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คํานํา 
 

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไดกอใหเกิดความตื่นตัวและความตระหนักใน
ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในการดูแลผูปวยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ  โรงพยาบาลตางๆ เริ่มมีการกําหนด
เปาหมายความปลอดภัย (Patient Safety Goalห) มีการรณรงคเพือ่ใหเจาหนาที่รับทราบแนวทางปฏิบัติที่
ปลอดภัยและติดตามวัดผล 
 ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2549)  สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) ไดนําเสนอ Patient Safety Goals เพื่อชักชวนใหโรงพยาบาลตางๆ กําหนด
เปาหมายความปลอดภัยในการดูแลผูปวยที่สําคัญและมีความเปนไปไดในการลดระดับของปญหา   
 ในการกําหนด Patient Safety Goals นั้น พรพ. ไดเลือกประเด็นความปลอดภัยมาจํานวนหนึ่ง
เพื่อที่จะชูจุดเนนที่คลายกัน สําหรับใชเปนบทเรียนหรือเครื่องมือในการเรียนรูที่จะทําใหเกิดความตระหนัก
รวมกัน มาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตางๆ ที่ไดทดลองปฏิบัติ และที่สําคัญคือใหสามารถ
เปรียบเทียบกันได  การรูตัวเองวาอยูตรงไหนเมื่อเทียบกับผูอื่น จะทําใหเกิดความตระหนักและนําไปสูการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จะชวยยนยอเสนทางของการแกปญหาที่พบบอย ทําใหกําหนด priority ของ
การพัฒนาไดงายขึ้น โดยใหความสําคัญกับความปลอดภัยของผูปวย ความเปนไปได การเรียนรู รวมทั้ง
สมดุลของการมีทิศทางรวมกันและการเปนตัวของตัวเอง 
 เปนที่นายินดีวา Patient Safety Goals ที่ พรพ. เสนอไวจํานวน 8 เรื่องนั้น  6 เรื่องไดมีแนวทาง
ที่ชัดเจนออกมาจาก WHO Collaborating Center and Solutions for Patient Safety Solutions  
 ในป 2550 พรพ.ไดเสนอ Patient Safety Goal เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องคอืการวินิจฉัยโรคทีถู่กตอง 
ทันเวลา และเชิญชวนใหโรงพยาบาลตางๆ ใหความสําคัญในการศึกษาสถานการณปญหาเรื่องนี้โดยใช
การทบทวนเวชระเบียนที่มีโอกาสเกิดอุบัติการณสูง (ตามเกณฑที่เปน trigger) 
 ในป 2551  พรพ.และคณะทํางานจากโรงพยาบาลซึ่งนํา Patient Safety Goals ไปปฏิบัติ ได
รวมกันรวบรวมและประมวลแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดูแลผูปวย ไดแก Global Patient 
Safety Challenges และ Patient Safety Solutions ที่ประกาศโดยองคการนามัยโลก รวมถึง Patient 
Safety Goals ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ และที่ พรพ.ไดเสนอไวเดิม จัดทําเปนหมวดหมูที่จดจําได
งายและพรอมที่จะรองรับ Patient Safety Goals ที่จะมีมาในอนาคต  ภายใตชื่อที่จดจํางายๆ วา SIMPLE 
 หวังวาขอมูลในเอกสารชุดนีจ้ะเปนประโยชนตอโรงพยาบาลตางๆ เพื่อรวมกันสรางความมั่นใจตอ
ความปลอดภัยในการเขารับบริการสุขภาพของสังคมไทยตอไป 
 
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
พฤษภาคม 2551 
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Patient Safety Goals : SIMPLE 
 
 Patient Safety เปนปญหา ปรากฏในรายงานวิชาการและขาวสารทางสื่อมวลชน 
 Patient Safety เปนความทาทาย ที่ WHO ประกาศทาทายความสามารถของสมาชิกทั่ว
โลก (Global Patient Safety Challenge) 
 Patient Safety เปนความคาดหวังและความตองการของทุกฝายที่เกีย่วของ 
 Patient Safety เปนปรัชญาที่จะนําไปสูการสรางวัฒนธรรมใหมของการเปดใจ ไมกลาวโทษ 
มุงประโยชนอนาคต  โดยมุงเนนการปรับปรุงระบบดวยความเขาใจในขอจํากัดที่เปนธรรมชาตขิอง
คน 
 Patient Safety มีคําตอบทีผ่านการทดสอบมาแลวจํานวนหนึ่ง ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดทันที (Patient Safety Solution - PSS) 
 Patient Safety Solution 5 หัวขอ จะถกูนาํไปปฏิบตัิและพัฒนาตอเน่ืองในประเทศพัฒนา
แลว 7 ประเทศ ในเวลา 5 ปขางหนาภายใตโครงการ High 5s 
 Patient Safety Goals – PSG เปนเปาหมายความปลอดภัยที่เชิญชวนใหพิจารณานําไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจัง ควบคูกับการติดตามผล 
 SIMPLE คืออักษรยอของหมวดหมูใหญๆ สําหรับ Patient Safety Goals เพ่ือความงายใน
การจดจํา และรองรับเปาหมายหรือความทาทายใหมๆ ที่จะมีมาในอนาคต 
 S = Safe Surgery (2nd Global Patient Safety Challenge) 
 I = Infection Control (Clean Care ใน 1st Patient Safety Challenge) 
 M = Medication Safety 
 P = Patient Care Process 
 L = Line, Tube, Catheter 
 E = Emergency Response 
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 Patient Safety Goals & Solutions 

S: Safe Surgery  
S 1 SSI Prevention  
S 2 Safe Anesthesia 
S 3 Safe Surgical Team 
S 3.1 Correct procedure at correct body site (High 5s / WHO PSS#4) 
S 3.2 Surgical Safety Checklist 
  
I: Infection Control (Clean Care is Safer Care) 
I 1 Hand Hygiene / Clean Hand (High 5s / WHO PSS#9) 
I 2 Prevention of Healthcare Associated Infection 
I 2.1 CAUTI prevention 
I 2.2 VAP prevention (HA) 
I 2.3 Central line infection prevention (WHO PSS) 
  
M: Medication & Blood Safety 
M 1 Safe from ADE 
M 1.1 Control of concentrated electrolyte solutions (WHO PSS#5) 

Managing concentrated injectable medicines (High 5s) 
M 1.2 Improve the safety of High-Alert Drug 
M 2 Safe from medication error 
M 2.1 Look-Alike Sound-Alike medication names (LASA) (WHO PSS#1) 
M 3 Medication Reconciliation / Assuring medication accuracy at 

transition in Care (High 5s / WHO PSS#6) 
M 4 Blood Safety 
  
P : Patient Care Processes 
P 1 Patients Identification (WHO PSS#2) 
P 2 Communication 
P 2.1 Effective Communication –SBAR 
P 2.2 Communication during patient care handovers (High 5s / WHO PSS#3) 
P 2.3 Communicating Critical Test Results (WHO PSS) 
P 2.4 Verbal or Telephone Order / Communication (JC) 
P 2.5 Abbreviations, acronyms, symbols, & dose designation 
P 3 Proper Diagnosis (HA) 
P 4 Preventing common complications 
P 4.1 Preventing pressure ulcers (WHO PSS) 
P 4.2 Preventing patient falls (WHO PSS) 
  
L : Line, Tube & Catheter 
L 1 Avoiding catheter and tubing mis-connections (WHO PSS#7) 
  
E: Emergency Response 
E 1 Response to the Deteriorating Patient / RRT 
E 2 Sepsis (HA) 
E 3 Acute Coronary Syndrome (HA) 
E 4 Maternal & Neonatal Morbidity (HA) 
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S : Safe Surgery 
 
 

S 1 SSI Prevention  
S 2 Safe Anesthesia 
S 3 Safe Surgical Team 
S 3.1 Correct procedure at correct body site (High 5s / WHO PSS#4) 
S 3.2 Surgical Safety Checklist 
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S 1: SSI Prevention (CDC) 
 

 CDC Recommendation for Prevention of SSI (1999)1 ซ่ึงมีหลักฐานสนับสนุนในระดับ 
Category 1A มีดังน้ี 
 1. สําหรับผูปวย elective surgery ใหคนหาและรักษาการติดเชื้อทกุอยางที่เกิดขึ้นหางจาก
ตําแหนงที่จะผาตัด และเลือ่นการผาตัดไปจนกวาการติดเชื้อจะหมดไป  
 2. ไมกําจัดขนกอนผาตัด ยกเวนวาขนที่บริเวณผาตดัจะรบกวนตอการทําผาตดั  ถาตอง
กําจัดขน ใหทําทันทีกอนผาตัด และควรใช electric clipper 
 3. ให prophylactic antibiotic เฉพาะเมื่อมีขอบงชี้ โดยเลือกใหเหมาะสมกับเชื้อที่มักจะ
พบบอยสําหรบัการผาตัดนัน้ๆ  โดยใหทางหลอดเลือดดําในเวลาที่ทาํใหมีระดับยาในซีร่ัมและ
เน้ือเยื่อสูงพอสําหรับกําจัดเชื้อโรค (bactericidal concentration) เม่ือขณะลงมีดผาตัด  ใหรักษา 
therapeutic level ของยาไวตลอดการผาตัดและหลังผาตัดเสร็จสิ้นอีก 2-3 ชั่วโมง  สําหรับการ
ผาตัดคลอดทีมี่ความเสี่ยงสงู จะให antibiotic ทันทีหลังจาก clamp สายสะดือ 

US National Surgical Prevention Project และ SSI bundle ของ IHI ไดใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมอีกเรือ่งหน่ึงคือ perioperative glucose control  
 
หมายเหต ุ

US National Surgical Care Improvement Project ไดเสนอแนะแนวทางปองกัน
ภาวะแทรกซอนจากการผาตัดประกอบดวย 4 modules คือ (1) surgical infection prevention  (2) 
cardiovascular complication prevention  (3) venous thromboembolism prevention  (4) 
respiratory complication prevention 
 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) ขอ (4) 
“มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร เชน การติดเชื้อแผลผาตัด การติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อ ในกระแส
เลือด” และ ตอนที่ III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3  การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ข. การผาตัด ขอ (3) “มีการเตรียมความ
พรอมทางดานรางกายและจิตใจของผูปวยกอนการผาตัด เพ่ือใหผูปวยมีความพรอม ลดความเสี่ยงจากการ
ผาตัดและการติดเชื้อ ทั้งในกรณีผาตัดฉุกเฉินและกรณีผาตัดที่มีกําหนดนัด ลวงหนา. มีกระบวนการที่เหมาะสม
ในการปองกันการผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง” 

 

                                          
1 http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/SSI.pdf 
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S 2: Safe Anesthesia  
 
 จากการศึกษาภาวะแทรกซอนทางวิสัญญีในประเทศไทยโดยราชวทิยาลัยวิสัญญีแพทยแหง
ประเทศไทย มีขอแนะนําเพื่อความปลอดภัยในการใหบริการวิสัญญีดังน้ี 
 1. สนับสนุนใหมีวิสัญญีแพทยในโรงพยาบาลทัว่ไปซึ่งมีโอกาสดูแลผูปวย ASA PS III-V 
 2. สนับสนุนใหวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีการผาตัดจํานวนนอยราย ไดมีโอกาส
ปฏิบัติการระงับความรูสึกไมนอยกวาปละ 50 ราย 
 3. ปองกันภาวะแทรกซอนจากการใหการระงับความรูสึก 
 3.1 มีมาตรการปองกันภาวะแทรกซอนเฉพาะอยาง เชน การปองกันการเกิดคลืน่ไส
อาเจียน 
 3.2 มีมาตรการปองกันภาวะแทรกซอนเชิงระบบ ไดแก 

• การจัดทีมบุคลากร : จํานวน คุณวุฒิ ประสบการณ การแนะนํากอนทํางาน การกํากับ
ดูแลโดยผูมีความชํานาญ การใหคําปรึกษากรณีฉุกเฉนิ 

• การประเมินความเสี่ยงที่เกีย่วของกับเทคนิคใหม : ทั้งดานวิสัญญีและศลัยกรรม 

• การประเมินและวางแผนการดูแลภาวะเจบ็ปวยรวมในผูปวยที่มีความเสี่ยง หรือผูปวย
ที่ไดรับยาบางอยาง รวมทั้งการเตรียมผูปวยใหมีสภาวะที่ดีกอนระงับความรูสึก ใน
กรณีที่ผูปวยสามารถรอผาตัดได เปนการประเมินรวมกันของวิสัญญีแพทย 
ศัลยแพทย อายุรแพทย ฯลฯ  

• การใหขอมูลผูปวยและความยินยอมในการใหยาระงับความรูสึกเพื่อผาตัด เชนขอมูล
สิ่งที่ผูปวยอาจจะตองประสบเมื่อรับการระงับความรูสึก 

• การสื่อสารกับผูรวมงาน : ทั้งทีมศัลยแพทย ทีมวิสัญญี เจาหนาที่ธนาคารเลือด 
หองปฏิบัติการ เจาหนาที่รังสีเทคนิค ฯลฯ 

• การะบุตวัผูปวยและชนิด /ขางของการผาตัด รวมทั้งการระบุปายฉลากยาที่จะใหกบั
ผูปวย 

• หลีกเลี่ยงการเกิด catheter and tubing mis-connections  

• เฝาระวังสญัญาณชีพตลอดระยะเวลาทีไ่ดรับการระงับความรูสึก 

• สิ่งแวดลอมในหองผาตัด : บุคลากรไดรับการฝกฝน เครื่องมือเฝาระวัง และเครื่องมือ
อ่ืนมีเพียงพอ มีมาตรฐานความปลอดภัย พรอมและใชงานไดดี  

• มีการประเมินและวางแผนการระงับความรูสึก โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มีโอกาส
เกิดปญหาระหวางการระงับความรูสึก 

• การดูแลผูปวยหลังการผาตัด : ในหองพักฟน หอผูปวย 

• การเคลื่อนยายผูปวยระหวางหอผูปวยกับหองผาตัด/หองพักฟน ทั้งไปและกลบั  
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4. มีแนวทางการจัดการเมื่อเกิดภาวะไมพึงประสงค : เพ่ือไมใหนําไปสูผลลัพธไมพึง

ประสงค เปนตนวา การระงับความตกใจ การขอความชวยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถอืได การสื่อสารที่
ดีกับทีมศัลยแพทยทันที งดการวิจารณโดยไมทราบสาเหตุแนชัดวาเหตุไมพึงประสงคเกิดจาก
สาเหตุใด เรียบเรียงเหตุการณและไมบันทึกเหตุการณในลักษณะขัดแยง สื่อสารกับญาติเปนทีม 
รายงานผูจัดการความเสี่ยงและผูบังคบับญัชา รวมทั้งการติดตามดูแลผูปวยอยางใกลชิดและสราง
ความเขาใจทีดี่กับญาต ิ
 5. Moderate / Conscious Sedation 
 Moderate sedation คือการใชยากดระดบัความรูสึกของผูปวยขณะที่ผูปวยสามารถ
ตอบสนองอยางมีเปาหมายตอคําพูดหรือการใชคําพูดรวมกับสิ่งเราเบาๆ ได  เพ่ือใหสามารถทํา
หัตถการบางอยางไดอยางราบรื่น  โดยที่ไมตองใชมาตรการหรืออุปกรณพิเศษในการรักษาชองทาง
เดินหายใจ ผูปวยสามารถหายใจเองไดพอเพียง 
 ในการใหยาดังกลาว จะตองมีการติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยอยางเหมาะสม 
และผูที่ไดรับอนุญาตใหทําตองผานการอบรมมาระดับหน่ึง 
 6.  ใชแนวทางการใหบริการทางวิสัญญีวทิยา ของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทยแหงประเทศ
ไทย ตลอดจนแนวทางที่เปนมาตรฐานระดับนานาชาต ิ
 
หมายเหต ุ

จากขอมูลของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ภาวะแทรกซอนจากการระงับ
ความรูสึกที่พบบอยไดแก O2 desatuation, cardiac arrest & death, intubation problem, 
coma/CVA/convulsion, awareness during GA, equipment malfunction / failure, aspiration, 
suspected MI/ischemia, anaphylaxis, total spinal block, drug error, transfusion mismatch 
 

 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3  การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ก. การ
ระงับความรูสึกขอ (1) มีการประเมินผูปวยเพ่ือคนหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการระงับความรูสึก, นํา
ขอมูลจากการ ประเมินมาวางแผนการระงับความรูสึกท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวของ. (2) ผูปวย/ครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการระงับความรูสึก และมีสวนรวมในการเลือกวิธีการ
ระงับ ความรูสึกถาเปนไปได. ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจกอนการระงับ 
ความรูสึก. (3) กระบวนการระงับความรูสึกเปนไปอยางราบรื่นและปลอดภัยตามมาตรฐานแหงวิชาชีพซึ่งเปนที่
ยอมรับวาดีที่สุดภายใตสถานการณของโรงพยาบาล โดยบุคคลท่ีเหมาะสม. 
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S 3.1: Correct Procedure at Correct Body Site (WHO PSS#4) 
 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Performance of Correct Procedure at Correct Body Site 2 ขึ้น มีองคประกอบสําคัญไดแก 
verification, mark site, time-out 
 1. Verification มีการสอบทวนหรือยืนยนัตัวผูปวย หัตถการ ตําแหนง/ขาง และ implant / 
prosthesis (ถามี) ที่วางแผนจะทํา ในชวงกอนที่จะทาํผาตัด รวมทัง้ยืนยันวา implant / prosthesis 
ที่จะตองการใชมีพรอมในเวลาที่จะผาตัด   สรางความมั่นใจวาเอกสารที่เกี่ยวของ ภาพถาย
ทางรังสี/ฟลม และผลการตรวจพิเศษ มีพรอม มีการระบุฉลากเหมาะสม และ มีแสดงใหเห็น  
 2. Mark site กําหนดใหแพทยที่จะทําหตัถการทําเครื่องหมายแสดงตําแหนงที่จะลงมีด
ผาตัดหรือสอดใสอุปกรณอยางชัดเจน โดยการมีสวนรวมของผูปวย  
 การทําเครื่องหมายควรจะทําอยางคงเสนคงวา / เหมือนกันทั่วทั้งองคกร ควรจะทําโดย
บุคคลที่จะทําหัตถการ ถาเปนไปไดควรจะทําในที่ที่ผูปวยตื่นดีและมีสติ (awake และ aware) และ
จะตองเห็นไดภายหลังที่ทําความสะอาดผิวหนังและปผูาคลุมสําหรบัผาตัดแลว การทําเครื่องหมาย
ระบุตําแหนงที่จะผาตัดควรทําในทุกรายที่ตําแหนงที่จะผาตัดมีสองขาง มีหลายโครงสราง (น้ิวมือ 
น้ิวเทา รอยโรค), หรือ หลายระดับ (เชน กระดูกสันหลงั) 
 3. Time-out กําหนดใหมีชวง “ขอเวลานอก” ณ เวลากอนที่จะเร่ิมใหการระงับความรูสึก
และลงมือทําหัตถการ เพ่ือใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของทุกคนตรวจสอบและยืนยันความถูกตองตรงกัน
เกี่ยวกับการจัดทาของผูปวย หัตถการทีจ่ะทํา ตําแหนง และ implant or prosthesis (ถามี)  และถา
มีขอมูลที่ขัดแยงกัน ตองกลับไปทบทวนใหมทั้งหมดจนม่ันใจ  
 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3  การดูแลเฉพาะ (PCD.3)  ข. การ
ผาตัด 

 
 

                                          
2 http://www.jcipatientsafety.org/fpdf/presskit/PS-Solution4.pdf 



 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 

 

S 3.2: Surgical Safety Checklist (WHO) 
 

 คณะทํางานของ WHO จัดทํา Surgical Safety Checklist ขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบและสื่อสารใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภยัแกผูปวยทีไ่ดรับการผาตดั ซ่ึงจะครอบคลุม
ทั้งเรื่องการผาตัดถูกคน ถกูตําแหนง ไปจนถึงเรื่องการระงับความรูสึกที่ปลอดภัย การปองกันการ
ติดเชื้อ และการสื่อสารที่จําเปน3 

 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) และ 
ตอนท่ี III หมวดที่ 4 หัวขอ 4.3  การดูแลเฉพาะ (PCD.3) ก. การระงับความรูสึกขอ และ  ข. การผาตัด 
 

 
 
 

                                          
3 http://www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/en/ 
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I : Infection Control (Clean Care) 
 

 
I 1 Hand Hygiene / Clean Hand (High 5s / WHO PSS#9) 
I 2 Prevention of Healthcare Associated Infection 
I 2.1 CAUTI prevention 
I 2.2 VAP prevention (HA) 
I 2.3 Central line infection prevention (WHO PSS) 



 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 11 

 

I 1: Hand Hygiene (WHO PSS #9) 
 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Improved Hand Hygiene to Prevent Health Care-Associated Infections4 ขึ้น  มีองคประกอบ
สําคัญไดแก  
 1. จัดใหมี alcohol-based handrubs ที่เขาถึงไดงาย ณ จุดที่ใหบริการผูปวย (point of 
patient care) ซ่ึงผูปฏิบัติงานสามารถใชไดเม่ือตองการโดยไมตองออกจากบริเวณที่ทํากิจกรรมการ
ดูแลผูปวย (อาจจะเปนขวด handrubs ตดิกระเปาผูปฏบิัติงาน หรือ handrubs ที่ตดิกับเตียงผูปวย 
วางบนโตะขางเตียง และวางบนรถฉีดยาทําแผล) 
 2. จัดใหมีนํ้าสะอาดและสิง่อํานวยความสะดวกที่จาํเปนสําหรับการลางมือซ่ึงเขาถึง
ไดงาย 
 3. ใหความรูแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวธิกีารลางมือที่ถูกตอง (WHO ไดจัดทํา Guidelines 
on Hand Hygienein Health Care (Advanced Draft) สามารถศึกษาไดจาก
http://www.who.int/gpsc/tools/en/) 
 4. แสดงสื่อเตือนใจในที่ทาํงานเพื่อกระตุนใหมีการลางมือ 
 5. สังเกตติดตามและวัดระดับการปฏิบตัิ และใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงาน 
 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) ขอ (1) 
“การสงเสริมการลางมือและสุขอนามัยของบุคคล”  

                                          
4 http://www.jcipatientsafety.org/fpdf/presskit/PS-Solution9.pdf 
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I 2.1: CAUTI Prevention 
 

 NHS5 ไดเสนอแนวทางการปองกัน CAUTI ไว 5 ประการ ไดแก การประเมินความจําเปนที่

จะตองใสสายสวนปสสาวะ, การเลือกประเภทของสายสวนปสสาวะ, การใสสายสวนปสสาวะ, การ
ดูแลระหวางคาสายสวนปสสาวะ, การใหความรูแกผูปวย ญาติ และเจาหนาที่ 
 1. การประเมินความจําเปนที่จะตองใสสายสวนปสสาวะ 
 ใสคาสายสวนปสสาวะตอเม่ือจําเปนเทานั้นหลังจากที่พิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ (เชน 
condom, intermittent catheterization) แลว, ประเมินความจําเปนที่จะตองใสสายสวนปสสาวะ
ตอไปเปนระยะๆ และถอดสายสวนปสสาวะออกเร็วทีส่ดุ (ผูปวยในหอผูปวยหนักจะมีโอกาสใสสาย
สวนโดยไมจําเปนมากกวาในหอผูปวยทั่วไป) 
 2. การเลือกประเภทของสายสวนปสสาวะ 
 การเลือกประเภทของสายสวนปสสาวะขึน้กับการประเมินผูปวยและระยะเวลาทีค่าดวาจะใส
สายสวน, เลือกใชสายสวนปสสาวะที่มีขนาดเล็กที่สุดที่จะใหปสสาวะไหลไดสะดวก 
 3. การใสสายสวนปสสาวะ 
 ผูใสสายสวนปสสาวะตองไดรับการฝกอบรมและมีทักษะเพียงพอ, ลางมือใหสะอาดกอนใส
สายสวน, ใช aseptic technique ที่ถูกตอง, ทําความสะอาด urethral meatus ดวย sterile normal 
saline, ใชสารหลอลื่นที่เหมาะสมจากภาชนะที่ออกแบบสําหรับใชครั้งเดียว  
 4. การดูแลระหวางคาสายสวนปสสาวะ 

• ตอสายสวนปสสาวะกบั sterile closed urinary drainage system, ตรึงสายสวนให
เหมาะสม 

• รักษาระบบระบายปสสาวะใหเปนระบบปด 

• ลางมือและใสถุงมือสะอาดกอนที่จะสัมผัสสายสวนปสสาวะ และลางมือหลังจากถอดถุง
มือ 

• เก็บตวัอยางปสสาวะจากชองที่ออกแบบไว (sampling port) โดยใช aseptic technique 

• จัดวางตําแหนงของถุงเก็บปสสาวะใหต่ํากวาระดับกระเพาะปสสาวะ โดยไมสัมผัสกับ
พ้ืน 

• ระบายปสสาวะออกจากถุงเก็บปสสาวะบอยพอที่จะใหปสสาวะไหลไดสะดวกและไม
ไหลยอนกลับ โดยใชภาชนะสะอาดที่แยกเฉพาะสําหรบัผูปวยแตละรายและหลีกเลี่ยง
อยาให urinary drainage tap สัมผัสกับภาชนะที่ใชรับปสสาวะ 

• ไมเติม antiseptic หรือ antimicrobial solutions ในถุงเก็บปสสาวะ 

• ไมเปลี่ยนสายสวนปสสาวะโดยไมจําเปน หรือไมเปลี่ยนเปน routine 

                                          
5 http://www.epic.tvu.ac.uk/PDF%20Files/epic2/epic2-final.pdf 
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• ดูแล meatal hygiene ประจําวัน 

• ไมควรทํา bladder irrigation 
5. การใหความรูแกผูปวย ญาติ และเจาหนาที่ 

 ฝกอบรมเจาหนาที่ในการใสสายสวนปสสาวะและการดูแล, ใหความรูแกผูปวยและญาติ
เกี่ยวกับบทบาทในการปองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ 
 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) ขอ (4) 
“มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร เชน การติดเชื้อแผลผาตัด การติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อ ในกระแสเลือด” 
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I 2.2: VAP Prevention  
 

 จากแนวทางของ CDC Recommendation for Prevention of Healthcare Associated 
Pneumonia (2003)6, แนวทางของ Washington University ซ่ึงเรียกยอๆ วา WHAP, และแนวทาง
ของ American Association of Critical-Care Nurse การปองกัน VAP มีองคประกอบสําคัญดังน้ี 

 1. Wean 
 ถอดอุปกรณและเครื่องชวยหายใจออกจากผูปวยใหเรว็ที่สุดตามขอบงชี้ทางคลินิกและ 
weaning protocol ของโรงพยาบาล เน่ืองจาก biofilm ระหวางอุปกรณกับเยื่อบุจะเปนแหลง
ขยายตวัของเชื้อจุลชีพ  

2. Hand hygiene  

 2.1 ลางมือดวยสบูและนํ้าหรือ alcohol-based handrubs (ถาไมมีการปนเปอนที่
เห็นชัด) ในกรณีตอไปน้ี  

• กอนและหลังสัมผัสกับผูปวยที่ใสทอชวยหายใจหรือเจาะคอ  

• กอนและหลังสัมผัสกับอุปกรณเครื่องชวยหายใจซึ่งกําลังใชกับผูปวย ไมวาจะสวมถุงมือหรือไมก็
ตาม 

• หลังจากสัมผัสกับเย่ือบุ, สารคัดหล่ังจากทางเดินหายใจ, หรือวัตถุที่ปนเปอนสารคัดหล่ัง ไมวาจะใส
ถุงมือหรือไมก็ตาม 

 2.2 เปลี่ยนถงุมือและลางมือ ในกรณีตอไปน้ี 
• ระหวางการสัมผัสผูปวยคนละราย 

• หลังจากจับตองสารคัดหล่ังหรือวัตถุที่ปนเปอนสารคัดหล่ังจากผูปวยรายหนึ่ง และกอนที่จะไปสัมผัส
ผูปวยรายอื่น วัตถุ หรือส่ิงแวดลอม 

• ระหวางการสัมผัสกับตําแหนงของรางกายที่ปนเปอน และทางเดินหายใจหรืออุปกรณชวยหายใจใน
ผูปวยรายเดียวกัน 

 3. Aspiration Precautions 
 3.1 ปองกันการสําลักเน่ืองจากการใสทอชวยหายใจ  
 ก) ใช noninvasive positive-pressure ventilation ผาน face mask เพ่ือลดความจําเปน
และระยะเวลาในการใสทอชวยหายใจในผูปวยบางกลุม (เชน ผูปวยทีมี่ hypercapneic respiratory 
failure เน่ืองจาก acute exacerbation of COPD or cardiogenic pulmonary edema) และใชเปน
สวนหนึ่งของ weaning process 
 ข) หลีกเลี่ยงการใสทอชวยหายใจซ้ํา 

                                          
6 http://www.cdc.gov/MMWR/preview/mmwrhtml/rr5303a1.htm 
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 ค) กอนที่จะปลอยลมจาก cuff หรือถอดทอชวยหายใจ ใหดูดเสมหะบริเวณเหนือ cuff ออก
ใหหมด 
 ง) ระบาย circuit condensate กอนจัดทาผูปวย 
 จ) รักษาระดับความดันใน cuff ใหอยูระหวาง 20-30 cmH2O 
 3.2 ปองกันการสําลักเน่ืองจากการใหอาหารทางสายยาง 
 ก) ในผูปวยทีใ่สเครื่องชวยหายใจและไมมีขอหามทางการแพทย ใหยกหัวเตยีงผูปวยสูงทํา
มุม 30-45 องศา  
 ข) ตรวจสอบตําแหนงของสายยางใหอาหารและวัด gastric residual volumes กอนให tube 
feeding  ถอดสายยางใหอาหารออกใหเร็วที่สุด 

4. Prevent Contamination 
 ก) ทําความสะอาดเครื่องมืออยางทั่วถึง กอนที่จะนําเครื่องมือไปทําใหปราศจากเชื้อหรือ
ทําลายเชื้อ (พิจารณาใช enzymatic cleaner สําหรับเครื่องมือที่มี lumen หรือผิวไมราบเรียบ) 
 ข) ถาเปนไปได ใชการน่ึงฆาเชื้อดวยไอน้ํากับเครื่องมือหรืออุปกรณที่สัมผัสกับเยื่อบุของ
ผูปวย  กรณีที่เครื่องมือและอุปกรณน้ันไวตอความรอนหรือความชื้น ใหใช low-temperature 
sterilization methods และ rinse ดวย sterile water  
 ค) เปลี่ยน ventilator circuits ตอเม่ือเห็นความสกปรกที่ชัดเจน (โดยทั่วไปไมควรเปลี่ยน
บอยกวาทุก 48 ชั่วโมง) และควรเทหยดน้ําในทอทิ้งบอยๆ ใหเปน routine  
 ง) การ suction ใหทําเทาที่จําเปน ใชวธิีปฏิบตัิเพ่ือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม และ
เปนไปในทศิทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาล, แยกอุปกรณที่ใชดูดเสมหะและน้ําลายในชองปากกับที่ใช
ดูดใน endotrachial tube ออกจากกัน, ใช saline ตอเม่ือเสมหะเหนียวขน   
 ยังไมมีขอสรุปชัดเจนในเรือ่งการเลือกใช multiuse closed-system suction catheter หรือ 
single-use open-system suction catheter, การใช sterile หรือ clean gloves  
 5. Oral Care7  
 ลด colonization ของ dental plaque โดยการแปลงฟนวันละ 2 ครั้ง, ดูแลความชุมชื้นของ
เยื่อบุโดยใช moisturizer ทุก 2-4 ชั่วโมง  

 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) ขอ (4) 
“มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร เชน การติดเชื้อแผลผาตัด การติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อ ในกระแสเลือด” 

 

                                          
7 http://www.aacn.org/AACN/practiceAlert.nsf/vwdoc/pa2 
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I 2.3: Central line infection Prevention (WHO PSS) 
 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทํารางแนวทางเรื่อง 
Improved Central Line Care to Prevent Health Care-Associated Infections ขึ้นและอยูระหวาง
การขอความเห็นจากผูใช มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. โรงพยาบาลจัดทํา protocol ปองกัน central line infection: กําหนดใหใช checklist, 
เสริมพลังใหพยาบาลดูแลการปฏิบัตติาม checklist, จัดรถซึ่งมีเครื่องมือทุกอยางพรอม, กําหนดให
พยาบาลเขาชวยในการใส central line 
 2. สงเสริมใหมีการใช hand hygiene ที่เหมาะสมเมื่อจะดูแล central line: กอนและหลังการ
คลําตรงตําแหนงที่จะสอดใสสาย, กอนและหลังการสอดใส เปลี่ยน ซอม หรือปดแผล, เม่ือสงสัยวา
จะมีการปนเปอน, กอนและหลังการทํา invasive procedures, ระหวางผูปวย, กอนใสและหลังถอด
ถุงมือ, หลังจากใชหองน้ํา 
 3. ใช maximal barrier precautions ในการเตรียมใส central line: สําหรับผูที่ทําหัตถการ 
ใหสวมหมวก, mask, เสื้อกาวนปราศจากเชื้อและถุงมือปราศจากเชื้อ  สําหรับผูปวยใหคลุมผา
ปราศจากเชื้อตั้งแตศีรษะถงึปลายเทา โดยมีชองเปดเล็กๆ ตรงตําแหนงที่จะสอดใส central line  
 4. ใช chlorhexidine 2% in 70% isopropyl alcohol เชด็ผิวหนังบริเวณที่จะสอดใส central 
line เปนเวลา 30 วินาทีและปลอยใหแหงสนิทกอนเจาะผิวหนัง 
 5. เลือกตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับการสอดใส central line โดยพิจารณาความเสี่ยงตอการ
เกิดภาวะแทรกซอน, พยายามหลีกเลี่ยง femoral catheter, .ใหบันทกึเหตุผลที่เลือกตําแหนงน้ัน, 
ใชcentral venous catheter ที่มีจํานวน ports หรือ lumens นอยที่สุด 
 6. จัดทํา protocol ในการดูแล central line: hand hygiene และ aseptic technique, การใช 
sterile transparent dressings หรือ sterile gauze เพ่ือปดตําแหนงที่สอดใส และการเปลี่ยนเม่ือ
เปยกชื้นหรือเปอน, ไมใช topical antibiotic ointments หรือ creams ตรงตําแหนงที่สอดใส, การ
ตรวจสอบประจําวัน, การเปลี่ยน IV set 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช, การกําหนด port สําหรับ 
parenteral nutrition เปนการเฉพาะถาใช multi-lumen catheter, การ cap stopcock ที่ไมไดใช, 
การลดการปนเปอนตอ access port โดยการเช็ดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่เหมาะสม, ไมเปลี่ยน central 
line เปน routine เพียงเพ่ือลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ, ถาการใสครัง้แรกทําแบบฉุกเฉิน ใหเปลี่ยน 
central line ภายใน 48 ชั่วโมง, บันทึกผูทํา วันที่ เวลา ที่สอดใสและถอด catheter และการทาํ 
dressing ในแบบบันทึกมาตรฐาน 
 7. ทบทวนความจําเปนที่ตองมี central line โดยทําเปนสวนหนึ่งของการตรวจเยีย่มของ
ทีมสหสาขาวชิาชีพ ระบุจํานวนวันที่ไดสอดใส central line มาแลวในระหวางการตรวจเยีย่มวาวันนี้
เปนวันทีเ่ทาไร และถอดออกทันทีที่ไมมีความจําเปนตองใช 
 8. ใหความรูและฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกีย่วกับการปฏบิัติเพ่ือควบคมุและปองกัน 
bloodstream infection ครอบคลุมการเลือกตําแหนง, การสอดใส, การประเมินตําแหนงที่สอดใส, 



 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 17 

 

ขอบงชี้ทีต่องเปลี่ยน dressing, การบันทึก, การ flush ที่เหมาะสม, การเปลี่ยน set, ขอบงชี้ในการ
ถอดหรือเปลี่ยน catheter 
 9. ประเมินประสิทธิผลของ protocol ที่ใชโดยวัดอัตราการเกิด central line catheter-
related bloodstream infections, การปฏิบัตติาม protocol, ติดตามตวัวัดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น และใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอัตราการติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี II หมวดที่ 4 หัวขอ 4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) ขอ (4) 
“มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร เชน การติดเชื้อแผลผาตัด การติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อในกระแส
เลือด” 
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M: Medication Safety 

 
M 1 Safe from ADE 
M 1.1 Control of concentrated electrolyte solutions (WHO PSS#5) 

Managing concentrated injectable medicines (High 5s) 
M 1.2 Improve the safety of High-Alert Drug 
M 2 Safe from medication error 
M 2.1 Look-Alike Sound-Alike medication names (LASA) (WHO PSS#1) 
M 3 Medication Reconciliation / Assuring medication accuracy at 

transition in Care (High 5s / WHO PSS#6) 
M 4 Blood Safety 
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M 1.1 Control of concentrated electrolyte Solutions (WHO PSS#5) 
 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Control of concentrated electrolyte Solutions 8 ขึ้น มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการใช KCl รวมทั้งสารละลาย electrolyte เขมขน
อ่ืนๆ  
 2. ใหปฏิบัตติอ KCl เสมือนยาที่ตองควบคุม รวมทั้งการจํากัดการสั่งใช การจัดเก็บ และการ
บันทึก 
 3. ถาเปนไปได ไมควรเก็บสารละลาย electrolyte เขมขนไวที่หนวยดูแลผูปวย ควรเก็บไว
ที่บริเวณจัดเตรียมของเภสชักรรมซึ่งแยกไวเฉพาะหรอืในพื้นที่ที่ถูกล็อค 
 4. ถามีการเก็บหลอด KCl ไวในหนวยดูแลผูปวยในพ้ืนที่ที่แยกไวเฉพาะ จะตองเขียนฉลาก
ติดแตละหลอดดวยสีสะทอนแสงระบุวา “ตองผสมใหเจือจาง” 
 5. ถาไมมีเภสัชกรหรือไมมีพ้ืนที่เตรียมยาของเภสัชกรรมเพื่อเก็บและจัดเตรียมสารสะลาย
เหลานี้ ใหผูทีมี่คุณสมบัติเหมาะสม (แพทย พยาบาล ผูชวยเภสชักร) และไดรับการฝกอบรมเทานั้น
เปนผูจัดเตรียม 
 6. หลังจากจัดเตรียม ใหมีการทวนสอบอยางอิสระโดยผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดรับการ
ฝกอบรมอีกคนหนึ่ง ควรมีการจัดทํา checklist สําหรับใชในการทวนสอบ ประกอบดวยการคํานวณ
ความเขมขน, อัตราการให, สายที่ตอเชื่อม 
 7. ใหเขียนฉลากสารละลายที่จัดเตรียมแลวดวยเครื่องหมายเตือนวา ใชอยางระมดัระวงั 
กอนที่จะนําไปใหผูปวย 
 8. ใช infusion pump เพ่ือใหสารละลายทีมี่ความเขมขนสูง  ถาไมมี infusion pump ใหใช
อุปกรณอ่ืนที่สามารถจํากัดปริมาณสารละลายในแตละชวงเวลาได และใหมีการติดตามปริมาณ
สารละลายที่ผูปวยไดรับบอยๆ 
 9. มีโครงสรางพื้นฐานขององคกรที่สนับสนุนการฝกอบรมของผูปฏบิัติงาน นโยบายและวธิี
ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติที่ดี และการใหประกาศนียบตัรรับรองเปนรายป 
 10. คําสั่งการรักษาของแพทยจะตองระบอัุตราการใหสารละลายดวย 
 

Managing Concentrated Injectable Medicines (High 5s) 
 ภายใตโครงการ High 5s ตวัอยางของ concentrated injectable medicines ไดแก: 

1. Potassium chloride solution 
2. Potassium phosphate solution 
3. Hypertonic saline (> 0.9% sodium chloride solution) 

                                          
8 http://www.jcipatientsafety.org/fpdf/presskit/PS-Solution5.pdf 
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4. Magnesium sulfate solution (≥ 50%) 
5. Sodium heparin >1,000 units/ml 
6. Concentrated morphine หรือ opiates อ่ืนๆ ที่ใชเพ่ือเตรียม intravenous, spinal และ 

epidural infusions. 
7. ยาที่ใหทางหลอดเลือดอ่ืนๆ ซ่ึงมีความเขมขนสูงกวาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือสูงกวาที่

โรงพยาบาลยอมรับวาเปนระดับที่ปลอดภยัที่จะใหแกผูปวย 
 

หลักการพื้นฐานในการใชยากลุมน้ี 
 1. จัดทําแนวทางการใช (protocol) ที่เรียบงายและเหมาะสมครอบคลุม  
 2. ลดการใชอัตราสวน (ratio) และรอยละในการระบุความเขมขนของยาในแนวทางการใช 
(protocols), เอกสารที่เกี่ยวของ, การเขียนฉลาก ใหใชนํ้าหนักตอปริมาตรในการแสดงความเขมขน 
 3. จัดซื้อเวชภัณฑที่พรอมให (ready-to-administer) หรือพรอมใช (ready-to-use) ที่ไม
จําเปนตองเจือจางกอนใช 
 4. ถาไมสามารถจัดซื้อเวชภัณฑที่พรอมใหหรือพรอมใชได ใหยายทีเ่ก็บและที่เตรยีมจาก
หนวยดูแลผูปวยไปยังหนวยเภสัชกรรมหรือบริษัทผูผลิตเทาที่จะเปนไปได  
 5. ถายังตองเก็บและจัดเตรียม concentrated injectable medicine ที่หนวยดูแลผูปวย 
จะตองลดความเสี่ยงในการใชเวชภัณฑดังกลาวโดย 

• ปฏิบัตติาม multidisciplinary policies & procedures เกี่ยวกับวิธสีั่งใช, จัดเก็บ, 
เตรียม และใหสารละลายเขมขนอยางปลอดภัย 

• ใชนโยบายจัดซื้อที่ปลอดภัย (purchasing for safety policies) เพ่ือลดสารละลาย
เขมขนที่มีการเขียนฉลากและการบรรจุในลักษณะที่ดูคลายคลึงกัน 

• แยกการเก็บสารละลายเขมขนออกจากยาอื่นๆ 

• จํากัดการเขาถึงสารละลายเขมขนโดยกําหนดใหผูปฏิบตัิงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม (จํานวนนอยคน) เทานั้นที่เขาถงึได 

• จํากัดจํานวนสารละลายเขมขนในหนวยดูแลผูปวยใหมีนอยที่สุดที่จําเปนสําหรับ
การรักษาผูปวย โดยใชขอมูลความถี่การใหยาที่ตองการ และระยะเวลาทีส่ามารถ
ทดแทนยาที่ใชไปได 

• ติดประทบัคําเตือนที่ชัดเจนที่สารละลายเขมขนแตละหลอด 

• จัดหาขอมูลทางคลินิกและขอมูลวิชาการที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดเตรียมและการให
สารละลายเขมขนใหผูปฏิบตัิงานสามารถใชไดงาย 

• จัดใหมีเครื่องมือคํานวณขนาด (dose) เชน dosage charts สําหรับผูปวยที่มี
นํ้าหนักตัวตางๆ  

• ฝกอบรมผูปฏบิัติงานทุกคนที่เกี่ยวของในการใชสารละลายเขมขนอยางปลอดภัย 
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M 1.2: Improve the safety of High-Alert Drug 
 

 IHI ไดใหแนวทางในการปองกันอันตรายจาก high-alert medications ไวดังน้ี 
1. วิธีการเพื่อปองกันอันตราย 

• จัดทําชุดคําสั่ง, preprinted order forms, และ clinical pathways หรือ protocols ซ่ึง
สะทอนวธิีการรักษาที่เปนมาตรฐานสําหรับผูปวยที่มีปญหา สภาวะของโรค หรือความ
ตองการที่คลายคลึงกัน 

• ลดความหลากหลายโดยการกําหนดมาตรฐานความเขมขนและขนาดยาใหมีนอยที่สุด
เทาที่จําเปน 

• พิจารณาจัดตั้ง anticoagulation services ซ่ึงดําเนินการโดยพยาบาลหรือเภสัชกร 

• จัดใหมีขอความเตือนใจและขอมูลเกี่ยวกบัวธิีการติดตามการใชยาทีเ่หมาะสมอยูใน
ชุดคําสั่ง, protocols, และ flow sheets 

• พิจารณาจัดทํา protocols สําหรับกลุมผูปวยที่มีความเสีย่งสูง เชน ผูสูงอายุ 
2. วิธีการเพื่อคนหาความผดิพลั้งและอันตราย 

• บรรจุขอความเตือนใจและขอมูลเกี่ยวกับ parameter ทีเ่หมาะสมสําหรับการติดตามการ
ใชยาในชุดคําสั่ง, protocols, และ flow sheet 

• สรางความมั่นใจวาผูทีต่องการใชขอมูลผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการที่สาํคัญ 
สามารถเขาถงึขอมูลดังกลาวได 

• นําแนวทาง double-checks โดยอิสระแกกันไปใช เม่ือมีความเหมาะสม 
3. วิธีการเพื่อบรรเทาอันตราย 

• จัดทํา protocols อนุญาตใหมีการใชสารตานฤทธิ์ (reversal agents) โดยไมตองรอ
แพทย 

• สรางความมั่นใจวามี antidotes และสารตานฤทธิ์ (reversal agents) พรอมใช 

• มีแนวทางชวยชีวติ (rescue protocols)  
 การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการใช Anticoagulants 
ALL ANTICOAGULANTS 

• จัดทํา anticoagulation flow sheet และคําสั่งใชยา เพ่ือติดตามผูปวยจากโรงพยาบาล
ไปถึงบาน 

• จัดใหมี anticoagulant clinic ใน setting ของผูปวยในและผูปวยนอก 
HEPARIN 

• ใช weight-based heparin protocol จํากัดใหมีไมเกิน 1-2 protocols 
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• ใชแบบฟอรมการสั่งใชที่พิมพลวงหนา (preprinted order forms) หรือแนวทางการสั่ง
ใชยา (ordering protocols) 

• สรางความมั่นใจวาแนวทางการปรับขนาด heparin ไดพิจารณาครอบคลุมถึงการใช  
thrombolytics and GIIg/IIIa inhibitors. ดวย สรางความมั่นใจวาไมมีการให heparin 
ภายใน 6-12 ชั่วโมงกอนหรือหลังการให LMWH 

• ใชความเขมขนมาตรฐานใน OR, ER, และ ICU 

• แยกเวชภัณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกันออกจากกันเวลาใชหรือจัดเก็บ 

• จาย anticoagulant จากแผนกเภสัชกรรมเทานั้น 

• การเก็บไวที่หนวยดูแลผูปวย ใหใชขนาดบรรจุ ความเขมขน และขนาดยาที่นอยที่สุด 
WARFARIN 

• ลดรายการยาที่มีหลายความแรงของยารับประทานใหเหลือนอยที่สุด 

• จัดทําแนวทางการปรับขนาดยาที่เปนมาตรฐานในการเริ่มใหยา, การใหยาตอเน่ือง, 
แนวทางการปรับขนาด Vitamin K, การหยุดยาเพื่อการผาตัด 

• ปรับปรุงการเขาถึงขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อปรับขนาดยา 

• จัดใหมีหนวย anticoagulation กลางเพื่อติดตามและจดัการปรับขนาดยา 

• ในการติดตามผลการใชยา ควรไดผลการตรวจทางหองปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง 
หรือ monitor ที่ขางเตียง นําคา INR มา plot เทียบกบัขนาดยาบน run chart หรือ 
control chart 

• ใหความรูแกผูปวยตามระดับความสามารถในการรับรู เพ่ือใหผูปวยเขาใจวธิีการกนิยา 
การติดตามผลการใชยาดวยตนเอง ยาและอาหารที่ควรเหลีกเลีย่ง   

• ใช medication reconciliation เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารสงมอบขอมูลการใชยา และ
รวมกับผูปวยจัดทําบัญชียาที่ผูปวยใชอยางถูกตอง 

การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการใช Narcotics 

• จัดทําแนวทาง (protocol) ที่เปนมาตรฐานสําหรับการใหยาแกปวด 

• ใชวธิีการที่เหมาะสมในการติดตามผลขางเคียงจาก narcotic และ opiate  

• จัดใหมีแนวทาง (protocol) การให naloxone และสารตานฤทธิ์ซ่ึงสามารถใหผูปวยได
โดยไมตองรอคําสั่งแพทย 

• ปรึกษา pain specialist (อาจจะเปนพยาบาล เภสัชกร แพทย ที่ไดรับการฝกอบรม) ถา
แพทยผูดูแลไมเชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุมอาการปวด 

• ใชวธิีการระงบัอาการปวดและความกังวลที่ไมใชยาใหมากขึ้น 

• หลังจากตั้งโปรแกรมการใหยาที่ infusion pump แลว ใหมี independent double-
check โดยเภสัชกรหรือพยาบาล 
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• ทํา independent double-check สําหรับ PCA และ epidural narcotics 

• ลดหรือขจัดการใชยาที่มีความแรงหลายขนาดถาเปนไปได 

• ใชแนวทาง (protocols) และคําสั่งใชยาทีพิ่มพไวลวงหนาสําหรับ PCA, การใหยาแก
ปวดหลังผาตดั, การให sedation รวมทัง้ epidural, intrathecal pain management 

การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการใช Insulin 

• กําหนดใหมี independent double-check ยา, ขนาดยา, pump setting, วิธีการให และ 
การระบุตวัผูปวยกอนที่จะมีการให IV insulin 

• ใชคําสั่งการหยดยา insulin (infusion order) ที่พิมพไวลวงหนา 

• แยกยาที่ชื่อพองมองคลายโดยการเขียนฉลาก เวลา และระยะหาง 

• จัดเตรียมสารละลายตางๆ ในแผนกเภสชักรรม และทาํให IV-infusion insulin มี
มาตรฐานความเขมขนเดียวกัน 

• มอบใหผูปวยบริหารยา insulin ดวยตนเองถาสามารถทําได 

• ประสานเวลาที่ใหอาหารกับเวลาที่ให insulin 

• ยกเลิกการใช sliding insulin dosage scale  แตถามีการใชอยู ใหทาํเปนมาตรฐานโดย
การใชแนวทาง (protocol) และคําสั่งที่พิมพไวลวงหนา หรือ ชุดคําสั่งโดยคอมพิวเตอร 

• ใช diabetic management flow sheet 

• สรางความมั่นใจวามีการติดตามผลการใชยาอยางเหมาะสมโดยการตรวจน้ําตาลใน
เลือดดวยวธิี rapid testing บอยขึ้น 

• เม่ือสั่งใช insulin ใหระบุหรืออางอิงถึงมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับการตรวจทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการ และการติดตามผลทางคลินิกที่ผูปวย 

การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการใช Sedatives 

• เก็บสํารองและสั่งใช oral moderate sedation ที่มีความแรงเพียงขนาดเดียวเทานัน้ 

• จัดทําคําสั่งที่พิมพไวลวงหนาสําหรับการสั่ง narcotic และ sedative 

• ติดตามผลของยาในเด็กทุกรายที่ไดรับ chloral hydrate สําหรับ pre-operative 
sedation ในระยะกอน ระหวาง และหลังทําหัตถการ 

• มีเครื่องมืออุปกรณชวยชวีิตที่เหมาะสมกับอายุของผูปวย และสารแก ในทุกหนวยงานที่
มีการใหยา sedative และระหวางการทําหัตถการซึ่งผูปวยไดรับ sedation 

• ใชแนวทางการปรับลดขนาดยาอัตโนมัติสําหรับ benzodiazopines, sedatives และ 
hypnotics อ่ืน ในกลุมเปาหมาย 

• ติดตามผูปวยเพ่ือดูอาการแสดงของการกดการหายใจจากระดับ O2 saturation หรือ 
CO2 โดยใช pulse oximeter และ capnographer 
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• บูรณาการเอกสารการใหยากับขอมูลสัญญาณชีพของผูปวยเพื่อตรวจสอบแนวโนมที่
สามารถคาดการณและปองกันได 



 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 25 

 

M 2.1: Look-Alike Sound-Alike Medication Names (LASA) (WHO 
PSS#1) 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Look-Alike Sound-Alike Medication Names (LASA) 9 ขึ้น มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. สรางความมั่นใจวามีการคนหาและจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับยาทีมี่ชื่อพองมองคลาย 
(LASA) ในเชิงรุกโดย 
 ก) ทบทวนยาชื่อพองมองคลาย (LASA) ที่มีใชในโรงพยาบาลเปนประจําทุกป 
 ข) นําแนวทางทางคลินิก (clinical protocol) ตอไปน้ีไปปฏิบตั ิ

• ลดการใชคําสัง่การรักษาดวยวาจาและคําสั่งการรักษาทางโทรศัพท 

• เนนความจําเปนที่จะตองอานฉลากอยางระมัดระวังทุกครั้งที่หยิบยา และอานซ้ํา
กอนที่จะใหยา โดยไมวางใจกับการจดจําภาพ ที่เก็บ หรือสิ่งที่ไมเจาะจงอ่ืนๆ 

• เนนความจําเปนที่จะตองตรวจสอบเปาหมายของการใชยาในคําสั่งใชยา และ
ตรวจสอบการวินิจฉัยโรคที่เปนปจจุบันกับเปาหมายหรือขอบงชี้ในการใชยากอนที่
จะใหยาอีกครั้งหน่ึง 

• ระบุทั้งชื่อสามัญและชื่อการคาในคําสั่งใชยาและฉลากยา โดยใหชื่อสามัญมีขนาด
ใหญกวาชื่อการคา 

 ค) จัดทํากลยทุธเพ่ือปองกันความสับสนหรือการแปลความหมายผดิเนื่องจากคําสั่งใชยาที่
เขียนไมชัดหรืออานไมออก รวมทั้งระบกุรณีที่จะตองเขียนชื่อยาและขนาดยาดวยตัวพิมพ กรณีที่
จะตองระบุความแตกตางของชื่อยาใหชัดเจน เชน การใชตวัอักษรทีสู่งกวาปกติ (tall man letter) 
 ง) จัดเก็บยาที่มีปญหาไวในสถานที่ที่แยกเฉพาะหรือจัดเก็บโดยไมเรียงลําดับตวัอักษร เชน 
โดยหมายเลขกลอง บนชั้น หรือในเครื่องจายยาอัตโนมัต ิ
 จ) ใชเทคนิค เชน ตวัหนาหรือสีที่แตกตาง เพ่ือลดความสับสนเกี่ยวกับการใชชื่อยาบน
ฉลาก กลองและชั้นเกบ็ หนาจอคอมพิวเตอร เครื่องจายยาอัตโนมัติ และ MAR (Medication 
Administration Record) 
 ฉ) จัดทํากลยทุธเพ่ือใหผูปวยและผูดูแลมีสวนรวมในการลดความเสี่ยงโดย 

• ใหขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรแกผูปวยและผูดูแลเกีย่วกับขอบงชีใ้นการใชยา ชื่อ
สามัญและชื่อการคา ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได 

• หากลยุทธเพ่ือชวยผูปวยทีมี่ปญหาเรื่องสายตา ภาษา และผูปวยทีมี่ขอจํากัดใน
ความรูเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ 

• ใหเภสัชกรทบทวนรวมกับผูปวยเพื่อยืนยันขอบงชี้ รูปลักษณทีค่าดหวังของยาที่
จายใหแกผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการจายยาที่รูวามีปญหาเกี่ยวกับเรื่องชื่อ 

                                          
9 http://www.jcipatientsafety.org/fpdf/presskit/PS-Solution1.pdf 
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 ช) สรางความมั่นใจวากระบวนการจัดการเกี่ยวกับยาในทุกขั้นตอนไดรับการปฏิบตัโิดยผูมี
คุณสมบัติทีเ่หมาะสมและมีความรูความสามารถ 
 2. จัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับยาที่ม่ีชื่อพองมองคลายในหลักสตูรการศึกษา การ
ปฐมนิเทศ และการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชพี 
 3. สรางความมั่นใจวาในการจัดซื้อยาใหม มีการพิจารณาเรื่องชื่อพองมองคลายและการ
ทดสอบกับผูใช และมีความตื่นตวัวายาทีมี่ชื่อการคาตวัหน่ึงน้ันอาจจะมีชื่อที่แตกตางกันในประเทศ
ตางๆ 
 4. สนับสนุนการเนนย้ําความปลอดภัยของผูปวยในการตั้งชื่อยาและการขจัดยาที่ชือ่พอง
มองคลายออก โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการผูควบคุม ผูกําหนดมาตรฐานและที่ปรึกษาใน
ระดับชาติและระดับสากล 
 5. รวมคือกับองคกรระหวางประเทศและผูผลิตยาเพื่อนําสิ่งตอไปน้ีไปปฏิบตั ิ

• ขอตกลงในการตั้งชื่อยาที่เปนสากล 

• การพิจารณาชื่อยาที่ใชอยูซ่ึงมีโอกาสเกิดความสับสนกับชื่อยาใหม กอนที่จะมีการ
รับยาใหมเขาในบัญชียาโรงพยาบาล 

• จัดทํามาตรฐานการเรียกคําขยายชื่อยา (เชน sustained release medication) 
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M 3: Assuring Medication Accuracy at Transition in Care (High 5s / 
WHO PSS#6) 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Assuring Medication Accuracy at Transition in Care 10 ขึ้น มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. สรางระบบที่เปนมาตรฐานในการรวบรวมและบันทึกขอมูลเกี่ยวกบัยาที่ผูปวยแตละราย
กําลังใชอยู และสงมอบบัญชีรายการใหกบัผูที่ใหการดแูลคนตอไป เม่ือมีการเปลี่ยนจุดใหบริการ 
(การรับไวนอนโรงพยาบาล, การยาย/สงตอ, การจําหนาย, การมาติดตามตรวจที่ OPD)  ขอมูลที่
ควรรวบรวมประกอบดวย 

• ยา วิตามิน อาหารเสริม อาหารที่อาจมีอันตรกิริยากับยา สมุนไพร ที่แพทยสั่งและ
ที่ผูปวยซื้อเอง 

• ขนาด ความถี ่วิธีใช และเวลาที่ไดรับยาครั้งสุดทาย  ตรวจสอบการไดรับยาที่บาน
เทียบกบัที่แพทยสั่งถาเปนไปได 

• แหลงที่รับยาของผูปวย ถาเปนไปไดใหตรวจสอบขอมูลยาที่ผูปวยไดรับที่บานกับผู
ใหบริการปฐมภูมิหรือเภสัชกรชุมชน 

 2. มีนโยบายและวธิีปฏบิัตทิี่กําหนดในเรือ่งตอไปน้ี 

• แสดงบัญชีรายการยาที่เปนปจจุบันของผูปวยในตําแหนงที่แนนอนและเห็นไดชัด 
(เชน ในเวชระเบียนผูปวย) เพ่ือแพทยผูสั่งใชยาจะสามารถใชไดงาน 

• ใชบัญชีรายการยาที่ผูปวยไดรับที่บานเปนจุดอางอิงเม่ือจะสั่งยาที่หองตรวจโรค 
หองฉุกเฉิน หรือเม่ือรับไวเปนผูปวยใน 

• เปรียบเทียบบัญชีรายการยาของผูปวยกับยาที่แพทยสั่ง (reconciliation) เพ่ือดูวามี
การละเลย การสั่งซํ้า หรือความไมสอดคลองระหวางยาของผูปวยกบัสภาวะทาง
คลินิก ความคลาดเคลื่อนในขนาดยา และโอกาสเกิดอันตรกิริยา ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว (เชน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับไวนอนโรงพยาบาล หรือสั้นกวานั้น
สําหรับยาที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดความแตกตางในขนาดยาที่มีผลรุนแรง 
และ/หรือ เวลาที่จะใหยาครัง้ตอไป) 

• กระบวนการปรับปรุงบัญชรีายการยาเมื่อมีคําสั่งใชยาใหม เพ่ือสะทอนยาที่ผูปวย
กําลังไดรับทั้งหมด รวมทั้งยาที่ผูปวยนํามาจากบาน 

• กระบวนการที่สรางความมัน่ใจวามีการปรับปรุงบัญชีรายการยาของผูปวยเม่ือ
จําหนาย แสดงถึงรายการยาทั้งหมดที่ผูปวยจะตองใชหลังจากจําหนาย ซ่ึงมีทั้งยา
ที่แพทยสั่งใหม และยาเดิมที่ผูปวยเคยไดรับเม่ืออยูที่บานที่แพทยสั่งใชตอ  บัญชี

                                          
10 http://www.jcipatientsafety.org/fpdf/presskit/PS-Solution6.pdf 
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รายการนี้ควรสื่อสารใหผูที่จะใหการดูแลตอเน่ือง และใหผูปวยเปนสวนหนึ่งของ
การใหคําแนะนําเมื่อจําหนาย  ผูปวยควรทิ้งยาที่แพทยไมสั่งใชอีกตอไป 

• การมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ของ medication 
reconciliation ใหแกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายใตบริบทของความรับผิดชอบ
รวมกัน  ซ่ึงอาจจะไดแกผูใหบริการปฐมภูมิ แพทย พยาบาล เภสัชกร และคลินิ
เชี่ยนอ่ืนๆ   

• การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของและขอคําปรกีษาจากเภสชักรในขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการ reconciliation  

 3. นําการฝกอบรมวิธีปฏบิตัิเกี่ยวกับ medication reconciliation เขาบรรจุในหลักสูตร
การศึกษา การปฐมนิเทศ และการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวชิาชีพ 
 

 การปฏิบัตติามแนวทางขางตน คือการปฏิบัตติามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรตฉิลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ป ตอนที่ II หัวขอ 6.2 การใชยา ขอ ก (5) “มี
กระบวนการในการระบุบัญชีรายการยาทีผู่ปวยไดรับ อยางถูกตองแมนยํา และใชบัญชีรายการนี้ใน
การใหยาที่ถกูตองแกผูปวยในทุกจุดของการใหบริการ.  มีการเปรียบเทียบบัญชรีายการยาที่ผูปวย
กําลังใชกับคําสั่งแพทยทุกครั้งเม่ือมีการรับไว ยายหอผูปวย และ / หรือ จําหนาย.” 
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M4: Blood Safety 
 องคการอนามัยโลก11 และศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดใหแนวทางในเรื่อง 
ความปลอดภยัในการใหเลอืด (Blood Transfusion Safety) ไวดังน้ี 
 1. นํานโยบายระดับชาติเกีย่วกับการบรกิารโลหิต (National Blood Policy) ไปสูการปฏิบัติ  
 2. รับโลหิตเฉพาะจากผูบริจาคซึ่งมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา 
 3. ตัวอยางโลหิตบริจาคทุกยูนิตจะตองไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐานตาม
นโยบายระดบัชาตเิพ่ือหารองรอยการติดเชื้อ ไดแก ซิฟลิส ไวรัสตบัอักเสบบี (HbsAg) ไวรัสตบั
อักเสบซี (anti-HCV) ไวรัสเอดส (anti-HIV1/2 และ HIV antigen) อยางนอยดวยวิธี EIA (สําหรับ
การตรวจเชื้อ HIV ถาใชวธิี NAT ไมจําเปนตองตรวจ HIV antigen), ไดรับการทดสอบหมูโลหิตและ
ตรวจหาแอนตี้บอด้ีตอเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติกอนที่จะนําเลือดไปใหแกผูปวยเพื่อปองกัน serious 
haemolytic transfusion reactions 
 4. เพ่ือใหม่ันใจวาจะไดรับประโยชนสูงสุดจากโลหิตที่ไดรับบริจาค  ควรแยกโลหติออกเปน
สวนประกอบตางๆ  การเตรียมสวนประกอบของโลหิตจะตองทําโดยเทคนิค เครือ่งมือ และน้ํายาที่
ปราศจากเชื้อ  ในการแยกสวนตาง ๆ ของโลหิตควรใชเครื่องมือที่ไมทําใหมีการแตกรั่วของรอย
ผนึกเชื่อมตางๆ  วิธีใชเตรยีมจะตองแนใจวามีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย 
 5. มีการใชโลหิตและทางเลอืกอ่ืนๆ อยางเหมาะสม เพ่ือลดการใชโลหิตที่ไมจําเปน 
 6. การใหเลือดแกผูปวยอยางปลอดภัย (safe transfusion practice) 
 7. มีระบบคุณภาพและการติดตามผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการเกี่ยวกับการ
บริการโลหิตทุกขั้นตอน ตัง้แตการคัดเลอืกผูบริจาคไปจนถึงการตดิตามผลจากผูรับโลหิต  

                                          
11 http://www.who.int/bloodsafety/en/ 
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Patient Care Processes 
 

P 1 Patients Identification (WHO PSS#2) 
P 2 Communication 
P 2.1 Effective Communication –SBAR 
P 2.2 Communication during patient care handovers (High 5s / WHO PSS#3) 
P 2.3 Communicating Critical Test Results (WHO PSS) 
P 2.4 Verbal or Telephone Order / Communication (JC) 
P 2.5 Abbreviations, acronyms, symbols, & dose designation 
P 3 Proper Diagnosis (HA) 
P 4 Preventing common complications 
P 4.1 Preventing Pressure Ulcers (WHO PSS) 
P 4.2 Preventing Patient Falls (WHO PSS) 
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P 1: Patients Identification (WHO PSS#2) 
 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Patient Identification 12 ขึ้น มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. เนนความรับผิดชอบของผูใหบริการในการตรวจสอบ identity ของผูปวยวาถูกตองตรง
กับบุคคลที่จะใหการดูแลตามแผน (เชน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ สิ่งสงตรวจ หัตถการ) 
กอนที่จะใหการดูแล 
 2. สงเสริมใหมีการใชตวับงชี้อยางนอย 2 ตัว (เชน ชื่อและวันเกิด) เพ่ือยืนยันตัวบุคคลเมื่อ
แรกรับหรือเม่ือสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่น และกอนทีจ่ะใหการดูแล  ไมควรใชหมายเลขเตียงหรือ
หองเปนตัวบงชี้ 
 3. กําหนดใหวิธีการบงชี้ผูปวยเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร เชน ใชปายขอมือสีขาวซึ่งมี
รูปแบบมาตรฐานที่สามารถเขียนขอมูลเฉพาะลงไปได หรือใช biometric technology 
 4. จัดใหมีวิธีปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการบงชีผู้ปวยซึ่งไมมีตัวบงชี้และเพ่ือแยกแยะผูปวยที่มีชื่อ
ซํ้ากัน รวมทั้งแนวทางการบงชี้ผูปวยที่ไมรูสกึตัวหรือสับสนที่ไมใชการซักถาม 
 5. สงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในทุกขั้นของของกระบวนการบงชี้ผูปวย 
 6. สงเสริมใหมีการเขียนฉลากที่ภาชนะสาํหรับใสเลือดและสิ่งสงตรวจอ่ืนๆ ตอหนาผูปวย 
 7. จัดใหมีวิธีปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการรักษา identity สิ่งสงตรวจของผูปวยตลอดกระบวนการ
ตรวจวิเคราะหตั้งแต pre-analytical, analytical และ post-analytical process 
 8. จัดใหมีวิธีปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการสอบถามเมื่อผลการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการ
ตรวจอ่ืนๆ ไมสอดคลองกับประวตัิหรือสภาวะทางคลนิิกของผูปวย 
 9. จัดใหมีการตรวจสอบซ้ําและทบทวนเพื่อปองกันการบันทึกขอมูลซํ้าอัตโนมัติโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร 
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P 2.1: Effective Communication –SBAR 
 

 IHI13 ไดใหแนวทางในการสื่อสารระหวางสมาชิกของทีมผูใหบริการเกีย่วกับสภาวะของ
ผูปวยโดยใช SBAR (Situation-Background-Assessment-Recommendation) ซ่ึงงายตอการจดจํา 
เปนกลไกทีช่ดัเจนและมีประโยชนในการกําหนดกรอบการสนทนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวกิฤติ
ซ่ึงตองการความสนใจและการลงมือปฏิบัติโดยทันที ดังน้ี 
 1. ใชรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกบัแพทย เชน  direct page, สํานักงาน/
หองทํางาน, โทรศัพทบานในวันหยุดหรือนอกเวลาทําการ, โทรศัพทมือถือ  โดยไมควรรอนานกวา 
5 นาทีสําหรับความพยายามในการติดตอใหม  ใหใชวธิีการทุกวธิีกอนที่จะสรุปวาไมสามารถตดิตอ
แพทยได    
 2. กอนที่จะโทรศัพทรายงานแพทย ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปน้ี 

• ถามตัวเองวาไดเห็นและประเมินผูปวยรายนี้ดวยตนเองหรือไม 

• ทบทวนวาไดมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณของผูปวยรายนี้กับพยาบาลที่มีความรู
มากกวาหรือไม 

• ทบทวนเวชระเบียนเพ่ือพิจารณาวาควรรายงานแพทยทานใด 

• รับรูการวินิจฉยัเม่ือแรกรับและวนัที่รับไว 

• ถามตัวเองวาไดอานบันทึกความกาวหนาที่แพทยและพยาบาลเวรทีแ่ลวไดบันทึกไว
หรือยัง 

• เตรียมสิ่งตอไปน้ีใหพรอมในขณะรายงานแพทย 
o เวชระเบียนผูปวย 
o บัญชีรายการยาและสารน้ําที่ผูปวยกําลังไดรับ การแพยา การตรวจทดสอบทาง

หองปฏิบัติการ 
o สัญญาณชีพลาสุด 
o รายงานผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ วันและเวลาที่ทําการตรวจ

ทดสอบ และผลการตรวจทดสอบครั้งทีแ่ลวเพ่ือการเปรียบเทยีบ 
o Code status 

 3. ในการรายงานแพทย ใหใช SBAR 
 (S) Situation: สถานการณที่ทําใหตองรายงาน 

• ระบุตวัผูรายงาน หนวยงาน ชื่อผูปวย หมายเลขหอง 

• ระบุปญหาสั้นๆ เวลาที่เกิด ความรุนแรง 
 (B) Background: ขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกบัสถานการณ 
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• การวินิจฉัยเม่ือแรกรับและวนัที่รับไว 

• บัญชีรายการยา สารน้ําที่ไดรับ การแพยา การตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

• สัญญาณชีพลาสุด 

• ผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ วันเวลาทีท่ําการทดสอบ และผลการตรวจ
ทดสอบครั้งทีแ่ลวเพ่ือการเปรียบเทยีบ 

• ขอูลทางคลินิกอ่ืนๆ 

• Code status 
 (A) Assessment: การประเมินสถานการณของพยาบาล 
 (R) Recommendation: ขอแนะนําหรือความตองการของพยาบาล เชน 

• ตองการใหทราบวาผูปวยไดรับการรับไวแลว 

• การยายผูปวยไปอยูหนวยดูแลวิกฤต ิ

• ผูปวยควรไดรับการดูแลจากแพทยโดยดวน 

• การเปลี่ยนแปลงคําสั่งการรักษา 
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาวะของผูปวยและการรายงานแพทย 
 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี III  หัวขอ 4.1 การดูแลท่ัวไป ขอ (6) “มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลและประสานการดูแลผูปวยภายในทีม เพ่ือความตอเนื่องในการดูแล” 
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P 2.2: Communication During Patient Care Handovers (High 5s / WHO 
PSS#3) 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Communication During Patient Care Handovers 14 ขึ้น มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. นําแนวทางที่เปนมาตรฐานในการสื่อสารสงมอบขอมูลผูปวย ระหวางผูปฏิบตัิงาน ในการ
เปลี่ยนเวร และระหวางหนวยงาน ไปสูการปฏิบัติ  องคประกอบที่แนะนําไดแก 

• ใช SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) 

• จัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการสื่อสารขอมูลสําคญัและสําหรับการถามตอบโดย
ไมมีการขัดจังหวะ รวมทั้งการทวนซ้ํา (repeat-back) และอานซ้ํา (read-back) ใน
การสื่อสารสงมอบขอมูล 

• การใหขอมูลเกี่ยวกบัสภาวะของผูปวย, ยาที่ไดรับ, แผนการรักษา,advance 
directives, และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

• จํากัดการแลกเปลี่ยนขอมูลเฉพาะที่จําเปนสําหรับการดูแลผูปวยที่ปลอดภัย 
 2. สรางความมั่นใจวา เม่ือผูปวยไดรับการจําหนายออกจากโรงพยาบาล ผูปวยและผู
ใหบริการสุขภาพที่จะใหการดูแลตอ ไดรับขอมูลสําคญัเกี่ยวกบัการวินิจฉัยโรคเมื่อจําหนาย 
แผนการรักษา ยาที่ใช และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 3. บรรจุการฝกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารสงมอบขอมูลที่ไดผลในหลกัสูตรการศึกษา และ
การศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพ 
 4. สงเสริมใหมีการสื่อสารระหวางองคกรที่ใหการดูแลผูปวยรายเดียวกันในขณะเดียวกัน 
(เชน การรักษาแผนปจจุบันกับการรักษาทางเลือก) 
 

หมายเหตุ  
อาจกําหนดใหจดจํางายๆ วา Handover =  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 

 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี III หัวขอ 4.1 การดูแลท่ัวไป ขอ (6) “มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลและประสานการดูแลผูปวยภายในทีม เพ่ือความตอเนื่องในการดูแล” 
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P 2.3: Communicating Critical Test Results (WHO PSS) 
 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทํารางแนวทางเรื่อง 
Communicating Critical Test Results ขึ้นและอยูระหวางการขอความเห็นจากผูใช มีเน้ือหาสําคัญ
ดังน้ี 
 1. ใชวิธีการทีเ่ปนมาตรฐานเพื่อสื่อสารผลการตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติ  
 ก) ระบุตวัผูมีหนาที่รับผิดชอบในการสงมอบและรับผลการตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติ  ผูที่มี
หนาที่หลักในการรับและติดตามผลคือแพทยผูสั่งตรวจ การรายงานผลควรรายงานตรงตอแพทยที่
สามารถลงมือแกปญหาผูปวยไดในทันท ี
 ข) ระบตัวบุคคลที่จะไดรับผลการตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติแทนเมือ่แพทยผูสั่งตรวจไมอยู  
มีวิธีการที่จะระบุแพทยเจาของไขและแพทยที่จะดูแลแทนตั้งแตรับผูปวยไว ใหศูนยโทรศัพทของ
โรงพยาบาลเปนศูนยกลางขอมูลแพทยผูดูแลแทนและการรายงาน 
 ค) กําหนดวาการตรวจทดสอบและคาวกิฤตใินระดับใดที่จะตองมีการรายงานโดยทันทีและ
เปนที่เชื่อถือได โดยจัดทําบัญชีรายการการตรวจทดสอบและคาวิกฤติที่มีความสําคัญสูงจํานวน
เทาที่จําเปน 
 ง) ระบุระยะเวลาที่จะตองรายงานผลการตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติแกแพทยผูสั่งตรวจอยาง
เหมาะสมกับความเรงดวนที่จะตองแกปญหาผูปวย (เชน ภายใน 1 ชั่วโมง, ภายในเวร), ขอบงชี้ที่
จะตองรายงาน, วิธีการติดตาม, แนวทางปฏิบัติหากไมสามารถติดตอแพทยผูสั่งหรือแพทยที่จะดูแล
แทนที่กําหนดไวแตแรก 
 จ) กําหนดวิธีการรายงานแพทยผูสั่งตรวจ โดยใชเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมทีสุ่ดสําหรับ
แตละสถานการณ  เชน ใช active “push” system สําหรับผลการตรวจทดสอบทีต่องมีการแกไข
ปญหาใหผูปวยทันที  สรางความมั่นใจวาจะรับรูการรับทราบผลของแพทยผูที่สามารถลงมือ
ปฏิบัติการแกไขปญหาใหผูปวย 
 ฉ) กําหนดนโยบายการสื่อสารรวมใหเปนไปในแนวทางเดียวกับสําหรับการตรวจทดสอบ
ประกอบการวนิิจฉยโรคทุกประเภท สงเสริมความรับผดิชอบรวมกันและการทํางานเปนทีมระหวาง
สาขาตางๆ กาํหนดชุดขอมูลขั้นต่ําที่จะตองรายงาน  
 2. ออกบบระบบที่มีความนาเชื่อถือ วางใจได 
 ก) ออกแบบระบบใหมีการระบุตวัแพทยผูสั่งและวธิีการที่จะติดตอกลบั ในขณะที่แพทยสั่ง
ตรวจทดสอบ 
 ข) ออกแบบระบบใหม่ันใจวาคําสั่งตรวจทดสอบมีขอมูลทางคลินิกเพยีงพอที่จะแปลผลการ
ตรวจทดสอบ 
 ค) สรางระบบติดตามเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการรายงานผลในเวลาทีเ่หมาะสมและ
นาเชื่อถือ 
 ง) สรางระบบติดตามวาเพือ่รับรูวาผูปวยไดรับการแกไขปญหาในเวลาที่เหมาะสม 
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 3. ระบบสนับสนุนและบํารุงรักษา 
 ก) จัดใหมีการปฐมนิเทศและการศึกษาตอเน่ืองเก่ียวกับวธิีการสื่อสารผลการตรวจทดสอบที่
มีคาวิกฤต ิ
 ข) มีการติดตามกํากับประสิทธิผลของระบบที่เกีย่วของ (เชน อัตราความลมเหลวของการ
สื่อสาร, การทดสอบระบบโทรศัพท, เวลาการตอบสนอง) และนําไปปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี II หัวขอ 7.2 ก. ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับหองปฏิบัติการทาง
การแพทย ขอ (6) “มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตองแกผูใชในเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการรักษา
ความลับ ระดับความผิดปกติของผลการตรวจที่อาจเปนอันตรายตอผูปวย และการสืบคนสําเนาขอมูล.” 
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P 2.4: Verbal or Telephone Order/ Communication 

 

 JCAHO/JCI  ไดกําหนดแนวทางดําเนินงานสําหรับการสื่อสารที่มีการสั่งการรักษาดวย
วาจาหรือสั่งการรักษาทางโทรศัพท หรือการรับรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทาง
โทรศัพทไวดังน้ี 
 1. ผูรับขอมูลจดบันทึกคําสัง่หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัตทิี่สมบูรณในเวชระเบยีนหรือ
คอมพิวเตอร 
 2. ผูรับขอมูลอานทวนกลับ (read back) คําสั่งหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 3. ผูรับขอมูลรับการยืนยันจากผูที่สั่งการรักษาหรือผูรายงานผลการตรวจทาง
หองปฏิบัตกิาร 
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P 2.5: Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Dose Designation  
 

 JCAHO/JCI  ไดกําหนดแนวทางดําเนินงานสําหรับการสื่อสารโดยใชคํายอ ชื่อยอ 
สัญญลักษณ และการระบขุนาดยา ที่เปนมาตรฐานไวดังน้ี 
 1. องคกรจัดทําบัญชีคํายอ ชื่อยอ สัญญลักษณ และการระบุขนาดยาที่ไมอนุญาตใหใชทัว่
ทั้งองคกร 
 2. บัญชีรายการคํายอที่ไมอนุญาตใหใช รวมถึงรายการตอไปน้ี 

• U, u 

• IU 

• Q.D., QD, q.d., qd 

• Q.O.D., QOD, q.o.d, qod 

• Trailing zero (X.0 mg) เลขศูนยตามหลงัจุดทศนิยมเปนสิ่งที่หามใช 

• Lack of leading zero (.X mg) การไมเขียนเลขศูนยหนาจุดทศนิยมเปนสิ่งที่ไม
ถูกตอง 

• MS 

• MSO4 

• MgSO4 
 3. องคกรนําบัญชีรายการที่ไมอนุญาตใหใชไปสูการปฏิบัติกบัคําสั่งทุกคําสั่ง และเอกสารที่
เกี่ยวกับการใชยาทั้งหมด ไมวาจะเปนการบันทึกในกระดาษหรือบันทึกในคอมพิวเตอร 
 4. แบบฟอรมที่จัดพิมพไวลวงหนา (preprinted forms) จะตองไมมีรายการที่ไมอนุญาตให
ใชดังกลาว 
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P 3: Proper Diagnosis (HA) 
 

 WHO Working Group on Patient Safety Research Priority ไดระบุความสําคญัของ
ปญหาการวินิจฉัยที่ไมถูกตองหรือลาชา นํามาสูการดูแลรักษาที่ผิดพลาดและผลลพัธที่ไมพึง
ประสงค  และไดยกตัวอยางปญหาสําคัญที่สมควรใสใจดังน้ี 
 1. การที่ไมสามารถใหการวนิิจฉัยไดทันเวลาในกรณ ีlife threatening surgical and trauma 
emergencies 
 2. ความลาชาและความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง  
 3. การประมวลผลขอมูลและการใชดุลยพินิจที่ผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค (cognitive 
failure) 
 แนวทางในการปรับปรุงการวินิจฉัยโรคใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถทาํไดโดย 
 1. วิเคราะหหาโอกาสพัฒนา  

• ทบทวนภาพรวมของการวินิจฉัยโรคที่ไมชัดแจง หรือการวินิจฉัยโรคในผูปวยกลุม
ที่ตองมารับการรักษาซ้ํา หรือตองมานอนโรงพยาบาลซ้ํา หรือตองสงตอ 

• ทบทวนความสอดคลองของการวินิจฉัยโรคของแพทยกับการวินิจฉยัทางการ
พยาบาล วาพบความไมสอดคลองในผูปวยกลุมใด ในประเด็นใด 

• ใช trigger tool เพ่ือคนหาเวชระเบียนทีมี่โอกาสพบเหตุการณไมพึงประสงค นํามา
ทบทวนวามีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้นหรือไม และเหตุการณดังกลาว
เกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรคที่ไมเหมาะสมหรือไม อยางไร 

• ทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรคอยางสม่ําเสมอ 
2. การปรับปรุงการวินิจฉัยโรค 

• ใช evidence เปนแนวทางในการประเมินผูปวย 

• ใชแนวคิด human factors เพ่ือออกแบบแบบบันทึกและการประมวลผลการ
ประเมินที่ชวยในการสรุปผลการวินิจฉัยโรคไดงายขึ้น 

• ปรับปรุงระบบบันทึกเวชระเบียนเพ่ือใหสามารถรวบรวมขอมูล ติดตาม
ความกาวหนาและประมวลผลขอมูลในผูปวยที่มีความซับซอนไดงายขึ้น 

• ปรับปรุงการสือ่สารและรายงานขอมูลผลการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค 
เพ่ือใหม่ันใจวาแพทยผูสั่งตรวจจะไดรับผลที่นาเชื่อถือในเวลาที่เหมาะสม 
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P 4: Preventing Common Complications 
 

 การปฏิบัติตามแนวทางเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนที่ III หัวขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการ
ใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง “ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยที่มีความเส่ียงสูงและใหบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูงอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.” 
 

P 4.1: Preventing Pressure Ulcers (WHO PSS) 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทํารางแนวทางเรื่อง 
Preventing Pressure Ulcers ขึ้นและอยูระหวางการขอความเห็นจากผูใช มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. ใชวิธีการทีเ่ปนมาตรฐานในการดูแลผิวหนังของผูปวยและปองกันแผลกดทับ 
 ก) ระบุตวัผูปวยที่มีความเสีย่งตอการเกิดแผลกดทับโดยประเมินการเคลื่อนไหว การ
ขับถาย การเสียความรูสึก และสภาวะทางโภชนาการ, ตรวจสอบผวิหนังของผูปวยที่มีความเสีย่ง
ตั้งแตหัวจรดเทาเมื่อแรกรับและประจําวัน, ใชดุลยพินิจทางคลนิิกรวมกับเครื่องมือมาตรฐานในการ
ประเมิน (เชน Braden Scale หรือ Norton Scale), ประเมินซํ้าอยางสม่ําเสมอและเพิ่มความถี่ของ
การประเมินเม่ือผูปวยมีอาการเลวลง 
 ข) คนหาและรักษาปจจัยทีมี่ผลตอการคงทนของเนื้อเยื่อตอแรงกด (tissue tolerance to 
pressure) ไดแก อายุ, การทํางานของเสนเลือด, การควบคุมนํ้าตาลในผูปวยเบาหวาน, นํ้าหนักตัว, 
ภาวะทุพโภชนาการ 
 ค) จัดทําแผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละรายโดยความรวมมือกับผูปวยและผูใหบรกิาร
อ่ืนๆ ระบุปจจัยเสี่ยงและเปาหมายสําหรับผูปวย  แผนการดูแลควรประกอบดวย 

• การตรวจดูผิวหนังในตําแหนงที่มีความเสีย่งสูง การทําความสะอาดและดูแลผวิหนัง 

• แนวทางการปองกันแผลกดทับในผูปวยที่กลั้นปสสาวะไมได 

• การจัดทาที่เหมาะสม ผูปวยที่ไมสามารถเคลื่อนไหวเองไดควรไดรับการพลิกตวัทุก 2 
ชั่วโมง โดยจัดทําตารางเวลาการพลิกตวัและบันทึกการปฏิบัต ิ

• ใชอุปกรณลดแรงกด เชน ที่นอนโฟม ที่นอนลม  

• ใชอุปกรณรองรับเฉพาะตําแหนงที่มีปุมกระดูก เชน หมอน แผนรองขอศอก แผนรอง
เพ่ือยกสนเทา 

• ประเมินและวางแผนดูแลดานโภชนาการ 

• การเพิ่มหรือธํารงความสามารถในการเคลื่อนไหวและทํากิจกรรม 

• จัดทําแนวทางปองกันสําหรับผูปวยที่จะไดรับการระงับความรูสึก และผูปวยที่มีอาการ
เลวลง (ไมรูสึกตัว ไดรับยาเกินขนาด) 

• ใชแผนรองเพ่ือลดแรงกดวางรองผูปวยบนเตียงผาตัด 
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• ใชการจัดทา การเคลื่อนยายและการพลกิตัวที่เหมาะสม เพ่ือปองกันอันตรายตอผิวหนัง
จากการเสียดสีหรือแรงเฉือน 

 ค) สรางความมั่นใจวามีทรพัยากรพรอมใชสําหรับผูปวยและผูปฏิบตัิงาน ไดแก 
moisturizers, skin barriers, equipment (therapeutic surfaces), และผูที่จะใหคําปรึกษา (นัก
กายภาพบําบดั นักกิจกรรมบําบัด ผูเชี่ยวชาญการดูแลแผล โภชนากร ฯลฯ) 
 ง) สรางความมั่นใจวาสมาชกิทุกคนในทีมสหสาขาวิชาชีพมีความตระหนกัตอแผนการดูแล 
และบันทึกการดูแลตางๆ ลงในเวชระเบียน 
 จ) ติดตามการปฏิบัติโดยใชจากการศึกษาความชุกและอุบัติการณ การสํารวจ การ
ตรวจสอบที่เจาะจง 
 ฉ) ใหความรูและการฝกอบรมที่เหมาะสมแกทีมผูใหบริการ 
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P 4.2: Preventing Patient Falls (WHO PSS) 
 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทํารางแนวทางเรื่อง 
Preventing Patient Falls ขึ้นและอยูระหวางการขอความเห็นจากผูใช มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. ระบุตวัผูปวยที่มีความเสีย่งตอการพลดัตกหกลมโดยการใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
ที่เปนมาตรฐาน เชน Morse Fall Risk Assessment หรือ Hendrich Fall Risk Assessment โดย
คํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี: ประวัตกิารพลัดตกหกลม, อายุ (มากกวา 65 ป), การใชยากลอมประสาท 
ยาจิตเวช ยาระบาย และยาลดความดันโลหิต, โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจอุดกั้น
เรื้อรัง โรคซึมเศรา และโรคขออักเสบ,  การเคลื่อนไหว การเดิน กําลังกลามเนื้อที่ไมปกติ, 
พฤติกรรมมีการทํากิจกรรมนอย, สภาวะทางจิตใจ (สับสน ความจําบกพรอง), มีภาวะพรองการได
ยินและการมองเห็น, การผิดรูปและอาการเจ็บปวดทีเ่ทาเวลาเดิน, การรับรูของประสาทสัมผัสสวน
ปลายลดลง เชน ผูปวยเบาหวาน, มีอาการเวียนศีรษะ มึนงง, มีอาการปสสาวะบอยหรือกลั้น
ปสสาวะไมอยู 
 2. ประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมซํ้าระหวางอยูในโรงพยาบาล เน่ืองจากสภาวะ
ของผูปวยจะเปลี่ยนไปในระหวางรับการรกัษา เชน สัปดาหละ 2 ครั้ง และเม่ือมีการยายผูปวยจาก
หนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะดานรางกายหรือจิตใจ 
 3. ใชแนวทางปองกันความเสี่ยงซึ่งพิจารณาปจจัยหลายๆ อยางไปดวยกัน 

• ประเมินความเสี่ยงของผูปวยแตละรายและประเมินซํ้า 

• ติดตามสังเกตผูปวยที่มีความเสี่ยงบอยๆ 

• ใชทางเลือกตางๆ ในการดูแลผูปวย เชน เตียงที่มีระดับต่ํา การฝกออกกําลังและการ
เคลื่อนยายทีป่ลอดภัย อุปกรณสงสัญญาณเตือน 

• ใชอุปกรณเครือ่งชวยเดิน 

• ใหความชวยเหลือทางดานรางกายแกผูปวยที่มีความสงูในขณะเดินหรือพยายามทํา
กิจกรรมที่ยาก เชน การขับถาย การเคลื่อนยายตนเอง และสงเสริมใหควบคุมการทรง
ตัวใหดีขึ้นดวยการทํากายภาพบําบัด 

• ใหผูปวยมีโอกาสไดรับการชวยเหลือใหขบัถายอยางสม่ําเสมอ 

• มีการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และขจัดหรือลด
อันตรายใหเหลือนอยที่สุด  

• ทบทวนและปรับยาที่อาจทาํใหผูปวยพลดัตกหกลมไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยาจิต
เวช 

• มอบหมายหนาที่เฉพาะใหผูปฏิบัติงานเพือ่คนหาอันตรายตอการพลดัตกหกลมและ
สงเสริมความตื่นตวัในการปองกัน 
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• จัดเวทีแกปญหาการพลัดตกหกลมกับผูปวย ครอบครวั และผูปฏิบติงาน และให
การศึกษาตอเน่ือง 

 4. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานรายงานการพลัดตกหกลมและเหตุเกือบพลาดทั้งหมด โดยใช
ระบบรายงานที่เขาถึงและใชการไดงาย 
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Line, Tube & Catheter 
L 1: Avoiding Catheter and Tubing Mis-connections (WHO PSS#7) 

 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทําแนวทางเรื่อง 
Avoiding Catheter and Tubing Mis-connections 15 ขึ้น มีเน้ือหาสําคัญดังน้ี 
 1. มีระบบและวิธปีฏิบตัิในการ 

• เนนย้ํากับผูชวย ผูปวย และครอบครวัวาไมควรถอดหรือตออุปกรณตางๆ ดวย
ตนเอง  ควรขอความชวยเหลือจากพยาบาลเมื่อมีปญหา 

• กําหนดใหมีการ label high-risk catheter (เชน arterial, epidural, intrathecal). 
ควรหลีกเลี่ยงการใช catheter ซ่ึงมี injection ports สําหรับตําแหนงเหลานี้ 

• กําหนดใหผูดูแล trace สายทุกเสนจากตนทางไปถึง connection port เพ่ือยนืยัน 
attachments กอนที่จะมีการ connect, reconnect, ใหยา สารละลาย หรือเวชภัณฑ
อ่ืนๆ  

• ใหกระบวนการ line reconciliation ที่เปนมาตรฐานเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารสง
มอบขอมูล (handover communication) โดย recheck tubing connections และ 
trace tubes & catheters ทุกเสนไปยังแหลงตนทาง เม่ือรับผูปวยใหมที่หนวย และ
เม่ือมีการเปลี่ยนเวร 

• หามใช standard Luer syringes ในการใหยากินหรืออาหารทางสายยาง 

• ใชการประเมนิและทดสอบความเสี่ยง (FMEA) เพ่ือคนหาโอกาสเกิด 
misconnection เม่ือจะซ้ือ catheter และ tube ชนิดใหม 

 2. บรรจุการฝกอบรมเกี่ยวกับอันตรายของ tube & device misconnection  ในการ
ปฐมนิเทศและการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชพี 
 3. สงเสริมใหจัดซื้อ tube และ catheter ซ่ึงถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยและปองกัน 
misconnections กับอุปกรณหรือ tube อ่ืนๆ 
 
 การปฏิบัติตามแนวทางขางตน คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนท่ี III หัวขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการท่ีมีความเสี่ยง
สูง “ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและใหบริการที่มีความเสี่ยงสูงอยาง
ทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.” 

                                          
15 http://www.jcipatientsafety.org/fpdf/presskit/PS-Solution7pdf 
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Emergency Response 
 
 

E 1 Response to the Deteriorating Patient / RRT 
E 2 Sepsis (HA) 
E 3 Acute Coronary Syndrome (HA) 
E 4 Maternal & Neonatal Morbidity (HA) 
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E 1: Response to the Deteriorating Patient (WHO PSS) 
 

 WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions  ไดจัดทํารางแนวทางเรื่อง 
Response to the Deteriorating Patient ขึ้นและอยูระหวางการขอความเห็นจากผูใช มีเน้ือหา
สําคัญดังน้ี 
 1. เปดโอกาสใหเจาหนาที่ทีดู่แลผูปวยสามารถขอความชวยเหลือจากบุคคลที่ไดรับการ
ฝกอบรมมาเปนพิเศษ ในกรณีที่อาการของผูปวยทรดุลง โดยสามารถทําไดตลอดเวลา 
 2. กําหนดเกณฑสําหรับการรองขอความชวยเหลือเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
อาการของผูปวย หรือเม่ือเจาหนาที่ ผูปวย และครอบครัวรูสึกตองการความชวยเหลือ ซ่ึงควรมี
องคประกอบตอไปน้ี 

• การบันทึกสภาวะทางสรีรวทิยาเมื่อแรกรับ ไดแก heart rate, respiratory rate, blood 
pressure, level of consciousness, oxygen saturation, temperature และอาจรวมทั้ง 
hourly urine output และ biochemical analysis ในบางกรณี 

• จัดทําแผนการติดตามที่ระบุชัดเจนวาจะตองบันทึกขอมูลใด บอยเทาไร โดยพิจารณา
การวินิจฉัยโรคและแผนการรักษาสําหรบัผูปวย  

• จัดทํา multi-parameter หรือ aggregate weighted scoring system สําหรับการ
ติดตามเพื่อใหสามารถตอบสนองเปนลาํดับขั้นได (graded response) รวมทั้งการมี
จุดตัดหรือคะแนนที่ชัดเจนที่จะตองขอความชวยเหลือ 

• ใชวธิีการสื่อสารที่เปนมาตรฐาน เชน SBAR (Situation, Background, Assessment, 
Recommendation) กับผูทีจ่ะใหความชวยเหลือ 

• ใชแบบบันทึกที่ไดรับการออกแบบไวอยางเปนระบบเพือ่บันทึกเหตุการณเม่ือผูปวยมี
อาการเลวลง และเริ่มตนให intervention 

 3. สรางความมั่นใจวาเจาหนาที่ที่ใหการดูแลผูปวยที่มีการเจ็บปวยเฉียบพลัน มีความรู
ความสามารถที่จําเปนในการติดตาม วัด แปลความหมาย และตอบสนองโดยทันทีอยางเหมาะสม
กับระดับของการดูแลที่กําลังใหอยู 
 4. ใหความรูแกเจาหนาที่ที่อาจจะตองขอความชวยเหลอืและผูที่หนาที่ใหความชวยเหลือ 
เกี่ยวกับนโยบายและวิธปีฏิบัตใินการตอบสนองอยางเรงดวน 
 5. วัดอัตราการเกิด cardiopulmonary arrest และอัตราการเสียชีวติกอนและหลังการ
ดําเนินการตามระบบนี้  ปรับปรุงคําจํากัดความของกรณีที่สามารถปองกันไดโดยแยกเอาผูปวย
ระยะสุดทายที่คาดวาจะตองเสียชีวติและผูปวยที่มีคําสั่งไมตองชวยฟนชีพออกจากการคํานวณ 
 6. ประเมินผลไดและประสทิธิผลของ intervention ที่ใชเพ่ือคนหาและรักษาผูปวยทีมี่อาการ
ทรุดลง เชน จํานวนการเรียก code ชวยชีวติที่ลดลง, จํานวนการยายผูปวยเขา ICU ที่ลดลง, 
จํานวนผูปวยเสียชีวติทีล่ดลง 
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 7. สงเสริมการทบทวนและวิเคราะห (เชน RCA) เหตกุารณที่ผูปวยมีอาการทรุดลงและไมมี
การให intervention ในเวลาที่เหมาะสม 
 
 IHI16 ไดใหตัวอยาง Criteria สําหรับการขอความชวยเหลือจากผูที่มีความเชี่ยวชาญ ไวดังน้ี 

• เจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบดูแลผูปวยรูสึกไมสบายใจเกี่ยวกับอาการของผูปวย 

• อัตราการเตนของหัวใจ <40 or >130 ครัง้ตอนาที 

• ความดัน systolic <90 mmHg 

• อัตราการหายใจ <8 or >28 ครั้งตอนาที 

• O2 saturation <90% ทั้งทีใ่หออกซิเจน 

• การเปลี่ยนแปลงระดับความรูสึกตัว 

• ปริมาณปสสาวะ <50 มล.ใน 4 ชั่วโมง 
 
 การปฏิบัติตามแนวทางเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตอนที่ III หัวขอ 4.2 การดูแลผูปวยและการ
ใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง ขอ (5) “ เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเปล่ียนแปลงเขาสูภาวะวิกฤติ, มีความ
ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญกวามาชวยทีมผูใหบริการอยางทันทวงทีในการประเมินผูปวย การชวย stabilize ผูปวย 
การสื่อสาร การใหความรู และการยายผูปวยถาจําเปน. ” 

 
 

                                          
16 http://www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign/RapidResponseTeams.htm 
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E 2: Sepsis (HA) 
 

 Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe 

sepsis and septic shock: 2008 มีขอแนะนําบางสวนสาํหรับผูปวยทีเ่ปนผูใหญ ดังน้ี17 (ขอความที่

เปนตวัเอนเปน suggestion หรือ weak recommendation) 
I. MANAGEMENT OF SEVERE SEPSIS 
 A. Early goal-directed resuscitation  
 ให resuscitate ผูปวย septic shock ตาม protocol ทันทีที่พบวามี hypoperfusion โดยไม
ตองรอเขา ICU และมีเปาหมายตอไปน้ีภายใน 6 ชั่วโมง: CVP 8-12 mmHg, MAP > 65 mmHg, 
urine >= 0.5mL/kg/hr, central venous O2 saturation (Scvo2) >= 70% หรือ mixed venous O2 
saturation (SVo2)> 65% (1C) 
 ภายใน 6 ชั่วโมงของการ resuscitate ถา O2 saturation ไมไดตามเปาหมาย  ให PRC 
เพ่ือใหระดับ Hct >= 30% และ/หรือ ให dobutamine infusion ในอัตราสูงสุดไมเกิน 20 μg/kg/min 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว (2C) 
 B. Diagnosis 
 ใหทํา blood culture อยางนอย 2 specimen กอนที่จะให antibiotic  โดยเจาะผานผิวหนัง
อยางนอย 1 specimen และดูดเลือดจาก vascular access device แตละจุด (ถา device น้ันสอดใส
มามากกวา 48 ชั่วโมง)  รวมทั้งการเพาะเชื้อจากตําแหนงอ่ืนๆ ที่มีโอกาสเปนแหลงของการติดเชื้อ
ได (1C) 
 ถายภาพรังสีหรือทํา imaging study โดยทันทีเพ่ือคนหาแหลงติดเชือ้ที่เปนไปไดโดย
พิจารณาถึงความเสี่ยงและผลไดใหสมดุล (1C) 
 C. Antibiotic therapy 
 ให IV antibiotic ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่พบวามี septic shock 
(1B) โดยเลือก antibiotic ที่คาดวาจะมีผลตอเชื้อทีเ่ปนไปไดทุกตวั และสามารถมคีวามเขมขนใน
อวัยวะที่สงสยัวาจะมีการตดิเชื้อสูงพอ (1B) 
 ใหประเมิน antibiotic regimen ทุกวัน เพ่ือปองกันการดื้อยา ลด toxicity และลดคาใชจาย 
(1C) 
 ควรใช combination therapy สําหรับการติดเชื้อที่ทราบหรือสงสัยวาจะเปน Pseudomonas 
infection หรือผูปวยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํา  แตในการใชแบบ empirical ไมควรใช combination 
therapy มากกวา 3-5 วัน (2D) 
 ควรให antibiotic เปนเวลา 7-10 วัน หรือนานกวานี้ถาผูปวยมีการตอบสนองชา ยังมีแหลง
ติดเชื้อที่ยังไมไดเระบายออก หรือมีภูมิคุมกันบกพรอง เม็ดเลือดขาวต่ํา (1D) 

                                          
17 http://www.survivingsepsis.org/ 
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 เม่ือพบวาอาการของผูปวยมิไดเกิดจากการติดเชื้อ ใหหยุดการใช antibiotic ทันทีเพ่ือ
ปองกันการติดเชื้อด้ือยาหรือผลขางเคียงจากยา (1D) 
 D. Source control 
 ควรคนหาและวินิจฉัยการติดเชื้อในบางตําแหนงเปนขอบงชี้ที่จะตองทําการผาตัดเพื่อ
ควบคุมแหลงติดเชื้อแบบฉกุเฉิน เชน necrotizing fasciitis, diffuse peritonitis, cholangitis, 
intestinal infarction (1C) โดยควรวินิจฉยัใหไดภายใน 6 ชั่วโมง (1D) รวมทั้งแหลงติดเชื้ออ่ืนๆ ที่
สามารถควบคุมได 
 ถาสงสัยวา infected peripancreatic necrosis เปนแหลงของการติดเชื้อ ใหชะลอการให 
definitive intervention ไปจนกวาจะมีเสนแบงที่ชัดเจนระหวางเนื้อเยือ่ที่มีชีวิตกบัเนื้อเยื่อที่ตาย 
(2B) 
 วิธีการควบคมุแหงติดเชื้อ ควรจะวิธีที่กระทบตอสรีรวทิยาของผูปวยใหนอยที่สุด เชน ใช
การเจาะดูดแทนกวาผาระบายฝหนอง (1D) 
 ถาสงสัยวา intravascular access device เปนแหลงของการติดเชื้อ ควรถอดออกทันที
หลังจากที่สอดใสอุปกรณเสนใหมแลว (1C) 
 E. Fluid therapy 
 การใช fluid resuscitation จะใช natural/artificial colloids หรือ crystalloids ก็ได (1B) โดย
มีเปาหมายที่ CVP >= 8 mmHg (หรือ >=12 mmHg ในผูปวยทีใ่ชเครื่องชวยหายใจ) (1C) 
 แนะนําใหใช fluid challenge technique ถา hemodynamic (arterial pressure, heart rate, 
urine output) ของผูปวยดีขึน้เรื่อยๆ (1D)  
 ให fluid challenges โดยใช crystalloids1000 mL หรือ colloids 300–500 mL ในเวลา 30 
นาที หรืออาจจะใหเร็วกวาและมากกวานี้ในกรณีที่มี tissue hypoperfusion (1D) 
 ควรลดอัตราการใหสารน้ําถาพบวา CVP เพ่ิมขึ้นโดยที่ไมมี hemodynamic improvement 
(1D) 
 F. Vasopressors 
 รักษาระดับ mean arterial pressure ที่ระดับ >= 65 mmHg เพ่ือใหสามารถคง 
autoregulation ใน vascular bed ตางๆ ได (1C)  
 ยาที่แนะนําใหใชเปนอันดับแรกคือ norepinephrine หรือ dopamine ทาง central catheter 
(1C) ไมควรใช epinephrine, phenylephrine, vasopressin ในชวงแรกๆ 
 หากไมไดผลแนะนําใหใช epinephrine เปน first alternative  (2B) 
 ไมใช low-dose dopamine เพ่ือ renal protection (1A) 
 ผูปวยทีต่องใช vasopressor ควรไดรับการใส arterial catheter โดยเร็วทีสุ่ดที่เปนไปได 
เพ่ือใหสามารถวัด arterial pressure ได (1D) 
 G. Inotropic therapy 
 แนะนําใหใช dobutamine infusion ถามี myocardial dysfunction (1C) 
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 H. Corticosteroids 
 พิจารณา IV hydrocortisone สําหรับ septic shock ในผูใหญเม่ือความดันโลหิตไม
ตอบสนองตอ fluid resuscitation และ vasopressor therapy (2C),  ไมแนะนําใหทํา ACTH 
stimulation test เพ่ือบงชี้ผูปวยที่ควรไดรับ hydrocortisone(2B),  ไมควรใช dexamethasone ถามี 
hydrocortisone (2B) 
 ไมใช corticosteroids เพ่ือรักษา sepsis ที่ไมช็อค นอกจากมีขอบงชี้จากประวตักิาร
เจ็บปวยดวยโรคตอมไรทอหรือประวัติการใช corticosteroids (1D) 
 I. Recombinant human activated protein C (rhAPC) 
 พิจารณาให rhAPC ในผูใหญที่มี organ dysfunction เน่ืองจาก sepsis และการประเมินทาง
คลินิกเห็นวามีความเสี่ยงตอการเสียชีวติสูง (APACHE II >= 25 หรือมี multiple organ failure) ถา
ไมมีขอหาม (2B) 
 ผูใหญที่เปน severe sepsis แตมีโอกาสที่จะเสียชวีิตต่าํ (เชน APACHE II < 20 หรือมี 
organ failure เพียงอวัยวะเดียว) ไมควรไดรับ rhAPC (1A) 
 J. Blood Product Administration 
 ให PRC เม่ือ Hb ลดเหลือนอยกวา 7.0 g/dL โดยมีเปาหมายให Hb อยูที่ระดับ 7.0 – 9.0 
g/dL ในผูใหญ (1B) 
 ไมใช erythropoietin เพ่ือรักษา sepsis-related anemia แตสามารถใชไดหากมีเหตุผลอ่ืน 
(1B), ไมใช antithrombin therapy(1B) 
 ไมใช FFP เพ่ือแกไข laboratory clotting abnormalities ยกเวนแตจะมีเลือดออกหรือมีการ
วางแผนทําหตัถการ (2D) 
 ให  platelets เม่ือ  platelet counts <= 5,000/mm3  ไมวาจะมีเลือดออกหรือไม, หรือเม่ือ 
platelet counts อยูระหวาง  5,000 ถึง 30,000/mm3 และมีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกสูง, ผูปวยทีจ่ะ
ทําผาตัดหรือ invasive procedure ควรมี platelet counts >= 50,000/mm3 (2D) 
 
II. SUPPORTIVE THERAPY OF SEVERE SEPSIS 
 A. Mechanical ventilation of sepsis-induced acute lung injury (ALI)/ARDS 
 ตั้งเปาหมายที่ tidal volume 6mL/kg ในผูปวยทีเ่ปน ALI/ARDS (1B), ตั้งเปา initial upper 
limit plateau pressure ≤30cmH2O โดยพิจารณา chest wall compliance ในการประเมิน plateau 
pressure (1C) 
 ปลอยให PaCO2 สูงกวาระดับปกติได ถาจําเปนเพ่ือ minimize plateau 
pressures และ tidal volumes (1C), ควรตั้ง PEEP (positive end expiratory pressure) เพ่ือ
ปองกัน extensive lung collapse ในชวงทายของการหายใจออก (1C) 
 พิจารณาใหผูปวย ARDS ซ่ึงตองใช FiO2 หรือ plateau pressure ในระดับที่อาจจะเปน
อันตราย นอนคว่ําได หากไมเกิดความเสีย่งจากการเปลี่ยนทา (2C) 
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 ใหผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ นอนในทา semi-recumbent position ถาไมมีขอหาม 
(1B)  แนะนําใหยกหัวสูง 30-40 องศา (2C) 
 อาจพิจารณาใช noninvasive ventilation ในผูปวย ALI/ARDS ที่มี mild-moderate 
hypoxemic respiratory failure (2B) 
 ใช weaning protocol และ spontaneous breathing trial (SBT18) เพ่ือประเมินโอกาสที่จะ
หยุดใชเครื่องชวยหายใจ (1A)  
 ไมใช pulmonary artery catheter สําหรับ routine monitoring ผูปวยที่เปน ALI/ARDS 
(1A) 
 ใช conservative fluid strategy สําหรับผูปวย ALI ซ่ึงไมมี tissue hypoperfusion (1C) 
 B. Sedation, analgesia, and neuromuscular blockade 
 ใช sedation protocols โดยมี sedation goal สําหรับผูปวยซึ่ง critically ill และใช
เครื่องชวยหายใจ (1B) 
 ใช intermittent bolus sedation หรือ continuous infusion sedation จนถึงระดับ sedation 
scale ที่กําหนดไว โดยมี daily interruption เพ่ือใหผูปวยตื่นเปนระยะ  ทําการ re-titrate ถาจําเปน 
 (1B) 
 หลีกเลี่ยงการใช neuromuscular blockers ใหมากที่สุด ถาตองใชใหใชเปน intermittent 
bolus เทาทีต่องการ หรือ continuous infusion พรอมทั้งติดตาม depth of blockade ดวย (1B) 
 C. Glucose control 
 ใช IV insulin เพ่ือควบคุม hyperglycemia ในผูปวย severe sepsis หลังจากที่ทําใหผูปวย  
stable ใน ICU แลว (1B) 
 ตั้งเปาหมายใหรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดใหต่ํากวา 150 mg/dL โดยใช validated 
protocol ในการปรับขนาด insulin (2C) 
 จัดใหผูปวยไดรับแหลงแคลอรี่จากน้ําตาลและติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดทุก 1-2 ชั่วโมง 
(หรือทุก 4 ชั่วโมงเม่ือ stable) ในผูปวยที่ไดรับ IV insulin (1C) 
 แปลผลคาระดับนํ้าตาลที่เจาะตรวจขางเตียงดวยความระมัดระวัง (1B) 
 D. Renal replacement 
 การทํา intermittent hemodialysis หรือ continuous veno-venous hemofiltration 
(CVVH) ถือวาใหผลเหมือนกัน (2B) 
 CVVH ทําใหสามารถดูแลผูปวยที่ hemodynamically unstable ไดงายกวา (2D) 
 E. Bicarbonate therapy 
 ไมใช bicarbonate therapy เพ่ือแกไข hemodynamics หรือเพ่ือลดปริมาณ vasopressor 
ที่ตองการใชระหวางรักษา lactic acidemia ซ่ึงเกิดจาก hypo perfusion (1B) 

                                          
18 low level of pressure support with continuous positive airway pressure 5 cm H2O หรือ T-piece 
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 ใช low-dose unfractionated heparin (UFH) หรือ low-molecular 
weight heparin (LMWH) ถาไมมีขอหาม (1A) 
 F. Deep vein thrombosis prophylaxis 
 ใช mechanical prophylactic device เชน compression stockings 
หรือ intermittent compression device ถามีขอหามในการใช heparin  (1A) 
 ใช combination ของยาและ mechanical therapy สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิด 
DVT สูง (2C) 
 ใช LMWH แทน UFH ในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงมาก (2C) 
 G. Stress ulcer prophylaxis 
 ปองกัน stress ulcer ดวยการใช H2 blocker(1A) หรือ proton 
Inhibitor (1B)  ทั้งน้ีจะตองพิจารณาประโยชนจากการปองกัน upper GI bleed กับโอกาสที่จะเกิด 
VAP ดวย 
 H. Consideration for limitation of support 
 อภิปรายวางแผนการดูแลกับผูปวยและครอบครัว  อธบิายผลลัพธทีน่าจะเกิดขึ้นและรวมกัน
กําหนดความคาดหวังที่เปนไปได (1D) 
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E 3: Acute Coronary Syndrome (HA) 
 

 เปาหมายของการดูแลผูปวยกลุมน้ีคือการลดและปองกนัการเสียชีวติหรือภาวะ แทรกซอน
จากโรคหลอดเลือดหัวใจ มีจุดเนนที่ 
 1. การคนหาและประเมินผูปวยที่มีอาการเจ็บหนาอกอยางรวดเร็ว ดวยอาศัยเกณฑการ
วินิจฉัยอาการเจ็บหนาอกที่ชัดเจน การตรวจคลื่นหัวใจและแปลผลอยางแมนยํา และการใช 
biochemical cardiac marker ที่เหมาะสม 
 2. การใหการรักษาที่ทันทวงทีและมีประสทิธิภาพ เชน การใหยาละลายลิ่มเลือดหรือการทํา 
reperfusion therapy อยางถูกตองในเวลาที่เหมาะสม การใหการรักษาที่ลดอัตราตายตาม 
evidence-based (aspirin, beta-blocker, antithrombotic) และ secondary prevention 
 3. การตัดสินใจอยางรวดเร็วในการสงตอผูปวยไปยังทีมี่ศักยภาพ  
 สถานพยาบาลตางๆ ในระบบบริการตางมีศักยภาพและบทบาทที่แตกตางกันในการดูแลผ็
ปวยกลุมน้ี  จําเปนตองมีการประสานงานเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลและสงตอไปยงัสถานพยาบาล
ที่เหมาะสมโดยมีแนวทางการดูแลที่สอดคลองกัน  รายละเอียดสามารถศึกษาไดจากแนวทางเวช
ปฏิบัตใินการดูแลผูปวยโรคหัวใจขาดเลอืดซึ่งชมรมและสมาคมที่เกีย่วของจัดทําขึ้นรวมกับ สปสช.19 

และ ACC/AHA Guidelines for Management of Patients with STEMI 200420  
 

                                          
19 http://www.thaiheart.org/phpBB2/download.php?id=1 
20 http://www.acc.org/qualityandscience/clinical/guidelines/stemi/Guideline1/index.pdf 
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E 4: Maternal & Neonatal Morbidity (HA) 
 

 เปาหมายของการดูแลผูรับบริการกลุมน้ีคือการลดและปองกันการเสียชีวติและ
ภาวะแทรกซอนในมารดาและทารก โดยมีจุดเนนอยูที่ภาวะตกเลือดหลังคลอด, ภาวะพิษแหงครรภ 
และภาวะพรองออกซิเจนในทารกแรกเกิด (birth asphyxia) 
 แนวทางที่สามารถประยุกตไดในผูปวยทั้ง 3 กลุมคือการคนหาที่ไวพอในกลุมเสีย่งสูง การ
ติดตามการตดิตามประเมินอยางใกลชิด และการดูแลรกัษาที่มีประสทิธิภาพในเชิงรุก  
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บทสงทาย 
 

 เอกสารฉบับน้ีรวบรวมขอมูลทางเทคนคิซึ่งถือไดวาเปน good practice ที่มีหลักฐานทาง
วิชาการรองรับ และจะเปนประโยชนสําหรับสถานพยาบาลตางๆ ทีจ่ะนําไปประยกุตใชใหเหมาะสม
กับบริบทของตน 
 มีขอที่สมควรพิจารณาในการนําแนวทางดังกลาวไปประยุกตใชดังน้ี 
 1. อารมณกับขอมูลที่ไดรับ 
 อารมณเชิงบวกทําใหเราสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดมากกวาอารมณเชิงลบ เรา
อาจจะรูสึกวาแนวทางในบางเรื่องนั้นเกินความสามารถที่เราจะปฏิบตัไิดหรือเห็นวาไมนาจะเปน
ประโยชนในบริบทของเรา ทําใหรูสึกกังวล รูสึกเครียด รูสึกหงุดหงิด  เรานาจะปรับเปลี่ยนอารมณ
เชิงลบน้ันใหมาเปนอารมณที่เปนกลาง หรือจะดียิ่งขึ้นใหมาเปนอารมณที่เปนบวก จะทําใหเราเห็น
โอกาสและหนทางที่จะใชขอมูลไดเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 
 2. ความครอบคลุมและน้าํหนักของขอมูล 
 แนนอนวาขอมูลที่นําเสนอในบางเรื่องยังไมสมบูรณ  บางเรื่องถูกคัดกรองมาเฉพาะขอมูลที่
ไดมาจากการศึกษาที่มีความนาเชื่อถือในการพิสูจนประสิทธิผล  ทําใหภาพรวมของการดูแลอาจจะ
ดูไมสมบูรณ  ถามีเวลาเรานาจะกลับไปทีแ่หลงขอมูลปฐมภูมิเพ่ือเรียนรูที่มาที่ไปทัง้หมดของ
ขอเสนอแนะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนประเด็นการดูแลรักษาโรคทีมี่ความเฉพาะ  
นอกจากนั้นในการนําไปปฏิบัติ จะตองตระหนักวาเราตองวางสมดุลระหวางความสมบูรณครบถวน
กับความเปนไปได ซ่ึงแนนอนวาจะไมไดทั้งสองอยาง  แตที่พอดีน้ันอยูตรงไหน เปนศิลปะที่เรา
จะตองคนหาดวยตวัเราเอง 
 3. การติดตามความสําเรจ็ของการปฏิบัติตามเปาหมายความปลอดภัย 
 การติดตามตวัชีว้ัดเปนแนวทางหนึ่งในการติดตามความสําเร็จซ่ึงทุกทานรูจักกันดี  ถาจะ
เพ่ิมแนวคิดองคกรที่มีชีวติเขามา การที่ทมีงานจะมาใครครวญไตรตรอง ทบทวนความรูสึก มองหา
ความหมายในสิ่งที่นํามาสรางการเปลี่ยนแปลงขึ้น  ก็จะทําใหเราเหน็ภาพที่สมบูรณยิ่งขึ้นของ
ความสําเร็จ และสามารถทําไดตั้งแตเร่ิมตน ไมตองรอผลลัพธที่ปรากฏกับผูปวย 
 ขอขอบคุณคณะทํางานสงเสริม “THAI Patient Safety Goal” ซ่ึงมารวมสรางความตื่นตวัใน
เรื่องนี้อยางเขมแข็ง 
 
 
อนุวัฒน ศุภชตุิกุล 
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