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คานา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีเป้ าหมายสาคัญในมิตคิ ุณภาพเรือ่ งความ
ปลอดภัย องค์การอนามัยโลกได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทัวโลกก
่
าหนดเป้ าหมายความปลอดภัย
ในการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางสาธารณสุข ผูป้ ่ วยและประชาชน เห็นความสาคัญและ
ร่วมกันปฏิบตั เิ พื่อไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว
Patient Safety Goals (PSGs) เป็ นการกาหนดประเด็นความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยที่
มีความสาคัญสูง และสรุปแนวทางปฏิบตั จิ ากหลักฐานวิชาการทีค่ วรนามาใช้ เพื่อให้สถานพยาบาล
ต่างๆ ให้ความสาคัญและนาแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบตั ิ PSGs จึงเป็ นทัง้ เป้ าหมาย (goals)
และแนวทางปฏิบตั ิ (guidelines) ไปในขณะเดียวกัน
ปี พ.ศ.2549 ในการประชุม HA National Forum ครัง้ ที่ 7 สรพ. ได้นาเสนอ Thai Patient
Safety Goals 2006 เพื่อชักชวนให้โรงพยาบาลต่างๆ กาหนดเป้ าหมายความปลอดภัยในการดูแล
ผูป้ ่ วยทีส่ าคัญและมีความเป็ นไปได้ในการลดระดับของปั ญหา การกาหนด Patient Safety Goals นัน้
สรพ.ได้ทบทวนประเด็นความปลอดภัยทีส่ าคัญของ Institute for Healthcare Improvement (IHI)
และ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) โดยเลือก
ประเด็นทีส่ อดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเพื่อนามากระตุน้ เชิญชวนโรงพยาบาลเรียนรูท้ จ่ี ะทา
ให้เกิดความตระหนักร่วมกัน และหาโอกาสพัฒนา
ในปี 2551 สรพ.และคณะทางานจากโรงพยาบาลซึง่ นา Patient Safety Goals ไปปฏิบตั ิ
ได้รว่ มกันรวบรวมและประมวลแนวทางเกีย่ วกับความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย ได้แก่ Global
Patient Safety Challenges และ Patient Safety Solutions ทีป่ ระกาศโดยองค์การนามัยโลก
รวมถึง Patient Safety Goals ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศ และที่ สรพ.ได้เสนอไว้เดิมเมือ่ ปี
2549 มาจัดทาเป็ นหมวดหมูท่ จ่ี ดจาได้ง่ายและพร้อมทีจ่ ะรองรับ Patient Safety Goals ทีจ่ ะมีมา
ในอนาคต ภายใต้ช่อื ทีจ่ ดจาง่ายๆ ว่า SIMPLE
ปี พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย Patient and
Personnel Safety ซึง่ ขยายให้ครอบคลุมความปลอดภัยทัง้ ผูป้ ่ วยและบุคลากรทางสาธารณสุข
และให้มกี ารกาหนดเป้ าหมายความปลอดภัยทัง้ ผูป้ ่ วยและบุคลากรทางสาธารณสุข (Patient and
Personnel Safety Goals) สรพ.จึงนา เป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย SIMPLE ทีก่ ระตุน้ การ
พัฒนาเดิมมาปรับปรุงเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงโดยผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง และนาอักษร SIMPLE มากาหนดเป็ นอักษรนาของเป้ าหมายความปลอดภัยของบุคลากร
เพื่อให้เกิดการสื่อสารทีจ่ ดจาง่ายและต่อเนื่อง โดยพัฒนาหัวข้อและแนวทางปฏิบตั ขิ อง Personnel
Safety Goals จากทีมผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิ ดเวทีรบั ฟั งความคิดเห็นจากผูป้ ฏิบตั ิ
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จาก Patient Safety Goals เป็ น Patient and Personnel Safety Goals หรือ 2P Safety Goals
และ จาก SIMPLE เป็ น (SIMPLE)2
Patient and Personnel Safety Goals ฉบับนี้จงึ เป็ นเป้ าหมายความปลอดภัยทัง้ ของผูป้ ่ วย
และบุคลากรทางสาธารณสุข ทีม่ กี ารกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ และเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันปฏิบตั ิ
โดยจัดทาในรูปแบบหนังสืออิเล๊คทรอนิค (E-Book) ฉบับรับฟั งความคิดเห็น ซึง่ สามารถปรับ
เพิม่ เติมเนื้อหาให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้และเป็ นการรับฟั งอย่างรอบด้าน เพื่อให้การนาไปประยุกต์ใช้เป็ น
ประโยชน์สงู สุดกับผูป้ ่ วย ญาติ และบุคลากรทุกคน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มีนาคม 2561
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S 1: Safe Surgery and Invasive Procedure
S 1.1: Surgical Safety Checklist
Definition
เครือ่ งมือสาหรับช่วยตรวจสอบและประเมินความพร้อม โดยการสื่อสารในทีมให้เกิด
ความมันใจในความปลอดภั
่
ยแก่ผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด เพื่อลดข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากการผ่าตัดทีป่ ้ องกันได้ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร การทางานเป็ นทีม โดย
นาหลักคิดและวิธกี ารมาจาก Surgical Safety Checklist จาก WHO

Goal
 ลดข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทป่ี ้ องกันได้จากกระบวนการผ่าตัด
 ส่งเสริมการสื่อสารการทางานเป็ นทีมทีค่ านึงถึง critical safety steps ร่วมกัน

Why
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ The Second Global Patient Safety Challenge:
Safe Surgery Saves Lives โดยมุง่ เน้นทีก่ ารตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด (Safe
Surgery Checklist) ซึง่ พบว่า สามารถลดทัง้ อัตราการเจ็บป่ วยและอัตราการตายจากการผ่าตัด
และปั จจุบนั เป็ นสิง่ ทีส่ ถานบริการสุขภาพส่วนใหญ่ทวโลกยึ
ั่
ดถือปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ โดยเฉลีย่ แล้ว
พบว่า ทัวโลกจะมี
่
การผ่าตัดปี ละ 234,000,000 ล้านครัง้ ซึง่ ทุกการผ่าตัดมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อน โดยเป็ นภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดทีห่ ลีกเลีย่ งและป้ องกันได้รอ้ ยละ 50

Process
การใช้ Safe Surgery Checklist สามารถปรับให้สอดคล้องกับการทางานแต่ละที่ และ
ต้องอาศัยการทางานร่วมของทีมผ่าตัด ซึง่ ควรมีผดู้ าเนินกระบวนการตรวจเช็ค (Checklist
coordinator) ซึง่ แนะนาอาจให้เป็ น circulating nurse หรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละที่
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ก่อนให้ยาระงับความรูส้ กึ (Sign in) ก่อนลงมีด (Time out) และก่อน
ผูป้ ่ วยออกจากห้องผ่าตัด (Sign out) ซึง่ ในแต่ละระยะทีมผ่าตัดจะต้องปฏิบตั ภิ ารกิจให้เสร็จสิน้ ก่อน
จึงจะเริม่ ปฏิบตั ภิ ารกิจในระยะต่อไป โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (Sign in)
ทีมผ่าตัด โดยอย่างน้อยต้องมี วิสญ
ั ญีแพทย์/ พยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัดร่วมกัน
ดาเนินการต่อไปนี้
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
9

Patient Safety Goals: SIMPLE

1.1 การยืนยันความถูกต้อง (Verification) ของชื่อ-นามสกุลผูป้ ่ วย ตาแหน่งผ่าตัด
ชนิดของการผ่าตัด และใบยินยอมผ่าตัด โดยมีหลักการสาคัญคือ ต้องยืนยันกับผูป้ ่ วย
1.2 การทาเครือ่ งหมายบริเวณทีจ่ ะทาผ่าตัด (Mark site) โดยทีมผ่าตัดจะต้องสื่อสาร
และตรวจสอบร่วมกัน
1.3 การตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์และยาทีใ่ ช้ในการระงับความรูส้ กึ
1.4 การตรวจสอบว่ามี Pulse oximeter ติดให้ผปู้ ่ วยและใช้การได้
1.5 การตรวจสอบประวัตกิ ารแพ้ยา
1.6 การตรวจสอบประวัตกิ ารใส่ท่อช่วยหายใจลาบากหรือเสีย่ งที่จะเกิดอาการสาลัก
ขณะใส่ท่อช่วยหายใจ
1.7 การตรวจสอบว่ามีโอกาสเสียเลือดมากกว่า 500 มล. ในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ หรือ 7 มล./กก.
ในผูป้ ่ วยเด็ก ถ้ามีความเสีย่ ง ให้ใส่สายสวน (Cannula/ catheter) ในหลอดเลือดดาส่วนปลาย
(Peripheral vein) 2 ตาแหน่ง หรือหลอดเลือดดาส่วนกลาง และเตรียมสารน้าทีจ่ ะให้
ทดแทน
2. ก่อนลงมีด (Time out)
ทีมผ่าตัดประกอบด้วย ศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์/ พยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด
ร่วมกันดาเนินการต่อไปนี้
2.1 สมาชิกทีมผ่าตัดทุกคนมีการแนะนาชื่อและบทบาทของตนเองเพื่อยืนยันการเข้า
ผ่าตัดถูกห้อง
2.2 ศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์/พยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด กล่าวยืนยันชื่อนามสกุลผูป้ ่ วย ชนิดของการผ่าตัด และตาแหน่ งทีจ่ ะผ่าตัด
2.3 ให้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ ภายใน 60 นาที ก่อนลงมีด
2.4 ศัลยแพทย์ทบทวนขัน้ ตอนการผ่าตัดทีส่ าคัญหรือขัน้ ตอนทีอ่ าจเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ การคาดคะเนระยะเวลาผ่าตัด และการสูญเสียเลือด
2.5 วิสญ
ั ญีแพทย์/ พยาบาล ทบทวนปั ญหาทีต่ อ้ งระมัดระวังในผูป้ ่ วยเฉพาะราย
2.6 พยาบาลตรวจสอบความพร้อมของเครือ่ งมือผ่าตัด และอื่นๆ ว่าการทาให้
ปราศจากเชือ้ มีความถูกต้องครบถ้วน
2.7 การเตรียมพร้อมเพื่อนาเสนอภาพทางรังสี หรือข้อมูลทีส่ าคัญทางคลินิกอื่นๆ
ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ระหว่างผ่าตัด
3. ก่อนผูป้ ่ วยออกจากห้ องผ่าตัด (Sign out)
ทีมผ่าตัดประกอบด้วยศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์/ พยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด
ร่วมกันดาเนินการดังนี้
3.1 ยืนยันชนิดของการผ่าตัดทีบ่ นั ทึกในแบบบันทึกการผ่าตัดถูกต้อง และตัวบ่งชี้
(Identification) ของกายอุปกรณ์หรือสิง่ ใส่เทียม (Prosthesis) ทีใ่ ส่ให้ผปู้ ่ วย
3.2 การตรวจนับเครือ่ งมือผ่าตัด ผ้าซับเลือด และเข็มเย็บ ครบถ้วน
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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3.3 การเขียนป้ ายสิง่ ส่งตรวจให้ถูกต้อง
3.4 ถ้ามีปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ งมือผ่าตัด ให้ระบุปัญหาและวิธแี ก้ไข
3.5 ศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์/ พยาบาล ทบทวนเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การผ่าตัด และต้องแจ้งให้ทมี ห้องพักฟื้ นเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
(ข้อ 3.1-3.4 พยาบาลห้องผ่าตัดกล่าวให้ทมี ผ่าตัดได้ยนิ และขอคายืนยันด้วยวาจาจากทีม)

Training
การทาความเข้าใจ ทีม่ า วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ของการใช้ Safety Surgical Checklist
ร่วมกันเป็ นทีม

Monitoring
ตัวชีว้ ดั กระบวนการ: ร้อยละของการใช้แบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเมือ่ มารับ
การตรวจรักษาในห้องผ่าตัด
อุบตั กิ ารณ์ทค่ี วรรายงาน: อุบตั กิ ารณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง อุบตั กิ ารณ์จากกระบวนการทาง
วิสญ
ั ญี การส่งชิน้ เนื้อคลาดเคลื่อน อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีป่ ้ องกันได้จากการดูแลผูป้ ่ วย ก่อน
ระหว่าง และหลังผ่าตัด เป็ นต้น

Pitfall
การใช้ Surgical Safety Checklist ด้วยความไม่เข้าใจ และไม่ได้ดาเนินการร่วมกันเป็ นทีม

มาตราฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวข้อที่ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ก. การระงับ
ความรูส้ กึ (4) ข. การผ่าตัด (4) มีกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการป้ องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง
ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ (5) ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลและผ่าตัดภายใต้สภาวะทีม่ คี วามพร้อม
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention
Definition
คือการติดเชือ้ ทีเ่ กิดหลังการผ่าตัด โดยแบ่งชนิดของการติดเชือ้ เป็ น
(1) Superficial incisional ในกรณีทต่ี ดิ เชือ้ ของผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนังของแผลผ่าตัด
ภายใน 30 วันหลังผ่าตัด
(2) Deep incisionsl การติดเชือ้ ชัน้ ทีล่ กึ ลงมาถึงพังพืด (Fascia) กล้ามเนื้อ(Muscle) ภายใน 30
หรือ 90 วันตามชนิดการผ่าตัด และ
(3) Organ/Space การติดเชือ้ ในอวัยวะหรือช่องต่างๆของร่างกายบริเวณเปิ ดแผลผ่าตัดหรือได้
มีการ manipulated ระหว่างผ่าตัด ภายใน 30 หรือ 90 วันตามชนิดการผ่าตัด และวินิจฉัยตาม
เกณฑ์ (Criteria)อ้างอิงจาก ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค (Center for Disease Control and
Prevention; CDC)

Goal
ป้ องกันและลดอัตราการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัด

Why
การติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัดเป็ นการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีส่ าคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรงต่อผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยต้องอยูโ่ รงพยาบาลนาน เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาเพิม่ ขึน้ หากการ
ติดเชือ้ เกิดจากเชือ้ ดือ้ ยาหรือเชือ้ ทีม่ คี วามรุนแรง อาจส่งผลให้ผปู้ ่ วยต้องสูญเสียอวัยวะ เกิด
ความพิการอย่างถาวร จนถึงขัน้ เสียชีวติ ได้

Process
กิจกรรมทีโ่ รงพยาบาลควรดาเนินการเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัด
ประกอบด้วย
 การกาหนดนโยบายในการป้ องกันและการลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่ งผ่าตัด
 การจัดทาแนวปฏิบตั ใิ นการป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่ งผ่าตัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ให้บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
 การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่ งผ่าตัดทัง้ ขณะผูป้ ่ วยอยู่โรงพยาบาลและการ
เฝ้ าระวังหลังจาหน่ายให้มปี ระสิทธิภาพ เฝ้ าระวังการเกิดการติดเชือ้ ทีผ่ วิ หนังและเนื้อเยือ่ ชัน้
ตืน้ หลังผ่าตัดทีไ่ ม่ได้ใส่อวัยวะเทียมเป็ นเวลา 30 วัน การติดเชือ้ ลึกถึงชัน้ เนื้อเยือพังผืดหรือ
กล้ามเนื้อ จะติดตาม 30 หรือ 90 วัน แล้วแต่ชนิดของการผ่าตัด (อ้างอิง CDC) ในกรณีทใ่ี ส่

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
12

Patient Safety Goals: SIMPLE

อวัยวะเทียมติดตามนาน 90 วัน และรายงานข้อมูลอุบตั กิ ารณ์การติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัด
แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
 การกาหนดแนวทางการให้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัดตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์
 การกาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการทาให้เครือ่ งมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ประเมินประสิทธิภาพ
กระบวนการทาให้ปราศจากเชือ้
 การกาหนดแนวปฏิบตั กิ ารทาความสะอาดและการทาลายเชือ้ ในสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ประเมิน
ระบบการไหลเวียนอากาศในห้องผ่าตัด
 การประเมินการปฏิบตั ขิ องบุคลากรตามแนวปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์ และให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลการปฏิบตั แิ ก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
 การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัดโดยใช้ขอ้ มูลจาก
การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ตามปั ญหาหรือความเสีย่ งของการติดเชือ้ ของโรงพยาบาล
 การให้ความรูแ้ ก่บุคลากรเกี่ยวกับการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัดและความสาคัญในการป้ องกัน
การติดเชือ้ ตัง้ แต่แรกรับเข้าปฏิบตั งิ านและฟื้ นฟูความรูท้ ุกปี
 การให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยทีจ่ ะได้รบั การผ่าตัดและญาติเกีย่ วกับการป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่ง
ผ่าตัดตามความจาเป็ น

Training
ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับการป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่ งผ่าตัด
ครอบคลุมตลอดกระบวนการของการผ่าตัด

Monitoring
 การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่ง
ผ่าตัดของบุคลากรตลอดกระบวนการของการผ่าตัด
 อุบตั กิ ารณ์การติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัด

Pitfall
 โรงพยาบาลยังไม่มแี นวปฏิบตั ใิ นการป้ องกันการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งผ่าตัดตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์
 เครือ่ งมือผ่าตัดมีไม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ งเร่งรีบในการทาให้เครือ่ งมือผ่าตัดปราศจากเชือ้
หรือไม่ทาตามมาตรฐาน
 ห้องผ่าตัดไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็ น Positive pressure มีความชืน้ มีเชือ้ รา ไม่มกี ารประเมิน
ระบบการถ่ายเทอากาศ (Air change per hour) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบสัตว์พาหะนาโรคและ
แมลงในห้องผ่าตัด สถานทีเ่ ก็บเครือ่ งมือปราศจากเชือ้ ไม่เหมาะสม
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.1 ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
(IC.1) ก. ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ (4) องค์กรกาหนดนโยบายและเกณฑ์
ปฏิบตั ใิ นการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุม, ตอนที่ III หมวด
ที่ 4 หัวข้อที่ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ข. การผ่าตัด (3) และ (5)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

S 1.3: Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)
การส่ งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่ าตัด

Definition
การส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่าตัด หมายถึง การทีท่ มี งานสหสาขา (Multi-disciplinary
team) นาขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ่างๆทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) มาทาให้ผปู้ ่ วย
ทีม่ ารับการผ่าตัดอยูใ่ นสภาวะทีพ่ ร้อม (Optimal condition) เพื่อให้ได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ุด (The most appropriate care) ตามศักยภาพและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เริม่ ตัง้ แต่ก่อนผ่าตัด
ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด โดยให้ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วยและญาติ

Goal
1) ลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 2) ลดระยะเวลาอยูโ่ รงพยาบาล (Hospital stay) 3) เพิม่
คุณภาพชีวติ (Quality of life) ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด 4) สร้างการมีส่วนร่วมของทีมผูใ้ ห้การ
รักษา ผูป้ ่ วย และญาติ

Why
เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างสามารถป้ องกันได้ การเตรียมการผ่าตัดทีด่ ี
สามารถลดระยะการอยูโ่ รงพยาบาล โดยไม่ลดทอนคุณภาพการรักษา การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด
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เป็ นความร่วมมือกันระหว่างผูใ้ ห้การรักษา ผูป้ ่ วยและญาติ ทาให้ทุกฝ่ ายเกิดความตระหนักถึง
การปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ี

Process
การส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่าตัด เพื่อให้เกิดผลรับทีด่ ี ควรปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. ระยะก่อนผ่าตัด
1.1. การให้ความรูแ้ ละคาแนะนาก่อนผ่าตัด ควรครอบคลุมเรือ่ งดังต่อไปนี้
- ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
- วิธกี ารผ่าตัด ผลกระทบ และความเสีย่ งทีอ่ าจได้รบั จากการผ่าตัด
- การให้ยาระงับความรูส้ กึ และผลกระทบทีเ่ กิดจากการให้ยา
- การปฏิบตั ติ วั หลังผ่าตัด ได้แก่ การหายใจ การไอ และการลุก
จากเตียงโดยเร็ว
- วิธกี ารระงับปวดหลังผ่าตัด
ฯลฯ
1.2 ประเมินและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการก่อนผ่าตัด โดยใช้เครือ่ งมือ เช่น Nutrition triage
หรือ Nutrition alert form2
1.3 งดน้าและอาหารตามแนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ แห่งประเทศ
ไทย3
2. ระหว่างการผ่าตัด
2.1 ให้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
2.2 ให้ยาป้ องกันภาวะคลื่นใส้อาเจียนหลังผ่าตัด ตามแนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ของอเมริกา4
2.3 ไม่ใส่ท่อระบายหรือสายสวนโดยไม่จาเป็ น
2.4 ให้สารน้ าและเกลือแร่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อให้เกิดความสมดุล
2.5 ป้ องกันไม่ให้เกิดภาวะอุณหภูมกิ ายต่า (Hypothermia)
3. หลังการผ่าตัด
3.1 ประเมินและควบคุมอาการปวดอย่างเหมาะสม
3.2 พิจารณาให้น้ าและอาหารทางปากโดยเร็ว ถ้าไม่มขี อ้ ห้าม เช่น
สัญญาณชีพไม่คงที่ มีความเสีย่ งต่อการสาลัก มีภาวะท้องอืด
3.3 ให้การรักษาอาการคลื่นใส้อาเจียน (ถ้ามี)
3.4 กระตุน้ และช่วยให้ผปู้ ่ วยลุกจากเตียงโดยเร็ว
3.5 ถอดท่อระบายหรือสายสวนออก เมือ่ ไม่มขี อ้ บ่งชีห้ รือไม่มคี วามจาเป็ น
3.6 ให้คาแนะนาก่อนกลับบ้าน เกีย่ วกับอาการสาคัญของภาวะแทรกซ้อน ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อรับทราบข้อมูลเพิม่ เติม หรืออาการสาคัญทีค่ วรกลับมาพบแพทย์ก่อนวันนัด
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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3.7 ประเมินการปฏิบตั แิ ละผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง

Training
ควรให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ห้การรักษา ผูป้ ่ วยและญาติ เกีย่ วกับการส่งเสริมการฟื้ นตัวหลัง
ผ่าตัด เพื่อให้เกิดความตระหนักและนาไปใช้อย่างสม่าเสมอ

Monitoring
1. ติดตามว่ามีการปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังการผ่าตัดของทีมงานสหสาขา หรือไม่
อย่างไร
2. ติดตามผลลัพธ์ท่เี กิดจากการส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดว่าเป็ นอย่างไร โดย อาจติดตาม
ผลจากสิง่ ต่อไปนี้
 ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
 ระยะเวลาอยูโ่ รงพยาบาลหลังการผ่าตัด (Post-op hospital stay)
 การผ่าตัดซ้าโดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน ภายใน 30 วัน
 การกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้า (ด้วยสาเหตุเดียวกัน) ภายใน 30 วัน
 อัตราตาย ภายใน 30 วัน

Pitfall
 ขาดความร่วมมือระหว่างทีมสหสาขาผูใ้ ห้การรักษา
 ไม่เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมในการดูแลรักษา
 ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินภาวะทุพโภชนาการ หรือประเมินแล้วให้การ
รักษาไม่เหมาะสม
 ขาดการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะคลื่นใส้อาเจียนหลังผ่าตัด
 ให้สารน้าไม่สมดุลย์ เช่น ให้สารน้าเกินในขณะผ่าตัด
ไม่ให้คาแนะนาเรือ่ งภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดก่อนกลับบ้าน

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.1ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ (IC.1)
ก. ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ (4), ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ
(PCD.3) ก. การระงับความรูส้ กึ (1), (2) และ (3) ข. การผ่าตัด (1), (2), (3), (5) และ (7) ค.อาหาร
และโภชนบาบัด (2) จ. การจัดการความปวด (3), หมวดที่ 6 การดูแลต่อเนื่อง (COC) (4)

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

S 1.4: Venous Thromboembolism (VTE) Prophylaxis
Definition
VTE หมายถึง ภาวะการเกิดลิม่ เลือดในหลอดเลือดดา ซึง่ ถ้าอยูส่ ่วนลึกของขา (Deep
vein thrombosis) และอยูบ่ ริเวณเหนือข้อเข่าขึน้ ไป (Proximal DVT) จะมีโอกาสเกิดการอุดกัน้
ในปอด (Pulmonary embolism) อย่างเฉียบพลัน

Goal
ป้ องกันการเกิดลิม่ เลือดในหลอดเลือดดาของขา (Deep Vein Thrombosis) และภาวะ
ลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด (Pulmonary Embolism; PE) ในผูป้ ่ วยศัลยกรรม

Why
การเกิดลิม่ เลือดในหลอดเลือดดาของขาและมีภาวะลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด เป็ น
ภาวะแทรกซ้อนทีฉ่ บั พลันและรุนแรง มีระดับความรุนแรงตัง้ แต่น้อยไปหามาก ทาให้เกิดพยาธิ
สภาพทีแ่ ตกต่างกัน อาจจะทาให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ ถึงแม้จะได้รบั การรักษา ทาให้ผปู้ ่ วยมีอตั ราตาย
สูง ซึง่ ถ้าผูด้ แู ลรักษาตระหนักถึงปั ญหานี้และมีการประเมินปั จจัยเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ โดยนา
มาตรการป้ องกันมาใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถลดปั ญหานี้ได้

Process
การประเมิน
ในผูป้ ่ วยศัลยกรรมทุกรายทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาล ต้องประเมินปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด VTE ได้แก่
1. ข้อมูลของผูป้ ่ วย (Demographic data) เช่น อายุ เพศ ฯลฯ
2. ประวัตหิ รือประวัตคิ รอบครัว เคยเป็ น VTE มาก่อน
3. มีประวัตเิ คยเป็ นมะเร็งทีใ่ ดทีห่ นึ่งหรือกาลังเป็ นอยู่
4. ได้รบั ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่อง
5. มีการบาดเจ็บของหลอดเลือด (Major vascular injuries) เช่น Pelvic fracture
6. นอนนานเกิน 4 วันหลังผ่าตัด (Delayed ambulation)
ฯลฯ
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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นอกจากประเมินความเสีย่ งดังกล่าวนี้แล้ว สาหรับโรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมอาจจะใช้
Caprini Risk Assessment Model for VTE
การป้ องกัน มีมาตรการในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั จจัยเสีย่ ง ดังนี้
1. ให้คาแนะนากับผูป้ ่ วยให้ออกกาลังข้อเท้า (Foot ankle exercise, ankle pump)
2. การลุกจากเตียงโดยเร็ว (Early ambulation)
3. Mechanical prophylaxis ได้แก่ สวมถุง Graduated Compression Stockings (GCS)
หรือสวมIntermittent pneumatic compression devices (IPCD) ถ้าโรงพยาบาลมี
อุปกรณ์น้ี และผูป้ ่ วยไม่มขี อ้ ห้าม เช่น Severe peripheral arterial disease,
Congestive Heart Failure (CHF), Acute superficial venous thrombosis
4. Pharmacological prophylaxis ในกรณีทต่ี อ้ งใช้ยาป้ องกัน VTE เช่น Aspirin, Heparin,
หรือยาอื่น ๆ จาเป็ นต้องประเมินภาวะเลือดออกผิดปกติก่อนเสมอ โดยปฏิบตั ติ าม
หลักฐานทางวิชาการ หรือตามคาแนะนาขององค์กรวิชาชีพ
หลังผ่าตัดมีการเฝ้ าระวังอาการของ DVT เช่น อาการปวด/บวมของขา ควรมีการตรวจร่างกาย
และตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อหาสาเหตุ ถ้าอาการดังกล่าวเกิดจาก DVT ทีต่ าแหน่ งเหนือหัวเข่า ต้อง
รีบให้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อลดการเกิด Pulmonary Embolism (PE)

Training
 ให้ความรูแ้ ละทบทวนภาวะ VTE แก่ผรู้ ว่ มงาน
 เมือ่ มีกรณีการเกิด VTE ต้องจัดให้มกี ารทบทวนและอภิปรายร่วมกัน

Monitoring
ควรมีการติดตามดังต่อไปนี้
1. มีการประเมินโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะนี้ในผูป้ ่ วย
2. เน้นการซักประวัตปิ ั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญ
3. นามาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสมมาใช้
4. เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทีม่ ขี าบวม และให้การวินิจฉัยว่าเป็ น Proximal DVT
(สูงกว่าหัวเข่า)
5. เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น PE โดยการทา Computed
Tomography Angiography (CTA) เพื่อหาปั จจัยของการเกิด

Pitfall
 การขาดความตระหนักของผูป้ ฏิบตั งิ านในเรือ่ งนี้ ถึงแม้จะมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์
 ประเทศไทยควรมีขอ้ มูล VTE ในระดับชาติเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและศึกษาแนวทาง
ดาเนินการ
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ข. การผ่าตัด (1)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

S 2: Safe Anesthesia
Definition
ความปลอดภัยในการให้ยาระงับความรูส้ กึ แก่ผปู้ ่ วย หมายถึง การมีอตั ราการเสียชีวติ
และภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับการให้ยาระงับความรูส้ กึ ในอัตราต่า และหลีกเลีย่ ง
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจป้ องกันได้

Goal
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การระงับความรูส้ กึ โดยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสม
มีกระบวนการการให้ยาระงับความรูส้ กึ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทเ่ี หมาะสม เพื่อให้ได้รบั การผ่าตัดโดยปลอดภัย ลดอัตราเสียชีวติ และภาวะแทรกซ้อน

Why
จากงานวิจยั สหสถาบัน THAI Study (2005) โดยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ พบอัตราเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยผ่าตัดทีไ่ ด้การระงับความรูส้ กึ ภายใน 24 ชัวโมง
่
28:10000 ลดลงเป็ น 14:10000 (งานวิจยั PAAd Thai Study 2015) และการลดลงของ
ภาวะแทรกซ้อนทางวิสญ
ั ญี ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั เป็ นภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ โดยราช
วิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ได้ใช้แนวทาง International Standard for a Safe Practice of
Anesthesia 2010 (จากความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก World Health Organization และ
World Federation of Societies of Anesthesiologists)

Process
การให้ยาระงับความรูส้ กึ ประกอบด้วย
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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1. บุคลากรทีส่ ามารถให้การระงับความรูส้ กึ ได้แก่
1.1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูไ้ ด้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั เิ พื่อแสดงความรูค้ วาม
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา จากแพทยสภา
1.2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลใน
กากับของรัฐ หรือสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
1.3. พยาบาลทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรการศึกษา หรือการอบรมในหลักสูตรวิสญ
ั ญี
พยาบาล โดยปฏิบตั งิ านภายใต้การควบคุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ใน
สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกากับของรัฐ หรือสถานพยาบาลของ
สภากาชาดไทย (เฉพาะการระงับความรูส้ กึ แบบทัวไป)
่
โดยจานวนบุคลากรทีบ่ ริการต้องมีความเพียงพอต่อจานวนผูม้ ารับการระงับความรูส้ กึ
ทุกประเภท ทัง้ การระงับความรูส้ กึ ทัง้ แบบ moderate sedation และ deep sedation
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปยังหน่วยดูแลหลังผ่าตัด หรือหอผูป้ ่ วยวิกฤต
2. กระบวนการทางาน ขัน้ ตอนในการระงับความรูส้ กึ
ก่อนทาการระงับความรู้สึก ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้อง (1) ได้รบั การประเมินสภาวะก่อนการ
ระงับความรูส้ กึ (pre-anesthetic evaluation) (2) จาแนกผูป้ ่ วยตามเกณฑ์ของสมาคมวิสญ
ั ญี
แพทย์อเมริกา (American Society of Anesthesiologists Physical Status) เพื่อวางแผนการ
ระงับความรูส้ กึ และจัดเตรียมอุปกรณ์เครือ่ งมือให้เหมาะสม (3) ให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารระงับ
ความรูส้ กึ การปฏิบตั ติ นหลังการระงับความรูส้ กึ และภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ (สามารถ
ยกเว้นได้ในกรณีฉุกเฉิน) (4) มีการบันทึกในเวชระเบียนของผูป้ ่ วย (5) Anesthetic Consent
Form และ (6) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครือ่ งมือ และยาทีจ่ าเป็ น
ระหว่างการระงับความรู้สึก ต้องมีการเฝ้ าระวัง และการบันทึกทีเ่ หมาะสม ตาม
แนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย และต้องประเมินผูป้ ่ วยก่อน
การเคลื่อนย้าย
หลังการระงับความรู้สึก ผูป้ ่ วยในระยะนี้อาจยังมีผลจากยาระงับความรูส้ กึ โดยเฉพาะ
ระบบประสาทส่วนกลาง และยาหย่อนกล้ามเนื้อทีอ่ าจหลงเหลืออยู่ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมี
บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และเครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นในระหว่ างการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ยงั
ต้องมีการส่งต่อข้อมูลทีส่ าคัญให้ผทู้ ด่ี แู ลผูป้ ่ วย สามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่อง
การดูแลผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้ น (post-anesthetic care) เป็ น
เวลาทีไ่ ม่ต่ากว่า 1 ชัวโมง
่ โดยมีบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 หรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรมเรือ่ งการดูแลผูป้ ่ วยหลังการระงับความรูส้ กึ ของแต่ละสถานพยาบาล ต้องมีการเฝ้ าระวัง
และการบันทึกทีเ่ หมาะสม และ หรือก่อนการส่งต่อผูป้ ่ วยจาก/post anesthetic care unit ควรมี
post-anesthesia recovery scoring system ควรมี score ทีถ่ งึ เกณฑ์

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
20

Patient Safety Goals: SIMPLE

3. เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทเ่ี หมาะสม ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย
4. มีแนวทางการจัดการเมือ่ เกิดภาวะไม่พงึ ประสงค์: เพื่อไม่ให้นาไปสู่ผลลัพธ์ไม่พงึ ประสงค์
หรือลดความรุนแรงของภาวะไม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ ควรตัง้ สติระงับความตกใจ การขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลทีเ่ ชื่อถือได้ การสื่อสารทีด่ กี บั ทีมศัลยแพทย์ทนั ที งดการวิจารณ์โดยไม่
ทราบสาเหตุแน่ ชดั ว่าเหตุไม่พงึ ประสงค์เกิดจากสาเหตุใด เรียบเรียงเหตุการณ์และไม่บนั ทึก
เหตุการณ์ในลักษณะขัดแย้ง สื่อสารกับญาติเป็ นทีม รายงานผูจ้ ดั การความเสีย่ ง และ
ผูบ้ งั คับบัญชา รวมทัง้ การติดตามดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ และสร้างความเข้าใจทีด่ กี บั ญาติ

Training
1. วิสญ
ั ญีแพทย์/แพทย์ ต้องมีการอบรมเพิม่ พูนความรูเ้ ฉพาะทางวิสญ
ั ญีวทิ ยา อย่างน้อย 20
ชัวโมงต่
่
อ 5 ปี
2. วิส ญ
ั ญีพ ยาบาล ต้อ งมีก ารอบรมเพิ่มพูนความรู้เ ฉพาะด้านวิส ัญ ญีว ิท ยา อย่างน้ อย 15
ชัวโมงต่
่
อ 5 ปี และ/หรือต้องมีการปฏิบตั กิ ารให้ยาระงับความรูส้ กึ ไม่น้อยกว่า 50 รายต่อปี

Monitoring
1. กาหนดตัวชีว้ ดั ของหน่วยงานอย่างชัดเจน
2. กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เฉพาะเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งในแง่ของอุบตั กิ ารณ์ หรือความรุนแรง
3. มีกจิ กรรมรายงานข้อมูลเหตุไม่พงึ ประสงค์ หรือภาวะแทรกซ้อน เป็ นประจา เพื่อหาแนวทาง
ป้ องกันและลดความรุนแรง
4. บุคลากรควรมีการศึกษาฝึกอบรมความรูแ้ ละทักษะอย่างต่อเนื่อง

Pitfall
1. บุคลากรควรมีจานวนเหมาะสมกับงานบริบาลของหน่วยงานวิสญ
ั ญี ประกอบด้วยการให้ยา
ระงับความรูส้ กึ การประเมินเตรียมผูป้ ่ วย และให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยในระยะก่อนให้ยาระงับ
ความรูส้ กึ ตลอดจนการดูแลระยะหลังการให้ยาระงับความรูส้ กึ
2. ทรัพยากร ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การเฝ้ า
ระวังด้วย pulse oximeter ทุกราย การเฝ้ าระวังระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก
ด้วย capnometer ในผูป้ ่ วยได้ยาระงับความรูส้ กึ แบบทัง้ ตัวทีใ่ ส่ท่อหายใจ นอกจากนี้ควร
พัฒนาให้มกี ารจัดหาเครือ่ งช่วยในการใส่ท่อหายใจกรณีใส่ท่อหายใจยาก ควรจัดหาเครือ่ ง
อัลตร้าซาวน์สาหรับช่วยในหัตถการต่างๆ การติดสลากยา ทางวิสญ
ั ญีใช้ระบบสีตาม
แนวทางของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้ องกัน และลดความรุนแรง
ของภาวะแทรกซ้อนของการให้ยาผิดพลาด อย่างไรก็ตามก่อนบริหารยาต้องอ่านชื่อยาที่
ระบุไว้บนสลากยาเสมอ
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3. ควรจัดตัง้ ห้องพักฟื้ น (Post anesthesia care unit: PACU) มีหลักฐานว่าช่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนหลังการให้ยาระงับความรูส้ กึ ได้ สถานพยาบาลที่มขี นาดและทรัพยากร
เพียงพอจึงควรจัดตัง้ ห้องพักฟื้ น เพื่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
4. หากมีอุปสรรคเกีย่ วกับการจาหน่ายผูป้ ่ วยออกจากห้องพักฟื้ นภายหลังระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
ควรมีการจาหน่ ายด้วยระบบ scoring ทีเ่ หมาะสม หรือได้รบั อนุญาตจากผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
5. นอกจากมาตรฐานและแนวทางของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังมี
แนวทางปฏิบตั ซิ ง่ึ อาจแตกต่างกันในบางประเทศขึน้ กับบริบทของสถานพยาบาลในแต่ละ
ประเทศ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งเดียวกันของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต่างสาขา ก็
อาจมีความแตกต่างกัน
6. เนื่องจากการบริการวิสญ
ั ญีเป็ นวิชาชีพเวชกรรม ผูใ้ ห้ยาระงับความรูส้ กึ จึงต้องรับการศึกษา
ต่อเนื่อง เพื่อดารงความเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญหรือชานาญการ การร่วมประชุมวิชาการ หรือเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวิสญ
ั ญีจงึ มีความจาเป็ น

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ก. การระงับ
ความรูส้ กึ

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

S 3: Safe Operating Room
S 3.1: Safe Environment
Definition
สิง่ แวดล้อมในห้องผ่าตัด ทีเ่ ป็ นผลจากนโยบายและการปฏิบตั ทิ ท่ี าให้มนใจว่
ั ่ ามีความปลอดภัย
ไม่เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่
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Goal
ผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีป่ ลอดภัย จากสิง่ แวดล้อมในห้องผ่าตัด ทัง้ ด้านกายภาพ
(Mechanical risk) เคมีและชีวภาพ (Chemical and biological risk)

Why
สิง่ แวดล้อมภายในห้องผ่าตัดอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วยและเจ้าหน้าที่
เช่น อุณหภูม ิ ความชืน้ มีผลต่อการติดเชือ้ จึงต้องให้ความสาคัญกับการจัดการสิง่ แวดล้อมใน
ห้องผ่าตัดในเรือ่ งโครงสร้าง (Structure) และระบบระบายอากาศ Ventilation)

Process
1. วางระบบโครงสร้างในห้องผ่าตัดให้เกิดความปลอดภัย
1) การแบ่งเขต การกาหนดพืน้ ทีใ่ นการทางาน เป็ นไปตามมาตรฐานการทางานในห้องผ่าตัด
2) มีระบบระบายอากาศ มีการกรองอากาศ และการหมุนเวียนอากาศในห้องผ่าตัด 20 Air
change per Hour (ACH)
3) ใช้ระบบไฟฟ้ าทีม่ สี ายดิน และมีระบบไฟฟ้ าสารองฉุกเฉิน และตรวจสอบให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ
4) มี pipeline system ซึง่ ประกอบด้วย oxygen, nitrous oxide, vacuum ซึง่ สายส่งและ
hose เป็ น medical grade
5) มีการควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 22-24 °C เพื่อลดปั จจัยเสีย่ งในการเกิด Hypothermia และความชืน้
50 - 60%
6) มีเครือ่ งดับเพลิงในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
7) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องทีใ่ ช้งานผ่าตัด
2. มีระบบการตรวจสอบและการบารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในห้องผ่าตัดอย่างสม่าเสมอ
3. มีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางาน
4. การทาความสะอาดพืน้ ผิวในห้องผ่าตัด ก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดแต่ละราย และหลังผ่าตัด
ตามแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน หรือตามแนวปฏิบตั ขิ อง The Association of periOperative
Registered Nurses (AORN)
5. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดเช่น เครือ่ งจีไ้ ฟฟ้ า ต้องปฏิบตั ติ ามคู่มอื ของผูผ้ ลิต หรือแนวปฏิบตั ิ
ของหน่วยงาน
6. สร้างสิง่ แวดล้อมในการดูแล (Environment of care) โดยการประเมินปั จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการดูแล
เช่น การป้ องกันการติดเชือ้ คุณภาพอากาศ สัญญาณรบกวน เป็ นต้น
7. มีการควบคุมการใช้เสียงในห้องผ่าตัด เช่น เสียงจากโทรศัพท์ การพูดคุยเรื่องทีไ่ ม่เกี่ยวข้องขณะ
ปฏิบตั งิ าน
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8. มีการประเมินและตรวจสอบผู้ป่วยถึงปั จจัย เสี่ยงที่อาจทาให้ได้รบั อันตรายจากสิง่ แวดล้อม เช่น
การแพ้สารเคมี เป็ นต้น
9. ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ เครือ่ งมือทีม่ กี ารถ่ายทอดพลังงาน (Energy transfer device) เช่น เครือ่ ง X-ray,
Laser, Ultrasound ให้ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานในทุกระยะของการทาผ่าตัด
10. มีการจากัดบุคลากรเข้าออกในห้องผ่าตัดขณะผ่าตัด

Training
1. มีการจัดอบรมการใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้บุคลากรใหม่ และทุกครัง้ เมือ่ มีการติดตัง้ เครือ่ งใหม่
2. บุคลากรทุกคนควรได้รบั การอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (Patient safety)
3. บุคลากรทุกคนควรได้รบั การอบรมการซ้อมรับอัคคีภยั

Monitoring
1. เฝ้ าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดจากสิง่ แวดล้อมในห้องผ่าตัด ถ้าเกิดขึน้
หรือมีแนวโน้มโอกาสเกิดให้มกี ารรายงานอุบตั กิ ารณ์ การวิเคราะห์หาสาเหตุและกาหนด
แนวทางการแก้ปัญหา และบันทึกอย่างเป็ นระบบ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครือ่ งใช้ต่างๆ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างสม่าเสมอตามแนวปฏิบตั ขิ อง
หน่วยงาน

Pitfall
1. การปรับอุ ณ หภูมใิ นห้อ งผ่ าตัดตามความต้อ งการของทีมผู้ใ ห้บริการ โดยไม่ค านึ ง ถึง
ผลกระทบต่อผูป้ ่ วย
2. การใช้พดั ลมในห้องผ่าตัด อาจทาให้เชือ้ โรค และฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย
3. ถ้าบุคลากรไม่ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ทาให้เกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ได้
มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.2 การปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการติดเชือ้ (IC2) ก. การ
ป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่ (2), ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ข. การ
ผ่าตัด (5)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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S 3.2: Safe Surgical Instrument and Device
Definition
การปฏิบตั เิ พื่อให้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปลอดภัยต่อการนาไปใช้กบั ผูป้ ่ วย
 เครือ่ งมือ (Instrument) ได้แก่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผ่าตัด
 อุปกรณ์ (Device) ได้แก่ อุปกรณ์ทจ่ี ะสอดใส่เข้าไปในร่างกายของผูป้ ่ วยระหว่าง
กระบวนการผ่าตัด เช่น สายสวนต่างๆ โดยไม่รวมถึง Energy transfer device

Goal
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้รบั การทาลายเชือ้ หรือทาให้ปราศจากเชือ้ ด้วย
กระบวนการทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐาน

Why
การทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้ เป็ นกระบวนการสาคัญในการป้ องกันการติด
เชือ้ จากการผ่าตัด เครือ่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ่ วยจานวนมากต้องมีการนากลับมาใช้
ซ้า ดังนัน้ หากกระบวนการทาลายเชือ้ หรือทาให้ปราศจากเชือ้ ไม่มปี ระสิทธิภาพ อาจส่งผลให้
ผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากเครือ่ งมือแพทย์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เหล่านัน้ ซึง่ อาจรุนแรงจนถึงขัน้ สูญเสีย
อวัยวะหรือเสียชีวติ ได้

Process
การปฏิบตั ใิ นการทาความสะอาด การทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการทาความสะอาด การทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจาก
เชือ้ ตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องและคาแนะนาในการจัดการเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดของ
ผูผ้ ลิต (Instruction for use: IFU ) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพและมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
2. เลือกวิธกี ารทาลายเชือ้ หรือการทาให้ปราศจากเชือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดตามหลัก
Spaulding Classification(3)
3. ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฎิบตั แิ ละคาแนะนาของผูผ้ ลิต (IFU) ในการทาความสะอาด ทาลายเชือ้ และทา
ให้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดปราศจากเชือ้ รวมทัง้ กากับดูแลการปฏิบตั ิของบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ
4. ให้ความรูบ้ ุคลากรผูใ้ ช้เครือ่ งมือแพทย์ในการขจัดสิง่ ทีป่ นเปื้ อนบนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทาง
แพทย์ออกให้มากทีส่ ุด ณ จุดใช้งาน (point of use) และบรรจุเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดทีใ่ ช้
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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แล้วในภาชนะทีม่ ดิ ชิด เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ และป้ องกันเครือ่ งมือชารุดขณะ
เคลื่อนย้าย
5. ตรวจสอบและปรับปรุงน้ าทีใ่ ช้ในกระบวนการทาให้ปราศจากเชือ้ ให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดอย่างสม่าเสมอ
6. ตรวจสอบความสะอาดและความพร้อมในการใช้งานของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดก่อนการ
บรรจุหบี ห่อ
7. เลือกใช้วสั ดุในการหีบห่อให้เหมาะสมกับวิธกี ารทาให้ปราศจากเชือ้ และลักษณะของเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ผ่าตัดตามมาตรฐาน และควบคุมน้าหนักของห่อเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดไม่ให้
เกิน 11.35 กิโลกรัม (25 ปอนด์) เพื่อป้ องกันปั ญหาห่อเปี ยกชืน้ (wet pack)
8. เครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดทีท่ นความร้อนและความชืน้ สูงได้ใช้วธิ กี ารทาให้ปราศจากเชือ้ ด้วย
ไอน้าหรือปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์
9. จัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดให้เพียงพอ โดยหลีกเลีย่ งวิธกี ารทาให้เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ผ่าตัดปราศจากเชือ้ ด้วยวิธ ี Immediate Use Steam Sterilization (IUSS)
10. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทาให้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดปราศจากเชือ้ ด้วยตัวชีว้ ดั ทาง
กายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ ตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอวัยวะเทียม
(implant) ต้องตรวจสอบด้วยตัวชีว้ ดั ทางชีวภาพทุกครัง้
11. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อการทวนสอบในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยเกิดการติดเชือ้ หรือ
เกิดการระบาดของการติดเชือ้ และเพื่อเรียกเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดกลับคืน (recall) กรณี
เกิดความล้มเหลวในกระบวนการทาให้ปราศจากเชือ้
12. ตรวจสอบสภาพของหีบห่อเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ทาง
เคมีภายนอกและภายใน ก่อนนาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดไปใช้
13. จัดเก็บหีบห่อเครือ่ งมือแพทย์ปราศจากเชือ้ ในบริเวณเก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัด
ปราศจากเชือ้ ทีเ่ หมาะสมตามประเภทของเครือ่ งมือและอุปกรณ์นนั ้ โดยคานึงถึงหลัก First in
First Out (FIFO)

Training
1. ฝึกอบรมบุคลากรเกีย่ วกับการทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้ อย่างน้อยปี ละครัง้ และ
อบรมเพิม่ เติมเมือ่ เปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน หรือเมื่อมีการนาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัด
ชนิดใหม่มาใช้ และประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านเป็ นประจาทุกปี
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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2. ปฐมนิเทศบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใหม่เกีย่ วกับการทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้

Monitoring
ประเมินและติดตามประสิทธิภาพการทาความสะอาด การทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้
อย่างสม่าเสมอ ตัง้ แต่ทจ่ี ดุ ใช้งานจนสิน้ สุดกระบวนการผ่าตัด

Pitfall
1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการแบ่งกลุ่มเครือ่ งมือแพทย์ตามหลัก Spaulding
Classification นาเครือ่ งมือแพทย์ในกลุ่ม critical items เช่น rigid endoscope เครือ่ งมือผ่าตัดตา
แช่ในน้ ายาทาลายเชือ้ แทนการนาไปทาให้ปราศจากเชือ้
2. บุคลากรไม่ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผูผ้ ลิต ในเรือ่ งของการทาความสะอาดและการทาให้
ปราศจากเชือ้
3. ขาดการบันทึกและการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาความสะอาด การทาให้
ปราศจากเชือ้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
4. ขาดแนวปฏิบตั แิ ละข้อตกลงร่วมกันในการนาเครือ่ งมือแพทย์ทร่ี ะบุให้ใช้เพียงครัง้ เดียวทิง้
(single use medical devices) กลับมาใช้ซ้า
5. ขาดแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการบริหารจัดการเครือ่ งมือทีย่ มื จากภายนอกเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
สะอาดและปราศจากเชือ้ 1
6. บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องไม่ศกึ ษาข้อมูลในเรือ่ ง การจัดเตรียม การบารุงรักษา และการใช้งาน
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆ จากเอกสารคาแนะนาการใช้งานของบริษทั ผูผ้ ลิต
7. หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในโรงพยาบาลไม่มแี ผนการบารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ผ่าตัด
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในกระบวนการทาความสะอาดและทาให้ปราศจากเชือ้
8. ขาดการสนับสนุ นงบประมาณในการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการทาให้ปราศจากเชือ้

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 3 หัวข้อ 3.2 เครือ่ งมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) ก.
เครือ่ งมือ (2), หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.2 การปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการติดเชือ้ (IC2) ก. การป้ องกันการ
ติดเชือ้ ทัวไป
่ (1)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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S 3.3: Safe Surgical care Process
Definition
เป็ นกระบวนการดูแล รักษาผูป้ ่ วยทีม่ ารับการผ่าตัดหรือหัตถการอื่นๆ ครอบคลุมตัง้ แต่
การเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมก่อนผ่าตัด การดูแลให้ปลอดภัยระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด

Goal
ผูป้ ่ วยได้รบั ความปลอดภัยจากกระบวนการผ่าตัด

Why
มีรายงานจากทัวโลกพบว่
่
า ครึง่ หนึ่งของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ในโรงพยาบาล
เกีย่ วข้องกับการดูแลทางศัลยกรรม และทีส่ าคัญเกือบครึง่ หนึ่งของเหตุการณ์เหล่านัน้ สามารถ
ป้ องกันได้
ซึง่ ทาให้เกิดปั ญหาค่าใช้จา่ ยในการรักษาเพิม่ ขึน้ ระยะเวลาการอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ รวมทัง้
ทาให้เกิดปั ญหาการฟ้ องร้องตามมา สาหรับประเทศไทยถึงแม้จะไม่มสี ถิตใิ ห้เห็นชัดเจนแต่ยงั มี
ข่าวให้ได้ยนิ อยูเ่ สมอ เช่น การคงค้างของเครือ่ งมือหรือผ้าซับโลหิตในแผลผ่าตัด การผ่าตัดผิดข้าง
หรือ การได้รบั บาดเจ็บจากการใช้เครือ่ งจีไ้ ฟฟ้ า เป็ นต้น ดังนัน้ การดูแลผูป้ ่ วยตลอดทุกระยะของ
การผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยป้ องกันเหตุการณ์พงึ ประสงค์เหล่านี้ได้

Process
กระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทีม่ ารับการผ่าตัด ต้องทาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกระยะ
การผ่าตัด ตัง้ แต่ ก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด ดังนี้
ก่อนผ่าตัด:
1. เตรียมความพร้อมด้านร่างกายโดย
 ประเมินภาวะสุขภาพด้านร่างกายผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการผ่าตัดเพื่อแก้ไข
และป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ หลังผ่าตัดตามมาตรฐาน JCI และ AORN
 ตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกายทัวไปที
่ อ่ าจเสีย่ งต่อการเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์ในห้องผ่าตัด เช่น ข้อจากัดการเคลื่อนไหว
2. เตรียมความพร้อมด้านจิตใจผูป้ ่ วยเพื่อลดความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลลัพท์ของการผ่าตัด
การฟื้ นฟูและการดาเนินชีวติ หลังผ่าตัด
3. ตรวจสอบและทวนสอบความถูกต้องของเอกสารแสดงความยินยอม การระบุช่อื
นามสกุล ชนิดการผ่าตัด และตาแหน่งทีผ่ ่าตัด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ WHO
Surgical Checklist (2009)
4. ส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยให้กบั ผูด้ แู ลในระยะผ่าตัดโดยใช้หลักการของ SBAR
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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ระหว่างผ่าตัด:
1. เตรียมความพร้อมใช้ของเครือ่ งมือ อุปกรณ์ทุกชนิดทีใ่ ช้ในผูป้ ่ วยแต่ละราย เช่น เครือ่ งจี้
ไฟฟ้ า เครือ่ งเลเซอร์ เป็ นต้น และใช้ให้ถูกต้องตามคู่มอื ทีผ่ ผู้ ลิตกาหนด
2. เตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดแต่ละชนิด ได้แก่
 จัดท่าเพื่อการผ่าตัดให้ถูกต้องตามหลัก body alignment และถูกต้องตาม
เทคนิค/ ขัน้ ตอนการจัดท่าแต่ละชนิด โดยใช้อุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมในการจัดท่า
แต่ละชนิด และระมัดระวังตาแหน่งทีม่ กี ารกดทับ เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บของ
เนื้อเยือ่ เส้นประสาท และแผลกดทับ
 เตรียมผิวหนังผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดโดยคานึงถึงน้ ายาและขัน้ ตอนการเตรียม
ผิวหนังตามมาตรฐานของ AORN
 ประเมินปั จจัยเสีย่ งและป้ องกันการเกิด Deep vein thrombosis โดยปฏิบตั ิ
ตาม S1.4 และ AORN
3. ป้ องกันความผิดพลาดจากการผ่าตัดด้วยการปฏิบตั ติ าม WHO Surgical Checklist
(S 1.1) โดย
 Sign in ก่อนให้ยาระงับความรูส้ กึ
 Time out ก่อนลงมีดผ่าตัด
 Sign out เมือ่ เสร็จผ่าตัด ก่อนเคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด
4. ตรวจนับผ้าซับ เครือ่ งมือผ่าตัดและของมีคม ตาม WHO Guidelines for Safe Surgery
หรือ ตาม guideline for prevention of retained surgical items ของ AORN
5. เก็บและส่ง specimens ตามแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
6. ดูแลผูป้ ่ วยโดยคานึงถึงศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิผปู้ ่ วย เช่น การให้ขอ้ มูล การ
รักษาความลับ การไม่เปิ ดเผยร่างกายเกินความจาเป็ น การเคารพในเอกสิทธ์ผปู้ ่ วย
เป็ นต้น
หลังผ่าตัด:
1. ส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยให้กบั ทีมผูด้ แู ลหลังผ่าตัดโดยใช้หลักการ SBAR ในการสื่อสารส่งต่อ
ข้อมูล และมีระบบ discharge planning หากผูป้ ่ วยกลับบ้าน หรือ มีระบบการส่งต่อไป
ยังหน่วยงานอื่น
2. ใช้หลัก Early warning signs ในการประเมินและเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เพื่อป้ องกัน
อันตรายจากภาวะแทรกซ้อน ด้วยตัวชีว้ ดั 6 อย่างคือ respiratory rate, oxygen
saturation, temperature, systolic blood pressure, pulse rate และ level of
consciousness
3. บันทึกข้อมูลทีส่ าคัญตามระบบบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน
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Training
 การอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรม (perioperative care)
 การอบรมความรูใ้ ห้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนยีทเ่ี กีย่ วข้องทางศัลยกรรม
 การอบรมการใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์เกีย่ วกับการผ่าตัด

Monitoring
 กาหนดตัวชีว้ ดั ของหน่วยงานให้ชดั เจน
 สร้างแนวปฏิบตั ิ สาหรับ procedures ทีส่ าคัญหรือทีม่ คี วามเสีย่ ง
 เฝ้ าระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลให้เป็ นระบบ เพื่อนามา
วิเคราะห์และหาแนวทางป้ องกันอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการรายงานอุบตั กิ ารณ์ทส่ี าคัญ
เช่น การไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ารับการผ่าตัด การเลื่อนการผ่าตัด
ทีไ่ ม่เร่งด่วนจากสาเหตุความไม่พร้อมหรือการประเมินไม่ครบถ้วนของทีม การเปิ ดเผย
ความลับของผูป้ ่ วย หรือกระทาอื่นใดอันโดยไม่คานึงถึงศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิ
ผูป้ ่ วย เป็ นต้น

Pitfalls
 การสื่อสารภายในทีมทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ อาจทาให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายบุคลากรใช้
ความเคยชินในการทางาน ไม่ยดึ ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด หรือขาด
ความรูแ้ ละทักษะทีส่ าคัญในการปฏิบตั งิ าน ทาให้เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ได้
 การประเมินและตรวจสอบข้อมูลทีส่ าคัญของผูป้ ่ วยอย่างเร่งรีบ อาจทาให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อมูล
 การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่คานึงถึงสิทธิผปู้ ่ วยและไม่เคารพเอกสิทธิ ์ของผูป้ ่ วย อาจนามาซึง่
การฟ้ องร้องได้
 การส่ง specimens ทีผ่ ดิ พลาดส่งผลต่อความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาได้

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ข. การผ่าตัด

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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I: Infection Prevention and Control
I1
I2
I 2.1
I 2.2
I 2.3
I3
I4

Hand Hygiene
Prevention of Healthcare Associated Infection
Catheter Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) Prevention
Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Prevention
Peripheral and Central Line-Associated Bloodstream Infection
(CLABSI) prevention
Isolation precautions
Prevention and Control Spread of Multidrug-Resistant Organisms
(MDRO)
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I 1: Hand Hygiene การทาความสะอาดมือ
Definition
การปฎิบตั เิ พื่อลดจานวนเชือ้ จุลชีพทีอ่ ยูบ่ นมือโดยการถูมอื ด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้างมือ
ด้วยสบู่หรือสบู่ผสมน้ ายาทาลายเชือ้
(Any action of hygienic hand antisepsis in order to reduce transient microbial flora,
generally performed either by handrubbing with an alcohol-based formulation or
handwashing with plain or antimicrobial soap and water- WHO)

Goal
บุคลากรทาความสะอาดมืออย่างถูกต้องและเป็ นนิสยั เมื่อทาการตรวจหรือรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย

Why
กลไกการแพร่เชือ้ ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โดยเฉพาะจากมือของบุคลากรผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ซึง่ เป็ นสื่อกลางทีส่ าคัญทีท่ าให้เกิด
การแพร่กระจายเชือ้ และเกิดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล การทาความสะอาดมืออย่างถูกวิธเี ป็ น
วิธกี ารป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการแพร่
เชือ้ และอัตราการติดเชือ้ ของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล รวมทัง้ ลดโอกาสทีบ่ ุคลากรจะติดเชือ้ จาก
ผูป้ ่ วย และลดความสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล

Process
โรงพยาบาลควรดาเนินการเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญและมีการปฏิบตั ใิ น
การทาความสะอาดมืออย่างถูกต้องและเป็ นนิสยั โดยอาจดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การอนามัยโลก ดังนี้
1) สร้างระบบทีเ่ อือ้ อานวยให้บุคลากรทาความสะอาดมือได้โดยสะดวก เช่น สนับสนุน
อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการทาความสะอาดมืออย่างเพียงพอ
2) ให้ความรูก้ บั บุคลากรเรือ่ ง Hand Hygiene และมีการฝึกปฏิบตั ใิ ห้เข้าใจและถูกต้อง
3) มีระบบประเมินและติดตามการปฏิบตั ขิ องบุคลากรในการทาความสะอาดมือและให้
ข้อมูลย้อนกลับอัตราการทาความสะอาดมือทัง้ ในภาพรวมของหน่วยงานและการแจ้ง
รายบุคคล
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4) จัดทาแผ่นป้ ายเชิญชวน/เตือน/ให้ความรูเ้ รือ่ งการทาความสะอาดมือติดไว้ใน
สถานพยาบาล
5) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เช่นผูน้ าองค์กรปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตัวอย่าง การ
ยอมรับการตักเตือนจากเพื่อนร่วมงาน ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติเพื่อทาความสะอาด
มือและมีส่วนร่วมในการกระตุน้ บุคลากรให้ทาความสะอาดมือเช่นกัน

Training
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้บุคลากรมีความรูเ้ รือ่ งความสาคัญของการทาความสะอาดมือ ข้อ
บ่งชีข้ องการทาความสะอาดมือ (5 moments for hand hygiene) ได้แก่ ก่อนการสัมผัส
ผูป้ ่ วย ก่อนทาหัตถการปลอดเชือ้ รวมทัง้ การผสมยาสาหรับให้ทางหลอดเลือด หลังสัมผัสน้ า
จากร่างกาย (body fluid) ของผูป้ ่ วย หลังสัมผัสผูป้ ่ วย และหลังสัมผัสสิง่ แวดล้อมรอบตัว
ผูป้ ่ วย และวิธกี ารทาความสะอาดมือทีถ่ ูกต้อง
 ฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการป้ องกันการติดเชือ้ และตัวแทนหอผูป้ ่ วยให้สามารถทาการเฝ้ า
สารวจพฤติกรรมและอัตราการทาความสะอาดมือได้อย่างถูกต้อง

Monitoring
 อัตราการทาความสะอาดมือ
 อัตราการใช้สบู่และน้ ายาล้างมือทีม่ แี อลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบหลัก
 อุบตั กิ ารณ์การไม่ลา้ งมือ/ ล้างไม่เหมาะสม ตามข้อบ่งชีข้ องการทาความสะอาดมือ

Pitfall
 บุคลากรนิยมทาความสะอาดมือโดยการล้างมือด้วยน้าและสบู่ แทนทีจ่ ะใช้แอลกอฮอล์
สาหรับทาความสะอาดมือเป็ นหลัก
 บุคลากรมีการปฏิบตั ใิ นการทาความสะอาดมือน้อย เนื่องจากขาดสิง่ อานวยความสะดวก
มีภาระงานมาก
 บุคลากรไม่ทาความสะอาดมือก่อนใส่ถุงมือ และหลังจากถอดถุงมือแล้ว
 ถุงมือชนิดผสมแป้ ง อาจทาให้ไม่สะดวกต่อการทาความสะอาดมือด้วยน้ายาแอลกอฮอล์
 อาจมีการจากัดงบประมาณสาหรับการจัดซือ้ น้ายาทาความสะอาดมือ สบู่ และกระดาษ
เช็ดมือเพราะต้องการประหยัด

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่ (1)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

I 2: Prevention of Healthcare Associated Infection
I 2.1: Catheter-associated Urinary Tract Infection (CAUTI) Prevention
Definition
การติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปั สสาวะในผูป้ ่ วยทีม่ กี ารคาสายสวนปั สสาวะมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองวัน โดยในวันทีเ่ ริม่ มีอาการหรือการตรวจพบทีน่ าไปสู่การวินิจฉัยการติดเชือ้ ยังคงคา
สายสวนอยูห่ รือถอดสายสวนออกไปแล้วไม่เกิน 1 วัน

Goal
ป้ องกันการติดเชือ้ แทรกซ้อนจากการใช้สายสวนปั สสาวะ

Why
การติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปั สสาวะ เป็ นการติดเชือ้ ทีพ่ บบ่อย แต่จานวนไม่น้อยเป็ นการ
ติดเชือ้ ทีไ่ ม่มอี าการ จึงเป็ นทีม่ าของการใช้ยาต้านแบคทีเรียทีม่ ากเกินความจาเป็ น ทาให้
สิน้ เปลืองค่าใช้จ่าย เป็ นต้นตอของเชือ้ ดือ้ ยา และเป็ นแหล่งเก็บเชือ้ ดือ้ ยา ผูป้ ่ วยจานวนหนึ่งจะมี
อาการของการติดเชือ้ (Symptomatic urinary tract infection) ซึง่ จะมีความเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างตามมา

Process
1. โรงพยาบาลจัดให้มรี ะบบการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ระบบทางเดินปั สสาวะในผูป้ ่ วยทีม่ กี าร
คาสายสวน
2. กาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญคือ ใส่คาสายสวนปั สสาวะต่อเมือ่ จาเป็ นตามข้อบ่งชีต้ ่อไปนี้
เท่านัน้
 มีปัสสาวะค้างอย่างเฉียบพลันหรือมีการอุดตันในทางเดินปั สสาวะ
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ได้รบั การผ่าตัดทางเดินปั สสาวะ
การผ่าตัดทีใ่ ช้เวลานาน
ขณะผ่าตัดได้รบั สารน้ าปริมาณมาก หรือได้รบั ยาขับปั สสาวะ
ต้องประเมินปริมาณปั สสาวะระหว่างผ่าตัด
ต้องประเมินปริมาณปั สสาวะอย่างถูกต้องในผูป้ ่ วยทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤติเพื่อส่งเสริมการ
หายของแผลเปิ ดหรือแผลผ่าตัดตกแต่งบริเวณอวัยวะสืบพันธุใ์ นกรณีผปู้ ่ วยกลัน้
ปั สสาวะไม่ได้
 ถูกยึดตรึงให้อยูก่ บั ที่ เช่น กระดูกสะโพกหัก multiple traumatic injuries
3. สาหรับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งช่วยระบายปั สสาวะในระยะสัน้ ควรหลีกเลีย่ งการใส่คาสายสวนปั สสาวะ
โดยใช้การสวนปั สสาวะเป็ นครัง้ คราว (intermittent catheterization) สาหรับผูป้ ่ วยเพศชาย
พิจารณาใช้ condom แทน
4. ผูใ้ ส่สายสวนปั สสาวะต้องได้รบั การฝึกอบรมและมีทกั ษะเพียงพอ ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่
สายสวน ใช้ aseptic technique ทีถ่ ูกต้อง ทาความสะอาด urethral meatus ด้วย sterile
normal saline ใช้สารหล่อลื่นทีเ่ หมาะสมแบบใช้ครัง้ เดียว เมือ่ คาสายสวนปั สสาวะแล้ว
จะต้องระมัดระวังในเรือ่ งการอุดกัน้ สายสวน และการปนเปื้ อนเชือ้ จากภายนอก โดย
พยายามให้เป็ นระบบปิ ดและผูด้ แู ลต้องทาความสะอาดมืออย่างถูกต้องก่อนและหลัง
ปฏิบตั กิ ารใดๆกับระบบระบายปั สสาวะทางสายสวน ตลอดจนประเมินความจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
ใส่สายสวนปั สสาวะต่อไปเป็ นระยะๆ และถอดสายสวนปั สสาวะออกเร็วทีส่ ุด
5. ถ้าต้องการเก็บปั สสาวะเพื่อส่งตรวจ ให้เก็บตัวอย่างปั สสาวะจากช่องทีอ่ อกแบบไว้เฉพาะ
(sampling port)

Training
โรงพยาบาลควรฝึกอบรมบุคลากรเรือ่ งวิธกี ารสวนปั สสาวะ การคาสายสวนปั สสาวะ
การทาความสะอาดมือ และการดูแลระบบระบายปั สสาวะทีใ่ ช้สายสวนปั สสาวะและถุงเก็บ
ปั สสาวะ

Monitoring
 อัตราความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดขึน้
 อุบตั กิ ารณ์การเกิด CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection

Pitfall
1. มีการคาสายสวนโดยไม่จาเป็ น หรือคาไว้นานเกินความจาเป็ นค่อนข้างบ่อ
2. การดูแลสายสวนอาจไม่ทวถึ
ั ่ ง ปั สสาวะอาจระบายไม่ดโี ดยไม่ได้รบั การแก้ไข
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มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่ (4)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

I 2.2: Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Prevention
Definition
ภาวะปอดอักเสบจากการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วยทีม่ กี ารใช้เครื่องช่วยหายใจมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองวัน โดยในวันทีเ่ ริม่ มีอาการหรือการตรวจพบทีน่ าไปสู่การวินิจฉัยภาวะนี้ ยังคงใช้เครือ่ งช่วย
หายใจอยูห่ รือยุตกิ ารใช้ไปแล้วไม่เกิน 1 วัน

Goal
ป้ องกันการเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ

Why
ปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจเป็ นการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ทีพ่ บ
มากเป็ นลาดับต้น ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยต้องอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาการติดเชือ้ จานวนมาก เชือ้ ก่อโรคส่วนใหญ่เป็ นเชือ้ ดือ้ ยาหลายขนานทา
ให้ผปู้ ่ วยทีเ่ กิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจมีโอกาสเสียชีวติ สูง

Process
กิจกรรมทีโ่ รงพยาบาลควรดาเนินการเพื่อป้ องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้
เครือ่ งช่วยหายใจ ประกอบด้วย
1. การจัดทาแนวปฏิบตั ใิ นการป้ องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่ว ยหายใจ
โดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ รทาตรฐาน
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2. ให้ขอ้ มูลแก่บุคลากรเกี่ยวข้อง เรือ่ งระบาดวิทยา เรือ่ งผลกระทบและการปฏิบตั ิ ในการ
ป้ องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ โดยแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญคือ
การให้ยาคลายกล้ามเนื้อและยานอนหลับเท่าทีจ่ าเป็ น การจัดท่านอนผูป้ ่ วย การดูด
เสมหะ การทาความสะอาดปากและฟั น การให้อาหารทางสายยาง และการทาลายเชือ้
อุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจ
3. มีแนวทางการเฝ้ าระวังปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
4. มีการพัฒนากระบวนการในการส่งเสริมและระบบในการติดตามการปฏิบตั ติ าม
มาตรการสาคัญในการป้ องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจอย่าง
เคร่งครัดและต่อเนื่อง ประกอบด้วย
 พิจารณาใช้ non-invasive positive pressure ventilation ในผูป้ ่ วยก่อนใช้เครือ่ งช่วย
หายใจ และหากใช้เครือ่ งช่วยหายใจ ควรกาหนดแนวทางการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจและ
การประเมินความพร้อมในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจของผูป้ ่ วยทุกวัน
 กาหนดแนวทางการให้ sedative ในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
 สนับสนุ นอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ไิ ด้ อาทิ เช่น
เครือ่ งวัด cuff pressure ถุงสาหรับบรรจุอาหารทีใ่ ห้ทางสายยาง อุปกรณ์ในการทา
ความสะอาดปากและฟั นทีม่ คี ุณภาพ
 จัดท่านอนผูป้ ่ วยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ ให้นอนศีรษะสูง 30-45 องศา ในกรณีไม่มขี อ้
ห้ามทางการแพทย์
 ป้ องกันท่อช่วยหายใจเคลื่อน เลื่อนหลุดและการใส่ท่อช่วยหายใจซ้า
 ทาลายเชือ้ อุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐาน
 ทาความสะอาดช่องปากของผูป้ ่ วยอย่างน้อยวันละสามครัง้ และพิจารณาใช้ 0.12-2%
chlorhexidine เช็ดในช่องปาก หากผูป้ ่ วยไม่มอี าการระคายเคืองจาก chlorhexidine

Training
 ให้ความรูบ้ ุคลากรผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ่ วยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจทัง้ แพทย์และพยาบาล
เกีย่ วกับระบาดวิทยาของการติดเชือ้ ผลกระทบและการป้ องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั
การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
 นิเทศและให้คาแนะนาแก่บุคลากรขณะปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะบุคลากรใหม่และบุคลากร
ทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยสามัญทีต่ อ้ งให้การดูแลผูป้ ่ วยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ

Monitoring
 ประเมินการปฏิบตั ขิ องบุคลากรตามมาตรการสาคัญในการป้ องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์
กับการใช้เครือ่ งช่วยหายใจเป็ นระยะ ประกอบด้วย การจัดท่านอนผูป้ ่ วย การดูดเสมหะ
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การทาความสะอาดปากและฟั น การให้อาหารทางสายยาง การทาลายเชือ้ อุปกรณ์
เครือ่ งช่วยหายใจขณะใช้งาน
 ประเมินประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
 อุบตั กิ ารณ์การเกิด VAP: Ventilator-Associated Pneumonia

Pitfall
 บุคลากรขาดความรูท้ ท่ี นั สมัยในการป้ องกันปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วย
หายใจตามหลักฐานเชิงประจักษ์
 บุคลากรขาดความชานาญในการดูผปู้ ่ วยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
 ขาดอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นเพื่อป้ องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น
เครือ่ งวัด cuff pressure
 เครือ่ งช่วยหายใจจานวนมากทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลเป็ นชนิด pressure-control ventilator
ซึง่ ระบบท่อทางเดินหายใจไม่ได้เป็ นระบบปิ ด และมักมีหยดน้ า (condensate) คาอยูใ่ น
สายมากกว่าเครือ่ งช่วยหายใจแบบ volume control อาจจะมีผลต่ออัตราการติดเชือ้ ที่
สูงกว่า เป็ นประเด็นทีค่ วรทาการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่ (4)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

I 2.3: Peripheral and Central Line-Associated Bloodstream Infection
(CLABSI) Prevention
Definition
การติดเชือ้ ในเลือดทีไ่ ด้รบั การยืนยันด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในผูป้ ่ วยทีม่ กี าร
ใช้สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง หรือสายสวนหลอดเลือดทีส่ ะดือ (สาหรับเด็กทารกแรกเกิด)
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มาแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 2 วัน โดยในวันทีเ่ ริม่ มีอาการหรือการตรวจพบทีน่ าไปสู่การวินิจฉัย
ภาวะนี้ ยังคงใช้สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางอยูห่ รือยุตกิ ารใช้ไปแล้วไม่เกิน 1 วัน

Goal
ป้ องกันการติดเชือ้ แทรกซ้อนจากการใช้สายสวนหลอดเลือดดา

Why
การใช้สายสวนหลอดเลือดดาเพื่อให้สารน้ า เลือด หรือสารอาหาร ทัง้ ในลักษณะของการ
ให้ผ่านทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย และหลอดเลือดดาส่วนกลาง เป็ นสิง่ ทีม่ กี ารปฏิบตั กิ นั เป็ น
ประจาในโรงพยาบาล การติดเชือ้ เป็ นภาวะแทรกซ้อนทีส่ าคัญเนื่องจากส่วนใหญ่เชือ้ มักเข้าสู่
กระแสเลือดโดยตรง จึงมีผลกระทบต่อผลลัพธ์การรักษาเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ การใส่สาย
สวนเป็ นหัตถการสะอาด และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตลอดจนกระบวนการในการดูแลก็เป็ นกระบวนการที่
สะอาด ซึง่ ต่างจากระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปั สสาวะ การป้ องกันการติดเชือ้ ที่
เกีย่ วข้องกับการใช้สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางจึงเป็ นสิง่ ทีป่ ้ องกันได้

Process
โรงพยาบาลจัดทาแนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สายสวนหลอดเลือดดา
ทัง้ ชนิด central และ peripheral vein ครอบคลุมกระบวนการและประเด็นสาคัญ คือ
1. การเตรียมการก่อนใส่สายสวนหลอดเลือด ได้แก่ การเลือกตาแหน่งหลอดเลือดดาทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่า (หลีกเลีย่ ง femoral vein สาหรับ central line และหลอดเลือดดาทีข่ าสาหรับ
peripheral line) การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เพื่อเอือ้ ต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการปลอดเชือ้
และการทาความสะอาดมือก่อนการใส่สายสวนหลอดเลือด
2. การใส่สายสวนหลอดเลือด ทาความสะอาดผิวหนังด้วย alcoholic chlorhexidine solution
สาหรับหลอดเลือดดาส่วนกลาง ให้ใช้หลักของ maximal sterile barrier และในการใส่สายสวน
หลอดเลือดดาส่วนปลาย อาจใช้ถุงมือสะอาดหรือถุงมือปลอดเชือ้ ก็ได้แต่ หา้ มสัมผัสบริเวณที่
จะแทงเข็มอีกหลังจากเช็ดทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชือ้ แล้ว
3. การดูแลหลังการใส่สายสวนหลอดเลือด ถ้าสายสวนหลอดเลือดดานัน้ ได้รบั การใส่ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรคาสายไว้เกิน 48 ชัวโมง
่ ถ้าเป็ น central line ทีไ่ ด้รบั การใส่ดว้ ย
ความเคร่งครัดตามหลักการปลอดเชือ้ และ maximal sterile barrier อาจใช้ต่อไปได้ และต้อง
ทบทวนความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีสายสวนหลอดเลือดดาทุกชนิด ทุกวัน และถอดออกทันทีท่ีไม่ม ี
ความจาเป็ นต้องใช้ การดูแลในขณะทีค่ าสายสวนอยู่ จะต้องยึดหลักปลอดเชือ้ เช่น การทา
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ความสะอาดมือก่อนปฏิบตั กิ ารใดๆกับสายสวน การเช็ดทาความสะอาดข้อต่ออย่างถูกต้อง
การทาความสะอาดผิวหนังด้วย alcoholic chlorhexidine ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น

Training
ให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ พื่อควบคุมและป้ องกัน
bloodstream infection ครอบคลุมการเลือกตาแหน่ง, เทคนิคการสอดใส่ ซึง่ ควรมีผทู้ ป่ี ฏิบตั ิ
ได้ดว้ ยความชานาญหลายๆคนในหน่วยงาน, การประเมินตาแหน่งทีส่ อดใส่, ข้อบ่งชีท้ ต่ี อ้ ง
เปลีย่ น dressing, การบันทึก, การ flush ทีเ่ หมาะสม, การเปลีย่ น set, ข้อบ่งชีใ้ นการถอด
หรือเปลีย่ น catheter

Monitoring
 ประเมินประสิทธิผลของ protocol ทีใ่ ช้โดยวัดอัตราการเกิด central line catheterassociated bloodstream infections, การปฏิบตั ติ าม protocol, ติดตามตัววัดเพื่อดูการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับอัตราการติดเชือ้ อย่าง
สม่าเสมอ
 อุบตั กิ ารณ์การเกิด CLABSI: Central Line-Associated Bloodstream Infection
 อุบตั กิ ารณ์การเกิด suppurative thrombophlebitis (optional)

Pitfall
 การใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง อาจจะยังมีการปฏิบตั โิ ดยไม่ใช้หลักการ maximal
sterile barrier
 ผูป้ ่ วยอาจมีขอ้ จากัดในด้านตาแหน่งหลอดเลือดทีเ่ หมาะสมเพราะมีการใช้สายสวนหลอด
เลือดเป็ นเวลานานจนหาหลอดเลือดทีม่ สี ภาพดีได้ยาก ส่วนหนึ่งคือการไม่ใช้ central line
เมือ่ ควรต้องใช้ ในการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาส่วนปลายจึงมีการใช้หลอดเลือดทีข่ า
ค่อนข้างบ่อย เป็ นความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
 มีการคาสายสวนหลอดเลือดไว้นานเกินสมควร ไม่มกี ารถอดออกแม้ไม่ได้ใช้แล้ว

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่ (4)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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I 3: Isolation Precautions
Definition
การปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันหรือยับยัง้ การแพร่กระจายของเชือ้ ก่อโรคจากผูเ้ ป็ นพาหะของโรค
ผูป้ ่ วยด้วยโรคติดเชือ้ ผูม้ อี าการติดเชือ้ มาสู่ผปู้ ่ วย ญาติ และบุคลากรในสถานพยาบาล

Goal
ลดและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ก่อโรคในโรงพยาบาล

Why
เชือ้ ก่อโรคสามารถแพร่กระจายได้มากในโรงพยาบาล จากผูป้ ่ วยสู่ผปู้ ่ วย ผูป้ ่ วยสู่
บุคลากรและบุคลากรสู่ผปู้ ่ วย หากการดาเนินการของโรงพยาบาลในการป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ ไม่มปี ระสิทธิภาพดีพอ บุคลากรขาดความรู้ ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตาม
หลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผูป้ ่ วยรและบุคลากร ทาให้เกิด
การระบาดของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล หากเกิดการแพร่กระจายเชือ้ อุบตั ใิ หม่หรือเชือ้ ดือ้ ยา
จะส่งผลกระทบรุนแรงทาให้ผปู้ ่ วยและบุคลากรเกิดการติดเชือ้ และอาจถึงเสียชีวติ ได้ จึงสมควรลด
การแพร่กระจายเชือ้ โรคในโรงพยาบาล โดยการแยกผูป้ ่ วย

Process
1. กาหนดนแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ โดยการแยกผูป้ ่ วย (Isolation
Precautions) และเผยแพร่ส่อื สารให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ เข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้
2. ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทุกระดับ เกีย่ วกับหลักการแยกโรคทีส่ าคัญ ได้แก่ standard และ
transmission-based precautions (contact, droplet, และ airborne precautions) โดย
หลักการสาคัญของการแยกผูป้ ่ วยคือ
2.1 การป้ องกันแบบมาตรฐานสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยทุกราย (standard precautions) คือ
มาตรการทีบ่ ุคลากรการแพทย์ปฏิบตั เิ ป็ นปกติในในการดูแลผูป้ ่ วยทุกราย โดยถือว่า
ผูป้ ่ วยทุกรายอาจเป็ นพาหะของโรคโดยไม่คานึงถึงการวินิจฉัยของโรคหรือภาวะติดเชือ้
ของผูป้ ่ วย มาตรการนี้ใช้เมื่อบุคลากรปฏิบตั งิ านทีค่ าดว่าอาจจะต้องสัมผัสกับเลือดสาร
คัดหลัง่ แผล การปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญ คือ การล้างมือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือ
แว่นตาทีอ่ อกแบบมาให้กนั เลือดหรือสารคัดหลังกระเด็
่
นเข้าตาได้ นอกจากนี้ ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยทีม่ อี าการไอหรือสงสัยว่าจะมีโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ก็ให้ปฏิบตั ติ าม
หลักการของ respiratory hygiene and cough etiquette
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2.2 มาตรการสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ เี ชือ้ ทีแ่ พร่กระจายโดยการสัมผัส (ไม่ว่าจะมีอาการ
ของการติดเชือ้ หรือไม่กต็ าม) เช่น เชือ้ แบคทีเรียทีด่ อ้ื ยาหลายขนาน การแยกผูป้ ่ วย
แบบนี้ประกอบด้วย (1) การจัดให้ผปู้ ่ วยอยู่ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะซึง่ อาจจะเป็ นห้องเตียงเดีย่ ว
หรือจัดพืน้ ทีใ่ นหอผูป้ ่ วยแยกไว้ต่างหาก (2) บุคลากรและญาติทเ่ี ข้ามาเยีย่ มผูป้ ่ วย ให้
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนคือ ทาความสะอาดมือ สวมชุดพลาสติกแขนยาว สวมถุงมือ จากนัน้
จึงเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วย เมือ่ เสร็จแล้ว ให้ถอดถุงมือและเสื้อคลุมพลาสติก ระมัดระวังการ
ปนเปื้ อนมือและส่วนของร่างกาย แล้วทาความสะอาดมืออีกครัง้ (3) การแยกของใช้
ส่วนตัวและอุปกรณ์การแพทย์ใช้สาหรับผูป้ ่ วยแต่ละคน (4) การทาความสะอาด
สิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอ (5) การทาความสะอาดพืน้ ผิวด้วยน้ายาฆ่าเชือ้ เมือ่ ย้าย
ผูป้ ่ วยออกไปจากห้องนัน้ หรือเรียกว่า terminal cleaning
2.3 มาตรการสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยทีส่ งสัยหรือได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคติดเชือ้ ที่
แพร่กระจายทางอากาศ (Airborne precautions) ใช้ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยว่า
ติดเชือ้ หรือสงสัยว่าติดเชือ้ ทีส่ ามารถแพร่กระจายเชือ้ ได้ทางละอองฝอยของน้ ามูก
น้าลายในอากาศ ซึง่ มีอนุภาคขนาดเล็กเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 ไมครอน เช่น วัณโรค ซึง่
โรงพยาบาลควรจัดพืน้ ทีส่ าหรับผูป้ ่ วยเหล่านี้ให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือ
อยูใ่ นห้อง infection isolation room ทีม่ กี ารควบคุมให้มคี วามดันบรรยากาศเป็ นลบ
บุคลากรต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิด N-95 เมือ่ เข้าไปให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย และ
ให้ผปู้ ่ วยสวม surgical mask ไว้ตลอดเวลา
2.4 มาตรการสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยทีส่ งสัยหรือได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคติดเชือ้ ที่
แพร่กระจายทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (Droplet precautions) ใช้ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้
หรือสงสัยว่าติดเชือ้ ทีส่ ามารถแพร่กระจายเชือ้ ได้ทางละอองน้ามูกหรือน้าลายซึง่ มีขนาด
ใหญ่กว่า 5 ไมครอน เช่น ไข้หวัด ไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcemia) บุคลากรต้อง
สวมหน้ากากอนามัย และทาความสะอาดมืออย่างถูกต้องในกระบวนการรักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วย
3. สนับสนุ นอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ น อุปกรณ์ทาความสะอาดมือทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอ รวมถึงการจัดสถานที่ โครงสร้างให้สามารถดูแลผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันการแพ้กระจาย
เชือ้ ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท และมี Protective environment สาหรับโรงพยาบาลทีใ่ ห้การ
รักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทีอ่ าจมีผปู้ ่ วยเม็ดเลือดขาวต่าเป็ นเวลานานๆ เช่น ผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายไขกระดูก ควรจัดสร้างห้องแยกเฉพาะทีม่ กี ารควบคุมความ
สะอาดของอากาศขาเข้า ควบคุมความดันอากาศให้เป็ นบวกเทียบกับภายนอก และการ
จัดบริการอาหารพิเศษสาหรับผูป้ ่ วยกลุ่มนี้

Training
จัดการอบรม ฝึกปฏิบตั ใิ ห้กบั บุคลากรทุกคนของเป็ นระยะตามความเหมาะสม ดังนี้
 ให้ความรูบ้ ุคลากรเกีย่ วกับหลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ตาม
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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หลักฐานเชิงประจักษ์
 ฝึกอบรมบุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักการป้ องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ แบบมาตรฐาน (Standard precautions) การป้ องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ จากการสัมผัส (Contact precautions) การป้ องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ จากฝอยละอองน้ามูกน้าลาย (Droplet precautions) และการป้ องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศ (Airborne precautions)
 ฝึกปฏิบตั กิ ารสวมและการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล
 ให้ความรูแ้ ละฝึกการปฏิบตั แิ ก่บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบการทาความสะอาดและการ
ทาลายเชือ้ สิง่ แวดล้อมในหอผูป้ ่ วย

Monitoring
โรงพยาบาลจัดระบบการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางการแยกผูป้ ่ วยของบุคลากร
ตามความเหมาะสม แต่ควรมีการกาหนดเป้ าหมายอัตราการปฏิบตั ถิ ูกต้องในหอผูป้ ่ วยทีส่ าคัญ เช่น
หออภิบาล หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกทีม่ ผี ปู้ ่ วยโรคติดเชือ้ มาใช้บริการเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น

Pitfall
1. การใช้หอ้ งแยกผิดประเภทเนื่องจากการออกแบบอาคารไม่ถูกต้อง มีการใช้หอ้ งแยกทีไ่ ม่ได้
ควบคุมความดันบรรยากาศและทิศทางการไหลของอากาศ สาหรับผูป้ ่ วยวัณโรค และผูป้ ่ วย
ภูมติ า้ นทานต่ า ซึง่ ส่งผลให้เชือ้ วัณโรคแพร่กระจายได้ง่ายในกรณีแรก และผูป้ ่ วยภูม ิ
ต้านทานต่าติดเชือ้ ได้ง่ายในกรณีหลัง เพราะการระบายอากาศทีจ่ ากัดและไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ยงั ใช้หอ้ งแยกนี้สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ เี ชือ้ ดือ้ ยาหลายขนาน (Multidrug-resistant
organisms) อีกด้วยซึง่ หากผูป้ ่ วยรายต่อไปเป็ นผูท้ ม่ี ภี ูมติ า้ นทานต่า จะกลายเป็ นความเสีย่ ง
ทันที
2. ปั ญหาการสื่อสารของผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิ ผูป้ ่ วย และญาติ ให้ตระหนักในปั ญหาการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาลและการมีส่วนร่วมใน isolation precautions และการใช้ personal protective
equipment
3. ความตระหนักของผูบ้ ริหารในการสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิและในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ และเครือ่ งมือแพทย์ให้เพียงพอ
4. ปั ญหาทางด้านกฏหมายเกี่ยวกับโรคติดต่อสามารถนามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย บุคลากร ญาติ และค่าใช้จา่ ย
5. บุคลากรขาดความรูเ้ กีย่ วกับหนทางการแพร่กระจายเชือ้ ของโรค หรือเชือ้ ต่างๆ ขาดความรู้
ทีถ่ ูกต้องในการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
6. บริเวณหอผูป้ ่ วยคับแคบ ผูป้ ่ วยแออัด ไม่สามารถจัดบริเวณสาหรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ เป็ นสัดส่ว น
โดยเฉพาะ
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
43

Patient Safety Goals: SIMPLE

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่ (1)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

I 4: Prevention and Control Spread of Multidrug-Resistant
Organisms (MDRO)
Definition
เชือ้ ดือ้ ยาหลายขนาน (Multidrug-resistant organisms) คือ เชือ้ ทีด่ อ้ื ต่อยาต้าน
แบคทีเรียอย่างน้อย 3 กลุ่มทีน่ ามาทดสอบ เชือ้ ดือ้ ยาอย่างกว้างขวาง (Extensively drugresistant) คือ เชือ้ ทีด่ อ้ื ต่อยาต้านแบคทีเรียหลายขนานมากจนเหลือยาทีย่ งั มีฤทธ์ต่อเชือ้ นัน้ ไม่
เกิน 2 ชนิด

Goal
ป้ องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ดือ้ ยาในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

Why
การติดเชือ้ ดือ้ ยาเป็ นปั ญหาการติดเชือ้ ทีส่ าคัญในโรงพยาบาลทุกระดับและมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทาให้การรักษามีความยุ่งยาก ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยทุกข์ทรมาน ต้องอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาสูงขึน้ ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้
ดือ้ ยามีโอกาสเสียชีวติ มากกว่าผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่ดอ้ื ยา ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ของโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข เชือ้ ก่อโรคในปั จจุบนั ดือ้ ยามากขึน้ จากเชือ้ ดือ้ ยาหลาย
ขนาน (multidrug-resistant) เป็ นเชือ้ ดือ้ ยาอย่างกว้างขวาง (extensively drug-resistant) จนถึง
ดือ้ ยาต้านจุลชีพทุกชนิด (pan-drug-resistant)
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Process
กิจกรรมสาคัญทีโ่ รงพยาบาลควรดาเนินการเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ และการติดเชือ้
ดือ้ ยา ประกอบด้วย
1. การสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร การกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในการป้ องกัน
การติดเชือ้ ดือ้ ยาของโรงพยาบาลทีช่ ดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การจัดตัง้ คณะกรรมการ
รับผิดชอบโดยตรง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นและการพัฒนา
ความรูบ้ ุคลากร การติดตามผลการดาเนินงานป้ องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยา
2. การจัดทาแนวปฏิบตั ติ ามหลัก standard precautions และ contact precautions เผยแพร่
แก่ทุกหน่วยงานทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วย ให้ความรูบ้ ุคลากรผูป้ ่ วยและญาติเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ น
การป้ องกันการปนเปื้ อนและแพร่กระจายเชือ้ อย่างถูกต้อง เช่น การทาความสะอาดมือ การ
สวมใส่เสือ้ คลุมพลาสติกและถุงมือ เป็ นต้น
3. การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ดือ้ ยาทีม่ คี วามสาคัญและส่งผลกระทบรุนแรง กาหนดเกณฑ์การ
วินิจฉัยการติดเชือ้ ดือ้ ยาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานการติดเชือ้ ดือ้ ยาแก่
ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้อง ค้นหาการระบาดของเชือ้ ดือ้ ยา
4. การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาให้สามารถวินิจฉัยเชือ้ ก่อโรคและเชือ้ ดือ้ ยาได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาผูป้ ่ วยและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากโรงพยาบาลไม่สามารถตรวจเพาะเชือ้ ได้เองควรสร้างระบบ
เครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง หรือ
ห้องปฏิบตั กิ ารทีโ่ รงพยาบาลใช้บริการอยูใ่ ห้ได้ผลการตรวจทีร่ วดเร็ว
5. กาหนดแนวทางการใช้ยาของโรงพยาบาล ไม่ให้มกี ารใช้ยาปฏิชวี นะเกินจาเป็ นโดยเฉพาะ
ยาปฏิชวี นะทีอ่ อกฤทธิ ์กว้าง ติดตามและประเมินผลการใช้ยาต้านจุลชีพ
6. การป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ กาหนดมาตรการแยกผูป้ ่ วยตามชนิดของเชือ้ ดือ้ ยาและ
ความรุนแรงของการระบาดของเชือ้ โดยมาตรการหลักคือ standard และ contact
precautions ในกรณีเชือ้ ดือ้ ยาทีเ่ ป็ นปั ญหารุนแรง ให้พจิ ารณาแยกผูป้ ่ วยเข้าห้องแยกหรือ
จัดบริเวณ (zoning, cohort) ให้ผปู้ ่ วยโดยเฉพาะ
7. การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการทาความสะอาดและทาลายเชือ้ พืน้ ผิวสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะบริเวณทีม่ กี ารสัมผัสบ่อย ให้ความรูบ้ ุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่ นการจัดการสิง่ แวดล้อม
สนับสนุ นอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ในการทาความสะอาดและทาลายเชือ้ สิง่ แวดล้อม
8. การย้ายผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาล พัฒนาระบบรับและส่งต่อผูป้ ่ วย ระบบการติดต่อ
ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานทราบว่าผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา การส่งต่อผูป้ ่ วยแจ้งให้หน่ วยงาน
ทีร่ บั ผูป้ ่ วยทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
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Training
 ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรของโรงพยาบาลเกีย่ วกับ contact precautions และการทาลายเชือ้ ใน
สิง่ แวดล้อม การเก็บและนาส่งสิง่ ส่งตรวจ
 ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ขณะอยูโ่ รงพยาบาลและการทาความ
สะอาดมือ เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลและการแพร่กระจายเชือ้ สู่ชุมชน

Monitoring
 การปฏิบตั ติ ามหลัก Contact precautions และการทาความสะอาดมือของบุคลากร
 การทาความสะอาดและทาลายเชือ้ สิง่ แวดล้อม
 การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติอตั ราการพบเชือ้ ดือ้ ยาทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญในโรงพยาบาลนัน้ ๆ

Pitfall
 โรงพยาบาลไม่มหี อ้ งปฏิบตั กิ าร ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบตั กิ ารหรือเครือข่าย หรือ
คุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารยังไม่ได้มาตรฐานทัง้ ในแง่จานวนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
ทาให้วนิ ิจฉัยเชือ้ ก่อโรคและการดือ้ ยาของเชือ้ ได้ล่าช้า หรือคลาดเคลื่อน ส่งผลทัง้ ต่อการ
รักษาและการป้ องกัน
 การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลมีขอ้ จากัด เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วน
บุคคลมีไม่ครบทุกประเภทและมีไม่เพียงพอ
 การแยกผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยาไม่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากหอผูป้ ่ วยแออัด ห้องแยกในหอ
ผูป้ ่ วยมีไม่เพียงพอ และพืน้ ทีจ่ ากัด
 บุคลากรทาความสะอาดมือในโอกาสทีจ่ าเป็ นต้องทาน้อยกว่าทีค่ วร อาจเนื่องจากมีอ่ างล้าง
มือไม่เพียงพอ ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือไม่พยี งพอ แอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือไม่
เพียงพอหรือมีคุณภาพไม่ดี รวมทัง้ การขาดความตระหนักถึงความสาคัญของการทาความ
สะอาดมือ
 มีการใช้วสั ดุอุปกรณ์รว่ มกันระหว่างผูป้ ่ วย
 การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เนื่องจาก
ญาติผปู้ ่ วยมีจานวนมากและบุคลากรมีภาระงานมาก
 บุคลากรผูท้ าหน้าทีจ่ ดั การสิง่ แวดล้อมขาดความรูแ้ ละมีการปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่ (4), หมวดที่ 6
ข้อ 6.1 การกากับดูแลการจัดการด้านยา (5)
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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M: Medication & Blood Safety
M1
M 1.1
M 1.2
M 1.3
M2
M 2.1
M 2.2
M3
M4
M5

Safe from Adverse Drug Events (ADE)
Safe from High Alert Drug
Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR)
Safe from Fatal Drug Interaction
Safe from Medication Error
Look-Alike Sound-Alike Medication Names
Safe from Using Medication
Medication Reconciliation
Rational Drug Use (RDU)
Blood Transfusion Safety

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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M 1: Safe from Adverse Drug Events (ADE)
M 1.1: Safe from High Alert Drug
Definition
High Alert Drugs คือ ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูงเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผปู้ ่ วยอย่าง
มีนัยสาคัญเพราะเป็ นยาทีม่ ดี ชั นีการรักษาแคบหรือมีการออกฤทธิ ์ทีเ่ ป็ นอันตราย เช่น ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด ยารักษามะเร็ง เป็ นต้น

Goal
1. ลดความคลาดเคลื่อนของยาความเสีย่ งสูงทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงหากถึงตัวผูป้ ่ วย
2. ลดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาความเสีย่ งสูง

Why
1. พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา Bleeding จากการใช้ Warfarin, Heparin
เหตุการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาเคมีบาบัด (Phlebitis, Hypersensitivity, Extravasation ฯลฯ)
Hyperkalemia จาก Potassium Chloride, Respiratory depression จาก Narcotic drug
2. พบความคลาดเคลื่อนทางยาหากถึงตัวผูป้ ่ วยหรือติดตามไม่ดอี าจส่งผลให้เกิดอันตรายจาก
การใช้ยา

Process
โรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ควรกาหนดรายการยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือยาที่
ต้องมีความระมัดระวังการใช้สงู และมีแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารสื่อสารทาความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้อง
โดยมีการกากับติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม เช่น
1. วิธกี ารเพื่อป้ องกันอันตราย
 จัดทาชุดคาสัง,่ preprinted order forms, และ clinical pathways หรือ protocols ซึง่
สะท้อนวิธกี ารรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหา สภาวะของโรค หรือความ
ต้องการทีค่ ล้ายคลึงกัน
 ลดความหลากหลายโดยการกาหนดมาตรฐานความเข้มข้นและขนาดยาให้มนี ้อยทีส่ ุด
เท่าทีจ่ าเป็ น
 พิจารณาจัดตัง้ anticoagulation services ซึง่ ดาเนินการโดยพยาบาลหรือเภสัชกร
 จัดให้มขี อ้ ความเตือนใจและข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารติดตามการใช้ยาทีเ่ หมาะสมอยูใ่ น
ชุดคาสัง,่ protocols, และ flow sheets
 พิจารณาจัดทา protocols สาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น ผูส้ งู อายุ
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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2. วิธกี ารเพื่อค้นหาความผิดพลัง้ และอันตราย
 บรรจุขอ้ ความเตือนใจและข้อมูลเกีย่ วกับ parameter ทีเ่ หมาะสมสาหรับการติดตามการ
ใช้ยาในชุดคาสัง,่ protocols, และ flow sheet
 สร้างความมันใจว่
่ าผูท้ ต่ี อ้ งการใช้ขอ้ มูลผลการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ าคัญ
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
 นาแนวทาง double-checks โดยอิสระแก่กนั ไปใช้ เมือ่ มีความเหมาะสม
3. วิธกี ารเพื่อบรรเทาอันตราย
 จัดทา protocols อนุ ญาตให้มกี ารใช้สารต้านฤทธิ ์ (reversal agents) โดยไม่ตอ้ งรอแพทย์
 สร้างความมันใจว่
่ ามี antidotes และสารต้านฤทธิ ์ (reversal agents) พร้อมใช้
 มีแนวทางช่วยชีวติ (rescue protocols)
ตัวอย่างที่ 1: Heparin
รายการยา
ปัญหาที่พบ
กระบวนการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
Heparin (5,000 1) การสังยาเป็
่
น
1. กาหนดมาตรฐานการเจือจางทัง้ โรงพยาบาล 100 unit
unit/1 ml)
สัดส่วน (100:1) ทา
ต่อสารละลาย 1 ml
ให้มกี ารเตรียมยา
2. กาหนดให้มเี ครือ่ งมือคานวณขนาด (dose) เช่น dosing
และบริหารยา
charts สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ นี ้าหนักตัวต่างๆ
คลาดเคลื่อน
3. การสังยาให้
่
ใช้ unit ไม่ควรใช้ U ซีง่ จะทาให้มองเป็ นเลข
2) การคานวนขนาดยา
ศูนย์ได้ หลีกเลีย่ งการสังยาที
่ เ่ ป็ นสัดส่วน และสังยาความ
่
คลาดเคลื่อน
เข้มข้นมาตรฐานทีโ่ รงพยาบาลกาหนดไว้ ระบุขนาดยาที่
3) ผูป้ ่ วยมีภาวะ
ต้องการให้และอัตราเร็วการบริหารยาให้ชดั เจน เช่น
เลือดออกจากการใช้
Heparin 10,000 unit + สารละลาย 100 ml IV drip
ร่วมกับ LMWH
9cc/hr (18 unit/kg/hr)
4. ขนาดยาทีใ่ ห้ขน้ึ กับโรค ให้ยาตามน้าหนักผูป้ ่ วย มี
แนวทางการให้ยาและปรับยา Heparin ตามภาวะผูป้ ่ วย
ตามทีโ่ รงพยาบาลกาหน และไม่ควรให้ยาถ้า Platelet <
100,000/mm3 ยกเว้นกรณี keep arterial line หรือ
central line
5. การเตรียมยาให้ได้ตามความเข้มข้นมาตรฐานที่
โรงพยาบาลกาหนด และบริหารยาผ่าน Infusion pump
และตรวจสอบเครือ่ ง infusion pump สม่าเสมอ อย่าง
น้อยทุก 2 ชัวโมง
่
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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6. การติดตามหลังให้ยา กาหนดให้มแี นวทางการติดตาม
aPTT, CBC, Neuro sign ของผูป้ ่ วย ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม และรายงานแพทย์หากพบความผิดปกติ
7. Antidote ได้แก่ Protamine injection (50mg/5ml) โดย
ให้ Protamineขนาด 1-1.5 mg ต่อ Heparin 100 unit
เช่น หากผูป้ ่ วยได้รบั Heparin 4,800 unit ใช้ Protamine
48 mg

Training
ฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร) ในเรือ่ งการคานวณขนาดยา
และการผสมยาทีถ่ ูกต้อง รวมถึง Antidote ทีใ่ ช้หากพบปั ญหา

Monitoring
ความคลาดเคลื่อนทางยา (การสังยา
่ การคานวณ การจัดจ่ายยา การเตรียมยา การ
บริหารยา)เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ (Adverse Drug Event) เช่น Bleeding,
Thrombocytopenia

Pitfall
การคานวนขนาดยาทีม่ โี อกาสคลาดเคลื่อน และการใช้ร่วมกับ LMWH
ตัวอย่างที่ 2: Inotropic drug, Dopamine injection, Dobutamine injection, Norepinephrine
injection
รายการยา
ปัญหาที่พบ
กระบวนการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
Inotropic drug
1. การสังยาเป็
่
นสัดส่วน 1. การคัดเลือกรายการยาในบัญชียาควรมีเพียง 1
Dopamine injection
(1:1, 2:1) ทาให้มกี าร
ความเข้มข้น
Dobutamine injection
เตรียมยาและบริหาร 2. กาหนดมาตรฐานการเจือจางทีเ่ หมือนกันทัง้
Norepinephrine
ยาคลาดเคลื่อน
โรงพยาบาลและมีความเข้มข้นสูงสุดสาหรับยาแต่
injection
2. การสังยาที
่ ไ่ ม่ชดั เจน
ละรายการ
เช่น Dopamine 1:1 3. กาหนดให้มเี ครือ่ งมือคานวณขนาด (dose) และ
drip keep BP 90/60
การ Titrate ตามน้ าหนัก (dosing charts) สาหรับ
ทาให้มคี วาม
ผูป้ ่ วยทีม่ นี ้ าหนักตัวต่างๆ
หลากหลายในการ
4. การสังยาไม่
่
ใช้คาย่อ ควรระบุขนาดยาทีต่ อ้ งการ
Titrate ขนาดยาของ
ปริมาณสารละลาย ขนาดยาทีจ่ ะให้เพิม่ /ลดแต่ละ
แต่ละคน บาง
ครัง้ ระยะเวลาทีใ่ ห้ตดิ ตามและปรับขนาดยา BP
สถานการณ์อาจส่งผล
หรือ MAP ทีต่ อ้ งการ รวมถึงกาหนด Max
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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ให้เกิดเหตุการณ์ไม่
dose/day เช่น Dopamine 200mg + D5W 100ml
พึงประสงค์
IV drip start 5 mcdrop/min titrate ครัง้ ละ 3
3. การใช้ตวั ย่อ DA, DB,
mcdrop/min ทุก 15 นาที keep BP>90/60 mgHg
LP
5. การเตรียมยาให้ได้ตามความเข้มข้นมาตรฐานที่
4. ความเข้มข้นยาทีม่ ี
โรงพยาบาลกาหนด และบริหารยาโดยเลือก
หลากหลายเสีย่ งต่อ
Large peripheral vein หรือ Central line โดยให้
การจัด จ่าย และ
ผ่าน Infusion pump และตรวจสอบเครือ่ ง
เตรียมยาคลาดเคลื่อน
infusion pump สม่าเสมอ อย่างน้อยทุก 30 นาที
5. เกิด Gangrene จาก
หรือทุกครัง้ ทีป่ รับขนาดยา ห้ามหยุดให้ยาทันที
การใช้ยา High dose
ต้องค่อยๆลดขนาดยาลงมาตามคาสังแพทย์
่
6. การติดตามหลังให้ยา กาหนดให้มแี นวทางการ
ติดตาม BP, HR, Urine output, Extravasation,
Phelbitis ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และรายงาน
แพทย์หากพบความผิดปกติ

Training
ฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร) ในเรือ่ งการคานวณขนาดยา
Maximum concentration, Maximum rate และการเลือกสารละลายผสมยาทีถ่ ูกต้อง

Monitoring
ความคลาดเคลื่อนทางยา (การสังยา
่ การคานวณ การจัดจ่ายยา การเตรียมยา การ
บริหารยา)เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ (Adverse Drug Event) เช่น Vascular ischemia,
Gangrene, Tachycardia, BP ต่า

Pitfall
 ไม่มนี โยบายกากับการสังยา
่
 ไม่มแี นวทางหรือเครือ่ งมือช่วยในการคานวณยา เช่น ตารางการผสมยาและคานวณ
อัตราเร็วในการให้ยา
 ไม่มแี นวทางในการติดตามอาการผูป้ ่ วยหลังได้รบั ยา

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) ข้อ 6.1 ก. การกากับ
ดูแลการจัดการด้านยา (4)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

M 1.2: Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR)
แพ้ยาซ้า แพ้ยากลุ่มเดียวกัน

Definition
Adverse drug Reaction คือ การตอบสนองของร่างกายต่อยาทีไ่ ด้รบั ในขนาดยาปกติ เกิดเป็ น
อันตรายขึน้ โดยไม่ตงั ้ ใจ และไม่ได้เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา มีความหมายรวมถึงการ
แพ้ยาและการเกิดผลข้างเคียงจากยา
Side effect คือ ผลข้างเคียงซึง่ เป็ นผลของยาทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วและเป็ นฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาของ
ยานัน้ แต่ไม่ได้ตงั ้ ใจทาให้เกิดขึน้

Goal
ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการแพ้ยาซ้า แพ้ยากลุ่มเดียวกัน

Why
พบผูป้ ่ วยแพ้ยาซ้า แพ้ยากลุ่มเดียวกัน และยังพบความเข้าใจผิดทาให้เหตุการณ์
ดังกล่าวไม่ได้ถูกนามาทบทวนและแก้ไข

Process
1.

ทบทวนคาจากัดความของ แพ้ยาซ้า แพ้ยากลุ่มเดียวกัน ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน (อ้างอิง
จาก ADCoPT)

 Drug Allergy: อาการแพ้ยาเป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดจากปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ ุม้ กันของ
ร่างกายต่อยาทีไ่ ด้รบั
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 แพ้ยาซา้ : เหตุการณ์ทผ่ี ปู้ ่ วยแพ้ยา ซึง่ เป็ นยาตัวเดียวกับทีเ่ คยมีประวัตแิ พ้ โดยมีอาการ
แสดงที่ เหมือนกัน
 แพ้ยากลุ่มเดียวกัน: เหตุการณ์ทผ่ี ปู้ ่ วยเกิดอาการแพ้ยา จากยาทีม่ โี ครงสร้างคล้ายกับยาที่
มีประวัตแิ พ้โดยมีอาการเหมือนกัน
หมายเหตุ กรณีสงสัย pseudoallergy จากยากลุ่ม NSAIDs แพ้ยากลุ่มเดียวกัน จะหมายถึง
เหตุการณ์ทผ่ี ปู้ ่ วยมีอาการคล้ายแพ้ยาแบบ immediate reaction เหมือนกัน เช่น angioedema หรือ
urticaria โดยเกิดจากยา NSAIDs ทีม่ กี ลไกการออกฤทธิ ์ยับยัง้ COX-I เหมือนกัน ถึงแม้จะเป็ นยาที่
มีโครงสร้างทางเคมีทแ่ี ตกต่างกัน เช่น ผูป้ ่ วยเคยมีประวัตแิ พ้ยา aspirin แบบ angioedema มา
รักษาครัง้ นี้ได้รบั ยา ibuprofen หลังรับประทานยา 10 นาทีมอี าการ angioedema กรณีเช่นนี้ถงึ แม้
ibuprofen และ aspirin จะมีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกัน แต่อาการแสดงของการแพ้น่าจะเกิดจาก
กลไกการออกฤทธิ ์ของยา aspirin และ ibuprofen ทีย่ บั ยัง้ COX-I เช่นเดียวกัน กรณีผปู้ ่ วยรายนี้ให้
นับเป็ น “แพ้ยากลุ่มเดียวกัน”
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

จัดทา Work flow การซักประวัตแิ พ้ยาเบือ้ งต้นและการส่งต่อเภสัชกรเพื่อซักประวัตหิ ากยัง
ไม่มฐี านข้อมูลในโรงพยาบาล
จัดทาแนวทางซักประวัตอิ ย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง สามารถนาไปใช้ในการ
ประเมินผลการแพ้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทาแนวทางการประเมินและจัดการผูป้ ่ วยทีเ่ กิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา (Active
case) เพื่อให้การประเมินเป็ นไปอย่างมีระบบสามารถหายาทีส่ งสัยได้อย่างถูกต้อง
จัดทาแนวทางประเมินประวัตผิ ปู้ ่ วยทีเ่ กิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา เพื่อให้การ
ประเมินประวัตกิ ารเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาในอดีตทีผ่ ปู้ ่ วยมาแจ้งเป็ นไปอย่าง
เป็ นระบบ ได้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจให้การรักษาผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย
จัดทาแนวทางการบันทึกข้อมูลอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาเพื่อให้การส่งต่อข้อมูลการ
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาให้บุคลากรทางการแพทย์เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
ครอบคลุมทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
จัดทาแนวทางการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยทีเ่ คยเกิด ADR ทีม่ รี ายละเอียดมากพอทีจ่ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการประเมินให้มากทีส่ ุด
จัดทาแนวทางการออกบัตรแพ้ยา/บัตรเตือนเรือ่ งยา และการบันทึกข้อมูลในบัตร ให้เป็ น
แนวทางเดียวกันมีขอ้ มูลครบถ้วน และคาแนะนาทีเ่ หมาะสม ให้บุคลากรทางการแพทย์ม ี
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ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจรักษาผูป้ ่ วยโดยไม่ทาให้ผปู้ ่ วยเกิดอันตรายจากการแพ้ยาซ้า
แพ้ยากลุ่มเดียวกัน

Training
1. ฝึกอบรมเภสัชกรทุกคนให้สามารถซักประวัตแิ ละประเมินอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
อย่างเป็ นระบบ หากเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ควรมีผรู้ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูลและ
ทบทวนการประเมินของเภสัชกรเพื่อนามาพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ความรูก้ ารแพ้ยากลุ่มเดียวกัน รายการยาทีอ่ าจแพ้ยากลุ่มเดียวกัน ลักษณะอาการไม่พงึ
ประสงค์ทม่ี กั เกิดขึน้ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ช่วยกันเฝ้ าระวังและรายงานหากพบเหตุการณ์

Monitoring
1. ความคลาดเคลื่อนทางยา (การสังยา
่ การจ่ายยา และการบริหารยา) ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยา
2. อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยแพ้ยาซ้า
3. อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยแพ้ยากลุ่มเดียวกัน

Pitfall
การไม่รายงานเข้าสู่ระบบเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาทบทวนเพื่อวางระบบป้ องกัน เนื่องจากความ
เข้าใจผิดว่าไม่ได้เกิดจากระบบโรงพยาบาล

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) ข้อ 6.1 ก. การกากับดูแลการ
จัดการด้านยา (3) ข. สิง่ แวดล้อมสนับสนุ น (4)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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M 1.3: Safe from Fatal Drug Interaction
Definition
Fatal Drug Interaction คือปฏิกริ ยิ าต่อกันของยาสองชนิดทีม่ ผี ลทาให้ฤทธิ ์ของยารุนแรงขึน้ จน
เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้

Goal
ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาทีม่ สี าเหตุจากการเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยา

Why
พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รนุ แรง (ระดับ E-I ขึน้ ไป) จากการใช้ค่ยู าทีเ่ กิดปฏิกริยาระหว่างกัน
ได้แก่ Rhabdomyolysis, Gangrene, QT prolong

Process
1. จัดทาฐานข้อมูลคู่ยาทีอ่ าจเกิดปฏิกริยาระหว่างยาทีร่ ุนแรงหากมีการใช้รว่ มกัน และแนวทาง
การจัดการทีช่ ดั เจน
Drug 1
Drug 2
ผลที่เกิ ดขึ้น/การจัดการ
Protease inhibitor เช่น
Ergotamine และ
เสริมฤทธิ ์การหดตัวของเส้น
อนุพนั ธ์
เลือดของ Ergotamine ทาให้
เกิด Vascular ischemia และ
อาจรุนแรงจนกระทังเกิ
่ ด
Gangrene ต้องตัดอวัยวะ
ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
Clarithromycin
Ergotamine และ
เสริมฤทธิ ์การหดตัวของเส้น
อนุพนั ธ์
เลือดของ Ergotamine ทาให้
เกิด Vascular ischemia และ
อาจรุนแรงจนกระทังเกิ
่ ด
Gangrene ต้องตัดอวัยวะ
ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
Sidenafil
Nitrate
เสริมฤทธิ ์การขยายหลอด
เลือดทาให้เกิดความดันโลหิต
ต่าอย่างรวดเร็ว เป็ นเหตุให้
ผูป้ ่ วยช็อคและเสียชีวติ ได้
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Drug 1

Drug 2

ผลที่เกิ ดขึ้น/การจัดการ
ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
Protease inhibitor
Simvastatin
เพิม่ ระดับยา Simvastatin ทา
ให้มภี าวะ Rhabdomyolysis
นาไปสู่ภาวะเลือดเป็ นกรด
ไตวายได้
ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
Clarithromycin
Simvastatin
เพิม่ ระดับยา Simvastatin ทา
ให้มภี าวะ Rhabdomyolysis
นาไปสู่ภาวะเลือดเป็ นกรด
ไตวายได้
ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
Fluoxetin
thioridazine
เพิม่ ระดับยา Thioridazine ทา
ให้QT Prolongation เพิม่
ความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ จาก
Torsade de points-type
arrhythmia การจัดการ
ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
2. วางระบบค้นหาหากมีการสังใช้
่ รว่ มกันให้ครอบคลุมผูป้ ่ วยนอกทีอ่ าจมารับยาคนละ Visit
และผูป้ ่ วยในทีอ่ าจรับยาจากสถานพยาบาลอื่น (Medication Reconciliation)
3. เภสัชกรควรให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยเรือ่ งอันตรายทีเ่ กิดขึน้ หากไปรับยาจากสถานพยาบาลอื่น
(คลินิก ร้านขายยา ฯลฯ) โดยให้ผปู้ ่ วยให้ขอ้ มูลการได้รบั ยาปั จจุบนั กับสถานพยาบาลนัน้ ๆ
เพื่อลดโอกาสการใช้ยาร่วมกันระหว่างสถานพยาบาล
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ Lock คู่ยาดังกล่าว กาหนดสิทธิผทู้ จ่ี ะปลดล๊อคได้เพื่อ
ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้

Training
1. สื่อสารแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อทาความเข้าใจกับ แพทย์ ให้ลดการสังใช้
่ ยา เภสัชกร ทีต่ อ้ งทา
หน้าทีค่ ดั กรองและปรึกษาแพทย์หากพบการสังใช้
่ รว่ มกัน
2. ให้ความรูก้ บั พยาบาลเพื่อเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดเมือ่ ใช้ยาร่วมกันเมือ่ พบ
อาการผิดปกติตอ้ งรีบรายงานแพทย์ เพื่อการจัดการทีเ่ หมาะสม
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Monitoring
1. ความคลาดเคลื่อนทางยา กรณีพบการใช้ยาทีม่ ี Drug interaction คู่ดงั กล่าว
2. อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Event) ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อนามาปรับปรุง
ระบบให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

Pitfall
ปฏิกริยาทีเ่ กิดจากการได้รบั ยาจากแพทย์หลายท่าน หลายสถานพยาบาล

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) ข้อ 6.1 ก. การกากับดูแลการ
จัดการด้านยา (3)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

M 2: Safe from Medication Error
M 2.1: Look-Alike, Sound-Alike Medication Names
Definition
ความคลาดเคลือ่ นทางยา (Medication Error) คือ เหตุการณ์ใดๆทีส่ ามารถป้ องกันได้ทอ่ี าจเป็ น
สาเหตุหรือนาไปสู่การใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมหรือเป็ นอันตรายแก่ ผปู้ ่ วย ขณะทีย่ านัน้ อยูใ่ นความ
ควบคุมของบุคลากรหรือผูร้ บั บริการ
Look-Alike, Sound-Alike Medication names หมายถึง ชื่อยาทีส่ ะกดคล้ายกัน หรืออ่านออก
เสียงแล้วฟั งคล้ายกัน
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Goal
เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่มยาทีม่ ชี ่อื ยาเขียนคล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกัน

Why
ชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการค้าของยาหลายชนิดมีตวั สะกดคล้ายกันหรืออ่านออกเสียงคล้ายกัน
อาจทาให้เกิดการสื่อสารทีผ่ ดิ พลาดได้งา่ ย เช่น การเลือกจากรายการยาในระบบคอมพิวเตอร์
การเขียนด้วยลายมือ การสังยาทางโทรศั
่
พท์หรือการสังด้
่ วยวาจา

Process
1. ทบทวนรายชื่อยาทีช่ ่อื พ้องมองคล้ายเป็ นประจาทุกปี
2. ไม่ให้มกี ารสังยาด้
่ วยวาจา ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และผูร้ บั คาสังต้
่ องจดลงทันทีและอ่านทวน
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ตัวสะกดให้ผสู้ งฟั
ั ่ งทุกครัง้
ให้มกี ารอ่านชื่อยาซ้าเมือ่ หยิบยาและก่อนให้ยา โดยไม่ให้จาภาพหรือสีของยาแทนการอ่านชื่อยา
ต้องสามารถตรวจสอบข้อบ่งใช้ของยาให้สอดคล้องกับการวินิจฉัยและอาการของผูป้ ่ วย
ฉลากต้องมีทงั ้ ชื่อการค้าและชื่อสามัญทางยา
ชื่อยาทีส่ ะกดคล้ายกัน ควรทาให้เห็นความแตกต่างชัดเจนและควรจัดเก็บโดยไม่เรียงอักษร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบความถูกต้องของยา เช่น การใช้บาร์โค้ด QR code
ให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของยา โดยให้ความรูแ้ ละให้เอกสารรายการยา
ทีม่ ภี าพประกอบ
ควรมีฉลากยาพิเศษสาหรับผูส้ งู อายุ ผูท้ ม่ี ปี ั ญหาการมองเห็น ผูท้ อ่ี ่านหนังสือไม่ออก ผูท้ อ่ี ่าน
ภาษาไทยไม่ได้
ในการพิจารณายาใหม่ควรเพิม่ เกณฑ์ของยาทีม่ ชี ่อื พ้องมองคล้ายในการพิจารณาด้วย และถ้ามี
ความจาเป็ นต้องนามาใช้ในสถานพยาบาล ต้องวางมาตรการเพื่อลดโอกาสเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาไว้ล่วงหน้า
เพิม่ การมีส่วนร่วมของบริษทั ผูผ้ ลิตยาและผูก้ าหนดมาตรฐานระดับชาติให้เพิม่ ความระมัดระวัง
ในกลุ่มยาทีม่ ชี ่อื พ้องมองคล้าย โดยหลีกเลีย่ งการตัง้ ชื่อการค้าทีค่ ล้ายกัน

Training
จัดให้มกี ารให้ความรูเ้ กี่ยวกับยาทีช่ ่อื พ้องมองคล้ายในหลักสูตรการศึกษา การปฐมนิเทศและ
การศึกษาต่อเนื่องของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

Monitoring
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดจากยาที่
มีช่อื พ้องมองคล้ายอย่างสม่าเสมอ และออกมาตรการเพื่อป้ องกันการเกิดซ้า
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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ตัวชี้วดั ที่สาคัญ:
Medication error ทีเ่ กิดจากยาทีช่ ่อื พ้องมองคล้ายกัน

Pitfall
 ระมัดระวังการจัดซือ้ ยาโดยไม่ได้พจิ ารณาชื่อยาและรูปลักษณ์ของยาก่อน จึงควรระบุไว้ใน
ข้อกาหนดของยาทีจ่ ะจัดซือ้ ว่าต้องทาให้เห็นความแตกต่างของยาทีม่ ชี ่อื พ้องมองคล้าย
 ขาดการสื่อสารทีด่ ี จึงควรมีการแจ้งข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทราบเมือ่ มีเหตุเกิดขึน้

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) ข้อ 6.1 ค.การจัดหาและเก็บ
รักษายา (2) ข้อ 6.2 การปฏิบตั ใิ นการใช้ยา (MMS2)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

M 2.2: Safe from Using Medication
Definition
ผูป้ ่ วยได้รบั ความปลอดภัยในกระบวนการใช้ยาของสถานพยาบาล

Goal
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาในทุกขัน้ ตอน ได้แก่ การสังยา
่ การจัดจ่ายยา การให้ยา
และการติดตามผลการใช้ยา

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Why
ระบบยามีความซับซ้อนและขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอนมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้งา่ ย การวาง
ระบบงานทีด่ จี งึ เป็ นส่วนสาคัญในการประกันความปลอดภัยของการใช้ยา

Process
1. แพทย์สงยา
ั ่ โดยมีขอ้ มูลยาและข้อมูลผูป้ ่ วยครบถ้วน สถานพยาบาลควรมีระบบสารสนเทศ

เพื่อช่วยแพทย์ในการตัดสินใจสังการรั
่
กษา โดยมีคาเตือนหรือมีระบบช่วยตรวจสอบอัตโนมัติ
เมือ่ เกิดการสังที
่ ผ่ ดิ พลาดคลาดเคลื่อน เช่น การสังยาที
่ ผ่ ปู้ ่ วยมีประวัตแิ พ้ การสังยาเกิ
่
ดขนาดยา
สูงสุด เป็ นต้น
2. เภสัชกรตรวจสอบยาทีจ่ ดั จ่ายกับคาสังที
่ ร่ บั โดยตรงจากแพทย์โดยไม่ผ่านการคัดลอกจาก
บุคลากรอื่น โดยมีขอ้ มูลยาและข้อมูลผูป้ ่ วยชุดเดียวกับทีแ่ พทย์ใช้
3. พยาบาลผูใ้ ห้ยาสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกับทีแ่ พทย์และเภสัชกรใช้ และต้องมีการ
ตรวจสอบข้ามระหว่างวิชาชีพก่อนให้ยาแก่ผปู้ ่ วย
4. สถานพยาบาลควรจัดให้มยี าพร้อมใช้ทนั ทีโดยพยาบาลไม่ตอ้ งคานวณและผสมยาทีละราย
สาหรับยาทีม่ คี วามคงตัวสูง ควรมีศูนย์ผสมยาฉีดพร้อมใช้ในสถานพยาบาลขนาดใหญ่
5. ฉลากยาควรมีขอ้ มูลครบถ้วนให้ตรวจสอบได้ ได้แก่ ชื่อนามสกุลผูป้ ่ วย เลขประจาตัวผูป้ ่ วย
ชื่อยาทัง้ ชื่อการค้าและชื่อสามัญ ขนาดยา ความเข้มข้น ปริมาณ วิธใี ช้ คาเตือนทีจ่ าเป็ น อาจมี
บาร์โค้ดหรือ QR code ช่วยการตรวจสอบ
6. ต้องมีการบันทึกการบริหารยาทุกรายการลงใน Medication Administration Record โดยมี
ข้อมูลสาคัญได้แก่ ชื่อผูป้ ่ วย ประวัตแิ พ้ยา รายการยา ความแรง ขนาด สารละลายทีใ่ ช้ผสมยา
วิถกี ารบริหารยา เวลาบริหารยา เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ผูป้ ่ วยจะได้ยา/สารน้ า ตามแผนการรักษา
7. มีการกาหนดว่าจะต้องติดตามผลอย่างไรหลังการให้ยาแล้ว เพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายจาก
ผลข้างเคียงหรือจากความคลาดเคลื่อนทางยา

Training
จัดให้มกี ารให้ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยในหลักสูตรการศึกษา การปฐมนิเทศและ
การศึกษาต่อเนื่องของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง

Monitoring
มีระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์และนามาสร้างระบบที่
รัดกุมยิง่ ขึน้ เพื่อป้ องกันการเกิดซ้า
ตัวชี้วดั ที่สาคัญ:

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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1. การมีผปู้ ่ วยแพ้ยาซ้า
2. การเกิดอันตรายจากการใช้ยา ระดับรุนแรง (G,H,I)

Pitfall
1. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอือ้ ให้มกี ารรายงานอุบตั กิ ารณ์ เช่น มีการลงโทษ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์
ผูท้ ผ่ี ดิ พลาด
2. ไม่มกี ารวิเคราะห์สาเหตุและวางระบบเพื่อแก้ไขที่สาเหตุราก
3. ระบบสารสนเทศไม่เอือ้ ให้มกี ารตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อนได้โดยง่าย

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) ข้อ 6.2 การปฏิบตั ใิ นการใช้ยา
(MMS2)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

M 3: Medication Reconciliation
Definition
Medication Reconciliation คือ กระบวนการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้อยูท่ งั ้ หมดใน
ทุกรอยต่อทีม่ กี ารส่งต่อผูป้ ่ วยไปรับบริการ

Goal
ผูป้ ่ วยต้องได้รบั การซักประวัตแิ ละสืบค้นให้ได้รายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้อยู่ ทัง้ รายการยาจาก
สถานพยาบาลต่างๆ ยาทีซ่ อ้ื ใช้เองรวมทัง้ สมุนไพรและอาหารเสริม ทัง้ ชื่อยา ขนาดยา ความถี่
วิธใี ช้ และเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้ยามาครัง้ สุดท้าย โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแพทย์
ต้องมาทบทวนรายการทัง้ หมดเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนการสังยา
่
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Why
เพื่อประเมินว่าอาการป่ วยมีสาเหตุมาจากยาหรือไม่ เพื่อป้ องกันการได้ยาซ้าซ้อนเพื่อป้ องกัน
การลืมให้ยา และเพื่อป้ องกันการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา

Process
 พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านยาทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยรวม
รวบข้อมูลรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้ จากระบบสารสนเทศของรพ.จากยาทีผ่ ปู้ ่ วยนามา จากการ
การสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยและญาติ หรือสืบค้นจากสถานพยาบาลอื่น มาจัดทารายการยาทัง้ หมด
ของผูป้ ่ วย โดยใช้มาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร
 ระบุบญ
ั ชีรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยแต่ละคนได้รบั อย่างถูกต้องแม่นยา และใช้บญ
ั ชีรายการนี้ใน
ทุกจุดของการให้บริการ
 ส่งมอบรายการยาของผูป้ ่ วย (รวมถึงยาทีผ่ ปู้ ่ วยรับประทานทีบ่ า้ น ถ้ามี) ให้กบั ผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
ในขัน้ ตอนถัดไป (เช่น รับผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาล ส่งต่อผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลอื่น จาหน่าย
ผูป้ ่ วย ส่งผูป้ ่ วยมาตรวจทีต่ กึ ผู้ป่วยนอก
 เปรียบเทียบรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั อยูก่ บั รายการยาทีส่ งให้
ั ่ ผปู้ ่ วย เพื่อค้น หายาทีต่ กหล่น
สังซ
่ ้า ไม่เข้ากับสภาพของผูป้ ่ วย ผิดขนาด มีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
 มีการตัดสินใจทางคลิกอย่างเหมาะสมตามข้อมูลทีพ่ บ โดยแพทย์พจิ ารณาว่าควรใช้ต่อ
หยุดยา หรือเปลีย่ นยาให้เหมาะสมก่อนการจัดจ่ายยาและสื่อสารการตัดสินใจแก่ทมี งานและ
ผูป้ ่ วย
 นารายการยาทีท่ าไว้ใส่ในเวชระเบียนเพื่อให้มกี ารทบทวนได้ภายหลังเมือ่ ผูป้ ่ วยถูกส่งต่อ
เปลีย่ นสถานทีร่ บั บริการหรือเมือ่ กลับบ้านและควรให้รายการยาทัง้ หดแก่ผปู้ ่ วยไว้ดว้ ย

Training
1. บรรจุ medication reconciliation ในหลักสูตรการศึกษาของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
2. บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ต้องได้รบั การฝึกอบรม ระบบ
medication reconciliation ในสถานพยาบาลของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรใหม่ตอ้ งรับ
การฝึกอบรมตัง้ แต่การปฐมนิเทศ

Monitoring
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดของโรงพยาบาลควรมีการติดตามผลของการทา
medication reconciliation
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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ตัวชี้วดั ที่สาคัญ:
1. ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทา medication reconciliation ภายใน ชัวโมง
่
24 ในผูป้ ่ วยทัวไป
่
2. ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทา medication reconciliation ภายใน ชัวโมง
่
24 ในผูป้ ่ วยสูงอายุ
3. การทา medication reconciliation เป็ นการทางานแบบสหสาขาวิชาชีพ
4. การทีผ่ ปู้ ่ วยไม่ได้รบั ยาทีค่ วรได้ (เป็ นจานวนครัง้ ต่อ 1000 วันนอน)

Pitfall
 ไม่ควรให้วชิ าชีพใดวิชาชีพหนึ่งรับผิดชอบการทา medication reconciliation แต่ควรมีการ
ทาร่วมกันเป็ นสหสาขาวิชาชีพ
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีรายการยาทีใ่ ช้อยูค่ รบถ้วนโดยเร็วทีส่ ุด ควรทา medication reconciliation
ภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งรับไว้ในสถานพยาบาล หรือก่อนการสังการรั
่
กษาใหม่ ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน ให้มกี ารสังการรั
่
กษาได้โดยอาจมีรายการยาบางส่วนไม่สมบูรณ์ได้

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS) ข้อ 6.2 การปฏิบตั ใิ นการใช้ยา
(MMS2) ก. การสังใช้
่ และถ่ายทอดคาสัง่ (2) และ (3)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

M 4: Rational Drug Use (RDU)
Definition
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง
สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่าง
ชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้้าซ้อน
ค้านึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผล (เช่นบัญชียาหลักแห่งชาติ) อย่างเป็น
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ขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกรณี ด้วย
วิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้อง ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการรักษาที่
เหมาะสม ผู้ป่วยให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กองทุนในระบบ
ประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถให้เบิกจ่ายค่ายานั้นได้อย่างยั่งยืน เป็นการใช้ยาที่ไม่เลือก
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถใช้ยานั้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ

Goal
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use – RDU) เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ทีม่ งุ่ สู่การใช้ยา
อย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์จริงต่อผูป้ ่ วย ด้วยค่าใช้จา่ ยทีต่ ่าทีส่ ุดต่อบุคคลและสังคม

Why
องค์การอนามัยโลกระบุว่ามากกว่าครึง่ หนึ่งของการใช้ยาเป็ นไปอย่างไม่เหมาะสม (ไม่สมเหตุผล) 1
ซึง่ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผูป้ ่ วยได้หลายลักษณะ และเป็ นอันตราย (morbidity และ
mortality) ทีไ่ ม่ควรเกิดขึน้ กล่าวคือ
ก. อันตรายจากยาทีม่ กี ารสังจ่
่ ายโดยไม่จาเป็ นหรือเป็ นยาทีข่ าดประสิทธิผล (unacceptable
risk benefit ratio)
ข. อันตรายจากอันตรกิรยิ าทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งขึน้ ตามจานวนรายการยาทีส่ งจ่
ั ่ าย
(polypharmacy & duplication)
ค. อันตรายจากการใช้ยาผิดขนาด ผิดความถี่ ผิดวิธ ี ผิดระยะเวลา (inappropriate dosage,
frequency of dose, method of administration and duration of treatment)
ง. อันตรายจากการใช้ยาโดยขาดความระมัดระวังต่อประชากรกลุ่มพิเศษ ได้แก่ผสู้ งู อายุ เด็ก
หญิงมีครรภ์ มารดาให้นมบุตร ผูป้ ่ วยโรคตับ ผูป้ ่ วยโรคไต และผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม (unsafe
prescription in special populations)
จ. อันตรายจากการใช้ยาต้านจุลชีพเกินความจาเป็ น ซึง่ ส่งเสริมให้เกิดการดือ้ ยาทีร่ กั ษาได้
ยาก ต้องอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ และเสียค่าใช้จา่ ยสูงขึน้ และเพิม่ ความเสีย่ งต่อการติด
เชือ้ ทีม่ คี วามรุนแรงสูงทีเ่ พิม่ อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ่ วย (unawareness of drug
resistant burden)

Process
การพัฒนาต่อเนื่องทีส่ ถานพยาบาลควรดาเนินการเพื่อนาไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้แก่
การดาเนินงานอย่างสอดคล้องกับกุญแจสาคัญ 6 ประการตามแนวทาง RDU Hospital
PLEASE2 ดังนี้คอื
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1. P - การสร้างความเข้มแข็งให้กบั คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (Pharmacy and
Therapeutic Committee – PTC strengthening)
1.1 จัดตัง้ PTC ตรงตามหลักการ (principle) ทีร่ ะบุไว้โดยองค์การอนามัยโลก3 โดยมี
เป้ าหมาย (goal) วัตถุประสงค์ (objective) หน้าที่ (duty) และบทบาท (role) ตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก3 ได้แก่
ก. บริหารจัดการให้สถานพยาบาลมีรายการยาเท่าทีจ่ าเป็ น สอดคล้องกับปั ญหาการ
เจ็บป่ วยของประชาชน และไม่มรี ายการยาซ้าซ้อน
ข. คัดเลือกยาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทเ่ี ชื่อถือได้ โดยพิจารณาจากประสิทธิผล
ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้ การหาได้ง่าย (availability) คุณภาพของยา
ราคายา ความคุม้ ค่า และความสามารถในการจ่ายของสังคม
ค. รายการยาสอดคล้องกับบัญชียาหลักแห่งชาติ
1.2 ตรวจติดตาม (monitor) การใช้ยาทีไ่ ม่สมเหตุผล (ดูหวั ข้อ monitoring)
1.3 จัดทาตัวชีว้ ดั หลัก ตัวชีว้ ดั รอง อ้างอิงจากคู่มอื RDU Hospital2 และจากแนวทางปฏิบตั ิ
ของกระทรวงสาธารณสุข4 และจัดทาตัวชีว้ ดั เฉพาะตามบริบทและศักยภาพของแต่ละ
สถานพยาบาล
1.4 จัดทาระบบและกลไกทีช่ ่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น
ก. การแสดงค่า eGFR ภาวะการตัง้ ครรภ์/การให้นมบุตร การแพ้ยา ให้ปรากฏชัดเจน
บน OPD card และ/หรือบนจอภาพการสังยาของแพทย์
่
, จอภาพการจัดยาของ
เภสัชกรและจอภาพการปฏิบตั งิ านของพยาบาล
ข. การแจ้งเตือนปั ญหาการใช้ยาด้วยระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น fatal หรือ
contraindicated drug interaction, ยาทีห่ า้ มใช้หรือควรปรับขนาดยาเมือ่ ไตทางาน
ลดลงอย่างมาก การใช้ยาซ้าซ้อน การได้รบั ยา (เช่นพาราเซตามอล) เกินขนาด เป็ น
ต้น
ค. การแจ้งเตือนค่าวิกฤตทางห้องปฏิบตั กิ าร เช่นค่า INR หรือการตรวจพบ ESBL
หรือ MDR bacteria เป็ นต้น
1.5 ดาเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั อย่างยังยื
่ น
2. L - การปรับปรุงฉลากยา จัดทาฉลากยาเสริม และการให้ขอ้ มูลยาแก่ผู้ป่วย (Labeling and
Leaflet)
3. E – การจัดทาและการจัดหาเครือ่ งมือจาเป็ นเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Essential RDU
tools)
4. A – การสร้างความตระหนักรูด้ า้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่บุคลากรในโรงพยาบาล
ตลอดจนประชาชนผูร้ บั บริการ (Awareness in RDU)
5. S – การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population care)
6. E – การสร้างเสริมจริยธรรมในการสังใช้
่ ยา (Ethics in prescription)
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รายละเอียดของข้อ 2-6 อ้างอิงตามคู่มอื ดาเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล2

Training
เป้ าหมายการฝึกอบรมทีส่ ถานพยาบาลควรจัดทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมาย ประกอบด้วย
1. บุคลากรทางการแพทย์ >80% ผ่านการฝึกอบรมทีส่ ร้างความตระหนักรู้ (awareness)
ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีความรู้ ความเข้าใจ (knowledge) ต่อคาจากัดความ
ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามองค์การอนามัยโลก1และตามบัญชียาหลักแห่งชาติ4 มี
ความตระหนักถึงผลเสียต่อผูป้ ่ วย ระบบสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
และมีเจตคติ (attitude) ในการแก้ไขปั ญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลขององค์กร
2. บุคลากรผูส้ งจ่
ั ่ ายยา >80% ผ่านการฝึกอบรมให้มคี วามรู้ ความเข้าใจต่อเหตุผลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ และมีทกั ษะ (skill) ในการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลได้ตามตัวชีว้ ดั

Monitoring
กิจกรรมทีส่ ถานพยาบาลควรดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินความสาเร็จของการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
1. ตรวจติดตามอัตราการใช้ยาทีไ่ ม่สมเหตุผลตามตัวชีว้ ดั หลักทีเ่ ป็ นมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข5 เช่น
 อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ทีร่ ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
 อัตราการใช้ RAS blockade (ACEI, ARB, Renin inhibitor) ตัง้ แต่ 2 ชนิดร่วมกันใน
การรักษาภาวะความดันเลือดสูง
 อัตราการใช้เอ็นเสดอย่างซ้าซ้อน เป็ นต้น
2. ตรวจติดตามอัตราการใช้ยาไม่สมเหตุผลตามตัวชีว้ ดั เสริม (อ้างอิงจากคู่มอื RDU
Hospital)2 เช่น ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะไขมันในเลือดสูง/ผิดปกติ ทีไ่ ด้รบั statin ซึง่
เป็ น moderate หรือ high intensity ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (simvastatin 20-40 มก.
หรือ atorvastatin 40 มก.)
3. ตรวจติดตามอัตราการใช้ยาไม่สมเหตุผลตามตัวชีว้ ดั เฉพาะของสถานพยาบาล เช่น
 ร้อยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั allopurinol โดยไม่มขี อ้ บ่งชี้
 ร้อยละของผูป้ ่ วยทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้รบั พาราเซตามอลเกินขนาด (เกินกว่า 15
มก./กก./ครัง้ ) เป็ นต้น
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4. ทบทวนเภสัชตารับ (formulary list) อย่างสม่าเสมอ ภายใต้แนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1 สถานพยาบาลไม่ควรมีรายการยาซ้าซ้อน เช่นยาแต่ละ generic name ควรมียา
เพียง 1 รายการ
4.2 สถานพยาบาลไม่ควรมียาในแต่ละกลุ่มมากชนิดจนเกินไป
4.3 สถานพยาบาลไม่ควรมียาที่ขาดประสิทธิผล หรือมีอนั ตรายเหนือกว่าประโยชน์ของ
ยา เช่น
 ยา 8 รายการทีค่ ่มู อื การดาเนินงานโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล2เสนอแนะ
ให้ตดั ออกจากเภสัชตารับ ซึง่ เป็ นมาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้เป็ น
ตัวชีว้ ดั หนึ่งของโรงพยาบาล5
 ยาทีส่ ถานพยาบาลทาการทบทวนและจัดทาเพิม่ เติมขึน้ เช่น oral
ketoconazole6 และ ergot derivatives เช่น nicergoline7 เป็ นต้น
หากไม่ตดั ออกจาเป็ นต้องมีมาตรการควบคุมการใช้ทม่ี นใจได้
ั่
ว่าผูป้ ่ วยจะได้รบั
ประโยชน์เหนือความเสีย่ งจากอันตรายของยา
5. ออกมาตรการในการตรวจสอบ และป้ องกันไม่ให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาทีเ่ ป็ นข้อห้ามใช้หรือเป็ น
ยาทีค่ วรหลีกเลีย่ งเนื่องจากมีความเสีย่ งสูงในการก่ออันตรายต่อผูป้ ่ วย ทัง้ ผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยใน
5.1 ยาทีเ่ ป็ น fatal drug interaction ได้แก่ค่ยู าทีร่ ะบุไว้ใน M1.3 และทีส่ ถานพยาบาล
จัดทาเพิม่ เติม เช่น simvastatin/gemfibrozil8 และ domperidone/QT-prolonging
drugs (เช่น levofloxacin)9 หรือ /potent CYP3A4 inhibitors (เช่น
clarithromycin)9 เป็ นต้น
5.2 ยาทีห่ า้ มใช้กบั ผูป้ ่ วยแต่ละรายตามเอกสารกากับยา เช่น ห้ามใช้ etoricoxib กับ
ผูป้ ่ วยความดันเลือดสูงทีย่ งั ควบคุมความดันเลือดได้ไม่ดี ทีย่ งั คงมีความดันเลือดสูง
กว่า 140/90 มม.ปรอท9 เป็ นต้น
5.3 ยาทีห่ า้ มใช้กบั สตรีมคี รรภ์หรือหญิงให้นมบุตร เช่น ergot2, 5, statin2, 5 และ
warfarin2, 5 เป็ นต้น
5.4 ยาทีห่ า้ มใช้หรือควรหลีกเลีย่ งกับผูป้ ่ วยโรคตับ เช่น major และ minor tranquilizer2
เป็ นต้น
5.5 ยาทีห่ า้ มใช้หรือควรหลีกเลีย่ งกับผูป้ ่ วยโรคไต เช่น metformin ในผูม้ ี eGFR <30
มล./นาที/1.73 ตารางเมตร2, 5 เป็ นต้น
5.6 ยาทีห่ า้ มใช้หรือควรหลีกเลีย่ งในผูส้ งู อายุตาม Beers criteria10 เช่น short,
intermediate และ long acting benzodiazepine2, 5, muscle relaxants, alphablocker และ glibenclamide2, 5 เป็ นต้น
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5.7 ยาทีห่ า้ มใช้หรือควรหลีกเลีย่ งในเด็ก เช่น sedating antihistamine, cough
suppressant และ nasal decongestant ในเด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ2, 11 เป็ นต้น
6. ตรวจติดตามอัตราการจ่ายยาด้วยขนาดยา ความถีใ่ นการให้ยา วิธกี ารให้ยา และ
ระยะเวลาการให้ยาทีไ่ ม่เหมาะสม ดาเนินการแก้ไขและป้ องกันการเกิดซ้า
7. ตรวจติดตามอัตราการใช้ยาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นยาหลายขนานเกินจาเป็ น (polypharmacy)
และดาเนินการแก้ไขให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาเท่าทีจ่ าเป็ นตามข้อบ่งชี้ ทัง้ นี้ polypharmacy
หมายถึงการทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยามากกว่า 5 ชนิดในการรักษาโรค และ/หรือเข้าข่ายตามคา
จากัดความทีไ่ ด้มกี ารระบุไว้ในงานวิจยั ต่าง ๆ ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
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. ติดตามและประเมินการจัดทา antibiotic stewardship program ของสถานพยาบาล

Pitfall
ข้อบกพร่องทีท่ าให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ และไม่สามารถผลักดันให้
สถานพยาบาลผ่านตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ได้ประกอบด้วย
1. การขาดความเชื่อมันในคุ
่ ณค่า (commitment) และขาดการสนับสนุ นทรัพยากรในการ
ดาเนินงานอย่างพอเพียง จากคณะผูบ้ ริหารสูงสุดของสถานพยาบาล
2. ขาดระบบสารสนเทศทีด่ ี
3. การสื่อสารและการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อเป้ าประสงค์ของการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ตลอดจนการสร้างความตระหนักรูต้ ่อผลเสียของการใช้ยาทีไ่ ม่สมเหตุผล ยัง
ไม่เกิดขึน้ อย่างทัวถึ
่ งในองค์กร
4. บุคลากรผูส้ งจ่
ั ่ ายยายังขาดความตระหนักถึงปั ญหาเชือ้ ดือ้ ยาอย่างแท้จริง จึงยังมีการใช้
ยาปฏิชวี นะทีอ่ อกฤทธิ ์กว้าง ทีเ่ ป็ นยาในบัญชี ค. และ ง. ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือ
เป็ นยานอกบัญชีฯ ทีเ่ ทียบเท่า เกินความจาเป็ นทัง้ ในผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
5. ขาดการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด antibiotic stewardship program ในสถานพยาบาล
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6. ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การชีแ้ จงอย่างเพียงพอในการสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ผลเสียของการใช้
ยาปฏิชวี นะอย่างพร่าเพรื่อ
7. ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้านยาอย่างพอเพียง

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการด้าน (MMS) ข้อ 6.1 การกากับดูแลและ
สิง่ แวดล้อมสนับสนุ น ทุกข้อย่อย (ระบุ RDU เป็ นข้อความเฉพาะใน (5)) และ ข้อ 6.2 การ
ปฏิบตั ใิ นการใช้ยา

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

M 5: Blood Transfusion Safety
Goal
ลดความเสีย่ งและเพิม่ ความปลอดภัยในการรักษาผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั โลหิตและ
ส่วนประกอบโลหิต

Why
การรักษาด้วยโลหิ ตและส่วนประกอบโลหิ ตเป็ นสิ่ งจาเป็ น ในผูป้ ่ วยบางกลุ่ม เนื่องจากยังไม่
มีวธิ รี กั ษาอื่นทีท่ ดแทนโลหิตได้
การรักษาด้วยโลหิ ตอาจเกิ ดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ ทัง้ ประเภททีอ่ าจป้ องกันได้
หรืออาจป้ องกันไม่ได้ ภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ม่รนุ แรง จนถึงรุนแรงมากและเสียชีวติ นอกจากนี้ยงั มี
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์อ่นื ๆ เช่นการได้รบั โลหิตไม่เพียงพอกับความต้องการ และการได้รบั
โลหิตล่าช้ากว่าความต้องการ เป็ นต้น
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบได้บ่อย ได้แก่การรับโลหิตผิดหมู่ เกิดการแตกทาลายของเม็ด
โลหิตทีใ่ ห้ ซึง่ เข้ากันไม่ได้กบั โลหิตผูป้ ่ วยอย่างเฉียบพลัน (Acute hemolytic transfusion
reaction, AHTR) หากตรวจจับอาการและอาการแสดงไม่ได้ ก็จะทาให้ไตวาย การทางานของ
อวัยวะล้มเหลว และเสียชีวติ
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ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจพบได้ และควรตระหนัก ได้แก่ภาวะได้รบั โลหิตและ
ส่วนประกอบโลหิตจานวนมากเกินไปจนร่างกายผูป้ ่ วยเกิดภาวะน้าเกิน (Transfusion
associated volume overload, TACO) และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงชนิดปอดอักเสบเฉียบพลัน
จากการรับโลหิต ซึง่ อาจเกิดจากแอนติบอดีในส่วนประกอบโลหิตทีใ่ ห้ผปู้ ่ วยทาปฏิกริ ยิ ากับเม็ด
โลหิตขาวชนิดนิวโทรฟิ ลในเนื้อเยือ่ ปอด (Transfusion related acute lung injury, TRALI)
ภาวะแทรกซ้อนทัง้ 2 ทีก่ ล่าวนี้ หากไม่ตระหนักว่าเกิดขึน้ ได้ ก็จะไม่สามารถตรวจจับและให้การ
รักษาได้ทนั ท่วงที ปั จจุบนั ในประเทศไทยเพิง่ เริม่ สนใจและรายงานภาวะแทรกซ้อน TACO และ
TRALI เพิม่ ขึน้ จึงเกิดความระมัดระวังการให้โลหิตให้มคี วามปลอดภัยต่อผูป้ ่ วยมากยิง่ ขึน้

Process
กระบวนการจัดหาโลหิ ตที่ ปลอดภัย เป็ นส่วนสาคัญมากทีต่ ้องเริม่ ต้นจากการรับบริจาคโลหิต
จากผูบ้ ริจาคแบบสมัครใจ มีสุขภาพดี ไม่มคี วามเสีย่ งต่อโรคติดต่อทาง กระแสโลหิตมีการ
คัดเลือกและรับบริจาคโลหิต ตามคู่มอื การคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิต มีกระบวนการตรวจคัดกรอง
โลหิตทีไ่ ด้รบั บริจาค การแยกส่วนประกอบโลหิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บและการนาส่ง
ทีร่ กั ษาอุณภูมอิ ย่างถูกต้อง ตามนโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ และตามมาตรฐานบริการโลหิต
และธนาคารเลือด รวมทัง้ มาตรฐานสากลด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ ในทีน่ ้ีจะ
เน้นกระบวนการให้โลหิตทีป่ ลอดภัยแก่ผปู้ ่ วย (Blood transfusion safety)
กระบวนการให้โลหิ ตที่ปลอดภัยแก่ผ้ปู ่ วย จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบริการโลหิตและ
ธนาคารเลือด พ.ศ.2558 รวมทัง้ มาตรฐานสากลด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
ประกอบด้วยขัน้ ตอน
. การเตรียมการก่อนให้โลหิ ต
1.1 ด้านหอผูป้ ่ วย
1.1.1 มีกระบวนการชีบ้ ่งตัวผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง (Positive patient identification) ซึง่
ข้อมูลในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการชีบ้ ่งต้องถูกต้องตรงกันได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ
หมายเลขประจาตัวผูป้ ่ วยของโรงพยาบาล (Hospital number, HN) หมายเลขประจาตัวผูป้ ่ วยใน
(Admission number, AN) เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ แฟ้ มผูป้ ่ วยนอก แฟ้ มผูป้ ่ วยใน สายรัด
ข้อมือผูป้ ่ วยในทีต่ อ้ งมีอย่างถูกต้องและใช้งานได้ตลอดเวลา ฉลากติดสิง่ ส่งตรวจ ใบนาส่งสิง่ ส่ง
ตรวจ ใบขอจองเลือด ใบขอรับเลือด ทัง้ นี้รวมถึงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ
1.1.2 มีกระบวนการเจาะเก็บตัวอย่างผูป้ ่ วย เพื่อขอจองเลือดทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐาน
บริการโลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ.2558
1.1.3 มีกระบวนการตรวจโลหิตเพื่อยืนยันหมูโ่ ลหิต ABO ของผูป้ ่ วยอย่างน้อย 2 ครัง้
ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั โลหิตครัง้ แรก เพื่อช่วยป้ องกันการเจาะเก็บตัวอย่างโลหิต ผูป้ ่ วยสลับคน และ
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ให้ปกิบตั เิ ช่นนี้ทุกกรณีทไ่ี ม่มผี ลการตรวจหมูโ่ ลหิตอยูใ่ นบันทึกของธนาคารเลือดมายืนยันความ
ถูกต้อง
1.2 ด้านธนาคารเลือด
1.2.1 มีกระบวนการชีบ้ ่งตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง บนฉลากตัวอย่างโลหิตส่ง
ตรวจ ใบขอจองโลหิต ใบขอรับโลหิต รวมทัง้ ตรวจสอบประวัตกิ ารรับโลหิตครัง้ ก่อนถ้ามี
1.2.3 มีกระบวนปฏิเสธตัวอย่างโลหิตส่งตรวจ หากไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด และ
ทบทวนการเจาะเก็บตัวอย่างโลหิตใหม่หากพบว่ามีขอ้ สงสัย โดยประสานงานกับหอผูป้ ่ วยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.2.4 ทาการตรวจโลหิตผูป้ ่ วย ได้แก่การตรวจหมูโ่ ลหิต ตรวจคัดกรองแอนติบอดี และ
ตรวจความเข้ากันได้ของโลหิต ตามมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ.2558 หรือ
มาตรฐานสากล
1.2.5 ติดฉลากชีบ้ ่งโลหิตและส่วนประกอบโลหิตทีไ่ ด้รบั การตรวจความเข้ากันได้กบั ผูป้ ่ วย
อย่างถูกต้อง และประสานงานการรับโลหิตกับหอผูป้ ่ วยตามความจาเป็ นเร่งด่วนทีแ่ พทย์
ต้องการ หากพบปั ญหาในการจัดเตรียมโลหิตให้ผปู้ ่ วยต้องรีบประสานงานกับหอผูป้ ่ วย
ทันท่วงที
1.2.6 การจ่ายโลหิต ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของโลหิตและ
ส่วนประกอบโลหิตก่อนการจ่ายให้หอผูป้ ่ วย จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตตามความจาเป็ น
ในการนาไปให้แก่ผปู้ ่ วยทันที ส่วนประกอบโลหิตประเภทพลาสมาและไคโอปรีซปิ ิ เตทซึง่ เก็บ
รักษาในสภาพแช่แข็ง ควรละลายทีธ่ นาคารเลือดด้วยเครือ่ งมือทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละวิธกี าร
อย่างถูกต้อง และต้องให้ผปู้ ่ วยทันทีเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั แฟกเตอร์ต่ างๆทีจ่ าเป็ นและไม่
เสื่อมสภาพ
2. การให้โลหิ ตแก่ผ้ปู ่ วย
2.1 นโยบายทัวไป
่
2.1.1 โรงพยาบาล หอผูป้ ่ วย และธนาคารเลือด ควรกาหนดเป็ นนโยบายไม่ให้นาโลหิต
ไปเก็บสารองไว้ทห่ี อผูป้ ่ วย ห้องผ่าตัดและห้องสังเกตอาการ เพราะจะเกิดความสับสนในการ
นามาให้ผปู้ ่ วยและมีโอกาสให้ผปู้ ่ วยผิดคน ซึง่ เป็ นกรณีทพ่ี บได้บ่อย
2.1.2 หอผูป้ ่ วย ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการหลังผ่าตัด และวิสญ
ั ญี ควร
กาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมในการรับโลหิตมาเพื่อให้ผปู้ ่ วย การเก็บรักษาในอุณหภูมทิ ่ี
เหมาะสม การอุ่นโลหิตเฉพาะรายทีจ่ าเป็ นต้องให้โลหิตปริมาณมากๆ ในเวลารวดเร็ว ตลอดจน
ขัน้ ตอนการเคลื่อนย้ายโลหิตไปยังจุดต่างๆทีส่ ่งต่อผูป้ ่ วย มีกระบวนการบันทึกและชีบ้ ่งโลหิตแต่
ละยูนิตของผูป้ ่ วยแต่ละรายอย่างถูกต้องโดยมีเจ้าหน้าทีร่ บั ทราบการเคลื่อนย้ายส่งต่อโลหิตนัน้ ๆ
2.2 การให้โลหิตทัวไป
่
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2.2.1 ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ.2558 และ
มาตรฐานสากล ตลอดจนมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามวิชาชีพ ทัง้ นี้ตอ้ งปรับปรุงให้ทนั สมัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด
2.2.2 ชีบ้ ่งผูป้ ่ วยอย่างถูกต้องก่อนการให้เลือดโดยควรมีบุคลากรอย่างน้อย 2 คน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของโลหิตและส่วนประกอบโลหิตทีจ่ ะให้แก่ผปู้ ่ วย
2.2.3 ไม่ให้โลหิตทางหลอดเลือดทีใ่ ห้น้าเกลือ สารน้ า หรือยาชนิดอื่นๆ
2.3.4 ตรวจวัดสัญญาณชีพก่อนให้โลหิต เมือ่ ให้โลหิตผูป้ ่ วยในระยะแรก ประมาณ 5-10
นาที ให้ปรับอัตราการไหลช้าๆและเฝ้ าสังเกตอาการและภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดจาก AHTR
ได้แก่ผปู้ ่ วยทีร่ ตู้ วั อาจมีอาการแสดงแน่นหน้าอก ปวดหลัง ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่รตู้ วั อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ของสัญญาณชีพ นอกจากนี้อาจมีอาการแพ้ ผื่นคัน มีไข้หนาวสัน่ ต้องหยุดการให้โลหิต แล้ว
รายงานแพทย์และธนาคารเลือดทราบ
2.3 การให้ในภาวะโลหิตฉุกเฉิน
2.3.1 ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะสูญเสียโลหิตฉุกเฉิน ควรให้สารน้าทดแทนเพื่อคงระดับการ
ไหลเวียนโลหิตและความดันโลหิตก่อน แล้วเจาะเก็บตัวอย่างโลหิตผูป้ ่ วยเพื่อจองโลหิตมาให้
ต่อไปโดย แพทย์ตอ้ งระบุความจาเป็ นเร่งด่วนและสื่อสารให้ธนาคารเลือดทราบ
2.3.2 ในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถรอได้ ธนาคารเลือดอาจจ่ายโลหิตทีม่ หี มูต่ รงกับผูป้ ่ วย
และได้รบั การตรวจความเข้ากันได้เบือ้ งต้น (Immediate cross match) ซึง่ อาจมีความเสีย่ งกรณี
ทีผ่ ปู้ ่ วยมีแอนติบอดีในหมูเ่ ลือดรอง จึงต้องให้โลหิตด้วยความระมัดระวังและติดตามผลการตรวจ
คัดกรองแอนติบอดีและการตรวจความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ (Complete cross match)
2.3.3 กรณีทโ่ี รงพยาบาลมีนโยบายให้สารองส่วนประกอบโลหิตหมูโ่ อ ไว้ทห่ี อ้ งฉุกเฉิน
สาหรับกรณีผปู้ ่ วยเสียโลหิตเร่งด่วนจนไม่สามารถรอการตรวจหมูโ่ ลหิตและการตรวจความเข้า
กันได้ ธนาคารเลือดและห้องฉุกเฉินต้องกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเตรียมโลหิตทีถ่ ูกต้อง นา
โลหิตมาเปลีย่ นก่อนหมดอายุ และตรวจอุณภูมติ เู้ ย็นเก็บโลหิตทุกวัน
2.4 การให้โลหิตทีห่ อ้ งผ่าตัด
2.4.1 วิสญ
ั ญีตอ้ งรับผิดชอบดูแลกระบวนการก่อนการให้โลหิต ระหว่างการให้โลหิต
และหลังการให้โลหิตอย่างใกล้ชดิ
2.4.2 หลีกเลีย่ งการอุ่นโลหิต แต่หากจาเป็ นต้องใช้เครือ่ งมือมาตรฐานทีม่ รี ะบบควบคุม
อุณหภูมไิ ม่เกิน 37 องศาเซลเซียส การใช้อ่างผสมน้าอุ่นมักมีอุณภูมสิ งู และทาให้เม็ดเลือดแดง
แตกทาลาย เมือ่ ให้ผปู้ ่ วยจะเกิดภาวะ AHTR แบบ non immune ซึง่ พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
นี้ได้บ่อย การอุ่นโลหิตรวมกันสาหรับผูป้ ่ วยหลายคนเครื่องอุ่นเดียวกัน อาจทาให้เกิดความ
สับสนและให้โลหิตผิดคนได้ จึงควรจัดมีเครือ่ งอุ่นโลหิตถ้าจาเป็ น แยกแต่ละห้องผ่าตัด
2.4.3 การใช้เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม และการใช้เครือ่ งเก็บโลหิตทีส่ ญ
ู เสียระหว่างการ
ผ่าตัด (Autologous blood cell saver) อาจพบการแตกทาลายของเม็ดโลหิตแดงทีผ่ ่านเครือ่ งได้
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ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั โลหิตอาจเกิดภาวะ AHTR แบบ non immune ซึง่ พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์น้ไี ด้
เช่นกัน
2.4.5 ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวางยาสลบ หากได้รบั โลหิตผิดหมูแ่ ล้วเกิด AHTR ผูป้ ่ วยจะไม่
สามารถบอกอาการแน่นหน้าอก ปวดหลังได้ ซึง่ เป็ นอาการทีพ่ บได้แต่เนิ่นๆ ดังนัน้ กว่าจะพบว่า
มีภาวะแทรกซ้อนก็อาจถึงขัน้ มีอาการแสดงของ hemoglobinuria ปั สสาวะดา ช็อก ซีง่ อาจจะ
แก้ไขได้ยาก ดังนัน้ จึงต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิต และ
ติดตามอาการและสัญญาณชีพตลอดเวลา
3.การติ ดตามเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้ อนหลังผูป้ ่ วยรับโลหิ ต (Hemovigilance)
ที่มาของระบบ hemovigilance:
Hemovigilance เป็ นกระบวนการสาคัญทีท่ ุกประเทศทีม่ กี ารบริการโลหิตจะต้องมี
ระบบการเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนของการใช้โลหิต ทัง้ ในด้านผูบ้ ริจาคโลหิต (Donor vigilance)
และด้านผูป้ ่ วยทีร่ บั โลหิต (Recipient hemovigilance) องค์การอนามัยโลกได้จดั การประชุม
นานาชาติและได้ผลสรุปแนวทางปฏิบตั ใิ ห้แต่ละประเทศควรพัฒนาให้มรี ะบบ hemovigilance1
ประเทศไทยได้พฒ
ั นาให้มรี ะบบ hemovigilance โดยได้กาหนดไว้ในนโยบาย
บริการโลหิตแห่งชาติ พ.ศ.2553 และฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2560) สภากาชาดไทยแต่งตัง้
คณะกรรมการระดับชาติดา้ นการเฝ้ าระวังความปลอดภัยของโลหิต และคณะทางานทีเ่ กีย่ วข้อง
พ.ศ.2558 และ ปรับปรุง พ.ศ.25602 ประกอบด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเวชศาสตร์บริการโลหิต ได้จดั ทาคู่มอื แนวทางการเฝ้ าระวังความปลอดภัยของโลหิต พ.ศ.
25583 ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาคโลหิต และจากการรับโลหิต โดย
ได้กาหนดคาจากัดความของภาวะแทรกซ้อนให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กาหนดแนวทางการ
จัดทารายงานตามแบบรายงาน และกาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานให้เกิดระบบ
hemovigilance ในระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศ เพื่อนาผลจากการเฝ้ าระวังนี้มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาแนวทางปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย ทัง้ นี้ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการรายงาน hemovigilance ระดับประเทศ
กระบวนการสร้างระบบ hemovigilance ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการผูป้ ่ วย
ต้องตระหนักว่าต้องมีระบบ hemovigilance ของประเทศ มีกระบวนการให้ความตกลงยินยอม

1

WHO Expert consensus on Haemovigilance (..TBC)

2

คณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต และคณะทางานด้านพัฒนาข้อมูล พ.ศ.2560 (..TBC)
คูม่ ือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต พ.ศ.2558 ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

3
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ร่วมกันเพื่อสร้างระบบ ความร่วมมือ และเครือข่าย โดยมีสภากาชาดไทยเป็ นศูนย์กลาง และ
มอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบตั ิ
2. ใช้ค่มู อื แนวทางการเฝ้ าระวังความปลอดภัยของโลหิต พ.ศ. 2558 ในการให้คาจากัด
ความและคาวินิจฉัย เพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็ นมาตรฐานในการเก็บข้อมูล
3. โรงพยาบาลสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกรายงาน hemovigilance ตามทีศ่ ูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติได้เชิญตามระยะเวลาเป้ าหมาย (Phasing recruitment member) ทัง้ นี้ปัจจุบนั เป็ นไป
แบบสมัครใจ แต่อาจพัฒนาเป็ นแบบกาหนด (mandatory) ซึง่ ใช้ในหลายประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
ระบบ hemovigilance อย่างเข้มแข็งแล้ว สมาชิกจะได้รบั รหัสผ่านในการรายงานผ่าน website
และถือเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยชื่ออย่างเด็ดขาด
4. โรงพยาบาลมีระบบคุณภาพ จัดการประเด็นภาวะแทรกซ้อน การสืบค้น การรักษา และ
อื่นๆ เป็ นการภายใน การรายงานภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยตามคาจากัดความในคู่มอื ฯ
เข้าสู่ระบบ hemovigilance จะต้องผ่านหน่วยงานคุณภาพและผูบ้ ริหารของโรงพยาบาล โดย
รายงานมาทีศ่ ูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทุก 6 เดือน
5. กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดให้มกี ารอบรม
ระบบการเฝ้ าระวังความปลอดภัยของโลหิต แก่เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับในโรงพยาบาลอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงจัดให้มหี ลักสูตรระยะสัน้ สาหรับพยาบาล Hemovigilance nurse เมือ่
เหมาะสม
6. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็ น Hemovigilance centre มีหน้าทีเ่ ป็ น
ศูนย์กลางรวบรวมรายงาน ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยมีคณะกรรมการทีม่ าจาก
องค์กรต่างๆ ร่วมให้คาแนะนา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ปัญหา กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
และพัฒนาความปลอดภัยให้เกิดขึน้ แก่ผปู้ ่ วยทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับโลหิตและความปลอดภัย
ของผูบ้ ริจาคโลหิตต่อไป

Training
1. บุคลากรทุกคนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงานเวชศาสตร์บริการโลหิตและธนาคารเลือด ต้องได้รบั การ
อบรมก่อนการปฏิบตั งิ าน
2. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง จัดให้มกี ารอบรมและประชุมทางวิชาการ
ด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตและธนาคารเลือด อย่างสม่าเสมอ
3. จัดให้มหี ลักสูตรระยะสัน้ และปานกลางเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วกับเวชศาสตร์บริการโลหิต แก่
บุคลากรตามสายวิชาชีพ เช่นหลักสูตรสาหรับแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นัก
เทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่
4. สร้างกลไกเพื่อเร่งรัดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์บริการโลหิต
(Transfusion medicine) สามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางรองรับงานบริการโลหิตทัง้ ใน
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โรงพยาบาล ศูนย์บริการโลหิตฯ ภาคบริการโลหิต ทัวประเทศ
่
โดยขยายจานวนสถาบัน
ฝึกอบรม จานวนผูเ้ ข้าอบรม และสร้างสิง่ จูงใจในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางทีม่ คี วามขาดแคลนและ
จาเป็ นอย่างมาก

Monitoring
1. ผ่านระบบ hemovigilance
1.1 จานวนโรงพยาบาลทีส่ มัครเป็ นสมาชิกรายงาน hemovigilance ตามเป้ าหมาย
1.2 จานวนโรงพยาบาลสมาชิกเพิม่ ขึน้ ในภาพรวมอย่างน้อย ร้อยละ 2
1.3 ความสม่าเสมอในการรายงาน ร้อยละ 60
1.4 การรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทาได้สาเร็จ ร้อยละ 90
2. ผ่านระบบการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพโรงพยาบาล Hospital accreditation
3. ผ่านตัวชีว้ ดั ระดับโรงพยาบาล
4. รายงานอุบตั กิ ารณ์เกีย่ วกับ Blood Safety

Pitfall
1. อุปสรรคสาคัญของการพัฒนาด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตและธนาคารเลือด คือมีแพทย์
เฉพาะทางด้านพยาธิวทิ ยาคลินิก และ Transfusion medicine น้อยมาก
2. ระดับนโยบายขาดความเข้าใจว่าสาขาธนาคารเลือด เป็ นสาขามีบริบทด้านการให้บริการการ
รักษา มิใช่บริบทด้านการให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (Providing therapy, not providing
laboratory results) จึงขาดการสนับสนุ นในทิศทางทีต่ รงต่อเป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
3. ภาวะแทรกซ้อนจากการรับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต อาจมีอาการและอาการแสดง
คล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ หากไม่ตระหนักและให้ความสาคัญกับการให้โลหิตผูป้ ่ วย ก็จะละเลย
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยทีบ่ างครัง้ อาจทาให้เสียชีวติ ได้

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 7 ข้อ 7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต (DIN.4)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร reference
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P: Patient Care Processes
P1
P2
P 2.1
P 2.2
P 2.3
P 2.4
P 2.5
P3
P4
P 4.1
P 4.2
P5
P 5.1
P 5.2
P 5.3
P 5.4
P6

P : Patient Care Processes
Patient Identification
Communication
Effective Communication – SBAR
Communication during patient care handovers
Communicating Critical Test Results
Verbal or Telephone Order/ Communication
(JC) -- including an order of sound alike drugs
Abbreviations, acronyms, symbols, & doses
and proportion designation
Proper Assessment and Diagnosis
Preventing common complications
Preventing pressure ulcers
Preventing patient falls
Pain Management
Pain management in general
Acute pain management
Safe Prescribing Opioids for Chronic NonCancer Patients
Management for Cancer Pain and Palliative
Care
Refer and transfer safety
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P 1: Patient Identification
Definition
การบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยหมายถึงแนวทางการระบุตวั ผูป้ ่ วย ให้สามารถแยกแยะผูป้ ่ วยแต่ละคนได้ชดั เจน
ทาให้การดูแลรักษาไม่ผดิ คน

Goal
เพื่อให้การบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยเป็ นไปทิศทางเดียวกันและป้ องกันการบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยผิด

Why
การบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยผิด เกิดขึน้ ได้ในทุกขัน้ ตอนของการตรวจรักษาและกระบวนการดูแล ปั จจัยด้าน
ผูป้ ่ วยเช่นผูป้ ่ วยไม่รสู้ กึ ตัว การสูญเสียการรับรู้ และปั จจัยทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการดูแล เช่นการย้ายผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล ปั จจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความสุ่มเสีย่ งในการ
บ่งชีต้ วั ผิด และนามาซึง่ ความเสียหายและอันตรายทีจ่ ะเกิดกับผูป้ ่ วย

Process
 ระบุให้มกี ารใช้ตวั บ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยด้วย 2 ตัวบ่งชีเ้ ป็ นอย่างน้อย เช่น ชื่อนามสกุล Hospital
number วันเดือนปี เกิด Barcode wrist banded เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรืออื่นๆ
 ห้ามใช้หมายเลขเตียงหรือห้องเป็ นตัวบ่งชี้
 กาหนดให้วธิ กี ารบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร แต่อย่างไรก็ตามการใช้ 2 ตัว
บ่งชีต้ วั อาจแตกต่างกันในผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก เช่นผูป้ ่ วยในอาจใช้ ชื่อนามสกุล Hospital
number วันเดือนปี เกิด เลขประจาตัวประชาชน ทีอ่ ยู่ รูปภาพ ส่วนผูป้ ่ วยนอกใช้ ชื่อนามสกุ ล
และวันเดือนปี เกิด
 จัดให้มวี ธิ ปี ฏิบตั เิ ฉพาะในการบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยในกรณีทไ่ี ม่รสู้ กึ ตัว เด็กแรกคลอดทีผ่ ปู้ กครองยัง
ไม่ได้ตงั ้ ชื่อ เพื่อลดความผิดพลาดในการบ่งชีผ้ ดิ
 ให้มกี ารบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยด้วย 2 ตัวบ่งชีใ้ นผูป้ ่ วยก่อนทีจ่ ะรับการรักษา ก่อนการให้เลือดและหรือ
ผลิตภัณฑ์ของเลือด ก่อนการเสิรฟ์ อาหารเฉพาะโรค ก่อนฉายแสง ก่อนการทาหัตการ ก่อน
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารและการตรวจวินิจฉัย
 ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วย
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Training
 สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริการในการตรวจสอบ การบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยว่า
ถูกต้องกับบุคคลทีจ่ ะให้การดูแลตามแผน (เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร สิง่ ส่งตรวจ
หัตถการ) ก่อนทีจ่ ะให้การดูแลให้ขอ้ มูลและสื่อสารหลายๆ ช่องทางให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีก่ าหนดให้ความรูแ้ ละแนวทางในการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยเพื่อให้เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การระบุตวั ตามแนวทางทีก่ าหนด
 ส่งเสริมให้มกี ารรายงานอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
ป้ องกันไม่ให้เกิดกับผูป้ ่ วยรายอื่น

Monitoring
 การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการบ่งชีต้ วั ตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบาย
 อุบตั กิ ารณ์การเกิด misidentification

Pitfall
 การมุง่ เพื่อให้เกิดการบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยโดย บางครัง้ ทาให้เกิดการบ่งชีต้ วั ในกระบวนการทีไ่ ม่
จาเป็ น ซึง่ ทาให้เกิด fatigue
 ผูป้ ่ วยไม่เข้าใจเหตุผลของการสวม wrist banded และขัน้ ตอนของการระบุตวั จึงทาให้ไม่ให้
ความร่วมมือ

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ I การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry) ข้อย่อย (8)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร reference
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P 2: Communication
P 2.1 :Effective Communication – ISBAR
Definition
ประสิทธิผลการสื่อสารโดยใช้ ISBAR หมายถึงการกาหนดกรอบการสนทนา ISBA
(Identify Situation Background Awareness and Recommendation) ทาให้เพิม่ ความ
ปลอดภัยในการแลกเปลีย่ นข้อมูลสาคัญในระหว่างการดูแลผูป้ ่ วย

Goal
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารในภาวะวิกฤติโดยใช้กรอบการสนทนา
ระหว่างผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ่ วยเกีย่ วกับภาวะสุขภาพผูป้ ่ วย

Why
เป็ นทีย่ อมรับว่าความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารเป็ นสาเหตุรากของหลายๆ ปั ญหาใน
การดูแลผูป้ ่ วย Institute for Healthcare Improvement (IHI) ได้แนะนาให้แก้ปัญหาการสื่อสาร
เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยโดยใช้ SBAR (Situation-Background-AssessmentRecommendation) และต่อมามีการพัฒนาเพิม่ เติมเป็ น ISBAR โดยเพิม่ ตัว I (Identify) การนา
ISBAR มาใช้ นอกจากในวงการแพทย์แล้ว ยังมีการนาไปใช้ในองค์กรทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเช่นใน
กองทัพ ISBAR เป็ นเครือ่ งมือทีม่ พี ลังมากสาหรับเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ซึง่ ต้องใช้การจดจา เป็ นกลไกทีช่ ดั เจนและมีประโยชน์ในการกาหนดกรอบการ
สนทนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะวิกฤติ ซึง่ ต้องการความสนใจและการลงมือปฏิบตั โิ ดยทันที

Process
1. ใช้รปู แบบการสื่อสารทีห่ ลากหลายและเหมาะสมกับแพทย์ เช่น direct page, สานักงาน/ห้อง
ทางาน, โทรศัพท์บา้ นในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ,โทรศัพท์มอื ถือ โดยไม่ควรรอนานกว่า
5 นาที สาหรับความพยายามในการติดต่อใหม่ ให้ใช้วธิ กี ารทุกวิธกี ่อนทีจ่ ะสรุหปว่าไม่สามารถ
ติดต่อแพทย์ได้
2. ก่อนทีจ่ ะโทรศัพท์รายงานแพทย์ ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี้
a. ถามตัวเองก่อนว่าได้เห็นและประเมินผูป้ ่ วยรายนี้ดว้ ยตนเองหรือไม่?
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b. ทบทวนว่าได้มกี ารพูดคุยเกีย่ วกับสถานการณ์ของผูป้ ่ วยรายนี้กบั พยาบาลทีม่ ี
ความรูม้ ากว่าหรือไม่?
c. ทบทวนเวชระเบียนเพื่อพิจารณาว่าควรรายงานแพทย์ท่านใด?
d. รับรูก้ ารวินิจฉัยเมือ่ แรกรับและวันทีร่ บั ไว้
e. ถามตัวเองว่าได้อ่านบันทึกความก้าวหน้าทีแ่ พทย์และพยาบาลเวรทีแ่ ล้วได้บนั ทึก
ไว้หรือยัง
f. เตรียมสิง่ ต่อไปนี้ให้พร้อมในขณะรายงานแพทย์
o เวชระเบียนผูป้ ่ วย
o บัญชีรายการยาและสารน้ าทีผ่ ปู้ ่ วยกาลังได้รบั การแพ้ยา การตรวจ
ทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร
o สัญญานชีพล่าสุด
o รายงานผลการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร วันและเวลาทีท่ าการ
ตรวจ ทดสอบ และผลการตรวจทดสอบครัง้ ทีแ่ ล้วเพื่อการเปรียบเทียบ
o Code status
1. ในการรายงานแพทย์ ให้ใช้ ISBAR
(I) Identification: การระบุช่อื
- ระบุตวั ผูร้ ายงาน : ชื่อ ตาแหน่ง สถานที่ และผูท้ ก่ี าลังสนทนาด้วย
- ระบุตวั ผูป้ ่ วย : ชื่อ อายุ เพศ หอผูป้ ่ วย หลายเลขห้องหรือเตียง
(S)

Situation: สถานการณ์ทท่ี าให้ตอ้ งรายงาน
- ระบุเหตุผลทีร่ ายงานสัน้ ๆ เวลาทีเ่ กิด ความรุนแรง

(B)

Background: ข้อมูลภูมหิ ลังสาคัญเกีย่ วกับสถานการณ์
-

(A)

การวินิจฉัยเมือ่ แรกรับและวันทีร่ บั ไว้
บัญชีรายการยา สารน้ าทีไ่ ด้รบั การแพ้ยา การตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร
สัญญาณชีพล่าสุด
ผลการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร วันเวลาทีท่ าการทดสอบ และผลการตรวจ
ทดสอบครัง้ ทีแ่ ล้วเพื่อการเปรียบเทียบ
- ข้อมูลทางคลินิกอื่นๆ
- Code status
Assessment: การประเมินสถานการณ์ของพยาบาล
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ระบุสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามความคิดเห็นของตนเอง เช่น “ดูเหมือนผูป้ ่ วยจะทรุดลง คิดว่า
น่าจะเกิดจากภาวะเลือดออก”

Recommendation: ข้อแนะนาหรือความต้องการของพยาบาล เช่น
-

ต้องการให้ทราบว่าผูป้ ่ วยได้รบั การรับไว้แล้ว
การย้ายผูป้ ่ วยไปอยูห่ น่วยดูแลวิกฤติ
การเปลีย่ นแปลงคาสังการรั
่
กษา
ต้องการความช่วยเหลือโดยขอให้มาดูผปู้ ่ วยด่วน

2.บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาวะของผู้ป่วยและการรายงานแพทย์

Training
 กาหนดนโยบายการนาไปใช้ในองค์กรชัดเจน
 กาหนดขอบเขตการนา ISBAR ไปปฏิบตั ิ
 จัดโครงการให้ความรูบ้ คุ ลากรทางทางคลินิกเกีย่ วกับ ISBAB โดยเฉพาะ พยาบาล และแพทย์
และประเมินความสามารถในการนา ISBAR ไปใช้
 จัดให้มรี ะบบ โค้ช ในการนา ISBAR ไปใช้
 ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDSA ในการนา ISBAR ไปใช้เมือ่ เกิดภาวะวิกฤต

Monitoring
 ลดระยะเวลาการรายงานกรณีผปู้ ่ วยเกิดภาวะวิกฤติ
 การใช้ ISBAR ทาให้แพทย์ผรู้ บั รายงานตระหนักว่าผูป้ ่ วยมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
ทันที
 จานวนบุคลกากรทีใ่ ช้ ISBAR ในการรายงานในแต่ละสัปดาห์
 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ ISBAR ในการสร้างความตระหนักด้านดูแลผูป้ ่ วย ด้านความ
ปลอดภัยและความน่ าเชื่อถือของรายงาน

Pitfall
องค์การไม่มนี โยบายชัดเจนในการนา ISBAR มาใช้ทาให้ไม่ได้รบั ความร่วมมือ ทาให้ผล
การดาเนินการไม่เกิดผลดี

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 การดูแลทัวไป
่ (PCD.1) (5)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 2.2: Communication during patient care handovers
Definition
การสื่อสารขณะส่งมอบข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยหมายถึงการสื่อสารข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับการดูแล
ผูป้ ่ วยเมือ่ ต้องมีการเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผูป้ ่ วย เช่น เมือ่ มีการเปลีย่ นเวร หรือการเปลีย่ นหน่วยงาน

Goal
ลดอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดความผิดพลาดจากการสื่อสารขณะส่งมอบข้อมูลผูป้ ่ วย

Why
ปั จจุบนั เป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไปว่
่ าการสื่อสารทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั
อันตรายได้ และมีการวิจยั หลายการวิจยั ชีป้ ั ญหาการสื่อสารทีส่ ่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั อันตรายมักเกิด
ทีค่ ลินิกขณะมีการส่งมอบข้อมูลผูป้ ่ วยตอนเปลีย่ นเวร หรือระหว่างหน่วยงาน การกาหนดกรอบ
การสื่อสารข้อมูลจะช่วยทาให้การสื่อสารระหว่างผูร้ บั และผูส้ ่งข้อมูลผูป้ ่ วยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้

Process
1. นาแนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการสื่อสารส่งมอบข้อมูลผูป้ ่ วย ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน ในการ
เปลีย่ นเวร และระหว่างหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบตั ิ องค์ประกอบทีแ่ นะนา ได้แก่
 ใช้ ISBAR (Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation)
 จัดสรรเวลาให้เพียงพอสาหรับการสื่อสารข้อมูลสาคัญและสาหรับการถามตอบโดย ไม่ม ี
การขัดจังหวะ รวมทัง้ การทวนซ้า )repeat-back) และอ่านซ้า )read-back) ใน การสื่อสาร
ส่งมอบข้อมูล
 การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาวะของผูป้ ่ วย, ยาทีไ่ ด้รบั , แผนการรักษา, advance directives,
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
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 จากัดการแลกเปลีย่ นข้อมูลเฉพาะทีจ่ าเป็ นสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยทีป่ ลอดภัย
2. สร้างความมันใจว่
่ า เมือ่ ผูป้ ่ วยได้รบั การจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยและผู้ ให้บริการ
สุขภาพทีจ่ ะให้การดูแลต่อ ได้รบั ข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับการวินิจฉัยโรคเมือ่ จาหน่ าย แผนการรักษา
ยาทีใ่ ช้ และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หมายเหตุ อาจกาหนดให้จดจาง่ายๆ ว่า Handover = A process of ACTION
A=
C=
T=
I =
O=
N=

Accurate information
Concise presentation
Timely questions
Interventions identified
Observation of results
Next step in plan of care

Training
 บรรจุการฝึกอบรมเกีย่ วกับการสื่อสารส่งมอบข้อมูลทีไ่ ด้ผลในหลักสูตรการศึกษา และ
การศึกษาต่อเนื่องของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
 ส่งเสริมให้มกี ารสื่อสารระหว่างองค์กรทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วยรายเดียวกันในขณะเดียวกัน เช่น )
(การรักษาแผนปั จจุบนั กับการรักษาทางเลือก

Monitoring
อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดจากการส่งมอบข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ทนั การณ์

Pitfall
เน้นรูปแบบกิจกรรมให้ครบถ้วนซีง่ ใช้เวลามาก และขาดความร่วมมือในการปฏิบตั ิ

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 การดูแลผูป้ ่ วย (PCD) ข้อ 4.1 การดูแลทัวไป
่ (PCD.1) (5)
หมวดที่ 6 การดูแลต่อเนื่อง (COC) (6)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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P 2.3: Communicating Critical Test Results
การสื่ อสารเมื่อผลทดสอบเป็ นค่าวิกฤต

Definition
การสื่อสารระหว่างบุคลากรห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทร่ี บั ผิดชอบ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วย เมือ่ ผลการทดสอบสิง่ ตัวอย่างของผูป้ ่ วยทางห้องปฏิบตั กิ ารมีค่าผิดปกติ หรือ
ตรวจพบสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติทบ่ี ่งชีถ้ งึ สภาวะวิกฤติของผูป้ ่ วย ซึง่ จาเป็ นต้องได้รบั การดูแลรักษาโดยด่วน

Goal
เพื่อให้แพทย์ผทู้ าการรักษาหรือบุคลากรทางการแพทย์ทร่ี บั ผิดชอบการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้รบั ทราบ
ผลการทดสอบของผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นค่าวิกฤตได้โดยด่วน เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้ทนั การณ์

Why
การแจ้งผลการทดสอบค่าวิกฤตทีร่ วดเร็วมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย The
Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA 1988) กาหนดให้มกี ารรายงานผลการ
ทดสอบค่าวิกฤตแก่แพทย์ทนั ที หากผลการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารบ่งชีส้ ภาวะวิกฤตของ
ผูป้ ่ วย แต่แพทย์ไม่ได้รบั ทราบโดยเร็ว หรือได้รบั ทราบแล้วแต่ไ ม่ได้ดาเนินการทันที จะทาให้
ผูป้ ่ วยเสีย่ งอันตรายต่อชีวติ

Process
การสื่อสารเมือ่ ผลการทดสอบเป็ นค่าวิกฤต มีวธิ ดี าเนินการดังนี้
1. การตกลงร่วมมือกันระหว่างบุคลากรฝ่ ายการแพทย์และฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลใน
การจัดทาเอกสารคู่มอื การจัดการเมือ่ ผลการทดสอบเป็ นค่าวิกฤตซึง่ ประกอบด้วย
 การกาหนดรายการทดสอบทีต่ อ้ งแจ้งค่าวิกฤตและช่วงค่าวิกฤตของแต่ละการทดสอบ
 การระบุตวั ผูแ้ จ้งผูร้ บั แจ้ง และวิธกี ารแจ้งค่าวิกฤต
2. การรายงานผลการทดสอบค่าวิกฤต ต้องแจ้งแพทย์ผดู้ แู ลผูป้ ่ วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ท่ี
รับผิดชอบทันทีทท่ี ราบผลค่าวิกฤตหรือภายในกาหนดระยะเวลาทีไ่ ด้ตกลงยอมรับร่วมกัน โดย
ดาเนินการตามขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดในเอกสารคู่มอื หากเป็ นการแจ้งด้วยวาจาทาง
โทรศัพท์ ต้องขอให้ผรู้ บั แจ้งพูดทวนเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้รบั และฝ่ าย
ห้องปฏิบตั กิ ารส่งเอกสารรายงานผลหรือส่งผลการตรวจทีว่ กิ ฤตนัน้ ตามไปทันทีในระบบ
Laboratory Information System (LIS)
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3. การบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าวิกฤตทีร่ ายงานเพื่อเป็ นหลักฐานในระบบและสามารถสอบ
กลับได้หากพบปั ญหาเกิดขึน้

Training
1. จัดทาคู่มอื วิธกี ารรายงานผลค่าวิกฤต
2. จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ Laboratory Practices for Patient Safety ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ และอาจารย์เทคนิคการแพทย์เพื่อนาไปปฏิบตั หิ รือใช้สอนใน
หลักสูตร

Monitoring
1. ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามคู่มอื วิธกี ารรายงานผลค่าวิกฤต
2. ประเมินความทันการณ์ของการรายงานและการตอบสนองต่อการรายงานค่าวิกฤต

Pitfall
1. ไม่สามารถแจ้งผลค่าวิกฤต เพราะติดต่อแพทย์ผดู้ แู ลรักษาผูป้ ่ วยไม่ได้
2. ในกรณีทแ่ี พทย์ผสู้ ่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารไม่ได้ดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง เช่น เปลีย่ นตาราง
การอยู่เวรไปหอผูป้ ่ วยอื่นทาให้ไม่มกี ารดาเนินการให้การรักษาผูป้ ่ วยได้รวดเร็วทันการณ์
3. รายการทดสอบทีก่ าหนดเป็ นค่าวิกฤตมีมากเกินจาเป็ น ซึง่ บางรายการไม่ได้สะท้อนความ
เร่งด่วน ฉุกเฉินทางการแพทย์ และทาให้ผเู้ กี่ยวข้องมีภาระงานเกินจาเป็ น
4. ค่าวิกฤตไม่เป็ นปั จจุบนั หรือกาหนดหลายช่วงค่าตามความต้องการของแพทย์แต่ละสาขา
ความเชีย่ วชาญ และในโรงพยาบาลขนาดเล็ก เช่น รพ.ชุมชน มีการเปลีย่ นแปลงแพทย์
ใช้ทุนบ่อยทาให้ค่าวิกฤตเปลีย่ นบ่อยตามไปด้วย
5. บุคลากรทางการแพทย์ทเ่ี กี่ยวข้องยังไม่ตระหนักและยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการรายงานค่า
วิกฤติว่ามีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยและเป็ นภาวะเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบรายงานแพทย์
6. มีการคัดลอกผลผิดพลาดโดยบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทาให้แพทย์ไม่เห็นผลทีแ่ ท้จริง
7. การแจ้งผลทางโทรศัพท์ อาจทาให้ฟังผิดเพีย้ นได้
8. การใช้รหัสข้อความในการรายงานผล เพื่อปกปิ ดเป็ นความลับ แต่จะทาให้ผลคลาดเคลื่อนได้ ถ้า
ถอดรหัสผิด

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 7 ข้อ 7.2 บริการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก (DIN.2)
ก.การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ (7) ข.การให้บริการ (3)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 2.4: Verbal or Telephone Order /Communication
Definition
การสังการรั
่
กษาโดยการใช้คาพูดหรือทางโทรศัพท์หมายถึงการสังการรั
่
กษาโดยใช้วธิ พี ดู หรือทาง
โทรศัพท์ แทนการสังการรั
่
กษาลงในใบคาสังการรั
่
กษาทีใ่ ช้กนั ตามปกติ

Goal
 ลดการสังการรั
่
กษาโดยการใช้คาพูดหรือทางโทรศัพท์
 ลดอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนจากการสังการรั
่
กษา หรือการรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารโดยการใช้คาพูดหรือทางโทรศัพท์

Why
การสังการรั
่
กษาโดยการใช้คาพูด หรือทางโทรศัพท์มคี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากความไม่ชดั เจนทีอ่ าจเกิดจากปั จจัยสิง่ แวดล้อมทีร่ บกวนการสื่อสารเช่น เสียงความ
วุ่นวายของสิง่ แวดล้อม

Process
1. กาหนดนโยบาย และข้อจากัด การสังการรั
่
กษาโดยการใช้คาพูดหรือทางโทรศัพท์
2. ผูร้ บั ข้อมูลจดบันทึกคาสังหรื
่ อผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ทิ ส่ี มบูรณ์ในเวชระเบียนหรือ
คอมพิวเตอร์
3. ผูร้ บั ข้อมูลอ่านทวนกลับ (read back) คาสังหรื
่ อผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

4. ผูร้ บั ข้อมูลรับการยืนยันจากผูท้ ส่ี งการรั
ั่
กษาหรือผูร้ ายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
Training
 ปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบตั ใิ นทุกสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับปั จจัยเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความ
คลาดเคลื่อน
 ฝึกการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดสาหรับผูเ้ กีย่ วข้อง
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Monitoring
 การไม่ปฎิบตั ติ ามแนวทาง
 อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดความคลาดเคลื่อน

Pitfall
 มีการสังการรั
่
กษาโดยการใช้คาพูด หรือทางโทรศัพท์โดยไม่จาเป็ น
 ไม่มกี ารอ่านทวนกลับ )read back) หรือผูส้ งไม่
ั ่ รอให้มกี ารอ่านทวนกลับ บันทึกการสังการรั
่
กษา
โดยการใช้คาพูด หรือทางโทรศัพท์ลงในกระดาษโน้ต โดยไม่บนั ทึกในคาสังการรั
่
กษา
 ผูส้ งการรั
ั่
กษาไม่มาเซ็นกากับในเวลาทีเ่ หมาะสม

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 2 การประเมินผูป้ ่ วย (ASM) ข.การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค (3)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 2.5: Abbreviations, acronyms, symbols, & doses and proportion
designation
Definition
การใช้คาย่อ อักษรย่อ สัญลักษณ์ และ ขนาดและสัดส่วน หมายถึง แนวทางทีอ่ งค์กรกาหนดการ
ใช้คาย่อ อักษรย่อ สัญลักษณ์ ขนาดและสัดส่วนทีเ่ กีย่ วกับการรักษา สาหรับให้บุคลากรที่
เกีย่ วข้องนาใช้ในการสื่อสารเป็ นทิศทางเดียวกัน

Goal
ลดความผิดพลาดจาการสื่อสารโดยการใช้คาย่อ
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Why
การใช้คาย่อทาให้เกิดความสับสนหรือง่ายต่อการเข้าใจผิดทาให้ผดู้ แู ลทาความผิดพลาดได้เกิด
ความเสีย่ งต่อผูป้ ่ วย

Process
1. หากองค์กรอนุญาตให้ใช้คาย่อ ชื่อย่อ สัญลักษณ์ จะต้องมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
ตัวย่อทีอ่ นุญาตให้ใช้ ต้องเป็ นตัวย่อทีม่ คี วามหมายเดียวเท่านัน้
2. ต้องกาหนดคาย่ออันตรายทีห่ า้ มใช้ในโรงพยาบาลเช่นบัญชีรายการคาย่อทีไ่ ม่อนุ ญาตให้ใช้
รวมถึงรายการต่อไปนี้
 U, u
 IU •
 Q.D., QD, q.d., qd
 Q.O.D., QOD, q.o.d, qod
 Trailing zero (X.0 mg) เลขศูนย์ตามหลังจุดทศนิยมเป็ นสิง่ ทีห่ า้ มใช้
 Lack of leading zero (.X mg) การไม่เขียนเลขศูนย์หน้าจุดทศนิยมเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง
 MS
 MSO4
 MgSO4
3. องค์กรนาบัญชีรายการทีไ่ ม่อนุญาตให้ใช้ไปสู่การปฏิบตั กิ บั คาสังทุ
่ กคาสัง่ และเอกสารที่
เกีย่ วกับการใช้ยาทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการบันทึกในกระดาษหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์
4. แบบฟอร์มทีจ่ ดั พิมพ์ไว้ล่วงหน้า (preprinted forms) จะต้องไม่มรี ายการทีไ่ ม่อนุ ญาตให้ใช้
ดังกล่าว
5. ห้ามใช้คาย่อในใบเซ็นต์ยนิ ยอมการบอกกล่าว (informed consent) และเอกสารใดๆ ที่
โรงพยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ

Training
 บรรจุเนื้อหาในการปฐมนิเทศทีมผูด้ แู ลทีเ่ กีย่ วข้อง
 สนับสนุ นให้มกี ารเตือนหรือทักท้วงถ้าปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามแนวทาง
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Monitoring
 การใช้คาย่อทีไ่ ม่อนุญาตให้ใช้
 อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดจากการใช้คาย่อ

Pitfall
มีการเกรงใจกันในทีมดูแลผูป้ ่ วยเมือ่ มีการใช้คาย่อ เมือ่ ไม่เข้าใจไม่กล้าถามหรือทักท้วงใช้การคาดเดา

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 3: Reduction of Diagnostic Errors
Definition
 ข้อผิดพลาดในการวิ นิจฉัยโรค (Diagnostic Error) คืออะไร?
The Institute of Medicine ให้ความหมายของ diagnostic error ว่าเป็ นการที่ (ก) ไม่สามารถ
อธิบายปั ญหาสุขภาพของผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา หรือ (ข) ไม่สามารถสื่อสารคาอธิบาย
ดังกล่าวให้แก่ผปู้ ่ วยได้อาจแบ่ง diagnostic error ได้เป็ นสามประเภท คือ
1. Missed diagnosis หมายถึงกรณีทอ่ี าการของผูป้ ่ วยไม่ได้รบั คาอธิ บาย เช่น อาการ
อ่อนเพลียหรือเจ็บปวดเรือ้ รัง หรือผูป้ ่ วยมีอาการชัดเจนแต่ไม่ได้รบั การวินิจฉัยโรค
2. Wrong diagnosis หมายถึงกรณีทใ่ี ห้การวิ นิจฉัยที่ไม่ถกู ต้อง และมาพบสาเหตุทแ่ี ท้จริง
ภายหลัง
….3. Delayed diagnosis หมายถึงกรณีทค่ี วรได้รบั การวิ นิจฉัยโรคเร็วกว่าที่เป็ น เช่น การ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง

Goal
ลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค

Why
การวินิจฉัยทีถ่ ูกต้องและทันเวลาเป็ นรากฐานของการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี ุ ณภาพและปลอดภัย เพราะ
หากละเลยเรือ่ งนี้แล้วอาจเกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย เนื่องจากไม่ได้รบั การรักษาโรคแต่เนิ่นๆ หรือ
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ได้รบั การรักษาทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาวะของผูป้ ่ วย อีกทัง้ อาจทาให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างไม่
เหมาะสม นอกจากนัน้ การปรับปรุงกระบวนการวินิจฉัยโรคยังเป็ นการแสดงถึงคุณธรรม และ
ความเป็ นมืออาชีพของผูใ้ ห้บริการอีกด้วย

Process
การจัดการในระดับโรงพยาบาล
1. เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการวิ นิจฉัยโรค ค้นหา ศึกษา และอภิปรายร่วมกัน เช่น ในการ
ทา Grand Rounds, MM conference, การใช้ trigger เพื่อทบทวนเวชระเบียน, กิจกรรม
ทบทวนคุณภาพอื่น ๆ
2. วางระบบรายงานผลการตรวจประกอบการวิ นิจฉัยโรคให้ครบวงรอบ เช่น การส่งผล
การตรวจให้ผปู้ ่ วย การติดตามว่ามีการตอบสนองต่อ critical test ในเวลาทีก่ าหนด (30 วัน)
ได้เพียงใดเสริมพลังและให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยให้สามารถมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยโรค
3. ส่งเสริ มให้มีการจัดทาบัญชีรายการปัญหาผู้ป่วยที่ถกู ต้อง รวมทัง้ การวินิจฉัยแยกโรคที่
เหมาะสม
4. จัดให้ มีช่องทางและวิ ธีการที่ผใ้ ู ห้บริ การจะได้รบั ข้อคิ ดเห็นสะท้อนกลับ (feedback)
เกีย่ วกับการวินิจฉัยโรคทีไ่ ด้กระทาไป
5. ส่งเสริ มให้มีการใช้ความเห็นที่สอง (second opinions) ในการวินิจฉัยโรค
6. ปรับปรุงการสื่อสารและปฏิ สมั พันธ์ระหว่างบุคลากร
7. จัดให้ มีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสิ นใจในการวิ นิจฉัยโรค ให้แพทย์สามารถใช้ได้ ณ จุด
ให้บริการ
8. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิ นิจฉัยโรคที่เหมาะสม เช่น การมีเวลามากพอในการ
ประเมินผูป้ ่ วยใหม่โดยไม่มกี ารรบกวนสมาธิ
9. เสริ มพลังให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการวิ นิจฉัยโรค เช่น การติดตามการ
ทุเลาของอาการหรืออาการใหม่ทเ่ี กิดขึน้ การติดตามให้มนใจว่
ั ่ ามีการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
การอานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผูป้ ่ วยกับแพทย์

Training
การสร้างความตระหนักให้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง ทัง้ แพทย์ พยาบาล และผูป้ ่ วย

Monitoring
แหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้สถานการณ์ปัญหาข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคอาจได้จาก (1) ข้อมูลการ
ตรวจ autopsy และผลการตรวจชิน้ เนื้อ (2) การรายงานของแพทย์เองเกีย่ วกับประสบการณ์เรือ่ งนี้
(3) การรายงานของผูป้ ่ วยเกีย่ วกับประสบการณ์เรือ่ งนี้ (4) ฐานข้อมูลรายงานอุบตั กิ ารณ์ (5) การ
ทบทวนเวชระเบียนและการทบทวนคุณภาพ (6) รายงานในวารสารวิชาการ (7) ข้อมูลการฟ้ องร้อง
ทางการแพทย์
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 ตัวชี้วดั เชิ งผลลัพธ์ เช่น ร้อยละของการตรวจ autopsy ทีท่ าให้ได้ definitive diagnosis
แตกต่างไปเดิม ร้อยละของการตรวจ ,postmortem MRI ทีท่ าให้ได้ definitive diagnosis
แตกต่างไปจากเดิมร้อยละของผูป้ ่ วยทีจ่ าหน่ายซึง่ มีการวินิจฉัยโรคแรกรับและการ ,
วินิจฉัยโรคเมือ่ จาหน่ายแตกต่างกัน
 ตัวชี้วดั เชิ งกระบวนการ (cognitive) เช่น ร้อยละของผูป้ ่ วยส่งต่อในโรคใดโรคหนึ่งทีไ่ ด้รบั
การวินิจฉัยโรคเพิม่ เติมหรือการวินิจฉัยโรคทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมร้อยละของผูป้ ่ วยซึง่ กลับมา ,
ทีห่ อ้ งฉุกเฉินใน48 ชัวโมงซึ
่
ง่ ได้รบั การวินิจฉัยโรคเพิม่ เติมหรือการวินิจฉัยโรคทีแ่ ตกต่างไป
จากเดิม
 ตัวชี้วดั เชิ งกระบวนการ (testing) เช่น ร้อยละของชิน้ เนื้อทางพยาธิวทิ ยาทีไ่ ด้รบั การอ่าน
แปลผลซ้า (overreads) ร้อยละของการส่งตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั ,credit,
ร้อยละของการตรวจทางรังสีวทิ ยาทีไ่ ด้รบั การอ่านแปลผลซ้า (overreads)
 ตัวชี้วดั เชิ งกระบวนการ (communication) เช่น ร้อยละของการส่งต่อหรือขอคาปรึกษาใน
โรคใดโรคหนึ่ง ทีล่ ่าช้าในการส่งต่อหรือได้รบั คาปรึกษา

Pitfall
1. ปั ญหาเรือ่ งนี้มกั ไม่เป็ นทีต่ ระหนัก ไม่มกี ารศึกษาเท่าทีค่ วร และไม่ได้นารวมเข้าอยู่ในกิจกรรม
หรือตัววัดของการบริหารประกันคุณภาพ/
2. เมื่อมีปัญหาในการวินิจฉัยโรค ยังไม่ได้มคี วามพยายามถึงที่สุดเพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่
ถูกต้อง
3. ปั ญหาข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคพบได้บ่อยทัง้ กับผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
4. สาเหตุของข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคมีทงั ้ cognitive error (เช่น การขาดความรู้ การไม่ใช้
หรือไม่ถามหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง การแปลความหมาย และการไม่ได้นาข้อมูลทัง้ หมดมาสรุป
เป็ นการวินิจฉัยโรคทีด่ ที ส่ี ุด) และ systems error (เช่น การสื่อสารทีค่ ลาดเคลื่อน)
5. ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคมักจะเกิดในโรคทีพ่ บบ่อย เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ สมองขาดเลือด

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 2 การประเมินผูป้ ่ วย (ASM) ค.การวินิจโรค (4)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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P 4: Preventing Common Complications
P 4.1: Preventing Pressure Ulcers
Definition
การป้ องกันแผลกดทับหมายถึงการวางมาตรการต่างๆ ทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าได้ผลดี ในการ
ป้ องกันผิวหนังไม่ให้เกิดแผลกดทับ

Goal
ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับตามแนวทางทีก่ าหนด

Why
แผลกดทับเป็ นภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดกับผูป้ ่ วยแล้วจะส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้ความทุกข์ทรมาน
จากความเจ็บปวด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และอาจได้รบั อันตรายร้ายแรงจนถึงกับเสียชีวติ
ได้ นอกจากนี้การรักษาแผลกดทับมีค่าใช้จา่ ยสูง การป้ องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับจึงเป็ นมาตรการ
ทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด

Process
การประเมิน
1) ประเมินความเสีย่ งการเกิดแผลกดทับเร็วทีส่ ุด หรือภายใน 8 ชัวโมง
่ หลังรับเข้ารักษาโดยใช้
เครือ่ งมือมาตรฐานในการประเมินเช่น Braden Scale หรือ Norton Scale ประเมินซ้าตามความ
เหมาะสมขึน้ กับการความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละบุคคลและเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงภาวะสุขภาพที่
สาคัญ
2) ประเมินผิวหนังอย่างครอบคลุมตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้าพร้อมๆ กับการประเมินความเสีย่ ง เพื่อดูว่า
มีผวิ หนังบริเวณใดมีการเปลีย่ นแปลงไปจากปกติโดยใช้น้วิ มือกดบริเวณรอยแดงว่ารอยแดงจาง
หายไปหรือไม่ สาหรับผิวหนังบริเวณทีใ่ ช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ประเมินอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
3) การประเมินปั จจัยเสีย่ งอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อการคงทนของเนื้อเยือ่ ต่อแรงกด (tissue tolerance to
pressure) ได้แก่ อายุ การทางานของเส้นเลือด การควบคุมน้ าตาลในผูป้ ่ วยเบาหวาน น้าหนักตัว
ภาวะทุพโภชนาการ
4) บันทึกผลการประเมินทีไ่ ด้ทุกครัง้ ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
การป้ องกันแผลกดทับ
5) การดูแลผิวหนังเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
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1. ถ้าเป็ นไปได้หลีกเลีย่ งท่านอนทับบริเวณปุ่มกระดูกทีผ่ วิ หนังมีรอยแดง
2. ดูแลให้ผวิ หนังสะอาดและแห้ง หลีกเลีย่ งการนวด ขัดถูผวิ หนังเพราะเสีย่ งต่อการเกิด
แผลกดทับ
3. ป่ วยทีม่ ภี าวะควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ทาความสะอาดผิวหนังทันทีเมือ่ มีสงิ่ ขับถ่าย
ปนเปื้ อนผิวหนัง
4. ดูแลสภาพผิวหนังให้ชุ่มชืน้ ไม่แห้ง โดยการทาโลชัน่ ครีมบารุงผิว กรณีผปู้ ่ วยควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้ ผิวหนังเปี ยกชืน้ จากการสัมผัสสิง่ ขับถ่าย ป้ องกันผิวหนังสัมผัสกับความชืน้ มาก
เกินไปโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้ องผิวหนังเช่นครีมป้ องกันความชืน้ แผ่นปิ ดแผลทีค่ วบคุมความชืน้
และอุณหภูมริ องผิวหนัง
6) การเปลีย่ นท่าและการเคลื่อนไหว ควรจัดท่าและพลิกตะแคงตัวอย่างน้อย ทุก 2 ชัวโมง
่
การเปลีย่ นท่าหลีกเลีย่ งการกดทับบริเวณปุ่มกระดูก บริเวณทีม่ อี ุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษา เช่น
ท่อช่วยหายใจ สายยางให้อาหาร ท่อระบายทรวงอก สายสวนปั สสาวะ เป็ นต้น
การจัดท่านอน
1. ท่านอนหงาย ควรจัดให้ศรี ษะสูงไม่เกิน 30 องศา กรณีทไ่ี ม่มขี อ้ จากัดให้จดั ท่าศีรษะสูง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง
่ ควรมีการประเมินและตรวจสภาพผิวหนังบริเวณก้น
กบ ใช้หมอนนุ่ มรองบริเวณขาด้านล่าง หรือใต้น่องลงมา เพื่อให้สน้ เท้าไม่กดกับ ทีน่ อน
2. ท่านอนตะแคงควรจัดให้สะโพกเอียงทามุม 30 องศากับพืน้ เตียง ศีรษะสูงไม่เกิน 30
องศา ซึง่ ผูป้ ่ วยจะอยูใ่ นท่าตะแคงกึง่ คว่า หรือกึง่ หงาย และ ใช้หมอนรองขา ไม่ให้ผปู้ ่ วยนอนทับ
ไหล่ หรือแขน และขาของตนเอง
การจัดท่านัง่
ควรนังพิ
่ งพนักเก้าอี้ หรือพนักรถเข็นนัง่ และเท้าวางบนทีพ่ กั เท้า โดยไม่ให้สน้ เท้าถูกกด ลด
แรงกดโดยการเปลีย่ นถ่ายน้ าหนักทุก 30 นาที เช่น นัง่ นาน 30 นาที ยกก้น 30 วินาที
7) ออกกาลังกายเป็ นประจากระตุน้ การไหลเวียนโลหิตโดยการทา Active exercise ในรายที่
ปฏิบตั เิ องได้ หรือช่วยทา Passive exercise ในรายทีช่ ่วยเหลือตนเองไม่ได้ การลดแรงกด
เฉพาะที่
8) เลือกอุปกรณ์ลดแรงกดทับขณะนังและนอน
่
ชนิด Static หรือ Dynamic ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอในการป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
9) ห้ามใช้ ห่วงยางรองนัง่ หมอนรูปโดนัทหรือวงแหวน เป็ นสาเหตุให้หลอดเลือดคังและบวม
่
และ
รวมทัง้ ถุงมือน้ าเพราะอาจเคลื่อนออกจากตาแหน่งได้ (Dislocate
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10) ผิวหนังบริเวณทีใ่ ช้อุปกรณ์ทางการแพทย์มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับควรปลดออกเมือ่
หมดข้อบ่งชี้ และถ้าประเมินผิวหนังใต้อุปกรณ์พบว่ามีความเสีย่ งให้ป้องกันโดยใช้แผ่นรองตาม
ความเหมาะสม
11) การจัดการกับปั จจัยเสีย่ งอื่นๆ เช่นภาวะโภชนาการ โดยการประเมินภาวะโภชนาการ ปรึกษา
โภชนากรเมือ่ มีความเสีย่ ง และดูแลให้ได้รบั สารอาหารตามแผนการรักษา

Training
1. โรงพยาบาลกาหนดนโยบายการให้ความรูบ้ ุคลากรด้านการป้ องกันแผลกดทับ และสร้างความ
มันใจว่
่ ามีทรัพยากรพร้อมใช้สาหรับผู้ป่วยและผูป้ ฏิบตั งิ าน ได้แก่ moisturizers skin barriers
equipment (therapeutic surfaces) และผูท้ จ่ี ะให้คาปรึกษา เช่น พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ดูแลแผล โภชนากร นักกายภาพบาบัด
2. จัดโครงการให้ความรูก้ บั ผูเ้ กีย่ วข้อง
2.1 บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยทุกวิชาชีพตามโดยปรับให้เข้ากับบทบาทในการดูแล
ผูป้ ่ วย โดยครอบคลุมหัวข้อ ทัศนะคติและบทบาทการดูแลเพื่อป้ องกันการเกิดแผล การใช้
เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ ง การประเมินผิวหนัง Evidence-based pressure Prevention
กระบวนการและป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
2.2 ผูป้ ่ วยและญาติเกีย่ วกับการป้ องกันการเกิดแผลกดทับ

Monitoring
 มีการบันทึกการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับภายใน 8 ชัวโมง
่ หลังรับเข้ารักษา
 มีการบันทึกการประเมินผิวหนังอย่างครอบคลุมตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้าภายใน 8 ชัวโมง
่ หลัง
รับเข้ารักษา
 อัตราความชุกแผลกดทับทีเ่ กิดในโรงพยาบาล
 อัตราผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มแี ผลกดทับตอนแรกรับไว้ในโรงพยาบาลและเกิดแผลกดทับขณะรับการ
รักษาในโรงพยาบาล

Pitfall
 มุง่ เน้นการใช้เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งให้ครบถ้วน ขาดการระบุของความต้องการเฉพาะ
ของผูป้ ่ วยแต่ละราย ทาให้การจัดการไม่สอดคล้องจึงเกิดอุบตั กิ ารณ์
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 ใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมหรือขาดอุปกรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการป้ องกันแผลกดทับ การ
วางแผนการดูแลไม่เฉพาะผูป้ ่ วยเป็ นรายๆ การไม่ใช้ศกั ยภาพของผูป้ ่ วยและญาติในการ
ร่วมกันป้ องกัน

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย (PLN.1) (2), (3) และ (7)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 4.1: Preventing Patient Falls
Definition
การป้ องกันการลื่นตกหกล้มหมายถึงการวางมาตรการต่างๆ ทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าได้ผลดี ในการป้ องกัน
ไม่ให้ผปู้ ่ วยลื่นตกหกล้มและบาดเจ็บจากการลื่นตกหกล้ม

Goal
ลดอุบตั กิ ารณ์การลื่นตกหกล้ม และการบาดเจ็บจากการลื่นตกหกล้ม

Why
การลื่นตกหกล้มในโรงพยาบาลยังเป็ นเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ในโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ อาจส่งผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวติ ได้ การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ เช่นกระดูกหัก ผิวหนัง
ถลอก หรือมีเลือดออกจากอวัยวะภายใน ทาให้ผปู้ ่ วยถูกจากัดกิจกรรม มีความเจ็บปวด ต้องอยู่
โรงพยาบาลนานขึน้ เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาเพิม่ ขึน้ และอาจเป็ นสาตุทาให้โรงพยาบาลถูก
ฟ้ องร้องได้

Process
1. ประเมินความเสีย่ งต่อการลื่นตกหกล้มเมือ่ แรกรับเข้ารักษา(เน้นการลื่นตกหกล้มทีเ่ กีย่ วกับ
ด้านร่างกาย)
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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1) ใช้เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งต่อการลื่นตกหกล้มทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการประเมินผูป้ ่ วย
เมือ่ แรกรับเช่น Morse Fall Risk Assessment หรือ Hendrich Fall Risk Assessment
2) ถ้าอายุมากกว่า 65 ปี ให้ถามประวัตเิ กีย่ วกับการลื่นตกหกล้มโดยการถามตามช่วงเวลา
ขึน้ กับเครือ่ งมือการประเมินความเสีย่ งทีใ่ ช้ เช่นภายใน 12 เดือนทีผ่ ่านมาเคยลื่นตกหก
ล้มหรือไม่
ประเมินปั จจัยและประวัตเิ กีย่ วกับการบาดเจ็บจากการลื่นตกหกล้มเมือ่ แรกรับเข้ารักษา
1) ประเมินปั จจัยทีท่ าให้การลื่นตกหกล้มแล้วจะเกิดการบาดเจ็บทีร่ ุนแรง (history of
osteoporosis, risk factors or fracture, presence of anticoagulation/bleeding
problems)
2) ถามประวัตเิ กีย่ วกับการลื่นตกหกล้มทีเ่ กิดการบาดเจ็บรุนแรงตัง้ แต่แรกรับผูป้ ่ วยเช่น
history of fractures, history of head trauma, history of uncontrolled bleeding after
a fall, and history of hospitalizations due to a fall.
ประเมินความเสีย่ งต่างๆ ด้านร่างกายทีเ่ กีย่ วกับการลื่นตกหกล้มและการบาดเจ็บรุนแรงจาก
การลื่นตกหกล้ม
1) ในผูป้ ่ วยทีพ่ บว่ามีความเสีย่ ง ให้ทมี การดูแลร่วมกันประเมินปั จจัยอื่นๆ อย่างครบถ้วน
เมือ่ แรกรับเข้ารักษาและเมือ่ ภาวะสุขภาพมีการเปลีย่ นแปลง
2) สื่อสารและระบุผปู้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งปานกลางและความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดอันตรายรุนแรง
จากการลื่นตกหกล้มในทุกเวร
สื่อสารและให้ความรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ งลื่นตกหกล้มและความเสีย่ งการบาดเจ็บทีจ่ ะเกิดจาก
การลื่นตกหกล้ม
1) สื่อสารให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยทุกคนให้ทราบว่าผูป้ ่ วยรายใดมีความเสีย่ ง
เกีย่ วกับการลื่นตกหกล้มและการบาดเจ็บรุนแรงจากการลื่นตกหกล้ม
- สื่อสารการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บจากการลื่นตดหก
ล้ม (เข่นเริม่ ให้ยา anticoagulation หรือได้รบั การวินิจฉัยใหม่ว่าเป็ น osteoporosis
ตลอดช่วงก่อนส่งเวรและเมือ่ ส่งเวร)
- ใช้ป้ายทีร่ ะบุผปู้ ่ วยทีเ่ คยลื่นตกหกล้ม(เข่นรับเข้ารักษาจากสาเหตุการลื่นตกหกล้ม
หรือลื่นตกหกล้มระหว่างเข้ารับการรักษา) ผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งต่อการบาดเจ็บหรือผูป้ ่ วยที่
มีประวัตไิ ด้รบั การบาดเจ็บจากการลื่นตกหกล้ม
2) ให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยและญาติโดยการสอนกลับเกีย่ วกับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บจาก
การลื่นหกล้มตัง้ แต่แรกรับและตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูโ่ รงพยาบาลและเกีย่ วกับสิง่ ใดที่
ผูป้ ่ วยและญาติสามารถทาได้เพื่อช่วยป้ องกันการลื่นหกล้ม
กาหนดมาตรฐานสาหรับใช้ในการปฏิบตั สิ าหรับผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการลื่นหกล้ม

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
97

Patient Safety Goals: SIMPLE

P: Patient Care Processes

1) นามาตรฐานไปปรับปรุงการปฏิบตั ทิ งั ้ ระดับโรงพยาบาลและระดับผูป้ ่ วยเพื่อการดูแล
สภาพแวดล้อมในการป้ องกันการลื่นตกหกล้มและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บทีเ่ กิด
จากการลื่นตกหกล้ม
2) กาหนดการเยีย่ มตรวจ(ทุกชัวโมงหรื
่
อ 2 ชัวโมง)
่
เพื่อประเมินและตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ ่ วยเกีย่ วกับความปวด การขับถ่าย การเปลีย่ นท่าทาง
6. ปรับแนวปฏิบตั ใิ ห้เหมาะกับผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ ุดทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
1) เพิม่ ความเข้มข้นและความถีใ่ นการสังเกต
2) ปรับสิง่ แวดล้อมและจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะเหมาะสมเฉพาะบุคคลเพื่อลดการบาดเจ็บ
จากการลื่นตกหกล้ม
3) ทบทวนและปรับยาทีอ่ าจทาให้ผปู้ ่ วยลื่นตกหกล้มได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาจิตเวช
เพื่อลดผลข้างเคียงของยา

Training
 การสร้างความตระหนักในการป้ องกันความเสีย่ ง การใช้เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ ง การ
ประเมินความต้องการเฉพาะ การจัดสิง่ สิง่ แวดล้อม
 จัดเวทีแก้ปัญหาการลื่นตกหกล้มกับผูป้ ่ วย ครอบครัว และผูป้ ฏิบตั งิ าน เพื่อการพัฒนาแนว
ทางการดูแลให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

Monitoring
 จานวนผูป้ ่ วยทีล่ ่นื ตกหกล้มทัง้ หมด
 จานวนผูป้ ่ วยทีล่ ่นื ตกหกล้มทีเ่ กิดการบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรง
 อัตราการบาดเจ็บผูป้ ่ วยทีล่ ่นื ตกหกล้มทีเ่ กิดการบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรงต่อ
1000 วันนอน

Pitfall
 มุง่ เน้นการใช้เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งให้ครบถ้วน ขาดการระบุของความต้องการเฉพาะ
ของผูป้ ่ วยแต่ละราย ทาให้การจัดการไม่สอดคล้องจึงเกิดอุบตั ิการณ์
 ไม่ให้ความสาคัญกับผูป้ ่ วยและญาติในการป้ องกันความเสีย่ ง สอนผูป้ ่ วยและญาติโดยขาดการ
ทวนสอบทาให้ผปู้ ่ วยและญาติไม่เข้าใจอย่างชัดเจนและสามารถช่วยป้ องกันอันตรายได้

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย (PLN.1) (2), (3) และ (7)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 5: Pain Management
P 5.1: Pain Management in General
Definition
ความปวด (pain) คือ ประสบการณ์ทท่ี าให้เกิดความทุกข์ซง่ึ เกิดร่วมกับการบาดเจ็บหรือสามารถ
ทีจ่ ะทาให้เนื้อเยือ่ ของร่างกายบาดเจ็บ โดยมีองค์ประกอบด้านความรูส้ กึ อารมณ์ ความรูค้ ดิ และ
สังคม

Goal
ผูป้ ่ วยทีป่ วดควรได้รบั การจัดการความปวดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยความเหมาะสม
ตามบริบททีส่ ถานพยาบาลนัน้ ๆ มีบุคลากรและทรัพยากรทีส่ ามารถกระทาได้

Why
การจัดการความปวดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาวะเครียดของร่างกายและจิตใจ
เป็ นการป้ องกันและลดผลเสียทีน่ าไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาว อาจกลายเป็ นความปวดเรือ้ รัง
และบันทอนคุ
่
ณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยเองและผูใ้ กล้ชดิ การรักษาปั ญหาปวดเรือ้ รัง และหรือซับซ้อน/
ต้องใช้เวลาและค่าใช้จา่ ยอันนามาซึง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทางอ้อมจากการลดกาลังผลิตของประเทศ เนื่องจากผูป้ ่ วยและญาติผดู้ แู ลต้องลางาน
บ่อยและเป็ นเหตุของการออกจากงานก่อนเวลาอันควร

Process
ผูป้ ่ วยทีป่ วด ได้รบั การจัดการความปวดจากบุคลากรทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมในส่วนทีเ่ ป็ นบทบาทของตนเอง เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักกายภาพบาบัด นักจิตบาบัด เป็ นต้น ด้วยกระบวนการทางานตามมาตรฐานวิชาชีพ
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โดยคานึงถึงปั จจัยเสีย่ งของผูป้ ่ วย โรคร่วม และความเสีย่ งจากโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุของความปวด
การบาดเจ็บ หรือชนิดของการผ่าตัด ผูบ้ ริบาลต้องนาปั จจัยดังกล่าวมาพิจารณาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานทีด่ แู ลผูป้ ่ วย
แนวปฏิบตั ขิ องการจัดการความปวดโดยทัวไป
่ ประกอบด้วย
1. การรักษาสาเหตุของความปวด เท่าทีท่ าได้
2. กาจัดหรือบรรเทาความปวดตามอาการระหว่างทีส่ าเหตุยงั ได้รบั การแก้ไขไม่หมดสิน้ อยูใ่ น
ระหว่างการหาสาเหตุ หรือในบางกรณีทส่ี าเหตุของความปวดไม่สามารถรักษาให้หายได้ โดยควร
จัดการดังต่อไปนี้
2.1 ผูป้ ่ วยปวดทุกรายควรได้รบั การประเมินระดับความรุนแรงของความปวดด้วย
เครือ่ งมือประเมินทีเ่ หมาะสมกับสภาพของผูป้ ่ วย และผลของความปวดต่อคุณภาพชีวติ เช่น การ
นอนหลับ การทากิจวัตรประจาวัน และอารมณ์
2.2 การรักษาความปวดโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา ควรครอบคลุมทัง้ สามมิติ ได้แก่ ชีวะ
(กาย) จิต (จิตใจและจิตวิญญาณ) และสังคม โดยมีเป้ าหมายหลักของการดูแลรักษาคือ ให้ผปู้ ่ วย
สามารถกลับมาทากิจกรรมได้ ทัง้ นี้ผปู้ ่ วยทีส่ ามารถสื่อสารได้ดอี ย่างเหมาะสม ควรรับทราบ
แนวทางของการระงับปวดทีจ่ ะใช้และมีส่วนร่วมในการเลือกวิธกี ารรักษาความปวด
3. มีการประเมินความปวดซ้าหลังการรักษา และติดตามเฝ้ าระวังผลข้างเคียง หรือ
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาความปวด และบันทึกไว้
4. กรณีทก่ี ารจัดการความปวดมีความซับซ้อน ควรมีการปรึกษาหรือส่งต่อผูป้ ่ วยไปรับการ
รักษาต่อเนื่องกับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการจัดการความปวด โดยประยุกต์ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานนัน้

Training
1. บุคลากรทางการแพทย์ทวไป
ั ่ ได้รบั การอบรมเพิม่ พูนความรูด้ า้ นจัดการความปวด ทัง้ ส่วนที่
เป็ นบทบาทของตนเอง และในแบบองค์รวม ให้สามารถเกิดกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทีป่ วดอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรทางการแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการความปวด ควรมีการอบรมเพิม่ พูนความรู้
เฉพาะด้านการจัดการความปวด อย่างน้อย 20 ชัวโมงต่
่
อ 5 ปี

Monitoring
1. ผูป้ ่ วยปวดทุกรายได้รบั การประเมินระดับความรุนแรงของความปวด เป็ นสัญญาณชีพที่ 5
(Pain as the fifth vital sign) หลังให้การรักษาปวดแล้วมีการประเมินระดับความรุนแรงของ
ความปวดซ้าและติดตามเฝ้ าระวังผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนจากการจัดการความปวด
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2. ผูป้ ่ วยปวดทุกรายทีไ่ ด้รบั ยากลุ่ม opioid ให้มกี ารเฝ้ าระวังผลข้างเคียงทีส่ าคัญ ได้แก่ อาการ
คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก ง่วงซึม และการกดการหายใจ และทุกรายทีไ่ ด้รบั กลุ่มยาต้านอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์ (เอ็นเสด) ได้รบั การเฝ้ าระวังผลข้างเคียงทีส่ าคัญ คือ ผลข้างเตียงต่อไต ตับ
ทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด การมีเลือดออกง่ายและการแพ้ยา

Pitfall
1. การจัดการความปวดในผูป้ ่ วยปวดกลุ่มเฉพาะ เช่น ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยสูงอายุ และผูป้ ่ วยทีม่ ี
ปั ญหาในการสื่อสาร จาเป็ นต้องมีการประเมินระดับความรุนแรงของความปวด และการรักษา
ความปวดทีม่ คี วามจาเพาะ
2. การให้ยาแก้ปวดกลุ่มทีต่ อ้ งมีการควบคุมพิเศษ เช่น ยาแก้ปวดทีเ่ ป็ นสารเสพติด ต้องมี
หลักเกณฑ์การสังจ่
่ ายยาตามกฎหมาย ผูป้ ่ วยมีขอ้ บ่งชีจ้ าเป็ นต้องใช้ทางการแพทย์ มีการติดตาม
ผลการระงับปวด และผลข้างเคียงอย่างใกล้ชดิ ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการความปวด (1), (2) และ (3)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 5.2: Acute Pain Management
Definition
ความปวดเฉียบพลัน เป็ นความปวดทีม่ รี ะยะปวดไม่เกิน 3 เดือน มักเป็ นความปวดทีม่ กี ลไกการ
เกิดชนิดทีม่ กี ารกระตุน้ ตัวรับความปวด (nociceptive pain) ร่วมกับมีการอักเสบ มีส่วนน้อยที่
เป็ นความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทอย่างเฉียบพลัน (acute neuropathic pain)
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Goal
เช่นเดียวกับ Goal ใน P 5.1 โดยให้ความสาคัญกับการทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถกลับมาทากิจกรรมได้
ตามสภาพของผูป้ ่ วย

Why
ความปวดเฉียบพลันมีประโยชน์ช่วยเตือนภัยและป้ องกันอันตราย แต่มผี ลเป็ นความเครียดต่อ
ร่างกายและจิตใจ และก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ การจัดการความปวดอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพช่วยลดความทุกข์ทรมาน ช่วยให้มกี ารฟื้ นฟูสภาพร่างกายกลับมาปกติโดยเร็ว และ
อาจป้ องกันการเกิดเป็ นความปวดเรือ้ รัง

Process
1. บุคลากรทางการแพทย์จดั การความปวดเฉียบพลันตามแนวปฏิบตั ทิ วไปของการจั
ั่
ดการความปวด
(P 5.1)
2. การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ทก่ี ่อให้เกิดความปวด
ความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ทก่ี ่อให้เกิดความปวดเป็ น
เหตุทท่ี ราบล่วงหน้า การจัดการความปวดจึงครอบคลุมตัง้ แต่การดูแลก่อน ในระหว่างการให้การ
ระงับความรูส้ กึ และผ่าตัดหรือทาหัตถการ ระยะหลังจากเสร็จการผ่าตัดหรือทาหัตถการ และ
ต่อเนื่องถึงเมือ่ ผูป้ ่ วยถูกจาหน่ายออกจากสถานพยาบาล ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การควบคุมความปวด
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเหมาะสมปลอดภัย และเน้นการกลับมาสามารถทากิจกรรมได้ตามสภาพ
ของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยใช้หลักของ multimodal analgesia และ preventive analgesia ที่
เหมาะสมตามชนิดของหัตถการหรือการผ่าตัด (procedure-specific pain management) ได้แก่
การรักษาความปวดโดยใช้ยา การรักษาความปวดโดยไม่ใช้ยา และการใช้ยาชาระงับความรูส้ กึ
หรือการทาหัตถการระงับปวด จัดเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของแผนการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ารับการ
ผ่าตัดให้มกี ารฟื้ นตัวเร็ว (Enhanced Recovery After Surgery) ทัง้ นี้ตอ้ งนามาพิจารณาประยุกต์
ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานนัน้
3. การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบตั เิ หตุ
ระยะแรกของการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุใหัความสาคัญกับการ
ช่วยชีวติ หรือการทาให้รา่ งกายรอดพ้นจากอันตราย หลังจากนัน้ การรักษาความปวดอาจเริม่
ควบคู่กบั การรักษาภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ หรือเริม่ ภายหลังเมือ่ ปั ญหาการบาดเจ็บในส่วน
ต่างๆของร่างกายได้รบั การดูแลให้คงทีแ่ ล้ว โดยใช้หลักการของ multimodal analgesia ทัง้ นี้ตอ้ ง
นามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานนัน้
4. การเลือกใช้ยาเพื่อระงับปวดเฉียบพลัน
ต้องคานึงถึงปั จจัยเสีย่ งของผูป้ ่ วย โรคร่วม และความเสีย่ งจากโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุของความ
ปวด การบาดเจ็บ หรือชนิดของการผ่าตัด บนรากฐานของการแบ่งชนิดความปวดตามพยาธิ
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สรีรวิทยา เช่น ความปวดจากการบาดเจ็บต่อเนื้อเยือ่ ทีม่ กี ารกระตุน้ ตัวรับความปวด จะตอบสนอง
ต่อกลุ่มยาแก้ปวดทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ ในขณะทีค่ วามปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทตอบสนองต่อยา
กันชัก และยาต้านเศร้า เป็ นต้น

Training
เช่นเดียวกับ Training ใน P 5.1
กรณีทม่ี แี ผนการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ารับการผ่าตัดให้มกี ารฟื้ นตัวเร็วต้องมีการทางานเป็ นทีมของ
บุคลากรทางการแพทย์หลายสาขา และมีการอบรมเพิม่ พูนความรูแ้ ละแนวปฏิบตั งิ านร่วมกันตาม
ชนิดของการผ่าตัด

Monitoring
เช่นเดียวกับ Monitoring ใน P 5.1

Pitfall
1. เช่นเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1
2. ผูป้ ่ วยปวดเฉียบพลันทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อนหรือมีความซับซ้อนควรหยุดยาแก้ปวดทีเ่ ป็ นสาร
เสพติดได้

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริก ารสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการความปวด (1), (2) และ (3)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 5.3: Safe Prescribing Opioids for Patients with Chronic Non-Cancer Pain
Definition
ความปวดเรือ้ รัง คือ ความปวดทีน่ านเกิน 3 เดือนหรือความปวดทีย่ งั ปวดต่อเนื่องหลังจากพยาธิสภาพ
หายดีแล้ว
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Goal
เพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการระงับความปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ช่มะเร็งด้วย opioids และลด
ความเสีย่ งจากการใช้ opioids เป็ นเวลานาน อันได้แก่ การใช้ผดิ วัตถุประสงค์ การใช้เกินขนาด
และเสียชีวติ

Why
ความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในปั จจุบนั ช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีอายุยาวนานมากขึน้ แต่อายุท่ี
ยาวขึน้ และอัตรารอดชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้อุบตั กิ ารณ์ความปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ช่มะเร็งเพิม่ ขึน้ หนึ่งใน
วิธกี ารระงับปวดต่างๆ คือ การใช้ยาแก้ปวด ซึง่ ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ opioids และยา
แก้ปวดทีม่ ใิ ช่ opioids ไม่มหี ลักฐานเชิงประจักษ์ทแ่ี สดงถึงประโยชน์ในการระงับปวดด้วย opioids
ในระยะยาวเกิน 12 สัปดาห์สาหรับการระงับความปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ช่มะเร็ง แต่มหี ลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
แสดงถึงอันตราย ได้แก่ เสียชีวติ เนื่องจากใช้ opioids เกินขนาดและการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์

Process
1. เช่นเดียวกับแนวปฏิบตั ทิ วไปของการจั
ั่
ดการความปวด (P 5.1)
2. เมือ่ พิจารณาว่าจะให้ opioids เพื่อระงับความปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ช่มะเร็ง
2.1 แพทย์อธิบายผูป้ ่ วยถึงประโยชน์และอันตรายจากการระงับความปวดเรือ้ รังที่มใิ ช่มะเร็งด้วย
opioids ทัง้ ก่อนเริม่ ให้และมีการทบทวนในระหว่างทีใ่ ห้ opioids เพื่อให้ผปู้ ่ วยทราบถึงความเสีย่ งและ
ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จริง ทัง้ นี้ผปู้ ่ วยและแพทย์ตอ้ งมีความรับผิดชอบร่วมกัน
2.2 ก่อนเริม่ ให้ opioids แพทย์และผูป้ ่ วยควรร่วมกันกาหนดจุดมุง่ หมายของการรักษาทีเ่ ป็ นจริง
ได้ในประเด็นของการลดความปวดและเพิม่ ความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆ และกาหนด
ข้อตกลงหยุดการใช้ opioids เมือ่ ได้ประโยชน์น้อยกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิด
2.3 ควรเริม่ ด้วยการระงับปวดด้วยยากลุ่มทีม่ ใิ ช่ opioids ร่วมกับวิธรี ะงับปวดโดยไม่ใช้ยาก่อน
หากพิจารณาแล้วว่าถ้าใช้ opioids ร่วมด้วยแล้วจะเกิดการระงับปวดทีด่ ขี น้ึ และผูป้ ่ วยทากิจกรรม
ต่างๆได้ดขี น้ึ มากกว่าทีจ่ ะเกิดอันตราย ก็ควรใช้ค่กู นั ไปกับยากลุ่มทีม่ ใิ ช่ opioids ร่วมกับวิธรี ะงับปวด
โดยไม่ใช้ยา
3. การเลือกชนิด opioids ปริมาณ ระยะเวลาการรักษา การนัดติดตาม และการหยุดยา
3.1 การควบคุมอาการปวดรุนแรงในเบือ้ งต้นเริม่ ด้วย opioids ชนิด immediate-release แทนที่
จะเป็ นชนิด extended-release/long-acting
3.2 เริม่ opioids ด้วยปริมาณน้อยทีส่ ุดทีร่ ะงับปวดได้ หากต้องปรับเพิม่ ขึน้ จนเทียบเท่ามอร์ฟีน
รับประทาน 50 มิลลิกรัมต่อวัน ต้องประเมินประโยชน์และความเสีย่ งอีกครัง้ และหลีกเลีย่ งการให้จน
เทียบเท่ามอร์ฟีนรับประทาน 90 มิลลิกรัมต่อวัน
3.3 การใช้ opioids ในระยะยาวมักเริม่ ต้นจากการระงับปวดเฉียบพลัน หากจาเป็ นต้องระงับ
ปวดเฉียบพลันด้วย opioids ชนิดรับประทาน ควรเริม่ ด้วย opioids ชนิด immediate-release ใน
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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ปริมาณน้อยทีส่ ุดทีร่ ะงับปวดได้ และไม่ให้นานเกินจาเป็ น การระงับปวดเฉียบพลันด้วย opioids มัก
ไม่นานเกิน 7 วัน
3.4 ควรทาการประเมินประโยชน์และอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ภายใน 1-4 สัปดาห์หลังเริม่ ใช้ opioids
หรือหลังปรับเพิม่ ยา มีการประเมินซ้าอีกทุกๆ 3 เดือนหรือบ่อยกว่า หากพบอันตรายเกิดขึน้ มากกว่า
ประโยชน์ควรลดปริมาณยาลงหรือหยุดการให้ยา
4. การประเมินความเสีย่ งและระบุอนั ตรายจาก opioids
4.1 ก่อนเริม่ ให้และในระหว่างทีใ่ ห้ opioids ควรประเมินปั จจัยเสีย่ งทีเ่ อือ้ ให้เกิดอันตรายจาก
opioids เช่น เคยมีประวัตกิ ารใช้ยาเกินขนาด ประวัตกิ ารใช้สารเสพติด การใช้ opioids ปริมาณสูง
หรือใช้ยากลุ่ม benzodiazepine และเตรียมมาตรการป้ องกันและรักษาในสถานพยาบาล เช่น มี
naloxone สาหรับแก้ฤทธิ ์ opioid agonists
4.2 ก่อนเริม่ ให้ opioids ควรตรวจปั สสาวะเพื่อตรวจเกีย่ วกับปริมาณสารเสพติด และตรวจอย่าง
น้อยปี ละครัง้ ในระหว่างทีใ่ ห้ opioids
4.3 หลีกเลีย่ งการใช้ benzodiazepines ร่วมกับ opioids

Training
1.
2.
3.
4.

เช่นเดียวกับ Training ใน P 5.1
กาหนดแนวทางการใช้ opioids เพื่อระงับปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ช่มะเร็งและทาการเผยแพร่อย่างทัวถึ
่ ง
บรรจุในหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา

Monitoring
1. เช่นเดียวกับ monitoring ใน P 5.1
2. เอกสาร informed consent พร้อมกับ opioid agreement
3. ติดตามอุบตั กิ ารณ์อนั ตรายจากการใช้ opioids ในการระงับปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ช่มะเร็ง

Pitfall
1. เช่นเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1
2. ระบบเฝ้ าระวังในปั จจุบนั ไม่สามารถป้ องกันการได้รบั opioids ซ้าซ้อนจากแพทย์หลายคนใน
ผูป้ ่ วยคนเดียวกัน
มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการความปวด (1), (2) และ (3)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 5.4: Management of Cancer Pain and Palliative Care
Definition
ความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็งพบได้ทุกระยะของโรคมะเร็ง เกิดจากหลายสาเหตุ คือจาก
มะเร็งเอง ผลจากการรักษามะเร็ง ได้แก่ การผ่าตัด การให้เคมีบาบัดและรังสีรกั ษา หรือเป็ นความ
ปวดเรือ้ รังจากโรคร่วม ความปวดอาจเป็ นทัง้ ความปวดเฉียบพลัน หรือเป็ นความปวดเรือ้ รัง
ต่อเนื่องจากมะเร็ง โดยมีพยาธิสรีรวิทยาชนิดความปวดจากการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อที่มกี าร
กระตุ้นตัวรับความปวด ความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท หรือร่วมกัน

Goal
เช่นเดียวกับ Goal ใน P 5.1
ผูป้ ่ วยมะเร็งทีป่ วดควรได้รบั การประเมิน และได้รบั การจัดการความปวดร่วมไปกับอาการไม่สุข
สบายอื่นๆทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และด้านสังคม อย่างครอบคลุมและเหมาะสมตามช่วงเวลา
ของโรค และได้รบั การดูแลในระยะท้ายให้เป็ นไปตามเจตจานง ตามบริบททีส่ ถานพยาบาลนัน้ ๆ
มีบุคลากรและทรัพยากรทีส่ ามารถกระทาได้

Why
ผูป้ ่ วยมะเร็งทีป่ วดและไม่ได้รบั การจัดการความปวดอย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาของโรค
ทาให้เกิดภาวะทุกข์ใจ ซึมเศร้า กังวลและหวาดวิตก ทีอ่ าจเกิดจากการสูญเสียทัง้ การเงิน อาชีพ
สังคม หรือชีวติ ในระยะเวลาต่อมา มีผลกระทบต่อทัง้ ผูป้ ่ วย ครอบครัว และสังคม

Process
1. บุคลากรทางการแพทย์จดั การความปวดจากมะเร็ง ทีเ่ ป็ นความปวดเฉียบพลันตามแนว
ปฏิบตั ทิ วไปของการจั
ั่
ดการความปวดเฉียบพลัน (P5.2) ส่วนบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ
ทีม่ คี วามสามารถเหมาะสมในการจัดการความปวดจากมะเร็ง เช่น แพทย์รงั สีรกั ษา แพทย์มะเร็ง
วิทยา แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านระงับปวด พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักจิตบาบัด เป็ นต้น
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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สามารถจัดการความปวดของผูป้ ่ วยมะเร็งและหรือให้การดูแลแบบประคับประคอง (palliative
care) ตามช่วงระยะเวลาของโรคจนถึงระยะท้าย
2. ผูป้ ่ วยมะเร็งทีป่ วด ได้รบั การจัดการความปวดและอาการอื่นๆ ทีเ่ กิดร่วม
โดยประเมินสาเหตุ ความรุนแรง ตรวจเพิม่ เติมเพื่อรักษาทีจ่ าเพาะ ผ่านการสื่อสารแบบมี
เป้ าหมายเป็ นระยะๆ และได้รบั การตอบสนองให้เป็ นไปตามเจตจานงในระยะท้าย ได้รบั ความ
ช่วยเหลือด้านสังคมตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงปั จจัยเสีย่ งของผูป้ ่ วย โรคร่วม การดาเนิน
ของโรค ตามช่วงเวลาของโรคมะเร็งในระยะต่างๆ ความเสีย่ งจากสาเหตุของความปวด และชนิด
ของความปวดจากมะเร็ง ทีต่ ้องนามาพิจารณาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานทีด่ แู ล
ผูป้ ่ วย
3. ผูป้ ่ วยมะเร็งทีร่ กั ษาไม่หายขาดและมีความปวดร่วมกับอาการอื่นๆ ควรมีโอกาสสื่อสารกับ
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ทราบเจตจานงของชีวติ ตลอดจนถึงการวางแผนดูแลล่วงหน้า
(advance care plan) ในระยะท้าย

Training
1. บุคลากรทางการแพทย์ทวไปได้
ั่
รบั การอบรมเพิม่ พูนความรูด้ า้ นจัดการความปวดจากมะเร็ง
และการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งระยะท้าย ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นบทบาทของตนเอง และในแบบองค์รวม ให้
สามารถเกิดกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งทีป่ วดอย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาของโรค
2. บุคลากรทางการแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการความปวด และบุคลากรทางการแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านมะเร็งวิทยา (รังสีรกั ษา มะเร็งวิทยา) ต้องมีการอบรมเพิม่ พูนความรูเ้ ฉพาะด้านการ
จัดการความปวดจากมะเร็งและการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้าย อย่างน้อย 20 ชัวโมงต่
่
อ 5 ปี

Monitoring
1. เช่นเดียวกับ monitoring ใน P 5.1
2. การจัดการความปวดในระยะยาวแก่ผปู้ ่ วยมะเร็งโดยใช้ยา ควรมีการปรับยาเพื่อระงับปวด
ตามความรุนแรงของความปวด และควรให้แบบไม่ลุกล้า (noninvasive) ดังนี้
2.1 กรณีทไ่ี ด้รบั opioid แบบ around the clock แต่ยงั มีความปวดชนิด breakthrough pain
จาเป็ นต้องได้รบั การประเมินหาสาเหตุ และให้มกี ารแก้ไขสาเหตุทแ่ี ก้ไขได้ ร่วมกับพิจารณาให้ยา
แก้ปวดเพิม่ เติม (rescue) อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามความจาเป็ น
2.2 กรณีทค่ี วามปวดเกิดจากพยาธิสรีรวิทยาหลายชนิด ควรใช้ยา adjuvants เช่น สเตียรอยด์
ยาต้านเศร้า ในลักษณะ multimodal analgesia และหรือร่วมกับการทาหัตถการระงับปวดอย่าง
เหมาะสม ตามบริบททีส่ ถานพยาบาลนัน้ ๆ มีบุคลากรและทรัพยากรทีส่ ามารถกระทาได้
3. ผูป้ ่ วยมะเร็งทีไ่ ด้รบั opioid เพื่อจัดการความปวด ควรได้รบั ยาป้ องกันท้องผูกล่วงหน้า
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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4. ผูป้ ่ วยมะเร็งทีป่ วด ควรได้รบั การตรวจติดตามการทางานของตับ ไต เป็ นระยะ ตามสภาพ
ของโรคมะเร็ง และในระยะท้ายตามเจตจานงของผูป้ ่ วย
5. ผูป้ ่ วยมะเร็งทีร่ กั ษาไม่หายขาดมีโอกาสสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ได้ทราบ
เจตจานงของชีวติ ตลอดจนการวางแผนดูแลล่วงหน้าในระยะท้าย

Pitfall
1. เช่นเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1
2. ผูป้ ่ วยมะเร็งทีป่ วดน้อยอาจใช้การรักษาความปวดโดยไม่ใช้ยาเป็ นวิธเี ดียว
3. การประเมินความปวดในระยะท้ายของผูป้ ่ วยมะเร็ง ใช้การประเมินเฉพาะทางพฤติกรรมเมือ่
สื่อสารไม่ได้
4. การให้ยาแก้ปวดทีเ่ ป็ นสารเสพติด ต้องมีหลักเกณฑ์การสังจ่
่ ายยาตามกฎหมาย ผูป้ ่ วยมีขอ้
บ่งชีจ้ าเป็ นต้องใช้ทางการแพทย์ มีการติดตามผลการระงับปวด และผลข้างเคียงอย่างใกล้ชดิ
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. กรณีผปู้ ่ วยมะเร็งทีร่ กั ษาไม่หายขาด และไม่มคี วามสามารถในการตัดสินใจได้เอง ครอบครัว
หรือผูด้ แู ลทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย ควรได้รบั การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการความปวด (1), (2) และ (3)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

P 6: Refer and Transfer Safety
Definition
การส่งต่อผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติระหว่างสถานพยาบาล และภายในโรงพยาบาล หมายถึง
กระบวนการในการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งทีใ่ ห้การ
ดูแลรักษาขัน้ ต้น และมีความจาเป็ นต้องส่งต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินไปยังสถาน พยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ งู
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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กว่าหรือสถานพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพในการดูแลรักษา เพื่อ ให้ผปู้ ่ วยฉุกเฉินได้รบั การดูแลทีไ่ ด้
มาตรฐาน และมีความปลอดภัย กระบวนการเริม่ ต้น ตัง้ แต่การเตรียมความพร้อมของ
สถานพยาบาลต้นทาง โดยการประเมินระดับความ เฉียบพลันของอาการผูป้ ่ วย การประสานส่ง
ต่อ ข้อมูลผูป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลปลายทาง การจัดทรัพยากรในส่งต่อ การเตรียมผูป้ ่ วยและ
ญาติการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินระหว่างการ ส่งต่อ และการส่งมอบผูป้ ่ วยฉุกเฉินแก่สถานพยาบาล
ปลายทาง รวมทัง้ การประเมิน คุณภาพการส่งต่อ1

Goal
ลดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ (Adverse Event) ในการส่งต่อผูป้ ่ วย

Why
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤตมีความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ และภาวะทุพพลภาพระหว่างการส่งต่อ2
ปั จจัยทีท่ าให้ความเสีย่ งดังกล่าวลดลงได้แก่ 1)การวางแผนและเตรียมการในการส่งต่อเป็ นอย่างดี
2) บุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ่ วยก่อน ระหว่าง หลังส่งต่อมีความรูแ้ ละทักษะ 3) การเลือกและเตรียม
อุปกรณ์การแพทย์ทใ่ี ช้ในการส่งต่ออย่างเหมาะสม2
พืน้ ทีต่ อ้ งมีการออกแบบระบบการส่งต่อ โดยประสิทธิภาพของระบบส่งต่อขึน้ อยูก่ บั 4 ปั จจัย 1)
การสร้างเครือข่ายระบบการบริการ (Service Plan) 2) การดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชีพ
(Multidisciplinary Team) 3) การจัดทามาตรฐานและแนวปฏิบตั กิ ารส่งต่อให้เหมาะสมกับระดับ
พืน้ ที่ 4) กระบวนการพัฒนาคุณภาพระหว่างการส่งต่อ2

Process
ระยะก่อนส่งต่อผูป้ ่ วย (Pre-refer)
1. Advance Life Support Group เสนอให้ใช้หลัก “ACCEPT” เป็ นกระบวนการในการเตรียมความ
พร้อมส่งต่อ3
 A= Assess คือการประเมินอาการและอาการแสดง แผนการรักษา และความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ระหว่างการส่งต่อผูป้ ่ วย
 C=Control คือการระบุหวั หน้าทีมและสมาชิกทีมทีจ่ ะไปส่งต่อ งานหรือสิง่ ทีต่ อ้ งทาระหว่างส่ง
ต่อ รวมถึงการมอบหมายงานให้สมาชิกทีม
 C=Communication คือช่องทางการสื่อสารกับสถานพยาบาลต้นทางและสถานพยาบาลที่
รับส่งต่อ แพทย์ทร่ี บั ผิดชอบในการรักษา แพทย์ทร่ี บั ผิดชอบในการส่งต่อ ผูป้ ่ วยและญาติ
แพทย์ทร่ี บั ผูป้ ่ วย
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 E=Evaluation คือ เป็ นการประเมินว่าอาการผูป้ ่ วยจาเป็ นทีจ่ ะต้องส่งต่อหรือไม่ ถ้าจาเป็ น
ระดับความเฉียบพลันเป็ นอย่างไร Levels of Patient Acuity ทีป่ ระยุกต์ใช้จาก Guide for
Interfacility Patient Transfer ของ NHTSA4เพื่อเตรียมทรัพยากรให้เหมาะสมกับระดับความ
เฉียบพลันและอาการของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยแบ่งเป็ น 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 คือการเตรียมผูป้ ่ วย/ญาติ อุปกรณ์ เอกสารก่อนเคลื่อนย้าย
ให้เหมาะสมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างส่งต่อ
 T=Transportation คือ 1) การเลือก Mode of Transport เช่น ทางบก, ทางอากาศ, ทางน้ า
2) การดูแลระหว่างส่งต่อ 3) การส่งต่อข้อมูล(Handover)
2. มีการประสานงานการส่งต่อผูป้ ่ วยตามแนวทางและขัน้ ตอน ตามแต่ละระดับในพืน้ ที่
3. บริหารทรัพยากร ( บุคลากร ยานพาหนะ เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ ยา สารน้ า และเวชภัณฑ์) ให้
เหมาะสมกับระดับความเฉียบพลันและอาการของผูป้ ่ วย
ระยะระหว่างส่งต่อผู้ป่วย (During transfer)
1. ให้การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายโรค หรืออาจจะใช้การดูแลตามหลัก
ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, External/Environment)
2. ต้องมีการติดตาม(Monitoring) สัญญาณชีพทีส่ าคัญ Blood Pressure, Respiratory Rate, Pulse,
EKG Monitoring, Pulse Oximetry
3. กรณีผปู้ ่ วยใส่ท่อช่วยหายใจ ควรมีการประเมินตาแหน่ งท่อช่วยหายใจ ภาวะ Oxygenation และ
Ventilation
4. บันทึกข้อมูล การดูแล และเฝ้ าระวังอาการผูป้ ่ วยระหว่างส่งต่อ
5. หากผูป้ ่ วยมีอาการเปลีย่ นแปลงระหว่างส่งต่อให้รายงานตาม ข้อตกลงของแต่ละพืน้ ที่
6. รายงานสถานพยาบาลปลายทางเมือ่ ใกล้ถงึ ตามความเหมาะสม
7. ประเมินความพร้อม และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ก่อนการเคลื่อนย้ายลงจากรถ
ระยะหลังส่งต่อ (Post-refer)
1. เมือ่ นาส่งผูป้ ่ วยฉุกเฉินถึงสถานพยาบาลปลายทางให้ส่งมอบผูป้ ่ วยฉุกเฉิน โดยใช้หลัก “CLEAR”
 C=Case Note ข้อมูลและเอกสารการส่งต่อตามแนวปฏิบตั กิ ารรับและส่งต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน
ณ สถานพยาบาลปลายทาง
 L=Laboratory/X-ray ผล Lab/X-ray
 E=Evaluation คือข้อมูลและการประเมินระหว่างนาส่งผูป้ ่ วย
 A=Audit คือการประเมินคุณภาพการส่งต่อโดยสถานพยาบาลปลายทาง
 R=Return Equipment คือการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อนากลับ
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2. สถานพยาบาลปลายทางรับมอบผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และเอกสาร ตามแนวปฏิบตั กิ ารรับและส่งต่อผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลปลายทาง
3. สถานพยาบาลปลายทางประเมินคุณภาพการส่งต่อ
(สามารถประยุกต์ใช้สาหรับการส่งต่อผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติระหว่างหน่วยงานในดรงพยาบาล)

Training
1. แนวปฏิบตั กิ ารส่งต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
2. การพัฒนาคุณภาพการส่งต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล

Monitoring
แนวทางการติดตามและประเมินผลคุณภาพการส่งต่อ1
1. สถานพยาบาลต้นทางศูนย์ประสานการส่งต่อเก็บรวบรวม/ปลายทาง/ ข้อมูลการส่งต่อ ตาม
แนวทางการบริหารข้อมูล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบทีม่ คี ุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
2. ศูนย์ประสานการส่งต่อติดตาม ประเมินผล และสะท้อนกลับข้อมูลการ ส่งต่อ
3. มีระบบประกันและพัฒนาคุณภาพ (Quality Assurance & Quality Improvement) การ
ปฏิบตั กิ ารส่งต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล ตามคู่มอื การ ประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ (Referral Audit)
4. สรุป และประเมินผลเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระดับสถาน พยาบาลเขต /จังหวัด/
เพื่อ พัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั
1. ร้อยละการส่งต่อทีเ่ หมาะสม
2. จานวนครัง้ การเกิด Adverse Event ระหว่างการส่งต่อ

Pitfall
1. การประเมินก่อน ระหว่างและหลังส่งต่อไม่เหมาะสม
2. ขาดการสื่อสาร และการสื่อสารไม่มปี ระสิทธิภาพ
3. การเตรียมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในระหว่างส่งต่อไม่เหมาะสม

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry) ข้อย่อย
(2), (4) และ (5) หมวดที่ 4 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย
(5) หมวดที่ 6 การดูแลต่อเนื่อง (CDC) ข้อย่อย (2)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory
L : Line, Tube and Catheter & Laboratory
L1
Catheter, Tubing Connection, and Infusion Pump
L2

Right and Accurate Laboratory Results
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L1: Catheter, Tubing Connection, and Infusion Pump
Definition
Misconnection: การเชื่อมต่อสายผิดชนิด เช่น การนาสาย enteral feeding เชื่อมต่อกับสาย
สวนหลอดเลือดดา
Disconnection: การเลื่อนหลุดของข้อต่อ เช่นการเลื่อนหลุดของข้อต่อระหว่าง extension
tube และ สายสวนหลอดเลือดดาใหญ่
Infusion pump: เครือ่ งควบคุมการไหลของสารน้าซึง่ มีอุปกรณ์ทส่ี าคัญหลัก ตัวปรับอัตราการ
ไหล ตัวควบคุมการหยดและสัญญาณเตือนเมือ่ เกิดความผิดปกติ

Goal
ลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดความผิดพลาดจากการต่อสายผิดชนิด (Missconnection) และ
การเลื่อนหลุดของข้อต่อ (Disconnection) รวมถึงความปลอดภัยจาการใช้เครือ่ งควบคุมการไหล
ของสารน้า (Infusion pump)

Why
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยยังมีการใช้ Line and catheter หลากหลายชนิด
และยังมีอุปกรณ์หลายชนิดทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิด Misconnection และ Disconnection
รวมถึงความรูค้ วามเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ทถ่ี ูกต้อง เหมาะสมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ อันนามา
ซึง่ ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วย

Process
1. Avoiding Catheter and tubing misconnection and disconnection
1.1 เน้นย้าผูป้ ่ วย ครอบครัวและผูด้ แู ล ว่าไม่ควรถอดหรือต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
และขอความช่วยเหลือจากแพทย์/พยาบาลเมือ่ เกิดปั ญหา
1.2 กาหนดให้มกี าร label high risk catheter (เช่น arterial, epidural, intrathecal) ควร
หลีกเลีย่ งการใช้ catheter ทีม่ ี injection port สาหรับสายเหล่านี้
1.3 ต้องมีการตรวจสอบสายทุกเส้น ตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงข้อต่อเมือ่ ก่อนทีจ่ ะ connect สาย
disconnect สาย หรือ reconnect สาย
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1.4 ใช้กระบวนการ line reconciliation ให้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งต่อข้อมูล (
Handover communication) โดยมีการตรวจสอบข้อต่อทุกข้อต่อตัง้ แต่ตน้ ทางถึง
ปลายทางทีต่ ่อกับตัวผูป้ ่ วย
1.5 ห้ามใช้ หลอดฉีดยา ( syringe) ในการป้ อนยาทางปากหรือให้อาหารทางสายยาง
1.6 ใช้การประเมินและทดสอบความเสีย่ ง ( FMEA) เพื่อค้นหาโอกาสในการเกิด
misconnection เมือ่ จะซือ้ catheter หรือ tubing ชนิดใหม่
2. Avoiding Line & Tubing disconnection
2.1 หลีกเลีย่ งการต่ออุปกรณ์เสริม ( add on device) ทีไ่ ม่จาเป็ นเพื่อลดการปนเปื้ อนของ
เชือ้ และการหลุดเลื่อน
2.2 หากจาเป็ นต้องมีการเชื่อมต่อ ควรใช้ อุปกรณ์ทข่ี อ้ ต่อส่วนปลายมีลกั ษณะเป็ นเกลียว
(Luer lock) เพื่อช่วยยึดตรึงข้อต่อให้เกิดความมันคงและลดความเสี
่
ย่ งต่อการหลุด
บริเวณข้อต่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ วยทีใ่ ห้ยาเคมีบาบัด และผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งอื่นๆ เช่น
ผูป้ ่ วยวิกฤติ
3. Infusion Pump Safety Using
3.1 เลือกใช้ infusion pump ทีม่ รี ะบบ free flow protection
3.2 แม้จะมีการบริหารยาและสารน้ าผ่าน Infusion Pump ผูป้ ่ วยจะต้องได้รบั การตรวจ
เยีย่ มและประเมินตามมาตรฐานทีก่ าหนด ห้ามใช้สญ
ั ญาณเตือน ( alarm) ของเครือ่ ง
เป็ นข้อบ่งชีใ้ นการประเมินและตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วย

Training
1. บรรจุการฝึกอบรมเกีย่ วกับอันตรายของ Catheter and tubing misconnection and
disconnection ในการปฐมนิเทศและการอบรมประจาปี ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
2. องค์การควรสนับสนุนให้เกิด Self report ในอุบตั กิ ารณ์ หรือ near miss ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
Misconnection และ Disconnection เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิง
ระบบ เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้

Monitor
1. อุบตั กิ ารณ์การเกิด Misconnection และ Disconnection
2. อุบตั กิ ารณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนของการให้สารน้าทีเ่ กิดจาก Infusion pump

Pitfall
ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องในการพิจารณานาอุปกรณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งในการเกิด Misconnection,
Disconnection ใช้ในโรงพยาบาล ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ซึง่ จะมีผลในการจัดการเชิง
ระบบในการป้ องกันความเสีย่ ง

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
115

Patient Safety Goals: SIMPLE

L: Line, Tube, and Catheter, and Laboratory

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย (1)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

L 2: Right and Accurate Laboratory Results
ความถูกต้ องและแม่ นยาของผลการทดสอบทางห้ องปฏิบัติการ

Definition
ผลการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารของสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วยต้องมีความถูกต้อง คือ
รายงานผลทีต่ รงกับเจ้าของสิง่ ส่งตรวจ และมีความแม่นยา สามารถสะท้อนถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ร่างกายของเจ้าของสิง่ ส่งตรวจได้

Goal
เพื่อให้ผลการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและแพทย์ในการ
วินิจฉัยโรค / ให้แนวทางในการรักษา / ติดตามผลการรักษา / พยากรณ์โรค / ป้ องกันโรค /
ประเมินสภาวะสุขภาพ

Why
ผลการทดสอบจากสิง่ ส่งตรวจของผูป้ ่ วยเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่สี ะท้อนสิง่ ทีเ่ ป็ นไป
ในร่างกายผูป้ ่ วย ช่วยในการให้การรักษาของแพทย์ หากผลผิดพลาด เช่น ผิดคน หรือสิง่
ตัวอย่างอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมจะทาให้การวิเคราะห์ได้ค่าไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายหรืออันตรายต่อผูป้ ่ วย

Process
ขัน้ ตอนในกระบวนวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์มรี ะบบควบคุมคุณภาพ
กากับอยู่ในงานประจา ความผิดพลาดของผลการวิเคราะห์ท่เี กิดในขัน้ ตอนนี้จงึ น้อย แต่ความ
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ผิดพลาดของผลการทดสอบส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 70 เกิดในขัน้ ตอนก่อนการวิเคราะห์
(Pre-Analysis) ดังนัน้ การได้มาซึง่ สิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วยต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.การระบุตวั ผูป้ ่ วยถูกคนในขณะทาการเก็บสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วย ใช้แนวทางตาม P1:
Patients Identification
2. การเก็บสิง่ ส่งตรวจทีถ่ ูกต้อง มีการเตรียมตัวผูป้ ่ วยอย่างถูกต้องตามประเภทของการทดสอบ
ใช้ชนิดและสัดส่วนของสารกันเลือดแข็งหรือสารรักษาสภาพอย่างเหมาะสมกับปริมาณเลือดที่
เจาะเก็บ สิง่ ส่งตรวจเลือดไม่ปนเปื้ อนหรือถูกเจือจางด้วยสารน้ าทีใ่ ห้ทางหลอดเลือดดา
3. การติดฉลากสิง่ ส่งตรวจถูกต้อง เหมาะสม ตรงตัวผูป้ ่ วย ติดฉลากสิง่ ส่งตรวจต่อหน้าผูป้ ่ วย
ติดฉลากให้อ่านได้ชดั เจน
4. การรักษาสภาพสิง่ ส่งตรวจให้เหมาะสมก่อนการตรวจวิเคราะห์ โดยคานึงถึงระยะเวลา และ
อุณหภูมใิ นการขนส่งหรือเก็บ และสิง่ รบกวนทีอ่ าจมีผลต่อการวิเคราะห์ เช่น แสงสว่าง,
ออกซิเจน, แบคทีเรียปนเปื้ อนทีเ่ พิม่ จานวนตามระยะเวลา
5. การระบุตวั ผูป้ ่ วยและสิง่ ส่งตรวจถูกต้องตรงกันในขณะทาการวิเคราะห์และเมือ่ รายงานผล
มีวธิ กี ารสอบกลับสิง่ ส่งตรวจทีแ่ บ่งมาใช้วเิ คราะห์ไปยังสิง่ ส่งตรวจทีเ่ ก็บจากผูป้ ่ วยโดยตรง
(primary sample) มีการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของผลการทดสอบกับผูป้ ่ วยเจ้าของ
สิง่ ส่งตรวจ
Training
1.จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ Laboratory Practices for Patient Safety
2.จัดทา Check list ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ผูเ้ กีย่ วข้องทีท่ าหน้าที่
เก็บสิง่ ส่งตรวจ และอาจารย์เทคนิคการแพทย์เพื่อใช้สอนในหลักสูตร

Monitoring
1. ตรวจติดตามการปฏิบตั ติ าม check list
2. จานวนหรืออัตราผลการทดสอบผิดพลาดทีเ่ กิดตัง้ แต่กระบวนการก่อนการตรวจวิเคราะห์
ขณะตรวจวิเคราะห์ และหลังการตรวจวิเคราะห์ จากการทีส่ งิ่ ส่งตรวจไม่ตรงกับผูป้ ่ วย หรือมี
สภาพไม่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์

Pitfall
1.
2.
3.
4.

การถามนาในการระบุตวั ผูป้ ่ วยขณะเก็บสิง่ ส่งตรวจ เช่น ชื่อสมหญิงใช่ไหม
การเจาะเก็บเลือดส่งตรวจจากแขนข้างทีใ่ ห้สารน้ าทางหลอดเลือดดา
การติดฉลากภาชนะบรรจุสงิ่ ส่งตรวจล่วงหน้า หรือติดฉลากหลายรายในเวลาเดียวกัน
การตรวจตะกอนปั สสาวะจากปั สสาวะส่งตรวจทีเ่ ก็บนานเกิน 2 ชัวโมง
่
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มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 7 ข้อ 7.2 บริการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก
(DIN.2) ข.การให้บริการ (1), (2), (3) และ (4)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
118

Patient Safety Goals: SIMPLE

E: Emergency Response
E: Emergency Response
E1
Response to the Deteriorating Patient
E2
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)
E3
Maternal & Neonatal Morbidity
E 3.1 Post-partum hemorrhage (PPH)
E 3.2 Safe Labour at Community Hospitals
E 3.3 Birth Asphyxia
E4
ER Safety
E 4.1 Effective Triage
E 4.2
E 4.3
E 4.4
E 4.5

Effective Diagnosis and Treatment in High-Risk Presentation
Effective Teamwork and Communication
Effective Patient Flow
Effective Hospital Preparedness for Emergencies
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E 1: Response to the Deteriorating Patient
Definition
การระบุตวั ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทรุดลงหรือมีอาการแย่ลงอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับมีแนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมและเป็ นระบบทีช่ ดั เจน ก่อนทีอ่ าการ
เจ็บป่ วยจะมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ (Recognition of deteriorating patients and intervention with
appropriate treatment before their condition worsens)

Goal
ลดความเสีย่ งและเพิม่ ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาลให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

Why
การล้มเหลวในการระบุตวั ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทรุดลงหรือมีอาการแย่ลงสามารถทาให้อาการ
เจ็บป่ วยมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ จากข้อมูลทางวิชาการ พบว่า 51-86% ของผูป้ ่ วยทีร่ บั ปฏิบตั กิ าร
เพื่อช่วยชีวติ ขณะทีห่ วั ใจหยุดเต้นและหยุดหายใจกระทันหัน (cardiopulmonary resuscitation;
CPR) จะมีการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาเป็ นเวลาหลายชัวโมงก่
่
อนทีจ่ ะเกิดหัวใจหยุดเต้นและหยุด
หายใจกระทันหัน (cardiopulmonary arrest) นอกจากนี้ยงั พบว่าในประเทศไทย จานวนเตียงและ
อัตรากาลังในไอซียู ยังไม่เพียงพอต่อจานวนผูป้ ่ วยวิกฤตทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การการดูแล ทาให้
ผูป้ ่ วยวิกฤตในโรงพยาบาลอาจได้รบั การดูแลที่ไม่เหมาะสม
การพัฒนาจัดตัง้ Rapid Response Team หรือ ทีมดูแลผูป้ ่ วยก่อนวิกฤต จะสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาลอย่างเป็ นระบบ โดยจากข้อมูลทัง้ ในและ
ต่างประเทศทีม่ กี ารจัดตัง้ ทีมนี้เกิดขึน้ พบว่าผูป้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลลด
น้อยลง อัตราการเสียชีวติ จากภาวะหัวใจหยุดเต้นลดน้อยลง จานวนวันทีต่ อ้ งนอนโรงพยาบาลหรือ
นอนในไอซียลู ดน้อยลง และอัตราการตายของผูป้ ่ วยในลดน้อยลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้การใช้ Early Warning Score ร่วมกับ Rapid Response System จะช่วยให้การจัดกลุ่ม
และจัดการผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ซึง่ การจัดกลุ่มและการจัดการที่
เหมาะสมจะช่วยให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงบริการตามลาดับความเร่งด่วน ได้รบั การจัดให้อยูใ่ นบริเวณที่
เหมาะสมในการดูแล และได้รบั การประเมินดูแลติดตามอย่างเหมาะสม ส่งผลให้มกี ารใช้ทรัพยากร
ในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมและทีส่ าคัญทาให้ผปู้ ่ วยมีความปลอดภัยเมือ่ เข้ารับการดูแลใน
โรงพยาบาล
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Process
1. ทีมผูบ้ ริหารในโรงพยาบาล ประกาศร่วมในการดาเนินนโยบายการดูแลผูป้ ่ วยทรุดลงใน
โรงพยาบาล
2. กาหนดให้มกี ารสร้างและพัฒนา Rapid Response System ในโรงพยาบาลทุกระดับ
3. มีการกาหนดใช้เครือ่ งมือ ได้แก่ Early Warning Score, SOS score เป็ นต้น เพื่อช่วยให้การจัด
กลุ่มและจัดการผูป้ ่ วยมีประสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
4. พัฒนาจัดตัง้ Rapid Response Team หรือ ทีมดูแลผูป้ ่ วยก่อนวิกฤต ซึง่ เป็ นทีมทีม่ คี วาม
ชานาญในการประเมินและดูแลรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต
5. กาหนดให้มกี ารเชื่อมโยง Rapid Response System เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลให้เหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาล และมีการจัดระบบส่งต่อผูป้ ่ วยใน
เครือข่ายเพื่อให้มคี วามปลอดภัยมากยิง่ ขึน้

Training
1. บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลต้องได้รบั การอบรมการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาลและ
การใช้เครือ่ งมือ ได้แก่ Early Warning Score, SOS score เป็ นต้น
2. แพทย์ พยาบาล และผูเ้ กี่ยวข้องใน Rapid Response Team ของโรงพยาบาล ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบตั ิ

Monitoring
1. มีการจัดตัง้ Rapid Response System, Rapid Response Team และ Early Warning Score
ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
2. กาหนดตัวชีว้ ดั ได้แก่ อัตราผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาล อัตราการช่วยฟื้ นคืนชีพ (CPR) อัตรา
ผูป้ ่ วยทรุดลงระหว่างการส่งต่อ จานวนข้อร้องเรียนจากผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาล

Pitfall
1. นโยบายการสร้างระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาลไม่ชดั เจน
2. ยังไม่มโี รงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ป็ นต้นแบบในการสร้างระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ทรุดลงในโรงพยาบาล
3. เครือ่ งมือ ทรัพยากรและระบบสารสนเทศ ทีส่ นับสนุ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทรุดลงใน
โรงพยาบาลยังไม่เพียงพอ
4. บุคลากรในโรงพยาบาลขาดความรูค้ วามเข้าใจในการสร้างระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทรุดลงใน
โรงพยาบาล
5. การสื่อสารในทีมการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทรุดลงในโรงพยาบาล ยังไม่มปี ระสิทธิภาพทีด่ พี อ
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มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
(PCD.2) ข้อย่อย (5)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 2: Medical Emergency
E 2.1: Sepsis
Definition
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรง (severe sepsis) และภาวะช็อกเหตุ
ติดเชือ้ (septic shock) มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เป็ นทีย่ อมรับ และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
มีความเหมาะสมกับทรัพยากรทางการแพทย์ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย

Goal
1. ผูป้ ่ วยรอดชีวติ จากภาวะ sepsis มากทีส่ ุด
2. ผูป้ ่ วยมีผลกระทบจากภาวะช็อก และการติดเชือ้ น้อยที่สุด
3. มีการใช้ทรัพยากรน้อยทีส่ ุด

Why
ภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด (sepsis) เป็ นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ 1 ของผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลของประเทศไทย และอุบตั กิ ารณ์ของภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า
ประเทศไทย มีผปู้ ่ วย Sepsis ประมาณ 175,000 ราย/ต่อปี และมีผปู้ ่ วย Sepsis เสียชีวติ ประมาณ
45,000 ราย/ต่อปี ซึง่ เมือ่ คิดแล้วพบว่า มีผปู้ ่ วย sepsis 1 ราย เกิดขึน้ ทุกๆ 3 นาที และ มีผปู้ ่ วย
sepsis เสียชีวติ 5 รายทุก 1 ชัวโมง
่ ซึง่ นับว่าเป็ นความสูญเสียอย่างมากมาย แม้ว่าปั จจุบนั ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับกลไกการเกิดโรคเพิม่ ขึน้ มีความก้าวหน้าในการรักษาโรคติดเชือ้ คือมียาต้าน
จุลชีพทีด่ ขี น้ึ มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดา้ นการดูแลผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ในภาวะวิกฤตได้ดขี น้ึ แต่อตั ราตาย
ของผูป้ ่ วยภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดยังคงสูง
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
122

Patient Safety Goals: SIMPLE

ภาวะ sepsis มีการใช้ทรัพยากรสูง และยิง่ สูงมากถ้าการรักษาในช่วงแรกไม่ถูกต้องมี
ผลกระทบสูง คืออัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน เช่น ไตวาย ระบบการหายใจวาย (acute respiratory
distress syndrome) เลือดออกผิดปกติ (disseminated intravascular coagulation) ฯลฯ

Process
ขัน้ ตอนการวางระบบเพื่อดูแลภาวะติ ดเชื้อในกระแสเลือด
1. การสร้างทีมงานคอยประสานงานและติดตามตัวชีว้ ดั ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยในแต่ละ
โรงพยาบาล ควรต้องมีทมี สหวิชาชีพร่วมกันดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด และต้องมี
ผูร้ บั ผิดชอบการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสเลือด (sepsis case manager) ซึง่ ประกอบด้วยแพทย์
และพยาบาลอย่างน้อย 1 คน
2. เน้นการค้นหาผูป้ ่ วยได้รวดเร็ว (early detection) โดยใช้เครือ่ งมือในการช่วยคัดกรองการติด
เชือ้ ในกระแสเลือด เพื่อช่วยค้นหาผูป้ ่ วยได้รวดเร็วและวินิจฉัยได้ถูกต้องมากยิ่งขึน้ โดยในประเทศ
ไทยก็มกี ารใช้ quick SOFA score, SOS score หรือ early warning score ช่วยในการคัดกรอง
3. จัดทาแนวทางการดูแลรักษาเบือ้ งต้น (early resuscitation) โดยทาเป็ นรูปแบบมาตราฐาน
checklist เน้นการปฎิบตั งิ านให้ครบ (sepsis bundles)
4. จัดทาแนวทางการการส่งต่อทีช่ ดั เจนเพื่อทาให้เกิดการสื่อสารและดูแลอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างช่องทางด่วนช่วยให้ผปู้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงได้รบั การดูแลอย่างทันท่วงที
และสามารถเข้ารับการดูแลในหอผูป้ ่ วยหนักไอซียไู ด้อย่างรวดเร็ว (Sepsis Fast Track) ในกรณีท่ี
เตียงในไอซียวู ่างและสามารถรับผูป้ ่ วยได้
6. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างแพทย์ พยาบาล ในทุกโรงพยาบาล เพื่อรับทราบปั ญหา
ทีเ่ กิดขึน้ และสร้างแนวทางการพัฒนางานต่อไปให้สาร็จมากยิง่ ขึน้
โดยมีหลักการรักษาที่สาคัญดังนี้
1. Early diagnosis ซึง่ ประกอบด้วยการใช้ new sepsis definition (Sepsis III) หรือ quick
SOFA score
2. Early resuscitation ตามแนวทาง Surviving Sepsis Campaign 2016 (ดูรายละเอียดดัง
เอกสารอ้างอิง)
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
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Monitoring
1. มีการติดตามตัวชีว้ ดั output คือ อัตราการเสียชีวติ จากภาวะการติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกลุ่มผูป้ ่ วย community-acquired sepsis ให้
ได้น้อยกว่าร้อยละ 30 และในกลุ่มผูป้ ่ วย hospital-acquired sepsis ให้ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 [รวม
ผูป้ ่ วยทีข่ อไปเสียชีวติ ทีบ่ า้ นและไม่นับรวมผูป้ ่ วย palliative (รหัส Z 51.5)]
2. มีการติดตามตัวชีว้ ดั process ของการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรง ในกลุ่มผูป้ ่ วย
community-acquired sepsis และ hospital-acquired sepsis ได้แก่
 อัตราการได้รบั Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาได้รบั การวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90
 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90
 อัตราการได้รบั IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร สาหรับผูใ้ หญ่) ใน 1 ชม.แรก ≥ ร้อยละ 90
(ในกรณีไม่มขี อ้ ห้าม)
 อัตราทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั การดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3 ) เป็ นต้น ภายใน 3 ชม.
หลังได้รบั การวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 30

Pitfall
1.
2.
3.

การวินิจฉัยช้า
การให้การรักษาตาม guidelines ไม่ถูกต้อง
การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาประคับประคอง (organ support)

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่
4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย
(1), (2), (4), (5) และ (6)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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E 2.2: Acute Coronary Syndrome
Definition
การวินิจฉัย การดูแลรักษา และการส่งต่อผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน เป็ นทีย่ อมรับ และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง มีความเหมาะสมกับทรัพยากรทางการ
แพทย์ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย

Goal
1. ผูป้ ่ วยรอดชีวติ จากภาวะ Acute Coronary Syndrome (ACS) มากทีส่ ุด
2. ผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้นจากโรคและการรักษาน้อยทีส่ ุด

Why
1. ภาวะ ACS เป็ นภาวะฉุกเฉินทีพ่ บได้บ่อย
2. ภาวะนี้มอี ตั ราตายสูง มีภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเฉียบพลัน และในระยะยาว ซึง่ จะมีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
3. ภาวะ ACS มีการใช้ทรัพยากรสูง

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.
2.
3.
4.

ผูป้ ่ วยรอดชีวติ จากภาวะ acute coronary syndrome, ACS มากทีส่ ุด (อัตราตายน้อยกว่า 8%)
Door to needle time น้อยกว่า 30 นาที
Door to balloon time น้อยกว่า 90 นาที
เก็บข้อมูลก่อนเริม่ โครงการและหลังเริม่ 1 ปี
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Pitfall
 การวินิจฉัยล่าช้า จากการอ่านและแปรผล EKG และ/หรือ cardiac enzymes
 ขาดแนวทางการดูแลทีเ่ หมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และแนวทางการส่งต่อทีช่ ดั เจน
 ขาดการดูแลแบบสหวิชาชีพ

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่
4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย
(1), (2), (4), (5) และ (6)

References
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 2.3: Acute ischemic stroke
Definition
การรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ระยะเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง

Goal
1. ผูป้ ่ วยรอดชีวติ จากภาวะ acute stroke มากทีส่ ุด
2. ผูป้ ่ วยมีความพิการหลงเหลือจาก acute stroke น้อยทีส่ ุด
3. ผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาน้อยทีส่ ุด

Why
1. ภาวะ acute stroke เป็ นภาวะฉุกเฉินทีพ่ บได้บ่อย
2. ภาวะนี้มอี ตั ราตายสูง มีภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเฉียบพลัน และในระยะยาว ซึง่ จะมีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยอยางมาก
3. ภาวะ acute stroke มีการใช้ทรัพยากรสูง
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Process
1.
2.
3.
4.
5.

Early recognition
Early CT
Early revascularization
Optimal stroke care
Optimal rehabilitation

Training
1.
2.
3.
4.
5.

Guidelines and consultation
CT interpretation
Thrombolysis and/or Percutaneous artery intervention
Referral networking
Rehabilitation

Monitoring
1. ผูป้ ่ วยรอดชีวติ จากภาวะ acute stroke มากทีส่ ุด (อัตราตายน้อยกว่า…..%)
2. Door to needle time น้อยกว่า 60 นาที
3. Rehabilitation programme

Pitfall
Inappropriate thrombolysis

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย
(1), (2), (4), (5) และ (6)

References
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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E 2.4 Safe Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
Definition
การนวดหัวใจผายปอดกูช้ พี อย่างเป็ นระบบตามมาตราฐาน

Goal
1.
2.

ผูป้ ่ วยรอดชีวติ จากการทาการปฏิบตั กิ ารกูช้ วี ติ (CPR) มากทีส่ ุด
ผูป้ ่ วยทีร่ อดชีวติ มีความพิการน้อยทีส่ ุด

Why
1. การทาการปฏิบตั กิ ารกูช้ วี ติ มีความสาคัญ เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวอาจช่วยผูป้ ่ วยให้รอดชีวติ
และกลับบ้านในสภาพทีม่ คี วามพิการน้อยทีส่ ุดได้
2. ขัน้ ตอบการปฏิบตั กิ ารเป็ นกระบวนการชัดเจน ผูร้ กั ษาต้องมีทกั ษะทีต่ อ้ งได้รบั การฝึกอบรม
3. องค์ความรูม้ กี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว

Process
1.
2.
3.
4.

Early diagnosis
Early CPR
Target temperature control
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
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มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย
(1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

References
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 3: Maternal and Neonatal Morbidity
E 3.1: Post-Partum Hemorrhage (PPH)
Definition
การเสียเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มิลลิลติ ร ภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งการคลอดปกติ (WHO 2012)

Goal
1. อัตราการตกเลือดหลังคลอด น้อยกว่าร้อยละ 5
2. อัตราการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง (มากกว่า 1,000 มิลลิลติ ร) น้อยกว่าร้อยละ 1
3. อัตราการเสียชีวติ ของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอด เท่ากับร้อยละ 0

Why
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมารดาทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทย
การป้ องกันและดูแลรักษาอย่างมีระบบจะช่วยลดอัตราทุพพลภาพและอัตราตายของมารดาจาก
ภาวะตกเลือดหลังคลอดได้

Process
แนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญ
1. การป้ องกันภาวะซีดในระยะฝากครรภ์
1.1. เพื่อให้มารดาทนต่อการเสียเลือดได้มากขึน้
2. การวินิจฉัยปริมาตรการเสียเลือดภายหลังคลอดอย่างแม่นยา ด้วยการใช้ถุงวัดปริมาตรการเสีย
เลือดภายหลังคลอด
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2.1. เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและได้รบั การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว
3. การดูแลรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานในประเด็นต่อไปนี้
3.1. การจัดกระบวนการดูแลรักษาของทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.2. การดูแลเบือ้ งต้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่
3.2.1. การนวดมดลูก
3.2.2. การเปิ ดหลอดเลือดเพื่อให้สารน้ า ยา หรือเลือด และ
องค์ประกอบ ของเลือด
3.2.3. การให้ออกซิเจน และ
3.2.4. การเฝ้ าระวังสัญญาณชีพ
3.3. การให้ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูกอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน
3.4. การทาหัตถการหยุดเลือด เช่น การใส่บอลลูน หรือ การผ่าตัดเพื่อหยุด
เลือด (ถ้าทาได้)
4. มีระบบส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จัดให้มกี ารส่งต่ออย่างรวดเร็วเมือ่ เกิดความล้มเหลวจากการให้
ยาและมีการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลต้นทางและปลายทางอย่างเป็ นระบบ

Training
การฝึกอบรมทีจ่ าเป็ น
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
ตัวชีว้ ดั สาคัญ
1) อัตราการตกเลือดหลังคลอด (≥500 ml)
2) อัตราการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง (>1,000 ml)
3) อัตราการเสียชีวติ จากภาวะตกเลือดหลังคลอด
4) อัตราการให้เลือด
5) อัตราการเข้ารับการรักษาใน ICU

Pitfall
1) การประมาณปริมาณเลือดทีเ่ สียได้ไม่แม่นยา หรือการใช้ถุงวัดปริมาตรเลือดอย่างไม่ถูกวิธแี ละผิด
วัตถุประสงค์
2) การใช้ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูกไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
3) การใช้ balloon tamponade ไม่ถูกวิธแี ละไม่เป็ นไปตามข้อบ่งชี้
4) ระบบการส่งต่อทีไ่ ม่ประสานข้อมูลและการบริหารจัดการร่วมกัน
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มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย (1),
(2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 3.2: Safe Labour at Community Hospitals
Definition
การดูแลสตรีผคู้ ลอดและทารกให้ปลอดภัยในระดับโรงพยาบาลชุมชน

Goal
ป้ องกันการตายของมารดาและทารกและลดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด โดยการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการห้องคลอดอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
โดย เน้น 4 กระบวนการสาคัญ ได้แก่
1. การคัดกรองและจาแนกสตรีตงั ้ ครรภ์ตามความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ดูแลสตรีตงั ้ ครรภ์ตามความเสีย่ งได้เหมาะสม
2. การดูแลรักษาสตรีตงั ้ ครรภ์ตามมาตรฐานเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (technical skills)
3. การดูแลรักษาผูป้ ่ วยด้วยทีมทีม่ ี non-technical skills ทีด่ ี เช่น Team STEPPs, iSBAR
เป็ นต้น
4. การส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างรวดเร็วและเป็ นระบบ ตามข้อบ่งชีท้ างการแพทย์
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Why
อัตรามารดาตายและทารกแรกเกิดตายในประเทศไทยยังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญ
ส่วนหนึ่งเกิดจาก ความตระหนักในกระบวนการดูแลสตรีผคู้ ลอดและทารกให้เกิดความปลอดภัยยัง
ถูกละเลย และไม่ปฎิบตั เิ ป็ นมาตรฐานการคลอดเดียวกัน

Process
โรงพยาบาลชุมชนควรพิจารณาศักยภาพตามบริบทเพื่อปรึกษาการดูแลร่วมและการส่งต่อ
หญิงตัง้ ครรภ์ตามเกณฑ์คดั กรองความเสีย่ ง
กาหนดเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงหรือประเภทของสตรีตงั ้ ครรภ์ และมีการแบ่งพืน้ ทีก่ าร
ดูแลรักษาอย่างชัดเจนภายในห้องคลอด ดังนี้
1.1. กลุ่มวิ กฤต ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลทันที ได้แก่ ภาวะช็อคในสตรีตงั ้ ครรภ์ สายสะดือย้อย
โรคพิษแห่งครรภ์ระยะชัก รกลอกตัวก่อนกาหนด ภาวะตกเลือดก่อนคลอด ทารกขาด
ออกซิเจนระดับรุนแรง เป็ นต้น พิจารณาประสานการดูแลร่วม และ/หรือ ส่งต่อ
1.2. กลุ่มเร่งด่วน ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน หรือ ต้องการการดูแลแบบสหสาขา ได้แก่
โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก เจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด มารดาทีม่ โี รคประจาตัวที่
ควบคุมได้ไม่ดี เช่น โรคหัวใจ โรคระบบภูมคิ ุม้ กัน เป็ นต้น ทารกท่าผิดปกติ พิจารณา
ประสานการดูแลร่วมและ/หรือส่งต่อ
1.3. กลุ่มปกติ ต้องการการดูแลขณะคลอดตามมาตรฐานทัวไป
่ และ สามารถเปลีย่ นแปลง
ความเสีย่ งในขณะคลอดได้ ได้แก่ สตรีตงั ้ ครรภ์ความเสีย่ งต่า มารดาทีม่ โี รคประจาตัวที่
ควบคุมได้ดี เป็ นต้น
2. กาหนดให้มีมาตรฐานการดูแลสตรีตงั ้ ครรภ์ในห้องคลอด ได้แก่
2.1 อัตราส่วน แพทย์และพยาบาล:สตรีตงั ้ ครรภ์ เหมาะสม โดยกาหนดให้การตัง้ ครรภ์ความ
เสีย่ งสูง มีอตั ราส่วน 3:1
2.2 มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้บริการตามบริบท เช่น มี check list guideline ห้องคลอด
คุณภาพ
2.3 มีขอ้ บ่งชีใ้ นการดูแลสตรีตงั ้ ครรภ์โดยแพทย์
2.4 การใช้กราฟการคลอดและ fetal monitoring
2.5 การบันทึกข้อมูลตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนด
2.6 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในขณะคลอด
2.7 มีระบบการสารองเลือดและองค์ประกอบของเลือด โดยมีคลังเลือดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หรือมี
ระบบเครือข่ายในการหาเลือด
2.8 การระงับปวดในระยะคลอด
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2.9 การคลอดและการช่วยคลอด
2.10 ความพร้อมในการดูแลทารกแรกเกิด เช่น การเตรียมบุคลากร เครือ่ งมือและเวชภัณฑ์
ยา และสิง่ สนับสนุน เป็ นต้น
2.11 การสื่อสารสาคัญในทีมการดูแลรักษา
2.12 การบันทึกเวชระเบียน
2.13 การบริหารความเสีย่ งเชิงรับและเชิงรุก
2.14 การเตรียมความพร้อมของทีมในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีชุดเครือ่ งมือกูช้ พี ของมารดาและ
ทารกทีพ่ ร้อมใช้
3. กาหนดมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาคัญ ได้แก่
3.1. การวินิจฉัยการเข้าสู่ระยะคลอด
3.2. การป้ องกันการติดเชือ้
3.3. การติดตามสัญญาณชีพขณะคลอด
3.4. การติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอด
3.5. การดูแลภาวะแทรกซ้อนสาคัญ เช่น
 ภาวะฉุกเฉินทางสูตศิ าสตร์
 เจ็บครรภ์ก่อนกาหนด
 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก
 เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
 ภาวะตกเลือดหลังคลอด
 มารดาติดเชือ้ HIV
 มารดาทีไ่ ม่ฝากครรภ์ เป็ นต้น
3.6 การดูแลรักษามารดาทีม่ โี รคประจาตัวทีต่ อ้ งการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
3.7 การประเมินและวินิจฉัยทารกแรกเกิด และการประสานงานกับกุมารแพทย์เมือ่ ตรวจพบ
ความผิดปกติของทารกแรกเกิด เช่น ความพิการ ภาวะขาดออกซิเจน เป็ นต้น
3.8 การติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอด
3.9 การชักนาการคลอด
3.10 ข้อบ่งชีใ้ นการผ่าตัดคลอด โดยทีมควรสามารถทาการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือสามารถ
ทาการส่งต่อได้ทนั ที
3.11 การดูแลในระยะหลังคลอด โดยสามารถการป้ องกัน และรักษาภาวการณ์ตกเลือดหลัง
คลอดได้
3.12 มีแนวทางส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เช่น มีการนาลูกให้แม่โอบกอดเนื้อแนบเนื้อและ
ช่วยเหลือให้ลกู ได้ดดู นมแม่ โดยดูดนมทันที ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที และ ดูดนาน
1 ชัวโมง
่
4. กาหนดแนวทางการส่งต่ ออย่างเป็ นระบบ ดังนี้
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4.1 เกณฑ์และข้อบ่งชีใ้ นการส่งต่อสตรีตงั ้ ครรภ์และทารกแรกเกิด
4.2 ความพร้อมในการส่งต่อ ได้แก่ บุคลากร เครือ่ งมือหรือเวชภัณฑ์ และสิง่ สนับสนุ น ตาม
บริบทของสถานพยาบาล
4.3 การประสานงานและการสื่อสารระหว่างกันในเครือข่าย
4.4 การบริหารความเสีย่ งในขณะส่งต่อผูป้ ่ วย
กรณี มีเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จากการดูแลมารดาและทารก ให้มกี ารทบทวนการดูแล
รักษา โดยเฉพาะกรณีมารดาทีเ่ สียชีวติ ทุกราย เพื่อหาโอกาสพัฒนาและวางระบบเพื่อป้ องกัน (รพ.
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ควรลงผลสรุปในแบบรายงานการตายของมารดา (CE))

Training
1. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อกาหนดระบบคัดกรองความเสีย่ งและการส่งต่อของแต่ละเครือข่าย
สาธารณสุข ให้เป็ นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานประโยชน์ของผูป้ ่ วย
2. การฝึกอบรมวิชาการและฝึกปฏิบตั ดิ า้ นสูตศิ าสตร์และสูตศิ าสตร์หตั ถการทีส่ าคัญ โดยเฉพาะ
การดูแลรักษาภาวะฉุกเฉิน เช่นการดูแลการคลอดติดไหล่
3. การฝึกอบรมทักษะ non-technical skills ของบุคลากรทุกระดับ
4. การอบรมพยาบาลและแพทย์ทวไปในการแปลผลที
ั่
น่ ามาซึง่ การตัดสินใจรักษาเช่น intra
partum EFM ,NST, Partograph

Monitoring
ควรมีการเฝ้ าระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลให้เป็ นระบบ มีการ
นาข้อมูลหรือตัวชีว้ ดั สาคัญของหน่วยงานมาใช้เฝ้ าระวัง หรือวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานและหาแนวทางป้ องกันอย่างเป็ นรูปธรรมตัวอย่างตัวชีว้ ดั ทีค่ วรพิจารณาคือ
1. อัตราการเสียชีวติ ของมารดา
2. อัตราการเสียชีวติ ของทารกแรกเกิด
3. จานวนการเกิด birth injury หรือพิการ เช่น erb’s palsy, encephalopathy
4. อัตราทารกแรกเกิดทีม่ ี Apgar score น้อยกว่า นาที 5 ที่ 7
5. อัตราการส่งต่อมารดาไปยังสถานพยาบาลอื่น
6. อัตราการส่งต่อทารกแรกเกิดไปยังสถานพยาบาลอื่น

Pitfall
1. การสื่อสารระหว่างทีมทีไ่ ม่ชดั เจน อาจทาให้เกิดความผิดพลาดได้งา่ ย
2. บุคลากรใช้ความเคยชินในการทางาน ไม่ยดึ ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
3. บุคลากรขาดความรูแ้ ละทักษะทีส่ าคัญในการปฏิบตั งิ าน
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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4. การประเมินและตรวจสอบข้อมูลทีส่ าคัญของผูป้ ่ วยอย่างเร่งรีบ อาจทาให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อมูล
5. การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่คานึงถึงสิทธิผปู้ ่ วยและไม่เคารพเอกสิทธิ ์ของผูป้ ่ วย อาจนามาซึง่ การ
ฟ้ องร้องได้
6. การตัดสินใจในสภานการณ์ Dilemma

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่
4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย
(1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 3.3: Birth Asphyxia
Definition
Birth Asphyxia ทารกทีม่ ภี าวะพร่องออกซิเจน ตอนแรกเกิด เป็ นภาวะเร่งด่วน
(emergency) ทีท่ ารกไม่สามารถเริม่ หายใจได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ หลังคลอดภายใน 1 นาที
และอาจเกิดความเสียหายกับสมองจนเสียชีวติ ได้

Goal
เพื่อลดและป้ องกัน การเสียชีวติ หรือภาวะแทรกซ้อนในทารก ทีม่ ภี าวะพร่องออกซิเจนตอนแรกเกิด

Why
ภาวะนี้สามารถลด หรือป้ องกันได้ และหากเกิดขึน้ ถ้าได้รบั การดูแลอย่างทันท่วงที และ
ถูกต้องจะมีผลกระทบตามมาทีน่ ้อยลงได้ โดยช่วง Antenatal care ดูแลความเสีย่ งของ prematurity
ของทารกในครรภ์ ดูความ risk factors During Delivery ติดตาม monitor prolonged labor และ
อาจตัดสินใจในการทา Caesarean Section After Delivery คือ การ Newborn Resuscitation
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Process
1. มีการทางานร่วมกันระหว่างทีมสูตกิ รรมและกุมารเวชกรรมในการวางแผนการดูและหญิง
ตัง้ ครรภ์และทารกแรกคลอด เพื่อลดและป้ องกัน การเสียชีวติ หรือภาวะแทรกซ้อนในทารก ทีม่ ี
ภาวะพร่องออกซิเจนตอนแรกเกิด
2. วางระบบการฝากครรภ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และมีการคัดกรองหญิงตัง้ ครรภ์และทารกในครรภ์
ทีม่ ภี าวะเสีย่ ง* คลอดทารกและมีภาวะพร่องออกซิเจนตอนแรกเกิดเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ทีมทัง้ สูตกิ รรมและกุมารเวชกรรมในการวางแผนดูและระหว่างคลอดและหลังคลอด
High Risk Pregnancies ต่อการเกิ ด Birth Asphyxia ได้แก่
 อายุมารดาต่ากว่า 16 ปี หรือ เกิน 40 ปี
 มีเศรษฐานะไม่ดี
 มารดามีโรคเรือ้ รัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซีด
 มารดาทีเ่ คยแท้งบุตร หรือมีบุตร prematurity
 มารดาทีไ่ ม่ได้รบั การฝากครรภ์
 ทารกในครรภ์ อยูใ่ นท่าผิดปกติ (abnormal position or presentation)
 มารดาทีต่ ดิ ยา สูบบุหรี่ หรือ alcohol
 ทารกในครรภ์ไม่สมบูรณ์ หรือ Growth retardation
3. ระหว่างคลอดให้เฝ้ าระวังในกลุ่มเสีย่ งทัง้ มารดาและทารก (Intrapartum Risk factors)* เพื่อ
Early diagnosis for early treatment เช่น การทา NST และหากพบภาวะเสีย่ ง ให้ทา
intrauterine resuscitation ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. เตรียมทีม่ คี วามพร้อมสาหรับการทา Effective neonatal resuscitation หลังคลอดหากพบ
ทารกทีม่ ภี าวะพร่องออกซิเจน
*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
**Intrapartum Risk factors
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Emergency cesarean delivery, Intrapartum bleeding, Forceps or vacuum-assisted delivery,
Chorioamnionitis, Breech or other abnormal presentation, Narcolics administered to mother
within 4 hours of delivery, Category II or III fetal heart rate pattern, Shoulder dystocia,
Maternal general anesthesia, Meconium-stained amniotic fluid, Maternal magnesium therapy,
Prolapsed umbilical cord, Placental abruption

Training
Education
แพทย์ พยาบาล ผูด้ แู ล หญิงตัง้ ครรภ์ และทารก ควรมึการสื่อสาร และทบทวนขัน้ ตอนระบบ
การดูแลเป็ นระยะ
Practice
จัดให้ม ี Format การลงข้อมูล และการ ALERT ตราวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้

Monitoring
 มีการรายงาน high risk pregnancies และ birth asphyxia ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบเป็ นระยะ
 วิเคราะห์ขอ้ มูล และทบทวนกระบวนการในการปรับปรุง แก้ไขสาเหตุของ Birth Asphyxia หรือ
intervention เช่น การ Resuscitation ว่า success หรือ failure

Pitfall
การประสานงาร่วมกันในการประเมินและเตรียมความพร้อมร่วมกับทีมสูตกิ รรมและกุมารเวชกรรม

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่
4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การดูแลผูป้ ่ วยและการให้บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (PCD.2) ข้อย่อย
(1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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E 4: ER Safety
E 4.1: Effective Triage
Definition
การคัดแยกหมายถึง (Triage) หมายถึง การประเมินเพื่อจาแนกผูร้ บั บริการและจัดลาดับให้
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้รบั การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินตามลาดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 1

Goal
เพิม่ ประสิทธิภาพของการคัดแยกและจัดลาดับการบริบาล ณ ห้องฉุ กเฉิน

Why
พระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉุกเฉิน มาตรา 28 ข้อ 1 กาหนดให้หน่วยปฏิบตั กิ าร
สถานพยาบาลและผูป้ ฏิบตั กิ าร ดาเนินการ ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผปู้ ่ วยฉุกเฉิน
ได้รบั การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินตามระดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 2
ระบบการคัดแยกและจัดลาดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วย 4
องค์ประกอบ สามารถเข้าใจได้งา่ ยและสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ซบั ซ้อน(Utility) แม่นยาและ
เทีย่ งตรง(Validity) มีความสอดคล้องกัน (Reliability)ระหว่างผูป้ ระเมิน และต้องสามารถจาแนก
ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรงหรือเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีท่ นั เวลา(Safety
and Timely Access)3

Process
Canadian Association of Emergency Physicians, Australian College for Emergency
Physician, Agency for Health Care Research and Quality, สานักการพยาบาล ได้เสนอแนว
ปฏิบตั ใิ นการนาระบบการคัดแยกและจัดลาดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน ดังนี้4-6
1) Triage System
 ให้ใช้เกณฑ์การคัดแยกแบบ 5 ระดับโดยควรอ้างอิงจากระบบการคัดแยกทีม่ หี ลักฐาน
เชิงประจักษ์ ได้แก่ Canadian Triage and Acuity Scale(CTAS), Emergency Severity
Index(ESI), ATS(Australian Triage Scale), มาตรฐานการคัดแยกและจัดลาดับการ
บริบาล ณ ห้องฉุกเฉินทีจ่ ดั ทาโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือเกณฑ์ท่ี
ประกาศโดยสภาวิชาชีพ (กาลังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ)
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 บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่ นการคัดแยกต้องได้รบั การฝึกอบรมเป็ นอย่างดี(Well-trained)
 จัดทาแนวปฏิบตั กิ ารคัดแยกและจัดลาดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน (Triage Policy
and Procedure)
 ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤตควรได้รบั การ Triage ภายใน 4 นาที
 ควรมีการกาหนดระยะเวลารอคอยแพทย์(Waiting time) แยกตามระดับการคัดแยก
2) Triage Process
 ประเมินอาการเพื่อคัดกรองผูป้ ่ วย(Primary Triage Assessment) ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและสัมพันธ์กบั อาการสาคัญทีม่ าโรงพยาบาลทันทีทผ่ี ปู้ ่ วยมาถึง
โรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาการสาคัญทีค่ ุกคามชีวติ ผูป้ ่ วย
 วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ เพื่อจาแนกและจัดระดับความเร่งด่วนของภาวะความ
เจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยแต่ละราย
 วินิจฉัยและวางแผนให้การรักษาพยาบาลบนพืน้ ฐานข้อมูลทีร่ วบรวมได้ ตามแนวปฏิบตั ิ
ของหน่วยงาน
 ให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้นในภาวะวิกฤตทีเ่ ป็ นอันตราย หรือเสีย่ งต่อการเสียชีวติ ตามแนว
ปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
 รายงาน/ให้ขอ้ มูลแพทย์ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการ
กาหนดวิธกี ารรักษาพยาบาลทีถ่ ูกต้องแก่ผปู้ ่ วย
 Triage เป็ น Dynamic Process ดังนัน้ ควรมีการทา Triage Round คือผูร้ บั บริการทีร่ อ
แพทย์ตรวจควรได้รบั การประเมินซ้าในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมหรือเมือ่ ผูป้ ่ วยมีอาการ
เปลีย่ นแปลง
 มีการการบันทึกข้อมูลการคัดแยก ได้แก่ วันและเวลาที่ Triage, ชื่อบุคลากรที่ Triage,
อาการสาคัญ, ประวัตทิ เ่ี กีย่ วข้อง, ผลการประเมินเบือ้ งต้น, ระดับความเร่งด่วน, การให้
การดูแลเบือ้ งต้น, ถ้ามีการเปลีย่ นระดับความเร่งด่วนให้ระบุเหตุผล
 มีการสื่อสารกับผูป้ ่ วย โดยใช้รปู แบบการสื่อสารแบบ “AIDET”
o Acknowledge หมายถึง การสื่อสารทีแ่ สดงออกให้ผปู้ ่ วยและญาติได้รบั รูถ้ งึ
การบริการทีใ่ ส่ใจ ของโรงพยาบาล เช่น ยิม้ รับ สบตา เชิญนัง่
o Introduction หมายถึง แนะนาตัว สอบถามชื่อผูป้ ่ วย เริม่ ต้นด้วยคาถาม
ปลายเปิ ด
o Duration หมายถึง แจ้งผลการจาแนกและจัดระดับความเร่งด่วนและ
ระยะเวลาทีร่ อกับผูป้ ่ วย
o Explanation หมายถึง อธิบายรายละเอียดกับผูป้ ่ วย เช่น ขัน้ ตอนการรักษา
ผูป้ ่ วยกาลังรออะไร อาการเปลีย่ นแปลงทีผ่ ปู้ ่ วยต้องรีบแจ้ง
o Thank you/Take care หมายถึง แสดงความเอาใจใส่
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3) Triage Structure/Area/Information
 Triage Area ต้องมองเห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ทนั ที
 ขนาดของพืน้ ทีข่ น้ึ อยูก่ บั จานวนบุคลากรห้องฉุกเฉินทีท่ าหน้าที่ Triage และจานวน
ผูป้ ่ วย
 คานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร
 มีอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์สานักงานทีไ่ ด้มาตรฐาน
 ควรมีระบบเทคโนโลยีทช่ี ่วยในการคัดแยกและบันทึกข้อมูลการคัดแยก

Training
บุคลากรห้องฉุกเฉินทีม่ หี น้าทีใ่ นการคัดแยกควรได้รบั การฝึกอบรมดังนี้
1) วิธปี ฏิบตั กิ ารคัดแยกและจัดลาดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉิน
2) สือ่ สารกับผูป้ ่ วย โดยใช้รปู แบบการสื่อสารแบบ “AIDET”
3) การประเมินประสิทธิภาพการคัดแยกและการทา Triage Audit

Monitoring
1) การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการคัดแยก เช่น จานวนผูร้ บั บริการ(ER
Visit)แยกตามระดับการคัดแยก, ระยะเวลารอคอยแพทย์(Waiting time) แยกตามระดับ
การคัดแยก, ระยะเวลาในห้องฉุกเฉิน(Length of Stay)แยกตามระดับการคัดแยก,อัตรา
การรับเป็ นผูป้ ่ วยใน(Admission rates)แยกตามระดับการคัดแยก
2) ทา Triage Audit ในกรณีดงั ต่อไปนี้ Undertrige, Overtriage, ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ในห้อง
ฉุกเฉิน,Triage level 4 และ 5 ที่ Admit, ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่รอแพทย์ตรวจ, Delay Diagnosis
and Delay treatment ในผูป้ ่ วย FastTrack, Length of stay เกินเวลาทีก่ าหนด
3) ตัวชีว้ ดั
 Undertrige น้อยกว่าร้อยละ 5
 Overtriage น้อยกว่าร้อยละ 15
 ระยะเวลารอคอยแพทย์แยกตามระดับการคัดแยก

Pitfall
Undertriage ในผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพาะ เช่น เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยจิตเวช เป็ นต้น
ขาดการประเมินซ้า ขาดการสื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ III หมวดที่ 1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN) ข้อย่อย (3)
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 4.2: Effective Diagnosis and Initial Management of High-Risk Presentation
Definition
1. การวินิจฉัยผิดพลาด (Diagnostic Error) หมายถึง การไม่สามารถอธิบายปั ญหาสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา หรือ การไม่สามารถสื่อสารและอธิบายปั ญหาดังกล่าวได้1
2. อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉิน หมายถึง อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ ี
โอกาสเกิดการวินิจฉัยผิดพลาดสูงในห้องฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย 25 อาการ/อาการแสดง/โรค2
ได้แก่ 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/ล่าช้าในการวินิจฉัยผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉิน

Why
การวินิจฉัยผิดพลาด (Diagnostic Error) เป็ นความเสีย่ งสาคัญทีพ่ บบ่อยในสถานพยาบาล โดยเฉพาะ
ห้องฉุกเฉิน จากการประมาณการพบว่า 1 ใน 10 ของการวินิจฉัยมีแนวโน้มผิดพลาด และในทุก
1000 ครัง้ บริการผูป้ ่ วยนอกจะมีความเสีย่ งต่อการวินิจฉัยผิด นอกจากนัน้ มีการประเมินว่าการวินิจฉัย
ผิดพลาดเกี่ยวข้องการเสียชีวติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 40,000 ถึง 80,000 รายต่อปี 3 จากการศึกษา
ของข้อมูล 4 บริษทั ประกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 79 จาก 122 Malpractice หรือประมาณ 65%
ในห้องฉุ กเฉินเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยผิดพลาด ขัน้ ตอนทีผ่ ดิ พลาดได้แก่
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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1) การส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ ารไม่ถูกต้อง (56%)
2) การซักประวัตแิ ละตรวจร่างทีไ่ ม่เหมาะสม (42%)
3) การแปลผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่ถูกต้อง (37%)
4) การไม่ได้ส่งปรึกษา/รับปรึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (33%)
ส่วนสาเหตุความผิดพลาดเกิดจาก 1) องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Factors) 96% 2) ปั จจัย
ด้านผูป้ ่ วย 34% 3) ขาดการแนะนาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 30% 4) การสื่อสารและส่งต่อข้อมูลทีไ่ ม่เหมาะสม
24% 5) ภาระงานทีม่ ากเกินไป 23%4

Process
การจัดทาแนวทางการวิ นิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงในห้องฉุกเฉิ น
1. มีการระบุผปู้ ่ วยกลุ่มอาการ/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉินและมีการจัดทาแนวทางในการ
วินิจฉัยโรคในกลุ่มอาการ/อาการแสดงทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉินร่วมกัน
1.1. การค้นหาและระบุกลุ่มอาการ/อาการแสดงทีม่ คี วามเสีย่ งสูง กาหนดได้จาก
1.1.1. American College of Emergency Physician ได้กาหนด 25 กลุ่มอาการ/โรคทีม่ ี
ความเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉินทีเ่ ป็ นสาเหตุให้เกิดการวินิจฉัยทีผ่ ดิ พลาด
1.1.2. ทบทวนความสอดคล้องการวินิจฉัยระหว่างห้องฉุกเฉินกับหอผูป้ ่ วยหรือการวินิจฉัย
เมือ่ ผูป้ ่ วยจาหน่ าย (Emergency Diagnosis vs. Final Diagnosis)
1.1.3. ใช้ trigger tool เพื่อค้นหาเวชระเบียนทีม่ โี อกาสพบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์นามา
ทบทวนว่ามีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ หรือไม่ และเหตุการณ์ดงั กล่าว
เกีย่ วข้องกับ Diagnostic Error หรือไม่ โดย Trigger ทีแ่ นะนา เช่น การเสียชีวติ ที่
ห้องฉุกเฉิน,ผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ ภายใน 24 ชัวโมง,Unplanned
่
ICU ภายใน 6 ชัวโมง,
่
ผูป้ ่ วยกลุ่ม FastTrack ทีม่ Dี elay Treatment, ผูป้ ่ วย Admit ทีอ่ ยูใ่ นห้องฉุกเฉิน
มากกว่า 2 ชัวโมง,
่
ผูป้ ่ วยทีกลับมารักษาซ้าทีห่ อ้ งฉุกเฉินภายใน 48 ชัวโมง
่ (ER
revisit in 48 hour) เป็ นต้น
2. จัดทาแนวทางในการวินิจฉัยโรคในกลุ่มอาการ/อาการแสดงทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉิน
ร่วมกัน
2.1.1. จัดทารายการ Life-threatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed Diagnosis
ในกลุ่มอาการ/อาการแสดงทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น เจ็บหน้าอก (Chest Pain)
Life-Threatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed Diagnosis ได้แก่ Acute
Myocardial Infarction, Acute Pulmonary Embolism, Thoracic Aortic Aneurysm
เป็ นต้น
2.1.2. กาหนด Red Flag (Early Warning Symptom/Sign) ทีต่ อ้ งซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อค้นหาว่าผูป้ ่ วยมีภาวะ Life-threatening
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
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Diagnosis หรือ Must-Not-Missed Diagnosis หรือไม่ เพื่อวินิจฉัยแยกโรคกลุ่ม
ดังกล่าว
2.1.3. ใช้ Evidence-Base Clinical Decision Rule, Clinical Pathway ในการวินิจฉัยโรค
ในกลุ่มอาการ/อาการแสดงทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
3. การส่งตรวจและผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิ/X-rayต้องสามารถรายงานผลและเข้าถึงในเวลาที่
เหมาะสมในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ/อาการแสดงทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
3.1. กาหนดการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร / X-rayทีจ่ าเป็ นในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ/อาการแสดงที่
มีความเสีย่ งสูง
3.2. กาหนดระยะเวลาในการส่งตรวจและระยะเวลาในการรายงานผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร/X-ray
3.3. ใช้ Point-of-care testing(POCT) ทีเ่ ชื่อถือได้และเหมาะสมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
วินิจฉัย เช่น Ultrasound, POCT-Lab
3.4. มีการสื่อสารกันระหว่างทีมสหวิชาชีพในห้องฉุกเฉินกับทีมสหสาขาวิชาชีพห้องปฏิบตั กิ าร
อย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาทีเ่ หมาะสมตามทีก่ าหนด เช่น การจัดทาแนวทางการ
รายงานผล Critical Lab
4. มีระบบให้คาปรึกษา/ระบบส่งต่อผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ/อาการแสดงทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
5. บันทึกข้อมูลทางคลินิก ความน่ าเชื่อถือของข้อมูล การวินิจฉัยแยกโรค (รวมถึงสาเหตุทว่ี นิ ิจฉัย
หรือ Rule-Out) และแผนการรักษา รวมถึงแผนการจาหน่ายจากห้องฉุกเฉิน
6. ทบทวนการวินิจฉัย ประเมินสัญญาณชีพ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนจาหน่ายจากห้อง
ฉุกเฉิน
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการวิ นิจฉัยโรค
1. ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมและให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ (Feedback) ในกระบวนการ
วินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉิน
2. สร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการวินิจฉัยโรคทีเ่ หมาะสม เช่น การลดผูป้ ่ วยไม่ฉุกเฉินในห้องเฉิน
3. เสริมพลังให้บุคลากรในห้องฉุกเฉินมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการวินิจฉัยโรค เช่น การติดตาม
การทุเลาของอาการหรืออาการใหม่ทเ่ี กิดขึน้ การติดตามให้มนใจว่
ั ่ ามีการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การอานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผูป้ ่ วยกับแพทย์
4. ใช้เทคโนโลยีทส่ี นับสนุนการตัดสินใจ เช่น Clinical Decision Support System, Electronic
Medical Record(EMR), Electronic Guideline เป็ นต้น
การจัดการในระดับบุคคล
1. ทีมบุคลากรต้องตระหนักถึงความเสีย่ ง(Situation awareness) ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการวินิจฉัย
และการรักษาเบือ้ งต้น ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง โดยสนับสนุ นให้
มีกระบวนการคิด (Critical Thinking Process) ดังนี้
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1.1. ผูป้ ่ วยมีแนวโน้มจะเสียชีวติ /สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียหน้าทีข่ องอวัยวะหรือไม่ โดยประเมิน
จาก Primary Survey( Airway, Breathing, Circulation, Disability, External)
1.2. ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รบั การ Resuscitation หรือได้รบั การ Stabilization หรือไม่
1.3. อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเกิดจากสาเหตุทอ่ี าจจะทาให้อนั ตรายหรือรุนแรง
ถึงชีวติ หรือไม่ (Potential Serious Causes) หรือ Must-Not-Missed
1.4. อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเป็ นจากสาเหตุอ่นื หรือไม่ หรือถามตนเองว่ามี
ภาวะหรือโรคอะไรทีย่ งั ไม่ได้นึกถึงหรือไม่ (Is that all there is?) ควบคู่ไปกับการจัดลาดับ
(Prioritization)และวินิจฉัยแยกโรค(Differential Diagnosis)ด้วยเสมอ
1.5. มีการรักษาทีส่ ามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือสามารถแยกโรคได้หรือไม่ (Therapeutic
Diagnosis)
1.6. สามารถวินิจฉัยโรคในห้องฉุ กเฉินได้หรือไม่ กรณีทย่ี งั ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ต้องมันใจว่
่ า
ผูป้ ่ วยรายนัน้ ไม่มภี าวะฉุกเฉินหรือภาวะคุกคามชีวติ และส่งต่อข้อมูลกับทีมสหสาขา
วิชาชีพเพื่อการดูแลทีต่ ่อเนื่อง
1.7. อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงจาเป็ นต้องได้รบั การรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
ถ้าจาเป็ นควรจะรับไว้ในแผนกใด
1.8. ถ้าไม่จาเป็ นต้องรับไว้ในโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยปลอดภัยและสามารถจาหน่ ายกลับบ้านได้
หรือไม่

Training
1. แนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุกเฉิน
2. Critical Thinking in Emergency Room
3. การสื่อสารกับญาติและผูป้ ่ วยในห้องฉุกเฉิน

Monitoring
1. ร้อยละการปฏิบตั ติ ามแนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในห้องฉุ กเฉิน
2. ร้อยละความสอดคล้องการวินิจฉัยทีห่ อ้ งฉุกเฉินกับการวินิจฉัยสุดท้ายในผูป้ ่ วยวิกฤตฉุกเฉิน
3. อัตราการเสียชีวติ ภายใน 24 ชัวโมงของผู
่
ป้ ่ วยวิกฤตฉุกเฉิน

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ III หมวดที่ 2 การประเมินผูป้ ่ วย (ASM) ค.การวินิจโรค (4)
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Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 4.3: Effective Teamwork and Communication
Definition
ทีม (Team) หมายถึงบุคคล 2 คน หรือมากกว่า ทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะปฏิบตั งิ านร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายทีว่ างแผนไว้รว่ มกัน1,2

Goal
เพิม่ ประสิทธิภาพของการทางานเป็ นทีม (Teamwork) และการสื่อสารในห้องฉุ กเฉิน (Communication)

Why
การทางานเป็ นทีม (Teamwork) และการสื่อสารเป็ นปั จจัยสาคัญ (Critical Factors) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ จากการศึกษาในช่วงปี ค .ศ.1995-2003 โดย Joint Commission พบว่า
การสื่อสารเป็ นสาเหตุหลักของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ 70% ของเหตุการณ์ไม่ประสงค์ จากการ
วิจยั พบว่า การเพิม่ ประสิทธิภาพการ ทางานเป็ นทีมและการสื่อสารในห้องฉุกเฉินสามารถลด
อุบตั กิ ารณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วยและเพิม่ ทัศนคติของ
บุคลากรทีม่ ตี ่อการทางานเป็ นทีม2

Process
1. Team Strategies to Enhance Performance and Patient Safety (TeamSTEPPS) เป็ น
เครือ่ งมือทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based set of tools) มีเป้ าประสงค์ในการเพิม่
ความปลอดภัยผูป้ ่ วย ลดความผิดพลาดทางคลินิก (Clinical error) เพิม่ ความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการและบุคลากร โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมและการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรการแพทย์3
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2. ใช้หลักการพืน้ ฐาน 5 ข้อคือ 1) โครงสร้างและสมาชิกในทีม(Team structure) 2) การสื่อสาร
(Communication) 3) ภาวะผูน้ า(Leadership) 4) การติดตามสถานการณ์(Situation
Monitoring) 5) การช่วยเหลือกันภายในทีม(Mutual Support)3
3. โครงสร้างและสมาชิกต้องประกอบไปด้วยทีมในห้องฉุกเฉินและทีมอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้าง
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย1) ทีมให้การรักษา (Core Team) คือทีมแพทย์และพยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน และทีมจากแผนอื่น เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม เป็ นต้น 2) ทีมประสานงาน เช่น
Nurse Coordinator 3) ทีมสนับสนุ นบริการ เช่น ทีม X-ray/Lab เป็ นต้น 4) ทีมธุรการ3,4
4. ใช้การสื่อสารทีเ่ ป็ นรูปแบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์3,4
 SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) ใช้ในกรณีส่อื สาร
ข้อมูลผูป้ ่ วยทีส่ าคัญและเร่งด่วน จาเป็ นต้องได้รบั การดูแลทันที
 Call-Out ใช้กรณีจะสื่อสารข้อมูลทีส่ าคัญและวิกฤต (Critical Information) ทาให้
สมาชิกในทีมรับทราบสถานการณ์พร้อมกัน และสมาชิกในทีม
 Check-Back ใช้กรณีทต่ี อ้ งการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 I PASS the BATON (Introduction, Patient, Assessment, Situation, Safety
Concern the Background, Actions, Timing, Ownership, Next) ใช้ในการส่งเวรหรือ
การส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วย
5. หัวหน้าทีมควรมีการ Brief สมาชิกในทีมเกีย่ วกับแผนและวิธกี ารรักษา ใช้ Huddle เมือ่ ต้องการ
เปลีย่ นแผนและเป้ าหมายการรักษา ใช้ Debrief เมือ่ ต้องการทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน3
6. มีกระบวนการติดตามสถานการณ์(Situation monitoring) โดยติดตามการทางานและ
ประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม และ ประสิทธิภาพการรักษา สนับสนุ นให้ใช้ Tools
and Strategies ดังนี้3
 STEP (Status of Patient, Team members, Environment, Progress Toward Goal)
 Cross Monitoring คือการตรวจสอบการทางานซึง่ กันและกัน ซึง่ จะทาให้ลด error ที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้
 I’M SAFE checklist เป็ นการประเมินตนเองของสมาชิกในทีม เพื่อประเมินความพร้อม
ในการปฏิบตั งิ าน (Illness, Medication, Stress, Alcohol and Drug use, Eating and
Elimination)
7. การช่วยเหลือกันภายในทีม (Mutual Support) สนับสนุ นให้ใช้ Tools and Strategies ดังนี้3
 Task Assistance คือ การช่วยเหลือกันในการปฏิบตั งิ าน
 Feedback มีการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของทีม
 Advocacy and Assertion คือเสนอแนะเมือ่ ความเห็นและแผนการรักษาไม่ตรงกัน
 The two-challenge rule ใช้ในกรณีทต่ี อ้ งการเตือนให้สมาชิกในทีมหยุดกิจกรรมทีร่ สู้ กึ
ว่าไม่ปลอดภัย
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 CUS (Concern, Uncomfortable, Safety) ใช้กรณีทต่ี อ้ งการเตือนและสร้างความ
ตระหนักให้สมาชิกหยุดทากิจกรรมทีอ่ าจจะไม่ปลอดภัย เช่น “ฉันรูส้ กึ กังวลใจ (I’m
Concern)”, “ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ …. (I’m Uncomfortable)”, “ฉันรูส้ กึ ว่าเรือ่ งนี้เกีย่ วข้อง
กับความปลอดภัย …. Safety Issue)”
 DESC script ใช้ในกรณีทแ่ี ก้ปัญหาความเห็นไม่ตรงกันของสมาชิกในทีม (Describe,
Express, Suggest, Consequence)
8. มีการพัฒนา Resuscitation Team หรือ FastTrack Team เช่น Trauma team, CPR team
เป็ นต้น โดยใช้แนวคิดและเครือ่ งมือ TeamSTEPPS
9. มีการฝึกซ้อม(Drill)การดูแลผูป้ ่ วยเป็ นทีม

Training
1. อบรมการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ TeamSTEPPS
2. อบรมเทคนิคการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

Monitoring
1. Team Assessment Questionnaire
2. Team Performance Observation Tool

Pitfall
- การสื่อสารไม่มปี ระสิทธิภาพ
- การมอบหมายงานไม่ชดั เจน
- มีความขัดแย้งกันภายในทีม

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ III หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 การดูแลทัวไป
่ (PCD.1) (5)

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร reference
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E 4.4: Effective Patient Flow
Definition
Patient Flow หมายถึง หมายถึงกระบวนการไหลของผูป้ ่ วยในแต่ละจุดบริการภายในสถาน บริการ
สุขภาพ ดังนัน้ Patient Flow ในห้องฉุกเฉินหมายถึงกระบวนการไหลของผูป้ ่ วยตัง้ แต่มาถึงห้อง
ฉุกเฉิน (Door) ผ่านกระบวนการดูแลรักษา (Care Process) จนถึงผูป้ ่ วยออกจากห้องฉุกเฉิน
(Departure)

Goal
เพิม่ ประสิทธิภาพ Patient Flow

Why
Emergency Room Crowding หรือภาวะห้องฉุกเฉินแออัดเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญของห้องฉุกเฉินทัวโลก
่
ในประเทศไทยมีการใช้บริการห้องฉุกเฉินประมาณ 35 ล้านครัง้ /ปี คิดเป็ น 458:1000 ประชากร
โดยมากกว่า 60% เป็ นผูป้ ่ วยกลุ่มไม่ฉุกเฉิน ทีส่ ามารถให้การรักษาทีห่ น่วยบริการอื่นได้ เช่น OPD
เป็ นต้น เมือ่ เทียบกับอัตรากาลังแพทย์และพยาบาลทีไ่ ม่เพียงพอต่อการบริการ ทาให้เกิดภาวะห้อง
ฉุกเฉินแออัด ส่งผลต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ได้รบั การรักษาทีล่ ่าช้า
ห้องฉุกเฉินแออัด หมายถึงการทีจ่ านวนผูป้ ่ วยในห้องฉุ กเฉินมีมากกว่าความสามารถในการ
ให้บริการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (ER crowding) ส่งผลให้คุณภาพลดลง ค่าใช้จ่ายบริการสูงขึน้ และความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการลดลง1-5
แนวทางในการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัดที่ Institute for Healthcare Improvement, the Joint
Commission และ Institute of Medicine แนะนาคือการเพิม่ ประสิทธิภาพ Flow ของผูป้ ่ วยในห้อง
ฉุกเฉินและโรงพยาบาล6-8

Process
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
1. กาหนดให้ภาวะห้องฉุกเฉินล้นเป็ นวาระสาคัญและเร่งด่วน
2. มาตรการด้านกฎหมายเพื่อคุม้ ครองสิทธิผเู้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิน
3. สร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพการเจ็บป่ วยฉุกเฉินสาหรับประชาชน (Health Literacy)
กลยุทธ์สาหรับผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
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1. กาหนดนโยบายเพิม่ ประสิทธิภาพ Patient Flow เพื่อลดภาวะความแออัดในห้องฉุกเฉิน
2. จัดทาแผนยุทธศาสตร์และ Action Plan เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ Patient Flow
3. จัดตัง้ Patient Flow Teamหรือคณะกรรมการอื่นทีเ่ ทียบเท่า ซึง่ ควรประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
โรงพยาบาล ผูบ้ ริหารห้องฉุกเฉิน แพทย์ พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในห้องฉุกเฉิน หน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง เช่น Lab ,X-ray, หอผูป้ ่ วย
4. กาหนดนโยบาย 2-4 Hour Target คือ กาหนดให้ผปู้ ่ วยที่ Admit อยูใ่ นห้องฉุกเฉิน (ไม่รวมถึง
ห้องสังเกตุอาการระยะสัน้ ) ไม่เกิน 2-4 ชัวโมงขึ
่
น้ อยูก่ บั โรงพยาบาล
5. สนับสนุ นให้มกี าร Redesign Process เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ Patient Flow
6. สนับสนุ นทรัพยากรให้เหมาะสมระหว่าง Capacity ในห้องฉุกเฉิน กับ Demand
7. สนับสนุ นให้มกี ารเปิ ด OPD นอกเวลา ให้เหมาะสมกับจานวนผูเ้ ข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลา
โดยสามารถวิเคราะห์จากจานวนของกลุ่มไม่ฉุกเฉิน
8. กาหนดตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ Patient Flow เป็ นตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ
9. กากับและติดตามผลการดาเนินงานเพิม่ ประสิทธิภาพ Patient Flow
กลยุทธ์เพิม่ ประสิทธิภาพ Patient Flow ในห้องฉุกเฉิน10
1. วิเคราะห์ขอ้ มูล หากระบวนการทีเ่ ป็ นคอขวด(Bottleneck)และหาสาเหตุทท่ี าให้เกิดภาวะห้อง
ฉุกเฉินแออัด โดยใช้ “The input-throughput-output conceptual model of ED crowding”
1.1. โรงพยาบาลควรลด Input หมายถึงการลดจานวนผูป้ ่ วยทีม่ าใช้บริการที่ ER โดยมีกลยุทธ์
ดังนี้
1.1.1. ลดการในการเกิดภาวะฉุกเฉินในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
1.1.2. ลดการ Readmission
1.1.3. ลดการ Admit ผูป้ ่ วยกลุ่ม End-of-life และ Palliative care
1.1.4. ลดการใช้บริการในผูป้ ่ วยไม่ฉุกเฉิน โดยเชื่อมโยงกับงานปฐมภูม ิ การเปิ ด OPD
นอกเวลา การเปิ ด Urgent/Minor Injury Clinic เป็ นต้น
1.2. เพิม่ Throughput หมายถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการในห้องฉุกเฉิน โดยใช้ Lean
หรือ Six-Sigma และระบบและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนา ซึง่
กระบวนการในห้องฉุกเฉินจะแบ่งเป็ น
1.2.1. ระยะที่ 1 : Door to Doctor เป็ นระยะตัง้ แต่ผปู้ ่ วยมาห้องฉุกเฉินจนแพทย์ตรวจ คอ
ขวดของกระบวนการนี้มกั เกิดจากการคัดแยก(Triage) ไม่ทนั หรือแพทย์ตรวจไม่ทนั
ตัวอย่างการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการระยะ Door to Doctor
 Quick triage
 Doctor at triage มีแพทย์มาช่วย Triage
 Split Flow คือเมือ่ Triage แล้วแบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่มคือ มีแนวโน้มจะ Admit กับมี
แนวโน้มจะ Discharge
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 Triage initiate protocol คือ ให้บุคลากรที่ Triage สามารถประเมินและส่ง
Lab/X-ray เบือ้ งต้นตาม Protocol ของแต่ละโรงพยาบาล
1.2.2. ระยะที่ 2 : Doctor to Disposition เป็ นระยะตัง้ แต่แพทย์ตรวจจนให้การรักษา
พร้อมทีจ่ ะจาหน่ายผูป้ ่ วย คอขวดของกระบวนการนี้มกั เกิดจากกระบวนการ
investigation เช่น รอผล Lab/X-ray และรอกระบวนการปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ ตัวอย่าง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการระยะ Door to Disposition
 Guideline/Protocol/Standing order
 ใช้ Point of Care Testing เช่น POCT lab, Ultrasound, X-ray เพื่อลดระยะเวลา
ในการรอ Lab
 Team-based management เช่น Trauma team, Stroke team, STEMI team
เป็ นต้น สามารถ Activate ทีม เพื่อลดระยะเวลาการปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
 Electronic Medical Record
1.3. เพิม่ ประสิทธิภาพ Output หมายถึง เป็ นระยะตัง้ แต่แพทย์จาหน่ ายผูป้ ่ วยจนถึงผูป้ ่ วยออก
จากห้องฉุกเฉิน Disposition to Departure ดังนัน้ คือการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจาหน่ าย
ผูป้ ่ วยออกจากห้องฉุกเฉิน โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีต่ อ้ ง Admit คอขวดของกระบวนการนี้คอื
เตียงหอผูป้ ่ วยในเต็มหรือยังไม่พร้อมรับคนไข้(Bed Block) หรือ Refer ไม่ได้ เป็ นต้น
2. วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างห้องฉุกเฉิน ห้อง Lab/X-ray หอผูป้ ่ วยในและโรงพยาบาล
โดยเลือกกระบวนการคอขวดทีส่ ่งผลต่อ Patient Flow ซึง่ โดยปกติมกั เป็ น Triage , Bed
Block,และรอผล Investigation
3. ใช้ Lean และ/หรือ Six Sigma และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนา
4. กากับ ประเมิน ติดตามผล

Training
1. ภาวะห้องฉุกเฉินล้น และ “The input-throughput-output conceptual model of ED crowding”
2. Lean Flow และ Six-Sigma

Monitoring
1. ระยะเวลารอคอยแพทย์ตรวจ
2. ร้อยละของผูป้ ่ วย Admit ทีม่ รี ะยะเวลาในห้องฉุกเฉินมากกว่า 2 ชัวโมง
่
3. ร้อยละของผูป้ ่ วยกลับบ้าน ทีม่ รี ะยะเวลาในห้องฉุกเฉินมากกว่า 4 ชัวโมง
่

Pitfall
- นโยบายไม่ชดั เจนและขาดการสนับสนุ นระดับนโยบาย
- ข้อมูลไม่ชดั เจน
เอกสารฉบับรับฟั งความคิดเห็น กรุณาอย่าใช้ อ้างอิงหรื อเผยแพร่
150

Patient Safety Goals: SIMPLE

- ไม่ได้วเิ คราะห์หาสาเหตุทเ่ี ป็ นคอขวด (Bottleneck)

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ I หมวดที่ 6 ข้อ 6.1 กระบวนการ ก.การออกแบบบริการและกระบวนการ ข.การจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการ

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

E 4.5: Effective Hospital Preparedness for Emergencies
Definition
ตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ.2550 สาธารณภัย หมายถึง
อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การ
ระบาดของศัตรูพชื ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมผี ทู้ า
ให้เกิดขึน้ อุบตั เิ หตุ หรือเหตุอ่นื ใด ซึง่ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกายของประชาชนหรือความ
เสียหาย แก่ทรัพย์สนิ ของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและ การก่อ
วินาศกรรมด้วย แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กาหนดขอบเขตสาธารณภัยไว้
ดังนี้ 1) ด้านสาธารณภัย 14 ประเภทภัย 2) ด้านความมันคงประกอบด้
่
วย 4 ประเภทภัย1

Goal
เพิม่ ประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาล

Why
ประเทศไทยมีความเสีย่ งต่อภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย เช่น ภาวะอุทกภัย วาตภัย
ภัยแล้ง ภัยจากดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหวและสึนามิ อัคคีภยั ภัยจากไฟป่ าและหมอกควัน
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โรคระบาดและภัยจากคมนาคม เป็ นต้น สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลมีบทบาทในการให้การ
รักษาผูป้ ่ วยจากโรคและภัยสุขภาพ ในอีกด้านโรงพยาบาลอาจจะเป็ นหน่วยงานทีป่ ระสบภัย เช่น
เกิดอัคคีภยั ไฟดับ น้าท่วม หรือภาวะโรคระบาด เป็ นต้น ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมการจัดการ
สาธารณภัยของโรงพยาบาลจึงเป็ นเรือ่ งทีส่ าคัญอย่างยิง่ โดยเป้ าหมายมีดงั นี้ 1) ลดความเสีย่ งของ
ภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาล 2) การจัดการภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การเพิม่ ประสิทธิภาพการฟื้ นฟู (Build Back Better)

Process
ระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย
1. จัดตัง้ คณะกรรมการการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน (Hospital Preparedness for
Emergencies Committee)
2. ค้นหาและประเมินความเสีย่ งในการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน โดยใช้เกณฑ์ Hospital
Safety Index หรือเกณฑ์ทเ่ี ป็ นมาตรฐาน
3. จัดทาแผนการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินระดับโรงพยาบาลตามความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้
3.1. จัดทาผังบัญชาการเหตุการณ์ระดับโรงพยาบาล (Hospital Incident Command System)
3.2. จัดทา Job Action Sheet
3.3. รวบรวมศักยภาพข้อมูลศักยภาพโรงพยาบาลทีส่ าคัญ เช่น จานวนเตียง จานวนเครื่องช่วย
หายใจ เป็ นต้น
3.4. แผนในการให้ขอ้ มูลกับประชาชนและผูส้ ่อื ข่าว(Planning for Public Information)
3.5. แผนความปลอดภัยของโรงพยาบาล(Hospital Security)
3.6. แผนด้าน Logistic ประกอบด้วย
3.6.1. ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกโรงพยาบาล
3.6.2. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยภายในและส่งผูป้ ่ วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
3.6.3. คลังวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์การแพทย์ ยา
3.6.4. อัตรากาลัง ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับด้านการแพทย์และด้านอื่น ๆ
3.6.5. การเงินและการคลัง
3.7. แผนส่วนการปฏิบตั กิ าร(Operation Section)
3.7.1. จัดทาแผนการปฏิบตั กิ ารและประคองกิจการ ระดับโรงพยาบาลและหน่วยงานทุก
หน่วยงาน โดยกาหนดตามระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้
3.8. แผนอพยพผูป้ ่ วย (Hospital evacuation plan)
4. มีการซ้อมแผนทัง้ แบบ Table-top exercise และ Field exercise
ระยะเกิดภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย
1. ประเมินสถานการณ์และประกาศใช้แผน (Activation)
2. ประเมินความต้องการด้านการแพทย์ (Health Need Analysis)
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3. จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉฉินทางการแพทย์ระดับโรงพยาบาล(Hospital Emergency
Operation Center)
4. ผูอ้ านวยการหรือผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั มอบหมายต้องสังการให้
่
ปฏิบตั กิ ารตามแผนทีว่ างไว้ โดย
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบตามผัง Hospital Incident Command System
5. วางแผนและเป้ าหมาย(Strategic Planning) ในการเผชิญภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
6. ประกาศยุตกิ ารเผชิญเหตุ(Deactivation) กรณีทป่ี ระเมินสถานการณ์แล้วมันใจว่
่ าภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัยสามารถควบคุมได้
ระยะฟื้ นฟู
1. Debrief หรือ After Action Review
2. ประเมินความต้องการด้านการแพทย์หลังเกิดสาธารณภัย(Post-Disaster Need
Assessment)
3. ฟื้ นฟูดา้ นการบริการ อาคาร สถานที่ ทีด่ กี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)
4. นาข้อเสนอจาก Debrief หรือ After Action Review มาปรับปรุงแผน

Training
1. อบรมหลักสูตร Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE)
2. อบรมหลักสูตรการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน แผนประคองกิจการ แผน
อพยพผูป้ ่ วย
3. การซ้อมแผนทัง้ แบบ Table-top exercise และ Field exercise

Monitoring
1. แผนเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน แผนประคองกิจการ แผนอพยพผูป้ ่ วย
2. มีการซ้อมแผนทัง้ แบบ Table-top exercise และ Field exercise

Pitfall
กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล ข้อผิดพลาดทีพ่ บบ่อยได้แก่
1. Ineffective command & control คือการตัดสินใจและการสังการไม่
่
มปี ระสิทธิภาพ
2. Ineffective coordination คือการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและ
ภายนอกโรงพยาบาลไม่มปี ระสิทธิภาพ
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3. Ineffective communication คือการช่องทางการสื่อสาร และแนวทางการ รวมถึง
อุปกรณ์ในการสื่อสารไม่มปี ระสิทธิภาพ
4. Ineffective information คือ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลสถานการณ์ไม่น่าเชื่อถือ

มาตรฐาน HA
การปฎิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ตอนที่ I หมวดที่ 6 ข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ าร (OPT.2) ข.การเตรียมความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

Reference
Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference
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บรรณาธิการและผูเ้ รียบเรียง
บรรณาธิการ
พญ.ปิ ยวรรณ ลิม้ ปั ญญาเลิศ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กองบรรณาธิ การ
ดร.นารีรตั น์ ผุดผ่อง
นางพัทธนันท์ คงชุ่ม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผูเ้ รียบเรียง
1. ศ.คลินิก พญ.วิบลู พรรณ ฐิตะดิลก
2. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจติ ร
3. พญ.ประนอม คาเทีย่ ง
4. นพ.อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล
5. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์
6. ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลกั ษณานันท์
7. รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์
8. รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิม่ พิกุล
9. รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์
10. ศ.ดร.อะเคือ้ อุณหเลขกะ
11. ผศ.นพ.กาธร มาลาธรรม
12. ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
13. ผศ.นพ.พิสนธิ ์ จงตระกูล
14. ผศ.ศิรพิ ร พุทธรังษี
15. นท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ ์
16. นางนุชจรีย์ จังวนิชชา
17. นพ.พรเทพ เปรมโยธิน
18. พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
19. นางสาวเรวดี ศิรนิ คร
20. ภญ.วิชชุนี พิตรากูล
21. ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
22. รศ.พญ.สุปราณี นิรตุ ติศาสน์
23. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านพัฒนาการแพทย์
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รพ.บารุงราษฎร์อนิ เตอร์เนชันแนล
่
อิสระ
สภาการพยาบาล
อิสระ
รพ.สมุทรสาคร
ฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิรริ าช
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อิสระ
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24. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช
25. นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล
26. รศ.นพ.นิรนั ดร์ วรรณประภา
27. นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
28. นพ.รัฐภูม ิ ชามภูนท

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.เจ้าพระยายมราช
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
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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

