทยมีอายยุาวนาน

 มากข้ึน แตอายุที่ยาวข้ึนและอัตรารอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นทําใหอุบัติการณความปวดเร้ือรังท่ี

 มิใชมะเร็งเพิ่มขึ้น หนึ่งในวิธีการระงับปวดตางๆ คือ การใชยาแกปวด ซึ่งประกอบดวย 

 2 กลุมใหญ ไดแก opioids และยาแกปวดท่ีมใิช opioids ไมมหีลกัฐานเชิงประจกัษทีแ่สดง

 ถงึประโยชนในการระงับปวดดวย opioids ในระยะยาวเกิน 12 สปัดาหสาํหรับการระงบั

 ความปวดเร้ือรังที่มิใชมะเร็ง แตมีหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงอันตราย ไดแก เสียชีวิต

 เนื่องจากใช opioids เกินขนาดและการใชยาผิดวัตถุประสงค

Process
 1. เชนเดียวกับแนวปฏิบัติทั่วไปของการจัดการความปวด (P 5.1)

 2. เมื่อพิจารณาวาจะให opioids เพื่อระงับความปวดเร้ือรังท่ีมิใชมะเร็ง

          2.1  แพทยอธบิายผูปวยถงึประโยชนและอนัตรายจากการระงับความปวดเร้ือรงัทีม่ใิช

   มะเร็งดวย opioids ทั้งกอนเริ่มใหและมีการทบทวนในระหวางที่ให opioids 

   เพือ่ใหผูปวยทราบถงึความเสีย่งและประโยชนทีเ่กดิขึน้จริง ทัง้นีผู้ปวยและแพทย

   ตองมีความรับผิดชอบรวมกัน

   2.2  กอนเริ่มให opioids แพทยและผูปวยควรรวมกันกําหนดจุดมุงหมายของการ

   รกัษาท่ีเปนจรงิไดในประเด็นของการลดความปวดและเพ่ิมความสามารถในการ

   ทํากิจกรรมตางๆ และกําหนดขอตกลงหยุดการใช opioids เมื่อไดประโยชน

   นอยกวาความเสี่ยงที่เกิด

         2.3  ควรเริ่มดวยการระงับปวดดวยยากลุมที่มิใช opioids รวมกับวิธีระงับปวด

   โดยไมใชยากอน หากพิจารณาแลววาถาใช opioids รวมดวยแลวจะเกิดการ

   ระงับปวดท่ีดีขึ้นและผูปวยทํากิจกรรมตางๆไดดีขึ้นมากกวาที่จะเกิดอันตราย 

   ก็ควรใชคูกันไปกับยากลุมที่มิใช opioids รวมกับวิธีระงับปวดโดยไมใชยา

 3. การเลือกชนิด opioids ปรมิาณ ระยะเวลาการรักษา การนัดตดิตาม และการหยุดยา

          3.1  การควบคุมอาการปวดรุนแรงในเบื้องตนเร่ิมดวย opioids ชนิด immediate-

   release แทนท่ีจะเปนชนิด extended-release/long-acting

     3.2  เริ่ม opioids ดวยปริมาณนอยท่ีสุดท่ีระงับปวดได หากตองปรับเพิ่มขึ้นจน

   เทียบเทามอรฟนรับประทาน 50 มิลลิกรัมตอวัน ตองประเมินประโยชนและ

   ความเส่ียงอีกครั้ง และหลีกเล่ียงการใหจนเทียบเทามอรฟนรับประทาน 

   90 มิลลิกรัมตอวัน
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       3.3  การใช opioids ในระยะยาวมักเร่ิมตนจากการระงับปวดเฉียบพลนั หากจําเปน

   ตองระงับปวดเฉียบพลันดวย opioids ชนิดรับประทาน ควรเริ่มดวย opioids 

   ชนิด immediate-release ใน ปริมาณนอยท่ีสุดที่ระงับปวดได และไมใหนาน

   เกินจําเปน การระงับปวดเฉียบพลันดวย opioids มักไมนานเกิน 7 วัน

      3.4  ควรทําการประเมินประโยชนและอันตรายที่เกิดขึ้นภายใน 1-4 สัปดาหหลัง

   เริ่มใช opioids หรือหลังปรับเพิ่มยา มีการประเมินซํ้าอีกทุกๆ  3 เดือนหรือ

   บอยกวา หากพบอันตรายเกิดขึ้นมากกวาประโยชนควรลดปริมาณยาลงหรือ

   หยุดการใหยา

 4.  การประเมินความเส่ียงและระบุอันตรายจาก opioids 

  4.1  ก่อนเริ่มใหและในระหวางที่ให opioids ควรประเมินปจจัยเสี่ยงท่ีเอื้อใหเกิด

   อันตรายจาก opioids เชน เคยมีประวัติการใชยาเกินขนาด ประวัติการใชสาร

   เสพติด การใช opioids ปริมาณสูงหรือใชยากลุม benzodiazepine และ

   เตรียมมาตรการปองกันและรักษาในสถานพยาบาล เชน มี naloxone สําหรับ

   แกฤทธ์ิ opioid agonists

  4.2  กอนเริ่มให opioids ควรตรวจปสสาวะเพื่อตรวจเก่ียวกับปริมาณสารเสพติด 

   และตรวจอยางนอยปละครั้งในระหวางที่ให opioids

  4.3  หลีกเลี่ยงการใช benzodiazepines รวมกับ opioids

Training
 1.  เชนเดียวกับ Training ใน P 5.1 

 2.   กําหนดแนวทางการใช opioids เพื่อระงับปวดเรื้อรังที่มิใชมะเร็งและทําการเผยแพร

  อยางทั่วถึง

 3. บรรจุในหลักสูตรการศึกษากอนปริญญา

 4. การศึกษาตอเน่ืองหลังปริญญา

Monitoring
 1.  เชนเดียวกับ monitoring ใน P 5.1  

 2.   เอกสาร informed consent พรอมกับ opioid agreement 

 3.  ติดตามอุบัติการณอันตรายจากการใช opioids ในการระงับปวดเร้ือรังที่มิใชมะเร็ง
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Pitfall
 1.  เชนเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1 

 2.  ระบบเฝาระวังในปจจุบันไมสามารถปองกันการไดรับ opioids ซํ้าซอนจากแพทย

  หลายคนในผูปวยคนเดียวกัน

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี III หมวดที่ 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ

 ความปวด (1), (2) และ (3)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 5.4: Management of Cancer Pain and Palliative Care

Definition
   ความปวดในผูปวยมะเร็งพบไดทุกระยะของโรคมะเร็ง  เกิดจากหลายสาเหตุ 

 คอืจากมะเร็งเอง ผลจากการรกัษามะเร็ง ไดแก การผาตดั การใหเคมบีาํบดัและรงัสรีกัษา  

 หรือเปนความปวดเร้ือรังจากโรครวม ความปวดอาจเปนท้ังความปวดเฉียบพลัน หรือ

 เปนความปวดเร้ือรังตอเนื่องจากมะเร็ง โดยมีพยาธิสรีรวิทยาชนิดความปวดจากการ

 บาดเจ็บตอเนื้อเยื่อที่มีการกระตุนตัวรับความปวด  ความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท 

 หรือรวมกัน
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Goal
 เชนเดียวกับ Goal ใน P 5.1

   ผูปวยมะเร็งท่ีปวดควรไดรับการประเมิน และไดรับการจัดการความปวดรวม

 ไปกับอาการไมสุขสบายอื่นๆทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และดานสังคม อยางครอบคลุม

 และเหมาะสมตามชวงเวลาของโรค และไดรบัการดูแลในระยะทายใหเปนไปตามเจตจํานง 

 ตามบริบทที่สถานพยาบาลนั้น ๆ มีบุคลากรและทรัพยากรท่ีสามารถกระทําได

Why
   ผูปวยมะเรง็ทีป่วดและไมไดรบัการจดัการความปวดอยางเหมาะสมตามชวงเวลา

 ของโรค ทําใหเกิดภาวะทุกขใจ ซึมเศรา กังวลและหวาดวิตก ที่อาจเกิดจากการสูญเสีย

 ทั้งการเงิน อาชีพ สังคม หรือชีวิตในระยะเวลาตอมา มีผลกระทบตอทั้งผูปวย ครอบครัว 

 และสังคม

Process
 1.  บุคลากรทางการแพทยจัดการความปวดจากมะเร็ง ที่เปนความปวดเฉียบพลันตาม

  แนวปฏิบัติทั่วไปของการจัดการความปวดเฉียบพลัน (P5.2) สวนบุคลากรทาง

  การแพทยสาขาตางๆที่มีความสามารถเหมาะสมในการจัดการความปวดจากมะเร็ง 

  เชน แพทยรังสีรักษา แพทยมะเร็งวิทยา แพทยผูเชี่ยวชาญดานระงับปวด พยาบาล 

  นักกายภาพบําบัด นักจิตบําบัด เปนตน สามารถจัดการความปวดของผูปวยมะเร็ง

  และหรือใหการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ตามชวงระยะเวลา

  ของโรคจนถึงระยะทาย 

 2.   ผูปวยมะเรง็ทีป่วด ไดรบัการจดัการความปวดและอาการอ่ืนๆ ทีเ่กดิรวม โดยประเมนิ

  สาเหตุ ความรุนแรง ตรวจเพ่ิมเตมิเพือ่รกัษาท่ีจําเพาะ ผานการส่ือสารแบบมเีปาหมาย

  เปนระยะๆ และไดรับการตอบสนองใหเปนไปตามเจตจํานงในระยะทาย ไดรับความ

  ชวยเหลือดานสังคมตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงของผูปวย โรครวม 

  การดําเนินของโรค ตามชวงเวลาของโรคมะเร็งในระยะตางๆ ความเสี่ยงจากสาเหตุ

  ของความปวด และชนิดของความปวดจากมะเร็ง ที่ตองนํามาพิจารณาประยุกตให

  เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานท่ีดูแลผูปวย

 3. ผูปวยมะเร็งทีร่กัษาไมหายขาดและมคีวามปวดรวมกบัอาการอ่ืนๆ ควรมโีอกาสสือ่สาร

  กับบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหทราบเจตจํานงของชีวิต ตลอดจนถึงการวางแผน

  ดูแลลวงหนา (advance care plan) ในระยะทาย
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Training
 1.   บคุลากรทางการแพทยทัว่ไปไดรบัการอบรมเพ่ิมพนูความรูดานจดัการความปวดจาก

  มะเร็ง และการดูแลผูปวยมะเร็งระยะทาย ทั้งสวนที่เปนบทบาทของตนเอง และ

  ในแบบองครวม ใหสามารถเกิดกระบวนการดูแลผูปวยมะเร็งที่ปวดอยางเหมาะสม

  ตามชวงเวลาของโรค

 2.   บุคลากรทางการแพทยผู เชี่ยวชาญดานการจัดการความปวด และบุคลากรทาง

  การแพทยผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งวิทยา (รังสีรักษา มะเร็งวิทยา) ตองมีการอบรม

  เพิ่มพูนความรูเฉพาะดานการจัดการความปวดจากมะเร็งและการดูแลผูปวยมะเร็ง

  ระยะสุดทาย อยางนอย 20 ชั่วโมงตอ 5 ป

Monitoring
 1. เชนเดียวกับ monitoring ใน P 5.1 

 2. การจัดการความปวดในระยะยาวแกผูปวยมะเร็งโดยใชยา ควรมีการปรับยาเพือ่ระงับ

  ปวดตามความรุนแรงของความปวด และควรใหแบบไมลุกลํ้า (noninvasive) ดังนี้ 

    กรณีที่ไดรับ opioid แบบ around the clock แตยังมีความปวดชนิด 

    breakthrough pain จําเปนตองไดรับการประเมินหาสาเหตุ และใหมีการ

    แกไขสาเหตุที่แกไขได รวมกับพิจารณาใหยาแกปวดเพ่ิมเติม (rescue) 

    อยางเหมาะสมและเพียงพอตามความจําเปน

    กรณีที่ความปวดเกิดจากพยาธิสรีรวิทยาหลายชนิด ควรใชยา adjuvants 

    เชน สเตยีรอยด ยาตานเศรา ในลกัษณะ multimodal analgesia และหรอื

    รวมกบัการทาํหตัถการระงบัปวดอยางเหมาะสม ตามบริบททีส่ถานพยาบาล

    นั้น ๆ มีบุคลากรและทรัพยากรที่สามารถกระทําได

 3. ผูปวยมะเร็งทีไ่ดรบั opioid เพือ่จดัการความปวด ควรไดรบัยาปองกันทองผกูลวงหนา

 4.  ผูปวยมะเร็งที่ปวด ควรไดรับการตรวจติดตามการทํางานของตับ ไต เปนระยะ 

  ตามสภาพของโรคมะเร็ง และในระยะทายตามเจตจํานงของผูปวย

 5.  ผูปวยมะเร็งที่รักษาไมหายขาดมีโอกาสส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหได

  ทราบเจตจํานงของชีวิต ตลอดจนการวางแผนดูแลลวงหนาในระยะทาย

Pitfall
 1. เชนเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1 

 2.  ผูปวยมะเร็งที่ปวดนอยอาจใชการรักษาความปวดโดยไมใชยาเปนวิธีเดียว
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 3.  การประเมินความปวดในระยะทายของผูปวยมะเร็ง ใชการประเมินเฉพาะทาง

  พฤติกรรมเม่ือสื่อสารไมได

 4.  การใหยาแกปวดทีเ่ปนสารเสพตดิ ตองมหีลกัเกณฑการส่ังจายยาตามกฎหมาย ผูปวย

  มขีอบงช้ีจาํเปนตองใชทางการแพทย มกีารตดิตามผลการระงับปวด และผลขางเคยีง

  อยางใกลชิดตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 5. กรณีผูปวยมะเร็งท่ีรักษาไมหายขาด และไมมีความสามารถในการตัดสินใจไดเอง 

  ครอบครัวหรือผูดูแลที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรไดรับการส่ือสารกับบุคลากรทาง

  การแพทย

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนท่ี III หมวดที่ 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ

 ความปวด (1), (2) และ (3)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

 

P 6: Refer and Transfer Safety

Definition
   การสงตอผูปวยภาวะวิกฤติระหวางสถานพยาบาล และภายในโรงพยาบาล 

 หมายถึง กระบวนการในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลแหงใด

 แหงหน่ึงที่ใหการดูแลรักษาข้ันตน และมีความจําเปนตองสงตอผูปวยฉุกเฉินไปยังสถาน

 พยาบาลท่ีมีศักยภาพที่สูงกวาหรือสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการดูแลรักษา เพ่ือให

 ผูปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลที่ไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย กระบวนการเร่ิมตน 
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 ตั้งแตการเตรียมความพรอมของสถานพยาบาลตนทาง โดยการประเมินระดับความ 

 เฉยีบพลันของอาการผูปวย การประสานสงตอ ขอมลูผูปวยไปยงัสถานพยาบาลปลายทาง 

 การจัดทรัพยากรในสงตอ การเตรียมผูปวยและญาติการดูแลผูปวยฉุกเฉินระหวางการ 

 ส่งตอ และการสงมอบผูปวยฉุกเฉินแกสถานพยาบาลปลายทาง รวมท้ังการประเมิน 

 คุณภาพการสงตอ1

Goal
 ลดเหตุการณไมพึงประสงค (adverse event) ในการสงตอผูปวย

Why
  ผูปวยฉกุเฉนิวกิฤตมคีวามเสีย่งตอการเสียชวีติและภาวะทุพพลภาพระหวางการสงตอ2 

  ปจจัยท่ีทําใหความเสี่ยงดังกลาวลดลงไดแก 

  1) การวางแผนและเตรียมการในการสงตอเปนอยางดี

  2) บุคลากรท่ีดูแลผูปวยกอน ระหวาง หลังสงตอมีความรูและทักษะ  

  3) การเลือกและเตรียมอุปกรณการแพทยที่ใชในการสงตออยางเหมาะสม

  พื้นที่ตองมีการออกแบบระบบการสงตอ โดยประสิทธิภาพของระบบสงตอขึ้นอยูกับ 

  4 ปจจัย 

  1) การสรางเครือขายระบบการบริการ (service plan) 

  2) การดูแลผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) 

  3) การจัดทํามาตรฐานและแนวปฏิบัติการสงตอใหเหมาะสมกับระดับพื้นที่ 

  4) กระบวนการพัฒนาคุณภาพระหวางการสงตอ

Process
 ระยะกอนสงตอผูปวย (Pre-refer)

 1. Advance Life Support Group เสนอใหใชหลัก “ACCEPT” เปนกระบวนการ

  ในการเตรียมความพรอมสงตอ

    A = Assess คือการประเมินอาการและอาการแสดง แผนการรักษา และ

    ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการสงตอผูปวย

    C = Control คือการระบุหัวหนาทีมและสมาชิกทีมที่จะไปสงตอ งานหรือส่ิงที่

    ตองทําระหวางสงตอ รวมถึงการมอบหมายงานใหสมาชิกทีม
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    C = Communication คือชองทางการส่ือสารกับสถานพยาบาลตนทางและ

    สถานพยาบาลท่ีรับสงตอ แพทยที่รับผิดชอบในการรักษา แพทยที่รับผิดชอบ

    ในการสงตอ ผูปวยและญาติ แพทยที่รับผูปวย

    E = Evaluation คือ เปนการประเมินวาอาการผูปวยจําเปนท่ีจะตองสงตอ

    หรอืไม ถาจาํเปนระดบัความเฉียบพลันเปนอยางไร Levels of Patient Acuity 

    ทีป่ระยกุตใชจาก guideline for Interfacility Patient Transfer ของ NHTSA4 

    เพือ่เตรยีมทรพัยากรใหเหมาะสมกบัระดับความเฉยีบพลันและอาการของผูปวย

    แตละราย โดยแบงเปน stable with no risk of deterioration, stable with 

    low risk of deterioration, stable with medium risk of deterioration, 

    stable with high risk of deterioration, Unstable

    P = Preparation and Packaging คอืการเตรยีมผูปวย/ญาต ิอปุกรณ เอกสาร

    กอนเคลื่อนยายใหเหมาะสมเพื่อลดภาวะแทรกซอนระหวางสงตอ

    T=Transportation คือ 1) การเลือก mode of transport เชน ทางบก, 

    ทางอากาศ, ทางนํ้า 2) การดูแลระหวางสงตอ 3) การสงตอขอมูล(Handover)

 2. มีการประสานงานการสงตอผูปวยตามแนวทางและข้ันตอน ตามแตละระดับในพ้ืนที่

 3. บริหารทรพัยากร (บคุลากร ยานพาหนะ เคร่ืองมอื/อปุกรณ ยา สารนํา้ และเวชภัณฑ) 

  ใหเหมาะสมกับระดับความเฉียบพลันและอาการของผูปวย

 ระยะระหวางสงตอผูปวย (During transfer) 

 1. ใหการดูแลผูปวยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายโรค หรืออาจจะใชการดูแล

  ตามหลัก ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, External/

  Environment)

 2. ตองมกีารตดิตาม (Monitoring) สัญญาณชพีทีส่าํคัญ blood pressure, respiratory 

  rate, pulse, EKG monitoring, pulse oximetry  

 3. กรณีผู ปวยใสทอชวยหายใจ ควรมีการประเมินตําแหนงทอชวยหายใจ ภาวะ 

  oxygenation และ ventilation

 4. บันทึกขอมูล การดูแล และเฝาระวงัอาการผูปวยระหวางสงตอ

 5. หากผูปวยมอีาการเปลีย่นแปลงระหวางสงตอใหรายงานตาม ขอตกลงของแตละพืน้ท่ี 

 6. รายงานสถานพยาบาลปลายทางเม่ือใกลถึงตามความเหมาะสม

 7. ประเมินความพรอม และความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉนิ กอนการเคล่ือนยายลงจากรถ
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 ระยะหลังสงตอ (Post-refer)

 1. เม่ือนาํสงผูปวยฉกุเฉนิถงึสถานพยาบาลปลายทางใหสงมอบผูปวยฉกุเฉิน โดยใชหลกั 

  “CLEAR” 

    C = Case Note ขอมูลและเอกสารการสงตอตามแนวปฏิบัติการรับและสงตอ

    ผูปวยฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลปลายทาง

    L = Laboratory/X-ray ผลการตรวจทางหองปฏบิตักิาร ผลการเอกซเรย ตางๆ

    E = Evaluation คือขอมูลและการประเมินระหวางนําสงผูปวย

    A = Audit คือการประเมินคุณภาพการสงตอโดยสถานพยาบาลปลายทาง

    R = Return Equipment คือการตรวจเช็คอุปกรณเพื่อนํากลับ

 2. สถานพยาบาลปลายทางรับมอบผูปวยฉุกเฉิน และเอกสาร ตามแนวปฏิบัติการรับ

  และสงตอผูปวยฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลปลายทาง

 3. สถานพยาบาลปลายทางประเมินคุณภาพการสงตอ

    (สามารถประยุกตใชสําหรับการสงตอผูปวยภาวะวิกฤติระหวางหนวยงาน

    ในโรงพยาบาล)

Training
 1. แนวปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล

 2. การพัฒนาคุณภาพการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล

Monitoring
 แนวทางการติดตามและประเมินผลคุณภาพการสงตอ

 1. สถานพยาบาลตนทาง/ปลายทาง/ศนูยประสานการสงตอเกบ็รวบรวม ขอมลูการสงตอ 

  ตามแนวทางการบริหารขอมลู เพือ่นําไปสูการพัฒนาระบบท่ีมคีณุภาพ อยางตอเนือ่ง 

 2. ศูนยประสานการสงตอติดตาม ประเมินผล และสะทอนกลับขอมูลการ สงตอ  

 3. มรีะบบประกันและพฒันาคณุภาพ (quality assurance & quality improvement) 

  การปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล ตามคูมือการ ประเมินและ

  ตรวจสอบคุณภาพ (referral audit) 

 4. สรุป และประเมินผลเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอระดับสถาน พยาบาล/

  จังหวัด/เขต เพื่อพัฒนาระบบใหไดมาตรฐาน
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 ตัวชี้วัด

 1. รอยละการสงตอที่เหมาะสม

 2. จํานวนคร้ังการเกิด adverse event ระหวางการสงตอ

Pitfall
 1. การประเมินกอน ระหวางและหลังสงตอไมเหมาะสม

 2. ขาดการส่ือสาร และการส่ือสารไมมีประสิทธิภาพ

 3. การเตรียมอุปกรณที่ใชในระหวางสงตอไมเหมาะสม

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 1 การเขาถึงและเขารับบริการ (Access & 

 Entry) ขอยอย (2), (4) และ (5) หมวดที ่4 การดูแลผูปวยและการใหบรกิารท่ีมคีวามเส่ียงสูง 

 (PCD.2) ขอยอย (5) หมวดที่ 6 การดูแลตอเน่ือง (CDC) ขอยอย (2)  

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 
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L 1 Catheter, Tubing Connection, and Infusion 
  Pump
L 2 Right and Accurate Laboratory Results

L : Line, Tube and Catheter & Laboratory
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L1: Catheter, Tubing Connection, and Infusion Pump

Definition
 Misconnection: การเชื่อมตอสายผิดชนิด เชน การนําสาย enteral feeding เชื่อมตอ

 กับสายสวนหลอดเลือดดํา

 Disconnection: การเล่ือนหลุดของขอตอ เชน การเลื่อนหลุดของขอตอระหวาง 

 extension tube และ สายสวนหลอดเลือดดําใหญ

 Infusion pump: เคร่ืองควบคุมการไหลของสารน้ําซึ่งมีอุปกรณที่สําคัญหลัก ตัวปรับ

 อัตราการไหล ตัวควบคุมการหยดและสญัญาณเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ

Goal
   ลดอุบัติการณการเกิดความผิดพลาดจากการตอสายผิดชนิด (Misconnection) 

 และการเลื่อนหลุดของขอตอ (Disconnection) รวมถึงความปลอดภัยจาการใชเครื่อง

 ควบคุมการไหลของสารน้ํา (Infusion pump)

Why
   ในสถานการณปจจุบัน ประเทศไทยยังมีการใช line and catheter หลากหลาย

 ชนิด และยังมีอุปกรณหลายชนิดที่มีความเส่ียงในการเกิด misconnection และ 

 disconnection รวมถึงความรูความเขาใจในการใชอุปกรณที่ถูกตอง เหมาะสมของ

 ผูประกอบวิชาชีพ อันนํามาซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับผูปวย

Process
 1. Avoiding Catheter and Tubing Misconnection and Disconnection

  1.1 เนนยํ้าผูปวย ครอบครัวและผูดูแล วาไมควรถอดหรือตอสายอุปกรณตางๆ 

    ดวยตนเอง และขอความชวยเหลือจากแพทย/พยาบาลเมื่อเกิดปญหา

  1.2 กําหนดใหมีการ label high risk catheter (เชน arterial, epidural, 

    intrathecal) ควรหลกีเลีย่งการใช catheter ทีม่ ีinjection port  สาํหรับสาย

    เหลานี้

  1.3 ตองมกีารตรวจสอบสายทุกเสน ตัง้แตตนทางจนถึงขอตอเมือ่กอนทีจ่ะ connect 

    สาย disconnect สาย หรือ reconnect สาย
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  1.4 ใชกระบวนการ line reconciliation ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการสงตอ

    ขอมูล (hand over communication) โดยมีการตรวจสอบขอตอทุกขอตอ

    ตั้งแตตนทางถึงปลายทางที่ตอกับตัวผูปวย 

  1.5 หามใช หลอดฉีดยา (syringe) ในการปอนยาทางปากหรือใหอาหารทาง

    สายยาง

  1.6 ใชการประเมินและทดสอบความเส่ียง Failure Mode and Effect Analysis: 

    FMEA เพือ่คนหาโอกาสในการเกิด misconnection เมือ่จะซ้ือ catheter หรือ 

    tubing ชนิดใหม

 2. Avoiding Line & Tubing Disconnection

  2.1 หลีกเลี่ยงการตออุปกรณเสริม (add on device) ที่ไมจําเปนเพื่อลดการ

    ปนเปอนของเช้ือและการหลุดเลื่อน

  2.2 หากจําเปนตองมีการเช่ือมตอ ควรใช อุปกรณที่ขอตอสวนปลายมีลักษณะเปน

    เกลียว (luer lock) เพื่อชวยยึดตรึงขอตอใหเกิดความม่ันคงและลดความเส่ียง

    ตอการหลุดบรเิวณขอตอ โดยเฉพาะอยางยิง่ผูปวยทีใ่หยาเคมบีาํบดั และผูปวย

    กลุมเส่ียงอื่นๆ เชน ผูปวยวิกฤต

 3. Infusion Pump Safety Using

  3.1 เลือกใช infusion pump ที่มีระบบ free flow protection

  3.2 แมจะมีการบริหารยาและสารน้ําผาน  infusion pump ผูปวยจะตองไดรับ

    การตรวจเย่ียมและประเมินตามมาตรฐานท่ีกําหนด หามใชสัญญาณเตือน 

    (alarm) ของเครื่องเปนขอบงชี้ในการประเมินและตรวจเย่ียมผูปวย

Training
 1. บรรจุการฝกอบรมเก่ียวกับอันตรายของ catheter and tubing misconnection 

  and disconnection ในการปฐมนิเทศและการอบรมประจําปของผูประกอบวิชาชีพ

 2. องคการควรสนับสนนุใหเกดิ self report ในอบุตักิารณ หรอื near miss ทีเ่กีย่วของ

  กบั misconnection และ disconnection เพือ่นาํไปเปนขอมลูใหเกดิการเปล่ียนแปลง

  ในเชิงระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน

Monitor
 1. อุบัติการณการเกิด misconnection และ disconnection 

 2. อุบัติการณการเกิดความคลาดเคล่ือนของการใหสารนํ้าที่เกิดจาก infusion pump



Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 143

Pitfall
   ผูทีม่สีวนเกีย่วของในการพจิารณานาํอปุกรณทีม่คีวามเส่ียงในการเกิด misconnec

 tion, disconnection ใชในโรงพยาบาล ขาดความรูความเขาใจทีถ่กูตอง ซึง่จะมีผลในการ

 จัดการเชิงระบบในการปองกันความเส่ียง

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดท่ี 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

 

 

L 2: Right and Accurate Laboratory Results

Definition
   ผลการทดสอบทางหองปฏิบัตกิารของส่ิงสงตรวจจากผูปวยตองมีความถกูตอง คอื

 รายงานผลท่ีตรงกับเจาของสิง่สงตรวจ และมคีวามแมนยาํ สามารถสะทอนถงึสิง่ท่ีเกดิขึน้

 ในรางกายของเจาของสิ่งสงตรวจได

Goal
   เพื่อใหผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการเปนประโยชนตอผูปวยและแพทยในการ

 วินิจฉัยโรค/ใหแนวทางในการรักษา/ติดตามผลการรักษา/พยากรณโรค/ปองกันโรค/

  ประเมินสภาวะสุขภาพ    
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Why
   ผลการทดสอบจากส่ิงสงตรวจของผูปวยเปนหลักฐานเชิงประจักษที่สะทอนสิ่งที่

 เปนไปในรางกายผูปวย ชวยในการใหการรักษาของแพทย หากผลผิดพลาด เชน ผิดคน 

 หรือสิ่งตัวอยางอยูในสภาพท่ีไมเหมาะสมจะทําใหการวิเคราะหไดคาไมถูกตอง สงผลให

 เกิดความเสียหายหรืออันตรายตอผูปวย

Process
   ขั้นตอนในกระบวนวิเคราะหของหองปฏิบัติการทางการแพทยมีระบบควบคุม

 คุณภาพกํากับอยูในงานประจํา ความผิดพลาดของผลการวิเคราะหที่เกิดในข้ันตอนน้ี

 จงึนอย แตความผดิพลาดของผลการทดสอบสวนใหญประมาณรอยละ 70 เกดิในขัน้ตอน

 กอนการวเิคราะห (pre-analysis) ดงันัน้ การไดมาซ่ึงสิง่สงตรวจจากผูปวยตองดาํเนนิการ 

 ดังตอไปนี้                                         

 1. การระบุตัวผูปวยถูกคนในขณะทําการเก็บส่ิงสงตรวจจากผูปวย ใชแนวทางตาม 

  P1: Patients Identification 

 2.  การเก็บสิ่งสงตรวจที่ถูกตอง มีการเตรียมตัวผูปวยอยางถูกตองตามประเภทของการ

  ทดสอบ ใชชนิดและสัดสวนของสารกันเลือดแข็งหรือสารรักษาสภาพอยางเหมาะสม

  กับปริมาณเลือดท่ีเจาะเก็บ สิ่งสงตรวจเลือดไมปนเปอนหรือถูกเจือจางดวยสารนํ้า

  ที่ใหทางหลอดเลือดดํา                                                                           

 3.  การติดฉลากสิ่งสงตรวจถูกตอง เหมาะสม ตรงตัวผูปวย ติดฉลากสิ่งสงตรวจตอหนา

  ผูปวย ติดฉลากใหอานไดชัดเจน           

 4.  การรักษาสภาพส่ิงสงตรวจใหเหมาะสมกอนการตรวจวิเคราะห โดยคาํนงึถงึระยะเวลา 

  และอุณหภูมิในการขนสงหรือเก็บ และสิ่งรบกวนที่อาจมีผลตอการวิเคราะห เชน 

  แสงสวาง, ออกซิเจน, แบคทีเรียปนเปอนที่เพิ่มจํานวนตามระยะเวลา  

 5.  การระบุตัวผูปวยและสิ่งสงตรวจถูกตองตรงกันในขณะทําการวิเคราะหและเมื่อ

  รายงานผล มีวิธีการสอบกลับสิ่งสงตรวจท่ีแบงมาใชวิเคราะหไปยังส่ิงสงตรวจท่ีเก็บ

  จากผูปวยโดยตรง (primary sample) มีการตรวจสอบความถูกตองตรงกันของผล

  การทดสอบกับผูปวยเจาของสิ่งสงตรวจ

Training
 1. จัดการฝกอบรมในหัวขอ Laboratory Practices for Patient Safety
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 2. จัดทํา checklist ใหแกผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย ผูเกี่ยวของ

  ที่ทําหนาที่เก็บสิ่งสงตรวจ และอาจารยเทคนิคการแพทยเพื่อใชสอนในหลักสูตร

Monitoring 
 1. ตรวจติดตามการปฏิบัติตาม checklist

 2. จํานวนหรืออัตราผลการทดสอบผิดพลาดที่เกิดตั้งแตกระบวนการกอนการตรวจ

  วเิคราะห ขณะตรวจวิเคราะห และหลงัการตรวจวิเคราะห จากการท่ีสิง่สงตรวจไมตรง

  กับผูปวย หรือมีสภาพไมเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห                           

Pitfall
 1. การถามนําในการระบุตัวผูปวยขณะเก็บสิ่งสงตรวจ เชน ชื่อสมหญิงใชไหม

 2. การเจาะเก็บเลือดสงตรวจจากแขนขางท่ีใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา

 3. การตดิฉลากภาชนะบรรจุสิง่สงตรวจลวงหนา หรอืตดิฉลากหลายรายในเวลาเดียวกนั

 4. การตรวจตะกอนปสสาวะจากปสสาวะสงตรวจท่ีเก็บนานเกิน 2 ชั่วโมง

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสุขภาพ ฉบบัท่ี 4 ตอนท่ี II หมวดที ่7 ขอ 7.2 บริการหองปฏบิติัการทางการแพทย/

 พยาธิวิทยาคลินิก (DIN.2) ข.การใหบริการ (1), (2), (3) และ (4)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 
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E 1 Response to the Deteriorating Patient
E 2 Medical Emergency
 E 2.1 Sepsis 

 E 2.2 Acute Coronary Syndrome 

 E 2.3 Acute Ischemic Stroke

 E 2.4 Safe Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

E 3 Maternal & Neonatal Morbidity 
 E 3.1 Postpartum Hemorrhage (PPH)

 E 3.2 Safe Labour at Community Hospitals

 E 3.3 Birth Asphyxia

E 4 ER Safety 
 E 4.1 Effective Triage

 E 4.2 Effective Diagnosis and Treatment in Highrisk 

  Presentation

 E 4.3 Effective Teamwork and Communication

 E 4.4 Effective Patient Flow

 E 4.5 Effective Hospital Preparedness for Emergencies

E: Emergency Response
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E 1: Response to the Deteriorating Patient

Definition
   การระบตัุวผูปวยทีม่อีาการทรุดลงหรือมอีาการแยลงอยางมปีระสิทธภิาพรวมกบัมี

 แนวทางการดแูลผูปวยทรดุลงในโรงพยาบาลอยางเหมาะสมและเปนระบบท่ีชดัเจน กอนที่

 อาการเจ็บปวยจะมคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ (Recognition of deteriorating patients and 

 intervention with appropriate treatment before their condition worsens)

Goal
   ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล

 ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

Why
   การลมเหลวในการระบุตัวผูปวยที่มีอาการทรุดลงหรือมีอาการแยลงสามารถทําให

 อาการเจ็บปวยมคีวามรนุแรงเพ่ิมขึน้ จากขอมูลทางวชิาการ พบวา 51-86% ของผูปวยทีร่บั

 ปฏบิติัการเพือ่ชวยชวีติขณะท่ีหวัใจหยุดเตนและหยุดหายใจกระทันหัน (cardiopulmonary 

 resuscitation; CPR) จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเปนเวลาหลายชั่วโมงกอนที่จะ

 เกิดหัวใจหยุดเตนและหยุดหายใจกระทันหัน (cardiopulmonary arrest) นอกจากน้ี

 ยงัพบวาในประเทศไทย จํานวนเตยีงและอตัรากําลังในไอซีย ูยงัไมเพยีงพอตอจาํนวนผูปวย

 วิกฤตที่จําเปนตองไดรับการการดูแล ทําใหผูปวยวิกฤตในโรงพยาบาลอาจไดรับการดูแล

 ที่ไมเหมาะสม  

   การพัฒนาจัดตั้ง Rapid Response Team: RRT หรือ ทีมดูแลผูปวยกอนวิกฤต 

 จะสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพการดแูลผูปวยทรดุลงในโรงพยาบาลอยางเปนระบบ โดยจาก

 ขอมลูทัง้ในและตางประเทศท่ีมกีารจดัตัง้ทมีนีเ้กดิขึน้พบวาผูปวยท่ีเกดิภาวะหวัใจหยุดเตน

 ในโรงพยาบาลลดนอยลง อตัราการเสียชวีติจากภาวะหัวใจหยดุเตนลดนอยลง จํานวนวนั

 ที่ตองนอนโรงพยาบาลหรือนอนในไอซียูลดนอยลง และอัตราการตายของผูปวยในลด

 นอยลง อยางมนียัสําคญัทางสถิติ นอกจากน้ีการใช Early Warning Score รวมกับ Rapid 

 Response System จะชวยใหการจัดกลุ มและจัดการผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล

 มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน ซึ่งการจัดกลุมและการจัดการที่เหมาะสมจะชวยใหผูปวยเขาถึง

 บริการตามลําดับความเรงดวน ไดรับการจัดใหอยูในบริเวณที่เหมาะสมในการดูแล และ
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 ไดรับการประเมินดูแลติดตามอยางเหมาะสม สงผลใหมีการใชทรัพยากรในโรงพยาบาล

 อยางเหมาะสมและท่ีสาํคญัทาํใหผูปวยมคีวามปลอดภัยเมือ่เขารบัการดูแลในโรงพยาบาล      

Process
 1. ทีมผูบริหารในโรงพยาบาล ประกาศรวมในการดําเนินนโยบายการดูแลผูปวยทรุดลง

  ในโรงพยาบาล

 2. กาํหนดใหมกีารสรางและพฒันา Rapid Response System ในโรงพยาบาลทุกระดับ

 3. มีการกําหนดใชเครื่องมือ ไดแก Early Warning Score, SOS score เปนตน เพื่อ

  ชวยใหการจัดกลุมและจัดการผูปวยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 4. พัฒนาจัดตั้ง Rapid Response Team หรือ ทีมดูแลผูปวยกอนวิกฤต ซึ่งเปนทีมที่มี

  ความชํานาญในการประเมินและดูแลรักษาผูปวยวิกฤต

 5. กาํหนดใหมกีารเช่ือมโยง Rapid Response System เพ่ือพัฒนาการดแูลรกัษาผูปวย

  ในโรงพยาบาลใหเหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาล และมีการจัดระบบสงตอ

  ผูปวยในเครือขายเพื่อใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Training
 1.  บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลตองไดรับการอบรมการดูแลรักษาผูปวยทรุดลงใน

  โรงพยาบาลและการใชเครือ่งมอื ไดแก Early Warning Score, SOS score เปนตน

 2.  แพทย พยาบาล และผูเกี่ยวของใน Rapid Response Team ของโรงพยาบาล 

  ตองผานการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ

Monitoring
 1.  มีการจัดตั้ง Rapid Response System, Rapid Response Team และ Early 

  Warning Score ในการดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาล

 2.  กําหนดตัวชี้วัด ไดแก อัตราผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล อัตราการชวยฟนคืนชีพ 

  (CPR) อัตราผูปวยทรุดลงระหวางการสงตอ จํานวนขอรองเรียนจากผูปวยทรุดลง

  ในโรงพยาบาล

Pitfall
 1. นโยบายการสรางระบบการดูแลรักษาผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาลไมชัดเจน

 2. ยงัไมมโีรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสขุทีเ่ปนตนแบบในการสรางระบบการดแูล

  รักษาผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล 



Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 151

 3. เครื่องมือ ทรัพยากรและระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการดูแลรักษาผูปวยทรุดลง

  ในโรงพยาบาลยังไมเพียงพอ

 4. บุคลากรในโรงพยาบาลขาดความรูความเขาใจในการสรางระบบการดูแลรักษาผูปวย

  ทรุดลงในโรงพยาบาล

 5. การส่ือสารในทีมการดูแลรกัษาผูปวยทรดุลงในโรงพยาบาล ยงัไมมปีระสทิธภิาพท่ีดพีอ

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดท่ี 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (5)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

 

E 2: Medical Emergency

E 2.1: Sepsis

Definition
   ภาวะตืดเช้ือในกระแสเลือด (sepsis) เปนภาวะวิกฤตทางการแพทยซึ่งอันตราย

 ถึงชีวิต โดยมีลักษณะของภาวะการอักเสบท่ัวรางกาย รวมกับมีการติดเชื้อที่ทราบชนิด

 หรือที่นาสงสัยวาเปนการติดเช้ือ รางกายจะมีการตอบสนองตอการอักเสบตอเชื้อจุลชีพ

 ในเลือด ปสสาวะ ปอด ผิวหนัง หรือเน้ือเย่ืออื่นๆ

   ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตแบบรุนแรง (severe sepsis) เกิดเมื่อภาวะพิษเหตุ

 ตดิเชือ้ทาํใหอวยัวะทํางานผดิปกต ิเชน ภาวะหายใจลมเหลว ความผดิปกตขิองการแขง็ตัว

 ของเลือดหรือความผิดปกติทางโลหิตวิทยาอื่นๆ การสรางปสสาวะลดลง หรือระดับ

 ความรูสึกตวัเปล่ียนแปลง แตหากอวัยวะทาํงานลมเหลวน้ันไดแก ความดันโลหติตํา่ หรือ
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 เลือดเลี้ยงอวัยวะไมเพียงพอ (ซึ่งทําใหเกิดภาวะเลือดเปนกรดแล็กติก เปนตน) จะเรียก

 ภาวะนี้วาช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (septic shock)

Goal
   การดูแลรักษาผูปวย severe sepsis และ septic shock  ใหมีประสิทธิภาพ 

 ไดมาตรฐาน เปนทีย่อมรบั และสามารถนําไปปฏิบตัไิดจรงิ มคีวามเหมาะสมกับทรพัยากร

 ทางการแพทยภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อ

 1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ sepsis มากที่สุด

 2. ผูปวยมีผลกระทบจากภาวะช็อก และการติดเชื้อนอยที่สุด

 3. มีการใชทรัพยากรนอยที่สุด

Why
   ภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลือด (sepsis) เปนสาเหตุการเสียชวีติอนัดับ 1 ของผูปวย

 ในโรงพยาบาลของประเทศไทย และอุบตักิารณของภาวะติดเชือ้ในกระแสเลอืดมแีนวโนม

 เพิม่มากขึน้ จากขอมลูของกระทรวงสาธารณสุขรวมกบัหนวยงานสาํนกัหลกัประกนัสขุภาพ

 แหงชาติ พบวา ประเทศไทย มีผูปวย sepsis ประมาณ 175,000 ราย/ตอป และมีผูปวย 

 sepsis เสียชวีติ ประมาณ 45,000 ราย/ตอป ซึง่เมือ่คดิแลวพบวา มผีูปวย sepsis 1 ราย 

 เกิดขึ้นทุกๆ 3 นาที และ มีผูปวย sepsis เสียชีวิต 5 รายทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งนับวาเปนความ

 สูญเสียอยางมากมาย แมวาปจจุบันความรูความเขาใจเก่ียวกับกลไกการเกิดโรคเพิ่มขึ้น 

 มีความกาวหนาในการรักษาโรคติดเชื้อคือมียาตานจุลชีพที่ดีขึ้น มีความกาวหนาใน

 เทคโนโลยีดานการดูแลผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤตไดดีขึ้น แตอัตราตายของผูปวยภาวะ

 ติดเชื้อในกระแสเลือดยังคงสูง 

   ภาวะ sepsis มีการใชทรัพยากรสูง และยิ่งสูงมากถาการรักษาในชวงแรก

 ไมถกูตองมผีลกระทบสงู คอือตัราตาย และภาวะแทรกซอน เชน ไตวาย ระบบการหายใจวาย 

 (acute respiratory distress syndrome) เลอืดออกผิดปกต ิ(disseminated intravascular 

 coagulation) ฯลฯ

Process
 ขั้นตอนการวางระบบเพ่ือดูแลภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 

 1.   การสรางทมีงานคอยประสานงานและติดตามตวัชีว้ดัในโรงพยาบาลทุกแหง โดยในแตละ

  โรงพยาบาล ควรตองมทีมีสหวิชาชพีรวมกนัดูแลผูปวยท่ีเกดิภาวะติดเชือ้ในกระแสเลือด 

  และตองมผีูรบัผดิชอบการดูแลผูปวยตดิเชือ้ในกระแสเลือด (sepsis case manager) 

  ซึ่งประกอบดวยแพทยและพยาบาลอยางนอย 1 คน
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 2.   เนนการคนหาผูปวยไดรวดเรว็ (early detection) โดยใชเครือ่งมอืในการชวยคดักรอง

  การติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อชวยคนหาผูปวยไดรวดเร็วและวินิจฉัยไดถูกตองมาก

  ยิ่งขึ้น โดยในประเทศไทยก็มีการใช quick SOFA score, SOS score หรือ early 

  warning score ชวยในการคัดกรอง

 3.   จัดทําแนวทางการดูแลรักษาเบื้องตน (early resuscitation) โดยทําเปนรูปแบบ

  มาตราฐาน checklist เนนการปฎิบัติงานใหครบ (sepsis bundles)

 4.   จัดทําแนวทางการการสงตอที่ชัดเจนเพื่อทําใหเกิดการสื่อสารและดูแลอยางตอเน่ือง

 5.   สรางชองทางดวนชวยใหผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงไดรับการดูแลอยาง

  ทันทวงทีและสามารถเขารับการดูแลในหอผูปวยหนักไอซียูไดอยางรวดเร็ว (Sepsis 

  Fast Track) ในกรณีที่เตียงในไอซียูวางและสามารถรับผูปวยได

 6.   มกีารแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนัระหวางแพทย พยาบาล ในทุกโรงพยาบาล เพือ่รับทราบ

  ปญหาท่ีเกิดขึ้นและสรางแนวทางการพัฒนางานตอไปใหสําร็จมากย่ิงขึ้น

   โดยมีหลักการรักษาท่ีสําคัญดังนี้

  1. Early diagnosis ซึ่งประกอบดวยการใช new sepsis definition (Sepsis III) 

   หรือ quick SOFA score  

  2. Early resuscitation ตามแนวทาง Surviving Sepsis Campaign 2016 

   (ดูรายละเอียดดังเอกสารอางอิง)

  3. Early infection management (antibiotics and source control)

  4. Optimal organ support

  5. Optimal care

Training
 1. Diagnosis and resuscitation

 2. Antibiotic therapy

 3. Referral networking

Monitoring
 1.  มีการติดตามตัวชี้วัด output คือ อัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแส

  เลอืดแบบรนุแรงของผูปวยทีเ่ขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล ในกลุมผูปวย community-

  acquired sepsis ใหไดนอยกวารอยละ 30 และในกลุมผูปวย hospital-acquired 

  sepsis ใหไดนอยกวารอยละ 50 (รวมผูปวยทีข่อไปเสียชวีติทีบ่านและไมนบัรวมผูปวย 

  palliative (รหัส Z 51.5))
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 2.  มีการติดตามตัวชี้วัด process ของการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง 

  ในกลุมผูปวย community-acquired sepsis และ hospital-acquired sepsis 

  ไดแก

   อัตราการไดรับ antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาไดรับการวินิจฉัย) ≥ 

   รอยละ 90

   อัตราการเจาะ H/C กอนให antibiotic ≥ รอยละ 90

   อตัราการไดรบั IV 30 ml/kg (1.5 ลติร สาํหรบัผูใหญ) ใน 1 ชม.แรก ≥ รอยละ 

   90 (ในกรณีไมมีขอหาม)

   อัตราท่ีผูปวยไดรับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3 ) เปนตน 

   ภายใน 3 ชม.หลังไดรับการวินิจฉัย ≥ รอยละ 30

Pitfall
 1. การวินิจฉัยชา

 2. การใหการรักษาตาม guidelines ไมถูกตอง

 3. การปองกันภาวะแทรกซอนจากการรักษาประคับประคอง (organ support)

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (4), (5) และ (6)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 
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E 2.2: Acute Coronary Syndrome

Definition
   การวนิจิฉยั การดแูลรกัษา และการสงตอผูปวยโรคหวัใจขาดเลือด มปีระสิทธภิาพ 

 ไดมาตรฐาน เปนทีย่อมรบั และสามารถนําไปปฏบิตัไิดจรงิ มคีวามเหมาะสมกับทรพัยากร

 ทางการแพทยภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย

Goal
 1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ Acute Coronary Syndrome (ACS) มากที่สุด 

 2. ผูปวยมีภาวะแทรกซนจากโรคและการรักษานอยที่สุด

Why
 1. ภาวะ ACS เปนภาวะฉุกเฉินที่พบไดบอย 

 2. ภาวะนีม้อีตัราตายสงู มภีาวะแทรกซอนทีเ่กดิขึน้ไดอยางเฉยีบพลนั และในระยะยาว 

  ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย

 3. ภาวะ ACS มีการใชทรัพยากรสูง

Process
 1. Early diagnosis, การตรวจ EKG และ/หรือ cardiac enzymes

 2. Early revascularization

 3. Optimal care

Training
 1. Guidelines and consultation

 2. EKG interpretation

 3. Thrombolysis and/or Percutaneous intervention

 4. Referral networking

Monitoring
 1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ acute coronary syndrome, ACS มากที่สุด (อัตราตาย

  นอยกวา 8%) 
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 2. Door to needle time นอยกวา 30 นาที

 3. Door to balloon time นอยกวา 90 นาที

 4. เก็บขอมูลกอนเร่ิมโครงการและหลังเริ่ม 1 ป

Pitfall
  การวินิจฉัยลาชา จากการอานและแปลผล EKG และ/หรือ cardiac enzymes

  ขาดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดลอม และแนวทางการสงตอ

  ที่ชัดเจน 

  ขาดการดูแลแบบสหวิชาชีพ

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (4), (5) และ (6)

References
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

 

E 2.3: Acute ischemic stroke

Definition
 การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันอยางตอเนื่อง

Goal
 1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ acute stroke มากที่สุด 

 2. ผูปวยมีความพิการหลงเหลือจาก acute stroke นอยที่สุด
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 3. ผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากการรักษานอยที่สุด

Why
 1. ภาวะ acute stroke เปนภาวะฉุกเฉินที่พบไดบอย 

 2. ภาวะนีม้อีตัราตายสูง มภีาวะแทรกซอนทีเ่กดิขึน้ไดอยางเฉยีบพลนั และในระยะยาว 

  ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางมาก

 3. ภาวะ acute stroke มีการใชทรัพยากรสูง

Process
 1. Early recognition 

 2. Early CT

 3. Early revascularization

 4. Optimal stroke care

 5. Optimal rehabilitation

Training
 1. Guidelines and consultation

 2. CT interpretation

 3. Thrombolysis and/or Percutaneous artery intervention

 4. Referral networking

 5. Rehabilitation

Monitoring
 1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ acute stroke มากที่สุด 

 2. Door to needle time นอยกวา 60 นาที

 3. Rehabilitation programme

Pitfall
 Inappropriate thrombolysis
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มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (4), (5) และ (6)

References
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

 

E 2.4 Safe Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Definition
 การนวดหัวใจผายปอดกูชีพอยางเปนระบบตามมาตรฐาน

Goal
 1. ผูปวยรอดชีวิตจากการทําการปฏิบัติการกูชีวิต (CPR) มากที่สุด 

 2. ผูปวยที่รอดชีวิตมีความพิการนอยที่สุด

Why
 1. การทําการปฏิบัติการกูชีวิตมีความสําคัญ เพราะในชวงเวลาดังกลาวอาจชวยผูปวย

  ใหรอดชีวิต และกลับบานในสภาพที่มีความพิการนอยที่สุดได 

 2. ขั้นตอนการปฏิบัติการเปนกระบวนการชัดเจน ผูรักษาตองมีทักษะที่ตองไดรับการ

  ฝกอบรม

 3. องคความรูมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  

Process
 1. Early diagnosis
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 2. Early CPR

 3. Target temperature control

 4. Optimal organ support

Training
 1. CPR training

 2. Target temperature control

 3. Referral networking

Monitoring
 1. CPR survival rate 

 2. CPR audit

Pitfall
 1. CPR flow plan

 2. CPR steps

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดท่ี 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

References
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 
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E 3: Maternal and Neonatal Morbidity

E 3.1: Postpartum Hemorrhage (PPH)

Definition
   การเสยีเลอืดมากกวาหรอืเทากบั 500 มลิลลิติร ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการคลอด

 ปกติ (WHO,2012)

Goal
 1. อัตราการตกเลือดหลังคลอด นอยกวารอยละ 5

 2. อัตราการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง (มากกวา 1,000 มิลลิลิตร) นอยกวารอยละ 1

 3. อัตราการเสียชีวิตของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอด เทากับรอยละ 0

Why
   ภาวะตกเลอืดหลงัคลอดเปนสาเหตกุารตายอันดบัหนึง่ของมารดาท่ัวโลก รวมท้ัง

 ประเทศไทย การปองกันและดูแลรักษาอยางมีระบบจะชวยลดอัตราทุพพลภาพและ

 อัตราตายของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอดได

Process
 แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ

 1.  การปองกันภาวะซีดในระยะฝากครรภ 

             1.1. เพื่อใหมารดาทนตอการเสียเลือดไดมากขึ้น

 2.  การวินจิฉยัปริมาตรการเสียเลอืดภายหลังคลอดอยางแมนยาํ ดวยการใชถงุวัดปริมาตร

  การเสียเลือดภายหลังคลอด 

             2.1. เพื่อใหสามารถวินิจฉัยและไดรับการดูแลรักษาไดอยางรวดเร็ว

 3.  การดูแลรักษาที่เปนมาตรฐานในประเด็นตอไปน้ี

             3.1. การจัดกระบวนการดูแลรักษาของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

             3.2. การดูแลเบื้องตนอยางรวดเร็ว ไดแก 

                        3.2.1. การนวดมดลูก 

                        3.2.2. การเปดหลอดเลือดเพ่ือใหสารนํ้า ยา หรือเลือด และ องคประกอบ 

                                 ของเลือด
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                        3.2.3. การใหออกซิเจน และ

                        3.2.4. การเฝาระวังสัญญาณชีพ

             3.3. การใหยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูกอยางถูกตอง ตามมาตรฐาน

             3.4.  การทําหัตถการหยุดเลือด เชน การใสบอลลูน หรือ การผาตัดเพื่อหยุดเลือด 

                    (ถาทําได)

 4. มีระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ จัดใหมีการสงตออยางรวดเร็วเมื่อเกิดความลมเหลว

  จากการใหยาและมกีารส่ือสารระหวางโรงพยาบาลตนทางและปลายทางอยางเปนระบบ

Training
 การฝกอบรมที่จําเปน

 1) Basic theory in prevention and management of PPH

 2) Non-technical skills for effective team management

 3) Simulation based training for immediate PPH

Monitoring
 ตัวชี้วัดสําคัญ

 1) อัตราการตกเลือดหลังคลอด (≥500 ml)

 2) อัตราการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง (>1,000 ml)

 3) อัตราการเสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอด

 4) อัตราการใหเลือด

 5) อัตราการเขารับการรักษาใน ICU

Pitfall
 1) การประมาณปริมาณเลือดท่ีเสยีไดไมแมนยาํ หรอืการใชถุงวดัปริมาตรเลอืดอยางไมถูก

  วิธีและผิดวัตถุประสงค

 2) การใชยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูกไมเปนไปตามมาตรฐาน

 3) การใช balloon tamponade ไมถูกวิธีและไมเปนไปตามขอบงชี้

 4) ระบบการสงตอที่ไมประสานขอมูลและการบริหารจัดการรวมกัน
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มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4ตอนที่ III หมวดท่ี 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

 

E 3.2: Safe Labour at Community Hospitals

Definition
 การดูแลสตรีผูคลอดและทารกใหปลอดภัยในระดับโรงพยาบาลชุมชน

Goal
   ปองกันการตายของมารดาและทารกและลดภาวะแทรกซอนจากการคลอด 

 โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการหองคลอดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ โดย เนน 

 4 กระบวนการสําคัญ ไดแก

 1. การคดักรองและจําแนกสตรตีัง้ครรภตามความเส่ียงอยางเปนระบบและมปีระสทิธภิาพ

  เพื่อดูแลสตรีตั้งครรภตามความเส่ียงไดเหมาะสม

 2. การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภตามมาตรฐานเวชศาสตรเชิงประจักษ (technical skills)

 3. การดูแลรักษาผูปวยดวยทีมที่มี non-technical skills ที่ดี เชน Team STEPPs, 

  ISBAR เปนตน

 4. การสงตอผูปวยอยางรวดเร็วและเปนระบบ ตามขอบงชี้ทางการแพทย



Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 163

Why
   อตัรามารดาตายและทารกแรกเกิดตายในประเทศไทยยังเปนปญหาสาธารณสุข

 ที่สําคัญ  สวนหน่ึงเกิดจาก ความตระหนักในกระบวนการดูแลสตรีผูคลอดและทารก

 ใหเกิดความปลอดภัยยังถูกละเลย และไมปฎิบัติเปนมาตรฐานการคลอดเดียวกัน

Process
   โรงพยาบาลชมุชนควรพจิารณาศกัยภาพตามบริบทเพือ่ปรกึษาการดูแลรวมและ

 การสงตอหญิงตั้งครรภตามเกณฑคัดกรองความเส่ียง 

 1. กาํหนดเกณฑการคดักรองความเสีย่งหรือประเภทของสตรีตัง้ครรภ และมกีารแบง

  พืน้ทีก่ารดูแลรักษาอยางชัดเจนภายในหองคลอด ดังนี้

  1.1. กลุมวกิฤต ทีต่องไดรบัการดูแลทนัท ีไดแก ภาวะช็อกในสตรีตัง้ครรภ สายสะดอื

   ยอย โรคพษิแหงครรภระยะชกั รกลอกตวักอนกาํหนด ภาวะตกเลอืดกอนคลอด 

   ทารกขาดออกซิเจนระดับรุนแรง เปนตน พิจารณาประสานการดูแลรวม และ/

   หรือ สงตอ

  1.2. กลุมเรงดวน ตองการการดูแลอยางเรงดวน หรอื ตองการการดูแลแบบสหสาขา 

   ไดแก โรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก เจ็บครรภคลอดกอนกําหนด มารดาที่มี

   โรคประจาํตวัทีค่วบคุมไดไมดี เชน โรคหวัใจ โรคระบบภูมคิุมกนั เปนตน ทารก

   ทาผิดปกติ พิจารณาประสานการดูแลรวมและ/หรือสงตอ

  1.3. กลุ มปกติ ตองการการดูแลขณะคลอดตามมาตรฐานท่ัวไป และ สามารถ

   เปลี่ยนแปลงความเส่ียงในขณะคลอดได ไดแก สตรีตั้งครรภความเสี่ยงต่ํา 

   มารดาที่มีโรคประจําตัวที่ควบคุมไดดี เปนตน 

 2. กําหนดใหมีมาตรฐานการดูแลสตรีตั้งครรภในหองคลอด ไดแก

  2.1 อัตราสวน แพทยและพยาบาล:สตรีตั้งครรภ เหมาะสม โดยกําหนดใหการ

   ตั้งครรภความเสี่ยงสูง มีอัตราสวน 3:1  

  2.2 มีแนวทางปฏิบัติในการใหบริการตามบริบท เชน มี checklist, guideline 

   หองคลอดคุณภาพ 

  2.3 มีขอบงชี้ในการดูแลสตรีตั้งครรภโดยแพทย

  2.4 การใชกราฟการคลอดและ fetal monitoring 

  2.5 การบันทึกขอมูลตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

  2.6 การใชยาอยางสมเหตุผลในขณะคลอด
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  2.7 มรีะบบการสาํรองเลอืดและองคประกอบของเลือด โดยมคีลงัเลอืดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

   หรือมีระบบเครือขายในการหาเลือด

  2.8 การระงับปวดในระยะคลอด

  2.9 การคลอดและการชวยคลอด

  2.10 ความพรอมในการดูแลทารกแรกเกิด เชน การเตรียมบุคลากร เครื่องมือและ

   เวชภัณฑ ยา และสิ่งสนับสนุน เปนตน

  2.11 การสื่อสารสําคัญในทีมการดูแลรักษา

  2.12 การบันทึกเวชระเบียน

  2.13 การบริหารความเส่ียงเชิงรับและเชงิรุก

  2.14 การเตรียมความพรอมของทีมในสถานการณฉุกเฉิน มีชุดเครื่องมือกูชีพของ

   มารดาและทารกท่ีพรอมใช

 3. กําหนดมาตรฐานการดูแลรักษาท่ีสําคัญ ไดแก

  3.1. การวินิจฉัยการเขาสูระยะคลอด

  3.2. การปองกันการติดเชื้อ

  3.3. การติดตามสัญญาณชีพขณะคลอด

  3.4. การติดตามสุขภาพทารกในครรภในระยะคลอด

  3.5. การดูแลภาวะแทรกซอนสําคัญ เชน 

    ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร 

    เจ็บครรภกอนกําหนด 

    โรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก 

    เบาหวานขณะต้ังครรภ 

    ภาวะตกเลือดหลังคลอด 

    มารดาติดเชื้อ HIV 

    มารดาที่ไมฝากครรภ เปนตน

  3.6 การดูแลรักษามารดาท่ีมีโรคประจําตัวที่ตองการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

  3.7 การประเมินและวนิจิฉยัทารกแรกเกิด และการประสานงานกับกมุารแพทยเมือ่

   ตรวจพบความผิดปกติของทารกแรกเกิด เชน ความพิการ ภาวะขาดออกซิเจน 

   เปนตน

  3.8  การติดตามสุขภาพทารกในครรภในระยะคลอด

  3.9  การชักนําการคลอด
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  3.10 ขอบงชี้ในการผาตัดคลอด โดยทีมควรสามารถทําการผาตัดคลอดทางหนาทอง

   หรือสามารถทําการสงตอไดทันที

  3.11 การดูแลในระยะหลังคลอด โดยสามารถการปองกัน และรักษาภาวะการณ

   ตกเลือดหลังคลอดได 

  3.12 มีแนวทางสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมเชน มีการนําลูกใหแมโอบกอดเนื้อ

   แนบเน้ือและชวยเหลือใหลูกไดดูดนมแม  โดยดูดนมทันที ภายในระยะเวลา

   ไมเกิน 30 นาที และ ดูดนาน 1 ชั่วโมง

 4. กําหนดแนวทางการสงตออยางเปนระบบ ดังนี้

  4.1 เกณฑและขอบงชี้ในการสงตอสตรีตั้งครรภและทารกแรกเกิด

  4.2 ความพรอมในการสงตอ ไดแก บคุลากร เครือ่งมือหรอืเวชภณัฑ และสิง่สนบัสนุน 

   ตามบริบทของสถานพยาบาล

  4.3 การประสานงานและการส่ือสารระหวางกันในเครือขาย

  4.4 การบริหารความเสี่ยงในขณะสงตอผูปวย 

        กรณมีเีหตุการณไมพงึประสงคจากการดแูลมารดาและทารก ใหมกีารทบทวนการดูแล

 รกัษา โดยเฉพาะกรณีมารดาทีเ่สยีชวีติทกุราย เพือ่หาโอกาสพัฒนาและวางระบบเพ่ือปองกนั 

 (รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ควรลงผลสรุปในแบบรายงานการตายของมารดา (CE))

Training
 1. การประชุมเชิงปฏบิติัการเพ่ือกําหนดระบบคัดกรองความเส่ียงและการสงตอของแตละ

  เครอืขายสาธารณสขุ ใหเปนรปูธรรม มปีระสทิธภิาพ บนพืน้ฐานประโยชนของผูปวย

 2. การฝกอบรมวิชาการและฝกปฏิบัติดานสูติศาสตรและสูติศาสตรหัตถการท่ีสําคัญ 

  โดยเฉพาะการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉิน เชนการดูแลการคลอดติดไหล

 3. การฝกอบรมทักษะ non-technical skills ของบุคลากรทุกระดับ

 4. การอบรมพยาบาลและแพทยทั่วไปในการแปลผลท่ีนํามาซ่ึงการตัดสินใจรักษา เชน 

  intra partum EFM, NST, Partograph    

Monitoring
   ควรมีการเฝาระวังการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค โดยการเก็บรวมรวมขอมูล

 ใหเปนระบบ มกีารนาํขอมลูหรือตวัชีว้ดัสําคญัของหนวยงานมาใชเฝาระวงั หรือวิเคราะห

 เพื่อ ปรับปรุงพัฒนางานและหาแนวทางปองกันอยางเปนรูปธรรมตัวอยางตัวชี้วัดที่ควร

 พิจารณาคือ
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 1. อัตราการเสียชีวิตของมารดา

 2. อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด

 3. จํานวนการเกิด birth injury หรือพิการ เชน erb’s palsy, encephalopathy

 4. อัตราทารกแรกเกิดที่มี Apgar score นอยกวา 7 ที่ 5 นาที 

 5. อัตราการสงตอมารดาไปยังสถานพยาบาลอ่ืน

 6. อัตราการสงตอทารกแรกเกิดไปยังสถานพยาบาลอ่ืน

Pitfall
 1. การส่ือสารระหวางทีมที่ไมชัดเจน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย

 2. บุคลากรใชความเคยชินในการทํางาน ไมยึดตามมาตรฐานอยางเครงครัด

 3. บุคลากรขาดความรูและทักษะที่สําคัญในการปฏิบัติงาน

 4. การประเมินและตรวจสอบขอมูลที่สําคัญของผูปวยอยางเรงรีบ อาจทําใหเกิดความ

  ผิดพลาดของขอมูล

 5. การปฏิบตัหินาทีโ่ดยไมคาํนงึถงึสทิธิผูปวยและไมเคารพเอกสิทธิข์องผูปวย อาจนาํมา

  ซึ่งการฟองรองได

 6. การตัดสินใจในสภานการณ dilemma ซึ่งควรมีการเตรียมความพรอม

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 
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E 3.3: Birth Asphyxia

Definition
   Birth Asphyxia ทารกท่ีมภีาวะพรองออกซิเจน ตอนแรกเกดิ เปนภาวะเรงดวน 

 (emergency) ทีท่ารกไมสามารถเร่ิมหายใจไดเองอยางมปีระสทิธภิาพ หลังคลอดภายใน 

 1 นาที และอาจเกิดความเสียหายกับสมองจนเสียชีวิตได

Goal
   เพื่อลดและปองกัน การเสียชีวิต หรือภาวะแทรกซอนในทารก ที่มีภาวะพรอง

 ออกซิเจนตอนแรกเกิด

Why
   ภาวะนี้สามารถลด หรือปองกันได และหากเกิดขึ้น ถาไดรับการดูแลอยางทัน

 ทวงที และถูกตองจะมีผลกระทบตามมาท่ีนอยลงได ในแตละชวงของการคลอด ดังนี้

  Antenatal Care ดแูลความเสีย่งของ prematurity ของทารกในครรภ ด ูrisk factors*

  During Delivery ติดตาม monitor prolonged labor และอาจตัดสินใจในการทํา 

  Caesarean Section 

  After Delivery คือ Newborn Resuscitation

Process
 1. มีการทํางานรวมกันระหวางทีมสูติกรรมและกุมารเวชกรรมในการวางแผนการดูแล

  หญิงตั้งครรภและทารกแรกคลอด เพื่อลดและปองกัน การเสียชีวิต หรือภาวะ

  แทรกซอนในทารก ที่มีภาวะพรองออกซิเจนตอนแรกเกิด

 2. วางระบบการฝากครรภใหไดตามมาตรฐาน และมีการคัดกรองหญิงตั้งครรภและ

  ทารกในครรภที่มีภาวะเสี่ยง* คลอดทารกและมีภาวะพรองออกซิเจนตอนแรกเกิด

*Antepartum Risk Factors
Gestational age<36week, Oligohydramnios, Fetal hydrops, Gestational age >=41weeks, macrosomia, 
Preeclampsia or eclampsia, intrauterine growth restriction, Maternal hypertension, Significant fetal 
malformations or anomalies, No prenatal care, Multiple gestation Fetal, anemia, Polyhydramnios
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  เพื่อเตรียมความพรอมของทีมทั้งสูติกรรมและกุมารเวชกรรมในการวางแผนดูและ

  ระหวางคลอดและหลังคลอด High Risk Pregnancies ตอการเกดิ Birth Asphyxia 

  ไดแก

   อายุมารดาตํ่ากวา 16 ป หรือ เกิน 40 ป

   มีเศรษฐานะไมดี

   มารดามีโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซีด

   มารดาที่เคยแทงบุตร หรือมีบุตร prematurity

   มารดาที่ไมไดรับการฝากครรภ

   ทารกในครรภ อยูในทาผิดปกติ (abnormal position or presentation)

   มารดาที่ติดยา สูบบุหรี่ หรือ alcohol

   ทารกในครรภไมสมบูรณ หรือ Growth retardation

 3. ระหวางคลอดใหเฝาระวังในกลุมเสี่ยงท้ังมารดาและทารก (Intrapartum Risk 

  factors)* เพือ่ Early diagnosis for early treatment เชน การทํา NST และหากพบ

  ภาวะเสี่ยง ใหทํา intrauterine resuscitation ที่มีประสิทธิภาพ

 4. เตรยีมทีม่คีวามพรอมสาํหรบัการทํา Effective neonatal resuscitation หลงัคลอด

  หากพบทารกท่ีมีภาวะพรองออกซิเจน

Training
 Education

   แพทย พยาบาล ผูดแูล หญงิตัง้ครรภ และทารก ควรมึการสือ่สาร และทบทวน

 ขั้นตอนระบบการดูแลเปนระยะ

 Practice

   จัดใหมี Format การลงขอมูล และการ ALERT ตรวจสอบอุปกรณใหพรอม

 ใชงานได

*Antepartum Risk Factors
Gestational age<36week, Oligohydramnios, Fetal hydrops, Gestational age >=41weeks, macrosomia, 
Preeclampsia or eclampsia, intrauterine growth restriction, Maternal hypertension, Significant fetal 
malformations or anomalies, No prenatal care, Multiple gestation Fetal, anemia, Polyhydramnios
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Monitoring
  มีการรายงาน high risk pregnancies และ birth asphyxia ใหผูที่เกี่ยวของทราบ

  เปนระยะ

  วิเคราะหขอมูล และทบทวนกระบวนการในการปรับปรุง แกไขสาเหตุของ Birth 

  Asphyxia หรือ intervention เชน การ Resuscitation วา success หรือ failure

  อัตราการเกิด Birth Asphyxia 

    Apgar Score ที่ 1 นาที 

    Apgar Score ที่ 7 นาที 

  อัตราทารกขาดออกชิเจนแรกคลอดและมีภาวะสมองพิการ

Pitfall
   การประสานงานรวมกนัในการประเมินและเตรียมความพรอมรวมกบัทีมสตูกิรรม

 และกุมารเวชกรรม

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดท่ี 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ

 ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 
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E 4: ER Safety

E 4.1: Effective Triage

Definition
   การคดัแยกหมายถึง (Triage) หมายถึง การประเมินเพ่ือจําแนกผูรบับรกิารและ

 จดัลาํดบัใหผูปวยฉกุเฉนิไดรบัการปฏิบติัการฉุกเฉินตามลาํดบัความเรงดวนทางการแพทย

 ฉุกเฉิน1

Goal
 เพิ่มประสิทธิภาพของการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉิน

Why
   พระราชบัญญตักิารแพทยฉกุเฉนิ  มาตรา 28 ขอ 1 กาํหนดใหหนวยปฏบิตักิาร 

 สถานพยาบาลและผูปฏิบัติการ ดําเนินการ ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให

 ผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน

   ระบบการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ

 ตองประกอบไปดวย 4 องคประกอบ 1. สามารถเขาใจไดงายและสามารถประยุกตใชได

 ไมซบัซอน (utility) 2.แมนยาํและเท่ียงตรง (validity) 3. มคีวามสอดคลองกนั (reliability)

 ระหวางผูประเมิน และ 4. ตองสามารถจําแนกผูปวยทีม่อีาการรุนแรงหรือเรงดวนไดอยาง

 รวดเร็ว เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีทันเวลา (safety and timely access)

Process
   Canadian Association of Emergency Physicians, Australian College 

 for Emergency Physician, Agency for Health Care Research and Quality, 

 สาํนกัการพยาบาล ไดเสนอแนวปฏิบตัใินการนาํระบบการคดัแยกและจัดลําดบัการบรบิาล 

 ณ หองฉุกเฉิน ดังนี้ 

 1) Triage System

   ใหใชเกณฑการคัดแยกแบบ 5 ระดับโดยควรอางอิงจากระบบการคัดแยกที่มี

   หลักฐานเชิงประจักษ ไดแก Canadian Triage and Acuity Scale(CTAS), 

   Emergency Severity Index(ESI), ATS(Australian Triage Scale), มาตรฐาน
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   การคดัแยกและจดัลาํดบัการบริบาล ณ หองฉุกเฉนิทีจ่ดัทาํโดยสถาบนัการแพทย

   ฉุกเฉินแหงชาติ หรือเกณฑที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพ (กําลังอยูในระหวางการ

   ดําเนินการ)

   บคุลากรทีท่าํหนาทีใ่นการคัดแยกตองไดรบัการฝกอบรมเปนอยางดี (well-trained) 

   จัดทําแนวปฏิบัติการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉิน (triage 

   policy and procedure)

   ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตควรไดรับการ triage ภายใน 4 นาที 

   ควรมีการกําหนดระยะเวลารอคอยแพทย (waiting time) แยกตามระดับการ

   คัดแยก

 2) Triage Process 

   ประเมินอาการเพื่อคัดกรองผูปวย (primary triage assessment) ดวยการเก็บ

   รวบรวมขอมูลอยางรวดเร็วและสัมพันธกับอาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาลทันทีที่

   ผูปวยมาถึงโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งอาการสําคัญที่คุกคามชีวิตผูปวย

   วเิคราะหขอมลูทีเ่กบ็รวบรวมได เพ่ือจาํแนกและจดัระดบัความเรงดวนของภาวะ

   ความเจ็บปวยของผูปวยแตละราย

   วนิจิฉยัและวางแผนใหการรกัษาพยาบาลบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีรวบรวมได ตามแนว

   ปฏิบัติของหนวยงาน

   ใหการชวยเหลือเบ้ืองตนในภาวะวิกฤตที่เปนอันตราย หรือเสี่ยงตอการเสียชีวิต

   ตามแนวปฏิบัติของหนวยงาน

   รายงาน/ใหขอมูลแพทยตามขั้นตอนการปฏิบัติของหนวยงาน เพื่อประโยชน

   ในการกําหนดวิธีการรักษาพยาบาลท่ีถูกตองแกผูปวย

   Triage เปน dynamic process ดังนั้นควรมีการทํา triage round คือผูรับ

   บริการที่รอแพทยตรวจควรไดรับการประเมินซํ้าในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือ

   เมื่อผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง

   มีการการบันทึกขอมูลการคัดแยก  ไดแก วันและเวลาท่ี triage, ชื่อบุคลากรท่ี 

   triage, อาการสําคัญ, ประวัติที่เกี่ยวของ, ผลการประเมินเบื้องตน, ระดับความ

   เรงดวน, การใหการดูแลเบือ้งตน, ถามกีารเปล่ียนระดบัความเรงดวนใหระบเุหตุผล

   มีการส่ือสารกับผูปวย โดยใชรูปแบบการส่ือสารแบบ “AIDET”   

    Acknowledge หมายถึง การสื่อสารที่แสดงออกใหผูปวยและญาติไดรับรูถึง

     การบริการที่ใสใจ ของโรงพยาบาล เชน ยิ้มรับ สบตา เชิญนั่ง 
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     Introduction หมายถึง แนะนําตัว สอบถามช่ือผูปวย เร่ิมตนดวยคําถาม

     ปลายเปด

    Duration หมายถึง แจงผลการจําแนกและจัดระดับความเรงดวนและระยะ

     เวลาที่รอกับผูปวย

    Explanation หมายถึง อธิบายรายละเอียดกับผูปวย เชน ขั้นตอนการรักษา 

     ผูปวยกําลังรออะไร อาการเปล่ียนแปลงท่ีผูปวยตองรีบแจง

    Thank you/Take care หมายถึง แสดงความเอาใจใส

 3) Triage Structure/Area/Information

   triage area ตองมองเห็นชัดเจนและเขาถึงไดทันที

   ขนาดของพ้ืนทีข่ึน้อยูกบัจาํนวนบคุลากรหองฉกุเฉินท่ีทาํหนาท่ี triage และจาํนวน

   ผูปวย

   คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร

   มีอุปกรณการแพทยและอุปกรณสํานักงานท่ีไดมาตรฐาน 

   ควรมีระบบเทคโนโลยีที่ชวยในการคัดแยกและบันทึกขอมูลการคัดแยก

Training
 บุคลากรหองฉุกเฉินที่มีหนาที่ในการคัดแยกควรไดรับการฝกอบรมดังนี้

 1) วิธีปฏิบัติการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉิน

 2) สื่อสารกับผูปวย โดยใชรูปแบบการสื่อสารแบบ “AIDET”  

 3) การประเมินประสิทธิภาพการคัดแยกและการทํา triage audit

Monitoring
 1) การเก็บขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการคัดแยก เชน จํานวนผูรับบริการ 

  (ER visit) แยกตามระดับการคัดแยก, ระยะเวลารอคอยแพทย (waiting time) 

  แยกตามระดับการคัดแยก, ระยะเวลาในหองฉุกเฉิน (Length of Stay) แยกตามระดับ

  การคดัแยก,อตัราการรับเปนผูปวยใน (Admission rates) แยกตามระดับการคดัแยก

 2) ทํา triage audit ในกรณีดังตอไปน้ี undertrige, overtriage, ผูปวยเสียชีวิตในหอง

  ฉกุเฉนิ,triage level 4 และ 5 ที ่admit, ผูปวยทีไ่มรอแพทยตรวจ, delay diagnosis 

  and delay treatment ในผูปวย fasttrack, length of stay เกินเวลาที่กําหนด

 3) ตัวชี้วัด

   undertrige นอยกวารอยละ 5



Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 173

 overtriage นอยกวารอยละ 15

 ระยะเวลารอคอยแพทยแยกตามระดับการคัดแยก

Pitfall
 undertriage ในผูปวยกลุมเฉพาะ เชน เด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยจิตเวช เปนตน

 ขาดการประเมินซํ้า ขาดการส่ือสารกับผูปวยและญาติ

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสุขภาพ ฉบบัท่ี 4 ตอนท่ี III หมวดท่ี 1 การเขาถงึและเขารบับริการ (ACN) ขอยอย 

 (3)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

E 4.2: Effective Diagnosis and Initial Management of Highrisk 
Presentation

Definition
 1.  การวินจิฉยัผดิพลาด (Diagnostic Error) หมายถงึ การไมสามารถอธบิายปญหาสขุภาพ

  ของผูปวยไดอยางถูกตองและทันเวลา หรือ การไมสามารถส่ือสารและอธิบายปญหา

  ดังกลาวได

 2.  อาการ/อาการแสดง/โรคท่ีมคีวามเสีย่งสงูในหองฉุกเฉนิ หมายถงึ อาการ/อาการแสดง/

  โรคที่มีโอกาสเกิดการวินิจฉัยผิดพลาดสูงในหองฉุกเฉิน ประกอบไปดวย 25 อาการ/
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  อาการแสดง/โรค ไดแก chest pain, acute coronary syndrome, pulmonary 

  embolism, thoracic aortic dissection, acute abdominal pain, abdominal 

  aortic aneurysm, appendicitis, headache, subarachnoid hemorrhage, 

  stroke, meningitis, pediatric fever, airway, trauma, traumatic brain injury, 

  spinal injury, wound, fractures, testicular torsion, ectopic pregnancy, 

  sepsis, necrotizing fasciitis, upper GI hemorrhage, pneumonia

Goal
   ลดความผิดพลาด/ลาชาในการวินิจฉัยผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดง/โรคที่มี

 ความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน

Why
   การวนิจิฉยัผดิพลาด (Diagnostic Error) เปนความเสีย่งสําคญัทีพ่บบอยในสถาน

 พยาบาล โดยเฉพาะหองฉุกเฉิน จากการประมาณการพบวา 1 ใน 10 ของการวินิจฉัยมี

 แนวโนมผดิพลาด และในทุก 1000 ครัง้ บรกิารผูปวยนอกจะมีความเส่ียงตอการวนิจิฉยัผิด 

 นอกจากน้ันมีการประเมินวาการวินิจฉัยผิดพลาดเกี่ยวของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐ

 อเมรกิา 40,000 ถงึ 80,000 รายตอป จากการศึกษาของขอมลู 4 บรษิทัประกัน ประเทศ

 สหรัฐอเมริกา พบวา 79 จาก 122 malpractices หรือประมาณ 65% ในหองฉุกเฉิน

 เกี่ยวของกับการวินิจฉัยผิดพลาด ขั้นตอนที่ผิดพลาดไดแก 

 1) การสงตรวจหองปฏิบัติการไมถูกตอง (56%) 

 2) การซกัประวัติและตรวจรางที่ไมเหมาะสม (42%) 

 3) การแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ไมถูกตอง (37%) 

 4) การไมไดสงปรึกษา/รับปรึกษาโดยผูเช่ียวชาญ (33%) 

 สวนสาเหตุความผิดพลาดเกิดจาก 1) องคประกอบดานความคิด (Cognitive Factors) 

 96%  2) ปจจัยดานผูปวย 34% 3) ขาดการแนะนําโดยผูเชี่ยวชาญ 30% 4) การส่ือสาร

 และสงตอขอมูลที่ไมเหมาะสม 24% 5) ภาระงานท่ีมากเกินไป 23%

Process
 การจัดทําแนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน

 1. มกีารระบุผูปวยกลุมอาการ/โรคท่ีมคีวามเสีย่งสงูในหองฉุกเฉินและมกีารจดัทาํแนวทาง

  ในการวินิจฉัยโรคในกลุมอาการ/อาการแสดงท่ีมีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉินรวมกัน 
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  1.1.  การคนหาและระบุกลุมอาการ/อาการแสดงท่ีมีความเสี่ยงสูง กําหนดไดจาก

    1.1.1. American College of Emergency Physician ไดกําหนด 25 กลุม

       อาการ/โรคท่ีมคีวามเสีย่งสงูในหองฉกุเฉนิทีเ่ปนสาเหตุใหเกดิการวินจิฉยั

       ที่ผิดพลาด

    1.1.2. ทบทวนความสอดคลองการวินจิฉัยระหวางหองฉุกเฉนิกบัหอผูปวยหรอื

       การวินิจฉัยเมื่อผูปวยจําหนาย (Emergency Diagnosis vs. Final 

       Diagnosis)

    1.1.3. ใช trigger tool เพื่อคนหาเวชระเบียนท่ีมีโอกาสพบเหตุการณไมพึง

       ประสงคนํามาทบทวนวามีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้นหรือไม และ

       เหตุการณดังกลาวเก่ียวของกับ Diagnostic Error หรือไม โดย trigger 

       ที่แนะนํา เชน การเสียชีวิตท่ีหองฉุกเฉิน,ผูปวยท่ีเสียชีวิต ภายใน 24 

       ชั่วโมง, unplanned ICU ภายใน 6 ชั่วโมง,ผูปวยกลุม fasttrack ที่มี

       delay treatment, ผูปวย admit ทีอ่ยูในหองฉุกเฉิน มากกวา 2 ชัว่โมง, 

       ผูปวยท่ีกลับมารักษาซ้ําที่หองฉุกเฉินภายใน 48 ชั่วโมง (ER revisit in 

       48 hour) เปนตน

 2. จัดทําแนวทางในการวินิจฉัยโรคในกลุมอาการ/อาการแสดงท่ีมีความเสี่ยงสูงในหอง

  ฉุกเฉินรวมกัน 

  2.1.1. จัดทํารายการ Life-threatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed 

    Diagnosis ในกลุมอาการ/อาการแสดงท่ีมีความเส่ียงสูง เชน เจ็บหนาอก 

    (chest pain) Life-Threatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed 

    Diagnosis ไดแก acute myocardial infarction, acute pulmonary 

    embolism, thoracic aortic aneurysm เปนตน

  2.1.2. กําหนด Red Flag (early warning symptom/sign) ที่ตองซักประวัติ 

    ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือคนหาวาผูปวยมีภาวะ Life-

    threatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed Diagnosis หรือไม เพื่อ

    วินิจฉัยแยกโรคกลุมดังกลาว

  2.1.3. ใช evidence-base clinical decision rule, clinical pathway ในการ

    วินิจฉัยโรคในกลุมอาการ/อาการแสดงท่ีมีความเสี่ยงสูง

 3. การสงตรวจและผลตรวจทางหองปฏบิตักิาร และ X-ray ตองสามารถรายงานผลและ

  เขาถึงในเวลาที่เหมาะสม ในผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดงท่ีมีความเสี่ยงสูง
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  3.1. กาํหนดการสงตรวจทางหองปฏบิตักิาร และ X-ray ทีจ่าํเปนในผูปวยกลุมอาการ/

    อาการแสดงท่ีมีความเสี่ยงสูง

  3.2. กาํหนดระยะเวลาในการสงตรวจและระยะเวลาในการรายงานผลตรวจทางหอง

    ปฏิบัติการและ X-ray

  3.3. ใช point-of-care testing (POCT) ทีเ่ชือ่ถือไดและเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ

    ภาพในการวินิจฉัย เชน ultrasound, POCT-lab  

  3.4. มกีารสือ่สารกนัระหวางทมีสหวชิาชพีในหองฉุกเฉนิกบัทมีสหสาขาวิชาชพีหอง

    ปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพและในเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนด เชน 

    การจัดทําแนวทางการรายงานผล critical lab

 4. มีระบบใหคําปรึกษา/ระบบสงตอ ในผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดงท่ีมีความเสี่ยงสูง

 5. บนัทกึขอมลูทางคลนิกิ ความนาเช่ือถอืของขอมลู การวินจิฉยัแยกโรค (รวมถงึสาเหตุ

  ทีว่นิจิฉยั หรอื rule-out) และแผนการรักษา รวมถงึแผนการจําหนายจากหองฉกุเฉิน

 6. ทบทวนการวินิจฉัย ประเมินสัญญาณชีพ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการกอนจําหนาย

  จากหองฉุกเฉิน

 การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉยัโรค

 1. สงเสรมิใหผูปวยและญาตมิสีวนรวมและใหขอมลูสะทอนกลบั (feedback) ในกระบวน

  การวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน

 2. สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการวินิจฉัยโรคท่ีเหมาะสม เชน การลดผูปวยไมฉุกเฉิน

  ในหองฉุกเฉิน

 3. เสริมพลังใหบุคลากรในหองฉุกเฉินมีสวนรวมในการปรับปรุงการวินิจฉัยโรค เชน 

  การติดตามการทุเลาของอาการหรืออาการใหมที่เกิดขึ้น การติดตามใหมั่นใจวามี

  การตรวจทางหองปฏิบัติการ การอํานวยความสะดวกในการส่ือสารระหวางผูปวย

  กับแพทย

 4. ใชเทคโนโลยีที่สนับสนุนการตัดสินใจ เชน clinical decision support system, 

  electronic medical record (EMR), electronic guideline เปนตน

 การจัดการในระดับบุคคล

 1. ทีมบุคลากรตองตระหนักถึงความเส่ียง (situation awareness) ที่อาจจะเกิดขึ้น

  ในการวินิจฉัยและการรักษาเบ้ืองตน ในผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดง/โรคที่มี

  ความเสี่ยงสูง โดยสนับสนุนใหมีกระบวนการคิด (critical thinking process) ดังนี้
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  1.1. ผูปวยมีแนวโนมจะเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียหนาที่ของอวัยวะหรือไม่ 

    โดยประเมินจาก primary survey (airway, breathing, circulation, 

    disability, external)

  1.2. ผูปวยจาํเปนตองไดรบัการ resuscitation หรอืไดรบัการ stabilization หรอืไม

  1.3. อาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเส่ียงสูงเกิดจากสาเหตุที่อาจจะทําใหอันตราย

    หรือรุนแรงถึงชีวิตหรือไม (potential serious causes) หรือ Must-Not-

    Missed

  1.4. อาการ/อาการแสดง/โรคท่ีมีความเสี่ยงสูงเปนจากสาเหตุอื่นหรือไม หรือ

    ถามตนเองวามีภาวะหรือโรคอะไรที่ยังไมไดนึกถึงหรือไม (Is that all there is?) 

    ควบคูไปกับการจัดลําดับ (prioritization) และวินิจฉัยแยกโรค (differential 

    diagnosis) ดวยเสมอ

  1.5. มีการรักษาท่ีสามารถชวยในการวินิจฉัยโรคหรือสามารถแยกโรคไดหรือไม 

    (therapeutic diagnosis)

  1.6. สามารถวินิจฉัยโรคในหองฉุกเฉินไดหรือไม กรณีที่ยังไมสามารถวินิจฉัยได 

    ต้องมั่นใจวาผูปวยรายนั้นไมมีภาวะฉุกเฉินหรือภาวะคุกคามชีวิต และสงตอ

    ขอมูลกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการดูแลท่ีตอเนื่อง

  1.7. อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่คีวามเส่ียงสงูจาํเปนตองไดรบัการรักษาในโรงพยาบาล

    หรือไม ถาจําเปนควรจะรับไวในแผนกใด

  1.8. ถาไมจําเปนตองรับไวในโรงพยาบาล ผูปวยปลอดภัยและสามารถจําหนาย

    กลับบานไดหรือไม

Training
 1. แนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน

 2. Critical Thinking in Emergency Room

 3. การส่ือสารกับญาติและผูปวยในหองฉุกเฉิน

Monitoring
 1.   รอยละการปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเส่ียงสูง

  ในหองฉุกเฉิน

 2.  รอยละความสอดคลองการวินิจฉัยที่หองฉุกเฉินกับการวินิจฉัยสุดทายในผูปวยวิกฤต

  ฉุกเฉิน
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 3.  อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บรกิารสุขภาพ ฉบบัท่ี 4 ตอนที ่III หมวดที ่2 การประเมินผูปวย (ASM) ค.การวนิจิโรค (4)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

E 4.3: Effective Teamwork and Communication

Definition
   ทมี (team) หมายถงึบคุคล 2 คน หรอืมากกวา ทีม่คีวามรูและทกัษะปฏบิตังิาน

 รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางแผนไวรวมกัน

Goal
   เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีม (teamwork) และการส่ือสารในหอง

 ฉุกเฉิน (communication)

Why
   การทํางานเปนทีม (teamwork) และการส่ือสารเปนปจจัยสําคัญ (critical 

 factors) ทีเ่กีย่วของกบัเหตกุารณไมพงึประสงค จากการศึกษาในชวงป ค.ศ. 1995-2003 

 โดย Joint Commission พบวาการสื่อสารเปนสาเหตุหลักของเหตุการณไมพึงประสงค 

 70% ของเหตุการณไมพึงประสงค จากการวิจัยพบวา การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

 เปนทมีและการส่ือสารในหองฉกุเฉนิสามารถลดอุบตักิารณการเกิดเหตกุารณไมพงึประสงค 

 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยและเพิ่มทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการทํางานเปนทีม
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Process
 1. Team Strategies to Enhance Performance and Patient Safety (Team

  STEPPS  ) เปนเครือ่งมอืท่ีมหีลกัฐานเชงิประจักษ (evidence-based set of tools) 

  มเีปาประสงคในการเพ่ิมความปลอดภัยผูปวย ลดความผิดพลาดทางคลนิกิ (clinical 

  error) เพิม่ความพงึพอใจของผูรบับรกิารและบคุลากร โดยมุงเนนการเพ่ิมประสทิธภิาพ

  การทํางานเปนทีมและการส่ือสารระหวางบุคลากรการแพทย

 2. ใชหลักการพื้นฐาน 5 ขอคือ 1) โครงสรางและสมาชิกในทีม (team structure) 2) 

  การส่ือสาร (communication) 3) ภาวะผูนาํ (leadership) 4) การติดตามสถานการณ 

  (Situation Monitoring) 5) การชวยเหลือกันภายในทีม (mutual support) 

 3. โครงสรางและสมาชิกตองประกอบไปดวยทีมในหองฉุกเฉินและทีมอื่นที่เกี่ยวของ

  ในการสรางความปลอดภัยของผูปวย 1) ทมีใหการรักษา (core team) คอืทมีแพทย

  และพยาบาลหองฉุกเฉิน และทีมจากแผนอื่น เชน อายุรกรรม ศัลยกรรม เปนตน 

  2) ทมีประสานงาน เชน nurse coordinator 3) ทมีสนบัสนนุบรกิาร เชน ทมี X-ray/

  lab เปนตน 4) ทีมธุรการ

 4. ใชการสื่อสารที่เปนรูปแบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ

   ISBAR (Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation) 

   ใชในกรณีสื่อสารขอมูลผูปวยที่สําคัญและเรงดวน จําเปนตองไดรับการดูแลทันที

   Call-Out ใชกรณีจะสื่อสารขอมูลที่สําคัญและวิกฤต (critical information) 

   ทําใหสมาชิกในทีมรับทราบสถานการณพรอมกัน และสมาชิกในทีม 

   Check-Back ใชกรณีที่ตองการตรวจสอบและยืนยันขอมูล 

   I PASS the BATON (Introduction, Patient, Assessment, Situation, Safety 

   Concern the Background, Actions, Timing, Ownership, Next) ใชในการ

   สงเวรหรือการสงตอขอมูลผูปวย 

 5. หัวหนาทีมควรมีการ brief สมาชิกในทีมเก่ียวกับแผนและวิธีการรักษา ใช huddle 

  เม่ือตองการเปล่ียนแผนและเปาหมายการรักษา ใช debrief เมื่อตองการทบทวน

  ผลการปฏิบัติงาน

 6. มีกระบวนการติดตามสถานการณ (situation monitoring) โดยติดตามการทํางาน

  และประสิทธิภาพของสมาชิกแตละคนในทีม และ ประสิทธิภาพการรักษา สนับสนุน

  ใหใช tools and strategies ดังนี้
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   STEP (Status of Patient, Team members, Environment, Progress 

   Toward Goal)

   Cross Monitoring คือการตรวจสอบการทํางานซ่ึงกันและกัน ซึ่งจะทําใหลด 

   error ที่อาจจะเกิดขึ้นได

   I’M SAFE checklist เปนการประเมินตนเองของสมาชิกในทีม เพื่อประเมิน

   ความพรอมในการปฏิบตังิาน (Illness, Medication, Stress, Alcohol, Fatigue, 

   Emotion)

 7. การชวยเหลือกนัภายในทีม (mutual support) สนบัสนนุใหใช tools and strategies 

  ดังน้ี

   Task Assistance คือ การชวยเหลือกันในการปฏิบัติงาน 

   Feedback มีการใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทีม 

   Advocacy and Assertion คอืเสนอแนะเม่ือความเห็นและแผนการรักษาไมตรงกัน

   The two-challenge rules ใชในกรณทีีต่องการเตือนใหสมาชกิในทมีหยดุกจิกรรม

   ที่รูสึกวาไมปลอดภัย

   1.  CUS (Concern, Uncomfortable, Safety) ใชกรณทีีต่องการเตือนและสราง

     ความตระหนักใหสมาชิกหยุดทํากิจกรรมที่อาจจะไมปลอดภัย เชน “ฉันรูสึก

     กังวลใจ (I’m Concern)”, “ฉนัรูสกึไมสบายใจ …. (I’m Uncomfortable)”, 

     “ฉันรูสึกวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัย …. Safety Issue)” 

   2.  DESC script ใชในกรณีที่แกปญหาความเห็นไมตรงกันของสมาชิกในทีม 

     (Describe, Express, Suggest, Consequence) 

 8. มีการพัฒนา resuscitation team หรือ fasttrack team เชน trauma team, 

  CPR team เปนตน โดยใชแนวคดิและเครือ่งมอื TeamSTEPPS   (Team Strategies 

  and Tools to Enhance Performance and Patient Safety)

 9. มีการฝกซอม (drill) การดูแลผูปวยเปนทีม

Training
 1. อบรมการดูแลผูปวยฉุกเฉินแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ TeamSTEPPS

 2. อบรมเทคนิคการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ
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Monitoring
 1. Team Assessment Questionnaire

 2. Team Performance Observation Tool

Pitfall
  การสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ

  การมอบหมายงานไมชัดเจน

  มีความขัดแยงกันภายในทีม

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.1 การดูแลท่ัวไป (PCD.1) (5)

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

E 4.4: Effective Patient Flow

Definition
   Patient Flow หมายถึง หมายถึงกระบวนการไหลของผูปวยในแตละจุดบริการ

 ภายในสถาน บรกิารสขุภาพ ดงันัน้ patient flow ในหองฉกุเฉนิหมายถึงกระบวนการไหล

 ของผูปวยตั้งแตมาถึงหองฉุกเฉิน (door) ผานกระบวนการดูแลรักษา (care process) 

 จนถึงผูปวยออกจากหองฉุกเฉิน (departure)

Goal
 เพิ่มประสิทธิภาพ patient flow



à»‡ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2561182

Why
   Emergency Room Crowding หรือภาวะหองฉุกเฉินแออัดเปนปญหาที่สําคัญ

 ของหองฉกุเฉนิทัว่โลก ในประเทศไทยมีการใชบรกิารหองฉุกเฉินประมาณ 35 ลานครัง้/ป 

 คิดเปน 458:1000 ประชากร โดยมากกวา 60% เปนผูปวยกลุมไมฉุกเฉิน ที่สามารถให

 การรักษาที่หนวยบริการอ่ืนได เชน OPD เปนตน เมื่อเทียบกับอัตรากําลังแพทยและ

 พยาบาลท่ีไมเพยีงพอตอการบรกิาร ทาํใหเกดิภาวะหองฉกุเฉินแออดั สงผลตอผูปวยฉกุเฉิน 

 ไดรับการรักษาท่ีลาชา 

   หองฉกุเฉนิแออดั หมายถงึการทีจ่าํนวนผูปวยในหองฉกุเฉนิมมีากกวาความสามารถ

 ในการ ใหบริการ ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

      ภาวะหองฉุกเฉินแออัด (ER crowding) สงผลใหคุณภาพลดลง คาใชจายบริการ

 สูงขึ้น และความพึงพอใจของผูใชบริการลดลง 

       แนวทางในการลดภาวะหองฉุกเฉินแออัดที่ Institute for Healthcare 

 Improvement, the Joint Commission และ Institute of Medicine แนะนําคือ

 การเพิ่มประสิทธิภาพ flow ของผูปวยในหองฉุกเฉินและโรงพยาบาล

Process
 กลยุทธเชิงนโยบาย

 1.  กําหนดใหภาวะหองฉุกเฉินลนเปนวาระสําคัญและเรงดวน

 2.  มาตรการดานกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

 3.  สรางความรอบรูดานสขุภาพการเจ็บปวยฉกุเฉนิสาํหรบัประชาชน (health literacy)

 กลยุทธสําหรับผูบริหารโรงพยาบาล

 1. กําหนดนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ patient flow เพื่อลดภาวะความแออัดในหอง

  ฉุกเฉิน

 2. จัดทําแผนยุทธศาสตรและ action plan เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ patient flow

 3. จัดตั้ง patient flow team หรือคณะกรรมการอ่ืนที่เทียบเทา ซึ่งควรประกอบดวย 

  ผูบรหิารโรงพยาบาล ผูบรหิารหองฉกุเฉิน แพทย พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในหองฉุกเฉิน 

  หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน lab ,X-ray, หอผูปวย

 4. กําหนดนโยบาย 2-4 hour target คือ กําหนดใหผูปวยท่ี admit อยูในหองฉุกเฉิน 

  (ไมรวมถึงหองสังเกตอาการระยะส้ัน) ไมเกิน 2-4 ชั่วโมงขึ้นอยูกับโรงพยาบาล 

 5. สนับสนุนใหมีการ redesign process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ patient flow 
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 6. สนับสนุนทรัพยากรใหเหมาะสมระหวาง capacity ในหองฉุกเฉิน กับ demand

 7. สนบัสนนุใหมกีารเปด OPD นอกเวลา ใหเหมาะสมกับจาํนวนผูเขารบับรกิารในแตละ

  ชวงเวลา โดยสามารถวิเคราะหจากจํานวนของกลุมไมฉุกเฉิน

 8. กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ patient flow เปนตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

 9. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพ patient flow

 กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพ Patient Flow ในหองฉุกเฉิน

 1. วิเคราะหขอมูล หากระบวนการท่ีเปนคอขวด (bottleneck) และหาสาเหตุที่ทําให

  เกิดภาวะหองฉุกเฉนิแออดั โดยใช “The input-throughput-output conceptual 

  model of ED crowding” 

  1.1. โรงพยาบาลควรลด input หมายถึงการลดจํานวนผูปวยท่ีมาใชบริการท่ี ER 

    โดยมีกลยุทธดังนี้

    1.1.1. ลดการเกิดภาวะฉุกเฉินในผูปวยโรคเรื้อรัง 

    1.1.2. ลดการ readmission

    1.1.3. ลดการ admit ผูปวยกลุม end-of-life และ palliative care 

    1.1.4.  ลดการใชบรกิารในผูปวยไมฉกุเฉนิ โดยเชือ่มโยงกบังานปฐมภูม ิการเปด 

        OPD นอกเวลา การเปด urgent/minor injury clinic เปนตน

  1.2. เพิ่ม throughput หมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในหองฉุกเฉิน 

    โดยใช Lean หรือ Six-Sigma และระบบและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เปนเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งกระบวนการในหองฉุกเฉินจะแบงเปน

    1.2.1. ระยะท่ี 1: Door to Doctor เปนระยะต้ังแตผูปวยมาหองฉุกเฉินจน

       แพทยตรวจ คอขวดของกระบวนการน้ีมักเกิดจากการคัดแยก (triage) 

       ไมทัน หรือแพทยตรวจไมทัน ตัวอยางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

       ระยะ Door to Doctor 

     quick triage 

     doctor at triage มีแพทยมาชวย triage 

     split flow คอืเมือ่ triage แลวแบงผูปวยเปน 2 กลุมคอื มแีนวโนม

        จะ admit กับมีแนวโนมจะ discharge

     triage initiate protocol คอื ใหบคุลากรท่ี triage สามารถประเมิน

        และสง lab/X-ray เบื้องตนตาม protocol ของแตละโรงพยาบาล
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    1.2.2. ระยะที่ 2: Doctor to Disposition เปนระยะตั้งแตแพทยตรวจจนถึง

       ใหการรกัษา พรอมทีจ่ะจาํหนายผูปวย คอขวดของกระบวนการน้ีมกัเกิด

       จากกระบวนการ investigation เชน รอผล lab/X-ray และรอกระบวน

       การปรึกษาผูเช่ียวชาญ ตัวอยางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการระยะ 

       Door to Disposition

    guideline/protocol/standing order 

     ใช point of care testing เชน POCT lab, ultrasound, X-ray 

        เพื่อลดระยะเวลาในการรอ lab

     team-based management เชน trauma team, stroke team, 

        STEMI team เปนตน สามารถ activate ทมี เพ่ือลดระยะเวลาการ

        ปรึกษาผูเช่ียวชาญ

     electronic medical record 

  1.3. เพิม่ประสิทธภิาพ output หมายถึง เปนระยะตัง้แตแพทยจาํหนายผูปวยจนถึง

    ผูปวยออกจากหองฉุกเฉิน disposition to departure ดังนั้นคือการเพ่ิม

    ประสทิธภิาพในการจําหนายผูปวยออกจากหองฉกุเฉนิ โดยเฉพาะผูปวยทีต่อง 

    admit คอขวดของกระบวนการน้ีคือเตียงหอผูปวยในเต็มหรือยังไมพรอมรับ

    คนไข (bed block) หรือ refer ไมได เปนตน

 2. วางแผนการพัฒนารวมกันระหวางหองฉุกเฉิน หอง lab/X-ray หอผูปวยในและ

  โรงพยาบาล โดยเลือกกระบวนการคอขวดท่ีสงผลตอ patient flow ซึ่งโดยปกติ

  มักเปน triage , bed block,และรอผล investigation

 3. ใช Lean และ/หรอื Six Sigma และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่งมอืในการพัฒนา

 4. กํากับ ประเมิน ติดตามผล

Training
 1. ภาวะหองฉกุเฉนิลน และ “The input-throughput-output conceptual model 

  of ED crowding” 

 2. Lean Flow และ Six-Sigma

Monitoring
 1.  ระยะเวลารอคอยแพทยตรวจ

 2.  รอยละของผูปวย admit ที่มีระยะเวลาในหองฉุกเฉินมากกวา 2 ชั่วโมง 
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 3.  รอยละของผูปวยกลับบาน ที่มีระยะเวลาในหองฉุกเฉินมากกวา 4 ชั่วโมง

Pitfall
  นโยบายไมชัดเจนและขาดการสนับสนุนระดับนโยบาย

  ขอมูลไมชัดเจน

  ไมไดวิเคราะหหาสาเหตุที่เปนคอขวด (bottleneck)

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ I หมวดที่ 6 ขอ 6.1 กระบวนการ ก.การออกแบบบริการ

 และกระบวนการ ข.การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 

 

E 4.5: Effective Hospital Preparedness for Emergencies

Definition
   ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 สาธารณภัย 

 หมายถงึ อคัคภียั วาตภยั อทุกภัย ภยัแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาด

 สตัวนํา้ การระบาดของศัตรพูชื ตลอดจนภัยอืน่ ๆ อนัมผีลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิด

 จากธรรมชาติ มผีูทาํใหเกดิขึน้ อบุตัเิหตุ หรอืเหตุอืน่ใด ซึง่กอใหเกดิอนัตรายแกชวีติรางกาย

 ของประชาชนหรือความเสยีหาย แกทรพัยสนิของประชาชนหรือของรฐั และใหหมายความ

 รวมถึงภัยทางอากาศและ การกอวนิาศกรรมดวย แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 แหงชาติไดกําหนดขอบเขตสาธารณภัยไวดังนี้ 1) ดานสาธารณภัย 14 ประเภทภัย 

 2) ดานความมั่นคงประกอบดวย 4 ประเภทภัย
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Goal
 เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาล

Why
   ประเทศไทยมีความเส่ียงตอภาวะฉกุเฉนิและสาธารณภัย เชน ภาวะอทุกภยั วาตภยั 

 ภยัแลง ภยัจากดนิโคลนถลม แผนดนิไหวและสึนาม ิอคัคภียั ภยัจากไฟปาและหมอกควัน 

 โรคระบาดและภัยจากคมนาคม เปนตน  สถานพยาบาลหรอืโรงพยาบาลมบีทบาทในการ

 ใหการรักษาผูปวยจากโรคและภัยสุขภาพ ในอีกดานโรงพยาบาลอาจจะเปนหนวยงาน

 ที่ประสบภัย เชน เกิดอัคคีภัย ไฟดับ นํ้าทวม หรือภาวะโรคระบาด เปนตน ดังนั้นการ

 เตรียมความพรอมการจัดการสาธารณภัยของโรงพยาบาลจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง 

 โดยเปาหมายมีดังนี้ 1) ลดความเส่ียงของภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาล 

 2) การจัดการภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ 3) การเพิ่ม

 ประสิทธิภาพการฟนฟู (Build Back Better)

Process
 ระยะกอนเกิดภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย

 1. จดัตัง้คณะกรรมการการเตรียมความพรอมรบัภาวะฉุกเฉิน (Hospital Preparedness 

  for Emergencies Committee) 

 2. คนหาและประเมินความเสี่ยงในการเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน โดยใชเกณฑ 

  Hospital Safety Index หรือเกณฑที่เปนมาตรฐาน

 3. จัดทําแผนการเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉินระดับโรงพยาบาลตามความเส่ียง

  ที่ประเมินได

  3.1. จดัทําผงับัญชาการเหตกุารณระดบัโรงพยาบาล (Hospital Incident Command 

    System) 

  3.2. จดัทํา Job Action Sheet

   3.3. รวบรวมศักยภาพขอมลูศกัยภาพโรงพยาบาลท่ีสาํคญั เชน จาํนวนเตียง จาํนวน

    เครื่องชวยหายใจ เปนตน

  3.4. แผนในการใหขอมูลกับประชาชนและผูสื่อขาว (Planning for Public 

    Information)

  3.5. แผนความปลอดภัยของโรงพยาบาล (Hospital Security) 
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  3.6. แผนดาน Logistic ประกอบดวย

    3.6.1. ระบบการส่ือสารภายในและภายนอกโรงพยาบาล

    3.6.2. การเคลื่อนยายผูปวยภายในและสงผูปวยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน

    3.6.3. คลังวัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑการแพทย ยา 

    3.6.4. อัตรากําลัง ทั้งท่ีเกี่ยวกับดานการแพทยและดานอื่น ๆ

    3.6.5. การเงินและการคลัง

  3.7. แผนสวนการปฏิบัติการ (Operation Section)

    3.7.1. จัดทําแผนการปฏิบัติการและประคองกิจการ ระดับโรงพยาบาลและ

      หนวยงานทุกหนวยงาน โดยกําหนดตามระดับความรุนแรงของภาวะ

      ฉกุเฉินที่เกิดขึ้น

  3.8. แผนอพยพผูปวย (Hospital evacuation plan)

 4. มีการซอมแผนทั้งแบบ Table-top exercise และ Field exercise 

 ระยะเกิดภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย

 1. ประเมินสถานการณและประกาศใชแผน (Activation)

 2. ประเมินความตองการดานการแพทย (Health Need Analysis)

 3. จดัตัง้ศนูยปฏบิติัการฉกุเฉฉินทางการแพทยระดับโรงพยาบาล (Hospital Emergency 

  Operation Center)

 4. ผูอํานวยการหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายตองสั่งการใหปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว 

  โดยกําหนดผูรับผิดชอบตามผัง Hospital Incident Command System

 5. วางแผนและเปาหมาย (Strategic Planning) ในการเผชิญภาวะฉกุเฉนิและสาธารณภัย

 6. ประกาศยุติการเผชิญเหตุ (Deactivation) กรณีที่ประเมินสถานการณแลวมั่นใจวา

  ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยสามารถควบคุมได

 ระยะฟนฟู

 1. Debrief หรือ After Action Review

 2. ประเมินความตองการดานการแพทยหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need 

  Assessment)

 3. ฟนฟูดานการบริการ อาคาร สถานที่ ที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back 

  Better and Safer)

 4. นําขอเสนอจาก Debrief หรือ After Action Review มาปรับปรุงแผน
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Training
 1. อบรมหลักสูตร Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE)

 2. อบรมหลกัสตูรการจัดทําแผนเตรยีมความพรอมรบัภาวะฉุกเฉิน แผนประคองกิจการ 

  แผนอพยพผูปวย

 3. การซอมแผนทั้งแบบ Table-top exercise และ Field exercise

Monitoring
 1. แผนเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน แผนประคองกิจการ แผนอพยพผูปวย

 2. มีการซอมแผนทั้งแบบ Table-top exercise และ Field exercise

Pitfall
 กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล ขอผิดพลาดท่ีพบบอยไดแก

 1. Ineffective command & control คอืการตดัสนิใจและการสัง่การไมมปีระสทิธภิาพ

 2. Ineffective coordination คอืการประสานงานระหวางหนวยงานภายในโรงพยาบาล

  และภายนอกโรงพยาบาลไมมีประสิทธิภาพ

 3. Ineffective communication คอืการชองทางการส่ือสาร และแนวทางการ รวมถงึ

  อุปกรณในการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ

 4. Ineffective information คือ ขอมูลไมครบถวน ขอมูลสถานการณไมนาเชื่อถือ

มาตรฐาน HA
   การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

 บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ตอนที่ I หมวดที่ 6 ขอ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

 (OPT.2) ข.การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

Reference
 สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference) 
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บรรณาธิการและผูเรียบเรียง
บรรณาธิการ
พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

กองบรรณาธิการ
นางวราภรณ  สักกะโต สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

นางพัทธนันท  คงชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

ดร.นารีรัตน  ผุดผอง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

ผูเรียบเรียง
 1. ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ดานชัยวิจิตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 3. พญ.ประนอม คําเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขดานพัฒนา

    การแพทย

 4. นพ.อนุวัฒน  ศุภชุติกุล ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพ

    สถานพยาบาล

 5. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร  โรจนนินทร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 6. ศ.นพ.สมรัตน  จารุลักษณานันท คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 7. รศ.คลินิก พญ.วารุณี  จินารัตน สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 8. รศ.นพ.ไชยรัตน  เพิ่มพิกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 9. รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา  ศานติยานนท คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 10. ศ.ดร.อะเคื้อ  อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 11. ผศ.นพ.กําธร  มาลาธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

 12. ผศ.นพ.ตรีภพ  เลิศบรรณพงษ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 13. ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 14. ผศ.ศิริพร พุทธรังษี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

    สภากาชาดไทย

 15. นท.หญิง พญ.อุบลวัณณ  จรูญเรืองฤทธ์ิ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

 16. นางนุชจรีย  จังวนิชชา รพ.บํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล

 17. นพ.พรเทพ  เปรมโยธิน  อิสระ

 18. พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพนัธ สภาการพยาบาล

 19. นางสาวเรวดี  ศิรินคร อิสระ

 20. ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล รพ.สมุทรสาคร

 21. ภญ.วิมล อนันตสกุลวัฒน ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

 22. รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 23. นพ.สุพรรณ  ศรีธรรมมา อิสระ

 24. พญ.อัจฉรา  ละอองนวลพานิช รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

 25. นพ.พัฒธพงษ  ประชาสันติกลุ  รพ.เจาพระยายมราช 

 26. รศ.นพ.นิรันดร วรรณประภา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 27. นพ.ชาติชาย คลายสุบรรณ รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

 28. นพ.รัฐภูมิ  ชามภูนท รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

 

  



Ê¶ÒºÑ¹ÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ (Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
88/39 อาคารสุขภาพแหงชาติ ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถ.ติวานนท 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2832 9400 โทรสาร 0 2832 9540  www.ha.or.th
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