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คํานํา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีเปาหมายสําคัญในมิตคิ ณ
ุ ภาพเรือ่ งความปลอดภัย
ซึง่ องคการอนามัยโลกไดเชิญชวนใหประเทศสมาชิกทัว่ โลกกําหนดเปาหมายความปลอดภัยในการ
ดูแลผูปวย เพื่อกระตุนใหบุคลากรทางสาธารณสุข ผูปวยและประชาชน เห็นความสําคัญและ
รวมกันปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายดังกลาว
Patient Safety Goals (PSGs) เปนการกําหนดประเด็นความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
ที่มีความสําคัญสูง และสรุปแนวทางปฏิบัติจากหลักฐานวิชาการที่ควรนํามาใช เพื่อใหสถาน
พยาบาลตางๆ ใหความสําคัญและนําแนวทางดังกลาวไปสูก ารปฏิบตั ิ PSGs จึงเปนทัง้ เปาหมาย
(goals) และแนวทางปฏิบัติ (guidelines) ไปในขณะเดียวกัน
ป พ.ศ.2549 ในการประชุม HA National Forum ครัง้ ที่ 7 สรพ. ไดนาํ เสนอ Thai Patient
Safety Goals 2006 เพื่อชักชวนใหโรงพยาบาลตางๆ กําหนดเปาหมายความปลอดภัยในการ
ดูแลผูปวยที่สําคัญและมีความเปนไปไดในการลดระดับของปญหา การกําหนด Patient Safety
Goals นั้น สรพ.ไดทบทวนประเด็นความปลอดภัยที่สําคัญของ Institute for Healthcare
Improvement (IHI) และ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO) โดยเลือกประเด็นที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทยเพื่อนํามา
กระตุนเชิญชวนโรงพยาบาลเรียนรูที่จะทําใหเกิดความตระหนักรวมกัน และหาโอกาสพัฒนา
ป พ.ศ.2551 สรพ.และคณะทํางานจากโรงพยาบาลซึ่งนํา Patient Safety Goals
ไปปฏิบัติ ไดรวมกันรวบรวมและประมวลแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
ไดแก Global Patient Safety Challenges และ Patient Safety Solutions ที่ประกาศ
โดยองคการอนามัยโลก รวมถึง Patient Safety Goals ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ และที่
สรพ.ไดเสนอไวเดิมเมื่อป 2549 มาจัดทําเปนหมวดหมูที่จดจําไดงายและพรอมที่จะรองรับ
Patient Safety Goals ที่ จ ะมี ม าในอนาคต โดยนํ า อั ก ษรตั ว แรกของหมวดหมู  เ ป า หมาย
ความปลอดภัยที่สําคัญมาเรียงเปนคําที่จดจํางายๆ วา SIMPLE
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ป พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบาย Patient and
Personnel Safety ซึ่งขยายใหครอบคลุมความปลอดภัยทั้งผูปวยและบุคลากรทางสาธารณสุข
และใหมกี ารกําหนดเปาหมายความปลอดภัยทัง้ ผูป ว ยและบุคลากรทางสาธารณสุข (Patient and
Personnel Safety Goals) สรพ.จึงนําเปาหมายความปลอดภัยของผูปวย SIMPLE ที่กระตุน
การพัฒนาเดิมมาปรับปรุงเพิ่มเติมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโดยผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ
ที่เกี่ยวของ และนําอักษร SIMPLE มากําหนดเปนอักษรนําของเปาหมายความปลอดภัยของ
บุคลากร เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่จดจํางายและตอเนื่อง โดยพัฒนาหัวขอและแนวทางปฏิบัติ
ของ Personnel Safety Goals จากทีมผูเชี่ยวชาญเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นจากผูปฏิบัติ เปนการบูรณาการเพิ่มเติมจาก Patient Safety Goals เปน Patient
and Personnel Safety Goals หรือ 2P Safety Goals และ จาก SIMPLE เปน (SIMPLE)
Patient Safety Goals ฉบับนี้ เปนฉบับที่จัดทําขึ้นควบคูกับ Personnel Safety Goals
จึงเปนหนังสือเปาหมายความปลอดภัยทั้งของผูปวยและบุคลากรทางสาธารณสุข จํานวน 2 เลม
ที่มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ และเชิญชวนใหทุกคนรวมกันปฏิบัติโดยสมัครใจเพื่อสื่อสารให้
บุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญในความเสี่ยงที่ปองกันได ซึ่งสามารถเลือกหัวขอหรือ
ปรับแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของแตละที่ โดยมีเปาหมายความปลอดภัยเดียวกัน
เพื่อเปนประโยชนสูงสุดกับระบบบริการสาธารณสุขของไทยสําหรับทุกคน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
กันยายน 2561
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S 1: Safe Surgery and Invasive Procedure
S 1.1: Surgical Safety Checklist

Definition

เครือ่ งมือสําหรับชวยตรวจสอบและประเมินความพรอม โดยการสือ่ สารในทีมใหเกิด
ความมัน่ ใจในความปลอดภัยแกผปู ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัด เพือ่ ลดขอผิดพลาดและเหตุการณ
ไมพึงประสงคจากการผาตัดที่ปองกันได และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การทํางาน
เปนทีม โดยนําหลักคิดและวิธีการ Surgical Safety Checklist มาจาก WHO

Goal








Why

ลดขอผิดพลาดและเหตุการณไมพึงประสงคที่ปองกันไดจากกระบวนการผาตัด
สงเสริมการสื่อสารการทํางานเปนทีมที่คํานึงถึง critical safety steps รวมกัน

องคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศ The Second Global Patient Safety
Challenge: Safe Surgery Saves Lives โดยมุง เนนทีก่ ารตรวจสอบเพือ่ ความปลอดภัย
ในการผาตัด (Surgical Safety Checklist) ซึง่ พบวา สามารถลดทัง้ อัตราการเจ็บปวยและ
อัตราการตายจากการผาตัด และปจจุบันเปนสิ่งที่สถานบริการสุขภาพสวนใหญทั่วโลก
ยึดถือปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ โดยเฉลีย่ แลว พบวา ทัว่ โลกจะมีการผาตัดปละ 234,000,000 ลานครัง้
ซึ่งทุกการผาตัดมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน โดยเปนภาวะแทรกซอนจากการผาตัด
ที่หลีกเลี่ยงและปองกันไดรอยละ 50

Process

การใช Surgical Safety Checklist สามารถปรับใหสอดคลองกับการทํางานแตละที่
และตองอาศัยการทํางานรวมของทีมผาตัด ซึ่งควรมีผูดําเนินกระบวนการตรวจสอบ
(checklist coordinator) แนะนําวาอาจใหเปน circulating nurse หรือบุคคลอื่น
ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ กอนใหยาระงับ
ความรูส กึ (sign in) กอนลงมีด (time out) และกอนผูป ว ยออกจากหองผาตัด (sign out)
ซึ่งในแตละระยะ ทีมผาตัดจะตองปฏิบัติภารกิจใหเสร็จสิ้นกอน จึงจะเริ่มปฏิบัติภารกิจ
ในระยะตอไป โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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1. กอนใหยาระงับความรูสึก (Sign in)
ทีมผาตัด โดยอยางนอยตองมี วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล และพยาบาล
หองผาตัดรวมกันดําเนินการตอไปนี้
1.1 ยืนยันความถูกตอง (verification) ของชื่อ-นามสกุลผูปวย ตําแหนงผาตัด
ชนิดของการผาตัด และใบยินยอมผาตัด โดยมีหลักการสําคัญคือ
ตองยืนยันกับผูปวย
1.2 ทําเครือ่ งหมายบริเวณทีจ่ ะทําผาตัด (mark site) โดยทีมผาตัดจะตองสือ่ สาร
และตรวจสอบรวมกัน
1.3 ตรวจสอบความครบถวนของอุปกรณและยาที่ใชในการระงับความรูสึก
1.4 ตรวจสอบวามี pulse oximeter ติดใหผูปวยและใชการได
1.5 ตรวจสอบประวัติการแพยา
1.6 ตรวจสอบประวัติการใสทอชวยหายใจลําบากหรือเสี่ยงที่จะเกิดอาการ
สําลักขณะใสทอชวยหายใจ
1.7 ตรวจสอบวามีโอกาสเสียเลือดมากกวา 500 มล. ในผูปวยผูใหญ หรือ
7 มล./กก. ในผูป ว ยเด็กถามีความเสีย่ งใหใสสายสวน (cannula/catheter)
ในหลอดเลือดดําสวนปลาย (peripheral vein) 2 ตําแหนง หรือหลอดเลือด
ดําสวนกลาง และเตรียมสารนํ้าที่จะใหทดแทน
2. กอนลงมีด (Time out)
ทีมผาตัดประกอบดวย ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล และ
พยาบาล หองผาตัด รวมกันดําเนินการตอไปนี้
2.1 สมาชิกทีมผาตัดทุกคนมีการแนะนําชื่อและบทบาทของตนเองเพื่อยืนยัน
การเขาผาตัดถูกหอง
2.2 ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลหองผาตัด กลาว
ยืนยัน ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชนิดของการผาตัด และตําแหนงที่จะผาตัด
2.3 ควรใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อภายใน 30-60 นาที กอนลงมีด
2.4 ศัลยแพทยทบทวนขัน้ ตอนการผาตัดทีส่ าํ คัญหรือขัน้ ตอนทีอ่ าจเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงค การคาดคะเนระยะเวลาผาตัด และการสูญเสียเลือด
2.5 วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล ทบทวนปญหาที่ตองระมัดระวังในผูปวย
เฉพาะราย
12
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2.6 พยาบาลตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือผาตัด และอื่นๆ วาการทําให
ปราศจากเชื้อมีความถูกตองครบถวน
2.7 การเตรียมพรอมเพือ่ นําเสนอภาพทางรังสี หรือขอมูลทีส่ าํ คัญทางคลินกิ อืน่ ๆ
ที่จําเปนตองใชระหวางผาตัด
3. กอนผูปวยออกจากหองผาตัด (Sign out)
ทีมผาตัดประกอบดวยศัลยแพทย วิสัญญีแพทย/วิสญ
ั ญีพยาบาล และพยาบาล
หองผาตัดรวมกันดําเนินการดังนี้
3.1 ยืนยันชนิดของการผาตัดทีบ่ นั ทึกในแบบบันทึกการผาตัดถูกตอง และตัวบงชี้
(identification) ของกายอุปกรณหรือสิง่ ใสเทียม (prosthesis) ทีใ่ สใหผปู ว ย
3.2 การตรวจนับเครื่องมือผาตัด ผาซับเลือด และเข็มเย็บ ครบถวน
3.3 การเขียนปายสิ่งสงตรวจใหถูกตอง
3.4 ถามีปญหาเกี่ยวกับเครื่องมือผาตัด ใหระบุปญหาและวิธีแกไข
3.5 ศัลยแพทย วิสญ
ั ญีแพทย/วิสญ
ั ญีพยาบาล ทบทวนเหตุการณสาํ คัญทีเ่ กิดขึน้
ระหวางการผาตัด และตองแจงใหทีมหองพักฟนเพื่อการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง
(ขอ 3.1-3.4 พยาบาลหองผาตัดกลาวใหทมี ผาตัดไดยนิ และขอคํายืนยันดวยวาจาจากทีม)

Training

การทําความเขาใจ ที่มา วัตถุประสงค ประโยชน ของการใช Surgical Safety
Checklist รวมกันเปนทีม

Monitoring

ตัวชี้วัดกระบวนการ: รอยละของการใชแบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผูปวยเมื่อ
มารับการตรวจรักษาในหองผาตัด
อุบตั กิ ารณทคี่ วรรายงาน: อุบตั กิ ารณการผาตัดผิดคน ผิดขาง อุบตั กิ ารณจากกระบวนการ
ทางวิสัญญี การสงชิ้นเนื้อคลาดเคลื่อน อุบัติการณความเสี่ยงที่ปองกันไดจากการดูแล
ผูปวย กอน ระหวาง และหลังผาตัด เปนตน

Pitfall

การใช Surgical Safety Checklist ดวยความไมเขาใจ และไมไดดาํ เนินการรวมกันเปนทีม

Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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มาตราฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอที่ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)
ก. การระงับความรูสึก (4) ข. การผาตัด (4) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการปองกัน
การผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง ผิดหัตถการ (5) ผูปวยไดรับการดูแลและผาตัด
ภายใตสภาวะที่มีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention

Definition

คือการติดเชื้อที่เกิดหลังการผาตัด โดยแบงชนิดของการติดเชื้อเปน
(1) Superficial incisional ในกรณีที่ติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนังของแผล
ผาตัดภายใน 30 วันหลังผาตัด
(2) Deep incisional การติดเชื้อชั้นที่ลึกลงมาถึงพังพืด (fascia) กลามเนื้อ (muscle)
ภายใน 30 หรือ 90 วันตามชนิดการผาตัด
(3) Organ/Space การติดเชื้อในอวัยวะหรือชองตางๆของรางกายบริเวณเปดแผลผาตัด
หรือไดมีการ manipulated ระหวางผาตัด ภายใน 30 หรือ 90 วันตามชนิดการผาตัด
และวินิจฉัยตามเกณฑ (criteria)อางอิงจาก ศูนยควบคุมและปองกันโรค (Center for
Disease Control and Prevention; CDC)

Goal
14

ปองกันและลดอัตราการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด
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Why

การติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดเปนการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่สําคัญ กอใหเกิด
ผลกระทบรุนแรงตอผูป ว ย ทําใหผปู ว ยตองอยูโ รงพยาบาลนาน เสียคาใชจา ยในการรักษา
เพิ่มขึ้น หากการติดเชื้อเกิดจากเชื้อดื้อยาหรือเชื้อที่มีความรุนแรง อาจสงผลใหผูปวย
ตองสูญเสียอวัยวะ เกิดความพิการอยางถาวร จนถึงขั้นเสียชีวิตได

Process









กิจกรรมที่โรงพยาบาลควรดําเนินการเพื่อปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด
ประกอบดวย
 การกําหนดนโยบายในการปองกันและการลดความเสีย
่ งตอการติดเชือ้ ทีต่ าํ แหนงผาตัด
 การจัดทําแนวปฏิบต
ั ใิ นการปองกันการติดเชือ้ ทีต่ าํ แหนงผาตัดตามหลักฐานเชิงประจักษ
และเผยแพรใหบุคลากรที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
 การพัฒนาระบบเฝาระวังการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดทั้งขณะผูปวยอยูโรงพยาบาล
และการเฝาระวังหลังจําหนายใหมปี ระสิทธิภาพ เฝาระวังการเกิดการติดเชือ้ ทีผ่ วิ หนัง
และเนื้อเยื่อชั้นตื้นหลังผาตัดที่ไมไดใสอวัยวะเทียมเปนเวลา 30 วัน การติดเชื้อลึก
ถึงชั้นเนื้อเยือพังผืดหรือกลามเนื้อ จะติดตาม 30 หรือ 90 วัน แลวแตชนิดของการ
ผาตัด (อางอิง CDC) ในกรณีทใี่ สอวัยวะเทียมติดตามนาน 90 วัน และรายงานขอมูล
อุบัติการณการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดแกผูที่เกี่ยวของ
 การกํ า หนดแนวทางการให ย าปฏิ ชี ว นะเพื่ อ ป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ที่ ตํ า แหน ง ผ า ตั ด
ตามหลักฐานเชิงประจักษ ควรใหยาปฏิชีวนะกอนการผาตัดเพื่อปองกันการติดเชื้อ
โดยเฉพาะการผ า ตั ด ใหญ (major surgery) ซึ่ ง ระยะเวลาให ย าปฏิ ชี ว นะที่ มี
ขอมูลสนับสนุนวาปองกันการติดเชื้อไดดีคือกอนผาตัด 30-60 นาที โดยขึ้นอยูกับ
pharmacokinetic ของยาแตละชนิดที่จะมีระดับ therapeutic level ใน tissue
ที่สามารถกําจัดเชื้อได อยางไรก็ตามการจะกําหนดวาใหกอนผาตัดชวงเวลาใดควร
ตกลงกันในทีมเพื่อสอดคลองกับบริบท สวนการใหหลังผาตัดไมมีประโยชนในการ
ปองกันการติดเชือ้ กรณีผปู ว ยมีการติดเชือ้ อยูแ ลวและมีการใชยาปฏิชวี นะก็ใหยาเดิม
ไปตามปกติสําหรับการรักษาการติดเชื้อนั้น แตหากยาที่ใชไมครอบคลุมเชื้อที่ผิวหนัง
ก็อาจพิจารณาใหยาเพิ่มเติมได
 การกําหนดแนวปฏิบต
ั ใิ นการทําใหเครือ่ งมือผาตัดปราศจากเชือ้ ประเมินประสิทธิภาพ
กระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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การกําหนดแนวปฏิบัติการทําความสะอาดและการทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ประเมินระบบการไหลเวียนอากาศในหองผาตัด
การประเมินการปฏิบัติของบุคลากรตามแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ และ
ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดโดยใช
ขอมูลจากการเฝาระวังการติดเชื้อตามปญหาหรือความเสี่ยงของการติดเชื้อของ
โรงพยาบาล
การใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดและความสําคัญในการ
ปองกันการติดเชื้อ ตั้งแตแรกรับเขาปฏิบัติงานและฟนฟูความรูทุกป
การใหความรูผูปวยที่จะไดรับการผาตัดและญาติเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ
ที่ตําแหนงผาตัดตามความจําเปน

Training

ใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด
ครอบคลุมตลอดกระบวนการของการผาตัด

Monitoring








Pitfall
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การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษในการปองกันการติดเชือ้ ทีต่ าํ แหนง
ผาตัดของบุคลากรตลอดกระบวนการของการผาตัด
อุบัติการณการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัด
โรงพยาบาลยังไมมีแนวปฏิบัติในการปองกันการติดเชื้อที่ตําแหนงผาตัดตามหลักฐาน
เชิงประจักษ
เครือ่ งมือผาตัดมีไมเพียงพอ ทําใหตอ งเรงรีบในการทําใหเครือ่ งมือผาตัดปราศจากเชือ้
หรือไมทําตามมาตรฐาน
หองผาตัดไมไดมาตรฐาน ไมเปน positive pressure มีความชื้น มีเชื้อรา ไมมีการ
ประเมินระบบการถายเทอากาศ (air change per hour) โดยผูเชี่ยวชาญ พบสัตว
พาหะนําโรคและแมลงในหองผาตัด สถานที่เก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อไมเหมาะสม
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มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.1 ระบบการปองกันและควบคุม
การติดเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ (4) องคกรกําหนดนโยบาย
และเกณฑปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อเปนลายลักษณอักษรครอบคลุม,
ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอที่ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ข. การผาตัด (3) และ (5)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

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

Definition

การส ง เสริ ม การฟ  น ตั ว หลั ง ผ า ตั ด หมายถึ ง การที่ ที ม งานสหสาขา (multidisciplinary team) นําขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ (evidencebased) มาทําใหผูปวยที่มารับการผาตัดอยูในสภาวะที่พรอม (optimal condition)
เพื่อใหไดรับการดูแลที่เหมาะสมที่สุด (the most appropriate care) ตามศักยภาพ
และทรัพยากรที่มีอยู เริ่มตั้งแตกอนผาตัด ระหวางผาตัด และหลังผาตัด โดยใหความ
สําคัญของการมีสวนรวมของผูปวยและญาติ

Goal

1) ลดภาวะแทรกซอนหลังผาตัด 2) ลดระยะเวลาอยูโ รงพยาบาล (hospital stay)
3) เพิม่ คุณภาพชีวติ (quality of life) ของผูป ว ยหลังผาตัด 4) สรางการมีสว นรวมของทีม
ผูใหการรักษา ผูปวย และญาติ
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Why

เนื่องจากภาวะแทรกซอนสวนมากสามารถปองกันได การเตรียมการผาตัดที่ดี
สามารถลดระยะเวลาการอยูโ รงพยาบาล โดยไมลดทอนคุณภาพการรักษา การดูแลผูป ว ย
ผาตัดเปนความรวมมือกันระหวางผูใหการรักษา ผูปวยและญาติ ทําใหทุกฝายเกิดความ
ตระหนักถึงการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี

Process

การสงเสริมการฟนตัวหลังผาตัด เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ระยะกอนผาตัด
1.1. ใหความรูและคําแนะนํากอนผาตัด ควรครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
1.1.1. ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
1.1.2. วิธีการผาตัด ผลกระทบ และความเสี่ยงที่อาจไดรับจากการผาตัด
1.1.3. การใหยาระงับความรูสึก และผลกระทบที่เกิดจากการใหยา
1.1.4. การปฏิบัติตัวหลังผาตัด ไดแก การหายใจ การไอ และการลุกจากเตียง
โดยเร็ว
1.1.5. วิธีการระงับปวดหลังผาตัด ฯลฯ
1.2 ประเมินและแกไขภาวะทุพโภชนาการกอนผาตัด โดยใชเครือ่ งมือ เชน nutrition
triage หรือ nutrition alert form
1.3 งดนํ้าและอาหารตามแนวปฏิบัติ (guidelines) ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แหงประเทศไทย
1.4 ใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อ เมื่อมีขอบงชี้ อางอิงตาม S1.2
1.5 ควรประเมินความเสี่ยงของการเกิด VTE ในผูปวยแตละราย
2. ระหวางการผาตัด
2.1 ใหยาปองกันภาวะคลื่นไสอาเจียนหลังผาตัด ตามแนวปฏิบัติ (guidelines)
ของอเมริกา
2.2 ไมใสทอระบายหรือสายสวนโดยไมจําเปน
2.3 ใหสารนํ้าและเกลือแรเทาที่จําเปน เพื่อใหเกิดความสมดุล
2.4 ปองกันไมใหเกิดภาวะอุณหภูมิกายตํ่า (hypothermia)
3. หลังการผาตัด
3.1 ประเมินและควบคุมอาการปวดอยางเหมาะสม
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3.2 พิจารณาใหนาํ้ และอาหารทางปากโดยเร็ว ถาไมมขี อ หาม เชน สัญญาณชีพไมคงที่
มีความเสี่ยงตอการสําลัก มีภาวะทองอืด
3.3 ใหการรักษาอาการคลื่นไสอาเจียน (ถามี)
3.4 กระตุนและชวยใหผูปวยลุกจากเตียงโดยเร็ว
3.5 ถอดทอระบายหรือสายสวนออก เมื่อไมมีขอบงชี้หรือไมมีความจําเปน
3.6 ใหคําแนะนํากอนกลับบาน เกี่ยวกับอาการสําคัญของภาวะแทรกซอน ชองทาง
การติดตอสื่อสารเพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติม หรืออาการสําคัญที่ควรกลับมา
พบแพทยกอนวันนัด
3.7 ประเมินการปฏิบัติและผลลัพธอยางตอเนื่อง

Training

ควรใหความรูแกผูใหการรักษา ผูปวยและญาติ เกี่ยวกับการสงเสริมการฟนตัว
หลังผาตัด เพื่อใหเกิดความตระหนักและนําไปใชอยางสมํ่าเสมอ

Monitoring

1. ติดตามวามีการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการฟนตัวหลังการผาตัดของทีมงานสหสาขา
หรือไม อยางไร
2. ติดตามผลลัพธที่เกิดจากการสงเสริมการฟนตัวหลังผาตัดวาเปนอยางไร โดยอาจ
ติดตามผลจากสิ่งตอไปนี้
2.1 ภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด
2.2 ระยะเวลาอยูโรงพยาบาลหลังการผาตัด (post-op hospital stay)
2.3 การผาตัดซํ้าโดยไมไดวางแผนไวกอน ภายใน 30 วัน
2.4 การกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลซํ้า (ดวยสาเหตุเดียวกัน) ภายใน 30 วัน
2.5 อัตราตาย ภายใน 30 วัน

Pitfall
















ขาดความรวมมือระหวางทีมสหสาขาผูใหการรักษา
ไมเปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ไมตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินภาวะทุพโภชนาการ หรือประเมินแลว
ใหการรักษาไมเหมาะสม
ขาดการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลื่นไสอาเจียนหลังผาตัด
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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ใหสารนํ้าไมสมดุล เชน ใหสารนํ้าเกินในขณะผาตัด
ไมใหคําแนะนําเรื่องภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดกอนกลับบาน

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.1 ระบบการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อ (IC.1) ก. ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (4), ตอนที่ III หมวดที่ 4
หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ก. การระงับความรูส กึ (1), (2) และ (3) ข. การผาตัด
(1), (2), (3), (5) และ (7) ค.อาหารและโภชนบําบัด (2) จ. การจัดการความปวด (3),
หมวดที่ 6 การดูแลตอเนื่อง (COC) (4)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

S 1.4: Venous Thromboembolism (VTE) Prophylaxis

Definition

VTE หมายถึง ภาวะการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดํา ซึ่งถาอยูสวนลึกของขา
(deep vein thrombosis; DVT) และอยูบริเวณเหนือขอเขาขึ้นไป (proximal DVT)
จะมีโอกาสเกิดการอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism; PE) อยางเฉียบพลัน

Goal

20

ปองกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําของขา (deep vein thrombosis)
และภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism; PE) ในผูปวยศัลยกรรม
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Why

การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําของขาและมีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
เปนภาวะแทรกซอนที่ฉับพลันและรุนแรง มีระดับความรุนแรงตั้งแตนอยไปหามาก
ทําใหเกิดพยาธิสภาพที่แตกตางกัน อาจจะทําใหผูปวยเสียชีวิตถึงแมจะไดรับการรักษา
ทําใหผูปวยมีอัตราตายสูง แตถาผูดูแลรักษาตระหนักถึงปญหานี้และมีการประเมินปจจัย
เสีย่ งอยางเปนระบบ โดยนํามาตรการปองกันมาใชอยางเหมาะสมจะสามารถลดปญหานีไ้ ด

Process

1. การประเมิน ในผูป ว ยศัลยกรรมทุกรายทีร่ บั ไวในโรงพยาบาล ตองประเมินปจจัยเสีย่ ง
ตอการเกิด VTE ไดแก
1.1. ขอมูลของผูปวย (demographic data) เชน อายุ เพศ ฯลฯ
1.2. มีประวัติหรือประวัติครอบครัว เคยเปน VTE มากอน
1.3. มีประวัติเคยเปนมะเร็งที่ใดที่หนึ่งหรือกําลังเปนอยู
1.4. ไดรับฮอรโมนอยางตอเนื่อง
1.5. มีการบาดเจ็บของหลอดเลือด (major vascular injuries) เชน กระดูกเชิงกราน
แตกหัก (pelvic fracture)
1.6. นอนนานเกิน 4 วันหลังผาตัด (delayed ambulation)
ฯลฯ
นอกจากประเมินความเสี่ยงดังกลาวนี้แลว สําหรับโรงพยาบาลที่มีความพรอม
อาจจะใช Caprini Risk Assessment Model for VTE
2. การปองกัน มีมาตรการในผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยง ดังนี้
2.1. ใหคาํ แนะนํากับผูป ว ยใหออกกําลังขอเทา (foot ankle exercise, ankle pump)
2.2. การลุกจากเตียงโดยเร็ว (early ambulation)
2.3. mechanical prophylaxis ไดแก สวมถุง graduated compression stockings
(GCS) หรือสวม intermittent pneumatic compression devices (IPCD)
ถาโรงพยาบาลมีอุปกรณนี้ และผูปวยไมมีขอหาม เชน severe peripheral
arterial disease, congestive heart failure (CHF), acute superficial
venous thrombosis
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2.4. Pharmacological Prophylaxis ในกรณีทตี่ อ งใชยาปองกัน VTE เชน aspirin,
heparin, หรือยาอื่น ๆ จําเปนตองประเมินภาวะเลือดออกผิดปกติกอนเสมอ
โดยปฏิบัติตามหลักฐานทางวิชาการ หรือตามคําแนะนําขององคกรวิชาชีพ
หลังผาตัดมีการเฝาระวังอาการของ DVT เชน อาการปวด/บวมของขา ควรมี
การตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุ ถาอาการดังกลาว
เกิดจาก DVT ที่ตําแหนงเหนือหัวเขา ตองรีบใหการดูแลรักษาอยางเหมาะสม
เพื่อลดการเกิด pulmonary embolism

Training








ใหความรูและทบทวนภาวะ VTE แกผูรวมงาน
เมื่อมีกรณีการเกิด VTE ตองจัดใหมีการทบทวนและอภิปรายรวมกัน

Monitoring

ควรมีการติดตามดังตอไปนี้
1. มีการประเมินโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ในผูปวยที่มีความเสี่ยงทุกราย
2. เนนการซักประวัติปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ
3. นํามาตรการปองกันที่เหมาะสมมาใช
4. เก็บขอมูลผูป ว ยหลังผาตัดทีม่ ขี าบวม และใหการวินจิ ฉัยวาเปน proximal DVT
(สูงกวาหัวเขา)
5. เก็บขอมูลผูป ว ยหลังผาตัดทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาเปน PE โดยการทํา computed
tomography angiography (CTA) เพื่อหาปจจัยของการเกิด

Pitfall








การขาดความตระหนักของผูปฏิบัติงานในเรื่องนี้ ถึงแมจะมีขอมูลเชิงประจักษ
ประเทศไทยควรมีขอมูล VTE ในระดับชาติเพื่อใชในการเปรียบเทียบและศึกษา
แนวทางดําเนินการ

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)
ข. การผาตัด (1)
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

S 2: Safe Anesthesia

Definition

ความปลอดภัยในการใหยาระงับความรูสึกแกผูปวย หมายถึง การมีอัตรา
การเสียชีวิตและภาวะแทรกซอนที่อาจเกี่ยวของกับการใหยาระงับความรูสึกในอัตราตํ่า
และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนที่อาจปองกันได

Goal

Why

เพื่อใหผูปวยไดรับการระงับความรูสึกโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่
เหมาะสม มีกระบวนการการใหยาระงับความรูสึกตามมาตรฐานวิชาชีพ ดวยเครื่องมือ
และอุปกรณทางการแพทยที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับการผาตัดโดยปลอดภัย ลดอัตรา
เสียชีวิตและภาวะแทรกซอน
จากงานวิจัยสหสถาบัน THAI Study (2005) โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แหงประเทศไทย ซึ่งพบอัตราเสียชีวิตของผูปวยผาตัดที่ไดการระงับความรูสึกภายใน
24 ชั่วโมง 28:10000 ลดลงเปน 14:10000 (งานวิจัย PAAd Thai Study 2015) และ
การลดลงของภาวะแทรกซอนทางวิสัญญี ซึ่งสวนใหญยังเปนภาวะแทรกซอนทางระบบ
หายใจ โดยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทยไดใชแนวทาง International Standard for a Safe
Practice of Anesthesia 2010 (จากความรวมมือขององคการอนามัยโลก World Health
Organization และ World Federation of Societies of Anesthesiologists)
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Process

การใหยาระงับความรูสึกประกอบดวย
1. บุคลากรที่สามารถใหการระงับความรูสึก ไดแก
1.1. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา จากแพทยสภา
1.2. ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาล
ในกํากับของรัฐ หรือสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
1.3. พยาบาลที่ไดรับประกาศนียบัตรการศึกษา หรือการอบรมในหลักสูตรวิสัญญี
พยาบาล โดยปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกํากับของรัฐ หรือสถานพยาบาล
ของสภากาชาดไทย (เฉพาะการระงับความรูสึกแบบทั่วไป)
โดยจํานวนบุคลากรที่บริการตองมีความเพียงพอตอจํานวนผูมารับการระงับ
ความรูส กึ ทุกประเภท ทัง้ การระงับความรูส กึ ทัง้ แบบ moderate sedation และ
deep sedation ตลอดจนการเคลือ่ นยายผูป ว ยไปยังหนวยดูแลหลังผาตัด หรือ
หอผูปวยวิกฤต
2. กระบวนการทํางาน ขั้นตอนในการระงับความรูสึก
กอนทําการระงับความรูสึก ผูปวยจําเปนตอง (1) ไดรับการประเมินสภาวะ
กอนการระงับความรูสึก (pre-anesthetic evaluation) (2) จําแนกผูปวยตามเกณฑ
ของสมาคมวิสญ
ั ญีแพทยอเมริกา (American Society of Anesthesiologists Physical
Status) เพื่อวางแผนการระงับความรูสึก และจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเหมาะสม
(3) ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการระงับความรูสึก การปฏิบัติตนหลังการระงับความรูสึก และ
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น (สามารถยกเวนไดในกรณีฉุกเฉิน) (4) มีการบันทึกใน
เวชระเบียนของผูป ว ย (5) anesthetic consent form และ (6) ตรวจสอบความพรอม
ของอุปกรณ เครื่องมือ และยาที่จําเปน
ระหวางการระงับความรูสึก ตองมีการเฝาระวัง และการบันทึกที่เหมาะสม
ตามแนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย และตองประเมิน
ผูปวยกอนการเคลื่อนยาย
หลังการระงับความรูสึก ผูปวยในระยะนี้อาจยังมีผลจากยาระงับความรูสึก
โดยเฉพาะระบบประสาทสวนกลาง และยาหยอนกลามเนื้อที่อาจหลงเหลืออยู ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และเครื่องมือที่จําเปนในระหวาง
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การเคลื่อนยาย นอกจากนี้ยังตองมีการสงตอขอมูลที่สําคัญใหผูที่ดูแลผูปวย สามารถดูแล
ไดอยางตอเนื่อง
การดูแลผูป ว ยหลังการระงับความรูส กึ ในหองพักฟน (post-anesthetic care)
เปนเวลาที่ไมตํ่ากวา 1 ชั่วโมง โดยมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 หรือบุคลากรที่ไดรับ
การฝ ก อบรมเรื่ อ งการดู แ ลผู  ป  ว ยหลั ง การระงั บ ความรู  สึ ก ของแต ล ะสถานพยาบาล
ตองมีการเฝาระวังและการบันทึกที่เหมาะสม และ หรือกอนการสงตอผูปวยจาก post
anesthetic care unit ควรมี post-anesthesia recovery scoring system ควรมี
score ที่ถึงเกณฑ
3. มีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยที่เหมาะสม ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
4. มีแนวทางการจัดการเมือ่ เกิดภาวะไมพงึ ประสงค เพือ่ ไมใหนาํ ไปสูผ ลลัพธไมพงึ ประสงค
หรือลดความรุนแรงของภาวะไมพงึ ประสงค ไดแก ควรตัง้ สติระงับความตกใจ การขอ
ความชวยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได การสื่อสารที่ดีกับทีมศัลยแพทยทันที งดการ
วิจารณโดยไมทราบสาเหตุแนชัดวาเหตุไมพึงประสงคเกิดจากสาเหตุใด เรียบเรียง
เหตุการณและไมบันทึกเหตุการณในลักษณะขัดแยง สื่อสารเพื่อทําความเขาใจที่ดี
กับญาติเปนทีม รายงานผูจัดการความเสี่ยง และผูบังคับบัญชา รวมทั้งการติดตาม
ดูแลผูปวยอยางใกลชิด

Training

1. วิสญ
ั ญีแพทย/แพทย ตองมีการอบรมเพิม่ พูนความรูเ ฉพาะทางวิสญ
ั ญีวทิ ยา อยางนอย
20 ชั่วโมงตอ 5 ป
2. วิสัญญีพยาบาล ตองมีการอบรมเพิ่มพูนความรูเฉพาะดานวิสัญญีวิทยา อยางนอย
15 ชัว่ โมงตอ 5 ป หรือตองมีการปฏิบตั กิ ารใหยาระงับความรูส กึ ไมนอ ยกวา 50 ราย
ตอป

Monitoring

1. กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานอยางชัดเจน
2. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เฉพาะเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งในแงของอุบตั กิ ารณ หรือความรุนแรง
3. มีกิจกรรมรายงานขอมูลเหตุไมพึงประสงค หรือภาวะแทรกซอนเปนประจํา เพื่อหา
แนวทางปองกันและลดความรุนแรง
4. บุคลากรควรมีการศึกษาฝกอบรมความรูและทักษะอยางตอเนื่อง
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Pitfall

1. บุคลากรควรมีจํานวนเหมาะสมกับงานของหนวยงานวิสัญญี ประกอบดวยการใหยา
ระงับความรูส กึ การประเมินเตรียมผูป ว ย และใหขอ มูลผูป ว ยในระยะกอนใหยาระงับ
ความรูสึก ตลอดจนการดูแลระยะหลังการใหยาระงับความรูสึก
2. การจัดหาทรัพยากร ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
ไดแก การเฝาระวังดวย pulse oximeter ทุกราย การเฝาระวังระดับคารบอนไดออกไซด
ในลมหายใจออกดวย capnometer ในผูป ว ยไดยาระงับความรูส กึ แบบทัง้ ตัวทีใ่ สทอ
หายใจ นอกจากนี้ควรพัฒนาใหมีการจัดหาเครื่องชวยในการใสทอหายใจกรณีใสทอ
หายใจยาก ควรจัดหาเครือ่ งอัลตราซาวนสาํ หรับชวยในหัตถการตางๆ การติดฉลากยา
ทางวิสัญญีใชระบบสีตามแนวทางของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
เพื่อปองกัน และลดความรุนแรงของภาวะแทรกซอนของการใหยาผิดพลาด อยางไร
ก็ตามกอนบริหารยาตองอานชื่อยาที่ระบุไวบนฉลากยาเสมอ
3. ควรจัดตั้งหองพักฟน (post anesthesia care unit: PACU) มีหลักฐานวาชวยลด
ภาวะแทรกซอนหลังการใหยาระงับความรูส กึ ได สถานพยาบาลทีม่ ขี นาดและทรัพยากร
เพียงพอจึงควรจัดตั้งหองพักฟน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
4. หากมีอุปสรรคเกี่ยวกับการจําหนายผูปวยออกจากหองพักฟนภายหลังระยะเวลา
1 ชั่วโมง ควรมีการจําหนายดวยระบบ scoring ที่เหมาะสม หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. นอกจากมาตรฐานและแนวทางของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยแลว
ยังมีแนวทางปฏิบตั ซิ งึ่ อาจแตกตางกันในบางประเทศขึน้ กับบริบทของสถานพยาบาล
ในแตละประเทศ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในเรื่องเดียวกันของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตางสาขาก็อาจมีความแตกตางกัน
6. เนื่องจากการบริการวิสัญญีเปนวิชาชีพเวชกรรม ผูใหยาระงับความรูสึกจึงตอง
รับการศึกษาตอเนือ่ ง เพือ่ ดํารงความเปนผูเ ชีย่ วชาญหรือชํานาญการ การรวมประชุม
วิชาการ หรือเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีจึงมีความจําเปน

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)
ก. การระงับความรูสึก
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

S 3: Safe Operating Room
S 3.1: Safe Environment

Definition

สิ่งแวดลอมในหองผาตัดที่เปนผลจากนโยบายและการปฏิบัติที่ทําใหมั่นใจวามีความ
ปลอดภัย ไมเกิดอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่

Goal

Why

ผูป ว ยและเจาหนาทีป่ ลอดภัยจากสิง่ แวดลอมในหองผาตัด ทัง้ ดานกายภาพ (mechanical
risk) เคมีและชีวภาพ (chemical and biological risk)
สิ่งแวดลอมภายในหองผาตัดอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูปวยและเจาหนาที่
เชน อุณหภูมิ ความชืน้ มีผลตอการติดเชือ้ จึงตองใหความสําคัญกับการจัดการสิง่ แวดลอม
ในหองผาตัดในเรื่องโครงสราง (structure) และระบบระบายอากาศ (ventilation)

Process

1. วางระบบโครงสรางในหองผาตัดใหเกิดความปลอดภัย
1.1 การแบงเขต การกําหนดพื้นที่ในการทํางาน เปนไปตามมาตรฐานการทํางาน
ในหองผาตัด
1.2 มีระบบระบายอากาศ มีการกรองอากาศ และการหมุนเวียนอากาศในหองผาตัด
20 air change per hour (ACH)
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1.3 ใช ร ะบบไฟฟ า ที่ มี ส ายดิ น และมี ร ะบบไฟฟ า สํ า รองฉุ ก เฉิ น และตรวจสอบ
ใหพรอมใชอยูเสมอ
1.4 มี pipeline system ซึ่งประกอบดวย oxygen, nitrous oxide, vacuum
ซึ่งสายสงและ hose เปน medical grade
1.5 มีการควบคุมอุณหภูมทิ ี่ 22-24 °C เพือ่ ลดปจจัยเสีย่ งในการเกิด hypothermia
และควบคุมความชื้นสัมพัทธ ใหอยูในชวง 50 - 60%
1.6 มีเครื่องดับเพลิงในตําแหนงที่เหมาะสม
1.7 เตียงและโคมไฟผาตัดตามแบบมาตรฐานใชในการผาตัดทุกหองที่ใชงานผาตัด
2. มีระบบการตรวจสอบและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในหองผาตัด
อยางสมํ่าเสมอ
3. มีการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน
4. การทําความสะอาดพื้นผิวในหองผาตัด กอนผาตัด ระหวางการผาตัดแตละราย และ
หลังผาตัด ตามแนวปฏิบตั ขิ องหนวยงาน หรือตามแนวปฏิบตั ขิ อง The Association
of periOperative Registered Nurses (AORN)
5. การใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิดเชน เครื่องจี้ไฟฟา ตองปฏิบัติตามคูมือของผูผลิต หรือ
แนวปฏิบัติของหนวยงาน
6. สรางสิ่งแวดลอมในการดูแล (environment of care) โดยการประเมินปจจัยเสี่ยงที่
มีผลตอการดูแล เชน การปองกันการติดเชือ้ คุณภาพอากาศ สัญญาณรบกวน เปนตน
7. มีการควบคุมการใชเสียงในหองผาตัด เชน เสียงจากโทรศัพท การพูดคุยเรื่องที่
ไมเกี่ยวของขณะปฏิบัติงาน
8. มีการประเมินและตรวจสอบผูปวยถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหไดรับอันตรายจาก
สิ่งแวดลอม เชน การแพสารเคมี เปนตน
9. ถามีการใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีการถายทอดพลังงาน (energy transfer device)
เชน เครื่องถายภาพรังสี (X-ray), เลเซอร (laser), อัลตราซาวด (ultrasound)
ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของหนวยงานในทุกระยะของการทําผาตัด
10. มีการจํากัดบุคลากรเขาออกในหองผาตัดขณะผาตัด

Training

1. มีการจัดอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหบุคลากรใหม และทุกครั้งเมื่อมีการ
ติดตั้งเครื่องใหม
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2. บุคลากรทุกคนควรไดรบั การอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยของผูป ว ย (patient safety)
3. บุคลากรทุกคนควรไดรับการอบรมการซอมรับอัคคีภัย

Monitoring

1. เฝาระวังไมใหเกิดเหตุการณไมพงึ ประสงคทเี่ กิดจากสิง่ แวดลอมในหองผาตัด ถาเกิดขึน้
หรือมีแนวโนมโอกาสเกิดใหมีการรายงานอุบัติการณ การวิเคราะหหาสาเหตุและ
กําหนดแนวทางการแกปญหา และบันทึกอยางเปนระบบ
2. ตรวจสอบอุปกรณเครือ่ งใชตา งๆ และสิง่ แวดลอมอืน่ ๆ อยางสมํา่ เสมอตามแนวปฏิบตั ิ
ของหนวยงาน

Pitfall

1. การปรับอุณหภูมิในหองผาตัดตามความตองการของทีมผูใหบริการ โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบตอผูปวย
2. การใชพัดลมในหองผาตัด อาจทําใหเชื้อโรค และฝุนละอองฟุงกระจาย
3. ถาบุคลากรไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยางเครงครัด ทําใหเกิดเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคได

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันการติดเชือ้
(IC2) ก. การปองกันการติดเชือ้ ทัว่ ไป (2), ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ
(PCD.3) ข. การผาตัด (5)

Reference

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

Definition



Goal

การปฏิบัติเพื่อใหเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยปลอดภัยตอการนําไปใชกับผูปวย
 เครื่องมือ (instrument) ไดแก เครื่องมือที่ใชในการผาตัด
 อุ ป กรณ (device) ได แ ก อุ ป กรณ ที่ จ ะสอดใส เข า ไปในร า งกายหรื อ ใช กั บ ร า งกาย
ของผูปวยระหวางกระบวนการผาตัด เชน สายสวนตางๆ รวมถึง energy transfer
device เชน เครื่องจี้ไฟฟา เลเซอร เปนตน
มีระบบการดูแลเครือ่ งมือและอุปกรณทางการแพทยทกุ ชนิดใหใชไดอยางปลอดภัย รวมทัง้
ไดรับการทําลายเชื้อหรือทําใหปราศจากเชื้อดวยกระบวนการที่ถูกตองตามมาตรฐาน

Why

การผาตัดตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัย การนํามาใช
อยางถูกตองตามแนวปฏิบัติโดยมีระบบการดูแลที่เหมาะสม ยอมปองกันเหตุการณ
ไมพงึ ประสงคทอี่ าจเกิดขึน้ ในขณะผาตัด หรือระยะหลังผาตัด รวมถึงการทําลายเชือ้
และการทําใหปราศจากเชื้อเปนกระบวนการสําคัญในการปองกันการติดเชื้อจากการ
ผาตัด เครือ่ งมือแพทยและอุปกรณทใี่ ชกบั ผูป ว ยจํานวนมากตองมีการนํากลับมาใชซาํ้
ดังนัน้ หากกระบวนการทําลายเชือ้ หรือทําใหปราศจากเชือ้ ไมมปี ระสิทธิภาพ อาจสงผล
ใหผูปวยติดเชื้อจากเครื่องมือแพทยหรืออุปกรณตางๆ เหลานั้น ซึ่งอาจรุนแรงจนถึง
ขั้นสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได

Process


30

การปฏิบัติในการใชและการดูแลอุปกรณที่สงพลังงาน (energy-generating
devices) มีดังนี้
1. การใชอุปกรณที่ที่สงพลังงาน เพื่อการผาตัดทุกชนิด ตองปฏิบัติตามคูมือ คําแนะนํา
ของผูผลิต หรือ แนวปฏิบัติของหนวยงานตามชนิดของอุปกรณนั้นๆ รวมถึงมีแนว
ปฏิบัติในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนา
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2. การใชอุปกรณที่ใชรังสีตองมีมาตรการการลดการสัมผัสรังสีของผูปวยและบุคลากร
โดยมีอุปกรณปองกันรังสีที่ไดมาตรฐานและอยูในสภาพสมบูรณ รวมทั้งระมัดระวัง
เปนพิเศษกับผูที่ตั้งครรภ
3. การใชเลเซอรตองมีโปรแกรมความปลอดภัย บุคลากรตองตองปฏิบัติตามบทบาท
ของตนอยางชัดเจน
4. การใชเครื่องจี้ไฟฟา ตองระมัดระวังในการปองกันปจจัยเสี่ยงจากผูปวยที่มีผลตอ
การใช โดยเฉพาะผูปวยที่มีอุปกรณไฟฟาฝงในรางกาย (เชน pace maker) และ
ในการผาตัดแบบ minimal invasive surgery และบันทึกขอมูลทุกครั้งที่มีการใช
5. มีระบบการดูแลรักษา อุปกรณที่สงพลังงานใหอยูในสภาพสมบูรณและพรอมใช
6. ตองบันทึกการใชอุปกรณที่สงพลังงาน ทุกครั้งตามแบบบันทึกของหนวยงาน
7. มีการบันทึกรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น รวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ
และวางมาตรการปองกันเพื่อนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด
 
การปฏิบัติในการทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําให
ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานที่เกี่ยวของและคําแนะนําในการจัดการเครื่องมือและ
อุปกรณผาตัดของผูผลิต (instruction for use: IFU ) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพและ
มีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ
2. เลือกวิธีการทําลายเชื้อหรือการทําใหปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณผาตัด
ตามหลัก spaulding classification
3. ปฏิบัติตามวิธีปฎิบัติและคําแนะนําของผูผลิต (IFU) ในการทําความสะอาด ทําลาย
เชื้อและทําใหเครื่องมือและอุปกรณผาตัดปราศจากเชื้อ รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติ
ของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ
4. ใหความรูบุคลากรผูใชเครื่องมือแพทยในการขจัดสิ่งที่ปนเปอนบนเครื่องมือและ
อุปกรณทางแพทยออกใหมากทีส่ ดุ ณ จุดใชงาน (point of use) และบรรจุเครือ่ งมือ
และอุปกรณผาตัดที่ใชแลวในภาชนะที่มิดชิด เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อและ
ปองกันเครื่องมือชํารุดขณะเคลื่อนยาย
5. ตรวจสอบและปรับปรุงนํ้าที่ใชในกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อใหมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอ
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6. ตรวจสอบความสะอาดและความพรอมในการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณผาตัด
กอนการบรรจุหีบหอ
7. เลือกใชวัสดุในการหีบหอใหเหมาะสมกับวิธีการทําใหปราศจากเชื้อและลักษณะของ
เครื่องมือและอุปกรณผาตัดตามมาตรฐาน และควบคุมนํ้าหนักของหอเครื่องมือและ
อุปกรณผาตัดไมใหเกิน 11.35 กิโลกรัม (25 ปอนด) เพื่อปองกันปญหาหอเปยกชื้น
8. เครือ่ งมือและอุปกรณผา ตัดทีท่ นความรอนและความชืน้ สูงไดใชวธิ กี ารทําใหปราศจาก
เชื้อดวยไอนํ้าหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือแพทย
9. จัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณผา ตัดใหเพียงพอ โดยหลีกเลีย่ งวิธกี ารทําใหเครือ่ งมือและ
อุปกรณผาตัดปราศจากเชื้อดวยวิธี immediate use steam sterilization (IUSS)
10. ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า ให เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ผ  า ตั ด ปราศจากเชื้ อ
ดวยตัวชี้วัดทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ ตามมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะอวัยวะเทียม (implant) ตองตรวจสอบดวยตัวชี้วัดทางชีวภาพทุกครั้ง
11. บันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อการทวนสอบในกรณีที่ผูปวยเกิดการ
ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของการติดเชื้อ และเพื่อเรียกเครื่องมือและอุปกรณผาตัด
กลับคืน (recall) กรณีเกิดความลมเหลวในกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ
12. ตรวจสอบสภาพของหีบหอเครื่องมือและอุปกรณผาตัดใหครบถวนสมบูรณ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดทางเคมีภายนอกและภายใน กอนนําเครื่องมือและอุปกรณผาตัดไปใช
13. จัดเก็บหีบหอเครื่องมือแพทยปราศจากเชื้อในบริเวณเก็บเครื่องมือและอุปกรณผาตัด
ปราศจากเชือ้ ทีเ่ หมาะสมตามประเภทของเครือ่ งมือและอุปกรณนนั้ โดยคํานึงถึงหลัก
First in First out (FIFO)

Training

1. ฝกอบรมบุคลากรเกีย่ วกับการทําลายเชือ้ และการทําใหปราศจากเชือ้ อยางนอยปละครัง้
และอบรมเพิ่มเติมเมื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีการนําเครื่องมือและ
อุปกรณผา ตัดชนิดใหมมาใช และประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านเปนประจําทุกป
2. ปฐมนิเทศบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใหมเกีย่ วกับการทําลายเชือ้ และการทําใหปราศจากเชือ้
3. ฝกอบรมบุคลากรเกีย่ วกับการใชอปุ กรณทสี่ ง พลังงาน (energy-generating devices)
แตละชนิด เมื่อมีอุปกรณใหม หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่การทํางาน
ที่เกี่ยวของกับอุปกรณนั้นๆ
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Monitoring








ประเมินและติดตามประสิทธิภาพการทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําให
ปราศจากเชื้ออยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตที่จุดใชงานจนสิ้นสุดกระบวนการผาตัด
บํารุงรักษาอุปกรณที่สงพลังงานใหอยูในสภาพที่สมบูรณและพรอมใช

Pitfall

1. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการแบงกลุม เครือ่ งมือแพทยตามหลัก spaulding
classification นําเครื่องมือแพทยในกลุม critical items เชน rigid endoscope
เครื่องมือผาตัดตา แชในนํ้ายาทําลายเชื้อแทนการนําไปทําใหปราศจากเชื้อ
2. บุคลากรไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต ในเรื่องของการทําความสะอาดและ
การทําใหปราศจากเชื้อ
3. ขาดการบันทึกและการวิเคราะหผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาด
การทําใหปราศจากเชื้ออยางเปนระบบและตอเนื่อง
4. ขาดแนวปฏิ บัติและขอตกลงรวมกั นในการนํ า เครื่ อ งมื อ แพทยที่ ร ะบุ ให ใชเ พี ย ง
ครั้งเดียวทิ้ง (single use medical devices) กลับมาใชซํ้า
5. ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการเครื่องมือที่ยืมจากภายนอกเพื่อใหมั่นใจ
วาสะอาดและปราศจากเชื้อ1
6. บุคลากรที่เกี่ยวของไมศึกษาขอมูลในเรื่อง การจัดเตรียม การบํารุงรักษา และการใช
งานเครื่องมือและอุปกรณผาตัดตางๆ จากเอกสารคําแนะนําการใชงานของบริษัท
ผูผลิต
7. หนวยงานที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลไมมีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ผาตัดตางๆ ที่ใชในกระบวนการทําความสะอาดและทําใหปราศจากเชื้อ
8. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการทําใหปราศจาก
เชื้อ
9. บุคลากรไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต หรือแนวปฏิบัติของหนวยงานในการใช
อุปกรณที่สงพลังงาน รวมถึงขาดบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในการดูแล
อุปกรณที่สงพลังงาน
10. ขาดความระมัดระวังในการใชอุปกรณที่สงพลังงาน หรือขาดการประเมินปจจัยเสี่ยง
ของผูปวยตอการใชอุปกรณนั้นๆ อุปกรณที่สงพลังงาน
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มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 3 หัวขอ 3.2 เครือ่ งมือและระบบสาธารณูปโภค
(ENV.2) ก. เครื่องมือ (2), หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปฏิบัติเพื่อปองกันการติดเชื้อ (IC2)
ก.การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (1)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

S 3.3: Safe Surgical Care Process

Definition

เปนกระบวนการดูแลรักษาผูปวยที่มารับการผาตัดหรือหัตถการอื่นๆ ครอบคลุมตั้งแต
การเตรียมผูปวยใหพรอมกอนผาตัด การดูแลใหปลอดภัยระหวางผาตัดและหลังผาตัด

Goal
Why

34

ผูปวยไดรับความปลอดภัยจากกระบวนการผาตัด
มีรายงานจากทั่วโลกพบวา ครึ่งหนึ่งของเหตุการณไมพึงประสงคในโรงพยาบาลเกี่ยวของ
กับการดูแลทางศัลยกรรม และที่สําคัญเกือบครึ่งหนึ่งของเหตุการณเหลานั้นสามารถ
ปองกันได ซึ่งทําใหเกิดปญหาคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาล
นานขึน้ รวมทัง้ ทําใหเกิดปญหาการฟองรองตามมา สําหรับประเทศไทยถึงแมจะไมมสี ถิติ
ใหเห็นชัดเจนแตยังมีขาวใหไดยินอยูเสมอ เชน การคงคางของเครื่องมือหรือผาซับโลหิต
ในแผลผาตัด การผาตัดผิดขาง หรือ การไดรับบาดเจ็บจากการใชเครื่องจี้ไฟฟา เปนตน
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ดังนั้นการดูแลผูปวยตลอดทุกระยะของการผาตัดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยปองกัน
เหตุการณไมพึงประสงคเหลานี้ได

Process

กระบวนการดูแลรักษาผูปวยที่มารับการผาตัด ตองทําอยางตอเนื่องครอบคลุมทุกระยะ
การผาตัด ตั้งแต กอน ระหวางและหลังผาตัด ดังนี้
กอนผาตัด
1. เตรียมความพรอมดานรางกายโดย
1.1 ประเมินภาวะสุขภาพดานรางกายผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการผาตัดเพื่อ
แกไขและปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังผาตัดตามมาตรฐาน JCI
และ AORN
1.2 ตรวจสอบความพร อ มของสภาพร า งกายทั่ ว ไปที่ อ าจเสี่ ย งต อ การเกิ ด
เหตุการณไมพึงประสงคในหองผาตัด เชน ขอจํากัดการเคลื่อนไหว
2. เตรียมความพรอมดานจิตใจผูป ว ยเพือ่ ลดความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลของการผาตัด
การฟนฟูและการดําเนินชีวิตหลังผาตัด
3. ตรวจสอบและทวนสอบความถูกตองของเอกสารแสดงความยินยอม การระบุชอื่
นามสกุล ชนิดการผาตัด และตําแหนงที่ผาตัด ใหถูกตองตามมาตรฐานของ
WHO Surgical Safety Checklist (2009)
4. สงตอขอมูลผูปวยใหกับผูดูแลในระยะผาตัดโดยใชหลักการ ISBAR
ระหวางผาตัด
1. เตรียมความพรอมใชของเครื่องมือ อุปกรณทุกชนิดที่ใชในผูปวยแตละราย เชน
เครื่องจี้ไฟฟา เครื่องเลเซอร เปนตน และใชใหถูกตองตามคูมือที่ผูผลิตกําหนด
2. เตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการผาตัดแตละชนิด ไดแก
2.1 จัดทาเพื่อการผาตัดใหถูกตองตามหลัก body alignment และถูกตอง
ตามเทคนิค/ ขั้นตอนการจัดทาแตละชนิด โดยใชอุปกรณที่เหมาะสม
ในการจัดทาแตละชนิด และระมัดระวังตําแหนงทีม่ กี ารกดทับ เพือ่ ปองกัน
การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เสนประสาท และแผลกดทับ
2.2 เตรียมผิวหนังผูปวยกอนผาตัดโดยคํานึงถึงนํ้ายาและขั้นตอนการเตรียม
ผิวหนังตามมาตรฐานของ AORN
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3.

4.

5.
6.

7.

2.3 ประเมิ น ป จ จั ย เสี่ ย งและป อ งกั น การเกิ ด deep vein thrombosis
โดยปฏิบัติตาม S1.4 และ AORN
ปองกันความผิดพลาดจากการผาตัดดวยการปฏิบตั ติ าม WHO Surgical Safety
Checklist (S 1.1) โดย
3.1 Sign in กอนใหยาระงับความรูสึก
3.2 Time out กอนลงมีดผาตัด
3.3 Sign out เมื่อเสร็จผาตัด กอนเคลื่อนยายออกจากหองผาตัด
ตรวจนับผาซับ เครื่องมือผาตัดและของมีคม ตาม WHO Guidelines for Safe
Surgery หรือ ตาม guideline for prevention of retained surgical items
ของ AORN
เก็บและสง specimens ตามแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ดูแลผูปวยโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิผูปวย เชน การใหขอมูล
การรักษาความลับ การไมเปดเผยรางกายเกินความจําเปน การเคารพในเอกสิทธิ์
ผูปวย เปนตน
สงตอขอมูลผูป ว ยใหกบั ทีมผูด แู ลหลังผาตัดโดยใชหลักการ ISBAR ในการสือ่ สาร
สงตอขอมูล และมีระบบ discharge planning หากผูป ว ยกลับบาน หรือ มีระบบ
การสงตอไปยังหนวยงานอื่น

หลังผาตัด
1. ใชหลัก early warning signs ในการประเมินและเฝาระวังผูปวยหลังผาตัด
เพื่อปองกันอันตรายจากภาวะแทรกซอน ดวยตัวชี้วัด 6 อยางคือ respiratory
rate, oxygen saturation, temperature, systolic blood pressure, pulse
rate และ level of consciousness
2. บันทึกขอมูลที่สําคัญตามระบบบันทึกขอมูลของหนวยงาน

Training
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การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผูปวยศัลยกรรม (perioperative care)
การอบรมความรูใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของทาง
ศัลยกรรม
การอบรมการใชเครื่องมือ/อุปกรณเกี่ยวกับการผาตัด
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Monitoring












Pitfalls




















กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานใหชัดเจน
สรางแนวปฏิบัติ สําหรับ procedures ที่สําคัญหรือที่มีความเสี่ยง
เฝาระวังการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค โดยการเก็บรวมรวมขอมูลใหเปนระบบ
เพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนวทางปองกันอยางเปนรูปธรรม โดยมีการรายงาน
อุบัติการณที่สําคัญ เชน การไมปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดูแลผูปวยที่มารับ
การผาตัด การเลื่อนการผาตัดที่ไมเรงดวนจากสาเหตุความไมพรอมหรือการประเมิน
ไมครบถวนของทีม การเปดเผยความลับของผูปวย หรือกระทําอื่นใด โดยไมคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิผูปวย เปนตน

การสื่อสารภายในทีมที่ไมมีประสิทธิภาพ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย
บุคลากรใชความเคยชินในการทํางาน ไมยึดตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติอยาง
เครงครัด หรือขาดความรูและทักษะที่สําคัญในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงคได
การประเมินและตรวจสอบขอมูลที่สําคัญของผูปวยอยางเรงรีบ อาจทําใหเกิดความ
ผิดพลาดของขอมูล
การปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมคาํ นึงถึงสิทธิผปู ว ยและไมเคารพเอกสิทธิข์ องผูป ว ย อาจนํามา
ซึ่งการฟองรองได
การสง specimens ทีผ่ ดิ พลาดสงผลตอความผิดพลาดในการวินจิ ฉัยและการรักษาได

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II-2.1 การกํากับดูแลวิชาชีพดานการพยาบาล (PFG.1)
ขอ ข.ปฏิบัติการพยาบาล ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)
ข. การผาตัด
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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I: Infection Prevention and Control
I1

Hand Hygiene

I2

Prevention of Healthcare - Associated Infection
I 2.1

Catheter- Associated Urinary Tract Infection
(CAUTI) Prevention

I 2.2

Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Prevention

I 2.3

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

I3

Isolation Precautions

I4

Prevention and Control Spread of MultidrugResistant Organisms (MDRO)
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I 1: Hand Hygiene

Definition

การปฎิบัติเพื่อลดจํานวนเชื้อจุลชีพที่อยูบนมือโดยการถูมือดวยแอลกอฮอล หรือ
ลางมือดวยสบูหรือสบูผสมนํ้ายาทําลายเชื้อ (WHO)

Goal

Why

บุคลากรทําความสะอาดมืออยางถูกตองและเปนนิสัยเมื่อทําการตรวจหรือรักษา
พยาบาลผูปวย
การแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาลสวนใหญเกิดจากการสัมผัสทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยเฉพาะจากมือของบุคลากรผูใ หการรักษาพยาบาลผูป ว ย ทําใหเกิดการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล การทําความสะอาดมืออยางถูกวิธีเปนวิธีการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
ในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการติดเชื้อของผูปวยในโรงพยาบาล
รวมทั้งลดโอกาสที่บุคลากรจะติดเชื้อจากผูปวย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล

Process

โรงพยาบาลควรดําเนินการเพือ่ ใหบคุ ลากรตระหนักถึงความสําคัญและมีการปฏิบตั ิ
ในการทําความสะอาดมืออยางถูกตองและเปนนิสัย โดยอาจดําเนินการตามยุทธศาสตร
ขององคการอนามัยโลก ดังนี้
1) สรางระบบที่เอื้ออํานวยใหบุคลากรทําความสะอาดมือไดโดยสะดวก เชน
สนับสนุนอุปกรณที่จําเปนในการทําความสะอาดมืออยางเพียงพอ
2) ใหความรูก บั บุคลากรเรือ่ งการทําความสะอาดมือ และมีการฝกปฏิบตั ใิ หเขาใจ
และถูกตอง
3) มีระบบประเมินและติดตามการปฏิบัติของบุคลากรในการทําความสะอาดมือ
และให ข  อ มู ล ย อ นกลั บ อั ต ราการทํ า ความสะอาดมื อ ทั้ ง ในภาพรวมของ
หนวยงานและการแจงรายบุคคล
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4) จัดทําแผนปายเชิญชวน/เตือน/ใหความรูเรื่องการทําความสะอาดมือติดไว
ในสถานพยาบาล
5) สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร เชน ผูน าํ องคกรปฏิบตั ใิ หเปนตัวอยาง
การยอมรับการตักเตือนจากเพื่อนรวมงาน ใหความรูแกผูปวยและญาติเพื่อ
ทําความสะอาดมือและมีสว นรวมในการกระตุน บุคลากรใหทาํ ความสะอาดมือ
เชนกัน

Training








ฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใหบคุ ลากรมีความรูเ รือ่ งความสําคัญของการทําความสะอาดมือ
ขอบงชี้ของการทําความสะอาดมือ (5 moments for hand hygiene) ไดแก
กอนการสัมผัสผูปวย กอนทําหัตถการปลอดเชื้อรวมทั้งการผสมยาสําหรับใหทาง
หลอดเลือด หลังสัมผัสสารคัดหลั่งจากรางกาย (body fluid) ของผูปวย หลังสัมผัส
ผูป ว ย และหลังสัมผัสสิง่ แวดลอมรอบตัวผูป ว ย และวิธกี ารทําความสะอาดมือทีถ่ กู ตอง
ฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานการปองกันการติดเชื้อและตัวแทนหอผูปวยใหสามารถ
ทําการเฝาสํารวจพฤติกรรมและอัตราการทําความสะอาดมือไดอยางถูกตอง

Monitoring












Pitfall
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อัตราการทําความสะอาดมืออยางถูกตอง ตามขอบงชี้ของการทําความสะอาดมือ
อัตราการใชสบูและนํ้ายาลางมือที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบหลัก
อุบัติการณไมลางมือ/ลางมือไมเหมาะสม ตามขอบงชี้ของการทําความสะอาดมือ
บุคลากรมีการปฏิบตั ใิ นการทําความสะอาดมือนอย เนือ่ งจากขาดสิง่ อํานวยความสะดวก
มีภาระงานมาก
บุคลากรไมทําความสะอาดมือกอนสวมถุงมือ และหลังจากถอดถุงมือแลว
ถุงมือชนิดผสมแปง อาจทําใหไมสะดวกตอการทําความสะอาดมือดวยนํา้ ยาแอลกอฮอล
อาจมีการจํากัดงบประมาณสําหรับการจัดซือ้ นํา้ ยาทําความสะอาดมือ สบู และกระดาษ
เช็ดมือเพราะตองการประหยัด

à»‡ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2561

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (1)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

I 2: Prevention of Healthcare - Associated Infection
I 2.1: Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) Prevention

Definition

การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่มีการคาสายสวนปสสาวะมาแลว
ไมนอ ยกวา 2 วัน โดยในวันทีเ่ ริม่ มีอาการหรือการตรวจพบทีน่ าํ ไปสูก ารวินจิ ฉัยการติดเชือ้
ผูปวยยังคงคาสายสวนอยูหรือถอดสายสวนออกไปแลวไมเกิน 1 วัน

Goal
Why

ปองกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนปสสาวะ
การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ เปนการติดเชื้อที่พบบอย แตจํานวนไมนอย
เปนการติดเชือ้ ทีไ่ มมอี าการ จึงเปนทีม่ าของการใชยาตานแบคทีเรียทีม่ ากเกินความจําเปน
ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย เปนตนตอของเชื้อดื้อยา และเปนแหลงเก็บเชื้อดื้อยา ผูปวย
จํานวนหนึ่งจะมีอาการของการติดเชื้อ (symptomatic urinary tract infection) ซึ่งจะ
มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนหลายอยางตามมา
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Process

1. โรงพยาบาลจัดใหมีระบบการเฝาระวังการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะในผูปวย
ที่มีการคาสายสวน
2. กําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ สี่ าํ คัญคือ คาสายสวนปสสาวะเมือ่ มีความจําเปนตามขอบงชี้
ตอไปนี้เทานั้น
2.1 มีปสสาวะคางอยางเฉียบพลันหรือมีการอุดตันในทางเดินปสสาวะ
2.2 ไดรับการผาตัดทางเดินปสสาวะ
2.3 การผาตัดที่ใชเวลานาน
2.4 ขณะผาตัดไดรับสารนํ้าปริมาณมาก หรือไดรับยาขับปสสาวะ
2.5 มีความจําเปนตองประเมินปริมาณปสสาวะระหวางผาตัด
2.6 ผูปวยที่อยูในระยะวิกฤตที่ตองประเมินปริมาณปสสาวะอยางถูกตอง
2.7 เพื่อสงเสริมการหายของแผลเปดหรือแผลผาตัดตกแตงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
ในกรณีผูปวยกลั้นปสสาวะไมได
2.8 ผูปวยที่ถูกยึดตรึงใหอยูกับที่ เชน กระดูกสะโพกหัก multiple traumatic
injuries
3. สําหรับผูปวยที่ตองชวยระบายปสสาวะในระยะสั้นควรหลีกเลี่ยงการสวนคาสายสวน
ปสสาวะโดยใชการสวนปสสาวะเปนครั้งคราว (intermittent catheterization)
สําหรับผูปวยเพศชายพิจารณาใช condom แทน
4. ผูใสสายสวนปสสาวะตองไดรับการฝกอบรมและมีทักษะเพียงพอ ลางมือใหสะอาด
กอนใสสายสวนใช aseptic technique ทีถ่ กู ตอง ทําความสะอาด urethral meatus
ดวย sterile normal saline ใชสารหลอลื่นที่เหมาะสมแบบใชครั้งเดียว
5. เมื่อคาสายสวนปสสาวะแลวจะตองระมัดระวังในเรื่องการอุดกั้นสายสวน และการ
ปนเปอ นเชือ้ จากภายนอก โดยพยายามใหเปนระบบปดและผูด แู ลตองทําความสะอาด
มืออยางถูกตองกอนและหลังปฏิบัติการใดๆ กับระบบระบายปสสาวะทางสายสวน
ตลอดจนประเมินความจําเปนที่จะตองใสสายสวนปสสาวะตอไปเปนระยะๆ และ
ถอดสายสวนปสสาวะออกเร็วที่สุด
6. ถาตองการเก็บปสสาวะเพื่อสงตรวจ ใหเก็บตัวอยางปสสาวะจากชองที่ออกแบบ
ไวเฉพาะ (sampling port)
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Training

โรงพยาบาลควรฝกอบรมบุคลากรเรื่องวิธีการสวนปสสาวะ การคาสายสวน
ปสสาวะ การทําความสะอาดมือ และการดูแลระบบระบายปสสาวะทีใ่ ชสายสวนปสสาวะ
และถุงเก็บปสสาวะ

Monitoring








การปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดขึ้น
อุบัติการณการเกิดการติดเชื้อจากการคาสายสวนปสสาวะ (CAUTI)

Pitfall

1. มีการคาสายสวนโดยไมจําเปน หรือคาไวนานเกินความจําเปน
2. การดูแลสายสวนอาจไมทั่วถึง ปสสาวะอาจระบายไมดีโดยไมไดรับการแกไข

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (4)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

I 2.2: Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Prevention

Definition

ภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในผูปวยที่มีการใชเครื่องชวยหายใจมาแลว
ไมนอยกวา 2 วัน โดยในวันที่เริ่มมีอาการหรือการตรวจพบที่นําไปสูการวินิจฉัยภาวะนี้
ผูปวยยังคงใชเครื่องชวยหายใจอยูหรือยุติการใชไปแลวไมเกิน 1 วัน
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018

45

Goal
Why

ปองกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ
ปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจเปนการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ที่พบมากเปนลําดับตน สงผลกระทบรุนแรงตอผูปวย ทําใหผูปวยตองอยูโรงพยาบาล
นานขึ้น ตองเสียคาใชจายในการรักษาการติดเชื้อจํานวนมาก เชื้อกอโรคสวนใหญเปนเชื้อ
ดือ้ ยาหลายขนานทําใหผปู ว ยทีเ่ กิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั การใชเครือ่ งชวยหายใจมีโอกาส
เสียชีวิตสูง

Process

กิจกรรมทีโ่ รงพยาบาลควรดําเนินการเพือ่ ปองกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั การใช
เครื่องชวยหายใจ ประกอบดวย
1. การจัดทําแนวปฏิบตั ใิ นการปองกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั การใชเครือ่ งชวยหายใจ
โดยอางอิงจากแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน
2. ใหขอมูลแกบุคลากรเกี่ยวของ เรื่องระบาดวิทยา ผลกระทบและการปฏิบัติ
ในการปองกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั การใชเครือ่ งชวยหายใจ โดยแนวทางปฏิบตั ิ
ทีส่ าํ คัญคือ การจัดทานอนผูป ว ย การดูดเสมหะ การทําความสะอาดปากและฟน
การใหอาหารทางสายยาง การทําลายเชื้ออุปกรณเครื่องชวยหายใจ การใหยา
คลายกลามเนื้อและยานอนหลับเทาที่จําเปน
3. มีแนวทางการเฝาระวังปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ
4. มีการพัฒนากระบวนการในการสงเสริมและระบบในการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการสําคัญในการปองกันปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ
อยางเครงครัดและตอเนื่อง ประกอบดวย
4.1 พิจารณาใช non-invasive positive pressure ventilation ในผูปวย
กอนใชเครือ่ งชวยหายใจ และหากใชเครือ่ งชวยหายใจ ควรกําหนดแนวทาง
การหยาเครือ่ งชวยหายใจและการประเมินความพรอมในการหยาเครือ่ งชวย
หายใจของผูปวยทุกวัน
4.2 กําหนดแนวทางการให sedative ในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
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4.3 สนับสนุนอุปกรณทจี่ าํ เปน เพือ่ ใหบคุ ลากรสามารถปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ไิ ด
อาทิ เชน เครือ่ งวัด cuff pressure ถุงสําหรับบรรจุอาหารทีใ่ หทางสายยาง
อุปกรณในการทําความสะอาดปากและฟนที่มีคุณภาพ
4.4 จัดทานอนผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ใหนอนศีรษะสูง 30-45 องศา
ในกรณีไมมีขอหามทางการแพทย
4.5 ปองกันทอชวยหายใจเคลื่อน เลื่อนหลุดและการใสทอชวยหายใจซํ้า
4.6 ทําลายเชื้ออุปกรณเครื่องชวยหายใจดวยวิธีการที่ถูกตองตามมาตรฐาน
4.7 ทําความสะอาดชองปากของผูป ว ยอยางนอยวันละสามครัง้ และพิจารณาใช
0.12-2% chlorhexidine เช็ดในชองปาก หากผูป ว ยไมมอี าการระคายเคือง
จาก chlorhexidine

Training








ใหความรูบุคลากรผูใหการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจทั้งแพทยและพยาบาล
เกีย่ วกับระบาดวิทยาของการติดเชือ้ ผลกระทบและการปองกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ
กับการใชเครื่องชวยหายใจ
นิเทศและใหคาํ แนะนําแกบคุ ลากรขณะปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะบุคลากรใหมและบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญที่ตองใหการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ

Monitoring












Pitfall








ประเมินการปฏิบัติของบุคลากรตามมาตรการสําคัญในการปองกันปอดอักเสบที่
สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจเปนระยะ ประกอบดวย การจัดทานอนผูปวย
การดูดเสมหะ การทําความสะอาดปากและฟน การใหอาหารทางสายยาง การทําลาย
เชื้ออุปกรณเครื่องชวยหายใจขณะใชงาน
ประเมินประสิทธิภาพการเฝาระวังปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ
อุบัติการณการเกิด VAP
บุคลากรขาดความรูท ที่ นั สมัยในการปองกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั การใชเครือ่ งชวย
หายใจตามหลักฐานเชิงประจักษ
บุคลากรขาดความชํานาญในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
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เครื่ องชวยหายใจจํ านวนมากที่ใช ในโรงพยาบาลเป นชนิ ด pressure-control
ventilator ซึ่ ง ระบบท อ ทางเดิ น หายใจไม ไ ด เ ป น ระบบป ด และมั ก มี ห ยดนํ้ า
(condensate) คาอยูในสายมากกวาเครื่องชวยหายใจแบบ volume control
อาจจะมีผลตออัตราการติดเชื้อที่สูงกวา เปนประเด็นที่ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (4)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

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

Definition

การติดเชื้อในเลือดที่ไดรับการยืนยันดวยการตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวย
ที่มีการใชสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง หรือสายสวนหลอดเลือดที่สะดือ (สําหรับเด็ก
ทารกแรกเกิด) มาแลวเปนเวลาอยางนอย 2 วัน โดยในวันทีเ่ ริม่ มีอาการหรือการตรวจพบ
ที่นําไปสูการวินิจฉัยภาวะนี้ ยังคงใชสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลางอยูหรือยุติการใช
ไปแลวไมเกิน 1 วัน

Goal
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Why

การใชสายสวนหลอดเลือดดําเพือ่ ใหสารนํา้ เลือด หรือสารอาหาร ทัง้ ในลักษณะ
ของการใหผานทางหลอดเลือดดําสวนปลาย และหลอดเลือดดําสวนกลาง เปนสิ่งที่มี
การปฏิบตั กิ นั เปนประจําในโรงพยาบาล การติดเชือ้ เปนภาวะแทรกซอนทีส่ าํ คัญเนือ่ งจาก
สวนใหญเชือ้ มักเขาสูก ระแสเลือดโดยตรง จึงมีผลกระทบตอผลลัพธการรักษาเปนอยางมาก
นอกจากนี้ การใสสายสวนเปนหัตถการสะอาด และอุปกรณที่ใชตลอดจนกระบวนการ
ในการดูแลก็เปนกระบวนการทีส่ ะอาด ซึง่ ตางจากระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดิน
ปสสาวะ การปองกันการติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการใชสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง
จึงเปนสิ่งที่ปองกันได

Process

โรงพยาบาลจัดทําแนวทางการปองกันการติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการใชสาย
สวนหลอดเลือดดํา ทั้งชนิด central และ peripheral vein ครอบคลุมกระบวนการ
และประเด็นสําคัญ คือ
1. การเตรียมการกอนใสสายสวนหลอดเลือด ไดแก การเลือกตําแหนงหลอดเลือดดําทีม่ ี
ความเสี่ยงตํ่า (หลีกเลี่ยง femoral vein สําหรับ central line และหลอดเลือดดํา
ที่ขาสําหรับ peripheral line) การเตรียมอุปกรณใหพรอมใชเพื่อเอื้อตอการปฏิบัติ
ตามหลักการปลอดเชื้อ และการทําความสะอาดมือกอนการใสสายสวนหลอดเลือด
2. การใสสายสวนหลอดเลือด ทําความสะอาดผิวหนังดวย alcoholic chlorhexidine
solution สําหรับหลอดเลือดดําสวนกลาง ใหใชหลักของ maximal sterile barrier
และในการใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนปลาย อาจใชถุงมือสะอาดหรือถุงมือปลอด
เชื้อก็ไดแตหามสัมผัสบริเวณที่จะแทงเข็มอีกหลังจากเช็ดทําความสะอาดดวยนํ้ายา
ทําลายเชื้อแลว
3. การดูแลหลังการใสสายสวนหลอดเลือด หากสายสวนหลอดเลือดดํานั้นไดรับการใส
ในสถานการณฉกุ เฉิน ไมควรคาสายไวเกิน 48 ชัว่ โมง หากเปน central line ทีไ่ ดรบั
การใสดวยความเครงครัดตามหลักการปลอดเชื้อและ maximal sterile barrier
อาจใชตอไปได และตองทบทวนความจําเปนที่ตองมีสายสวนหลอดเลือดดําทุกชนิด
ทุกวัน และถอดออกทันทีที่ไมมีความจําเปนตองใช การดูแลในขณะที่คาสายสวนอยู
จะตองยึดหลักปลอดเชือ้ เชน การทําความสะอาดมือกอนปฏิบตั กิ ารใดๆ กับสายสวน
การเช็ดทําความสะอาดขอตออยางถูกตอง การทําความสะอาดผิวหนังดวย alcoholic
chlorhexidine ในระยะเวลาที่เหมาะสม เปนตน
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Training

ใหความรูแ ละฝกอบรมผูป ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกัน bloodstream
infection ครอบคลุมการเลือกตําแหนง เทคนิคการสอดใส ซึ่งควรมีผูที่ปฏิบัติไดดวย
ความชํานาญหลายๆ คนในหนวยงาน การประเมินตําแหนงทีส่ อดใส ขอบงชีท้ ตี่ อ งเปลีย่ น
dressing การบันทึก การ flush ที่เหมาะสม การเปลี่ยนขอบงชี้ในการถอดหรือเปลี่ยน
catheter

Monitoring












Pitfall












ประเมินประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติที่ใชโดยวัดอัตราการเกิด Central LineAssociated Bloodstream Infection (CLABSI) การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ติดตามตัววัดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอัตราการติดเชื้ออยางสมํ่าเสมอ
อุบตั กิ ารณการเกิด Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI)
อุบัติการณการเกิด suppurative thrombophlebitis (optional)
การใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง ยังมีการปฏิบัติโดยไมใชหลักการ maximal
sterile barrier
ผูปวยอาจมีขอจํากัดในดานตําแหนงหลอดเลือดที่เหมาะสมเพราะมีการใชสาย
สวนหลอดเลือดเปนเวลานานจนหาหลอดเลือดทีม่ สี ภาพดีไดยาก สวนหนึง่ คือการไมใช
central line เมือ่ ควรตองใช ในการใหสารนํา้ ทางหลอดเลือดดําสวนปลายจึงมีการใช
หลอดเลือดที่ขาคอนขางบอย เปนความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
มีการคาสายสวนหลอดเลือดไวนานเกินสมควร ไมมีการถอดออกแมไมไดใชแลว

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (4)
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

I 3: Isolation Precautions

Definition

การปฏิบัติเพื่อปองกันหรือยับยั้งการแพรกระจายของเชื้อกอโรคจากผูเปน
พาหะของโรค ผูปวยดวยโรคติดเชื้อ ผูมีอาการติดเชื้อ มาสูผูปวย ญาติ และบุคลากร
ในสถานพยาบาล

Goal
Why

ปองกันการแพรกระจายเชื้อกอโรคในโรงพยาบาล
เชื้อกอโรคสามารถแพรกระจายไดมากในโรงพยาบาล จากผูปวยสูผูปวย ผูปวย
สูบ คุ ลากรและบุคลากรสูผ ปู ว ย หากการดําเนินการของโรงพยาบาลในการปองกันการแพร
กระจายเชื้อไมมีประสิทธิภาพดีพอ บุคลากรขาดความรู ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามหลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อ อาจสงผลกระทบรุนแรงตอผูปวยและบุคลากร
ทําใหเกิดการระบาดของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล หากเกิดการแพรกระจายเชือ้ อุบตั ใิ หม
หรือเชื้อดื้อยาจะสงผลกระทบรุนแรงทําใหผูปวยและบุคลากรเกิดการติดเชื้อ และอาจ
ถึงเสียชีวิตได

Process

1. กําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ โดยการแยกผูปวย (isolation
precautions) และเผยแพรสอื่ สารใหบคุ ลากรทุกระดับรับทราบ เขาใจและปฏิบตั ไิ ด
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2. ใหความรูแ กบคุ ลากรทุกระดับ เกีย่ วกับหลักการปองกันการแพรกระจายเชือ้ ทีส่ าํ คัญ
ไดแก standard transmission-based precautions (contact, droplet, และ
airborne precautions) โดย หลักการสําคัญของการแยกผูปวยคือ
2.1 การปองกันแบบมาตรฐานสําหรับการดูแลผูป ว ยทุกราย (standard precautions)
คือ มาตรการที่บุคลากรปฏิบัติในการดูแลผูปวยทุกราย โดยถือวาผูปวยทุกราย
อาจเปนพาหะของโรคโดยไมคํานึงถึงการวินิจฉัยของโรคหรือภาวะติดเชื้อของ
ผูปวย มาตรการนี้ใชเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานที่คาดวาอาจจะตองสัมผัสกับเลือด
สารคัดหลั่ง แผล การปฏิบัติที่สําคัญ คือ การทําความสะอาดมือ การสวมใส
อุปกรณปองกัน เชน ถุงมือ แวนตาที่ออกแบบเพื่อปองกันเลือดหรือสารคัดหลั่ง
กระเด็นเขาตาได นอกจากนี้ ในการดูแลผูปวยที่มีอาการไอหรือสงสัยวาจะมีโรค
ติดเชื้อระบบหายใจ ก็ใหปฏิบัติตามหลักการของ respiratory hygiene and
cough etiquette
2.2 มาตรการสําหรับการดูแลผูปวยที่มีเชื้อที่แพรกระจายโดยการสัมผัส (ไมวาจะมี
อาการของการติดเชื้อหรือไมก็ตาม) เชน เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายขนาน
การปองกันการแพรกระจายเชื้อประกอบดวย
2.2.1 การจัดใหผูปวยอยูในพื้นที่เฉพาะซึ่งอาจจะเปนหองเตียงเดี่ยว หรือ
จัดพื้นที่ในหอผูปวยแยกไวตางหาก
2.2.2 บุ ค ลากรและญาติ ที่ เข า มาเยี่ ย มผู  ป  ว ย ให ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนคื อ
ทําความสะอาดมือ สวมเสื้อคลุมแขนยาว สวมถุงมือ จากนั้นจึงเขาเยี่ยม
ผูป ว ย เมือ่ เสร็จแลว ใหถอดถุงมือและเสือ้ คลุม ระมัดระวังการปนเปอ นมือ
และสวนของรางกาย แลวทําความสะอาดมืออีกครั้ง
2.2.3 การแยกของใชสวนตัวและอุปกรณการแพทยใชสําหรับผูปวยแตละราย
2.2.4 การทําความสะอาดสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ
2.2.5 การทําความสะอาดพื้นผิวดวยนํ้ายาทําลายเชื้อ เมื่อยายผูปวยออกไป
จากหองนั้น (terminal cleaning)
2.3 มาตรการสําหรับการดูแลผูปวยที่สงสัยหรือไดรับการวินิจฉัยเปนโรคติดเชื้อ
ที่แพรกระจายทางอากาศ (airborne precautions) ใชในกรณีที่ผูปวยไดรับ
การวินิจฉัยวา ติดเชื้อหรือสงสัยวาติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายเชื้อไดทาง
ละอองฝอยของนํ้ามูกนํ้าลายในอากาศ ซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กเทากับหรือ
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นอยกวา 5 ไมครอน เชน วัณโรค ซึ่งโรงพยาบาลควรจัดพื้นที่สําหรับผูปวย
เหลานีใ้ หเหมาะสม มีอากาศถายเทสะดวก หรืออยูใ นหอง infection isolation
room ทีม่ กี ารควบคุมใหมคี วามดันบรรยากาศเปนลบ บุคลากรตองสวมหนากาก
ชนิด N-95 เมื่อเขาไปใหการรักษาพยาบาลผูปวย และใหผูปวยสวมหนากาก
อนามัย (surgical mask) ไวตลอดเวลา
2.4 มาตรการดูแลผูปวยที่สงสัยหรือไดรับการวินิจฉัยเปนโรคติดเชื้อที่แพรกระจาย
ทางฝอยละอองขนาดใหญ (droplet precautions) ใชในกรณีทผี่ ปู ว ยติดเชือ้ หรือ
สงสัยวาติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายเชื้อไดทางละอองนํ้ามูกหรือนํ้าลายซึ่งมี
ขนาดใหญกวา 5 ไมครอน เชน ไขหวัด ไขกาฬหลังแอน (meningococcemia)
บุคลากรตองสวมหนากากอนามัย และทําความสะอาดมืออยางถูกตองในกระบวน
การรักษาพยาบาลผูปวย
3. สนับสนุนอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลที่จําเปน อุปกรณทําความสะอาดมือที่
เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจัดสถานที่ โครงสรางใหสามารถดูแลผูปวยเพื่อ
ป อ งกั น การแพร ก ระจายเชื้ อ ได อ ย า งเหมาะสมตามบริ บ ท และมี protective
environment สําหรับโรงพยาบาลที่ใหการรักษาผูปวยโรคมะเร็งที่อาจมีผูปวย
เม็ดเลือดขาวตํา่ เปนเวลานานๆ เชน ผูป ว ยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผูป ว ยทีไ่ ดรบั การปลูก
ถายไขกระดูก ควรจัดสรางหองแยกเฉพาะที่มีการควบคุมความสะอาดของอากาศ
ขาเขา ควบคุมความดันอากาศใหเปนบวกเทียบกับภายนอก และการจัดบริการ
อาหารพิเศษสําหรับผูปวยกลุมนี้

Training




จัดการอบรม ฝกปฏิบัติใหกับบุคลากรทุกคนเปนระยะตามความเหมาะสม ดังนี้
  ใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับหลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อตามหลักฐาน
เชิงประจักษ
  ฝ ก อบรมบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การป อ งกั น การแพร ก ระจาย
เชื้อแบบมาตรฐาน (standard precautions) การปองกันการแพรกระจาย
เชื้อจากการสัมผัส (contact precautions) การปองกันการแพรกระจาย
เชื้อจากฝอยละอองนํ้ามูกนํ้าลาย (droplet precautions) และการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions)
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ฝกปฏิบัติการสวมและการถอดอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล
ใหความรูและฝกการปฏิบัติแกบุคลากรผูรับผิดชอบการทําความสะอาดและ
การทําลายเชื้อสิ่งแวดลอมในหอผูปวย

Monitoring

โรงพยาบาลจัดระบบการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการแพร
กระจายเชื้อของบุคลากร ตามความเหมาะสม แตควรมีการกําหนดเปาหมายอัตราการ
ปฏิบัติถูกตองในหอผูปวยที่สําคัญ เชน หออภิบาล หนวยตรวจผูปวยนอกที่มีผูปวย
โรคติดเชื้อมาใชบริการเปนจํานวนมาก เปนตน

Pitfall

1. การใชหองแยกผิดประเภทเนื่องจากการออกแบบอาคารไมถูกตอง มีการใชหองแยก
ทีไ่ มไดควบคุมความดันบรรยากาศและทิศทางการไหลของอากาศ สําหรับผูป ว ยวัณโรค
และผูปวยภูมิตานทานตํ่า ซึ่งสงผลใหเชื้อวัณโรคแพรกระจายไดงายในกรณีแรก และ
ผูปวยภูมิตานทานตํ่าติดเชื้อไดงายในกรณีหลัง เพราะการระบายอากาศที่จํากัดและ
ไม เ หมาะสม นอกจากนี้ ยั ง ใช ห  อ งแยกนี้ สํ า หรั บ ผู  ป  ว ยที่ มี เชื้ อ ดื้ อ ยาหลายขนาน
(multidrug-resistant organisms) อี ก ด ว ยซึ่ ง หากผู  ป  ว ยรายต อ ไปเป น ผู  ที่ มี
ภูมิตานทานตํ่า จะกลายเปนความเสี่ยงทันที
2. ปญหาการสื่อสารของผูบริหาร ผูปฏิบัติ ผูปวย และญาติ ใหตระหนักในปญหาการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลและการมีสวนรวมใน isolation precautions และการใช
personal protective equipment
3. การสนั บ สนุ น ผู  ป ฏิ บั ติ แ ละการจั ด หาอุ ป กรณ ป  อ งกั น การแพร ก ระจายเชื้ อ และ
เครื่องมือแพทยใหเพียงพอ
4. ปญหาทางดานกฏหมายเกีย่ วกับโรคติดตอสามารถนํามาประยุกตใชโดยเฉพาะเกีย่ วกับ
การปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค ความปลอดภัยของผูปวย บุคลากร ญาติ และ
คาใชจาย
5. บุคลากรขาดความรูเกี่ยวกับหนทางการแพรกระจายเชื้อของโรค หรือเชื้อตางๆ
ขาดความรูที่ถูกตองในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
6. บริเวณหอผูปวยคับแคบ ผูปวยแออัด ไมสามารถจัดบริเวณสําหรับผูปวยติดเชื้อ
เปนสัดสวนโดยเฉพาะ
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มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชื้อทั่วไป (1)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

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

Definition

เชื้อดื้อยาหลายขนาน multidrug-resistant organisms (MDRO) คือ เชื้อที่ดื้อ
ตอยาตานแบคทีเรียอยางนอย 3 กลุมที่นํามาทดสอบ
เชื้อดื้อยาอยางกวางขวาง (extensively drug-resistant) คือ เชื้อที่ดื้อตอยา
ตานแบคทีเรียหลายขนานมากจนเหลือยาที่ยังมีฤทธตอเชื้อนั้นไมเกิน 2 ชนิด

Goal
Why

ปองกันการแพรกระจายของเชื้อดื้อยาในผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
การติดเชื้อดื้อยาเปนปญหาการติดเชื้อที่สําคัญในโรงพยาบาลทุกระดับและ
มีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทําใหการรักษามีความยุงยาก กอใหเกิดผลกระทบ
รุนแรงตอผูป ว ย ผูป ว ยทุกขทรมาน ตองอยูโ รงพยาบาลนานขึน้ เสียคาใชจา ยในการรักษา
สูงขึ้น ผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยามีโอกาสเสียชีวิตมากกวาผูปวยที่ติดเชื้อที่ไมดื้อยา กอใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข เชื้อกอโรคในปจจุบัน
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ดื้อยามากขึ้นจากเชื้อดื้อยาหลายขนาน (multidrug-resistant) เปนเชื้อดื้อยาอยาง
กวางขวาง (extensively drug-resistant) จนถึงดื้อยาตานจุลชีพทุกชนิด (total-drugresistant)

Process

กิจกรรมสําคัญที่โรงพยาบาลควรดําเนินการเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ
และการติดเชื้อดื้อยา ประกอบดวย
1. การสนับสนุนของผูบริหาร การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร การจัดตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ
ที่ จํ า เป น และการพั ฒ นาความรู  บุ ค ลากร การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานป อ งกั น
การติดเชื้อดื้อยา
2. การจัดทําแนวปฏิบตั ติ ามหลัก standard precautions และ contact precautions
เผยแพรแกทกุ หนวยงานทีใ่ หการดูแลผูป ว ย ใหความรูบ คุ ลากรผูป ว ยและญาติเกีย่ วกับ
แนวปฏิบัติในการปองกันการปนเปอนและแพรกระจายเชื้ออยางถูกตอง เชน การทํา
ความสะอาดมือ การสวมใสเสื้อคลุมและถุงมือ เปนตน
3. การเฝาระวังการติดเชื้อดื้อยาที่มีความสําคัญและสงผลกระทบรุนแรง กําหนดเกณฑ
การวินิจฉัยการติดเชื้อดื้อยาที่เปนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลและรายงานการติดเชื้อ
ดื้อยาแกผูบริหารและผูเกี่ยวของ คนหาการระบาดของเชื้อดื้อยา
4. การพัฒนาหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาใหสามารถวินิจฉัยเชื้อกอโรคและเชื้อดื้อยาได
อยางถูกตองและรวดเร็ว เพือ่ ใหสามารถวางแผนการรักษาผูป ว ยและปองกันการแพร
กระจายเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ หากโรงพยาบาลไมสามารถตรวจเพาะเชื้อไดเอง
ควรสรางระบบเครือขายรวมกับโรงพยาบาลทีม่ หี อ งปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทีอ่ ยูใ กลเคียง
หรือหองปฏิบัติการที่โรงพยาบาลใชบริการอยูใหไดผลการตรวจที่รวดเร็ว
5. กําหนดแนวทางการใชยาของโรงพยาบาล ไมใหมีการใชยาปฏิชีวนะเกินจําเปน
โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง ติดตามและประเมินผลการใชยาปฎิชีวนะ
ทั้งในระดับผูปวยแตละราย และในเชิงระบบบริการของโรงพยาบาล
6. การปองกันการแพรกระจายเชื้อ กําหนดมาตรการแยกผูปวยตามชนิดของเชื้อดื้อยา
และความรุนแรงของการระบาดของเชื้อ โดยมาตรการหลักคือ standard และ
contact precautions ในกรณีเชื้อดื้อยาที่เปนปญหารุนแรง ใหพิจารณาแยกผูปวย
เขาหองแยกหรือจัดบริเวณ (zoning, cohort) ใหผูปวยโดยเฉพาะ
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7. การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทําความสะอาดและทําลายเชื้อพื้นผิว
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบอย ใหความรูบุคลากรที่ทําหนาที่
ในการจัดการสิง่ แวดลอม สนับสนุนอุปกรณปอ งกันและอุปกรณในการทําความสะอาด
และทําลายเชื้อสิ่งแวดลอม
8. การยายผูปวยภายในโรงพยาบาล พัฒนาระบบรับและสงตอผูปวย ระบบการติดตอ
ประสานงานเพื่อใหหนวยงานทราบวาผูปวยติดเชื้อดื้อยา การสงตอผูปวยแจงให
หนวยงานที่รับผูปวยทราบลวงหนา เพื่อเตรียมการปองกันการแพรกระจายเชื้อ

Training
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Pitfall


















ใหความรูแกบุคลากรของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ contact precautions และ
การทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม การเก็บและนําสงสิ่งสงตรวจ
ใหความรูแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยูโรงพยาบาลและ
การทําความสะอาดมือ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาลและ
การแพรกระจายเชื้อสูชุมชน
การปฏิบัติตามหลัก contact precautions และการทําความสะอาดมือของ
บุคลากร
การทําความสะอาดและทําลายเชื้อสิ่งแวดลอม
การใหความรูแกผูปวยและญาติ
อัตราการพบเชื้อดื้อยาที่เปนปญหาสําคัญในโรงพยาบาลนั้น ๆ
โรงพยาบาลไมมหี อ งปฏิบตั กิ าร ไมไดใชประโยชนจากหองปฏิบตั กิ ารหรือเครือขาย
หรือคุณภาพหองปฏิบัติการยังไมไดมาตรฐานทั้งในแงจํานวนบุคลากรและวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนทําใหวินิจฉัยเชื้อกอโรคและการดื้อยาของเชื้อไดลาชา หรือ
คลาดเคลื่อน สงผลทั้งตอการรักษาและการปองกัน
การใชอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลมีขอจํากัด เนื่องจากอุปกรณปองกัน
รางกายสวนบุคคลมีไมครบทุกประเภทและมีไมเพียงพอ
การแยกผู  ป  ว ยที่ ติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากหอผู  ป  ว ยแออั ด
หองแยกในหอผูปวยมีไมเพียงพอ และพื้นที่จํากัด
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บุคลากรทําความสะอาดมือนอยกวาทีค่ วร อาจเนือ่ งจากมีอา งลางมือไมเพียงพอ
ผ า หรื อ กระดาษเช็ ด มื อ ไม พี ย งพอ แอลกอฮอล สํ า หรั บ ทํ า ความสะอาดมื อ
ไมเพียงพอหรือมีคุณภาพไมดี รวมทั้งการขาดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทําความสะอาดมือ
มีการใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางผูปวย
การใหความรูแ กผปู ว ยและญาติไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ ง
เนื่องจากญาติผูปวยมีจํานวนมากและบุคลากรมีภาระงานมาก
บุคลากรผูทําหนาที่จัดการสิ่งแวดลอมขาดความรูและมีการปฏิบัติไมถูกตอง

มาตรฐาน HA

การฏิบตั ติ ามแนวทางขางตน คือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 4 ขอ 4.2 ก. การปองกันการติดเชือ้ ทัว่ ไป (4),
หมวดที่ 6 ขอ 6.1 การกํากับดูแลการจัดการดานยา (5)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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M: Medication & Blood Safety
M1

Safe from Adverse Drug Events (ADE)

M 1.1

Safe from High Alert Drug

M 1.2

Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR)

M 1.3

Safe from Fatal Drug Interaction

M2

Safe from Medication Error

M 2.1

Look-Alike Sound-Alike Medication Names

M 2.2

Safe from Using Medication

M3

Medication Reconciliation

M4

Rational Drug Use (RDU)

M5

Blood Transfusion Safety
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M 1: Safe from Adverse Drug Events (ADE)
M 1.1: Safe from High Alert Drug

Definition

Adverse Drug Event (ADE): เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นระหวางการรักษา และ
ไดรับการประเมินแลววามีความสัมพันธกับการใชยา

High Alert Drugs คือ ยาที่ตองระมัดระวังสูงเพราะอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูปวย
อยางมีนัยสําคัญ เปนยาที่มีดัชนีการรักษาแคบหรือมีการออกฤทธิ์ที่เปนอันตราย เชน
ยาตานการแข็งตัวของเลือด และยารักษามะเร็ง เปนตน

Goal

Why

1. ลดความคลาดเคลือ่ นของยาความเสีย่ งสูงทีจ่ ะกอใหเกิดอันตรายรุนแรงหากถึงตัวผูป ว ย
2. ลดเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาความเสี่ยงสูง
1. พบเหตุการณไมพงึ ประสงคจากการใชยา High Alert Drugs เชน เกิดภาวะ bleeding
จากการใช warfarin หรือ heparin เกิดภาวะ phlebitis, hypersensitivity และ
extravasation เหตุจากการใชยาเคมีบําบัด หรือเกิดภาวะ hyperkalemia จาก
potassium chloride และภาวะ respiratory depression จาก narcotic drug
เปนตน
2. พบความคลาดเคลื่อนของการบริหารยา High Alert Drugs ซึ่งหากถึงตัวผูปวยหรือ
ติดตามไมดีอาจสงผลใหเกิดอันตรายจากการใชยา

Process



โรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ควรกําหนดรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
ยาที่ตองมีความระมัดระวังการใชสูง และมีแนวทางปฏิบัติที่มีการสื่อสารทําความเขาใจ
กับผูเกี่ยวของโดยมีการกํากับติดตามการใชยาอยางเหมาะสม เชน
1. วิธีการเพื่อปองกันอันตราย
  จั ด ทํ า ชุ ด คํ า สั่ ง , preprinted order forms, และ clinical pathways หรื อ
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protocols ซึง่ สะทอนวิธกี ารรักษาทีเ่ ปนมาตรฐานสําหรับผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หา สภาวะ
ของโรค หรือความตองการที่คลายคลึงกัน
  ลดความหลากหลายของการใช ย าที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง โดยการกํ า หนดมาตรฐาน
ความเขมขนและขนาดยาใหมีนอยที่สุดเทาที่จําเปน
  พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง anticoagulation services ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยพยาบาลหรื อ
เภสัชกร
  จัดใหมีขอความเตือนใจและขอมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตามการใชยาที่เหมาะสม
อยูในชุดคําสั่ง, protocols, และ flow sheets
  พิจารณาจัดทํา protocols สําหรับกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ผูสูงอายุ
2. วิธีการเพื่อคนหาความผิดพลั้งและอันตราย
  บรรจุ ข  อ ความเตื อ นใจและข อ มู ล เกี่ ย วกั บ parameter ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
การติดตามการใชยาในชุดคําสั่ง, protocols, และ flow sheet
  สรางความมั่นใจวาผูที่ตองการใชขอมูลผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ
ที่สําคัญ สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
  นําแนวทาง double-checks โดยอิสระแกกันไปใช เมื่อมีความเหมาะสม
3. วิธีการเพื่อบรรเทาอันตราย
  จัดทํา protocols อนุญาตใหมก
ี ารใชสารตานฤทธิ์ (reversal agents) โดยไมตอ ง
รอแพทย
  สรางความมั่นใจวามี antidotes และสารตานฤทธิ์ (reversal agents) พรอมใช
  มีแนวทางชวยชีวิต (rescue protocols)




















ตัวอยางที่ 1: Heparin
รายการยา

ปญหาที่พบ

กระบวนการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา

Heparin
1) การสั่งยาเปนสัดสวน 1. กําหนดมาตรฐานการเจือจางทั้งโรงพยาบาล
(5,000 unit/
(100:1) ทําใหมีการ
100 unit ตอสารละลาย 1 ml
1 ml)
เตรียมยาและบริหาร
ยาคลาดเคลื่อน
2) การคํานวนขนาดยา 2. กําหนดใหมีเครื่องมือคํานวณขนาด (dose)
คลาดเคลื่อน
เชน dosing charts สําหรับผูป ว ยทีม่ นี าํ้ หนัก
ตัวตางๆ
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ตัวอยางที่ 1: Heparin
รายการยา

ปญหาที่พบ

กระบวนการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา

3) ผู  ป  ว ยมี ภ าวะเลื อ ด 3. การสัง่ ยาใหใช unit ไมควรใช U ซีง่ จะทําให
ออกจากการใชรวม
มองเปนเลขศูนยได หลีกเลีย่ งการสัง่ ยาทีเ่ ปน
กับ low molecular
สัดสวน และสั่งยาความเขมขนมาตรฐานที่
weight heparin
โรงพยาบาลกําหนดไว ระบุขนาดยาทีต่ อ งการ
(LMWH)
ใหและอัตราเร็วการบริหารยาใหชัดเจน เชน
heparin 10,000 unit + สารละลาย 100 ml
IV drip 9cc/hr (18 unit/kg/hr)
4. ขนาดยาที่ใหขึ้นกับโรค ใหยาตามนํ้าหนัก
ผูป ว ย มีแนวทางการใหยาและปรับยา heparin
ตามภาวะผูป ว ย ตามทีโ่ รงพยาบาลกําหนด และ
ไมควรใหยาถา platelet < 100,000/mm3
ยกเวนกรณี keep arterial line หรือ central
line
5. การเตรียมยาใหไดตามความเขมขนมาตรฐาน
ทีโ่ รงพยาบาลกําหนด และบริหารยาผาน Infusion
pump และตรวจสอบเครือ่ ง infusion pump
สมํ่าเสมอ อยางนอยทุก 2 ชั่วโมง
6. การติดตามหลังใหยา กําหนดใหมีแนวทาง
การติดตาม aPTT, CBC, neuro sign ของ
ผูป ว ย ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และรายงาน
แพทยหากพบความผิดปกติ
7. antidote ไดแก protamine injection
(50mg/5ml) โดยให protamine ขนาด
1-1.5 mg ต อ heparin 100 unit เช น
หากผูปวยไดรับ heparin 4,800 unit ใช
protamine 48 mg
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ตัวอยางที่ 2: Inotropic drug, Dopamine injection, Dobutamine
injection, Norepinephrine injection
รายการยา

ปญหาที่พบ

inotropic drug 1. การสั่งยาเปนสัดสวน
(1:1, 2:1) ทําใหมี
dopamine
การเตรียมยาและ
injection
บริหารยาคลาดเคลื่อน
dobutamine
2. การสั่งยาทีไ่ มชัดเจน
injection
norepinephrine เชน dopamine
1:1 drip keep BP
injection
90/60 ทําใหมีความ
หลากหลายในการ
titrate ขนาดยา
ของแตละคน
บางสถานการณอาจ
สงผลใหเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงค
3. การใชตัวยอ DA, DB,
LP
4. ความเขมขนยาที่มี
หลากหลายเสี่ยงตอ
การจัด จาย และ
เตรียมยาคลาดเคลื่อน
5. เกิด gangrene จาก
การใชยา high dose
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กระบวนการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
1. การคัดเลือกรายการยาในบัญชียาควรมีเพียง
1 ความเขมขน
2. กําหนดมาตรฐานการเจือจางที่เหมือนกัน
ทั้งโรงพยาบาลและมีความเขมขนสูงสุด
สําหรับยาแตละรายการ
3. กําหนดใหมีเครื่องมือคํานวณขนาด (dose)
และการ titrate ตามนํ้าหนัก (dosing
charts) สําหรับผูปวยที่มีนํ้าหนักตัวตางๆ
4. การสั่งยาไมใชคํายอ ควรระบุขนาดยาที่
ตองการ ปริมาณสารละลาย ขนาดยาที่จะ
ใหเพิ่ม/ลดแตละครั้ง ระยะเวลาที่ใหติดตาม
และปรับขนาดยา BP หรือ MAP ที่ตองการ
รวมถึงกําหนด max dose/day เชน
dopamine 200mg + D5W 100ml IV
drip start 5 mcdrop/min titrate ครั้งละ
3 mcdrop/min ทุก 15 นาที keep BP>
90/60 mgHg
5. การเตรียมยาใหไดตามความเขมขนมาตรฐาน
ที่โรงพยาบาลกําหนด และบริหารยาโดยเลือก
large peripheral vein หรือ central line
โดยใหผาน infusion pump และตรวจสอบ
เครื่อง infusion pump สมํ่าเสมอ อยางนอย
ทุก 30 นาทีหรือทุกครั้งที่ปรับขนาดยา
หามหยุดใหยาทันทีตองคอยๆ ลดขนาดยา
ลงมาตามคําสั่งแพทย
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ตัวอยางที่ 2: Inotropic drug, Dopamine injection, Dobutamine
injection, Norepinephrine injection
รายการยา

ปญหาที่พบ

กระบวนการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
6. การติดตามหลังใหยา กําหนดใหมีแนวทาง
การติดตาม BP, HR, urine output,
extravasation, phelbitis ตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม และรายงานแพทยหากพบ
ความผิดปกติ

Training

ฝ ก อบรมผูปฏิ บัติงานทุก คน (แพทย พยาบาล เภสั ช กร) ให รู  จัก เข า ใจการ
บริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง เชน เรื่องการคํานวณขนาดยา maximum concentration,
maximum rate การเลือกสารละลายผสมยาและการผสมยาที่ถูกตอง รวมถึงรูจัก
antidote ที่ใชหากพบปญหา

Monitoring

ความคลาดเคลื่ อ นทางยาของยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง (การสั่ ง ยา การคํ า นวณ
การจัดจายยา การเตรียมยา การบริหารยา) เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น (Adverse
Drug Event) เชน bleeding, thrombocytopenia, vascular ischemia, gangrene,
tachycardia, BP ตํ่า

Pitfall
























ไมมีนโยบายกํากับการสั่งยา
ไมมีแนวทางหรือเครื่องมือชวยในการคํานวณยา เชน ตารางการผสมยาและ
คํานวณ อัตราเร็วในการใหยา
ไมมีแนวทางในการติดตามอาการผูปวยหลังไดรับยา
การใชรวมกับ LMWH
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มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ขอ 6.1
ก. การกํากับดูแลการจัดการดานยา (4)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

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

Definition

Adverse Drug Reaction (ADR): อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกิดขึ้นระหวาง
การรักษาดวยยาในขนาดปกติ และไดรับการประเมินแลววามีความสัมพันธกับการใชยา
Drug Allergy: อาการแพยาเปนอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุมกัน
ของรางกายตอยาที่ไดรับ
แพยาซํ้า: เหตุการณที่ผูปวยแพยา ซึ่งเปนยาตัวเดียวกับที่เคยมีประวัติแพ โดยมีอาการ
แสดงที่เหมือนกัน
แพยากลุมเดียวกัน: เหตุการณที่ผูปวยเกิดอาการแพยา จากยาที่มีโครงสรางคลายกับยา
ที่มีประวัติแพโดยมีอาการเหมือนกัน

หมายเหตุ กรณี ส งสั ย pseudoallergy จากยากลุ  ม NSAIDs แพ ย ากลุ  ม เดี ย วกั น
จะหมายถึงเหตุการณทผี่ ปู ว ยมีอาการคลายแพยาแบบ immediate reaction เหมือนกัน
เชน angioedema หรือ urticaria โดยเกิดจากยา NSAIDs ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้ง
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COX-I เหมือนกัน ถึงแมจะเปนยาที่มีโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน เชน ผูปวยเคยมี
ประวั ติ แ พ ย า aspirin แบบ angioedema มารั ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด รั บ ยา ibuprofen
หลังรับประทานยา 10 นาทีมีอาการ angioedema กรณีเชนนี้ถึงแม ibuprofen และ
aspirin จะมีโครงสรางทางเคมีแตกตางกัน แตอาการแสดงของการแพนา จะเกิดจากกลไก
การออกฤทธิ์ของยา aspirin และ ibuprofen ที่ยับยั้ง COX-I เชนเดียวกัน กรณีผูปวย
รายนี้ใหนับเปน “แพยากลุมเดียวกัน”

Goal

Why

การแพยาซํา้ การแพยากลุม เดียวกัน จากการสัง่ จายยา การจายยา การบริหารยา
ในผูปวยที่มีประวัติแพยาลดลงหรือไมเกิดขึ้น
การแพยาซํ้าในผูปวยที่เคยมีประวัติการแพยาหรือเกิดอาการจากยาดังกลาว
มากอน ถือเปนอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได (preventable ADRs)
ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานอุบัติการณการแพยาซํ้า เทากับ รอยละ 4.39 กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดรณรงคใหโรงพยาบาลตางๆ มีการพัฒนาระบบยาเพือ่ ใหเกิดความปลอดภัย
และเปนหลักประกันในการบริการดานยาแกผปู ว ย โดยมีเปาหมาย คือ อัตราการแพยาซํา้
เทากับรอยละ 0

Process




1. วางระบบรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา เขียน flow ใหชัดเจนทั้งกรณี
ผูปวยใหประวัติแพยา และผูปวยมาดวยอาการแพยา
2. กําหนดบทบาทสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหไดรายงานที่ถูกตอง ครอบคลุม
  แพทย พยาบาล ซักประวัติแพยาผูปวยทุกครั้งกอนทําการรักษา
  หากพบผูป
 ว ยมีประวัตแิ พยา สงตอขอมูลใหเภสัชกรซักประวัตเิ พือ่ ใหการประเมิน
ประวัติการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในอดีตที่ผูปวยมาแจงอยางเปน
ระบบ เพื่อไดขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจใหการรักษาผูปวยอยางปลอดภัย
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หากผูปวยมีอาการแพยาระหวางพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือมาดวยอาการ
แพยา สงตอขอมูลใหเภสัชกรประเมินและจัดการอาการไมพึงประสงคจากการ
ใชยาอยางเปนระบบ และหายาที่สงสัยไดถูกตอง
บันทึกขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในเวชระเบียนเพื่อใหการสงตอ
ขอมูลการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวยใหบุคลากรทาง
การแพทยเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยครอบคลุมการบันทึกของเภสัชกร
เรื่อง การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาทั้งของผูปวยนอกและผูปวย
ในกรณีเปนการใหประวัติเภสัชกรบันทึกขอมูลการใหประวัติวาเคยเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยา
ควรบันทึกรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการประเมินใหมากที่สุดเทาที่จะหา
ขอมูลได ไดแก วันเดือนปที่บันทึก ระบุขอมูลที่ผูปวยบอกเลา ประกอบดวย
ชื่อยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุของการเกิด ADR ระยะเวลาที่เกิดอาการกอนมาพบ
เภสัชกรครั้งนี้ อาการหรือความผิดปกติที่พบ
ออกบัตรแพยาใหเปนแนวทางเดียวกัน ซึง่ ตองมีแนวทางบันทึกขอมูลเปนแนวทาง
เดียวกัน มีขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน คําแนะนําที่เหมาะสม ใหบุคลากรทาง
การแพทยที่จะรักษามีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจรักษาโดยไมทําใหผูปวย
เกิดอันตรายจากการแพยาซํ้า หรือแพยากลุมเดียวกัน พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
สงมอบบัตรแพยาใหเปนแนวทางเดียวกัน

Training

1. ความรูเรื่อง แพยาซํ้า แพยากลุมเดียวกัน
2. ความรูก ารประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยาอยางเปนระบบ

Monitoring

1. อุบัติการณแพยาซํ้า
2. อุบัติการณแพยากลุมเดียวกัน
3. medication error (การสั่งยา การจายยา การบริหารยา) ในผูปวยที่มีประวัติแพยา
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Pitfall












การไมเชื่อมขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยากับแพยาซํ้า แพยากลุมเดียวกัน
ทําใหเหตุการณไมไดถูกทบทวน
แนวทางการประเมินอาการไมพึงประสงคที่หลากหลายไมเปนแนวทางเดียวกัน

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS)
6.1 การกํากับดูแลและสิ่งแวดลอมสนับสนุน (MMS.1) และ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา
(MMS.2)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

M 1.3: Safe from Fatal Drug Interaction

Definition

ปฏิกริ ยิ าระหวางยา กับ ยา (Drug-Drug Interaction) หมายถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นของยาตัวใดตัวหนึ่ง โดยเปนผลมาจากยาที่ไดรับควบคูกันหรือไดรับมากอน
หนานัน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ นีอ้ าจจะมีผลตอเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetic) หรือ
เภสัชพลศาสตร (pharmacodynamic) ก็ได โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจสงผลให
ประสิทธิภาพของยาลดลงหรือมากขึ้นจนเกิดอันตรายตอผูปวยได
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Goal








Why

เหตุการณไมพึงประสงครุนแรง (Adverse Drug Event) ที่เกิดจากการใชคูยาที่เกิด
ปฏิกริยาระหวางยา = 0
ผูปวยปลอดภัยจากเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาที่มีสาเหตุจากการเกิด
ปฏิกิริยาระหวางยา

ปจจุบันมีการใชยาหลายชนิดรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา รวมถึง
แนวโนมผูสูงอายุที่มีโรคหลายชนิดจําเปนตองใชหลากหลายชนิดรวมกัน ยิ่งมีการใชยา
รวมกันหลายชนิดก็ยิ่งมีโอกาสเกิดปฏิกริยาระหวางยามากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอาการไมพึง
ประสงคซึ่งเปนไดทั้งความลมเหลวในการรักษาและการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการ
ใชยา WHO Global Patient Safety Challenge ป 2017 กําหนดประเด็น medication
without harm โดยกําหนดเปาหมายที่จะลดอันตรายรุนแรงจากการใชยาลงรอยละ 50
ในระยะเวลา 5 ป โดยกลุ  ม เป า หมายหนึ่ ง ได แ ก ผู  ป  ว ยที่ ไ ด รั บ มากกว า 4 รายการ
(polypharmacy) ซึ่งมักพบในกลุมผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง การไดรับยาหลายรายการมี
ความเสี่ยงที่จะเพิ่มอาการขางเคียงและเกิดปฏิกริยาระหวางยา
มีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวารอยละ 10-17 ของเหตุการณไมพึงประสงคจากการ
ใชยามีความสัมพันธกับการเกิดปฏิกริยาระหวางยา นอกจากนี้ยังมีรายงานกรณีศึกษา
เหตุการณไมพงึ ประสงคจากการใชยาทีเ่ กิดจากปฏิกริยาระหวางยา เชน ภาวะ gangrene
จากการใชยาตานไวรัสกลุม protease inhibitor, ยาปฏิชีวนะกลุม macrolide กับ
ergotamine ภาวะ rhabdomyolysis จาก จากการใชยาตานไวรัสกลุม protease inhibitor,
ยาปฏิชวี นะกลุม macrolide ยาไขมันกลุม fibrate กับยาลดไขมันกลุม statin เปนตน

Process

1. กําหนดคูยาที่เกิดปฏิกริยาระหวางยารุนแรงและแนวทางการจัดการใหชัดเจน ไดแก
- หามใชยาคูที่มีการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา 2 ชนิดที่ผูปวยใชรวมกัน (fatal
drug interation) รวมกัน
- กําหนดแนวปฏิบัติหากจําเปนตองใชยารวมกัน เชน การปรับลด/เพิ่มขนาดยา
การหยุดยาชั่วคราว การติดตามเฝาระวังที่ตองกําหนดพารามิเตอร ระยะเวลา
ที่จะใหแตละวิชาชีพตองเฝาระวังติดตามที่ชัดเจน
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2. พัฒนาระบบงานใหคนหา ปองกัน หากมีการใชยารวมกัน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ะชวยลดการใชยารวมกัน หรือเตือนเพือ่ ให
สหสาขาวิชาชีพไดรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด โดยใหครอบคลุม
กรณีไดรับยาระหวางวัน
- ใช ก ารดํ าเนิ นงาน medication reconciliation ช วยตรวจสอบการใช ย า
ระหวางวัน ระหวางสถานพยาบาล และผูปวยที่ไดรบั ยาหลาย visits
- เภสัชกรตองทบทวนคําสั่งการใชยา (prescription screening) หากพบมีการ
ใชยารวมกันตองประสานกับแพทยเพื่อจัดการตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
3. ตัวอยางการจัดการ คูยา fatal drug interaction
Fatal Drug Interaction

Effect

macrolide
(clarithromycin, ergotamine
erythromycin)
protease inhibitor

ergotamine

sidenafil

nitrate

macrolide
(clarithromycin, simvastatin
erythromycin)

protease inhibitor

simvastatin

fluoxetine

thioridazine

อาจเกิด acute ergotism
(peripheral ischemia,
vasospasm)
อาจเกิด acute ergotism
(peripheral ischemia,
vasospasm)
potentiation of
hypotensive effects
การเกิด severe myopathy
หรือ rhabdomyosis เพิ่มขึ้น

การเกิด severe myopathy
หรือ rhabdomyosis เพิ่มขึ้น
prolong qt interval
นําไปสูการเกิด cardiac
arrythymia และอาจเกิด
sudden dead

การจัดการ
หามใชรวมกัน

หามใชรวมกัน

หามใชรวมกัน
หามใชรวมกัน
พิจารณาใชยาปฏิชีวนะ
ชนิดอื่น หรือหยุดยา
simvastatin ระหวาง
ที่ใช macrolide
หามใชรวมกัน พิจารณา
ใชยาลดไขมันชนิดอื่น
หามใชรวมกัน

หมายเหตุ: โรงพยาบาลสามารถกําหนดคูยา fatal drug interaction จากเหตุการณไมพึงประสงคที่รุนแรงของ
โรงพยาบาล หรือ การทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมได
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Training

1. จัดใหมีการทบทวนวรรณกรรมใหมอยางสมํ่าเสมอเพื่อปรับการจัดการกับคูยาที่เกิด
ปฏิกริยาใหเหมาะสม จัดใหมีการปฐมนิเทศแนวปฏิบัติการจัดการกับคู fatal drug
interaction เพื่อใหทราบถึงนโยบายและบทบาทแตละวิชาชีพ

Monitoring

1. medication error “การใชยาคู Fatal Drug interaction”
2. เหตุการณไมพงึ ประสงคจาก “การใชยาคู Fatal Drug interaction”

Pitfall

ปฏิกริยา drug interaction ที่เกิดจากการไดรับยาจากแพทยหลายทาน และ
จากหลายสถานพยาบาลที่ ถูกมองขามไปในการดูแลผูปวย

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริ ก ารสุ ข ภาพ ฉบั บ ที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจั ด การด า นยา (MMS)
6.1 การกํากับดูแลและสิ่งแวดลอมสนับสนุน (MMS.1) และ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา
(MMS.2)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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M 2: Safe from Medication Error
M 2.1: Look-Alike, Sound-Alike Medication Names

Definition

ความคลาดเคลือ่ นทางยา (Medication Error) คือ เหตุการณใดๆ ทีอ่ าจเปนสาเหตุหรือ
นําไปสูก ารใชยาทีไ่ มเหมาะสมหรือเปนอันตรายแกผปู ว ยทีส่ ามารถปองกันได ขณะทีย่ านัน้
อยูในความควบคุมดูแลของบุคลากรหรือผูใหบริการ

Look-Alike, Sound-Alike Medication names หมายถึง ชื่อยาที่สะกดคลายกัน
หรืออานออก เสียงแลวฟงคลายกัน

Goal

Why

เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีชื่อยาเขียนคลายกันหรือออกเสียง
คลายกัน
ชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการคาของยาหลายชนิดมีตัวสะกดคลายกันหรืออานออกเสียง
คลายกัน อาจทําใหเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดไดงาย เชน การเลือกยาจากรายการยา
ในระบบคอมพิวเตอร การเขียนดวยลายมือ การสั่งยาทางโทรศัพทหรือการสั่งดวยวาจา

Process

1. ทบทวนรายชื่อยาที่ชื่อพองมองคลายเปนประจําทุกป
2. ไมใหมีการสั่งยาดวยวาจา ยกเวนกรณีฉุกเฉิน และผูรับคําสั่งตองจดลงทันทีและอาน
ทวนตัวสะกดใหผูสั่งฟงทุกครั้ง
3. ใหมีการอานชื่อยาซํ้าเมื่อหยิบยาและกอนใหยา โดยไมใหจําภาพหรือสีของยาแทน
การอานชื่อยา
4. ตองสามารถตรวจสอบขอบงใชของยาใหสอดคลองกับการวินจิ ฉัยและอาการของผูป ว ย
5. ฉลากตองมีทั้งชื่อการคาและชื่อสามัญทางยา
6. ชือ่ ยาทีส่ ะกดคลายกัน ควรทําใหเห็นความแตกตางชัดเจนและควรจัดเก็บโดยไมเรียง
อักษร
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7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบความถูกตองของยา เชน การใชบารโคด
QR code
8. ใหผปู ว ยมีสว นรวมในการตรวจสอบความถูกตองของยา โดยใหความรูแ ละใหเอกสาร
รายการยาที่มีภาพประกอบ
9. ควรมีฉลากยาพิเศษสําหรับผูสูงอายุ ผูที่มีปญหาการมองเห็น ผูที่อานหนังสือไมออก
ผูที่อานภาษาไทยไมได
10. ในการพิจารณายาใหมควรเพิม่ เกณฑของยาทีม่ ชี อื่ พองมองคลายในการพิจารณาดวย
และถามีความจําเปนตองนํามาใชในสถานพยาบาล ตองวางมาตรการเพื่อลดโอกาส
เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาไวลวงหนา
11. เพิ่มการมีสวนรวมของบริษัทผูผลิตยาและผูกําหนดมาตรฐานระดับชาติใหเพิ่ม
ความระมัดระวังในกลุมยาที่มีชื่อพองมองคลาย โดยหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อการคา
ที่คลายกัน

Training

จัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับยาที่ชื่อพองมองคลายในหลักสูตรการศึกษา การปฐมนิเทศ
และการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ

Monitoring

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่
เกิดจากยาที่ มีชอื่ พองมองคลายอยางสมํา่ เสมอ และออกมาตรการเพือ่ ปองกันการเกิดซํา้
ตัวชี้วัดที่สําคัญ: medication error ที่เกิดจากยาที่ชื่อพองมองคลายกัน

Pitfall
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ระมัดระวังการจัดซื้อยาโดยไมไดพิจารณาชื่อยาและรูปลักษณของยากอน จึงควร
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มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ขอ 6.1
ค.การจัดหาและเก็บรักษายา (2) ขอ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา (MMS2)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

M 2.2: Safe from Using Medication

Definition

ผูปวยไดรับความปลอดภัยในกระบวนการใชยาของสถานพยาบาล

Goal

Why

เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยในการใชยาในทุกขัน้ ตอน ไดแก การสัง่ ยา การจัดจายยา
การใหยาและการติดตามผลการใชยา
ระบบยามีความซับซอนและขั้นตอนทุกขั้นตอนมีโอกาสเกิดความผิดพลาดไดงาย
การวางระบบงานที่ดีจึงเปนสวนสําคัญในการประกันความปลอดภัยของการใชยา

Process

1. แพทยสั่งยา โดยมีขอมูลยาและขอมูลผูปวยครบถวน สถานพยาบาลควรมีระบบ
สารสนเทศเพื่อชวยแพทยในการตัดสินใจสั่งการรักษา โดยมีคําเตือนหรือมีระบบ
ชวยตรวจสอบอัตโนมัติเมื่อเกิดการสั่งที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เชน การสั่งยาที่ผูปวย
มีประวัติแพ การสั่งยาเกิดขนาดยาสูงสุด เปนตน
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2. เภสัชกรตรวจสอบยาทีจ่ ดั จายกับคําสัง่ ทีร่ บั โดยตรงจากแพทยโดยไมผา นการคัดลอก
จากบุคลากรอื่น โดยมีขอมูลยาและขอมูลผูปวยชุดเดียวกับที่แพทยใช
3. พยาบาลผูใหยาสามารถเขาถึงขอมูลชุดเดียวกับที่แพทยและเภสัชกรใช และตองมี
การตรวจสอบขามระหวางวิชาชีพกอนใหยาแกผูปวย
4. สถานพยาบาลควรจัดใหมียาพรอมใชทันทีโดยพยาบาลไมตองคํานวณและผสมยา
ทีละราย สําหรับยาทีม่ คี วามคงตัวสูง ควรมีศนู ยผสมยาฉีดพรอมใชในสถานพยาบาล
ขนาดใหญ
5. ฉลากยาควรมีขอ มูลครบถวนใหตรวจสอบได ไดแก ชือ่ นามสกุลผูป ว ย เลขประจําตัว
ผูป ว ย ชือ่ ยาทัง้ ชือ่ การคาและชือ่ สามัญ ขนาดยา ความเขมขน ปริมาณ วิธใี ช คําเตือน
ที่จําเปน อาจมีบารโคดหรือ QR code ชวยการตรวจสอบ
6. ตองมีการบันทึกการบริหารยาทุกรายการลงใน medication administration
record โดยมีขอ มูลสําคัญไดแก ชือ่ ผูป ว ย ประวัตแิ พยา รายการยา ความแรง ขนาด
สารละลายทีใ่ ชผสมยา วิถกี ารบริหารยา เวลาบริหารยา เพือ่ ใหมนั่ ใจวา ผูป ว ยจะไดยา/
สารนํ้า ตามแผนการรักษา
7. มีการกําหนดวาจะตองติดตามผลอยางไรหลังการใหยาแลว เพือ่ ลดโอกาสเกิดอันตราย
จากผลขางเคียงหรือจากความคลาดเคลื่อนทางยา

Training

จัดใหมกี ารใหความรูเ กีย่ วกับการใชยาอยางปลอดภัยในหลักสูตรการศึกษา การปฐม
นิเทศและการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ

Monitoring

มีระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหและ
นํามาสรางระบบที่รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อปองกันการเกิดซํ้า

ตัวชี้วัดที่สําคัญ:
1. การมีผูปวยแพยาซํ้า
2. การเกิดอันตรายจากการใชยา ระดับรุนแรง (G,H,I)

Pitfall

1. วัฒนธรรมองคกรไมเอื้อใหมีการรายงานอุบัติการณ เชน มีการลงโทษ มีการวิพากษ
วิจารณผูที่ผิดพลาด
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2. ไมมีการวิเคราะหสาเหตุและวางระบบเพื่อแกไขที่สาเหตุที่แทจริง
3. ระบบสารสนเทศไมเอื้อใหมีการตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อนไดโดยงาย

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ขอ 6.2
การปฏิบัติในการใชยา (MMS.2)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

M 3: Medication Reconciliation

Definition

Medication Reconciliation คือ กระบวนการเพื่อใหไดขอมูลรายการยาที่ผูปวย
ใชอยูทั้งหมดในทุกรอยตอที่มีการสงตอผูปวยไปรับบริการ

Goal

Why

ผูป ว ยตองไดรบั การซักประวัตแิ ละสืบคนใหไดรายการยาทีผ่ ปู ว ยใชอยู ทัง้ รายการยา
จากสถานพยาบาลตางๆ ยาทีซ่ อื้ ใชเองรวมทัง้ สมุนไพรและอาหารเสริม ทัง้ ชือ่ ยา ขนาดยา
ความถี่ วิธีใช และเวลาที่ผูปวยใชยามาครั้งสุดทาย โดยตองตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล และแพทยตองมาทบทวนรายการทั้งหมดเพื่อรับทราบขอมูลกอนการสั่งยา
เพื่อประเมินวาอาการปวยมีสาเหตุมาจากยาหรือไม เพื่อปองกันการไดยาซํ้าซอน
เพื่อปองกันการลืมใหยา และเพื่อปองกันการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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Process












มีการจัดวางกระบวนทํางานที่ประกันความถูกตองของยาที่ผูปวยไดรับในชวง
รอยตอหรือการสงตอการดูแล
 พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลดานยาที่เปนปจจุบันของผูปวยแตละราย
โดยรวมรวบขอมูลรายการยาที่ผูปวยใช จากระบบสารสนเทศของรพ.จากยาที่ผูปวย
นํามา จากการการสัมภาษณผูปวยและญาติ หรือสืบคนจากสถานพยาบาลอื่น
มาจัดทํารายการยาทั้งหมดของผูปวย โดยใชมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
 ระบุบญ
ั ชีรายการยาทีผ่ ปู ว ยแตละคนไดรบั อยางถูกตองแมนยํา และใชบญ
ั ชีรายการนี้
ในทุกจุดของการใหบริการ
 สงมอบรายการยาของผูปวย (รวมถึงยาที่ผูปวยรับประทานที่บาน ถามี) ใหกับผูดูแล
ผูป ว ยในขัน้ ตอนถัดไป (เชน รับผูป ว ยนอนโรงพยาบาล สงตอผูป ว ยไปโรงพยาบาลอืน่
จําหนายผูปวย สงผูปวยมาตรวจที่ตึกผูปวยนอก
 เปรียบเทียบรายการยาที่ผูปวยไดรับอยูกับรายการยาที่สั่งใหผูปวย เพื่อคนหายา
ทีต่ กหลน สัง่ ซํา้ ไมเขากับสภาพของผูป ว ย ผิดขนาด มีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหวางกัน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
 มีการตัดสินใจทางคลินก
ิ อยางเหมาะสมตามขอมูลทีพ่ บ โดยแพทยพจิ ารณาวาควรใชตอ
ควรหยุดยา หรือเปลีย่ นยาใหเหมาะสมกอนการจัดจายยาและสือ่ สารการตัดสินใจแก
ทีมงานและผูปวย
 นํารายการยาที่ทําไวใสในเวชระเบียนเพื่อใหมีการทบทวนไดภายหลังเมื่อผูปวยถูก
สงตอ เปลีย่ นสถานทีร่ บั บริการหรือเมือ่ กลับบานและควรใหรายการยาทัง้ หมดแกผปู ว ย
ไวดวย

Training

1. บรรจุ medication reconciliation ในหลักสูตรการศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร
2. บุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร ตองไดรับการฝกอบรม ระบบ
medication reconciliation ในสถานพยาบาลของตน โดยเฉพาะอยางยิง่ บุคลากรใหม
ตองรับการฝกอบรมตั้งแตการปฐมนิเทศ
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Monitoring

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรงพยาบาลควรมีการติดตามผลของ
การทํา medication reconciliation

ตัวชี้วัดที่สําคัญ:
1. รอยละของผูปวยที่มีการทํา medication reconciliation ภายใน 24 ชั่วโมง
ในผูปวยทั่วไป
2. รอยละของผูปวยที่มีการทํา medication reconciliation ภายใน 24 ชั่วโมง
ในผูปวยสูงอายุ
3. การทํา medication reconciliation เปนการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ
4. การที่ผูปวยไมไดรับยาที่ควรได (เปนจํานวนครั้งตอ 1000 วันนอน)

Pitfall








ไมควรใหวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งรับผิดชอบการทํา medication reconciliation
แตควรมีการทํารวมกันเปนสหสาขาวิชาชีพ
เพื่ อ ให ผู  ป  ว ยมี ร ายการยาที่ ใช อ ยู  ค รบถ ว นโดยเร็ ว ที่ สุ ด ควรทํ า medication
reconciliation ภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับไวในสถานพยาบาล หรือกอนการสั่งการ
รักษาใหม ยกเวนกรณีฉุกเฉิน ใหมีการสั่งการรักษาไดโดยอาจมีรายการยาบางสวน
ไมสมบูรณได

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดานยา (MMS) ขอ 6.2
การปฏิบัติในการใชยา (MMS2) ก. การสั่งใชและถายทอดคําสั่ง (2)

Reference

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

Definition

การใชยาอยางสมเหตุผล หมายถึง การใชยาโดยมีขอบงชี้ เปนยาที่มีคุณภาพ
มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนดวยหลักฐานที่เชื่อถือได ใหประโยชนทางคลินิกเหนือกวา
ความเสี่ยงจากการใชยาอยางชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข ไมเปนการใชยาอยางซํา้ ซอน คํานึงถึงปญหาเชือ้ ดือ้ ยา เปนการใชยาในกรอบ
บัญชียายังผล (เชนบัญชียาหลักแหงชาติ) อยางเปนขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการ
ใชยา โดยใชยาในขนาดที่พอเหมาะกับผูปวยในแตละกรณี ดวยวิธีการใหยาและความถี่
ในการใหยาที่ถูกตอง ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ดวยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม
ผูปวยใหการยอมรับและสามารถใชยาดังกลาวไดอยางถูกตองและตอเนื่อง กองทุน
ในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถใหเบิกจายคายานั้นไดอยางยั่งยืน
เปนการใชยาที่ไมเลือกปฏิบัติ เพื่อใหผูปวยทุกคนสามารถใชยานั้นไดอยางเทาเทียมกัน
และไมถูกปฏิเสธยาที่สมควรไดรับ

Goal

Why

80

การใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use – RDU) เปนวัฒนธรรมองคกร
ที่มุงสูการใชยาอยางปลอดภัย เกิดประโยชนจริงตอผูปวย ดวยคาใชจายที่ตํ่าที่สุดตอ
บุคคลและสังคม
องคการอนามัยโลกระบุวามากกวาครึ่งหนึ่งของการใชยาเปนไปอยางไมเหมาะสม
(ไมสมเหตุผล) ซึง่ กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูป ว ยไดหลายลักษณะ และเปนอันตราย
(morbidity และ mortality) ที่ไมควรเกิดขึ้น กลาวคือ
ก. อันตรายจากยาที่มีการสั่งจายโดยไมจําเปนหรือเปนยาที่ขาดประสิทธิผล
(unacceptable risk benefit ratio)
ข. อันตรายจากอันตรกิริยาที่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นตามจํานวนรายการยาที่สั่งจาย
(polypharmacy & duplication)
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ค. อันตรายจากการใชยาผิดขนาด ผิดความถี่ ผิดวิธี ผิดระยะเวลา (inappropriate
dosage, frequency of dose, method of administration and duration
of treatment)
ง. อันตรายจากการใชยาโดยขาดความระมัดระวังตอประชากรกลุมพิเศษ ไดแก่
ผูสูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ มารดาใหนมบุตร ผูปวยโรคตับ ผูปวยโรคไต และ
ผูปวยที่มโี รครวม (unsafe prescription in special populations)
จ. อันตรายจากการใชยาตานจุลชีพเกินความจําเปน ซึ่งสงเสริมใหเกิดการดื้อยา
ที่รักษาไดยาก ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น และเสียคาใชจายสูงขึ้น และเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อที่มีความรุนแรงสูงที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผูปวย
(unawareness of drug resistant burden)

Process

การพัฒนาตอเนื่องที่สถานพยาบาลควรดําเนินการเพื่อนําไปสูการใชยาอยาง
สมเหตุผล ไดแก การดําเนินงานอยางสอดคลองกับกุญแจสําคัญ 6 ประการตามแนวทาง
RDU Hospital PLEASE ดังนี้คือ
1. P - การสรางความเขมแข็งใหกบั คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy
and Therapeutic Committee – PTC strengthening)
1.1 จัดตั้ง PTC ตรงตามหลักการ (principle) ที่ระบุไวโดยองคการอนามัยโลก
โดยมีเปาหมาย (goal) วัตถุประสงค (objective) หนาที่ (duty) และบทบาท
(role) ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก ไดแก
ก. บริหารจัดการใหสถานพยาบาลมีรายการยาเทาทีจ่ าํ เปน สอดคลองกับปญหา
การเจ็บปวยของประชาชน และไมมีรายการยาซํ้าซอน
ข. คั ด เลื อ กยาโดยใช ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ที่ เชื่ อ ถื อ ได โดยพิ จ ารณาจาก
ประสิทธิผล ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช การหาไดงา ย (availability)
คุณภาพของยา ราคายา ความคุม คา และความสามารถในการจายของสังคม
ค. รายการยาสอดคลองกับบัญชียาหลักแหงชาติ
1.2 ตรวจติดตาม (monitor) การใชยาที่ไมสมเหตุผล (ดูหัวขอ monitoring)
1.3 จัดทําตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง อางอิงจากคูมือ RDU Hospital และจาก
แนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และจัดทําตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบท
และศักยภาพของแตละสถานพยาบาล
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1.4 จัดทําระบบและกลไกที่ชวยสงเสริมการใชยาอยางปลอดภัย เชน
ก. การแสดงคา eGFR ภาวะการตั้งครรภ/การใหนมบุตร การแพยา ใหปรากฏ
ชัดเจนบน OPD card และ/หรือบนจอภาพการสั่งยาของแพทย, จอภาพ
การจัดยาของเภสัชกรและจอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
ข. การแจงเตือนปญหาการใชยาดวยระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เชน fatal
หรือ contraindicated drug interaction, ยาที่หามใชหรือควรปรับ
ขนาดยา เมื่อไตทํางานลดลงอยางมาก การใชยาซํ้าซอน การไดรับยา (เชน
พาราเซตามอล) เกินขนาด เปนตน
ค. การแจงเตือนคาวิกฤตทางหองปฏิบัติการ เชน คา INR หรือการตรวจพบ
ESBL หรือ MDR bacteria เปนตน
1.5 ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดอยางยั่งยืน
2. L - การปรับปรุงฉลากยา จัดทําฉลากยาเสริม และการใหขอ มูลยาแกผปู ว ย (labeling
and leaflet)
3. E – การจัดทําและการจัดหาเครือ่ งมือจําเปนเพือ่ การใชยาอยางสมเหตุผล (essential
RDU tools)
4. A – การสรางความตระหนักรูด า นการใชยาอยางสมเหตุผลแกบคุ ลากรในโรงพยาบาล
ตลอดจนประชาชนผูรับบริการ (awareness in RDU)
5. S – การดูแลดานยาเพือ่ ความปลอดภัยของประชากรกลุม พิเศษ (special population
care)
6. E – การสรางเสริมจริยธรรมในการสั่งใชยา (ethics in prescription)
รายละเอียดของขอ 2-6 อางอิงตามคูมือดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผล2

Training

เปาหมายการฝกอบรมที่สถานพยาบาลควรจัดทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนิน
งานบรรลุตามเปาหมาย ประกอบดวย
1. บุคลากรทางการแพทย >80% ผานการฝกอบรมทีส่ รางความตระหนักรู (awareness)
ตอการใชยาอยางสมเหตุผล โดยมีความรู ความเขาใจ (knowledge) ตอคําจํากัดความ
ของการใชยาอยางสมเหตุผลตามองคการอนามัยโลก1 และตามบัญชียาหลักแหงชาติ4
มีความตระหนักถึงผลเสียตอผูป ว ย ระบบสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
และมีเจตคติ (attitude) ในการแกไขปญหาการใชยาไมสมเหตุผลขององคกร
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2. บุคลากรผูสั่งจายยา >80% ผานการฝกอบรมใหมีความรู ความเขาใจตอเหตุผลและ
หลักฐานเชิงประจักษทเี่ ปนพืน้ ฐานของตัวชีว้ ดั ตาง ๆ และมีทกั ษะ (skill) ในการใชยา
อยางสมเหตุผลไดตามตัวชี้วัด

Monitoring










กิจกรรมที่สถานพยาบาลควรดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินงานประกอบดวย
1. ตรวจติดตามอัตราการใชยาที่ไมสมเหตุผลตามตัวชี้วัดหลักที่เปนมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เชน
    อั ต ราการใช ย าปฏิ ชี ว นะในโรคติ ด เชื้ อ ที่ ร ะบบการหายใจช ว งบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูปวยนอก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
    อัตราการใช RAS blockade (ACEI, ARB, Renin inhibitor) ตั้งแต
2 ชนิดรวมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง
    อัตราการใชเอ็นเสดอยางซํ้าซอน เปนตน
2. ตรวจติดตามอัตราการใชยาไมสมเหตุผลตามตัวชี้วัดเสริม (อางอิงจากคูมือ
RDU Hospital) เชน รอยละของผูปวยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง/ผิดปกติ
ที่ไดรับ statin ซึ่งเปน moderate หรือ high intensity ตามบัญชียาหลัก
แหงชาติ (simvastatin 20-40 มก. หรือ atorvastatin 40 มก.)
3. ตรวจติดตามอัตราการใชยาไมสมเหตุผลตามตัวชีว้ ดั เฉพาะของสถานพยาบาล
เชน
    รอยละของผูปวยที่ไดรับ allopurinol โดยไมมีขอบงชี้
    รอยละของผูปวยทั้งเด็กและผูใหญที่ไดรับพาราเซตามอลเกินขนาด
(เกินกวา 15 มก./กก./ครั้ง) เปนตน
4. ทบทวนเภสัชตํารับ (formulary list) อยางสมํา่ เสมอ ภายใตแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
4.1 สถานพยาบาลไมควรมีรายการยาซํา้ ซอน เชนยาแตละ generic name
ควรมียาเพียง 1 รายการ
4.2 สถานพยาบาลไมควรมียาในแตละกลุมมากชนิดจนเกินไป
4.3 สถานพยาบาลไมควรมียาที่ขาดประสิทธิผล หรือมีอันตรายเหนือกวา
ประโยชนของยา เชน
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ยา 8 รายการที่คูมือการดําเนินงานโครงการการใชยาอยางสมเหตุผล
เสนอแนะให ตั ด ออกจากเภสั ช ตํ า รั บ ซึ่ ง เป น มาตรฐานที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดหนึ่งของโรงพยาบาล
   ยาที่ ส ถานพยาบาลทํ า การทบทวนและจั ด ทํ า เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น เช น oral
ketoconazole และ ergot derivatives เชน nicergoline เปนตน
หากไมตัดออกจําเปนตองมีมาตรการควบคุมการใชที่มั่นใจไดวาผูปวย
จะไดรับประโยชนเหนือความเสี่ยงจากอันตรายของยา
5. ออกมาตรการในการตรวจสอบ และปองกันไมใหผปู ว ยไดรบั ยาทีเ่ ปนขอหาม
ใชหรือเปนยาที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการกออันตรายตอ
ผูปวย ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
5.1 ยาที่เปน fatal drug interaction ไดแก คูยาที่ระบุไวใน M1.3 และ
ที่สถานพยาบาลจัดทําเพิ่มเติม เชน simvastatin/gemfibrozil และ
domperidone/QT-prolonging drugs (เชน levofloxacin) หรือ/
potent CYP3A4 inhibitors (เชน clarithromycin) เปนตน
5.2 ยาที่ ห  า มใช กั บ ผู  ป  ว ยแต ล ะรายตามเอกสารกํ า กั บ ยา เช น ห า มใช
etoricoxib กับผูป ว ยความดันเลือดสูงทีย่ งั ควบคุมความดันเลือดไดไมดี
ที่ยังคงมีความดันเลือดสูงกวา 140/90 มม.ปรอท เปนตน
5.3 ยาทีห่ า มใชกบั สตรีมคี รรภหรือหญิงใหนมบุตร เชน ergot, statin
และ warfarin เปนตน
5.4 ยาที่หามใชหรือควรหลีกเลี่ยงกับผูปวยโรคตับ เชน major และ minor
tranquilizer เปนตน
5.5 ยาที่หามใชหรือควรหลีกเลี่ยงกับผูปวยโรคไต เชน metformin ในผูมี
eGFR <30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร เปนตน
5.6 ยาที่หามใชหรือควรหลีกเลี่ยงในผูสูงอายุตาม Beers criteria เชน
short, intermediate และ long acting benzodiazepine,
muscle relaxants, alpha-blocker และ glibenclamide
เปนตน
5.7 ยาที่หามใชหรือควรหลีกเลี่ยงในเด็ก เชน sedating antihistamine,
cough suppressant และ nasal decongestant ในเด็กอายุตํ่ากวา
6 ขวบ เปนตน
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6. ตรวจติดตามอัตราการจายยาดวยขนาดยา ความถี่ในการใหยา วิธีการใหยา
และระยะเวลาการใหยาทีไ่ มเหมาะสม ดําเนินการแกไขและปองกันการเกิดซํา้
7. ตรวจติ ด ตามอั ต ราการใช ย าที่ มี ลั ก ษณะเป น ยาหลายขนานเกิ น จํ า เป น
(polypharmacy) และดําเนินการแกไขใหผปู ว ยไดรบั ยาเทาทีจ่ าํ เปนตามขอ
บงชี้ ทั้งนี้ polypharmacy หมายถึงการที่ผูปวยไดรับยามากกวา 5 ชนิด
ในการรักษาโรค และ/หรือเขาขายตามคําจํากัดความทีไ่ ดมกี ารระบุไวในงาน
วิจัยตาง ๆ ขอใดขอหนึ่งดังนี้
7.1 Medication does not match the diagnosis
7.2 Duplication of medication
7.3 Inappropriate drugs (i.e., lack of proven benefit, etc.)
7.4 Two or more medicines to treat the same condition
7.5 Unnecessary use of medication
7.6 Use of contraindicated medicine in the elderly
7.7 Prescription of multiple meds by different specialists for
treating concurrent conditions
7.8 Complicated drug regimen effecting compliance
7.9 Availability of an equally effective, lower-cost alternative
8. ติดตามและประเมินการจัดทํา antibiotic stewardship program ของ
สถานพยาบาล

Pitfall

ขอบกพรองที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ และไมสามารถผลักดัน
ใหสถานพยาบาลผานตัวชี้วัดตาง ๆ ไดประกอบดวย
1. การขาดความเชื่อมั่นในคุณคา (commitment) และขาดการสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางพอเพียง จากคณะผูบริหารสูงสุดของ
สถานพยาบาล
2. ขาดระบบสารสนเทศที่ดี
3. การสื่อสารและการฝกอบรมใหเกิดความรู ความเขาใจตอเปาประสงคของ
การใชยาอยางสมเหตุผล ตลอดจนการสรางความตระหนักรูตอผลเสีย
ของการใชยาที่ไมสมเหตุผล ยังไมเกิดขึ้นอยางทั่วถึงในองคกร
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4. บุคลากรผูสั่งจายยายังขาดความตระหนักถึงปญหาเชื้อดื้อยาอยางแทจริง
จึงยังมีการใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง ที่เปนยาในบัญชี ค. และ ง.
ตามบัญชียาหลักแหงชาติ หรือเปนยานอกบัญชีฯ ทีเ่ ทียบเทา เกินความจําเปน
ทั้งในผูปวยนอกและผูปวยใน
5. ขาดการสงเสริม สนับสนุนใหเกิด antibiotic stewardship program
ในสถานพยาบาล
6. ผูปวยไมไดรับการชี้แจงอยางเพียงพอในการสรางความตระหนักรูถึงผลเสีย
ของการใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพรื่อ
7. ผูปวยไมไดรับขอมูลเพื่อความปลอดภัยดานยาอยางพอเพียง

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 6 ระบบการจัดการดาน (MMS) ขอ 6.1
การกํากับดูแลและสิง่ แวดลอมสนับสนุน ทุกขอยอย (ระบุ RDU เปนขอความเฉพาะใน (5))
และ ขอ 6.2 การปฏิบัติในการใชยา

Reference

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

Goal

Why

ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาผูปวยที่จําเปนตองไดรับโลหิต
และสวนประกอบโลหิต
การรักษาดวยโลหิตและสวนประกอบโลหิตเปนสิ่งจําเปน ในผูปวยบางกลุม
เนื่องจากยังไมมีวิธีรักษาอื่นที่ทดแทนโลหิตได
การรักษาดวยโลหิตอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่ไมพึงประสงค ทั้งประเภทที่อาจ
ปองกันได หรืออาจปองกันไมได ภาวะแทรกซอนทีไ่ มรนุ แรง จนถึงรุนแรงมากและเสียชีวติ
นอกจากนีย้ งั มีเหตุการณไมพงึ ประสงคอนื่ ๆ เชนการไดรบั โลหิตไมเพียงพอกับความตองการ
และการไดรับโลหิตลาชากวาความตองการ เปนตน
ภาวะแทรกซอนรุนแรงทีพ่ บไดบอ ย ไดแกการรับโลหิตผิดหมู เกิดการแตกทําลาย
ของเม็ดโลหิตที่ให ซึ่งเขากันไมไดกับโลหิตผูปวยอยางเฉียบพลัน (acute hemolytic
transfusion reaction, AHTR) หากตรวจจับอาการและอาการแสดงไมได ก็จะทําให
ไตวาย การทํางานของอวัยวะลมเหลว และเสียชีวิต
ภาวะแทรกซอนรุนแรงที่อาจพบได และควรตระหนัก ไดแก ภาวะไดรับโลหิต
และสวนประกอบโลหิตจํานวนมากเกินไปจนรางกายผูป ว ยเกิดภาวะนํา้ เกิน (transfusion
associated volume overload, TACO) และภาวะแทรกซอนรุนแรงชนิดปอดอักเสบ
เฉียบพลันจากการรับโลหิต ซึ่งอาจเกิดจากแอนติบอดีในสวนประกอบโลหิตที่ใหผูปวย
ทําปฏิกิริยากับเม็ดโลหิตขาวชนิดนิวโทรฟลในเนื้อเยื่อปอด (transfusion related
acute lung injury, TRALI) ภาวะแทรกซอนทัง้ 2 ทีก่ ลาวนี้ หากไมตระหนักวาเกิดขึน้ ได
ก็จะไมสามารถตรวจจับและใหการรักษาไดทนั ทวงที ปจจุบนั ในประเทศไทยเพิง่ เริม่ สนใจ
และรายงานภาวะแทรกซอน TACO และ TRALI เพิ่มขึ้น จึงเกิดความระมัดระวังการให
โลหิตใหมีความปลอดภัยตอผูปวยมากยิ่งขึ้น

Process

กระบวนการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัย เปนสวนสําคัญมากที่ตองเริ่มตนจากการ
รับบริจาคโลหิตจากผูบริจาคแบบสมัครใจ มีสุขภาพดี ไมมีความเสี่ยงตอโรคติดตอทาง
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กระแสโลหิตมีการคัดเลือกและรับบริจาคโลหิต ตามคูมือการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต
มีกระบวนการตรวจคัดกรองโลหิตทีไ่ ดรบั บริจาค การแยกสวนประกอบโลหิต การควบคุม
คุณภาพ การจัดเก็บและการนําสงที่รักษาอุณภูมิอยางถูกตอง ตามนโยบายบริการโลหิต
แหงชาติ และตามมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด รวมทั้งมาตรฐานสากลดาน
เวชศาสตรบริการโลหิตที่เปนที่ยอมรับ ในที่นี้จะเนนกระบวนการใหโลหิตที่ปลอดภัย
แกผูปวย (blood transfusion safety)
กระบวนการใหโลหิตที่ปลอดภัยแกผูปวย จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ
โลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ.2558 รวมทั้งมาตรฐานสากลดานเวชศาสตรบริการโลหิต
ที่เปนที่ยอมรับ ประกอบดวยขั้นตอน
การเตรียมการกอนใหโลหิต
1.1 ดานหอผูปวย
1.1.1 มีกระบวนการชี้บงตัวผูปวยอยางถูกตอง (positive patient identification)
ซึง่ ขอมูลในเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการชีบ้ ง ตองถูกตองตรงกันไดแก ชือ่ นามสกุล
อายุ เพศ หมายเลขประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล (hospital number,
HN) หมายเลขประจําตัวผูปวยใน (admission number, AN) เอกสารที่
เกี่ยวของไดแก แฟมผูปวยนอก แฟมผูปวยใน สายรัดขอมือผูปวยในที่ตองมี
อยางถูกตองและใชงานไดตลอดเวลา ฉลากติดสิง่ สงตรวจ ใบนําสงสิง่ สงตรวจ
ใบขอจองเลือด ใบขอรับเลือด ทั้งนี้รวมถึงขอมูลที่อยูในระบบอิเลคโทรนิค
สารสนเทศ
1.1.2 มีกระบวนการเจาะเก็บตัวอยางผูป ว ย เพือ่ ขอจองเลือดทีถ่ กู ตองตามมาตรฐาน
บริการโลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ. 2558
1.1.3 มีกระบวนการตรวจโลหิตเพือ่ ยืนยันหมูโ ลหิต ABO ของผูป ว ยอยางนอย 2 ครัง้
ในผูปวยที่ไดรับโลหิตครั้งแรก เพื่อชวยปองกันการเจาะเก็บตัวอยางโลหิต
ผูปวยสลับคน และใหปฏิบัติเชนนี้ทุกกรณีที่ไมมีผลการตรวจหมูโลหิตอยูใน
บันทึกของธนาคารเลือดมายืนยันความถูกตอง
1.2 ดานธนาคารเลือด
1.2.1 มีกระบวนการชี้บงตัวอยางโลหิตผูปวยอยางถูกตอง บนฉลากตัวอยางโลหิต
สงตรวจ ใบขอจองโลหิต ใบขอรับโลหิต รวมทัง้ ตรวจสอบประวัตกิ ารรับโลหิต
ครั้งกอนถามี
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1.2.3 มีกระบวนการปฏิเสธตัวอยางโลหิตสงตรวจ หากไมเปนไปตามขอกําหนด และ
ทบทวนการเจาะเก็บตัวอยางโลหิตใหมหากพบวามีขอสงสัย โดยประสานงาน
กับหอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 ทําการตรวจโลหิตผูปวย ไดแกการตรวจหมูโลหิต ตรวจคัดกรองแอนติบอดี
และตรวจความเขากันไดของโลหิต ตามมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด
พ.ศ.2558 หรือมาตรฐานสากล
1.2.5 ติดฉลากชี้บงโลหิตและสวนประกอบโลหิตที่ไดรับการตรวจความเขากันไดกับ
ผูป ว ยอยางถูกตอง และประสานงานการรับโลหิตกับหอผูป ว ยตามความจําเปน
เรงดวนที่แพทยตองการ หากพบปญหาในการจัดเตรียมโลหิตใหผูปวยตองรีบ
ประสานงานกับหอผูปวยทันทวงที
1.2.6 การจ ายโลหิต ตองมีก ระบวนการตรวจสอบความถูก ตอ งของโลหิ ต และ
สวนประกอบโลหิตกอนการจายใหหอผูป ว ย จายโลหิตและสวนประกอบโลหิต
ตามความจําเปนในการนําไปใหแกผูปวยทันที สวนประกอบโลหิตประเภท
พลาสมาและไคโอปรีซปิ เ ตทซึง่ เก็บรักษาในสภาพแชแข็ง ควรละลายทีธ่ นาคาร
เลือดดวยเครือ่ งมือทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละวิธกี ารอยางถูกตอง และตองใหผปู ว ย
ทันทีเพื่อใหผูปวยไดรับแฟกเตอรตางๆที่จําเปนและไมเสื่อมสภาพ
2. การใหโลหิตแกผูปวย
2.1 นโยบายทั่วไป
2.1.1 โรงพยาบาล หอผูปวย และธนาคารเลือด ควรกําหนดเปนนโยบายไมใหนํา
โลหิตไปเก็บสํารองไวทหี่ อผูป ว ย หองผาตัดและหองสังเกตอาการ เพราะจะเกิด
ความสับสนในการนํามาใหผปู ว ยและมีโอกาสใหผปู ว ยผิดคน ซึง่ เปนกรณีทพี่ บ
ไดบอย
2.1.2 หอผูปวย หองผาตัด หองฉุกเฉิน หองสังเกตอาการหลังผาตัด และวิสัญญี
ควรกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการรับโลหิตมาเพือ่ ใหผปู ว ย การเก็บ
รักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม การอุนโลหิตเฉพาะรายที่จําเปนตองใหโลหิต
ปริมาณมากๆ ในเวลารวดเร็ว ตลอดจนขั้นตอนการเคลื่อนยายโลหิตไปยังจุด
ตางๆ ที่สงตอผูปวย มีกระบวนการบันทึกและชี้บงโลหิตแตละยูนิตของผูปวย
แตละรายอยางถูกตองโดยมีเจาหนาทีร่ บั ทราบการเคลือ่ นยายสงตอโลหิตนัน้ ๆ
2.2 การใหโลหิตทั่วไป
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2.2.1 ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด พ.ศ.2558 และมาตรฐาน
สากล ตลอดจนมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามวิชาชีพ ทั้งนี้ตองปรับปรุง
ใหทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานบริการโลหิตและธนาคารเลือด
2.2.2 ชี้บงผูปวยอยางถูกตองกอนการใหเลือดโดยควรมีบุคลากรอยางนอย 2 คน
รวมกันตรวจสอบความถูกตองของโลหิตและสวนประกอบโลหิตทีจ่ ะใหแกผปู ว ย
2.2.3 ไมใหโลหิตทางหลอดเลือดที่ใหนํ้าเกลือ สารนํ้า หรือยาชนิดอื่นๆ
2.3.4 ตรวจวัดสัญญาณชีพกอนใหโลหิต เมื่อใหโลหิตผูปวยในระยะแรก ประมาณ
5-10 นาที ใหปรับอัตราการไหลชาๆและเฝาสังเกตอาการและภาวะแทรกซอน
ทีอ่ าจเกิดจาก AHTR ไดแก ผูป ว ยทีร่ ตู วั อาจมีอาการแสดงแนนหนาอก ปวดหลัง
ผูป ว ยทีไ่ มรตู วั อาจมีการเปลีย่ นแปลงของสัญญาณชีพ นอกจากนีอ้ าจมีอาการ
แพ ผืน่ คัน มีไขหนาวสัน่ ตองหยุดการใหโลหิต แลวรายงานแพทยและธนาคาร
เลือดทราบ
2.3 การใหในภาวะสูญเสียโลหิตฉุกเฉินหรือภาวะฉุกเฉิน
2.3.1 ผูปวยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตฉุกเฉิน ควรใหสารนํ้าทดแทนเพื่อคงระดับการ
ไหลเวียนโลหิตและความดันโลหิตกอน แลวเจาะเก็บตัวอยางโลหิตผูปวย
เพื่อจองโลหิตมาใหตอไปโดย แพทยตองระบุความจําเปนเรงดวนและสื่อสาร
ใหธนาคารเลือดทราบ
2.3.2 ในกรณีฉกุ เฉินไมสามารถรอได ธนาคารเลือดอาจจายโลหิตทีม่ หี มูต รงกับผูป ว ย
และไดรับการตรวจความเขากันไดเบื้องตน (immediate cross match)
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงกรณีที่ผูปวยมีแอนติบอดีในหมูเลือดรอง จึงตองใหโลหิต
ดวยความระมัดระวังและติดตามผลการตรวจคัดกรองแอนติบอดีและการตรวจ
ความเขากันไดอยางสมบูรณ (complete cross match)
2.3.3 กรณีทโี่ รงพยาบาลมีนโยบายใหสาํ รองสวนประกอบโลหิตหมูโ อ ไวทหี่ อ งฉุกเฉิน
สําหรับกรณีผูปวยเสียโลหิตเรงดวนจนไมสามารถรอการตรวจหมูโลหิตและ
การตรวจความเขากันได ธนาคารเลือดและหองฉุกเฉินตองกําหนดผูร บั ผิดชอบ
ในการจัดเตรียมโลหิตที่ถูกตอง นําโลหิตมาเปลี่ยนกอนหมดอายุ และตรวจ
อุณภูมิตูเย็นเก็บโลหิตทุกวัน
2.4 การใหโลหิตที่หองผาตัด
2.4.1 วิสญ
ั ญีตอ งรับผิดชอบดูแลกระบวนการกอนการใหโลหิต ระหวางการใหโลหิต
และหลังการใหโลหิตอยางใกลชิด
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2.4.2 หลีกเลี่ยงการอุนโลหิต แตหากจําเปนตองใชเครื่องมือมาตรฐานที่มีระบบ
ควบคุมอุณหภูมไิ มเกิน 37 องศาเซลเซียส การใชอา งผสมนํา้ อุน มักมีอณ
ุ ภูมสิ งู
และทําใหเม็ดเลือดแดงแตกทําลาย เมื่อใหผูปวยจะเกิดภาวะ AHTR แบบ
non immune ซึ่งพบเหตุการณไมพึงประสงคนี้ไดบอย การอุนโลหิตรวมกัน
สําหรับผูป ว ยหลายคนเครือ่ งอุน เดียวกัน อาจทําใหเกิดความสับสนและใหโลหิต
ผิดคนได จึงควรจัดมีเครื่องอุนโลหิตถาจําเปน แยกแตละหองผาตัด
2.4.3 การใชเครื่องหัวใจและปอดเทียม และการใชเครื่องเก็บโลหิตที่สูญเสียระหวาง
การผาตัด (autologous blood cell saver) อาจพบการแตกทําลายของ
เม็ดโลหิตแดงที่ผานเครื่องได ผูปวยที่ไดรับโลหิตอาจเกิดภาวะ AHTR แบบ
non immune ซึ่งพบเหตุการณไมพึงประสงคนี้ไดเชนกัน
2.4.5 ผูปวยที่ไดรับการวางยาสลบ หากไดรับโลหิตผิดหมูแลวเกิด AHTR ผูปวยจะ
ไมสามารถบอกอาการแนนหนาอก ปวดหลังได ซึ่งเปนอาการที่พบไดแต
เนิ่นๆ ดังนั้นกวาจะพบวามีภาวะแทรกซอนก็อาจถึงขั้นมีอาการแสดงของ
hemoglobinuria ปสสาวะดํา ช็อก ซี่งอาจจะแกไขไดยาก ดังนั้นจึงตอง
ตรวจสอบความถูกตองกอนการใหโลหิตและสวนประกอบโลหิต และติดตาม
อาการและสัญญาณชีพตลอดเวลา
3. การติดตามเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลังผูปวยรับโลหิต (hemovigilance)
hemovigilance เปนกระบวนการสําคัญทีท่ กุ ประเทศทีม่ กี ารบริการโลหิตจะตอง
มีระบบการเฝาระวังภาวะแทรกซอนของการใชโลหิต ทั้งในดานผูบริจาคโลหิต (donor
vigilance) และดานผูปวยที่รับโลหิต (recipient hemovigilance) องคการอนามัยโลก
ไดจัดการประชุมนานาชาติและไดผลสรุปแนวทางปฏิบัติใหแตละประเทศควรพัฒนาใหมี
ระบบ hemovigilance
ประเทศไทยไดพัฒนาใหมีระบบ hemovigilance โดยไดกําหนดไวในนโยบาย
บริการโลหิตแหงชาติ พ.ศ.2553 และฉบับปรับปรุงใหม (พ.ศ.2560) สภากาชาดไทยแตงตัง้
คณะกรรมการระดับชาติดานการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต และคณะทํางานที่
เกี่ยวของ พ.ศ.2558 และ ปรับปรุง พ.ศ.2560 ประกอบดวยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
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และผูเ ชีย่ วชาญดานเวชศาสตรบริการโลหิต ไดจดั ทําคูม อื แนวทางการเฝาระวังความปลอดภัย
ของโลหิต พ.ศ.2558 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนจากการบริจาคโลหิต
และจากการรับโลหิต โดยไดกาํ หนดคําจํากัดความของภาวะแทรกซอนใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน กําหนดแนวทางการจัดทํารายงานตามแบบรายงาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินงานใหเกิดระบบ hemovigilance ในระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศ
เพื่อนําผลจากการเฝาระวังนี้มาวิเคราะหและสังเคราะหใหเกิดการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยตอผูปวย ทั้งนี้ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รับหนาที่
เปนศูนยกลางการรายงาน hemovigilance ระดับประเทศ
กระบวนการสรางระบบ hemovigilance ประกอบดวย
1. ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และองคกรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ผูปวย ตองตระหนักวาตองมีระบบ hemovigilance ของประเทศ มีกระบวนการ
ใหความตกลงยินยอมรวมกันเพื่อสรางระบบ ความรวมมือ และเครือขาย โดยมี
สภากาชาดไทยเปนศูนยกลาง และมอบนโยบายใหทุกโรงพยาบาลปฏิบัติ
2. ใชคูมือแนวทางการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต พ.ศ. 2558 ในการใหคําจํากัด
ความและคําวินิจฉัย เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนมาตรฐานในการเก็บ
ขอมูล
3. โรงพยาบาลสมัครเขามาเปนสมาชิกรายงาน hemovigilance ตามที่ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติไดเชิญตามระยะเวลาเปาหมาย (phasing recruitment member)
ทั้งนี้ปจจุบันเปนไปแบบสมัครใจ แตอาจพัฒนาเปนแบบกําหนด (mandatory)
ซึ่งใชในหลายประเทศที่พัฒนาระบบ hemovigilance อยางเขมแข็งแลว สมาชิก
จะไดรับรหัสผานในการรายงานผาน website และถือเปนความลับ ไมเปดเผยชื่อ
อยางเด็ดขาด
4. โรงพยาบาลมีระบบคุณภาพ จัดการประเด็นภาวะแทรกซอน การสืบคน การรักษา
และอื่นๆ เปนการภายใน การรายงานภาวะแทรกซอนที่ไดรับการวินิจฉัยตามคํา
จํากัดความในคูม อื ฯ เขาสูร ะบบ hemovigilance จะตองผานหนวยงานคุณภาพและ
ผูบ ริหารของโรงพยาบาล โดยรายงานมาทีศ่ นู ยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
ทุก 6 เดือน
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5. กระทรวงสาธารณสุขและศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จัดใหมกี ารอบรม
ระบบการเฝาระวังความปลอดภัยของโลหิต แกเจาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาล
อยางสมํ่าเสมอ รวมถึงจัดใหมีหลักสูตรระยะสั้นสําหรับพยาบาล hemovigilance
nurse เมื่อเหมาะสม
6. ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เปน hemovigilance centre มีหนาที่
เปนศูนยกลางรวบรวมรายงาน ทําการวิเคราะหและสังเคราะห โดยมีคณะกรรมการ
ที่มาจากองคกรตางๆ รวมใหคําแนะนํา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแกปญหา กําหนด
แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาความปลอดภัยใหเกิดขึ้นแกผูปวยที่เกี่ยวของกับการรับ
โลหิตและความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิตตอไป

Training

1. บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่ในงานเวชศาสตรบริการโลหิตและธนาคารเลือด ตอง
ไดรับการอบรมกอนการปฏิบัติงาน
2. ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรที่เกี่ยวของ จัดใหมีการอบรมและประชุม
ทางวิชาการดานเวชศาสตรบริการโลหิตและธนาคารเลือด อยางสมํ่าเสมอ
3. จัดใหมีหลักสูตรระยะสั้น และปานกลางเฉพาะทางที่เกี่ยวกับเวชศาสตรบริการโลหิต
แกบุคลากรตามสายวิชาชีพ เชนหลักสูตรสําหรับแพทย พยาบาล นักวิทยาศาสตร
การแพทย นักเทคนิคการแพทยและเจาหนาที่
4. สรางกลไกเพื่อเรงรัดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรบริการโลหิต
(transfusion medicine) สามารถผลิตแพทยเฉพาะทางรองรับงานบริการโลหิต
ทัง้ ในโรงพยาบาล ศูนยบริการโลหิตฯ ภาคบริการโลหิต ทัว่ ประเทศ โดยขยายจํานวน
สถาบันฝกอบรม จํานวนผูเขาอบรม และสรางสิ่งจูงใจในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่มี
ความขาดแคลนและ จําเปนอยางมาก

Monitoring

1. ผานระบบ hemovigilance
1.1 จํานวนโรงพยาบาลทีส่ มัครเปนสมาชิกรายงาน hemovigilance ตามเปาหมาย
1.2 จํานวนโรงพยาบาลสมาชิกเพิ่มขึ้นในภาพรวมอยางนอย รอยละ 2
1.3 ความสมํ่าเสมอในการรายงาน รอยละ 60
1.4 การรวบรวมวิเคราะห สังเคราะห ทําไดสําเร็จ รอยละ 90
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2. ผานระบบการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation
3. ผานตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล
4. รายงานอุบัติการณเกี่ยวกับ blood safety

Pitfall

1. อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาดานเวชศาสตรบริการโลหิตและธนาคารเลือด คือ
มีแพทยเฉพาะทางดานพยาธิวิทยาคลินิก และ transfusion medicine นอยมาก
2. ระดับนโยบายขาดความเขาใจวาสาขาธนาคารเลือด เปนสาขามีบริบทดานการใหบริการ
การรักษา มิใชบริบทดานการใหผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร (providing therapy,
not providing laboratory results) จึงขาดการสนับสนุนในทิศทางที่ตรงตอ
เปาหมายความปลอดภัยของผูปวย
3. ภาวะแทรกซอนจากการรับโลหิตและสวนประกอบโลหิต อาจมีอาการและอาการแสดง
คลายคลึงกับโรคอื่นๆ หากไมตระหนักและใหความสําคัญกับการใหโลหิตผูปวย ก็จะ
ละเลยความปลอดภัยของผูปวยที่บางครั้งอาจทําใหเสียชีวิตได

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 7 ขอ 7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
(DIN.4)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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P: Patient Care Processes
P1

Patient Identification

P2

Communication

P 2.1

Effective Communication – ISBAR

P 2.2

Communication during Patient Care Handovers

P 2.3

Communicating Critical Test Results

P 2.4

Verbal or Telephone Order/ Communication

P 2.5

Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Doses
and Proportion Designation

P3

Reduction of Diagnostic Errors

P4

Preventing common complications

P 4.1

Preventing Pressure Ulcers

P 4.2

Preventing Patient Falls

P5

Pain Management

P 5.1

Pain Management in General

P 5.2

Acute Pain Management

P 5.3

Safe Prescribing Opioids for Chronic Non-Cancer
Patients

P 5.4
P6

Management for Cancer Pain and Palliative Care
Refer and Transfer Safety
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P 1: Patient Identification

Definition

การบงชี้ตัวผูปวยหมายถึงแนวทางการระบุตัวผูปวย ใหสามารถแยกแยะผูปวย
แตละคนไดชัดเจน ทําใหการดูแลรักษาไมผิดคน

Goal
Why

เพื่อใหการบงชี้ตัวผูปวยเปนไปทิศทางเดียวกันและปองกันการบงชี้ตัวผูปวยผิด
การบงชี้ตัวผูปวยผิด เกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนของการตรวจรักษาและกระบวนการ
ดูแล ปจจัยดานผูปวยเชนผูปวยไมรูสึกตัว การสูญเสียการรับรู และปจจัยที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแล เชนการยายผูปวยในโรงพยาบาล ปจจัย
เหลานี้กอใหเกิดความสุมเสี่ยงในการบงชี้ตัวผิด และนํามาซึ่งความเสียหายและอันตราย
ที่จะเกิดกับผูปวย โดย WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions
ไดจัดทําแนวทาง Patient Identification เพื่อสื่อสารประเทศสมาชิกทั่วโลกเห็นความ
สําคัญในการปฏิบัติรวมกัน

Process








องคกรควรวางแนวทางปฏิบัติหรือกําหนดเปนนโยบาย เรื่องการระบุตัวผูปวย
ใหชดั เจนถูกตอง โดยจัดเปนประเด็นสําคัญเพือ่ ความปลอดภัยของผูป ว ย โดยถือเปน
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกคนที่จะตอง
ตรวจสอบและระบุตวั ผูป ว ยใหถกู ตองกอนใหการรักษา เชน การทําหัตการ การใหเลือด
การใหยา กอนการสงตอ การเปลี่ยนผาน การรายงาน และการใหขอมูล รวมถึง
กอนการตรวจสอบผลตรวจทางหองปฎิบัติการ และสิ่งสงตรวจตางๆ
กําหนดใหมีการใชตัวบงชี้ตัวผูปวยดวย 2 ตัวบงชี้เปนอยางนอย เชน ชื่อ นามสกุล
hospital number วันเดือนปเกิด barcode wrist banded เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน หรืออืน่ ๆ เพือ่ ยืนยันตัวบุคคลเมือ่ แรกรับหรือเมือ่ สงตอไปยังโรงพยาบาลอืน่
และกอนใหการดูแล โดยไมควรใชหมายเลขเตียงหรือหองเปนตัวบงชี้
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ควรกําหนดใหวิธีการบงชี้ผูปวยเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร เชนใชปายขอมือ
สีขาวซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานที่สามารถเขียนขอมูลเฉพาะลงไปได หรือ หากจะมีการ
บงชี้ที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ควรมีการสื่อสารใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการ
กับคนทัง้ องคกรใหเขาใจตรงกัน เชน การใช 2 ตัวบงชีอ้ าจแตกตางกันในผูป ว ยในและ
ผูปวยนอก เชนผูปวยในอาจเลือกใช ชื่อ นามสกุล กับ admission number สวน
ผูปวยนอกใช ชื่อ นามสกุลและ hospital number หรือ รูปภาพ
จัดใหมีวิธีปฏิบัติเฉพาะที่ชัดเจนในการบงชี้ผูปวยซึ่งไมมีตัวบงชี้เฉพาะ เพื่อแยกแยะ
ผูปวยที่มีชื่อซํ้ากัน รวมถึงแนวทางการบงชี้ตัวผูปวยในกรณีที่ไมรูสึกตัวหรือสับสน
ที่ไมใชวิธีการซักถาม รวมถึงการบงชี้เด็กแรกคลอดที่ผูปกครองยังไมไดตั้งชื่อ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการบงชี้
สงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการบงชี้ตัวผูปวย
สงเสริมใหมีการเขียนฉลากที่ภาชนะสําหรับใสเลือดและสิ่งตรวจอื่นๆตอหนาผูปวย
จัดใหมีวิธีปฎิบัติที่ชัดเจนในการสอบถามเมื่อผลการตรวจทางหองปฎิบัติการหรือ
การตรวจอื่นๆ ไมสอดคลองกับประวัติหรือสภาวะทางคลินิกของผูปวย
จัดใหมีการตรวจสอบซํ้าและทบทวนเพื่อปองกันการบันทึกขอมูลซํ้าอัตโนมัติโดย
เครื่องคอมพิวเตอร

Training












สรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบของผูใหบริการในการตรวจสอบ การบงชี้ตัว
ผูป ว ยวาถูกตองกับบุคคลทีจ่ ะใหการดูแลตามแผน กอนทีจ่ ะใหการดูแล ใหขอ มูลและ
สื่อสารแนวทางปฎิบัติขององคกรใหเขาใจตรงกัน
สงเสริมการใหความรูและแนวทางในการบงชี้ตัวผูปวยกับผูปวยและญาติเพื่อเขาใจ
และมีสวนรวมในการระบุตัวตามแนวทางที่กําหนด
สงเสริมใหมกี ารรายงานอุบตั กิ ารณทเี่ กิดขึน้ เพือ่ นําขอมูลมาวิเคราะหและหาแนวทาง
ในการปองกันไมใหเกิดกับผูปวยรายอื่น

Monitoring
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การปฏิบัติตามขั้นตอนการบงชี้ตัวตามที่กําหนดไวในนโยบาย
อุบัติการณการเกิดการระบุตัวผิดพลาด misidentification
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Pitfall












การมุงเพื่อใหเกิดการบงชี้ตัวผูปวยโดยบางครั้งทําใหเกิดการบงชี้ตัวในกระบวนการ
ที่ไมจําเปน ซึ่งทําใหเกิด fatigue
ผูปวยไมเขาใจเหตุผลของการสวม wrist banded และขั้นตอนของการระบุตัว
จึงทําใหไมใหความรวมมือ
การรูจักและสนิทกับผูปวยที่มาดูแลตอเนื่องอาจทําใหละเลยกระบวนการที่กําหนด

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ I การเขาถึงและเขารับบริการ (Access &
Entry) (8)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 2: Communication
P 2.1: Effective Communication – ISBAR

Definition

ประสิทธิผลการสือ่ สารโดยใช ISBAR หมายถึงการกําหนดกรอบการสนทนา ISBAR
(Identify-Situation-Background-Awareness-Recommendation) ทําใหเพิ่มความ
ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนขอมูลสําคัญในระหวางการดูแลผูปวย

Goal

เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสือ่ สารในภาวะวิกฤติโดยใชกรอบการสนทนา
ระหวางผูใหการดูแลผูปวยเกี่ยวกับภาวะสุขภาพผูปวย
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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Why

เปนที่ยอมรับวาความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารเปนสาเหตุรากของหลายๆ
ปญหาในการดูแลผูปวย Institute for Healthcare Improvement (IHI) ไดแนะนําให
แกปญ
 หาการสือ่ สารเพือ่ ความปลอดภัยของผูป ว ยโดยใช SBAR (Situation-BackgroundAssessment-Recommendation) ซึง่ งายตอการจดจําเปนกลไกทีช่ ดั เจนและมีประโยชน
ในการกําหนดกรอบการสนทนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤติ ซึ่งตองการความสนใจ
และการลงมือปฏิบัติโดยทันที และตอมามีการพัฒนาเพิ่มเติมเปน ISBAR โดยเพิ่มตัว I
(Identify) เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการสื่อสารขอความสําคัญซึ่งกันและกัน การนํา ISBAR
มาใช นอกจากในวงการแพทยแลว ยังมีการนําไปใชในองคกรทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเชนในกองทัพ

Process
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องคกรควรกําหนดรูปแบบการสื่อสารขอมูลในภาวะสําคัญ หรือวิกฤตเพื่อความ
ปลอดภัยของผูปวย ตัวอยางเชนการรายงานแพทยเพื่อการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการ
เปลี่ยนแปลงของผูปวย
1. วางระบบการสือ่ สารทีห่ ลากหลายและเหมาะสมกับแพทย รวมถึงมีชอ งทางการสือ่ สาร
ในหลายรูปแบบเพื่อประสานติดตอแพทยไดในภาวะวิกฤต ควรวางระบบการติดตอ
เพือ่ รองรับการติดตอไมได ซึง่ แพทยอาจติดภารกิจอืน่ เชนการผาตัดหรือการการดูแล
คนไขวกิ ฤตรายอืน่ โดยกําหนดระบบ ระยะเวลาทีต่ กลงและรับทราบทัว่ กันในองคกร
ทีช่ ดั เจน เชน ไมควรรอนานกวา 5 นาที สําหรับความพยายามในการติดตอใหม หรือ
เกณฑในการติดตอแพทยทานอื่น (second call) กรณีติดตอไมได เปนตน
2. กอนที่จะโทรศัพทรายงานแพทย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
  ถามตัวเองกอนวาไดเห็นและประเมินผูปวยรายนี้ดวยตนเองหรือไม?
  ทบทวนวาไดมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณของผูปวยรายนี้กับพยาบาลที่มี
ความรูมากกวาหรือไม?
  ทบทวนเวชระเบียนเพื่อพิจารณาวาควรรายงานแพทยทานใด?
  รับรูการวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว
  ถามตัวเองวาไดอานบันทึกความกาวหนาที่แพทยและพยาบาลเวรที่แลวได
บันทึกไวหรือยัง
 
เตรียมสิ่งตอไปนี้ใหพรอมในขณะรายงานแพทย
   เวชระเบียนผูปวย
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   บัญชีรายการยาและสารนํา้ ทีผ่ ป
ู ว ยกําลังไดรบั การแพยา การตรวจทดสอบ

ทางหองปฏิบัติการ
   สัญญานชีพลาสุด
   รายงานผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบต
ั กิ าร วันและเวลาทีท่ าํ การตรวจ
ทดสอบ และผลการตรวจทดสอบครั้งที่แลวเพื่อการเปรียบเทียบ
   Code status
3. ในการรายงานแพทย ใหใช ISBAR
(I) Identification: การระบุชื่อ
   ระบุตัวผูรายงาน : ชื่อ ตําแหนง สถานที่ และผูที่กําลังสนทนาดวย
   ระบุตัวผูปวย : ชื่อ อายุ เพศ หอผูปวย หลายเลขหองหรือเตียง
(S) Situation: สถานการณที่ทําใหตองรายงาน
   ระบุเหตุผลที่รายงานสั้นๆ เวลาที่เกิด ความรุนแรง
(B) Background: ขอมูลภูมิหลังสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ
   การวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว
   บั ญ ชี ร ายการยา สารนํ้ า ที่ ไ ด รั บ การแพ ย า การตรวจทดสอบทางห อ ง
ปฏิบัติการ
   สัญญาณชีพลาสุด
   ผลการตรวจทดสอบทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร วั น เวลาที่ ทํ า การทดสอบ และ
ผลการตรวจ ทดสอบครั้งที่แลวเพื่อการเปรียบเทียบ
   ขอมูลทางคลินิกอื่นๆ
   Code status
(A) Assessment: การประเมินสถานการณของพยาบาล
   ระบุสง
ิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามความคิดเห็นของตนเอง เชน “ดูเหมือนผูป ว ยจะทรุดลง
คิดวานาจะเกิดจากภาวะเลือดออก”
(R) Recommendation: ขอแนะนําหรือความตองการของพยาบาล เชน
   ตองการใหทราบวาผูปวยไดรับการรับไวแลว
   การยายผูปวยไปอยูหนวยดูแลวิกฤติ
   การเปลี่ยนแปลงคําสั่งการรักษา
   ตองการความชวยเหลือโดยขอใหมาดูผูปวยดวน
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4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาวะของผูปวยและการรายงานแพทยใหครบถวน
*การสื่อสาร โดย ISBAR สามารถประยุกตในการสื่อสารระหวาง hand over ระหวาง
แพทยกับแพทย พยาบาลกับแพทย หรือพยาบาลกับพยาบาลก็ได

Training




















กําหนดนโยบายการนําไปใชในองคกรใหชัดเจน
กําหนดขอบเขตการนํา ISBAR ไปปฏิบัติ
จัดโครงการใหความรูบุคลากรทางทางคลินิกเกี่ยวกับ ISBAB โดยเฉพาะ พยาบาล
และแพทย และประเมินความสามารถในการนํา ISBAR ไปใช
จัดใหมีระบบ โคช ในการนํา ISBAR ไปใช
ใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDSA ในการนํา ISBAR ไปใชเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

Monitoring
















ลดระยะเวลาการรายงานกรณีผูปวยเกิดภาวะวิกฤติ
การใช ISBAR ทําใหแพทยผูรับรายงานตระหนักวาผูปวยมีปญหาและตองการ
ความชวยเหลือทันที
จํานวนบุคลกากรที่ใช ISBAR ในการรายงานในแตละสัปดาห
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช ISBAR ในการสรางความตระหนักดานดูแลผูปวย
ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของรายงาน

Pitfall

องคกรไมมนี โยบายชัดเจนในการนํา ISBAR มาใชทาํ ใหไมไดรบั ความรวมมือ ทําให
ผลการดําเนินการไมเกิดผลดี

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) (5)
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 2.2: Communication during Patient Care Hand Over

Definition

การสื่อสารขณะสงมอบขอมูลการดูแลผูปวยหมายถึงการสื่อสารขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยเมื่อตองมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผูปวย เชน เมื่อมีการเปลี่ยนเวร
หรือการเปลี่ยนหนวยงาน

Goal
Why

ลดอุบัติการณที่เกิดความผิดพลาดจากการสื่อสารขณะสงมอบขอมูลผูปวย
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิผลสงผลใหผูปวย
ไดรับอันตรายได และมีการวิจัยหลายการวิจัยชี้ปญหาการสื่อสารที่สงผลใหผูปวยไดรับ
อันตรายมักเกิดที่คลินิกขณะมีการสงมอบขอมูลผูปวยตอนเปลี่ยนเวร หรือระหวาง
หนวยงาน การกําหนดกรอบการสื่อสารขอมูลจะชวยทําใหการสื่อสารระหวางผูรับ
และผูสงขอมูลผูปวยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

Process



1. นําแนวทางที่เปนมาตรฐานในการสื่อสารสงมอบขอมูลผูปวย ระหวางผูปฏิบัติงาน
ในการเปลี่ยนเวร และระหวางหนวยงาน ไปสูการปฏิบัติ องคประกอบที่แนะนํา
ไดแก
 
ใช ISBAR (Identify, Situation, Background, Assessment,
Recommendation)
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จัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการสื่อสารขอมูลสําคัญและสําหรับการถาม
ตอบโดย ไมมกี ารขัดจังหวะ รวมทัง้ การทวนซํา้ (repeat-back) และอานซํา้
(read-back) ใน การสื่อสารสงมอบขอมูล
 
การใหขอ มูลเกีย่ วกับสภาวะของผูป ว ย, ยาทีไ่ ดรบั , แผนการรักษา, advance
directives, และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
 
จํากัดการแลกเปลีย่ นขอมูลเฉพาะทีจ่ าํ เปนสําหรับการดูแลผูป ว ยทีป่ ลอดภัย
2. สรางความมั่นใจวา เมื่อผูปวยไดรับการจําหนายออกจากโรงพยาบาล ผูปวยและ
ผูใหบริการสุขภาพที่จะใหการดูแลตอ ไดรับขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค
เมื่อจําหนาย แผนการรักษา ยาที่ใช และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
หมายเหตุ อาจกําหนดใหจดจํางายๆ วา hand over = A process of ACTION
A = Accurate information
C = Concise presentation
T = Timely questions
I = Interventions identified
O = Observation of results
N = Next step in plan of care




Training








บรรจุการฝกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารสงมอบขอมูลที่ไดผลในหลักสูตรการศึกษา
และการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ
ฝกทักษะการสื่อสารในรูปแบบ ISBAR ในสถานการณตางๆ แกบุคลากรที่ดูแลผูปวย

Monitoring

อุบัติการณที่เกิดจากการสงมอบขอมูลผิดพลาดหรือไมทันการณ

Pitfall

เนนรูปแบบกิจกรรมใหครบถวนซี่งใชเวลามาก และขาดความรวมมือในการปฏิบัติ

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 การดูแลผูปวย (PCD) ขอ 4.1 การดูแล
ทั่วไป (PCD.1) (5) หมวดที่ 6 การดูแลตอเนื่อง (COC) (6)
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 2.3: Communicating Critical Test Results

Definition

การสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลากรห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย แ ละบุ ค ลากรทาง
การแพทยที่รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย เมื่อผลการทดสอบสิ่งสงตรวจตัวอยางของผูปวย
ทางหองปฏิบตั กิ ารมีคา ผิดปกติ หรือตรวจพบสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติทบี่ ง ชีถ้ งึ สภาวะวิกฤตของผูป ว ย
ซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาโดยดวน

Goal

Why

เพื่อใหแพทยผูทําการรักษาหรือบุคลากรทางการแพทยที่รับผิดชอบการดูแลรักษา
ผูปวยไดรับทราบผลการทดสอบของผูปวยที่เปนคาวิกฤตไดโดยดวน เพื่อใหสามารถดูแล
รักษาผูปวยไดทันการณ
การแจงผลการทดสอบคาวิกฤตที่รวดเร็วมีความสําคัญอยางยิ่งตอการใหการดูแล
รักษาผูปวย The Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA 1988)
กําหนดใหมกี ารรายงานผลการทดสอบคาวิกฤตแกแพทยทนั ที หากผลการทดสอบทางหอง
ปฏิบัติการบงชี้สภาวะวิกฤตของผูปวย หากแพทยไมไดรับทราบโดยเร็ว หรือไดรับทราบ
แลวแตไมไดดําเนินการทันที จะทําใหผูปวยเสี่ยงอันตรายตอชีวิต

Process

การสื่อสารเมื่อผลการทดสอบเปนคาวิกฤต มีวิธีดําเนินการดังนี้
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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1. การตกลงรวมมือกันระหวางบุคลากรฝายการแพทยและฝายหองปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลในการจัดทําเอกสารคูมือการจัดการเมื่อผลการทดสอบเปนคาวิกฤต
ซึ่งประกอบดวย
 
การกําหนดรายการทดสอบที่ตองแจงคาวิกฤตและชวงคาวิกฤตของแตละ
การทดสอบ
 
การระบุตัวผูแจงผูรับแจง และวิธีการแจงคาวิกฤต
2. การรายงานผลการทดสอบคาวิกฤต ตองแจงแพทยผูดูแลผูปวยหรือบุคลากรทาง
การแพทยที่รับผิดชอบทันทีที่ทราบผลคาวิกฤตหรือภายในกําหนดระยะเวลาที่ได
ตกลงยอมรับรวมกัน โดยดําเนินการตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่กําหนดในเอกสาร
คูมือ หากเปนการแจงดวยวาจาทางโทรศัพท ตองขอใหผูรับแจงพูดทวนเพื่อยืนยัน
ความถูกตองของขอมูลทีไ่ ดรบั และฝายหองปฏิบตั กิ ารสงเอกสารรายงานผลหรือสงผล
การตรวจทีว่ กิ ฤตนัน้ ตามไปทันทีในระบบ Laboratory Information System (LIS)
3. การบันทึกขอมูลรายละเอียดคาวิกฤตทีร่ ายงานเพือ่ เปนหลักฐานในระบบและสามารถ
สอบกลับไดหากพบปญหาเกิดขึ้น
4. สรางระบบติดตามเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการรายงานผลในเวลาที่เหมาะสมและ
นาเชือ่ ถือ รวมถึงระบบติดตามเพือ่ รับรูว า ผูป ว ยไดรบั การแกปญ
 หาในเวลาทีเ่ หมาะสม

Training

1. จัดทําคูมือวิธีการรายงานผลคาวิกฤต
2. จัดการฝกอบรมในหัวขอ Laboratory Practices for Patient Safety ใหแก
ผูป ฏิบตั งิ านในหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย และอาจารยเทคนิคการแพทยเพือ่ นําไป
ปฏิบัติหรือใชสอนในหลักสูตร
3. จัดใหมีการปฐมนิเทศและการศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารผลการตรวจสอบ
ที่มีคาวิกฤต

Monitoring

1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามคูมือวิธีการรายงานผลคาวิกฤต
2. ประเมินความทันการณของการรายงานและการตอบสนองตอการรายงานคาวิกฤต

Pitfall

1. ไมสามารถแจงผลคาวิกฤต เพราะติดตอแพทยผูดูแลรักษาผูปวยไมได
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2. ในกรณีที่แพทยผูสงตรวจทางหองปฏิบัติการไมไดดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง เชน
เปลี่ยนตารางการอยูเวรไปหอผูปวยอื่นทําใหไมมีการดําเนินการใหการรักษาผูปวย
ไดรวดเร็วทันการณ
3. รายการทดสอบที่กําหนดเปนคาวิกฤตมีมากเกินจําเปน ซึ่งบางรายการไมไดสะทอน
ความเรงดวน ฉุกเฉินทางการแพทย และทําใหผูเกี่ยวของมีภาระงานเกินจําเปน
4. คาวิกฤตไมเปนปจจุบัน หรือกําหนดหลายชวงคาตามความตองการของแพทยแตละ
สาขาความเชีย่ วชาญ และในโรงพยาบาลขนาดเล็ก เชน รพ.ชุมชน มีการเปลีย่ นแปลง
แพทยใชทุนบอยทําใหคาวิกฤตเปลี่ยนบอยตามไปดวย
5. บุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของยังไมตระหนักและยังไมไดใหความสําคัญกับการ
รายงานคาวิกฤติวามีผลกระทบตอผูปวยและเปนภาวะเรงดวนที่ตองรีบรายงาน
แพทย
6. มีการคัดลอกผลผิดพลาดโดยบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย ทําใหแพทยไมเห็นผลที่
แทจริง
7. การแจงผลทางโทรศัพท อาจทําใหฟงคลาดเคลื่อนได
8. การใชรหัสขอความในการรายงานผล เพื่อปกปดเปนความลับ แตจะทําใหผลคลาด
เคลื่อนได ถาถอดรหัสผิด

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 7 ขอ 7.2 บริการหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย/
พยาธิวทิ ยาคลินกิ (DIN.2) ก.การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ (7) ข.การใหบริการ
(3)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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P 2.4: Verbal or Telephone Order/ Communication

Definition

การสื่อสารหรือสั่งการรักษาดวยวาจาหรือสั่งการรักษาทางโทรศัพทหมายถึง
การสื่อสารโดยใชวิธีพูดหรือสื่อสารทางโทรศัพท ในการสั่งการรักษาหรือการรับรายงาน
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ แทนการสั่งการรักษาลงในใบคําสั่งการรักษาหรือ
ใบรายงานผลทางหองปฎิบัติการที่ใชกันตามปกติ

Goal








Why

ลดการสั่งการรักษาโดยการใชคําพูดหรือทางโทรศัพท
ลดอุบัติการณความคลาดเคลื่อนจากการสั่งการรักษา หรือการรายงานผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการโดยการใชคําพูดหรือทางโทรศัพท

การสั่งการรักษาโดยการใชคําพูด หรือทางโทรศัพทมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความ
คลาดเคลือ่ นเนือ่ งจากความไมชดั เจนทีอ่ าจเกิดจากปจจัยสิง่ แวดลอมทีร่ บกวนการสือ่ สาร
เชน เสียงความวุนวายของสิ่งแวดลอม

Process

1. กําหนดนโยบาย ขอจํากัด และแนวทางปฎิบัติ ในการสั่งการรักษาโดยการใชคําพูด
หรือทางโทรศัพท
2. ผูรับขอมูลจดบันทึกคําสั่งหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติที่สมบูรณในเวชระเบียน
หรือ คอมพิวเตอร
3. ผูรับขอมูลอานทวนกลับ (read back) คําสั่งหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
4. ผูรับขอมูลรับการยืนยันจากผูที่สั่งการรักษาหรือผูรายงานผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ
5. ผูที่สั่งการรักษาหรือผูรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการควรมีการลงนามหรือ
สงเอกสารยืนยันภายในเวลาที่กําหนดรวมกัน

108

à»‡ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2561

Training








ปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติในทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่จะ
เกิดความคลาดเคลื่อน
ฝกการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดสําหรับผูเกี่ยวของ

Monitoring








Pitfall












การไมปฎิบัติตามแนวทาง
อุบัติการณที่เกิดความคลาดเคลื่อน
มีการสั่งการรักษาโดยการใชคําพูด หรือทางโทรศัพทโดยไมจําเปน
ไมมีการอานทวนกลับ (read back) หรือผูสั่งไมรอใหมีการอานทวนกลับ บันทึก
การสั่งการรักษาโดยการใชคําพูด หรือทางโทรศัพทลงในกระดาษโนต โดยไมบันทึก
ในคําสั่งการรักษา
ผูสั่งการรักษาไมมาเซ็นกํากับในเวลาที่เหมาะสม

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 2 การประเมินผูปวย (ASM) ข.การสงตรวจ
เพื่อการวินิจฉัยโรค (3)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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P 2.5: Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Doses and
Proportion Designation

Definition

การใชคํายอ อักษรยอ สัญลักษณ ขนาดและสัดสวน หมายถึง แนวทางที่องคกร
กําหนดการใชคํายอ อักษรยอ สัญลักษณ ขนาดและสัดสวนที่เกี่ยวกับการรักษา สําหรับ
ใหบุคลากรที่เกี่ยวของนําไปใชในการสื่อสารใหเปนทิศทางเดียวกัน

Goal
Why

ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารโดยการใชคํายอ
การใชคํายอทําใหเกิดความสับสนหรืองายตอการเขาใจผิดทําใหบุคลากรหรือ
ผูใหบริการ มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนในการดูแลรักษาผูปวย อันนํามาสูอุบัติการณ
หรือเหตุการณไมพึงประสงคตางๆ ได

Process
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1. หากองคกรอนุญาตใหใชคํายอ ชื่อยอ สัญลักษณ จะตองมีแนวทางปฏิบัติที่ตกลง
ทําความเขาใจ และสื่อสารรับรูทั้งองคกร โดยตัวยอที่อนุญาตใหใช ตองเปนตัวยอ
ที่มีความหมายเดียวเทานั้น
2. ตองกําหนดคํายออันตรายทีห่ า มใชในโรงพยาบาล เชน บัญชีรายการคํายอทีไ่ มอนุญาต
ใหใช รวมถึงรายการตอไปนี้
 
U, u
 
IU
 
Q.D., QD, q.d., qd
 
Q.O.D., QOD, q.o.d, qod
 
Trailing zero (X.0 mg) เลขศูนยตามหลังจุดทศนิยมเปนสิ่งที่หามใช
 
Lack of leading zero (.X mg) การไมเขียนเลขศูนยหนาจุดทศนิยมเปน
สิ่งที่ไมถูกตอง
 
MS
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MSO4
 
MgSO4
3. องคกรนําบัญชีรายการที่ไมอนุญาตใหใชไปสูการปฏิบัติกับคําสั่งทุกคําสั่ง และ
เอกสารที่เกี่ยวกับการใชยาทั้งหมด ไมวาจะเปนการบันทึกในกระดาษหรือบันทึก
ในคอมพิวเตอร
4. แบบฟอรมทีจ่ ดั พิมพไวลว งหนา (preprinted forms) จะตองไมมรี ายการทีไ่ มอนุญาต
ใหใชดังกลาว
5. หามใชคํายอในใบเซ็นตยินยอมการบอกกลาว (informed consent) และเอกสาร
ใดๆ ที่โรงพยาบาลใหกับผูปวยและญาติ


Training










บรรจุเนื้อหาในการปฐมนิเทศทีมผูดูแลที่เกี่ยวของ
สนับสนุนใหมีการเตือนหรือทักทวงถาปฏิบัติไมเปนไปตามแนวทาง

Monitoring








การใชคํายอที่ไมอนุญาตใหใช
อุบัติการณความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใชคํายอ

Pitfall

ความเกรงใจกันในทีมดูแลผูปวยเมื่อมีการใชคํายอ เมื่อไมเขาใจไมกลาถามหรือ
ทักทวง ใชการคาดเดา

Reference

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

Definition


Goal
Why



The Institute of Medicine ใหความหมายของขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
(Diagnostic Error) วาเปนการที่ (ก) ไมสามารถอธิบายปญหา
สุขภาพของผูปวยไดอยางถูกตองและทันเวลา หรือ (ข) ไมสามารถสื่อสารคําอธิบาย
ดังกลาวใหแกผูปวยได อาจแบง diagnostic error ไดเปนสามประเภท คือ
1. Missed Diagnosis หมายถึงกรณีที่อาการของผูปวยไมไดรับคําอธิบาย เชน
อาการออนเพลียหรือเจ็บปวดเรื้อรัง หรือผูปวยมีอาการชัดเจนแตไมไดรับการ
วินิจฉัยโรค
2. Wrong Diagnosis หมายถึงกรณีที่ใหการวินิจฉัยที่ไมถูกตอง และมาพบสาเหตุ
ที่แทจริงภายหลัง
3. Delayed Diagnosis หมายถึงกรณีทคี่ วรไดรบั การวินจิ ฉัยโรคเร็วกวาทีเ่ ปน เชน
การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ลดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยที่ถูกตองและทันเวลาเปนรากฐานของการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย เพราะหากละเลยเรื่องนี้แลวอาจเกิดอันตรายตอผูปวย เนื่องจากไมไดรับการ
รักษาโรคแตเนิน่ ๆ หรือไดรบั การรักษาทีไ่ มเหมาะสมกับสภาวะของผูป ว ย อีกทัง้ อาจทําให
มีการใชทรัพยากรอยางไมเหมาะสม นอกจากนั้น การปรับปรุงกระบวนการวินิจฉัยโรค
ยังเปนการแสดงถึงคุณธรรม และความเปนมืออาชีพของผูใหบริการอีกดวย

Process

การจัดการในระดับโรงพยาบาล
1. เรียนรูจากขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค คนหา ศึกษา และอภิปรายรวมกัน เชน
ในการทํา grand rounds, MM conference, การใช trigger เพือ่ ทบทวนเวชระเบียน,
กิจกรรมทบทวนคุณภาพอื่นๆ
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2. วางระบบรายงานผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรคใหครบวงรอบ เชน การสง
ผลการตรวจใหผูปวย การติดตามวามีการตอบสนองตอ critical test ในเวลาที่
กําหนด (30 วัน) ไดเพียงใด เสริมพลังและใหความรูแกผูปวยใหสามารถมีสวนรวม
ในการวินิจฉัยโรค
3. สงเสริมใหมีการจัดทําบัญชีรายการปญหาผูปวยที่ถูกตอง รวมทั้งการวินิจฉัย
แยกโรคที่เหมาะสม
4. จัดใหมชี อ งทางและวิธกี ารทีผ่ ใู หบริการจะไดรบั ขอคิดเห็นสะทอนกลับ (feedback)
เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่ไดกระทําไป
5. สงเสริมใหมีการใชความเห็นที่สอง (second opinions) ในการวินิจฉัยโรค
6. ปรับปรุงการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร
7. จัดใหมีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค ใหแพทยสามารถใชได
ณ จุดใหบริการ
8. สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม เชน การมีเวลามากพอในการ
ประเมินผูปวยใหมโดยไมมีการรบกวนสมาธิ
9. เสริมพลังใหพยาบาลมีสวนรวมในการปรับปรุงการวินิจฉัยโรค เชน การติดตาม
การทุเลาของอาการหรืออาการใหมที่เกิดขึ้น การติดตามใหมั่นใจวามีการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ การอํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางผูปวยกับแพทย

Training

การสรางความตระหนักใหแกผูเกี่ยวของ ทั้งแพทย พยาบาล และผูปวย

Monitoring





แหลงขอมูลเพื่อใหไดสถานการณปญหาขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคอาจไดจาก
(1) ขอมูลการตรวจ autopsy และผลการตรวจชิ้นเนื้อ (2) การรายงานของแพทยเอง
เกี่ยวกับประสบการณเรื่องนี้ (3) การรายงานของผูปวยเกี่ยวกับประสบการณเรื่องนี้
(4) ฐานขอมูลรายงานอุบัติการณ (5) การทบทวนเวชระเบียนและการทบทวนคุณภาพ
(6) รายงานในวารสารวิชาการ (7) ขอมูลการฟองรองทางการแพทย
  ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ เชน รอยละของการตรวจ autopsy ที่ทําใหได definitive
diagnosis แตกตางไปเดิม, รอยละของการตรวจ postmortem MRI ทีท่ าํ ใหได
definitive diagnosis แตกตางไปจากเดิม, รอยละของผูปวยที่จําหนายซึ่งมี
การวินิจฉัยโรคแรกรับและการวินิจฉัยโรคเมื่อจําหนายแตกตางกัน
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ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (cognitive) เชน รอยละของผูปวยสงตอในโรคใด
โรคหนึง่ ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยโรคเพิม่ เติมหรือการวินจิ ฉัยโรคทีแ่ ตกตางไปจากเดิม,
รอยละของผูปวยซึ่งกลับมาที่หองฉุกเฉินใน 48 ชั่วโมงซึ่งไดรับการวินิจฉัยโรค
เพิ่มเติมหรือการวินิจฉัยโรคที่แตกตางไปจากเดิม
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (testing) เชน รอยละของชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาที่
ไดรับการอานแปลผลซํ้า (overreads) , รอยละของการสงตรวจทดสอบทาง
หองปฏิบัติการที่ไดรับ credit, รอยละของการตรวจทางรังสีวิทยาที่ไดรับการ
อานแปลผลซํ้า (overreads)
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (communication) เชน รอยละของการสงตอหรือ
ขอคําปรึกษาในโรคใดโรคหนึ่ง ที่ลาชาในการสงตอหรือไดรับคําปรึกษา

Pitfall

1. ปญหาเรื่องนี้มักไมเปนที่ตระหนัก ไมมีการศึกษาเทาที่ควร และไมไดนํารวมเขาอยู
ในกิจกรรมหรือตัววัดของการบริหาร/ประกันคุณภาพ
2. เมื่อมีปญหาในการวินิจฉัยโรค ยังไมไดมีความพยายามถึงที่สุดเพื่อใหไดการวินิจฉัย
โรคที่ถูกตอง
3. ปญหาขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคพบไดบอยทั้งกับผูปวยนอกและผูปวยใน
4. สาเหตุของขอผิดพลาดในการวินจิ ฉัยโรคมีทงั้ cognitive error (เชน การขาดความรู
การไมใชหรือไมถามหาขอมูลทีเ่ กีย่ วของ การแปลความหมาย และการไมไดนาํ ขอมูล
ทั้งหมดมาสรุปเปนการวินิจฉัยโรคที่ดีที่สุด) และ systems error (เชน การสื่อสาร
ที่คลาดเคลื่อน)
5. ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคมักจะเกิดในโรคที่พบบอย เชน มะเร็ง โรคหัวใจ สมอง
ขาดเลือด

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 2 การประเมินผูป ว ย (ASM) ค.การวินจิ โรค (4)
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 4: Preventing Common Complications
P 4.1: Preventing Pressure Ulcers

Definition

การปองกันแผลกดทับหมายถึงการวางมาตรการตางๆ ที่พิสูจนแลววาไดผลดี
ในการปองกันผิวหนังไมใหเกิดแผลกดทับ

Goal
Why

ผูปวยไดรับการดูแลเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับตามแนวทางที่กําหนด
แผลกดทับเปนภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดกับผูป ว ยแลวจะสงผลใหผปู ว ยไดความทุกข
ทรมานจากความเจ็บปวด สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และอาจไดรับอันตรายรายแรง
จนถึงกับเสียชีวิตได นอกจากนี้การรักษาแผลกดทับมีคาใชจายสูง การปองกันไมใหเกิด
แผลกดทับจึงเปนมาตรการที่ดีที่สุดสําหรับผูเกี่ยวของทั้งหมด

Process

1. การประเมิน
1.1 ประเมินความเสีย่ งการเกิดแผลกดทับเร็วทีส่ ดุ หรือภายใน 8 ชัว่ โมง หลังเขารับ
การรักษาโดยใชเครื่องมือมาตรฐานในการประเมิน เชน Braden Scale หรือ
Norton Scale และประเมินซํ้าตามความเหมาะสมขึ้นกับการความตองการ
ของผูปวยแตละบุคคลและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพที่สําคัญ
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1.2 ประเมินผิวหนังอยางครอบคลุมตั้งแตศีรษะจรดเทาพรอมๆ กับการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อดูวามีผิวหนังบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติโดยใช้
นิ้วมือกดบริเวณรอยแดงวารอยแดงจางหายไปหรือไม สําหรับผิวหนังบริเวณ
ที่ใชอุปกรณทางการแพทยใหประเมินอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
1.3 การประเมินปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลตอการคงทนของเนื้อเยื่อตอแรงกด (tissue
tolerance to pressure) ไดแก อายุ การทํางานของเสนเลือด การควบคุม
นํ้าตาลในผูปวยเบาหวาน นํ้าหนักตัว ภาวะทุพโภชนาการ
1.4 บันทึกผลการประเมินที่ไดทุกครั้งในเวชระเบียนผูปวย
2. การปองกันแผลกดทับซึ่งนอกจากดูแลโดยกระบวนการพยาบาลแลวควรสอนญาติ
ใหรู เขาใจ และสามารถชวยในการดูแลผูปวยเพื่อปองกันแผลกดทับได ดังนี้
2.1 การดูแลผิวหนังเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ
   ถาเปนไปไดหลีกเลี่ยงทานอนทับบริเวณปุมกระดูกที่ผิวหนังมีรอยแดง
   ดูแลใหผิวหนังสะอาดและแหง หลีกเลี่ยงการนวด ขัดถูผิวหนังเพราะเสี่ยง
ตอการเกิดแผลกดทับ
   ผูปวยที่มีภาวะควบคุมการขับถายไมได ทําความสะอาดผิวหนังทันทีเมื่อ
มีสิ่งขับถายปนเปอนผิวหนัง
   ดูแลสภาพผิวหนังใหชม
ุ ชืน้ ไมแหง โดยการทาโลชัน่ ครีมบํารุงผิว กรณีผปู ว ย
ควบคุมการขับถายไมได ผิวหนังเปยกชื้นจากการสัมผัสสิ่งขับถาย ปองกัน
ผิวหนังสัมผัสกับความชื้นมากเกินไปโดยใชผลิตภัณฑปกปองผิวหนัง เชน
ครีมปองกันความชืน้ แผนปดแผลทีค่ วบคุมความชืน้ และอุณหภูมริ องผิวหนัง
   การเปลี่ยนทาและการเคลื่อนไหว ควรจัดทาและพลิกตะแคงตัวอยางนอย
ทุก 2 ชั่วโมง
   การเปลี่ ย นท า หลี ก เลี่ ย งการกดทั บ บริ เวณปุ  ม กระดู ก บริ เวณที่ มี อุ ป กรณ
ตางๆ ในการรักษา เชน ทอชวยหายใจ สายยางใหอาหาร ทอระบายทรวงอก
สายสวนปสสาวะ เปนตน
2.2 การจัดทานอน
   ทานอนหงาย ควรจัดใหศีรษะสูงไมเกิน 30 องศา กรณีที่ไมมีขอจํากัดให
จัดทาศีรษะสูงในชวงระยะเวลาหนึง่ แตไมควรเกิน 1 ชัว่ โมง ควรมีการประเมิน
และตรวจสภาพผิวหนังบริเวณกนกบ ใชหมอนนุมรองบริเวณขาดานลาง
หรือใตนองลงมา เพื่อใหสน เทาไมกดกับที่นอน
   ทานอนตะแคงควรจัดใหสะโพกเอียงทํามุม 30 องศากับพื้นเตียง ศีรษะสูง
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2.3












2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

ไมเกิน 30 องศา ซึ่งผูปวยจะอยูในทาตะแคงกึ่งควํ่า หรือกึ่งหงาย และ
ใชหมอนรองขา ไมใหผูปวยนอนทับไหล หรือแขน และขาของตนเอง
การจัดทานั่ง
 ควรนั่งพิงพนักเกาอี้ หรือพนักรถเข็นนั่ง และเทาวางบนที่พักเทา โดยไมให
สนเทาถูกกด
 ลดแรงกดโดยการเปลี่ ย นถ า ยนํ้ า หนั ก ทุ ก 30 นาที เช น นั่ ง นาน 30 นาที
ยกกน 30 วินาที
ออกกําลังกายเปนประจํา กระตุน การไหลเวียนโลหิตโดยการทํา active exercise
ในรายที่ปฏิบัติเองได หรือชวยทํา passive exercise ในรายที่ชวยเหลือตนเอง
ไมได การลดแรงกดเฉพาะที่
เลือกอุปกรณลดแรงกดทับขณะนั่งและนอน ชนิด static หรือ dynamic ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันการเกิดแผลกดทับ
หามใช หวงยางรองนั่ง หมอนรูปโดนัทหรือวงแหวน เพราะอาจเปนสาเหตุให
หลอดเลื อ ดคั่ ง และบวม รวมทั้ ง การใช ถุ ง มื อ นํ้ า เพราะอาจเคลื่ อ นออกจาก
ตําแหนงได (dislocate)
ผิวหนังบริเวณทีใ่ ชอปุ กรณทางการแพทยมคี วามเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับควร
ปลดออกเมื่อหมดขอบงชี้ และถาประเมินผิวหนังใตอุปกรณพบวามีความเสี่ยง
ใหปองกันโดยใชแผนรองตามความเหมาะสม
การจัดการกับปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เชนภาวะโภชนาการ โดยการประเมินภาวะ
โภชนาการ ปรึกษาโภชนากรเมื่อมีความเสี่ยง และดูแลใหไดรับสารอาหาร
ตามแผนการรักษา

Training



1. โรงพยาบาลกํ า หนดนโยบายการให ค วามรู  บุ ค ลากรด า นการป อ งกั น แผลกดทั บ
และสรางความมั่นใจวามีทรัพยากรพรอมใชสําหรับผูปวยและผูปฏิบัติงาน ไดแก
moisturizers skin barriers equipment (therapeutic surfaces) และผูที่จะ
ใหคาํ ปรึกษา เชน พยาบาลผูเ ชีย่ วชาญดานการดูแลแผล โภชนากร นักกายภาพบําบัด
2. จัดโครงการใหความรูกับผูเกี่ยวของ
   บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยทุกวิชาชีพ โดยปรับใหเขากับบทบาท
ในการดูแลผูป ว ย ซึง่ ครอบคลุมหัวขอ ทัศนคติและบทบาทการดูแลเพือ่ ปองกัน
การเกิดแผล การใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
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การประเมินผิวหนัง evidence-based pressure prevention กระบวน
การปองกันการเกิดแผลกดทับ
ผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปองกันการเกิดแผลกดทับ

Monitoring
















Pitfall








มีการบันทึกการประเมินความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับภายใน 8 ชัว่ โมง หลังรับเขา
รักษา
มีการบันทึกการประเมินผิวหนังอยางครอบคลุมตั้งแตศีรษะจรดเทาภายใน 8 ชั่วโมง
หลังรับเขารักษา
อัตราความชุกแผลกดทับที่เกิดในโรงพยาบาล
อัตราผูปวยที่ไมมีแผลกดทับตอนแรกรับไวในโรงพยาบาลและเกิดแผลกดทับขณะ
รับการรักษาในโรงพยาบาล
มุงเนนการใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยงใหครบถวน ขาดการระบุของความตองการ
เฉพาะของผูปวยแตละราย ทําใหการจัดการไมสอดคลองจึงเกิดอุบัติการณ
ใชอุปกรณไมเหมาะสมหรือขาดอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการปองกันแผลกดทับ
การวางแผนการดูแลไมเฉพาะผูปวยเปนรายๆ การไมใชศักยภาพของผูปวยและญาติ
ในการรวมกันปองกัน

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 3 ขอ 3.1 การวางแผนการดูแลผูป ว ย (PLN.1)
(2), (3) และ (7)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

118

à»‡ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2561

P 4.2: Preventing Patient Falls

Definition

การปองกันการลื่นตกหกลม หมายถึง การวางมาตรการตางๆ ที่พิสูจนแลววา
ไดผลดี ในการปองกันไมใหผูปวยลื่น ตก หกลมและบาดเจ็บจากการลื่นตกหกลม

Goal
Why

ลดอุบัติการณการลื่นตกหกลม และการบาดเจ็บจากการลื่นตกหกลม
การลื่นตกหกลมในโรงพยาบาลยังเปนเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นใน
โรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอการบาดเจ็บและเสียชีวิตได การบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นเชนกระดูกหัก ผิวหนังถลอก หรือมีเลือดออกจากอวัยวะภายใน ทําใหผูปวย
ถูกจํากัดกิจกรรม มีความเจ็บปวด ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น เสียคาใชจายในการรักษา
เพิ่มขึ้น และอาจเปนสาเหตุทําใหโรงพยาบาลถูกฟองรองได

Process

1. ประเมินความเสีย่ งตอการลืน่ ตก หกลมเมือ่ แรกรับเขารักษา (เนนการลืน่ ตก หกลม
ที่เกี่ยวกับดานรางกาย)
1.1 ใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตอการลื่น ตก หกลมที่เปนมาตรฐานในการ
ประเมินผูป ว ยเมือ่ แรกรับเชน Morse Fall Risk Assessment หรือ Hendrich
Fall Risk Assessment
1.2 ถ้าอายุมากกวา 65 ป ใหถามประวัติเกี่ยวกับการลื่น ตก หกลมโดยการถาม
ตามชวงเวลา ขึ้นกับเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่ใช เชนภายใน 12 เดือน
ที่ผานมาเคยลื่น ตก หกลมหรือไม
2. ประเมินปจจัยและประวัติเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการลื่น ตก หกลมเมื่อแรกรับเขา
รักษา
2.1 ประเมินปจจัยทีท่ าํ ใหการลืน่ ตก หกลมแลวจะเกิดการบาดเจ็บทีร่ นุ แรง (history
of osteoporosis, risk factors or fracture, presence of anticoagulation/
bleeding problems)
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2.2 ถามประวัติเกี่ยวกับการลื่น ตก หกลมที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงตั้งแตแรกรับ
ผูปวย เชน history of fractures, history of head trauma, history of
uncontrolled bleeding after a fall, and history of hospitalizations
due to a fall.
3. ประเมินความเสี่ยงตางๆ ดานรางกายที่เกี่ยวกับการลื่นตกหกลมและการบาดเจ็บ
รุนแรงจากการลื่นตกหกลม
3.1 ในผูปวยที่พบวามีความเสี่ยง ใหทีมการดูแลรวมกันประเมินปจจัยอื่นๆ อยาง
ครบถวน เมื่อแรกรับเขารักษาและเมื่อภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง
3.2 สื่ อ สารและระบุ ผู  ป  ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งปานกลางและความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเกิ ด
อันตรายรุนแรงจากการลื่นตกหกลมในทุกเวร
4. สื่อสารและใหความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงลื่นตกหกลมและความเสี่ยงการบาดเจ็บที่จะ
เกิดจากการลื่นตกหกลม
4.1 สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยทุกคนใหทราบวาผูปวยรายใดมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการลื่นตกหกลมและการบาดเจ็บรุนแรงจากการลื่นตกหกลม
   สื่อสารการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการ
ลืน่ ตกหกลม (เชน เริม่ ใหยา anticoagulation หรือไดรบั การวินจิ ฉัยใหมวา
เปน osteoporosis ตลอดชวงกอนสงเวรและเมื่อสงเวร)
   ใชปา
 ยทีร่ ะบุผปู ว ยทีเ่ คยลืน่ ตกหกลม (เชนรับเขารักษาจากสาเหตุการลืน่ ตก
หกลม หรือลืน่ ตกหกลมระหวางเขารับการรักษา) ผูป ว ยทีเ่ สีย่ งตอการบาดเจ็บ
หรือผูปวยที่มีประวัติไดรับการบาดเจ็บจากการลื่นตกหกลม
4.2 ใหความรูผูปวยและญาติโดยการสอนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ
จากการลืน่ หกลมตัง้ แตแรกรับและตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูโ รงพยาบาลและเกีย่ วกับ
สิ่งใดที่ผูปวยและญาติสามารถทําไดเพื่อชวยปองกันการลื่นหกลม
5. กําหนดมาตรฐานสําหรับใชในการปฏิบัติสําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการลื่นหกลม
5.1 นํามาตรฐานไปปรับปรุงการปฏิบัติทั้งระดับโรงพยาบาลและระดับผูปวยเพื่อ
การดูแลสภาพแวดลอมในการปองกันการลื่นตกหกลมและลดความรุนแรงจาก
การบาดเจ็บที่เกิดจากการลื่นตกหกลม
5.2 กําหนดการเยี่ยมตรวจ (ทุกชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง) เพื่อประเมินและตอบสนอง
ความตองการของผูปวยเกี่ยวกับความปวด การขับถาย การเปลี่ยนทาทาง
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6. ปรับแนวปฏิบตั ใิ หเหมาะกับผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ ดุ ทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
6.1 เพิ่มความเขมขนและความถี่ในการสังเกต
6.2 ปรับสิง่ แวดลอมและจัดหาอุปกรณใหเหมาะสมเฉพาะบุคคลเพือ่ ลดการบาดเจ็บ
จากการลื่นตกหกลม
6.3 ทบทวนและปรับยาที่อาจทําใหผูปวยลื่นตกหกลมไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยาจิตเวช เพื่อลดผลขางเคียงของยา

Training








ใหความรูเพื่อสรางความตระหนักในการปองกันความเสี่ยง การใชเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยง การประเมินความตองการเฉพาะ การจัดสิ่งแวดลอม
จัดเวทีแกปญ
 หาการลืน่ ตกหกลมกับผูป ว ย ครอบครัว และผูป ฏิบตั งิ าน เพือ่ การพัฒนา
แนวทางการดูแลใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา

Monitoring












Pitfall








จํานวนผูปวยที่ลื่นตกหกลมทั้งหมด
จํานวนผูปวยที่ลื่นตกหกลมที่เกิดการบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรง
อัตราการบาดเจ็บผูป ว ยทีล่ นื่ ตกหกลมทีเ่ กิดการบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรง
ตอ 1000 วันนอน

มุง เนนการใชเครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งใหครบถวน แตขาดการระบุของความตองการ
เฉพาะของผูปวยแตละราย ทําใหการจัดการไมสอดคลองจึงเกิดอุบัติการณ
ไมใหความสําคัญกับผูปวยและญาติในการปองกันความเสี่ยง สอนผูปวยและญาติ
โดยขาดการทวนสอบทําใหผูปวยและญาติไมเขาใจอยางชัดเจนและไมสามารถชวย
ปองกันอันตรายได

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 3 ขอ 3.1 การวางแผนการดูแลผูป ว ย (PLN.1)
(2), (3) และ (7)
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 5: Pain Management
P 5.1: Pain Management in General

Definition

ความปวด (pain) คือ ประสบการณที่ทําใหเกิดความทุกขซึ่งเกิดรวมกับการ
บาดเจ็บหรือสามารถที่จะทําใหเนื้อเยื่อของรางกายบาดเจ็บ โดยมีองคประกอบดาน
ความรูสึก อารมณ ความรูคิดและสังคม

Goal

Why

122

ผูปวยที่ปวดควรไดรับการจัดการความปวดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ดวยความเหมาะสมตามบริบทที่สถานพยาบาลนั้นๆ มีบุคลากรและทรัพยากรที่สามารถ
กระทําได
การจัดการความปวดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ชวยลดภาวะเครียด
ของรางกายและจิตใจ เปนการปองกันและลดผลเสียที่นําไปสูปญหาสุขภาพระยะยาว
อาจกลายเปนความปวดเรื้อรัง และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผูปวยเองและผูใกลชิด
การรักษาปญหาปวดเรื้อรัง และ/หรือซับซอนตองใชเวลาและคาใชจายอันนํามาซึ่งผล
กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทางออมจากการลดกําลัง
ผลิตของประเทศ เนือ่ งจากผูป ว ยและญาติผดู แู ลตองลางานบอยและเปนเหตุของการออก
จากงานกอนเวลาอันควร
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Process

ผูปวยที่ปวด ไดรับการจัดการความปวดจากบุคลากรทางการแพทยที่มีความ
สามารถอยางปลอดภัยและเหมาะสมในสวนทีเ่ ปนบทบาทของตนเอง เชน แพทย พยาบาล
เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักจิตบําบัด เปนตน ดวยกระบวนการทํางานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงของผูปวย โรครวม และความเสี่ยงจากโรคที่เปนสาเหตุ
ของความปวด การบาดเจ็บ หรือชนิดของการผาตัด ผูบริบาลตองนําปจจัยดังกลาวมา
พิจารณาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่ดูแลผูปวย





แนวปฏิบัติของการจัดการความปวดโดยทั่วไป ประกอบดวย
1. การรักษาสาเหตุของความปวด เทาที่ทําได
2. กําจัดหรือบรรเทาความปวดตามอาการระหวางที่สาเหตุยังไดรับการแกไขไมหมดสิ้น
อยูในระหวางการหาสาเหตุ หรือในบางกรณีที่สาเหตุของความปวดไมสามารถรักษา
ใหหายได โดยควรจัดการดังตอไปนี้
   ผูปวยปวดทุกรายควรไดรับการประเมินระดับความรุนแรงของความปวด
ดวยเครือ่ งมือประเมินทีเ่ หมาะสมกับสภาพของผูป ว ย และผลของความปวด
ตอคุณภาพชีวิต เชน การนอนหลับ การทํากิจวัตรประจําวัน และอารมณ
   การรั ก ษาความปวดโดยการใช ย าและไม ใช ย า ควรครอบคลุ ม ทั้ ง สามมิ ติ
ไดแก ชีวะ (กาย) จิต (จิตใจและจิตวิญญาณ) และสังคม โดยมีเปาหมายหลัก
ของการดูแลรักษาคือ ใหผูปวยสามารถกลับมาทํากิจกรรมได ทั้งนี้ผูปวย
ที่สามารถสื่อสารไดดีอยางเหมาะสม ควรรับทราบแนวทางของการระงับ
ปวดที่จะใชและมีสวนรวมในการเลือกวิธีการรักษาความปวด
3. มีการประเมินความปวดซํา้ หลังการรักษา และติดตามเฝาระวังผลขางเคียง หรือภาวะ
แทรกซอนจากการรักษาความปวด และบันทึกไว
4. กรณีที่การจัดการความปวดมีความซับซอน ควรมีการปรึกษาหรือสงตอผูปวยไปรับ
การรักษาตอเนือ่ งกับแพทยผเู ชีย่ วชาญเฉพาะดานการจัดการความปวด โดยประยุกต
ตามความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานนั้น

Training

1. บุคลากรทางการแพทยทั่วไป ไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรูดานจัดการความปวด
ทั้งสวนที่เปนบทบาทของตนเอง และในแบบองครวม ใหสามารถเกิดกระบวนการ
ดูแลผูปวยที่ปวดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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2. บุคลากรทางการแพทยผเู ชีย่ วชาญดานการจัดการความปวด ควรมีการอบรมเพิม่ พูน
ความรูเฉพาะดานการจัดการความปวด อยางนอย 20 ชั่วโมงตอ 5 ป

Monitoring

1. ผูป ว ยปวดทุกรายไดรบั การประเมินระดับความรุนแรงของความปวด เปนสัญญาณชีพ
ที่ 5 (pain as the fifth vital sign) หลังใหการรักษาปวดแลวมีการประเมินระดับ
ความรุนแรงของความปวดซํ้าและติดตามเฝาระวังผลขางเคียงหรือภาวะแทรกซอน
จากการจัดการความปวด
2. ผูป ว ยปวดทุกรายทีไ่ ดรบั ยากลุม opioid ใหมกี ารเฝาระวังผลขางเคียงทีส่ าํ คัญ ไดแก
อาการคลื่นไสอาเจียน ทองผูก งวงซึม และการกดการหายใจ
3. ผูป ว ยทุกรายทีไ่ ดรบั กลุม ยาตานอักเสบทีไ่ มใชสเตียรอยด (NSAID) ไดรบั การเฝาระวัง
ผลขางเคียงทีส่ าํ คัญ คือ ผลขางเตียงตอไต ตับ ทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด
การมีเลือดออกงายและการแพยา

Pitfall

1. การจัดการความปวดในผูปวยกลุมเฉพาะ เชน ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ และผูปวย
ที่มีปญหาในการสื่อสาร จําเปนตองมีการประเมินระดับความรุนแรงของความปวด
และการรักษาความปวดที่มีความจําเพาะ
2. การใหยาแกปวดกลุมที่ตองมีการควบคุมพิเศษ เชน ยาแกปวดที่เปนสารเสพติด
ตองมีหลักเกณฑการสัง่ จายยาตามกฎหมาย ผูป ว ยมีขอ บงชีจ้ าํ เปนตองใชทางการแพทย
มีการติดตามผลการระงับปวด และผลขางเคียงอยางใกลชิดตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

มาตรฐาน HA

การปฎิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ
ความปวด (1), (2) และ (3)
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Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 5.2: Acute Pain Management

Definition

ความปวดเฉียบพลัน เปนความปวดที่มีระยะปวดไมเกิน 3 เดือน มักเปน
ความปวดที่มีกลไกการเกิดชนิดที่มีการกระตุนตัวรับความปวด (nociceptive pain)
รวมกับมีการอักเสบ มีสว นนอยทีเ่ ปนความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทอยางเฉียบพลัน
(acute neuropathic pain)

Goal

Why

เชนเดียวกับ Goal ใน P 5.1 โดยใหความสําคัญกับการที่ผูปวยสามารถกลับ
มาทํากิจกรรมไดตามสภาพของผูปวย
ความปวดเฉียบพลันมีประโยชนชวยเตือนภัยและปองกันอันตราย แตมีผลเปน
ความเครียดตอรางกายและจิตใจ และกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ การจัดการความปวด
อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพชวยลดความทุกขทรมาน ชวยใหมีการฟนฟูสภาพ
รางกายกลับมาปกติโดยเร็ว และอาจปองกันการเกิดเปนความปวดเรื้อรัง

Process

1. บุคลากรทางการแพทยจัดการความปวดเฉียบพลันตามแนวปฏิบัติทั่วไปของการ
จัดการความปวด (P 5.1)
2. การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยที่กอใหเกิด
ความปวด
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ความปวดเฉียบพลันหลังการผาตัดหรือหัตถการทางการแพทยที่กอใหเกิด
ความปวดเปนเหตุทที่ ราบลวงหนา การจัดการความปวดจึงครอบคลุมตัง้ แตการดูแลกอน
ในระหวางการใหการระงับความรูสึกและผาตัดหรือทําหัตถการ ระยะหลังจากเสร็จ
การผาตัดหรือทําหัตถการ และตอเนือ่ งถึงเมือ่ ผูป ว ยถูกจําหนายออกจากสถานพยาบาล
ทําใหผปู ว ยไดรบั การควบคุมความปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยางเหมาะสมปลอดภัย และ
เนนการกลับมาสามารถทํากิจกรรมไดตามสภาพของผูป ว ยแตละราย โดยใชหลักของ
multimodal analgesia และ preventive analgesia ที่เหมาะสมตามชนิดของ
หัตถการหรือการผาตัด (procedure-specific pain management) ไดแก การรักษา
ความปวดโดยใชยา การรักษาความปวดโดยไมใชยา และการใชยาชาระงับความรูสึก
หรือการทําหัตถการระงับปวด จัดเปนองคประกอบที่สําคัญของแผนการดูแลผูปวย
ที่มารับการผาตัดใหมีการฟนตัวเร็ว (Enhanced Recovery After Surgery) ทั้งนี้
ตองนํามาพิจารณาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานนั้น
3. การจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ
ระยะแรกของการดูแลผูป ว ยทีไ่ ดรบั การบาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุใหัความสําคัญ
กับการชวยชีวิตหรือการทําใหรางกายรอดพนจากอันตราย หลังจากนั้นการรักษา
ความปวดอาจเริ่มควบคูกับการรักษาภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ หรือเริ่มภายหลัง
เมื่อปญหาการบาดเจ็บในสวนตางๆของรางกายไดรับการดูแลใหคงที่แลว โดยใช
หลักการของ multimodal analgesia ทัง้ นีต้ อ งนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงานนั้น
4. การเลือกใชยาเพื่อระงับปวดเฉียบพลัน
ตองคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงของผูปวย โรครวม และความเสี่ยงจากโรคที่เปน
สาเหตุของความปวด การบาดเจ็บ หรือชนิดของการผาตัด บนรากฐานของการแบง
ชนิดความปวดตามพยาธิสรีรวิทยา เชน ความปวดจากการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อที่มี
การกระตุน ตัวรับความปวด จะตอบสนองตอกลุม ยาแกปวดทีไ่ มใชสเตียรอยด ในขณะ
ทีค่ วามปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทตอบสนองตอยากันชัก และยาตานเศรา เปนตน

Training

เชนเดียวกับ Training ใน P 5.1
กรณีทมี่ แี ผนการดูแลผูป ว ยทีม่ ารับการผาตัดใหมกี ารฟน ตัวเร็วตองมีการทํางาน
เปนทีมของบุคลากรทางการแพทยหลายสาขา และมีการอบรมเพิ่มพูนความรูและแนว
ปฏิบัติงานรวมกันตามชนิดของการผาตัด
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Monitoring

เชนเดียวกับ Monitoring ใน P 5.1

Pitfall

1. เชนเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1
2. ผูปวยปวดเฉียบพลันที่ไมมีภาวะแทรกซอนหรือมีความซับซอนควรหยุดยาแกปวด
ที่เปนสารเสพติดได

มาตรฐาน HA

การปฎิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ
ความปวด (1), (2) และ (3)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

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

Definition

ความปวดเรื้อรัง คือ ความปวดที่นานเกิน 3 เดือนหรือความปวดที่ยังปวด
ตอเนื่องหลังจากพยาธิสภาพหายดีแลว

Goal

เพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการระงับความปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ชมะเร็งดวย
opioids และลดความเสี่ยงจากการใช opioids เปนเวลานาน อันไดแก การใชผิดวัตถุ
ประสงค การใชเกินขนาด และเสียชีวิต
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Why

ความกาวหนาดานการแพทยในปจจุบนั ชวยใหประชาชนชาวไทยมีอายุยาวนาน
มากขึ้น แตอายุที่ยาวขึ้นและอัตรารอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นทําใหอุบัติการณความปวดเรื้อรังที่
มิใชมะเร็งเพิ่มขึ้น หนึ่งในวิธีการระงับปวดตางๆ คือ การใชยาแกปวด ซึ่งประกอบดวย
2 กลุม ใหญ ไดแก opioids และยาแกปวดทีม่ ใิ ช opioids ไมมหี ลักฐานเชิงประจักษทแี่ สดง
ถึงประโยชนในการระงับปวดดวย opioids ในระยะยาวเกิน 12 สัปดาหสาํ หรับการระงับ
ความปวดเรื้อรังที่มิใชมะเร็ง แตมีหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงอันตราย ไดแก เสียชีวิต
เนื่องจากใช opioids เกินขนาดและการใชยาผิดวัตถุประสงค

Process

1. เชนเดียวกับแนวปฏิบัติทั่วไปของการจัดการความปวด (P 5.1)
2. เมือ่ พิจารณาวาจะให opioids เพื่อระงับความปวดเรื้อรังที่มิใชมะเร็ง
2.1 แพทยอธิบายผูป ว ยถึงประโยชนและอันตรายจากการระงับความปวดเรือ้ รังทีม่ ใิ ช
มะเร็งดวย opioids ทั้งกอนเริ่มใหและมีการทบทวนในระหวางที่ให opioids
เพือ่ ใหผปู ว ยทราบถึงความเสีย่ งและประโยชนทเี่ กิดขึน้ จริง ทัง้ นีผ้ ปู ว ยและแพทย
ตองมีความรับผิดชอบรวมกัน
2.2 กอนเริ่มให opioids แพทยและผูปวยควรรวมกันกําหนดจุดมุงหมายของการ
รักษาทีเ่ ปนจริงไดในประเด็นของการลดความปวดและเพิม่ ความสามารถในการ
ทํากิจกรรมตางๆ และกําหนดขอตกลงหยุดการใช opioids เมื่อไดประโยชน
นอยกวาความเสี่ยงที่เกิด
2.3 ควรเริ่มดวยการระงับปวดดวยยากลุมที่มิใช opioids รวมกับวิธีระงับปวด
โดยไมใชยากอน หากพิจารณาแลววาถาใช opioids รวมดวยแลวจะเกิดการ
ระงับปวดที่ดีขึ้นและผูปวยทํากิจกรรมตางๆไดดีขึ้นมากกวาที่จะเกิดอันตราย
ก็ควรใชคูกันไปกับยากลุมที่มิใช opioids รวมกับวิธีระงับปวดโดยไมใชยา
3. การเลือกชนิด opioids ปริมาณ ระยะเวลาการรักษา การนัดติดตาม และการหยุดยา
3.1 การควบคุมอาการปวดรุนแรงในเบื้องตนเริ่มดวย opioids ชนิด immediaterelease แทนที่จะเปนชนิด extended-release/long-acting
3.2 เริ่ม opioids ดวยปริมาณนอยที่สุดที่ระงับปวดได หากตองปรับเพิ่มขึ้นจน
เทียบเทามอรฟนรับประทาน 50 มิลลิกรัมตอวัน ตองประเมินประโยชนและ
ความเสี่ ย งอี ก ครั้ ง และหลี ก เลี่ ย งการให จ นเที ย บเท า มอร ฟ  น รั บ ประทาน
90 มิลลิกรัมตอวัน
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3.3 การใช opioids ในระยะยาวมักเริม่ ตนจากการระงับปวดเฉียบพลัน หากจําเปน
ตองระงับปวดเฉียบพลันดวย opioids ชนิดรับประทาน ควรเริ่มดวย opioids
ชนิด immediate-release ใน ปริมาณนอยที่สุดที่ระงับปวดได และไมใหนาน
เกินจําเปน การระงับปวดเฉียบพลันดวย opioids มักไมนานเกิน 7 วัน
3.4 ควรทําการประเมินประโยชนและอันตรายที่เกิดขึ้นภายใน 1-4 สัปดาหหลัง
เริ่มใช opioids หรือหลังปรับเพิ่มยา มีการประเมินซํ้าอีกทุกๆ 3 เดือนหรือ
บอยกวา หากพบอันตรายเกิดขึ้นมากกวาประโยชนควรลดปริมาณยาลงหรือ
หยุดการใหยา
4. การประเมินความเสี่ยงและระบุอันตรายจาก opioids
4.1 ก่อนเริ่มใหและในระหวางที่ให opioids ควรประเมินปจจัยเสี่ยงที่เอื้อใหเกิด
อันตรายจาก opioids เชน เคยมีประวัติการใชยาเกินขนาด ประวัติการใชสาร
เสพติด การใช opioids ปริมาณสูงหรือใชยากลุม benzodiazepine และ
เตรียมมาตรการปองกันและรักษาในสถานพยาบาล เชน มี naloxone สําหรับ
แกฤทธิ์ opioid agonists
4.2 กอนเริ่มให opioids ควรตรวจปสสาวะเพื่อตรวจเกี่ยวกับปริมาณสารเสพติด
และตรวจอยางนอยปละครั้งในระหวางที่ให opioids
4.3 หลีกเลี่ยงการใช benzodiazepines รวมกับ opioids

Training

1. เชนเดียวกับ Training ใน P 5.1
2. กําหนดแนวทางการใช opioids เพื่อระงับปวดเรื้อรังที่มิใชมะเร็งและทําการเผยแพร
อยางทั่วถึง
3. บรรจุในหลักสูตรการศึกษากอนปริญญา
4. การศึกษาตอเนื่องหลังปริญญา

Monitoring

1. เชนเดียวกับ monitoring ใน P 5.1
2. เอกสาร informed consent พรอมกับ opioid agreement
3. ติดตามอุบัติการณอันตรายจากการใช opioids ในการระงับปวดเรื้อรังที่มิใชมะเร็ง
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Pitfall

1. เชนเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1
2. ระบบเฝาระวังในปจจุบันไมสามารถปองกันการไดรับ opioids ซํ้าซอนจากแพทย
หลายคนในผูปวยคนเดียวกัน

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ
ความปวด (1), (2) และ (3)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 5.4: Management of Cancer Pain and Palliative Care

Definition

ความปวดในผูปวยมะเร็งพบไดทุกระยะของโรคมะเร็ง เกิดจากหลายสาเหตุ
คือจากมะเร็งเอง ผลจากการรักษามะเร็ง ไดแก การผาตัด การใหเคมีบาํ บัดและรังสีรกั ษา
หรือเปนความปวดเรื้อรังจากโรครวม ความปวดอาจเปนทั้งความปวดเฉียบพลัน หรือ
เปนความปวดเรื้อรังตอเนื่องจากมะเร็ง โดยมีพยาธิสรีรวิทยาชนิดความปวดจากการ
บาดเจ็บตอเนื้อเยื่อที่มีการกระตุนตัวรับความปวด ความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท
หรือรวมกัน
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Goal

Why

เชนเดียวกับ Goal ใน P 5.1
ผูปวยมะเร็งที่ปวดควรไดรับการประเมิน และไดรับการจัดการความปวดรวม
ไปกับอาการไมสุขสบายอื่นๆทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และดานสังคม อยางครอบคลุม
และเหมาะสมตามชวงเวลาของโรค และไดรบั การดูแลในระยะทายใหเปนไปตามเจตจํานง
ตามบริบทที่สถานพยาบาลนั้น ๆ มีบุคลากรและทรัพยากรที่สามารถกระทําได
ผูป ว ยมะเร็งทีป่ วดและไมไดรบั การจัดการความปวดอยางเหมาะสมตามชวงเวลา
ของโรค ทําใหเกิดภาวะทุกขใจ ซึมเศรา กังวลและหวาดวิตก ที่อาจเกิดจากการสูญเสีย
ทั้งการเงิน อาชีพ สังคม หรือชีวิตในระยะเวลาตอมา มีผลกระทบตอทั้งผูปวย ครอบครัว
และสังคม

Process

1. บุคลากรทางการแพทยจัดการความปวดจากมะเร็ง ที่เปนความปวดเฉียบพลันตาม
แนวปฏิบัติทั่วไปของการจัดการความปวดเฉียบพลัน (P5.2) สวนบุคลากรทาง
การแพทยสาขาตางๆที่มีความสามารถเหมาะสมในการจัดการความปวดจากมะเร็ง
เชน แพทยรังสีรักษา แพทยมะเร็งวิทยา แพทยผูเชี่ยวชาญดานระงับปวด พยาบาล
นักกายภาพบําบัด นักจิตบําบัด เปนตน สามารถจัดการความปวดของผูปวยมะเร็ง
และหรือใหการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ตามชวงระยะเวลา
ของโรคจนถึงระยะทาย
2. ผูป ว ยมะเร็งทีป่ วด ไดรบั การจัดการความปวดและอาการอืน่ ๆ ทีเ่ กิดรวม โดยประเมิน
สาเหตุ ความรุนแรง ตรวจเพิม่ เติมเพือ่ รักษาทีจ่ าํ เพาะ ผานการสือ่ สารแบบมีเปาหมาย
เปนระยะๆ และไดรับการตอบสนองใหเปนไปตามเจตจํานงในระยะทาย ไดรับความ
ชวยเหลือดานสังคมตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงของผูปวย โรครวม
การดําเนินของโรค ตามชวงเวลาของโรคมะเร็งในระยะตางๆ ความเสี่ยงจากสาเหตุ
ของความปวด และชนิดของความปวดจากมะเร็ง ที่ตองนํามาพิจารณาประยุกตให
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่ดูแลผูปวย
3. ผูป ว ยมะเร็งทีร่ กั ษาไมหายขาดและมีความปวดรวมกับอาการอืน่ ๆ ควรมีโอกาสสือ่ สาร
กับบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหทราบเจตจํานงของชีวิต ตลอดจนถึงการวางแผน
ดูแลลวงหนา (advance care plan) ในระยะทาย
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Training

1. บุคลากรทางการแพทยทวั่ ไปไดรบั การอบรมเพิม่ พูนความรูด า นจัดการความปวดจาก
มะเร็ง และการดูแลผูปวยมะเร็งระยะทาย ทั้งสวนที่เปนบทบาทของตนเอง และ
ในแบบองครวม ใหสามารถเกิดกระบวนการดูแลผูปวยมะเร็งที่ปวดอยางเหมาะสม
ตามชวงเวลาของโรค
2. บุคลากรทางการแพทยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความปวด และบุคลากรทาง
การแพทยผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งวิทยา (รังสีรักษา มะเร็งวิทยา) ตองมีการอบรม
เพิ่มพูนความรูเฉพาะดานการจัดการความปวดจากมะเร็งและการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย อยางนอย 20 ชั่วโมงตอ 5 ป

Monitoring





1. เชนเดียวกับ monitoring ใน P 5.1
2. การจัดการความปวดในระยะยาวแกผปู ว ยมะเร็งโดยใชยา ควรมีการปรับยาเพือ่ ระงับ
ปวดตามความรุนแรงของความปวด และควรใหแบบไมลุกลํ้า (noninvasive) ดังนี้
   กรณี ที่ ไ ด รั บ opioid แบบ around the clock แต ยั ง มี ค วามปวดชนิ ด
breakthrough pain จําเปนตองไดรับการประเมินหาสาเหตุ และใหมีการ
แกไขสาเหตุที่แกไขได รวมกับพิจารณาใหยาแกปวดเพิ่มเติม (rescue)
อยางเหมาะสมและเพียงพอตามความจําเปน
   กรณีที่ความปวดเกิดจากพยาธิสรีรวิทยาหลายชนิด ควรใชยา adjuvants
เชน สเตียรอยด ยาตานเศรา ในลักษณะ multimodal analgesia และหรือ
รวมกับการทําหัตถการระงับปวดอยางเหมาะสม ตามบริบททีส่ ถานพยาบาล
นั้น ๆ มีบุคลากรและทรัพยากรที่สามารถกระทําได
3. ผูป ว ยมะเร็งทีไ่ ดรบั opioid เพือ่ จัดการความปวด ควรไดรบั ยาปองกันทองผูกลวงหนา
4. ผูปวยมะเร็งที่ปวด ควรไดรับการตรวจติดตามการทํางานของตับ ไต เปนระยะ
ตามสภาพของโรคมะเร็ง และในระยะทายตามเจตจํานงของผูปวย
5. ผูปวยมะเร็งที่รักษาไมหายขาดมีโอกาสสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหได
ทราบเจตจํานงของชีวิต ตลอดจนการวางแผนดูแลลวงหนาในระยะทาย

Pitfall

1. เชนเดียวกับ Pitfall ใน P 5.1
2. ผูปว ยมะเร็งที่ปวดนอยอาจใชการรักษาความปวดโดยไมใชยาเปนวิธีเดียว
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3. การประเมินความปวดในระยะทายของผูปวยมะเร็ง ใชการประเมินเฉพาะทาง
พฤติกรรมเมื่อสื่อสารไมได
4. การใหยาแกปวดทีเ่ ปนสารเสพติด ตองมีหลักเกณฑการสัง่ จายยาตามกฎหมาย ผูป ว ย
มีขอ บงชีจ้ าํ เปนตองใชทางการแพทย มีการติดตามผลการระงับปวด และผลขางเคียง
อยางใกลชิดตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
5. กรณีผูปวยมะเร็งที่รักษาไมหายขาด และไมมีความสามารถในการตัดสินใจไดเอง
ครอบครัวหรือผูดูแลที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรไดรับการสื่อสารกับบุคลากรทาง
การแพทย

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.3 การดูแลเฉพาะ จ.การจัดการ
ความปวด (1), (2) และ (3)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

P 6: Refer and Transfer Safety

Definition

การสงตอผูปวยภาวะวิกฤติระหวางสถานพยาบาล และภายในโรงพยาบาล
หมายถึง กระบวนการในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลแหงใด
แหงหนึ่งที่ใหการดูแลรักษาขั้นตน และมีความจําเปนตองสงตอผูปวยฉุกเฉินไปยังสถาน
พยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกวาหรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลรักษา เพื่อให
ผูปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลที่ไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย กระบวนการเริ่มตน
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ตั้งแตการเตรียมความพรอมของสถานพยาบาลตนทาง โดยการประเมินระดับความ
เฉียบพลันของอาการผูป ว ย การประสานสงตอ ขอมูลผูป ว ยไปยังสถานพยาบาลปลายทาง
การจัดทรัพยากรในสงตอ การเตรียมผูปวยและญาติการดูแลผูปวยฉุกเฉินระหวางการ
ส่งตอ และการสงมอบผูปวยฉุกเฉินแกสถานพยาบาลปลายทาง รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพการสงตอ1

Goal

ลดเหตุการณไมพึงประสงค (adverse event) ในการสงตอผูปวย

Why








ผูป ว ยฉุกเฉินวิกฤตมีความเสีย่ งตอการเสียชีวติ และภาวะทุพพลภาพระหวางการสงตอ2
ปจจัยที่ทําใหความเสี่ยงดังกลาวลดลงไดแก
1) การวางแผนและเตรียมการในการสงตอเปนอยางดี
2) บุคลากรที่ดูแลผูปวยกอน ระหวาง หลังสงตอมีความรูและทักษะ
3) การเลือกและเตรียมอุปกรณการแพทยที่ใชในการสงตออยางเหมาะสม
พื้นที่ตองมีการออกแบบระบบการสงตอ โดยประสิทธิภาพของระบบสงตอขึ้นอยูกับ
4 ปจจัย
1) การสรางเครือขายระบบการบริการ (service plan)
2) การดูแลผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team)
3) การจัดทํามาตรฐานและแนวปฏิบัติการสงตอใหเหมาะสมกับระดับพื้นที่
4) กระบวนการพัฒนาคุณภาพระหวางการสงตอ

Process
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ระยะกอนสงตอผูปวย (Pre-refer)
1. Advance Life Support Group เสนอใหใชหลัก “ACCEPT” เปนกระบวนการ
ในการเตรียมความพรอมสงตอ
 
A = Assess คือการประเมินอาการและอาการแสดง แผนการรักษา และ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการสงตอผูปวย
 
C = Control คือการระบุหัวหนาทีมและสมาชิกทีมที่จะไปสงตอ งานหรือสิ่งที่
ตองทําระหวางสงตอ รวมถึงการมอบหมายงานใหสมาชิกทีม
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C = Communication คือชองทางการสื่อสารกับสถานพยาบาลตนทางและ
สถานพยาบาลที่รับสงตอ แพทยที่รับผิดชอบในการรักษา แพทยที่รับผิดชอบ
ในการสงตอ ผูปวยและญาติ แพทยที่รับผูปวย
 
E = Evaluation คือ เปนการประเมินวาอาการผูปวยจําเปนที่จะตองสงตอ
หรือไม ถาจําเปนระดับความเฉียบพลันเปนอยางไร Levels of Patient Acuity
ทีป่ ระยุกตใชจาก guideline for Interfacility Patient Transfer ของ NHTSA4
เพือ่ เตรียมทรัพยากรใหเหมาะสมกับระดับความเฉียบพลันและอาการของผูป ว ย
แตละราย โดยแบงเปน stable with no risk of deterioration, stable with
low risk of deterioration, stable with medium risk of deterioration,
stable with high risk of deterioration, Unstable
 
P = Preparation and Packaging คือการเตรียมผูป ว ย/ญาติ อุปกรณ เอกสาร
กอนเคลื่อนยายใหเหมาะสมเพื่อลดภาวะแทรกซอนระหวางสงตอ
 
T=Transportation คือ 1) การเลือก mode of transport เชน ทางบก,
ทางอากาศ, ทางนํ้า 2) การดูแลระหวางสงตอ 3) การสงตอขอมูล(Handover)
2. มีการประสานงานการสงตอผูปวยตามแนวทางและขั้นตอน ตามแตละระดับในพื้นที่
3. บริหารทรัพยากร (บุคลากร ยานพาหนะ เครือ่ งมือ/อุปกรณ ยา สารนํา้ และเวชภัณฑ)
ใหเหมาะสมกับระดับความเฉียบพลันและอาการของผูปวย




ระยะระหวางสงตอผูปวย (During transfer)
1. ใหการดูแลผูปวยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายโรค หรืออาจจะใชการดูแล
ตามหลัก ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, External/
Environment)
2. ตองมีการติดตาม (Monitoring) สัญญาณชีพทีส่ าํ คัญ blood pressure, respiratory
rate, pulse, EKG monitoring, pulse oximetry
3. กรณี ผู  ป  ว ยใส ท  อ ช ว ยหายใจ ควรมี ก ารประเมิ น ตํ า แหน ง ท อ ช ว ยหายใจ ภาวะ
oxygenation และ ventilation
4. บันทึกขอมูล การดูแล และเฝาระวังอาการผูปวยระหวางสงตอ
5. หากผูป ว ยมีอาการเปลีย่ นแปลงระหวางสงตอใหรายงานตาม ขอตกลงของแตละพืน้ ที่
6. รายงานสถานพยาบาลปลายทางเมื่อใกลถึงตามความเหมาะสม
7. ประเมินความพรอม และความปลอดภัยของผูป ว ยฉุกเฉิน กอนการเคลือ่ นยายลงจากรถ
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ระยะหลังสงตอ (Post-refer)
1. เมือ่ นําสงผูป ว ยฉุกเฉินถึงสถานพยาบาลปลายทางใหสง มอบผูป ว ยฉุกเฉิน โดยใชหลัก
“CLEAR”
 
C = Case Note ขอมูลและเอกสารการสงตอตามแนวปฏิบัติการรับและสงตอ
ผูปวยฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลปลายทาง
 
L = Laboratory/X-ray ผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร ผลการเอกซเรย ตางๆ
 
E = Evaluation คือขอมูลและการประเมินระหวางนําสงผูปวย
 
A = Audit คือการประเมินคุณภาพการสงตอโดยสถานพยาบาลปลายทาง
 
R = Return Equipment คือการตรวจเช็คอุปกรณเพื่อนํากลับ
2. สถานพยาบาลปลายทางรับมอบผูปวยฉุกเฉิน และเอกสาร ตามแนวปฏิบัติการรับ
และสงตอผูปวยฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลปลายทาง
3. สถานพยาบาลปลายทางประเมินคุณภาพการสงตอ
(สามารถประยุกตใชสําหรับการสงตอผูปวยภาวะวิกฤติระหวางหนวยงาน
ในโรงพยาบาล)

Training

1. แนวปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล
2. การพัฒนาคุณภาพการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล

Monitoring

แนวทางการติดตามและประเมินผลคุณภาพการสงตอ
1. สถานพยาบาลตนทาง/ปลายทาง/ศูนยประสานการสงตอเก็บรวบรวม ขอมูลการสงตอ
ตามแนวทางการบริหารขอมูล เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อยางตอเนือ่ ง
2. ศูนยประสานการสงตอติดตาม ประเมินผล และสะทอนกลับขอมูลการ สงตอ
3. มีระบบประกันและพัฒนาคุณภาพ (quality assurance & quality improvement)
การปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล ตามคูมือการ ประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ (referral audit)
4. สรุป และประเมินผลเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอระดับสถาน พยาบาล/
จังหวัด/เขต เพื่อพัฒนาระบบใหไดมาตรฐาน
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ตัวชี้วัด
1. รอยละการสงตอที่เหมาะสม
2. จํานวนครั้งการเกิด adverse event ระหวางการสงตอ

Pitfall

1. การประเมินกอน ระหวางและหลังสงตอไมเหมาะสม
2. ขาดการสื่อสาร และการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ
3. การเตรียมอุปกรณที่ใชในระหวางสงตอไมเหมาะสม

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 1 การเขาถึงและเขารับบริการ (Access &
Entry) ขอยอย (2), (4) และ (5) หมวดที่ 4 การดูแลผูป ว ยและการใหบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
(PCD.2) ขอยอย (5) หมวดที่ 6 การดูแลตอเนื่อง (CDC) ขอยอย (2)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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L : Line, Tube and Catheter & Laboratory
L1

Catheter, Tubing Connection, and Infusion
Pump

L2

Right and Accurate Laboratory Results

Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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L1: Catheter, Tubing Connection, and Infusion Pump

Definition

Misconnection: การเชื่อมตอสายผิดชนิด เชน การนําสาย enteral feeding เชื่อมตอ
กับสายสวนหลอดเลือดดํา
Disconnection: การเลื่อนหลุดของขอ ต อ เชน การเลื่ อ นหลุ ดของข อ ต อ ระหว า ง
extension tube และ สายสวนหลอดเลือดดําใหญ
Infusion pump: เครื่องควบคุมการไหลของสารนํ้าซึ่งมีอุปกรณที่สําคัญหลัก ตัวปรับ
อัตราการไหล ตัวควบคุมการหยดและสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ

Goal

Why

ลดอุบัติการณการเกิดความผิดพลาดจากการตอสายผิดชนิด (Misconnection)
และการเลื่อนหลุดของขอตอ (Disconnection) รวมถึงความปลอดภัยจาการใชเครื่อง
ควบคุมการไหลของสารนํ้า (Infusion pump)
ในสถานการณปจจุบัน ประเทศไทยยังมีการใช line and catheter หลากหลาย
ชนิ ด และยั ง มี อุ ป กรณ ห ลายชนิ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด misconnection และ
disconnection รวมถึงความรูความเขาใจในการใชอุปกรณที่ถูกตอง เหมาะสมของ
ผูประกอบวิชาชีพ อันนํามาซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูปวย

Process

1. Avoiding Catheter and Tubing Misconnection and Disconnection
1.1 เนนยํ้าผูปวย ครอบครัวและผูดูแล วาไมควรถอดหรือตอสายอุปกรณตางๆ
ดวยตนเอง และขอความชวยเหลือจากแพทย/พยาบาลเมื่อเกิดปญหา
1.2 กํ า หนดให มี ก าร label high risk catheter (เช น arterial, epidural,
intrathecal) ควรหลีกเลีย่ งการใช catheter ทีม่ ี injection port สําหรับสาย
เหลานี้
1.3 ตองมีการตรวจสอบสายทุกเสน ตัง้ แตตน ทางจนถึงขอตอเมือ่ กอนทีจ่ ะ connect
สาย disconnect สาย หรือ reconnect สาย
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1.4 ใชกระบวนการ line reconciliation ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสงตอ
ขอมูล (hand over communication) โดยมีการตรวจสอบขอตอทุกขอตอ
ตั้งแตตนทางถึงปลายทางที่ตอกับตัวผูปวย
1.5 หามใช หลอดฉีดยา (syringe) ในการปอนยาทางปากหรือใหอาหารทาง
สายยาง
1.6 ใชการประเมินและทดสอบความเสี่ยง Failure Mode and Effect Analysis:
FMEA เพือ่ คนหาโอกาสในการเกิด misconnection เมือ่ จะซือ้ catheter หรือ
tubing ชนิดใหม
2. Avoiding Line & Tubing Disconnection
2.1 หลีกเลี่ยงการตออุปกรณเสริม (add on device) ที่ไมจําเปนเพื่อลดการ
ปนเปอนของเชื้อและการหลุดเลื่อน
2.2 หากจําเปนตองมีการเชื่อมตอ ควรใช อุปกรณที่ขอตอสวนปลายมีลักษณะเปน
เกลียว (luer lock) เพื่อชวยยึดตรึงขอตอใหเกิดความมั่นคงและลดความเสี่ยง
ตอการหลุดบริเวณขอตอ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูป ว ยทีใ่ หยาเคมีบาํ บัด และผูป ว ย
กลุมเสี่ยงอื่นๆ เชน ผูปวยวิกฤต
3. Infusion Pump Safety Using
3.1 เลือกใช infusion pump ที่มีระบบ free flow protection
3.2 แมจะมีการบริหารยาและสารนํ้าผาน infusion pump ผูปวยจะตองไดรับ
การตรวจเยี่ยมและประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด หามใชสัญญาณเตือน
(alarm) ของเครื่องเปนขอบงชี้ในการประเมินและตรวจเยี่ยมผูปวย

Training

1. บรรจุการฝกอบรมเกี่ยวกับอันตรายของ catheter and tubing misconnection
and disconnection ในการปฐมนิเทศและการอบรมประจําปของผูป ระกอบวิชาชีพ
2. องคการควรสนับสนุนใหเกิด self report ในอุบตั กิ ารณ หรือ near miss ทีเ่ กีย่ วของ
กับ misconnection และ disconnection เพือ่ นําไปเปนขอมูลใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

Monitor

1. อุบัติการณการเกิด misconnection และ disconnection
2. อุบัติการณการเกิดความคลาดเคลื่อนของการใหสารนํ้าที่เกิดจาก infusion pump
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Pitfall

ผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของในการพิจารณานําอุปกรณทมี่ คี วามเสีย่ งในการเกิด misconnec
tion, disconnection ใชในโรงพยาบาล ขาดความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตอง ซึง่ จะมีผลในการ
จัดการเชิงระบบในการปองกันความเสี่ยง

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

L 2: Right and Accurate Laboratory Results

Definition

ผลการทดสอบทางหองปฏิบตั กิ ารของสิง่ สงตรวจจากผูป ว ยตองมีความถูกตอง คือ
รายงานผลทีต่ รงกับเจาของสิง่ สงตรวจ และมีความแมนยํา สามารถสะทอนถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในรางกายของเจาของสิ่งสงตรวจได

Goal

เพื่อใหผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการเปนประโยชนตอผูปวยและแพทยในการ
วินิจฉัยโรค/ใหแนวทางในการรักษา/ติดตามผลการรักษา/พยากรณโรค/ปองกันโรค/
ประเมินสภาวะสุขภาพ
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Why

ผลการทดสอบจากสิ่งสงตรวจของผูปวยเปนหลักฐานเชิงประจักษที่สะทอนสิ่งที่
เปนไปในรางกายผูปวย ชวยในการใหการรักษาของแพทย หากผลผิดพลาด เชน ผิดคน
หรือสิ่งตัวอยางอยูในสภาพที่ไมเหมาะสมจะทําใหการวิเคราะหไดคาไมถูกตอง สงผลให
เกิดความเสียหายหรืออันตรายตอผูปวย

Process

ขั้นตอนในกระบวนวิเคราะหของหองปฏิบัติการทางการแพทยมีระบบควบคุม
คุณภาพกํากับอยูในงานประจํา ความผิดพลาดของผลการวิเคราะหที่เกิดในขั้นตอนนี้
จึงนอย แตความผิดพลาดของผลการทดสอบสวนใหญประมาณรอยละ 70 เกิดในขัน้ ตอน
กอนการวิเคราะห (pre-analysis) ดังนัน้ การไดมาซึง่ สิง่ สงตรวจจากผูป ว ยตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1. การระบุตัวผูปวยถูกคนในขณะทําการเก็บสิ่งสงตรวจจากผูปวย ใชแนวทางตาม
P1: Patients Identification
2. การเก็บสิ่งสงตรวจที่ถูกตอง มีการเตรียมตัวผูปวยอยางถูกตองตามประเภทของการ
ทดสอบ ใชชนิดและสัดสวนของสารกันเลือดแข็งหรือสารรักษาสภาพอยางเหมาะสม
กับปริมาณเลือดที่เจาะเก็บ สิ่งสงตรวจเลือดไมปนเปอนหรือถูกเจือจางดวยสารนํ้า
ที่ใหทางหลอดเลือดดํา
3. การติดฉลากสิ่งสงตรวจถูกตอง เหมาะสม ตรงตัวผูปวย ติดฉลากสิ่งสงตรวจตอหนา
ผูปวย ติดฉลากใหอานไดชัดเจน
4. การรักษาสภาพสิง่ สงตรวจใหเหมาะสมกอนการตรวจวิเคราะห โดยคํานึงถึงระยะเวลา
และอุณหภูมิในการขนสงหรือเก็บ และสิ่งรบกวนที่อาจมีผลตอการวิเคราะห เชน
แสงสวาง, ออกซิเจน, แบคทีเรียปนเปอนที่เพิ่มจํานวนตามระยะเวลา
5. การระบุตัวผูปวยและสิ่งสงตรวจถูกตองตรงกันในขณะทําการวิเคราะหและเมื่อ
รายงานผล มีวิธีการสอบกลับสิ่งสงตรวจที่แบงมาใชวิเคราะหไปยังสิ่งสงตรวจที่เก็บ
จากผูปวยโดยตรง (primary sample) มีการตรวจสอบความถูกตองตรงกันของผล
การทดสอบกับผูปวยเจาของสิ่งสงตรวจ

Training

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

Monitoring

1. ตรวจติดตามการปฏิบัติตาม checklist
2. จํานวนหรืออัตราผลการทดสอบผิดพลาดที่เกิดตั้งแตกระบวนการกอนการตรวจ
วิเคราะห ขณะตรวจวิเคราะห และหลังการตรวจวิเคราะห จากการทีส่ งิ่ สงตรวจไมตรง
กับผูปวย หรือมีสภาพไมเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห

Pitfall

1.
2.
3.
4.

การถามนําในการระบุตัวผูปวยขณะเก็บสิ่งสงตรวจ เชน ชื่อสมหญิงใชไหม
การเจาะเก็บเลือดสงตรวจจากแขนขางที่ใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
การติดฉลากภาชนะบรรจุสงิ่ สงตรวจลวงหนา หรือติดฉลากหลายรายในเวลาเดียวกัน
การตรวจตะกอนปสสาวะจากปสสาวะสงตรวจที่เก็บนานเกิน 2 ชั่วโมง

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II หมวดที่ 7 ขอ 7.2 บริการหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย/
พยาธิวิทยาคลินิก (DIN.2) ข.การใหบริการ (1), (2), (3) และ (4)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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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

Postpartum 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

Effective Diagnosis and Treatment in Highrisk
Presentation

E 4.3

Effective Teamwork and Communication

E 4.4

Effective Patient Flow

E 4.5

Effective Hospital Preparedness for Emergencies
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E 1: Response to the Deteriorating Patient

Definition

การระบุตวั ผูป ว ยทีม่ อี าการทรุดลงหรือมีอาการแยลงอยางมีประสิทธิภาพรวมกับมี
แนวทางการดูแลผูป ว ยทรุดลงในโรงพยาบาลอยางเหมาะสมและเปนระบบทีช่ ดั เจน กอนที่
อาการเจ็บปวยจะมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ (Recognition of deteriorating patients and
intervention with appropriate treatment before their condition worsens)

Goal

Why

ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การลมเหลวในการระบุตัวผูปวยที่มีอาการทรุดลงหรือมีอาการแยลงสามารถทําให
อาการเจ็บปวยมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ จากขอมูลทางวิชาการ พบวา 51-86% ของผูป ว ยทีร่ บั
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ชวยชีวติ ขณะทีห่ วั ใจหยุดเตนและหยุดหายใจกระทันหัน (cardiopulmonary
resuscitation; CPR) จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเปนเวลาหลายชั่วโมงกอนที่จะ
เกิดหัวใจหยุดเตนและหยุดหายใจกระทันหัน (cardiopulmonary arrest) นอกจากนี้
ยังพบวาในประเทศไทย จํานวนเตียงและอัตรากําลังในไอซียู ยังไมเพียงพอตอจํานวนผูป ว ย
วิกฤตที่จําเปนตองไดรับการการดูแล ทําใหผูปวยวิกฤตในโรงพยาบาลอาจไดรับการดูแล
ที่ไมเหมาะสม
การพัฒนาจัดตั้ง Rapid Response Team: RRT หรือ ทีมดูแลผูปวยกอนวิกฤต
จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผูป ว ยทรุดลงในโรงพยาบาลอยางเปนระบบ โดยจาก
ขอมูลทัง้ ในและตางประเทศทีม่ กี ารจัดตัง้ ทีมนีเ้ กิดขึน้ พบวาผูป ว ยทีเ่ กิดภาวะหัวใจหยุดเตน
ในโรงพยาบาลลดนอยลง อัตราการเสียชีวติ จากภาวะหัวใจหยุดเตนลดนอยลง จํานวนวัน
ที่ตองนอนโรงพยาบาลหรือนอนในไอซียูลดนอยลง และอัตราการตายของผูปวยในลด
นอยลง อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนีก้ ารใช Early Warning Score รวมกับ Rapid
Response System จะชวยใหการจัดกลุมและจัดการผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล
มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดกลุมและการจัดการที่เหมาะสมจะชวยใหผูปวยเขาถึง
บริการตามลําดับความเรงดวน ไดรับการจัดใหอยูในบริเวณที่เหมาะสมในการดูแล และ
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ไดรับการประเมินดูแลติดตามอยางเหมาะสม สงผลใหมีการใชทรัพยากรในโรงพยาบาล
อยางเหมาะสมและทีส่ าํ คัญทําใหผปู ว ยมีความปลอดภัยเมือ่ เขารับการดูแลในโรงพยาบาล

Process

1. ทีมผูบริหารในโรงพยาบาล ประกาศรวมในการดําเนินนโยบายการดูแลผูปวยทรุดลง
ในโรงพยาบาล
2. กําหนดใหมกี ารสรางและพัฒนา Rapid Response System ในโรงพยาบาลทุกระดับ
3. มีการกําหนดใชเครื่องมือ ไดแก Early Warning Score, SOS score เปนตน เพื่อ
ชวยใหการจัดกลุมและจัดการผูปวยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
4. พัฒนาจัดตั้ง Rapid Response Team หรือ ทีมดูแลผูปวยกอนวิกฤต ซึ่งเปนทีมที่มี
ความชํานาญในการประเมินและดูแลรักษาผูปวยวิกฤต
5. กําหนดใหมกี ารเชือ่ มโยง Rapid Response System เพือ่ พัฒนาการดูแลรักษาผูป ว ย
ในโรงพยาบาลใหเหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาล และมีการจัดระบบสงตอ
ผูปวยในเครือขายเพื่อใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Training

1. บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลตองไดรับการอบรมการดูแลรักษาผูปวยทรุดลงใน
โรงพยาบาลและการใชเครือ่ งมือ ไดแก Early Warning Score, SOS score เปนตน
2. แพทย พยาบาล และผูเกี่ยวของใน Rapid Response Team ของโรงพยาบาล
ตองผานการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ

Monitoring

1. มีการจัดตั้ง Rapid Response System, Rapid Response Team และ Early
Warning Score ในการดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาล
2. กําหนดตัวชี้วัด ไดแก อัตราผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล อัตราการชวยฟนคืนชีพ
(CPR) อัตราผูปวยทรุดลงระหวางการสงตอ จํานวนขอรองเรียนจากผูปวยทรุดลง
ในโรงพยาบาล

Pitfall

1. นโยบายการสรางระบบการดูแลรักษาผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาลไมชัดเจน
2. ยังไมมโี รงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ปนตนแบบในการสรางระบบการดูแล
รักษาผูปวยทรุดลงในโรงพยาบาล
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3. เครื่องมือ ทรัพยากรและระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการดูแลรักษาผูปวยทรุดลง
ในโรงพยาบาลยังไมเพียงพอ
4. บุคลากรในโรงพยาบาลขาดความรูความเขาใจในการสรางระบบการดูแลรักษาผูปวย
ทรุดลงในโรงพยาบาล
5. การสือ่ สารในทีมการดูแลรักษาผูป ว ยทรุดลงในโรงพยาบาล ยังไมมปี ระสิทธิภาพทีด่ พี อ

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (5)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 2: Medical Emergency
E 2.1: Sepsis

Definition

ภาวะตืดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) เปนภาวะวิกฤตทางการแพทยซึ่งอันตราย
ถึงชีวิต โดยมีลักษณะของภาวะการอักเสบทั่วรางกาย รวมกับมีการติดเชื้อที่ทราบชนิด
หรือที่นาสงสัยวาเปนการติดเชื้อ รางกายจะมีการตอบสนองตอการอักเสบตอเชื้อจุลชีพ
ในเลือด ปสสาวะ ปอด ผิวหนัง หรือเนื้อเยื่ออื่นๆ
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง (severe sepsis) เกิดเมื่อภาวะพิษเหตุ
ติดเชือ้ ทําใหอวัยวะทํางานผิดปกติ เชน ภาวะหายใจลมเหลว ความผิดปกติของการแข็งตัว
ของเลือดหรือความผิดปกติทางโลหิตวิทยาอื่นๆ การสรางปสสาวะลดลง หรือระดับ
ความรูส กึ ตัวเปลีย่ นแปลง แตหากอวัยวะทํางานลมเหลวนัน้ ไดแก ความดันโลหิตตํา่ หรือ
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018

151

เลือดเลี้ยงอวัยวะไมเพียงพอ (ซึ่งทําใหเกิดภาวะเลือดเปนกรดแล็กติก เปนตน) จะเรียก
ภาวะนี้วาช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (septic shock)

Goal

Why

การดูแลรักษาผูปวย severe sepsis และ septic shock ใหมีประสิทธิภาพ
ไดมาตรฐาน เปนทีย่ อมรับ และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง มีความเหมาะสมกับทรัพยากร
ทางการแพทยภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อ
1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ sepsis มากที่สุด
2. ผูปวยมีผลกระทบจากภาวะช็อก และการติดเชื้อนอยที่สุด
3. มีการใชทรัพยากรนอยที่สุด
ภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด (sepsis) เปนสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ 1 ของผูป ว ย
ในโรงพยาบาลของประเทศไทย และอุบตั กิ ารณของภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดมีแนวโนม
เพิม่ มากขึน้ จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานสํานักหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พบวา ประเทศไทย มีผูปวย sepsis ประมาณ 175,000 ราย/ตอป และมีผูปวย
sepsis เสียชีวติ ประมาณ 45,000 ราย/ตอป ซึง่ เมือ่ คิดแลวพบวา มีผปู ว ย sepsis 1 ราย
เกิดขึ้นทุกๆ 3 นาที และ มีผูปวย sepsis เสียชีวิต 5 รายทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งนับวาเปนความ
สูญเสียอยางมากมาย แมวาปจจุบันความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
มีความกาวหนาในการรักษาโรคติดเชื้อคือมียาตานจุลชีพที่ดีขึ้น มีความกาวหนาใน
เทคโนโลยีดานการดูแลผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤตไดดีขึ้น แตอัตราตายของผูปวยภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดยังคงสูง
ภาวะ sepsis มีการใชทรัพยากรสูง และยิ่งสูงมากถาการรักษาในชวงแรก
ไมถกู ตองมีผลกระทบสูง คืออัตราตาย และภาวะแทรกซอน เชน ไตวาย ระบบการหายใจวาย
(acute respiratory distress syndrome) เลือดออกผิดปกติ (disseminated intravascular
coagulation) ฯลฯ

Process

ขั้นตอนการวางระบบเพื่อดูแลภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
1. การสรางทีมงานคอยประสานงานและติดตามตัวชีว้ ดั ในโรงพยาบาลทุกแหง โดยในแตละ
โรงพยาบาล ควรตองมีทมี สหวิชาชีพรวมกันดูแลผูป ว ยทีเ่ กิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด
และตองมีผรู บั ผิดชอบการดูแลผูป ว ยติดเชือ้ ในกระแสเลือด (sepsis case manager)
ซึ่งประกอบดวยแพทยและพยาบาลอยางนอย 1 คน
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2. เนนการคนหาผูป ว ยไดรวดเร็ว (early detection) โดยใชเครือ่ งมือในการชวยคัดกรอง
การติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อชวยคนหาผูปวยไดรวดเร็วและวินิจฉัยไดถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น โดยในประเทศไทยก็มีการใช quick SOFA score, SOS score หรือ early
warning score ชวยในการคัดกรอง
3. จัดทําแนวทางการดูแลรักษาเบื้องตน (early resuscitation) โดยทําเปนรูปแบบ
มาตราฐาน checklist เนนการปฎิบัติงานใหครบ (sepsis bundles)
4. จัดทําแนวทางการการสงตอที่ชัดเจนเพื่อทําใหเกิดการสื่อสารและดูแลอยางตอเนื่อง
5. สรางชองทางดวนชวยใหผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงไดรับการดูแลอยาง
ทันทวงทีและสามารถเขารับการดูแลในหอผูปวยหนักไอซียูไดอยางรวดเร็ว (Sepsis
Fast Track) ในกรณีที่เตียงในไอซียูวางและสามารถรับผูปวยได
6. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันระหวางแพทย พยาบาล ในทุกโรงพยาบาล เพือ่ รับทราบ
ปญหาที่เกิดขึ้นและสรางแนวทางการพัฒนางานตอไปใหสําร็จมากยิ่งขึ้น
โดยมีหลักการรักษาที่สําคัญดังนี้
1. Early diagnosis ซึ่งประกอบดวยการใช new sepsis definition (Sepsis III)
หรือ quick SOFA score
2. Early resuscitation ตามแนวทาง Surviving Sepsis Campaign 2016
(ดูรายละเอียดดังเอกสารอางอิง)
3. Early infection management (antibiotics and source control)
4. Optimal organ support
5. Optimal care

Training

1. Diagnosis and resuscitation
2. Antibiotic therapy
3. Referral networking

Monitoring

1. มีการติดตามตัวชี้วัด output คือ อัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงของผูป ว ยทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกลุม ผูป ว ย communityacquired sepsis ใหไดนอยกวารอยละ 30 และในกลุมผูปวย hospital-acquired
sepsis ใหไดนอ ยกวารอยละ 50 (รวมผูป ว ยทีข่ อไปเสียชีวติ ทีบ่ า นและไมนบั รวมผูป ว ย
palliative (รหัส Z 51.5))
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2. มีการติดตามตัวชี้วัด process ของการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ในกลุมผูปวย community-acquired sepsis และ hospital-acquired sepsis
ไดแก
 
อัตราการไดรับ antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาไดรับการวินิจฉัย) ≥
รอยละ 90
 
อัตราการเจาะ H/C กอนให antibiotic ≥ รอยละ 90
 
อัตราการไดรบั IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร สําหรับผูใ หญ) ใน 1 ชม.แรก ≥ รอยละ
90 (ในกรณีไมมีขอหาม)
 
อัตราที่ผูปวยไดรับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3 ) เปนตน
ภายใน 3 ชม.หลังไดรับการวินิจฉัย ≥ รอยละ 30

Pitfall

1. การวินิจฉัยชา
2. การใหการรักษาตาม guidelines ไมถูกตอง
3. การปองกันภาวะแทรกซอนจากการรักษาประคับประคอง (organ support)

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (4), (5) และ (6)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

154

à»‡ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2561

E 2.2: Acute Coronary Syndrome

Definition

การวินจิ ฉัย การดูแลรักษา และการสงตอผูป ว ยโรคหัวใจขาดเลือด มีประสิทธิภาพ
ไดมาตรฐาน เปนทีย่ อมรับ และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง มีความเหมาะสมกับทรัพยากร
ทางการแพทยภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย

Goal

Why

1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ Acute Coronary Syndrome (ACS) มากที่สุด
2. ผูป วยมีภาวะแทรกซนจากโรคและการรักษานอยที่สุด
1. ภาวะ ACS เปนภาวะฉุกเฉินที่พบไดบอย
2. ภาวะนีม้ อี ตั ราตายสูง มีภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางเฉียบพลัน และในระยะยาว
ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
3. ภาวะ ACS มีการใชทรัพยากรสูง

Process

1. Early diagnosis, การตรวจ EKG และ/หรือ cardiac enzymes
2. Early revascularization
3. Optimal care

Training
1.
2.
3.
4.

Guidelines and consultation
EKG interpretation
Thrombolysis and/or Percutaneous intervention
Referral networking

Monitoring

1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ acute coronary syndrome, ACS มากที่สุด (อัตราตาย
นอยกวา 8%)
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2. Door to needle time นอยกวา 30 นาที
3. Door to balloon time นอยกวา 90 นาที
4. เก็บขอมูลกอนเริ่มโครงการและหลังเริ่ม 1 ป

Pitfall












การวินิจฉัยลาชา จากการอานและแปลผล EKG และ/หรือ cardiac enzymes
ขาดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดลอม และแนวทางการสงตอ
ที่ชัดเจน
ขาดการดูแลแบบสหวิชาชีพ

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (4), (5) และ (6)

References

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 2.3: Acute ischemic stroke

Definition

การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันอยางตอเนื่อง

Goal
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1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ acute stroke มากที่สุด
2. ผูป วยมีความพิการหลงเหลือจาก acute stroke นอยที่สุด
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3. ผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากการรักษานอยที่สุด

Why

1. ภาวะ acute stroke เปนภาวะฉุกเฉินที่พบไดบอย
2. ภาวะนีม้ อี ตั ราตายสูง มีภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางเฉียบพลัน และในระยะยาว
ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางมาก
3. ภาวะ acute stroke มีการใชทรัพยากรสูง

Process
1.
2.
3.
4.
5.

Training
1.
2.
3.
4.
5.

Early recognition
Early CT
Early revascularization
Optimal stroke care
Optimal rehabilitation
Guidelines and consultation
CT interpretation
Thrombolysis and/or Percutaneous artery intervention
Referral networking
Rehabilitation

Monitoring

1. ผูปวยรอดชีวิตจากภาวะ acute stroke มากที่สุด
2. Door to needle time นอยกวา 60 นาที
3. Rehabilitation programme

Pitfall

Inappropriate thrombolysis
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มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (4), (5) และ (6)

References

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 2.4 Safe Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Definition

การนวดหัวใจผายปอดกูชีพอยางเปนระบบตามมาตรฐาน

Goal

Why

1. ผูปวยรอดชีวิตจากการทําการปฏิบัติการกูชีวิต (CPR) มากที่สุด
2. ผูป วยที่รอดชีวิตมีความพิการนอยที่สุด
1. การทําการปฏิบัติการกูชีวิตมีความสําคัญ เพราะในชวงเวลาดังกลาวอาจชวยผูปวย
ใหรอดชีวิต และกลับบานในสภาพที่มีความพิการนอยที่สุดได
2. ขั้นตอนการปฏิบัติการเปนกระบวนการชัดเจน ผูรักษาตองมีทักษะที่ตองไดรับการ
ฝกอบรม
3. องคความรูมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว

Process

1. Early diagnosis
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2. Early CPR
3. Target temperature control
4. Optimal organ support

Training

1. CPR training
2. Target temperature control
3. Referral networking

Monitoring

1. CPR survival rate
2. CPR audit

Pitfall

1. CPR flow plan
2. CPR steps

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

References

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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E 3: Maternal and Neonatal Morbidity
E 3.1: Postpartum Hemorrhage (PPH)

Definition

การเสียเลือดมากกวาหรือเทากับ 500 มิลลิลติ ร ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการคลอด
ปกติ (WHO,2012)

Goal

Why

1. อัตราการตกเลือดหลังคลอด นอยกวารอยละ 5
2. อัตราการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง (มากกวา 1,000 มิลลิลิตร) นอยกวารอยละ 1
3. อัตราการเสียชีวติ ของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอด เทากับรอยละ 0
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนสาเหตุการตายอันดับหนึง่ ของมารดาทัว่ โลก รวมทัง้
ประเทศไทย การปองกันและดูแลรักษาอยางมีระบบจะชวยลดอัตราทุพพลภาพและ
อัตราตายของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอดได

Process

แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ
1. การปองกันภาวะซีดในระยะฝากครรภ
1.1. เพื่อใหมารดาทนตอการเสียเลือดไดมากขึ้น
2. การวินจิ ฉัยปริมาตรการเสียเลือดภายหลังคลอดอยางแมนยํา ดวยการใชถงุ วัดปริมาตร
การเสียเลือดภายหลังคลอด
2.1. เพื่อใหสามารถวินิจฉัยและไดรับการดูแลรักษาไดอยางรวดเร็ว
3. การดูแลรักษาที่เปนมาตรฐานในประเด็นตอไปนี้
3.1. การจัดกระบวนการดูแลรักษาของทีมที่มีประสิทธิภาพ
3.2. การดูแลเบื้องตนอยางรวดเร็ว ไดแก
3.2.1. การนวดมดลูก
3.2.2. การเปดหลอดเลือดเพื่อใหสารนํ้า ยา หรือเลือด และ องคประกอบ
ของเลือด
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3.2.3. การใหออกซิเจน และ
3.2.4. การเฝาระวังสัญญาณชีพ
3.3. การใหยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูกอยางถูกตอง ตามมาตรฐาน
3.4. การทําหัตถการหยุดเลือด เชน การใสบอลลูน หรือ การผาตัดเพื่อหยุดเลือด
(ถาทําได)
4. มีระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ จัดใหมีการสงตออยางรวดเร็วเมื่อเกิดความลมเหลว
จากการใหยาและมีการสือ่ สารระหวางโรงพยาบาลตนทางและปลายทางอยางเปนระบบ

Training

การฝกอบรมที่จําเปน
1) Basic theory in prevention and management of PPH
2) Non-technical skills for effective team management
3) Simulation based training for immediate PPH

Monitoring

ตัวชี้วัดสําคัญ
1) อัตราการตกเลือดหลังคลอด (≥500 ml)
2) อัตราการตกเลือดหลังคลอดรุนแรง (>1,000 ml)
3) อัตราการเสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอด
4) อัตราการใหเลือด
5) อัตราการเขารับการรักษาใน ICU

Pitfall

1) การประมาณปริมาณเลือดทีเ่ สียไดไมแมนยํา หรือการใชถงุ วัดปริมาตรเลือดอยางไมถกู
วิธีและผิดวัตถุประสงค
2) การใชยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูกไมเปนไปตามมาตรฐาน
3) การใช balloon tamponade ไมถูกวิธีและไมเปนไปตามขอบงชี้
4) ระบบการสงตอที่ไมประสานขอมูลและการบริหารจัดการรวมกัน

Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018

161

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 3.2: Safe Labour at Community Hospitals

Definition

การดูแลสตรีผูคลอดและทารกใหปลอดภัยในระดับโรงพยาบาลชุมชน

Goal

162

ปองกันการตายของมารดาและทารกและลดภาวะแทรกซอนจากการคลอด
โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการหองคลอดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ โดย เนน
4 กระบวนการสําคัญ ไดแก
1. การคัดกรองและจําแนกสตรีตงั้ ครรภตามความเสีย่ งอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อดูแลสตรีตั้งครรภตามความเสี่ยงไดเหมาะสม
2. การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภตามมาตรฐานเวชศาสตรเชิงประจักษ (technical skills)
3. การดูแลรักษาผูปวยดวยทีมที่มี non-technical skills ที่ดี เชน Team STEPPs,
ISBAR เปนตน
4. การสงตอผูปวยอยางรวดเร็วและเปนระบบ ตามขอบงชี้ทางการแพทย
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Why

อัตรามารดาตายและทารกแรกเกิดตายในประเทศไทยยังเปนปญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญ สวนหนึ่งเกิดจาก ความตระหนักในกระบวนการดูแลสตรีผูคลอดและทารก
ใหเกิดความปลอดภัยยังถูกละเลย และไมปฎิบัติเปนมาตรฐานการคลอดเดียวกัน

Process

โรงพยาบาลชุมชนควรพิจารณาศักยภาพตามบริบทเพือ่ ปรึกษาการดูแลรวมและ
การสงตอหญิงตั้งครรภตามเกณฑคัดกรองความเสี่ยง
1. กําหนดเกณฑการคัดกรองความเสีย่ งหรือประเภทของสตรีตงั้ ครรภ และมีการแบง
พืน้ ทีก่ ารดูแลรักษาอยางชัดเจนภายในหองคลอด ดังนี้
1.1. กลุม วิกฤต ทีต่ อ งไดรบั การดูแลทันที ไดแก ภาวะช็อกในสตรีตง้ั ครรภ สายสะดือ
ยอย โรคพิษแหงครรภระยะชัก รกลอกตัวกอนกําหนด ภาวะตกเลือดกอนคลอด
ทารกขาดออกซิเจนระดับรุนแรง เปนตน พิจารณาประสานการดูแลรวม และ/
หรือ สงตอ
1.2. กลุม เรงดวน ตองการการดูแลอยางเรงดวน หรือ ตองการการดูแลแบบสหสาขา
ไดแก โรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก เจ็บครรภคลอดกอนกําหนด มารดาที่มี
โรคประจําตัวทีค่ วบคุมไดไมดี เชน โรคหัวใจ โรคระบบภูมคิ มุ กัน เปนตน ทารก
ทาผิดปกติ พิจารณาประสานการดูแลรวมและ/หรือสงตอ
1.3. กลุมปกติ ตองการการดูแลขณะคลอดตามมาตรฐานทั่วไป และ สามารถ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในขณะคลอดได ไดแก สตรีตั้งครรภความเสี่ยงตํ่า
มารดาที่มีโรคประจําตัวที่ควบคุมไดดี เปนตน
2. กําหนดใหมีมาตรฐานการดูแลสตรีตั้งครรภในหองคลอด ไดแก
2.1 อัตราสวน แพทยและพยาบาล:สตรีตั้งครรภ เหมาะสม โดยกําหนดใหการ
ตั้งครรภความเสี่ยงสูง มีอัตราสวน 3:1
2.2 มีแนวทางปฏิบัติในการใหบริการตามบริบท เชน มี checklist, guideline
หองคลอดคุณภาพ
2.3 มีขอบงชี้ในการดูแลสตรีตั้งครรภโดยแพทย
2.4 การใชกราฟการคลอดและ fetal monitoring
2.5 การบันทึกขอมูลตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
2.6 การใชยาอยางสมเหตุผลในขณะคลอด
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2.7 มีระบบการสํารองเลือดและองคประกอบของเลือด โดยมีคลังเลือดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
หรือมีระบบเครือขายในการหาเลือด
2.8 การระงับปวดในระยะคลอด
2.9 การคลอดและการชวยคลอด
2.10 ความพรอมในการดูแลทารกแรกเกิด เชน การเตรียมบุคลากร เครื่องมือและ
เวชภัณฑ ยา และสิ่งสนับสนุน เปนตน
2.11 การสื่อสารสําคัญในทีมการดูแลรักษา
2.12 การบันทึกเวชระเบียน
2.13 การบริหารความเสี่ยงเชิงรับและเชิงรุก
2.14 การเตรียมความพรอมของทีมในสถานการณฉุกเฉิน มีชุดเครื่องมือกูชีพของ
มารดาและทารกที่พรอมใช
3. กําหนดมาตรฐานการดูแลรักษาที่สําคัญ ไดแก
3.1. การวินิจฉัยการเขาสูระยะคลอด
3.2. การปองกันการติดเชื้อ
3.3. การติดตามสัญญาณชีพขณะคลอด
3.4. การติดตามสุขภาพทารกในครรภในระยะคลอด
3.5. การดูแลภาวะแทรกซอนสําคัญ เชน
 
 ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร
 
 เจ็บครรภกอนกําหนด
 
 โรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก
 
 เบาหวานขณะตั้งครรภ
 
 ภาวะตกเลือดหลังคลอด
 
 มารดาติดเชื้อ HIV
 
 มารดาที่ไมฝากครรภ เปนตน
3.6 การดูแลรักษามารดาที่มีโรคประจําตัวที่ตองการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
3.7 การประเมินและวินจิ ฉัยทารกแรกเกิด และการประสานงานกับกุมารแพทยเมือ่
ตรวจพบความผิดปกติของทารกแรกเกิด เชน ความพิการ ภาวะขาดออกซิเจน
เปนตน
3.8 การติดตามสุขภาพทารกในครรภในระยะคลอด
3.9 การชักนําการคลอด
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3.10 ขอบงชี้ในการผาตัดคลอด โดยทีมควรสามารถทําการผาตัดคลอดทางหนาทอง
หรือสามารถทําการสงตอไดทันที
3.11 การดูแลในระยะหลังคลอด โดยสามารถการปองกัน และรักษาภาวะการณ
ตกเลือดหลังคลอดได
3.12 มีแนวทางสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมเชน มีการนําลูกใหแมโอบกอดเนื้อ
แนบเนื้อและชวยเหลือใหลูกไดดูดนมแม โดยดูดนมทันที ภายในระยะเวลา
ไมเกิน 30 นาที และ ดูดนาน 1 ชั่วโมง
4. กําหนดแนวทางการสงตออยางเปนระบบ ดังนี้
4.1 เกณฑและขอบงชี้ในการสงตอสตรีตั้งครรภและทารกแรกเกิด
4.2 ความพรอมในการสงตอ ไดแก บุคลากร เครือ่ งมือหรือเวชภัณฑ และสิง่ สนับสนุน
ตามบริบทของสถานพยาบาล
4.3 การประสานงานและการสื่อสารระหวางกันในเครือขาย
4.4 การบริหารความเสี่ยงในขณะสงตอผูปวย
กรณีมเี หตุการณไมพงึ ประสงคจากการดูแลมารดาและทารก ใหมกี ารทบทวนการดูแล
รักษา โดยเฉพาะกรณีมารดาทีเ่ สียชีวติ ทุกราย เพือ่ หาโอกาสพัฒนาและวางระบบเพือ่ ปองกัน
(รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ควรลงผลสรุปในแบบรายงานการตายของมารดา (CE))

Training

1. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ กําหนดระบบคัดกรองความเสีย่ งและการสงตอของแตละ
เครือขายสาธารณสุข ใหเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานประโยชนของผูป ว ย
2. การฝกอบรมวิชาการและฝกปฏิบัติดานสูติศาสตรและสูติศาสตรหัตถการที่สําคัญ
โดยเฉพาะการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉิน เชนการดูแลการคลอดติดไหล
3. การฝกอบรมทักษะ non-technical skills ของบุคลากรทุกระดับ
4. การอบรมพยาบาลและแพทยทั่วไปในการแปลผลที่นํามาซึ่งการตัดสินใจรักษา เชน
intra partum EFM, NST, Partograph

Monitoring

ควรมีการเฝาระวังการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค โดยการเก็บรวมรวมขอมูล
ใหเปนระบบ มีการนําขอมูลหรือตัวชีว้ ดั สําคัญของหนวยงานมาใชเฝาระวัง หรือวิเคราะห
เพื่อ ปรับปรุงพัฒนางานและหาแนวทางปองกันอยางเปนรูปธรรมตัวอยางตัวชี้วัดที่ควร
พิจารณาคือ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตราการเสียชีวิตของมารดา
อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด
จํานวนการเกิด birth injury หรือพิการ เชน erb’s palsy, encephalopathy
อัตราทารกแรกเกิดที่มี Apgar score นอยกวา 7 ที่ 5 นาที
อัตราการสงตอมารดาไปยังสถานพยาบาลอื่น
อัตราการสงตอทารกแรกเกิดไปยังสถานพยาบาลอื่น

Pitfall

1.
2.
3.
4.

การสื่อสารระหวางทีมที่ไมชัดเจน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย
บุคลากรใชความเคยชินในการทํางาน ไมยึดตามมาตรฐานอยางเครงครัด
บุคลากรขาดความรูและทักษะที่สําคัญในการปฏิบัติงาน
การประเมินและตรวจสอบขอมูลที่สําคัญของผูปวยอยางเรงรีบ อาจทําใหเกิดความ
ผิดพลาดของขอมูล
5. การปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมคาํ นึงถึงสิทธิผปู ว ยและไมเคารพเอกสิทธิข์ องผูป ว ย อาจนํามา
ซึ่งการฟองรองได
6. การตัดสินใจในสภานการณ dilemma ซึ่งควรมีการเตรียมความพรอม

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference

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

Definition

Birth Asphyxia ทารกทีม่ ภี าวะพรองออกซิเจน ตอนแรกเกิด เปนภาวะเรงดวน
(emergency) ทีท่ ารกไมสามารถเริม่ หายใจไดเองอยางมีประสิทธิภาพ หลังคลอดภายใน
1 นาที และอาจเกิดความเสียหายกับสมองจนเสียชีวิตได

Goal

Why





เพื่อลดและปองกัน การเสียชีวิต หรือภาวะแทรกซอนในทารก ที่มีภาวะพรอง
ออกซิเจนตอนแรกเกิด
ภาวะนี้สามารถลด หรือปองกันได และหากเกิดขึ้น ถาไดรับการดูแลอยางทัน
ทวงที และถูกตองจะมีผลกระทบตามมาที่นอยลงได ในแตละชวงของการคลอด ดังนี้
 Antenatal Care ดูแลความเสีย
่ งของ prematurity ของทารกในครรภ ดู risk factors*
 During Delivery ติดตาม monitor prolonged labor และอาจตัดสินใจในการทํา
Caesarean Section
 After Delivery คือ Newborn Resuscitation

Process

1. มีการทํางานรวมกันระหวางทีมสูติกรรมและกุมารเวชกรรมในการวางแผนการดูแล
หญิงตั้งครรภและทารกแรกคลอด เพื่อลดและปองกัน การเสียชีวิต หรือภาวะ
แทรกซอนในทารก ที่มีภาวะพรองออกซิเจนตอนแรกเกิด
2. วางระบบการฝากครรภใหไดตามมาตรฐาน และมีการคัดกรองหญิงตั้งครรภและ
ทารกในครรภที่มีภาวะเสี่ยง* คลอดทารกและมีภาวะพรองออกซิเจนตอนแรกเกิด

*Antepartum Risk Factors
Gestational age<36week, Oligohydramnios, Fetal hydrops, Gestational age >=41weeks, macrosomia,
Preeclampsia or eclampsia, intrauterine growth restriction, Maternal hypertension, Significant fetal
malformations or anomalies, No prenatal care, Multiple gestation Fetal, anemia, Polyhydramnios
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เพื่อเตรียมความพรอมของทีมทั้งสูติกรรมและกุมารเวชกรรมในการวางแผนดูและ
ระหวางคลอดและหลังคลอด High Risk Pregnancies ตอการเกิด Birth Asphyxia
ไดแก
  อายุมารดาตํ่ากวา 16 ป หรือ เกิน 40 ป
  มีเศรษฐานะไมดี
  มารดามีโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซีด
  มารดาที่เคยแทงบุตร หรือมีบุตร prematurity
  มารดาที่ไมไดรับการฝากครรภ
  ทารกในครรภ อยูในทาผิดปกติ (abnormal position or presentation)
  มารดาที่ติดยา สูบบุหรี่ หรือ alcohol
  ทารกในครรภไมสมบูรณ หรือ Growth retardation
3. ระหวางคลอดใหเฝาระวังในกลุมเสี่ยงทั้งมารดาและทารก (Intrapartum Risk
factors)* เพือ่ Early diagnosis for early treatment เชน การทํา NST และหากพบ
ภาวะเสี่ยง ใหทํา intrauterine resuscitation ที่มีประสิทธิภาพ
4. เตรียมทีม่ คี วามพรอมสําหรับการทํา Effective neonatal resuscitation หลังคลอด
หากพบทารกที่มีภาวะพรองออกซิเจน

Training

Education
แพทย พยาบาล ผูด แู ล หญิงตัง้ ครรภ และทารก ควรมึการสือ่ สาร และทบทวน
ขั้นตอนระบบการดูแลเปนระยะ
Practice
จัดใหมี Format การลงขอมูล และการ ALERT ตรวจสอบอุปกรณใหพรอม
ใชงานได

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
















มีการรายงาน high risk pregnancies และ birth asphyxia ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
เปนระยะ
วิเคราะหขอมูล และทบทวนกระบวนการในการปรับปรุง แกไขสาเหตุของ Birth
Asphyxia หรือ intervention เชน การ Resuscitation วา success หรือ failure
อัตราการเกิด Birth Asphyxia
 Apgar Score ที่ 1 นาที
 Apgar Score ที่ 7 นาที
อัตราทารกขาดออกชิเจนแรกคลอดและมีภาวะสมองพิการ

Pitfall

การประสานงานรวมกันในการประเมินและเตรียมความพรอมรวมกับทีมสูตกิ รรม
และกุมารเวชกรรม

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) ขอยอย (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)
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E 4: ER Safety
E 4.1: Effective Triage

Definition

การคัดแยกหมายถึง (Triage) หมายถึง การประเมินเพือ่ จําแนกผูร บั บริการและ
จัดลําดับใหผปู ว ยฉุกเฉินไดรบั การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินตามลําดับความเรงดวนทางการแพทย
ฉุกเฉิน1

Goal
Why

เพิ่มประสิทธิภาพของการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉิน
พระราชบัญญัตกิ ารแพทยฉกุ เฉิน มาตรา 28 ขอ 1 กําหนดใหหนวยปฏิบตั กิ าร
สถานพยาบาลและผูปฏิบัติการ ดําเนินการ ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให
ผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน
ระบบการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
ตองประกอบไปดวย 4 องคประกอบ 1. สามารถเขาใจไดงายและสามารถประยุกตใชได
ไมซบั ซอน (utility) 2.แมนยําและเทีย่ งตรง (validity) 3. มีความสอดคลองกัน (reliability)
ระหวางผูป ระเมิน และ 4. ตองสามารถจําแนกผูป ว ยทีม่ อี าการรุนแรงหรือเรงดวนไดอยาง
รวดเร็ว เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาที่ทันเวลา (safety and timely access)

Process

Canadian Association of Emergency Physicians, Australian College
for Emergency Physician, Agency for Health Care Research and Quality,
สํานักการพยาบาล ไดเสนอแนวปฏิบตั ใิ นการนําระบบการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล
ณ หองฉุกเฉิน ดังนี้
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1) Triage System
  ให ใช เ กณฑ ก ารคั ด แยกแบบ 5 ระดั บ โดยควรอ า งอิ ง จากระบบการคั ด แยกที่ มี
หลักฐานเชิงประจักษ ไดแก Canadian Triage and Acuity Scale(CTAS),
Emergency Severity Index(ESI), ATS(Australian Triage Scale), มาตรฐาน
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การคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉินทีจ่ ดั ทําโดยสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ หรือเกณฑที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพ (กําลังอยูในระหวางการ
ดําเนินการ)
  บุคลากรทีท
่ าํ หนาทีใ่ นการคัดแยกตองไดรบั การฝกอบรมเปนอยางดี (well-trained)
  จัดทําแนวปฏิบัติการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉิน (triage
policy and procedure)
  ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตควรไดรับการ triage ภายใน 4 นาที
  ควรมีการกําหนดระยะเวลารอคอยแพทย (waiting time) แยกตามระดับการ
คัดแยก
2) Triage Process
  ประเมินอาการเพื่อคัดกรองผูปวย (primary triage assessment) ดวยการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางรวดเร็วและสัมพันธกับอาการสําคัญที่มาโรงพยาบาลทันทีที่
ผูปวยมาถึงโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งอาการสําคัญที่คุกคามชีวิตผูปวย
  วิเคราะหขอ
 มูลทีเ่ ก็บรวบรวมได เพือ่ จําแนกและจัดระดับความเรงดวนของภาวะ
ความเจ็บปวยของผูปวยแตละราย
  วินจ
ิ ฉัยและวางแผนใหการรักษาพยาบาลบนพืน้ ฐานขอมูลทีร่ วบรวมได ตามแนว
ปฏิบัติของหนวยงาน
  ใหการชวยเหลือเบื้องตนในภาวะวิกฤตที่เปนอันตราย หรือเสี่ยงตอการเสียชีวิต
ตามแนวปฏิบัติของหนวยงาน
  รายงาน/ให ข  อ มู ล แพทย ต ามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงาน เพื่ อ ประโยชน
ในการกําหนดวิธีการรักษาพยาบาลที่ถูกตองแกผูปวย
  Triage เปน dynamic process ดังนั้นควรมีการทํา triage round คือผูรับ
บริการที่รอแพทยตรวจควรไดรับการประเมินซํ้าในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือ
เมื่อผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง
  มีการการบันทึกขอมูลการคัดแยก ไดแก วันและเวลาที่ triage, ชื่อบุคลากรที่
triage, อาการสําคัญ, ประวัติที่เกี่ยวของ, ผลการประเมินเบื้องตน, ระดับความ
เรงดวน, การใหการดูแลเบือ้ งตน, ถามีการเปลีย่ นระดับความเรงดวนใหระบุเหตุผล
  มีการสื่อสารกับผูปวย โดยใชรูปแบบการสื่อสารแบบ “AIDET”
   Acknowledge หมายถึง การสื่อสารที่แสดงออกใหผูปวยและญาติไดรับรูถึง
การบริการที่ใสใจ ของโรงพยาบาล เชน ยิ้มรับ สบตา เชิญนั่ง
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Introduction หมายถึง แนะนําตัว สอบถามชื่อผูปวย เริ่มตนดวยคําถาม
ปลายเปด
   Duration หมายถึง แจงผลการจําแนกและจัดระดับความเรงดวนและระยะ
เวลาที่รอกับผูปวย
   Explanation หมายถึง อธิบายรายละเอียดกับผูปวย เชน ขั้นตอนการรักษา
ผูปวยกําลังรออะไร อาการเปลี่ยนแปลงที่ผูปวยตองรีบแจง
   Thank you/Take care หมายถึง แสดงความเอาใจใส
3) Triage Structure/Area/Information
  triage area ตองมองเห็นชัดเจนและเขาถึงไดทันที
  ขนาดของพืน
้ ทีข่ นึ้ อยูก บั จํานวนบุคลากรหองฉุกเฉินทีท่ าํ หนาที่ triage และจํานวน
ผูปวย
  คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร
  มีอุปกรณการแพทยและอุปกรณสํานักงานที่ไดมาตรฐาน
  ควรมีระบบเทคโนโลยีที่ชวยในการคัดแยกและบันทึกขอมูลการคัดแยก


 

Training

บุคลากรหองฉุกเฉินที่มีหนาที่ในการคัดแยกควรไดรับการฝกอบรมดังนี้
1) วิธีปฏิบัติการคัดแยกและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉิน
2) สื่อสารกับผูปวย โดยใชรูปแบบการสื่อสารแบบ “AIDET”
3) การประเมินประสิทธิภาพการคัดแยกและการทํา triage audit

Monitoring
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1) การเก็บขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการคัดแยก เชน จํานวนผูรับบริการ
(ER visit) แยกตามระดับการคัดแยก, ระยะเวลารอคอยแพทย (waiting time)
แยกตามระดับการคัดแยก, ระยะเวลาในหองฉุกเฉิน (Length of Stay) แยกตามระดับ
การคัดแยก,อัตราการรับเปนผูป ว ยใน (Admission rates) แยกตามระดับการคัดแยก
2) ทํา triage audit ในกรณีดังตอไปนี้ undertrige, overtriage, ผูปวยเสียชีวิตในหอง
ฉุกเฉิน,triage level 4 และ 5 ที่ admit, ผูป ว ยทีไ่ มรอแพทยตรวจ, delay diagnosis
and delay treatment ในผูปวย fasttrack, length of stay เกินเวลาที่กําหนด
3) ตัวชี้วัด
  undertrige นอยกวารอยละ 5
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overtriage นอยกวารอยละ 15
ระยะเวลารอคอยแพทยแยกตามระดับการคัดแยก

Pitfall

undertriage ในผูปวยกลุมเฉพาะ เชน เด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยจิตเวช เปนตน
ขาดการประเมินซํ้า ขาดการสื่อสารกับผูปวยและญาติ

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 1 การเขาถึงและเขารับบริการ (ACN) ขอยอย
(3)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 4.2: Effective Diagnosis and Initial Management of Highrisk
Presentation

Definition

1. การวินจิ ฉัยผิดพลาด (Diagnostic Error) หมายถึง การไมสามารถอธิบายปญหาสุขภาพ
ของผูปวยไดอยางถูกตองและทันเวลา หรือ การไมสามารถสื่อสารและอธิบายปญหา
ดังกลาวได
2. อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในหองฉุกเฉิน หมายถึง อาการ/อาการแสดง/
โรคที่มีโอกาสเกิดการวินิจฉัยผิดพลาดสูงในหองฉุกเฉิน ประกอบไปดวย 25 อาการ/
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อาการแสดง/โรค ไดแก chest pain, acute coronary syndrome, pulmonary
embolism, thoracic aortic dissection, acute abdominal pain, abdominal
aortic aneurysm, appendicitis, headache, subarachnoid hemorrhage,
stroke, meningitis, pediatric fever, airway, trauma, traumatic brain injury,
spinal injury, wound, fractures, testicular torsion, ectopic pregnancy,
sepsis, necrotizing fasciitis, upper GI hemorrhage, pneumonia

Goal

Why

ลดความผิดพลาด/ลาชาในการวินิจฉัยผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดง/โรคที่มี
ความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน
การวินจิ ฉัยผิดพลาด (Diagnostic Error) เปนความเสีย่ งสําคัญทีพ่ บบอยในสถาน
พยาบาล โดยเฉพาะหองฉุกเฉิน จากการประมาณการพบวา 1 ใน 10 ของการวินิจฉัยมี
แนวโนมผิดพลาด และในทุก 1000 ครัง้ บริการผูป ว ยนอกจะมีความเสีย่ งตอการวินจิ ฉัยผิด
นอกจากนั้นมีการประเมินวาการวินิจฉัยผิดพลาดเกี่ยวของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐ
อเมริกา 40,000 ถึง 80,000 รายตอป จากการศึกษาของขอมูล 4 บริษทั ประกัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา 79 จาก 122 malpractices หรือประมาณ 65% ในหองฉุกเฉิน
เกี่ยวของกับการวินิจฉัยผิดพลาด ขั้นตอนที่ผิดพลาดไดแก
1) การสงตรวจหองปฏิบัติการไมถูกตอง (56%)
2) การซักประวัติและตรวจรางที่ไมเหมาะสม (42%)
3) การแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ไมถูกตอง (37%)
4) การไมไดสงปรึกษา/รับปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ (33%)
สวนสาเหตุความผิดพลาดเกิดจาก 1) องคประกอบดานความคิด (Cognitive Factors)
96% 2) ปจจัยดานผูปวย 34% 3) ขาดการแนะนําโดยผูเชี่ยวชาญ 30% 4) การสื่อสาร
และสงตอขอมูลที่ไมเหมาะสม 24% 5) ภาระงานที่มากเกินไป 23%

Process

การจัดทําแนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน
1. มีการระบุผปู ว ยกลุม อาการ/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในหองฉุกเฉินและมีการจัดทําแนวทาง
ในการวินิจฉัยโรคในกลุมอาการ/อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉินรวมกัน
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1.1. การคนหาและระบุกลุมอาการ/อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูง กําหนดไดจาก
1.1.1. American College of Emergency Physician ไดกําหนด 25 กลุม
อาการ/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในหองฉุกเฉินทีเ่ ปนสาเหตุใหเกิดการวินจิ ฉัย
ที่ผิดพลาด
1.1.2. ทบทวนความสอดคลองการวินจิ ฉัยระหวางหองฉุกเฉินกับหอผูป ว ยหรือ
การวินิจฉัยเมื่อผูปวยจําหนาย (Emergency Diagnosis vs. Final
Diagnosis)
1.1.3. ใช trigger tool เพื่อคนหาเวชระเบียนที่มีโอกาสพบเหตุการณไมพึง
ประสงคนํามาทบทวนวามีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้นหรือไม และ
เหตุการณดังกลาวเกี่ยวของกับ Diagnostic Error หรือไม โดย trigger
ที่แนะนํา เชน การเสียชีวิตที่หองฉุกเฉิน,ผูปวยที่เสียชีวิต ภายใน 24
ชั่วโมง, unplanned ICU ภายใน 6 ชั่วโมง,ผูปวยกลุม fasttrack ที่มี
delay treatment, ผูป ว ย admit ทีอ่ ยูใ นหองฉุกเฉิน มากกวา 2 ชัว่ โมง,
ผูปวยที่กลับมารักษาซํ้าที่หองฉุกเฉินภายใน 48 ชั่วโมง (ER revisit in
48 hour) เปนตน
2. จัดทําแนวทางในการวินิจฉัยโรคในกลุมอาการ/อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูงในหอง
ฉุกเฉินรวมกัน
2.1.1. จัดทํารายการ Life-threatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed
Diagnosis ในกลุมอาการ/อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูง เชน เจ็บหนาอก
(chest pain) Life-Threatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed
Diagnosis ไดแก acute myocardial infarction, acute pulmonary
embolism, thoracic aortic aneurysm เปนตน
2.1.2. กําหนด Red Flag (early warning symptom/sign) ที่ตองซักประวัติ
ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อคนหาวาผูปวยมีภาวะ Lifethreatening Diagnosis หรือ Must-Not-Missed Diagnosis หรือไม เพื่อ
วินิจฉัยแยกโรคกลุมดังกลาว
2.1.3. ใช evidence-base clinical decision rule, clinical pathway ในการ
วินิจฉัยโรคในกลุมอาการ/อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูง
3. การสงตรวจและผลตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร และ X-ray ตองสามารถรายงานผลและ
เขาถึงในเวลาที่เหมาะสม ในผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูง
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018

175

3.1. กําหนดการสงตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร และ X-ray ทีจ่ าํ เปนในผูป ว ยกลุม อาการ/
อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูง
3.2. กําหนดระยะเวลาในการสงตรวจและระยะเวลาในการรายงานผลตรวจทางหอง
ปฏิบัติการและ X-ray
3.3. ใช point-of-care testing (POCT) ทีเ่ ชือ่ ถือไดและเหมาะสมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิ
ภาพในการวินิจฉัย เชน ultrasound, POCT-lab
3.4. มีการสือ่ สารกันระหวางทีมสหวิชาชีพในหองฉุกเฉินกับทีมสหสาขาวิชาชีพหอง
ปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพและในเวลาที่เหมาะสมตามที่กําหนด เชน
การจัดทําแนวทางการรายงานผล critical lab
4. มีระบบใหคําปรึกษา/ระบบสงตอ ในผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดงที่มีความเสี่ยงสูง
5. บันทึกขอมูลทางคลินกิ ความนาเชือ่ ถือของขอมูล การวินจิ ฉัยแยกโรค (รวมถึงสาเหตุ
ทีว่ นิ จิ ฉัย หรือ rule-out) และแผนการรักษา รวมถึงแผนการจําหนายจากหองฉุกเฉิน
6. ทบทวนการวินิจฉัย ประเมินสัญญาณชีพ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการกอนจําหนาย
จากหองฉุกเฉิน
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค
1. สงเสริมใหผปู ว ยและญาติมสี ว นรวมและใหขอ มูลสะทอนกลับ (feedback) ในกระบวน
การวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน
2. สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม เชน การลดผูปวยไมฉุกเฉิน
ในหองฉุกเฉิน
3. เสริมพลังใหบุคลากรในหองฉุกเฉินมีสวนรวมในการปรับปรุงการวินิจฉัยโรค เชน
การติดตามการทุเลาของอาการหรืออาการใหมที่เกิดขึ้น การติดตามใหมั่นใจวามี
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การอํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางผูปวย
กับแพทย
4. ใชเทคโนโลยีที่สนับสนุนการตัดสินใจ เชน clinical decision support system,
electronic medical record (EMR), electronic guideline เปนตน
การจัดการในระดับบุคคล
1. ทีมบุคลากรตองตระหนักถึงความเสี่ยง (situation awareness) ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องตน ในผูปวยกลุมอาการ/อาการแสดง/โรคที่มี
ความเสี่ยงสูง โดยสนับสนุนใหมีกระบวนการคิด (critical thinking process) ดังนี้
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1.1. ผูปวยมีแนวโนมจะเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/สูญเสียหนาที่ของอวัยวะหรือไม่
โดยประเมิ น จาก primary survey (airway, breathing, circulation,
disability, external)
1.2. ผูป ว ยจําเปนตองไดรบั การ resuscitation หรือไดรบั การ stabilization หรือไม
1.3. อาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงเกิดจากสาเหตุที่อาจจะทําใหอันตราย
หรือรุนแรงถึงชีวิตหรือไม (potential serious causes) หรือ Must-NotMissed
1.4. อาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงเปนจากสาเหตุอื่นหรือไม หรือ
ถามตนเองวามีภาวะหรือโรคอะไรที่ยังไมไดนึกถึงหรือไม (Is that all there is?)
ควบคูไปกับการจัดลําดับ (prioritization) และวินิจฉัยแยกโรค (differential
diagnosis) ดวยเสมอ
1.5. มีการรักษาที่สามารถชวยในการวินิจฉัยโรคหรือสามารถแยกโรคไดหรือไม
(therapeutic diagnosis)
1.6. สามารถวินิจฉัยโรคในหองฉุกเฉินไดหรือไม กรณีที่ยังไมสามารถวินิจฉัยได
ต้องมั่นใจวาผูปวยรายนั้นไมมีภาวะฉุกเฉินหรือภาวะคุกคามชีวิต และสงตอ
ขอมูลกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการดูแลที่ตอเนื่อง
1.7. อาการ/อาการแสดง/โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงจําเปนตองไดรบั การรักษาในโรงพยาบาล
หรือไม ถาจําเปนควรจะรับไวในแผนกใด
1.8. ถาไมจําเปนตองรับไวในโรงพยาบาล ผูปวยปลอดภัยและสามารถจําหนาย
กลับบานไดหรือไม

Training

1. แนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูงในหองฉุกเฉิน
2. Critical Thinking in Emergency Room
3. การสื่อสารกับญาติและผูปวยในหองฉุกเฉิน

Monitoring

1. รอยละการปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยอาการ/อาการแสดง/โรคที่มีความเสี่ยงสูง
ในหองฉุกเฉิน
2. รอยละความสอดคลองการวินิจฉัยที่หองฉุกเฉินกับการวินิจฉัยสุดทายในผูปวยวิกฤต
ฉุกเฉิน
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3. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 2 การประเมินผูป ว ย (ASM) ค.การวินจิ โรค (4)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 4.3: Effective Teamwork and Communication

Definition

ทีม (team) หมายถึงบุคคล 2 คน หรือมากกวา ทีม่ คี วามรูแ ละทักษะปฏิบตั งิ าน
รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางแผนไวรวมกัน

Goal

Why

178

เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีม (teamwork) และการสื่อสารในหอง
ฉุกเฉิน (communication)
การทํางานเปนทีม (teamwork) และการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญ (critical
factors) ทีเ่ กีย่ วของกับเหตุการณไมพงึ ประสงค จากการศึกษาในชวงป ค.ศ. 1995-2003
โดย Joint Commission พบวาการสื่อสารเปนสาเหตุหลักของเหตุการณไมพึงประสงค
70% ของเหตุการณไมพึงประสงค จากการวิจัยพบวา การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมและการสือ่ สารในหองฉุกเฉินสามารถลดอุบตั กิ ารณการเกิดเหตุการณไมพงึ ประสงค
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยและเพิ่มทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการทํางานเปนทีม
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Process








1. Team Strategies to Enhance Performance and Patient Safety (Team
STEPPS ) เปนเครือ่ งมือทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based set of tools)
มีเปาประสงคในการเพิม่ ความปลอดภัยผูป ว ย ลดความผิดพลาดทางคลินกิ (clinical
error) เพิม่ ความพึงพอใจของผูร บั บริการและบุคลากร โดยมุง เนนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทํางานเปนทีมและการสื่อสารระหวางบุคลากรการแพทย
2. ใชหลักการพื้นฐาน 5 ขอคือ 1) โครงสรางและสมาชิกในทีม (team structure) 2)
การสือ่ สาร (communication) 3) ภาวะผูน าํ (leadership) 4) การติดตามสถานการณ
(Situation Monitoring) 5) การชวยเหลือกันภายในทีม (mutual support)
3. โครงสรางและสมาชิกตองประกอบไปดวยทีมในหองฉุกเฉินและทีมอื่นที่เกี่ยวของ
ในการสรางความปลอดภัยของผูป ว ย 1) ทีมใหการรักษา (core team) คือทีมแพทย
และพยาบาลหองฉุกเฉิน และทีมจากแผนอื่น เชน อายุรกรรม ศัลยกรรม เปนตน
2) ทีมประสานงาน เชน nurse coordinator 3) ทีมสนับสนุนบริการ เชน ทีม X-ray/
lab เปนตน 4) ทีมธุรการ
4. ใชการสื่อสารที่เปนรูปแบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ
  ISBAR (Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation)
ใชในกรณีสื่อสารขอมูลผูปวยที่สําคัญและเรงดวน จําเปนตองไดรับการดูแลทันที
  Call-Out ใชกรณีจะสื่อสารขอมูลที่สําคัญและวิกฤต (critical information)
ทําใหสมาชิกในทีมรับทราบสถานการณพรอมกัน และสมาชิกในทีม
  Check-Back ใชกรณีที่ตองการตรวจสอบและยืนยันขอมูล
  I PASS the BATON (Introduction, Patient, Assessment, Situation, Safety
Concern the Background, Actions, Timing, Ownership, Next) ใชในการ
สงเวรหรือการสงตอขอมูลผูปวย
5. หัวหนาทีมควรมีการ brief สมาชิกในทีมเกี่ยวกับแผนและวิธีการรักษา ใช huddle
เมื่อตองการเปลี่ยนแผนและเปาหมายการรักษา ใช debrief เมื่อตองการทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน
6. มีกระบวนการติดตามสถานการณ (situation monitoring) โดยติดตามการทํางาน
และประสิทธิภาพของสมาชิกแตละคนในทีม และ ประสิทธิภาพการรักษา สนับสนุน
ใหใช tools and strategies ดังนี้
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STEP (Status of Patient, Team members, Environment, Progress
Toward Goal)
  Cross Monitoring คือการตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหลด
error ที่อาจจะเกิดขึ้นได
  I’M SAFE checklist เป น การประเมิ น ตนเองของสมาชิ ก ในที ม เพื่ อ ประเมิ น
ความพรอมในการปฏิบตั งิ าน (Illness, Medication, Stress, Alcohol, Fatigue,
Emotion)
7. การชวยเหลือกันภายในทีม (mutual support) สนับสนุนใหใช tools and strategies
ดังนี้
  Task Assistance คือ การชวยเหลือกันในการปฏิบัติงาน
  Feedback มีการใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทีม
  Advocacy and Assertion คือเสนอแนะเมือ
่ ความเห็นและแผนการรักษาไมตรงกัน
  The two-challenge rules ใชในกรณีทต
ี่ อ งการเตือนใหสมาชิกในทีมหยุดกิจกรรม
ที่รูสึกวาไมปลอดภัย
  1. CUS (Concern, Uncomfortable, Safety) ใชกรณีทต
ี่ อ งการเตือนและสราง
ความตระหนักใหสมาชิกหยุดทํากิจกรรมที่อาจจะไมปลอดภัย เชน “ฉันรูสึก
กังวลใจ (I’m Concern)”, “ฉันรูส กึ ไมสบายใจ …. (I’m Uncomfortable)”,
“ฉันรูสึกวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัย …. Safety Issue)”
  2. DESC script ใช ใ นกรณี ที่ แ ก ป  ญ หาความเห็ น ไม ต รงกั น ของสมาชิ ก ในที ม
(Describe, Express, Suggest, Consequence)
8. มีการพัฒนา resuscitation team หรือ fasttrack team เชน trauma team,
CPR team เปนตน โดยใชแนวคิดและเครือ่ งมือ TeamSTEPPS (Team Strategies
and Tools to Enhance Performance and Patient Safety)
9. มีการฝกซอม (drill) การดูแลผูปวยเปนทีม




Training

1. อบรมการดูแลผูปวยฉุกเฉินแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ TeamSTEPPS
2. อบรมเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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Monitoring

1. Team Assessment Questionnaire
2. Team Performance Observation Tool

Pitfall












การสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ
การมอบหมายงานไมชัดเจน
มีความขัดแยงกันภายในทีม

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ III หมวดที่ 4 ขอ 4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) (5)

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 4.4: Effective Patient Flow

Definition

Patient Flow หมายถึง หมายถึงกระบวนการไหลของผูปวยในแตละจุดบริการ
ภายในสถาน บริการสุขภาพ ดังนัน้ patient flow ในหองฉุกเฉินหมายถึงกระบวนการไหล
ของผูปวยตั้งแตมาถึงหองฉุกเฉิน (door) ผานกระบวนการดูแลรักษา (care process)
จนถึงผูปวยออกจากหองฉุกเฉิน (departure)

Goal

เพิ่มประสิทธิภาพ patient flow
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Why

Emergency Room Crowding หรือภาวะหองฉุกเฉินแออัดเปนปญหาที่สําคัญ
ของหองฉุกเฉินทัว่ โลก ในประเทศไทยมีการใชบริการหองฉุกเฉินประมาณ 35 ลานครัง้ /ป
คิดเปน 458:1000 ประชากร โดยมากกวา 60% เปนผูปวยกลุมไมฉุกเฉิน ที่สามารถให
การรักษาที่หนวยบริการอื่นได เชน OPD เปนตน เมื่อเทียบกับอัตรากําลังแพทยและ
พยาบาลทีไ่ มเพียงพอตอการบริการ ทําใหเกิดภาวะหองฉุกเฉินแออัด สงผลตอผูป ว ยฉุกเฉิน
ไดรับการรักษาที่ลาชา
หองฉุกเฉินแออัด หมายถึงการทีจ่ าํ นวนผูป ว ยในหองฉุกเฉินมีมากกวาความสามารถ
ในการ ใหบริการ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ภาวะหองฉุกเฉินแออัด (ER crowding) สงผลใหคุณภาพลดลง คาใชจายบริการ
สูงขึ้น และความพึงพอใจของผูใชบริการลดลง
แนวทางในการลดภาวะห อ งฉุ ก เฉิ น แออั ด ที่ Institute for Healthcare
Improvement, the Joint Commission และ Institute of Medicine แนะนําคือ
การเพิ่มประสิทธิภาพ flow ของผูปวยในหองฉุกเฉินและโรงพยาบาล

Process

กลยุทธเชิงนโยบาย
1. กําหนดใหภาวะหองฉุกเฉินลนเปนวาระสําคัญและเรงดวน
2. มาตรการดานกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
3. สรางความรอบรูด า นสุขภาพการเจ็บปวยฉุกเฉินสําหรับประชาชน (health literacy)
กลยุทธสําหรับผูบริหารโรงพยาบาล
1. กําหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ patient flow เพื่อลดภาวะความแออัดในหอง
ฉุกเฉิน
2. จัดทําแผนยุทธศาสตรและ action plan เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ patient flow
3. จัดตั้ง patient flow team หรือคณะกรรมการอื่นที่เทียบเทา ซึ่งควรประกอบดวย
ผูบ ริหารโรงพยาบาล ผูบ ริหารหองฉุกเฉิน แพทย พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหองฉุกเฉิน
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน lab ,X-ray, หอผูปวย
4. กําหนดนโยบาย 2-4 hour target คือ กําหนดใหผูปวยที่ admit อยูในหองฉุกเฉิน
(ไมรวมถึงหองสังเกตอาการระยะสั้น) ไมเกิน 2-4 ชั่วโมงขึ้นอยูกับโรงพยาบาล
5. สนับสนุนใหมีการ redesign process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ patient flow
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6. สนับสนุนทรัพยากรใหเหมาะสมระหวาง capacity ในหองฉุกเฉิน กับ demand
7. สนับสนุนใหมกี ารเปด OPD นอกเวลา ใหเหมาะสมกับจํานวนผูเ ขารับบริการในแตละ
ชวงเวลา โดยสามารถวิเคราะหจากจํานวนของกลุมไมฉุกเฉิน
8. กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ patient flow เปนตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
9. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ patient flow







กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพ Patient Flow ในหองฉุกเฉิน
1. วิเคราะหขอมูล หากระบวนการที่เปนคอขวด (bottleneck) และหาสาเหตุที่ทําให
เกิดภาวะหองฉุกเฉินแออัด โดยใช “The input-throughput-output conceptual
model of ED crowding”
1.1. โรงพยาบาลควรลด input หมายถึงการลดจํานวนผูปวยที่มาใชบริการที่ ER
โดยมีกลยุทธดังนี้
1.1.1. ลดการเกิดภาวะฉุกเฉินในผูปวยโรคเรื้อรัง
1.1.2. ลดการ readmission
1.1.3. ลดการ admit ผูปวยกลุม end-of-life และ palliative care
1.1.4. ลดการใชบริการในผูป ว ยไมฉกุ เฉิน โดยเชือ่ มโยงกับงานปฐมภูมิ การเปด
OPD นอกเวลา การเปด urgent/minor injury clinic เปนตน
1.2. เพิ่ม throughput หมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในหองฉุกเฉิน
โดยใช Lean หรือ Six-Sigma และระบบและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งกระบวนการในหองฉุกเฉินจะแบงเปน
1.2.1. ระยะที่ 1: Door to Doctor เปนระยะตั้งแตผูปวยมาหองฉุกเฉินจน
แพทยตรวจ คอขวดของกระบวนการนี้มักเกิดจากการคัดแยก (triage)
ไมทัน หรือแพทยตรวจไมทัน ตัวอยางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ระยะ Door to Doctor
    quick triage
    doctor at triage มีแพทยมาชวย triage
    split flow คือเมือ
่ triage แลวแบงผูป ว ยเปน 2 กลุม คือ มีแนวโนม
จะ admit กับมีแนวโนมจะ discharge
    triage initiate protocol คือ ใหบค
ุ ลากรที่ triage สามารถประเมิน
และสง lab/X-ray เบื้องตนตาม protocol ของแตละโรงพยาบาล
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1.2.2. ระยะที่ 2: Doctor to Disposition เปนระยะตั้งแตแพทยตรวจจนถึง
ใหการรักษา พรอมทีจ่ ะจําหนายผูป ว ย คอขวดของกระบวนการนีม้ กั เกิด
จากกระบวนการ investigation เชน รอผล lab/X-ray และรอกระบวน
การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ตัวอยางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการระยะ
Door to Disposition
   guideline/protocol/standing order
    ใช point of care testing เชน POCT lab, ultrasound, X-ray
เพื่อลดระยะเวลาในการรอ lab
    team-based management เชน trauma team, stroke team,
STEMI team เปนตน สามารถ activate ทีม เพือ่ ลดระยะเวลาการ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
    electronic medical record
1.3. เพิม่ ประสิทธิภาพ output หมายถึง เปนระยะตัง้ แตแพทยจาํ หนายผูป ว ยจนถึง
ผูปวยออกจากหองฉุกเฉิน disposition to departure ดังนั้นคือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจําหนายผูป ว ยออกจากหองฉุกเฉิน โดยเฉพาะผูป ว ยทีต่ อ ง
admit คอขวดของกระบวนการนี้คือเตียงหอผูปวยในเต็มหรือยังไมพรอมรับ
คนไข (bed block) หรือ refer ไมได เปนตน
2. วางแผนการพัฒนารวมกันระหวางหองฉุกเฉิน หอง lab/X-ray หอผูปวยในและ
โรงพยาบาล โดยเลือกกระบวนการคอขวดที่สงผลตอ patient flow ซึ่งโดยปกติ
มักเปน triage , bed block,และรอผล investigation
3. ใช Lean และ/หรือ Six Sigma และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือในการพัฒนา
4. กํากับ ประเมิน ติดตามผล

Training

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

Monitoring

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

Pitfall












นโยบายไมชัดเจนและขาดการสนับสนุนระดับนโยบาย
ขอมูลไมชัดเจน
ไมไดวิเคราะหหาสาเหตุที่เปนคอขวด (bottleneck)

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ I หมวดที่ 6 ขอ 6.1 กระบวนการ ก.การออกแบบบริการ
และกระบวนการ ข.การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ

Reference

สแกน (scan) QR code เพื่อเขาถึงเอกสารอางอิง (reference)

E 4.5: Effective Hospital Preparedness for Emergencies

Definition

ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 สาธารณภัย
หมายถึง อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาด
สัตวนาํ้ การระบาดของศัตรูพชื ตลอดจนภัยอืน่ ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวา เกิด
จากธรรมชาติ มีผทู าํ ใหเกิดขึน้ อุบตั เิ หตุ หรือเหตุอนื่ ใด ซึง่ กอใหเกิดอันตรายแกชวี ติ รางกาย
ของประชาชนหรือความเสียหาย แกทรัพยสนิ ของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความ
รวมถึงภัยทางอากาศและ การกอวินาศกรรมดวย แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติไดกําหนดขอบเขตสาธารณภัยไวดังนี้ 1) ดานสาธารณภัย 14 ประเภทภัย
2) ดานความมั่นคงประกอบดวย 4 ประเภทภัย
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Goal
Why

เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาล
ประเทศไทยมีความเสีย่ งตอภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย เชน ภาวะอุทกภัย วาตภัย
ภัยแลง ภัยจากดินโคลนถลม แผนดินไหวและสึนามิ อัคคีภยั ภัยจากไฟปาและหมอกควัน
โรคระบาดและภัยจากคมนาคม เปนตน สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลมีบทบาทในการ
ใหการรักษาผูปวยจากโรคและภัยสุขภาพ ในอีกดานโรงพยาบาลอาจจะเปนหนวยงาน
ที่ประสบภัย เชน เกิดอัคคีภัย ไฟดับ นํ้าทวม หรือภาวะโรคระบาด เปนตน ดังนั้นการ
เตรียมความพรอมการจัดการสาธารณภัยของโรงพยาบาลจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
โดยเป า หมายมี ดั ง นี้ 1) ลดความเสี่ ย งของภาวะฉุ ก เฉิ น สาธารณภั ย ในโรงพยาบาล
2) การจัดการภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ 3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟนฟู (Build Back Better)

Process

ระยะกอนเกิดภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย
1. จัดตัง้ คณะกรรมการการเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน (Hospital Preparedness
for Emergencies Committee)
2. คนหาและประเมินความเสี่ยงในการเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน โดยใชเกณฑ
Hospital Safety Index หรือเกณฑที่เปนมาตรฐาน
3. จัดทําแผนการเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉินระดับโรงพยาบาลตามความเสี่ยง
ที่ประเมินได
3.1. จัดทําผังบัญชาการเหตุการณระดับโรงพยาบาล (Hospital Incident Command
System)
3.2. จัดทํา Job Action Sheet
3.3. รวบรวมศักยภาพขอมูลศักยภาพโรงพยาบาลทีส่ าํ คัญ เชน จํานวนเตียง จํานวน
เครื่องชวยหายใจ เปนตน
3.4. แผนในการให ข  อ มู ล กั บ ประชาชนและผู  สื่ อ ข า ว (Planning for Public
Information)
3.5. แผนความปลอดภัยของโรงพยาบาล (Hospital Security)
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3.6. แผนดาน Logistic ประกอบดวย
3.6.1. ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกโรงพยาบาล
3.6.2. การเคลื่อนยายผูปวยภายในและสงผูปวยไปยังสถานพยาบาลอื่น
3.6.3. คลังวัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑการแพทย ยา
3.6.4. อัตรากําลัง ทั้งที่เกี่ยวกับดานการแพทยและดานอื่น ๆ
3.6.5. การเงินและการคลัง
3.7. แผนสวนการปฏิบัติการ (Operation Section)
3.7.1. จัดทําแผนการปฏิบัติการและประคองกิจการ ระดับโรงพยาบาลและ
หนวยงานทุกหนวยงาน โดยกําหนดตามระดับความรุนแรงของภาวะ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
3.8. แผนอพยพผูปวย (Hospital evacuation plan)
4. มีการซอมแผนทั้งแบบ Table-top exercise และ Field exercise
ระยะเกิดภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย
1. ประเมินสถานการณและประกาศใชแผน (Activation)
2. ประเมินความตองการดานการแพทย (Health Need Analysis)
3. จัดตัง้ ศูนยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉฉินทางการแพทยระดับโรงพยาบาล (Hospital Emergency
Operation Center)
4. ผูอํานวยการหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายตองสั่งการใหปฏิบัติการตามแผนที่วางไว
โดยกําหนดผูรับผิดชอบตามผัง Hospital Incident Command System
5. วางแผนและเปาหมาย (Strategic Planning) ในการเผชิญภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
6. ประกาศยุติการเผชิญเหตุ (Deactivation) กรณีที่ประเมินสถานการณแลวมั่นใจวา
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยสามารถควบคุมได
ระยะฟนฟู
1. Debrief หรือ After Action Review
2. ประเมินความตองการดานการแพทยหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need
Assessment)
3. ฟนฟูดานการบริการ อาคาร สถานที่ ที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back
Better and Safer)
4. นําขอเสนอจาก Debrief หรือ After Action Review มาปรับปรุงแผน
Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018
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Training

1. อบรมหลักสูตร Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE)
2. อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน แผนประคองกิจการ
แผนอพยพผูปวย
3. การซอมแผนทั้งแบบ Table-top exercise และ Field exercise

Monitoring

1. แผนเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน แผนประคองกิจการ แผนอพยพผูปวย
2. มีการซอมแผนทั้งแบบ Table-top exercise และ Field exercise

Pitfall

กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล ขอผิดพลาดที่พบบอยไดแก
1. Ineffective command & control คือการตัดสินใจและการสัง่ การไมมปี ระสิทธิภาพ
2. Ineffective coordination คือการประสานงานระหวางหนวยงานภายในโรงพยาบาล
และภายนอกโรงพยาบาลไมมีประสิทธิภาพ
3. Ineffective communication คือการชองทางการสือ่ สาร และแนวทางการ รวมถึง
อุปกรณในการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ
4. Ineffective information คือ ขอมูลไมครบถวน ขอมูลสถานการณไมนาเชื่อถือ

มาตรฐาน HA

การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ I หมวดที่ 6 ขอ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
(OPT.2) ข.การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

Reference

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

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

กองบรรณาธิการ
นางวราภรณ สักกะโต
นางพัทธนันท คงชุม
ดร.นารีรัตน ผุดผอง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

ผูเรียบเรียง
1. ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. พญ.ประนอม คําเที่ยง
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขดานพัฒนา
การแพทย
4. นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล
ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
5. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ศ.นพ.สมรัตน จารุลักษณานันท
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
8. รศ.นพ.ไชยรัตน เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9. รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
11. ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
12. ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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13. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
14. ผศ.ศิริพร พุทธรังษี
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
นท.หญิง พญ.อุบลวัณณ จรูญเรืองฤทธิ์ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
นางนุชจรีย จังวนิชชา
รพ.บํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล
นพ.พรเทพ เปรมโยธิน
อิสระ
สภาการพยาบาล
พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ
นางสาวเรวดี ศิรินคร
อิสระ
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล
รพ.สมุทรสาคร
ภญ.วิมล อนันตสกุลวัฒน
ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
อิสระ
พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
นพ.พัฒธพงษ ประชาสันติกลุ
รพ.เจาพระยายมราช
รศ.นพ.นิรันดร วรรณประภา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ชาติชาย คลายสุบรรณ
รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร
นพ.รัฐภูมิ ชามภูนท
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
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