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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - S 1: SSI Prevention
Recommendation
1. สําหรับผูปวย elective surgery ให
คนหาและรักษาการติดเชื้อทุกอยางที่
เกิดขึ้นหางจากตําแหนงที่จะผาตัด และ
เลื่อนการผาตัดไปจนกวาการติดเชื้อจะ
หมดไป
2. ไมกําจัดขนกอนผาตัด ยกเวนวาขนที่
บริเวณผาตัดจะรบกวนตอการทําผาตัด
ถาตองกําจัดขน ใหทําทันทีกอนผาตัด
และควรใช electric clipper
3. ให prophylactic antibiotic เฉพาะ
เมื่อมีขอบงชี้ โดยเลือกใหเหมาะสมกับ
เชื้อที่มักจะพบบอยสําหรับการผาตัด
นั้นๆ โดยใหทางหลอดเลือดดําในเวลาที่
ทําใหมีระดับยาในซีรั่มและเนื้อเยื่อสูงพอ
สําหรับกําจัดเชื้อโรค (bactericidal
concentration) เมื่อขณะลงมีดผาตัด ให
รักษา therapeutic level ของยาไวตลอด
การผาตัดและหลังผาตัดเสร็จสิ้นอีก 2-3
ชั่วโมง สําหรับการผาตัดคลอดที่มีความ
เสี่ยงสูง จะให antibiotic ทันทีหลังจาก
clamp สายสะดือ

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

มีแนวทางชัดเจนหรือไม
มีมาตรการปองกันการละเมิดอยางไร
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
มีแนวทางชัดเจนหรือไม มีการปฏิบัติ
ครอบคลุมทุกสาขาหรือไม มีขอ ยกเวน
อยางไร เจตคติของผูเกี่ยวของเปนอยางไร
มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม
มีแนวทางทั่วไปชัดเจนหรือไม
มีการกําหนด antibiotic ที่เหมาะสมสําหรับ
การผาตัดแตละประเภทหรือไม ใชขอมูล
อะไรชวยกําหนด
มีมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร
มีมาตรการอยางไรใหระดับยาในผูปวยสูง
พอในขณะลงมีดผาตัดจนถึง 2-3 ชม.หลัง
ผาตัด
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - S 2: Safe Anesthesia
Recommendation

Actual Practice

1. สนับสนุนใหมีวิสัญญีแพทยใน
โรงพยาบาลทั่วไปซึ่งมีโอกาสดูแลผูปวย
ASA PS III-V
2. สนับสนุนใหวิสัญญีพยาบาลใน
โรงพยาบาลที่มีการผาตัดจํานวนนอย
ราย ไดมีโอกาสปฏิบัติการระงับ
ความรูสึกไมนอยกวาปละ 50 ราย
3. ปองกันภาวะแทรกซอนจากการใหการ
ระงับความรูสึก
3.1 มีมาตรการปองกันภาวะแทรกซอน
เฉพาะอยาง เชน การปองกันการเกิด
คลื่นไสอาเจียน
3.2 มีมาตรการปองกันภาวะแทรกซอนเชิง
ระบบ ไดแก
• การจัดทีมบุคลากร : จํานวน คุณวุฒิ
ประสบการณ การแนะนํากอนทํางาน
การกํากับดูแลโดยผูมีความชํานาญ การ
ใหคําปรึกษากรณีฉุกเฉิน
• การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
เทคนิคใหม : ทั้งดานวิสัญญีและ
ศัลยกรรม
• การประเมินและวางแผนการดูแลภาวะ

มีวิสัญญีแพทยที่ดูแลผูปวย ASA PS III-V
หรือไม กรณีที่ไมมีมีการดําเนินการอยางไร

Desired Practice

Action Plan

วิสัญญีพยาบาล โอกาสปฏิบัติการระงับ
ความรูสึกไมนอยกวาปละ 50 ราย หรือิไม
กรณีที่ไมมี ไดมีการวางแผนไวอยางไร
มีแนวทางในการปองกันภาวะแทรกซอนจาก
การใหการระงับความรูสึกอยางไร
ผลลัพทเปนอยางไรบาง

-ขอแนะนําที่เสนอไว ในมาตรการปองกัน
ภาวะแทรกซอนเชิงระบบมีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
-มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร ผลเปนอยางไร
-มีมาตรการอยางไร เพื่อปองกันการละเมิด
แนวทางที่กําหนดไว
-มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

•

•

•

•
•
•

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

เจ็บปวยรวมในผูปวยที่มีความเสี่ยง หรือ
ผูปวยที่ไดรับยาบางอยาง รวมทั้งการ
เตรียมผูปวยใหมีสภาวะที่ดีกอนระงับ
ความรูสึก ในกรณีที่ผูปวยสามารถรอ
ผาตัดได เปนการประเมินรวมกันของ
วิสัญญีแพทย ศัลยแพทย อายุรแพทย
ฯลฯ
การใหขอมูลผูปวยและความยินยอมใน
การใหยาระงับความรูสึกเพื่อผาตัด เชน
ขอมูลสิ่งที่ผูปวยอาจจะตองประสบเมื่อรับ
การระงับความรูสึก
การสื่อสารกับผูรวมงาน : ทั้งทีม
ศัลยแพทย ทีมวิสัญญี เจาหนาที่ธนาคาร
เลือด หองปฏิบัติการ เจาหนาที่รังสี
เทคนิค ฯลฯ
การะบุตัวผูปวยและชนิด /ขางของการ
ผาตัด รวมทั้งการระบุปายฉลากยาที่จะ
ใหกับผูปวย
หลีกเลี่ยงการเกิด catheter and tubing
mis-connections
เฝาระวังสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาที่
ไดรับการระงับความรูสึก
สิ่งแวดลอมในหองผาตัด : บุคลากรไดรับ
การฝกฝน เครื่องมือเฝาระวัง และ
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
เครื่องมืออื่นมีเพียงพอ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย พรอมและใชงานไดดี
• มีการประเมินและวางแผนการระงับ
ความรูสึก โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มี
โอกาสเกิดปญหาระหวางการระงับ
ความรูสึก
• การดูแลผูปวยหลังการผาตัด : ใน
หองพักฟน หอผูปวย
• การเคลื่อนยายผูปวยระหวางหอผูปวย
กับหองผาตัด/หองพักฟน ทั้งไปและกลับ
4. มีแนวทางการจัดการเมื่อเกิดภาวะไมพึง
ประสงค เพื่อไมใหนําไปสูผลลัพธไมพึง
ประสงค เชน การระงับความตกใจ การ
ขอความชวยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได
การสื่อสารที่ดีกับทีมศัลยแพทยทันที งด
การวิจารณโดยไมทราบสาเหตุแนชัดวา
เหตุไมพึงประสงคเกิดจากสาเหตุใด
เรียบเรียงเหตุการณและไมบันทึก
เหตุการณในลักษณะขัดแยง สื่อสารกับ
ญาติเปนทีม รายงานผูจัดการความเสี่ยง
และผูบังคับบัญชา รวมทั้งการติดตาม
ดูแลผูปวยอยางใกลชิดและสรางความ
เขาใจที่ดีกับญาติ

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

-มีแนวทางการจัดการเมื่อเกิดภาวะไมพึง
ประสงคอยางไร
- กรณีที่จัดการปญหาดังกลางไดดี มีอะไร
เปนปจจัยสําคัญ
- กรณีที่จัดการไดไมดี มีอะไรเปนปญหา
อุปสรรค มีสาเหตุจากอะไร จะแกปรับปรุงให
ดีขึ้นไดอยางไร
-
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
5. Moderate / Conscious Sedation
ในการใหยาดังกลาว จะตองมีการติดตาม
สภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยอยาง
เหมาะสม และผูที่ไดรับอนุญาตใหทําตอง
ผานการอบรมมาระดับหนึ่ง
6. ใชแนวทางการใหบริการทางวิสัญญี
วิทยา ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนแนวทางที่เปน
มาตรฐานระดับนานาชาติ

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ผูที่มีหนาที่ ความรับผิดชอบในการ
Moderate / Conscious Sedation คือใคร
ไดรับการเพิ่มพูนความรูในเรื่องดังกลาว
อะไรบาง
มีการปฏิบัติตามแนวทางการใหบริการทาง
วิสัญญีวิทยา ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย
แหงประเทศไทย หรือไม มีอะไรเปนปญหา
อุปสรรค
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - S 3.2: Surgical Safety Checklist
Recommendation

Actual Practice

1. Sign In กอนที่จะเริ่มใหการระงับ
ความรูสึก มีการกระทําในสิ่งตอไปนี้
• ตรวจสอบวาผูปวยใหความยินยอม
• ผูปวยยืนยันชื่อ การผาตัด ตําแหนงที่จะ
ผา
• ตรวจสอบวามีการ mark site (ถาทําได)
• ตรวจสอบความปลอดภัยในการระงับ
ความรูสึก (anesthesia safety check)
• ตรวจสอบวามี pulse oxymeter ติดให
ผูปวยและใชการได
• ตรวจสอบความเสี่ยงของผูปวยในเรื่อง
การแพยา, difficult airway, โอกาสเสีย
เลือดมากกวา 1,000 ml และ
เตรียมพรอมรับปญหา
2. Tine Out กอนที่จะลงมีด มีการกระทํา
ในสิ่งตอไปนี้
• ศัลยแพทย พยาบาล วิสัญญี ออกปาก
ยืนยันชื่อผูปวย ตําแหนง หัตถการ การ
จัดทา
• ให antibiotic prophylaxis ใน 60 นาที
กอนลงมีด
• ติดภาพรังสีที่ตองใชระหวางผาตัด

-มีแนวทางชัดเจนหรือไม ครบถวนหรือไม
- มีแบบบันทึกการตรวจสอบหรือไม
-ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
-มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร ผลเปนอยางไร

Desired Practice

Action Plan

มีแนวทางชัดเจนหรือไม ครบถวนหรือไม
-มีแบบบันทึกการตรวจสอบหรือไม
-ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
-มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร ผลเปนอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
• คาดการณโอกาสเกิดเหตุวิกฤติใหเพื่อน
รวมทีมทราบ
-ศัลยแพทย: ขั้นตอนวิกฤติหรือไม
คาดหวัง, ระยะเวลาที่คาดวาจะใช,
ประมาณการสูญเสียเลือด
- วิสัญญี: critical resuscitation plan,
patient-specific concern
- พยาบาล: sterility indicator result,
เครื่องมือ, patient concern อื่นๆ
3. Sign Out กอนที่จะเก็บ surgical drape
ใหมีการกระทําในสิ่งตอไปนี้
• ศัลยแพทยทบทวนกับทั้งทีม
- หัตถการที่ไดกระทําไป
- เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางผาตัด
- แผนการดูแลหลังผาตัด
• วิสัญญีทบทวนกับทั้งทีม
- เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางผาตัด
- recovery plan
• พยาบาลบทวนกับทั้งทีม
- การนับเครื่องมือและผาซับเลือด
- การเขียนฉลากสิ่งสงตรวจและชื่อผูปวย
- เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางผาตัด
และ recovery plan

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

มีแนวทางชัดเจนหรือไม ครบถวนหรือไม
-มีแบบบันทึกการตรวจสอบหรือไม
-ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
-มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร ผลเปนอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - I 1: Hand Hygiene
Recommendation

Actual Practice

1. จัดใหมี alcohol-based handrubs ที่
เขาถึงไดงาย ณ จุดที่ใหบริการผูปวย
(point of patient care) ซึ่งผูปฏิบัติงาน
สามารถใชไดเมื่อตองการโดยไมตองออก
จากบริเวณที่ทํากิจกรรมการดูแลผูปวย
2. จัดใหมีน้ําสะอาดและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนสําหรับการลางมือซึ่ง
เขาถึงไดงาย

มี alcohol handrubs ที่เตียงผูปวยทุกราย
หรือนําเขาไปที่เตียงผูปวย/จุดใหบริการ
ผูปวยทุกครั้งที่ทํากิจกรรมดูแลผูปวย
หรือไม

3. ใหความรูแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ
ลางมือที่ถูกตอง

4. แสดงสื่อเตือนใจในที่ทํางานเพื่อกระตุน
ใหมีการลางมือ
5. สังเกตติดตามและวัดระดับการปฏิบัติ
และใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงาน

Desired Practice

Action Plan

มีอางลางมือ สบู น้ํายา กระดาษ/ผาเช็ดมือ/
ที่เปามือ ซึ่งเขาถึงไดงายในแตละหนวย
บริการหรือไม
มีการดูแลใหอุปกรณตางๆ พรอมใชงานอยู
ตลอดเวลาหรือไม
มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ใชหรือไม
มีการใหความรูแ กผูปฏิบัติงานอยางไร บอย
เพียงใด
วิธีการที่ใหความรูนั้นไดผลเพียงใด
มีการประเมินประสิทธิผลของการใหความรู
หรือไม ผลลัพธเปนอยางไร
มีการใชสื่อเตือนใจอะไรบาง
มีการประเมินประสิทธิผลของการใชสื่อ
เตือนใจอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
มีการสังเกตติดตามการปฏิบัติในเรื่องการ
ลางมืออยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
มีการสงขอมูลปอนกลับใหแกผูปฏิบัติงาน
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

อยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - I 2.1: CAUTI Prevention
Recommendation

Actual Practice

1. ใสคาสายสวนปสสาวะตอเมื่อจําเปน
เทานั้นหลังจากที่พิจารณาทางเลือกอื่นๆ
แลว, ประเมินความจําเปนที่จะตองใสสาย
สวนปสสาวะตอไปเปนระยะๆ และถอด
สายสวนปสสาวะออกเร็วที่สุด
2. เลือกประเภทของสายสวนปสสาวะที่
เหมาะสมกับผูปวย ใชขนาดเล็กที่สุดที่จะ
ใหปสสาวะไหลไดสะดวก
3. ผูใสสายสวนปสสาวะตองไดรับการ
ฝกอบรมและมีทักษะเพียงพอ, ลางมือให
สะอาดกอนใสสายสวน, ใช aseptic
technique ที่ถูกตอง, ทําความสะอาด
urethral meatus ดวย sterile normal
saline, ใชสารหลอลื่นที่เหมาะสมจาก
ภาชนะที่ออกแบบสําหรับใชครั้งเดียว
4. ดูแลระหวางคาสายสวนปสสาวะ
• ตอสายสวนปสสาวะกับ sterile closed
urinary drainage system, ตรึงสายสวน
ใหเหมาะสม
• รักษาระบบระบายปสสาวะใหเปนระบบ
ปด
• ลางมือและใสถุงมือสะอาดกอนที่จะสัมผัส

-มีแนวทางชัดเจนหรือไม
-มีระบบการประเมินความจําเปนอยางไร
-มีมาตรการอยางไรที่จะใหถอดสายสวน
ปสสาวะออกเร็วที่สุด
-มีการประเมินผลอยางไร ผลเปนอยางไร
-มีแนวทางในการเลือกสายชัดเจนหรือไม
-มีประเภทและขนาดของสายที่เหมาะสมพอ
ใหเลือกใชหรือไม
-ใครเปนผูใสสายสวน มีการฝกอบรม
อยางไร มีการประเมินทักษะของผูใสสาย
สวนอยางไร ผลเปนอยางไร
-มีแนวทางการใสสายสวนที่ base on
evidence ชัดเจนหรือไม
-มีการติดตาม/สังเกต การปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวหรือไม ผลเปนอยางไร
-มีแนวทางชัดเจนหรือไม
-มีใครเกี่ยวของในการดูแลระหวางคาสาย
สวน บุคคลเหลานี้ไดรับการฝกอบรม
อยางไร
-มีการจัดหาอุปกรณที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กําหนดไวเพียงพอหรือไม
-มีมาตรการอยางไร เพื่อปองกันการละเมิด

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

สายสวนปสสาวะ และลางมือหลังจาก
ถอดถุงมือ
• เก็บตัวอยางปสสาวะจากชองที่ออกแบบ
ไว (sampling port) โดยใช aseptic
technique
• จัดวางตําแหนงของถุงเก็บปสสาวะใหต่ํา
กวาระดับกระเพาะปสสาวะ โดยไมสัมผัส
กับพื้น
• ระบายปสสาวะออกจากถุงเก็บปสสาวะ
บอยพอที่จะใหปสสาวะไหลไดสะดวกและ
ไมไหลยอนกลับ โดยใชภาชนะสะอาดที่
แยกเฉพาะสําหรับผูปวยแตละรายและ
หลีกเลี่ยงอยาให urinary drainage tap
สัมผัสกับภาชนะที่ใชรับปสสาวะ
• ไมเติม antiseptic หรือ antimicrobial
solutions ในถุงเก็บปสสาวะ
• ไมเปลี่ยนสายสวนปสสาวะโดยไมจําเปน
หรือไมเปลี่ยนเปน routine
• ดูแล meatal hygiene ประจําวัน
• ไมควรทํา bladder irrigation
5. ฝกอบรมเจาหนาที่ในการใสสายสวน
ปสสาวะและการดูแล, ใหความรูแกผูปวย
และญาติเกี่ยวกับบทบาทในการปองกัน
การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ

แนวทางที่กําหนดไว
-มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร ผลเปนอยางไร
-ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด

Desired Practice

Action Plan

-มีการกําหนดเนื้อหาในการอบรมเจาหนาที่
อยางไร กําหนดกลุมเปาหมายที่ตองรับการ
อบรมอยางไร มีการฟนความรูหรือซักซอม
ความเขาใจกันบอยเพียงใด มีการประเมิน
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

สัมฤทธิผลของการฝกอบรมอยางไร
-ผูปวยและญาติไดรับความรูอะไรบาง
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - I 2.2: VAP Prevention
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

1. Wean ถอดอุปกรณและเครื่องชวย
หายใจออกจากผูปวยใหเร็วที่สุดตามขอ
บงชี้ทางคลินิกและ weaning protocol
ของโรงพยาบาล

มีการกําหนดขอบงชี้ทางคลินิกและ
weaning protocol ไวชัดเจนหรือไม
มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
หรือไม
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
มีการกําหนดขอตกลง/มาตรการ ใหมีการ
2. Hand hygiene
ปฏิบัติในประเด็นเหลานี้หรือไม
2.1 ลางมือดวยสบูและน้ําหรือ alcoholbased handrubs (ถาไมมีการปนเปอนที่ ผูปฏิบัติงานทุกคน รับทราบหรือไม
มีการละเมิดขอตกลง/มาตรการ ดังกลาว
เห็นชัด) ในกรณีตอไปนี้
• กอนและหลังสัมผัสกับผูปวยที่ใสทอชวย มากนอยเพียงใด อะไรเปนสาเหตุและ
ปองกันการละเมิดอยางไร?
หายใจหรือเจาะคอ
• กอนและหลังสัมผัสกับอุปกรณเครื่องชวย มีการติดตามประเมินผลอยางไร
หายใจซึ่งกําลังใชกับผูปวย ไมวาจะสวม ผลลัพธเปนอยางไร
ถุงมือหรือไมก็ตาม
• หลังจากสัมผัสกับเยื่อบุ, สารคัดหลั่งจาก
ทางเดินหายใจ, หรือวัตถุที่ปนเปอนสาร
คัดหลั่ง ไมวาจะใสถุงมือหรือไมก็ตาม
มีการกําหนดขอตกลง/มาตรการ ใหมีการ
2.2 เปลี่ยนถุงมือและลางมือ ในกรณี
ปฏิบัติในประเด็นเหลานี้หรือไม
ตอไปนี้
ผูปฏิบัติงานทุกคน รับทราบและปฏิบัติตาม
• ระหวางการสัมผัสผูปวยคนละราย
หรือไม
• หลังจากจับตองสารคัดหลั่งหรือวัตถุที่
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
ปนเปอนสารคัดหลั่งจากผูปวยรายหนึ่ง
และกอนที่จะไปสัมผัสผูปวยรายอื่น วัตถุ
หรือสิ่งแวดลอม
• ระหวางการสัมผัสกับตําแหนงของ
รางกายที่ปนเปอน และทางเดินหายใจ
หรืออุปกรณชวยหายใจในผูปวยราย
เดียวกัน
3. Aspiration Precautions
3.1 ปองกันการสําลักเนื่องจากการใสทอ
ชวยหายใจ
ก) ใช noninvasive positive-pressure
ventilation ผาน face mask เพื่อลด
ความจําเปนและระยะเวลาในการใสทอ
ชวยหายใจในผูปวยบางกลุม และใชเปน
สวนหนึ่งของ weaning process
ข) หลีกเลี่ยงการใสทอชวยหายใจซ้ํา
ค) กอนที่จะปลอยลมจาก cuff หรือถอดทอ
ชวยหายใจ ใหดูดเสมหะบริเวณเหนือ
cuff ออกใหหมด
ง) ระบาย circuit condensate กอนจัดทา
ผูปวย
จ) รักษาระดับความดันใน cuff ใหอยู
ระหวาง 20-30 cmH2O
3.2 ปองกันการสําลักเนื่องจากการให

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

มีการละเมิดขอตกลง/มาตรการ ดังกลาว
มากนอยเพียงใด อะไรเปนสาเหตุและ
ปองกันการละเมิดอยางไร?
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร

มีการกําหนดขั้นตอน / วิธีปฏิบัติในการ
เรื่องดังกลาวไวชัดเจนหรือไม
มีการปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนดทุกครั้ง
ที่ใสทอชวยหายใจ ผูปวยหรือไม
ขั้นตอนใดที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือ
ปฏิบัติไดยากที่สุด? แลวแกปญหา
อยางไร?
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

อาหารทางสายยาง
ก) ในผูปวยที่ใสเครื่องชวยหายใจและไมมี
ขอหามทางการแพทย ใหยกหัวเตียง
ผูปวยสูงทํามุม 30-45 องศา
ข) ตรวจสอบตําแหนงของสายยางใหอาหาร
และวัด gastric residual volumes กอน
ให tube feeding ถอดสายยางใหอาหาร
ออกใหเร็วที่สุด
4. Prevent Contamination
ก) ทําความสะอาดเครื่องมืออยางทั่วถึง
กอนที่จะนําเครื่องมือไปทําใหปราศจาก
เชื้อหรือทําลายเชื้อ (พิจารณาใช
enzymatic cleaner สําหรับเครื่องมือที่มี
lumen หรือผิวไมราบเรียบ)
ข) ถาเปนไปได ใชการนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา
กับเครื่องมือหรืออุปกรณที่สัมผัสกับเยื่อบุ
ของผูปวย กรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ
นั้นไวตอความรอนหรือความชื้น ใหใช
low-temperature sterilization methods
และ rinse ดวย sterile water
ค) เปลี่ยน ventilator circuits ตอเมื่อเห็น
ความสกปรกที่ชัดเจน (โดยทั่วไปไมควร
เปลี่ยนบอยกวาทุก 48 ชั่วโมง) และควร
เทหยดน้ําในทอทิ้งบอยๆ ใหเปน routine

มีการปฏิบัติตามขอ ก) และ ข) กอน Feed
อาหารทางสายยางใหกับผูปวยหรือไม
ผูปฏิบัติงานทุกคน รับทราบและปฏิบัติ
เชนเดียวกันหรือไม
เกิดอุบัติการณ ผูปวยสําลักเนื่องจากการให
อาหารทางสายยางบางหรือไม
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร

Desired Practice

Action Plan

ผูที่มีหนาที่ทําความสะอาดเครื่องมือ ไดรับ
การแนะนําเกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาด
แตละประเภท โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีรองมี
มุมที่ทําความสะอาดไดยาก เชน ขอตอ
เล็กๆ สายตอ หรือ ทอตางๆ หรือไม
มีแนวทางในการเลือกใช enzymatic
cleaner อยางไร
เครื่องมือหรืออุปกรณที่สัมผัสกับเยื่อบุของ
ผูปวยทําใหปราศจากเชื้ออยางไร

มีแนวทางในการเปลี่ยน ventilator circuits
ที่ชัดเจนหรือไม

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

ง) suction เทาที่จําเปน ใชวิธีปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม และ
เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาล,
แยกอุปกรณที่ใชดูดเสมหะและน้ําลายใน
ชองปากกับที่ใชดูดใน endotrachial tube
ออกจากกัน, ใช saline ตอเมื่อเสมหะ
เหนียวขน
5. Oral Care ลด colonization ของ dental
plaque โดยการแปรงฟนวันละ 2 ครั้ง,
ดูแลความชุมชื้นของเยื่อบุโดยใช
moisturizer ทุก 2-4 ชั่วโมง

มีการกําหนดลักษณะ/ประเภทของสาย
suction พรอมทั้งวิธีปฏิบัติในการ suction
ที่ใชรวมกันทั้ง รพ. หรือไม
ผูปฏิบัติงานทุกคน รับทราบและปฏิบัติ
เชนเดียวกันหรือไม

Desired Practice

Action Plan

มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวหรือไม
กรณีผูปวยที่ไมสามารถแปรงฟนได เชน
ผูปวยอุบัติเหตุ ที่แพทยมัดฟน มีการปฏิบัติ
อยางไร

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - I 2.3: Central line infection Prevention
Recommendation

Actual Practice

1. จัดทํา protocol ปองกัน central line
infection: กําหนดใหใช checklist, เสริม
พลังใหพยาบาลดูแลการปฏิบัติตาม
checklist, จัดรถซึ่งมีเครื่องมือทุกอยาง
พรอม, กําหนดใหพยาบาลเขาชวยในการ
ใส central line
2. สงเสริมใหมีการใช hand hygiene ที่
เหมาะสมเมื่อจะดูแล central line: กอน
และหลังการคลําตรงตําแหนงที่จะสอดใส
สาย, กอนและหลังการสอดใส เปลี่ยน
ซอม หรือปดแผล, เมื่อสงสัยวาจะมีการ
ปนเปอน, กอนและหลังการทํา invasive
procedures, ระหวางผูปวย, กอนใสและ
หลังถอดถุงมือ, หลังจากใชหองน้ํา
3. ใช maximal barrier precautions ใน
การเตรียมใส central line: สําหรับผูที่ทํา
หัตถการ ใหสวมหมวก, mask, เสื้อกาวน
ปราศจากเชื้อและถุงมือปราศจากเชื้อ
สําหรับผูปวยใหคลุมผาปราศจากเชื้อ
ตั้งแตศีรษะถึงปลายเทา โดยมีชองเปด
เล็กๆ ตรงตําแหนงที่จะสอดใส central
line

มีการกําหนดแนวทางในการใส central line
พรอมทั้งวิธีการในการตรวจสอบที่เรียบงาย
เชน checklist ตางๆ หรือไม
มีการจัดเตรียมและตรวจสอบรถอุปกรณ
เครื่องมือทุกอยางไวพรอมใช หรือไม

Desired Practice

Action Plan

มีการแนวทางในการกระตุน สงเสริมให
บุคลากร ลางมือ กอนที่จะใหการดูแลหรือ
ใส central line หรือไม
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร

ในการใส central line ทุกครั้ง มีการเตรียม
เครื่องมืออุปกรณตางๆ แบบ maximal
barrier precautions ทั้งสําหรับผูปวย
และผูทําถัตถการ หรือไม
มีการประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

4. ใช chlorhexidine 2% in 70%
isopropyl alcohol เช็ดผิวหนังบริเวณที่
จะสอดใส central line เปนเวลา 30
วินาทีและปลอยใหแหงสนิทกอนเจาะ
ผิวหนัง
5. เลือกตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับการ
สอดใส central line โดยพิจารณาความ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน,
พยายามหลีกเลี่ยง femoral catheter, .
ใหบันทึกเหตุผลที่เลือกตําแหนงนั้น, ใช
central venous catheter ที่มีจํานวน
ports หรือ lumens นอยที่สุด

ใชน้ํายาอะไรในการเช็ดผิวหนังบริเวณที่จะ
สอดใส central line

6. จัดทํา protocol ในการดูแล central
line: hand hygiene และ aseptic
technique, การใช sterile transparent
dressings หรือ sterile gauze เพื่อปด
ตําแหนงที่สอดใส และการเปลี่ยนเมื่อ
เปยกชื้นหรือเปอน, ไมใช topical
antibiotic ointments หรือ creams ตรง
ตําแหนงที่สอดใส, การตรวจสอบ
ประจําวัน, การเปลี่ยน IV set 72 ชั่วโมง
หลังจากเริ่มใช, การกําหนด port สําหรับ
parenteral nutrition เปนการเฉพาะถาใช

Desired Practice

Action Plan

มีการใหความรูแ ละฝกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
เทคนิคในการเลือกตําแหนงที่เหมาะสม
สําหรับการสอดใส central line โดยผูที่
ความชํานาญกวาหรือไม
ในการทํา central line ทุกครั้งมีการบันทึก
เหตุผลเกี่ยวกับตําแหนงที่เลือก และ
จํานวน central venous catheter ที่
เหมาะสม
มีการจัดทํา protocol ในการดูแล central
line ไวอยางชัดเจน และครอบคลุม
ประเด็นสําคัญตามที่กําหนดหรือไม
มีขอใดที่มักถูกละเมิด มีขอใดที่ปฏิบัติได
ยาก หรือไมสามารถปฏิบัติได เพราะสาเหตุ
อะไร แลวจะแกไขอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

multi-lumen catheter, การ cap
stopcock ที่ไมไดใช, การลดการปนเปอน
ตอ access port โดยการเช็ดดวยน้ํายา
ฆาเชื้อที่เหมาะสม, ไมเปลี่ยน central
line เปน routine เพียงเพื่อลดความเสี่ยง
ตอการติดเชื้อ, ถาการใสครั้งแรกทําแบบ
ฉุกเฉิน ใหเปลี่ยน central line ภายใน
48 ชั่วโมง, บันทึกผูทํา วันที่ เวลา ที่สอด
ใสและถอด catheter และการทํา
dressing ในแบบบันทึกมาตรฐาน
7. ทบทวนความจําเปนที่ตองมี central
line โดยทําเปนสวนหนึ่งของการตรวจ
เยี่ยมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบุจํานวน
วันที่ไดสอดใส central line มาแลวใน
ระหวางการตรวจเยี่ยมวาวันนี้เปนวันที่
เทาไร และถอดออกทันทีที่ไมมีความ
จําเปนตองใช
8. ใหความรูและฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อควบคุมและ
ปองกัน bloodstream infection
ครอบคลุมการเลือกตําแหนง, การสอดใส
, การประเมินตําแหนงที่สอดใส, ขอบงชี้
ที่ตองเปลี่ยน dressing, การบันทึก, การ
flush ที่เหมาะสม, การเปลี่ยน set, ขอ

มีการตรวจนับและรายงานใหทีมผูดูแล
ผูปวย ทุกวิชาชีพ ทราบเกี่ยวกับจํานวนวัน
ในการ สอดใส central line ในระหวางการ
round ผูปวยรวมกัน ทุกครั้ง หรือไม

Desired Practice

Action Plan

มีการจัดอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับควบคุมและปองกัน bloodstream
infection ในแตละขั้นตอนใหกับ
ผูปฏิบัติงาน หรือไม
มีการประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
บงชี้ในการถอดหรือเปลี่ยน catheter
9. ประเมินประสิทธิผลของ protocol ที่
ใชโดยวัดอัตราการเกิด central line
catheter-related bloodstream
infections, การปฏิบัติตาม protocol,
ติดตามตัววัดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น และใหขอมูลปอนกลับแกผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอัตราการติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

มีการติดตามตัวชี้วีดอะไรบางที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว
ผลลัพธเปนอยางไร
กรณีที่ผลลัพทไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด จะมีวืธีการดําเนินการตอไปอยางไร

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)

21

Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - M 1.1 Control of concentrated electrolyte Solutions
Recommendation
1. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการ
ใช KCl รวมทั้งสารละลาย electrolyte
เขมขนอื่นๆ
• Potassium phosphate solution
• Hypertonic saline (> 0.9% sodium
chloride solution)
• Magnesium sulfate solution (≥
50%)
• Sodium heparin >1,000 units/ml
• Concentrated morphine หรือ opiates
อื่นๆ ที่ใชเพื่อเตรียม intravenous,
spinal และ epidural infusions.
• ยาที่ใหทางหลอดเลือดอื่นๆ ซึ่งมีความ
เขมขนสูงกวาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือสูง
กวาที่โรงพยาบาลยอมรับวาเปนระดับ
ที่ปลอดภัยที่จะใหแกผูปวย
2. จัดทําแนวทางการใช (protocol) ที่เรียบ
งายและเหมาะสมครอบคลุม ใหปฏิบัติ
ตอ KCl เสมือนยาที่ตองควบคุม รวมทั้ง
การจํากัดการสั่งใช การจัดเก็บ และการ
บันทึก

Actual Practice
-

-

Desired Practice

Action Plan

มีนโยบายการควบคุมการใช KCL หรือ
สารละลาย electrolyte เขมขนอื่นๆ
อยางไร และอะไรบาง
มีการติดตามกํากับอยางไร

- มีการจัดทําแนวทางการควบคุมการใช
KCL หรือสารละลาย electrolyte เขมขน
อื่นๆที่ระบุไวหรือไม
-และมีความครอบคลุม การจํากัดการสั่งใช
การจัดเก็บ และการบันทึกหรือไม อยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

3. ลดการใชอัตราสวน (ratio) และรอยละใน
การระบุความเขมขนของยาในแนว
ทางการใช (protocols), เอกสารที่
เกี่ยวของ, การเขียนฉลาก ใหใชน้ําหนัก
ตอปริมาตรในการแสดงความเขมขน

- ในนโยบาย แนวทางการใช (protocols),
เอกสารที่เกี่ยวของ, การเขียนฉลาก มีการ
ระบุ ลดการใชอัตราสวน (ratio) และรอย
ละในการระบุความเขมขนของยาหรือไม
- ระบุใหใชน้ําหนักตอปริมาตรในการแสดง
ความเขมขนหรือไม
- มีการจัดซื้อเวชภัณฑที่พรอมให (readyto-administer) หรือพรอมใช (ready-touse) ที่ไมจําเปนตองเจือจางกอนใช หรือไม
- มีการเก็บสารละลาย electrolyte เขมขน
ไวที่หนวยดูแลผูปวยหรือไม
- มีการเก็บที่ไหนบาง

4. จัดซื้อเวชภัณฑที่พรอมให (ready-toadminister) หรือพรอมใช (ready-touse) ที่ไมจําเปนตองเจือจางกอนใช
5. ถาเปนไปได ไมควรเก็บสารละลาย
electrolyte เขมขนไวที่หนวยดูแลผูปวย
ควรเก็บไวที่บริเวณจัดเตรียมของเภสัช
กรรมซึ่งแยกไวเฉพาะหรือในพื้นที่ที่ถูก
ล็อค
6. ถาไมมีเภสัชกรหรือไมมีพื้นที่เตรียมยา
ของเภสัชกรรมเพื่อเก็บและจัดเตรียมสาร
สะลายเหลานี้ ใหผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม (แพทย พยาบาล ผูชวยเภสัช
กร) และไดรับการฝกอบรมเทานั้นเปนผู
จัดเตรียม
7. ถามีการเก็บหลอด KCl ไวในหนวยดูแล
ผูปวยในพื้นที่ที่แยกไวเฉพาะ จะตอง
เขียนฉลากติดแตละหลอดดวยสีสะทอน

Desired Practice

Action Plan

- เภสัชกรเปนผูเตรียมและจัดเก็บ
สารละลายเหลานี้หรือไม
- ถาไมใชเปนผูใ ดและเปนผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม (แพทย พยาบาล ผูชวยเภสัชกร)
และไดรับการฝกอบรมเทานั้นเปนผู
จัดเตรียมใชหรือไม ฝกอบรมดานไหนบาง
ประเมินผลอยางไร
- ถามีการเก็บหลอด KCl ไวในหนวยดูแล
ผูปวยในพื้นที่ที่แยกไวเฉพาะ เก็บไวหนวย
ไหน

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)

23

Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
แสงระบุวา “ตองผสมใหเจือจาง”

8. ถายังตองเก็บและจัดเตรียม
concentrated injectable medicine ที่
หนวยดูแลผูปวย จะตองลดความเสี่ยงใน
การใชเวชภัณฑดังกลาวโดย
• ปฏิบัติตาม multidisciplinary policies &
procedures เกี่ยวกับวิธีสั่งใช, จัดเก็บ,
เตรียม และใหสารละลายเขมขนอยาง
ปลอดภัย
• ใชนโยบายจัดซื้อที่ปลอดภัย
(purchasing for safety policies) เพื่อลด
สารละลายเขมขนที่มีการเขียนฉลากและ
การบรรจุในลักษณะที่ดูคลายคลึงกัน
• แยกการเก็บสารละลายเขมขนออกจาก
ยาอื่นๆ
• จํากัดการเขาถึงสารละลายเขมขนโดย
กําหนดใหผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม (จํานวนนอยคน) เทานั้นที่
เขาถึงได
• จํากัดจํานวนสารละลายเขมขนในหนวย
ดูแลผูปวยใหมีนอยที่สุดที่จําเปนสําหรับ
การรักษาผูปวย โดยใชขอมูลความถี่การ

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- มีการเขียนฉลากติดแตละหลอดดวยสี
สะทอนแสงระบุวา “ตองผสมใหเจือจาง
หรือไม
- ถายังตองเก็บและจัดเตรียม
concentrated inject able medicine ที่
หนวยดูแลผูปวย มีการจัดเตรียมและ
จัดเก็บอยางไร
- มีการกําหนดเปนแนวทางอยางไรบาง
โดยใคร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
ใหยาที่ตองการ และระยะเวลาที่สามารถ
ทดแทนยาที่ใชไปได
• ติดประทับคําเตือนที่ชัดเจนที่สารละลาย
เขมขนแตละหลอด
• จัดหาขอมูลทางคลินิกและขอมูลวิชาการ
ที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดเตรียมและการให
สารละลายเขมขนใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชไดงาย
• จัดใหมีเครื่องมือคํานวณขนาด (dose)
เชน dosage charts สําหรับผูปวยที่มี
น้ําหนักตัวตางๆ
• ฝกอบรมผูปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวของใน
การใชสารละลายเขมขนอยางปลอดภัย
9. หลังจากจัดเตรียม ใหมีการทวนสอบ
อยางอิสระโดยผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
และไดรับการฝกอบรมอีกคนหนึ่ง ควรมี
การจัดทํา checklist สําหรับใชในการ
ทวนสอบ ประกอบดวยการคํานวณความ
เขมขน, อัตราการให, สายที่ตอเชื่อม
10. ใหเขียนฉลากสารละลายที่จัดเตรียม
แลวดวยเครื่องหมายเตือนวา ใชอยาง
ระมัดระวัง กอนที่จะนําไปใหผูปว ย

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- หลังจากจัดเตรียม ใหมีการทวนสอบอยาง
อิสระอยางไร โดยใครและวิธีใด
- มีการจัดทํา checklist สําหรับใชในการ
ทวนสอบ หรือไม มีการทวนสอบประเด็น
ใดบาง
- การเขียนฉลากสารละลายที่จัดเตรียมแลว
เปนอยางไร
-มีการทําเครื่องหมายเตือนวา ใชอยาง
ระมัดระวัง กอนที่จะนําไปใหผูปว ย หรือไม
อยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- มีใช infusion pump ในการใหสารละลาย
ที่มีความเขมขนสูง หรือไม
- ถาไมมี infusion pump ไดใชอุปกรณอื่นที่
สามารถจํากัดปริมาณสารละลายในแตละ
ชวงเวลาได อยางไร
- มีการติดตามปริมาณสารละลายที่ผูปวย
ไดรับ อยางไร
-องคกรที่สนับสนุนการฝกอบรมของ
12. มีโครงสรางพื้นฐานขององคกรที่
สนับสนุนการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีปฏิบัติ
นโยบายและวิธีปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติที่ดี แนวทางปฏิบัติที่ดี อยางไร
และการใหประกาศนียบัตรรับรองเปน
รายป
13. คําสั่งการรักษาของแพทยจะตองระบุ
- ในคําสั่งการรักษาของแพทย ระบุอัตรา
อัตราการใหสารละลายดวย
การใหสารละลายดวยหรือไม
11. ใช infusion pump เพื่อใหสารละลายที่
มีความเขมขนสูง ถาไมมี infusion
pump ใหใชอุปกรณอื่นที่สามารถจํากัด
ปริมาณสารละลายในแตละชวงเวลาได
และใหมีการติดตามปริมาณสารละลายที่
ผูปวยไดรับบอยๆ
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - M 1.2: Improve the safety of High-Alert Drug
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

-มีวิธีการปองกันอันตรายในการใช HAD
1. วิธีการเพื่อปองกันอันตราย
ดานไหนบาง อยางไร ชัดเจนหรือไม
• จัดทําชุดคําสั่ง, preprinted order forms,
และ clinical pathways หรือ protocols
ซึ่งสะทอนวิธีการรักษาที่เปนมาตรฐาน
สําหรับผูปวยที่มีปญหา สภาวะของโรค
หรือความตองการที่คลายคลึงกัน
• ลดความหลากหลายโดยการกําหนด
มาตรฐานความเขมขนและขนาดยาใหมี
นอยที่สุดเทาที่จําเปน
• พิจารณาจัดตั้ง anticoagulation services
ซึ่งดําเนินการโดยพยาบาลหรือเภสัชกร
• จัดใหมีขอความเตือนใจและขอมูล
เกี่ยวกับวิธีการติดตามการใชยาที่
เหมาะสมอยูในชุดคําสั่ง, protocols, และ
flow sheets
• พิจารณาจัดทํา protocols สําหรับกลุม
ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ผูสูงอายุ
- มีวิธีการคนหาความผิดพลาด และการ
2. วิธีการเพื่อคนหาความผิดพลั้งและ
เฝาระวังในการใชยาอยางไร
อันตราย
• บรรจุขอความเตือนใจและขอมูลเกี่ยวกับ
parameter ที่เหมาะสมสําหรับการ
ติดตามการใชยาในชุดคําสั่ง, protocols,
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
และ flow sheet
• สรางความมั่นใจวาผูที่ตองการใชขอมูล
ผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการที่
สําคัญ สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
• นําแนวทาง double-checks โดยอิสระแก
กันไปใช เมื่อมีความเหมาะสม
3. วิธีการเพื่อบรรเทาอันตราย
• จัดทํา protocols อนุญาตใหมีการใชสาร
ตานฤทธิ์ (reversal agents) โดยไมตอง
รอแพทย
• สรางความมั่นใจวามี antidotes และสาร
ตานฤทธิ์ (reversal agents) พรอมใช
• มีแนวทางชวยชีวิต (rescue protocols)
การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช Anticoagulants
• จัดทํา anticoagulation flow sheet และ
คําสั่งใชยา เพื่อติดตามผูปวยจาก
โรงพยาบาลไปถึงบาน
• จัดใหมี anticoagulant clinic ใน setting
ของผูปวยในและผูปวยนอก
HEPARIN
• ใช weight-based heparin protocol
จํากัดใหมีไมเกิน 1-2 protocols
• ใชแบบฟอรมการสั่งใชที่พิมพลวงหนา

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- มีการจัดทํา แนวทางหรือ protocols เพื่อ
บรรเทาอันตรายอยางไรบาง

- มีนโยบายหรือแนวทางการใช
Anticoagulants หรือไม อยางไร

มีนโยบายหรือแนวทางการใช Heparin
หรือไม อยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

(preprinted order forms) หรือแนวทาง
การสั่งใชยา (ordering protocols)
• สรางความมั่นใจวาแนวทางการปรับ
ขนาด heparin ไดพิจารณาครอบคลุมถึง
การใช thrombolytics and GIIg/IIIa
inhibitors. ดวย สรางความมั่นใจวาไมมี
การให heparin ภายใน 6-12 ชั่วโมงกอน
หรือหลังการให LMWH
• ใชความเขมขนมาตรฐานใน OR, ER,
และ ICU
• แยกเวชภัณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ออกจากกันเวลาใชหรือจัดเก็บ
• จาย anticoagulant จากแผนกเภสัช
กรรมเทานั้น
• การเก็บไวที่หนวยดูแลผูปวย ใหใชขนาด
บรรจุ ความเขมขน และขนาดยาที่นอย
ที่สุด
มีนโยบายหรือแนวทางการใช Warfarin
WARFARIN
• ลดรายการยาที่มีหลายความแรงของยา หรือไม อยางไร
รับประทานใหเหลือนอยที่สุด
• จัดทําแนวทางการปรับขนาดยาที่เปน
มาตรฐานในการเริ่มใหยา, การใหยา
ตอเนื่อง, แนวทางการปรับขนาด
Vitamin K, การหยุดยาเพื่อการผาตัด
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

• ปรับปรุงการเขาถึงขอมูลผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการเพื่อปรับขนาดยา
• จัดใหมีหนวย anticoagulation กลางเพื่อ
ติดตามและจัดการปรับขนาดยา
• ในการติดตามผลการใชยา ควรไดผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง
หรือ monitor ที่ขางเตียง นําคา INR มา
plot เทียบกับขนาดยาบน run chart หรือ
control chart
• ใหความรูแกผูปว ยตามระดับ
ความสามารถในการรับรู เพื่อใหผูปวย
เขาใจวิธีการกินยา การติดตามผลการใช
ยาดวยตนเอง ยาและอาหารที่ควรเหลีก
เลี่ยง
• ใช medication reconciliation เพื่อ
ปรับปรุงการสื่อสารสงมอบขอมูลการใช
ยา และรวมกับผูปวยจัดทําบัญชียาที่
ผูปวยใชอยางถูกตอง
การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการ มีนโยบายหรือแนวทางการใช Narcotics
หรือไม อยางไร
ใช Narcotics
• จัดทําแนวทาง (protocol) ที่เปน
มาตรฐานสําหรับการใหยาแกปวด
• ใชวิธีการที่เหมาะสมในการติดตาม
ผลขางเคียงจาก narcotic และ opiate
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

• จัดใหมีแนวทาง (protocol) การให
naloxone และสารตานฤทธิ์ซึ่งสามารถให
ผูปวยไดโดยไมตองรอคําสั่งแพทย
• ปรึกษา pain specialist (อาจจะเปน
พยาบาล เภสัชกร แพทย ที่ไดรับการ
ฝกอบรม) ถาแพทยผูดูแลไมเชี่ยวชาญใน
เรื่องการควบคุมอาการปวด
• ใชวิธีการระงับอาการปวดและความกังวล
ที่ไมใชยาใหมากขึ้น
• หลังจากตั้งโปรแกรมการใหยาที่ infusion
pump แลว ใหมี independent doublecheck โดยเภสัชกรหรือพยาบาล
• ทํา independent double-check สําหรับ
PCA และ epidural narcotics
• ลดหรือขจัดการใชยาที่มีความแรงหลาย
ขนาดถาเปนไปได
• ใชแนวทาง (protocols) และคําสั่งใชยาที่
พิมพไวลวงหนาสําหรับ PCA, การใหยา
แกปวดหลังผาตัด, การให sedation
รวมทั้ง epidural, intrathecal pain
management
การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการ มีนโยบายหรือแนวทางการใช Insulin
หรือไม อยางไร
ใช Insulin
• กําหนดใหมี independent double-check
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Recommendation

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ยา, ขนาดยา, pump setting, วิธีการให
และ การระบุตัวผูปวยกอนที่จะมีการให
IV insulin
ใชคําสั่งการหยดยา insulin (infusion
order) ที่พิมพไวลวงหนา
แยกยาที่ชื่อพองมองคลายโดยการเขียน
ฉลาก เวลา และระยะหาง
จัดเตรียมสารละลายตางๆ ในแผนกเภสัช
กรรม และทําให IV-infusion insulin มี
มาตรฐานความเขมขนเดียวกัน
มอบใหผูปวยบริหารยา insulin ดวย
ตนเองถาสามารถทําได
ประสานเวลาที่ใหอาหารกับเวลาที่ให
insulin
ยกเลิกการใช sliding insulin dosage
scale แตถามีการใชอยู ใหทําเปน
มาตรฐานโดยการใชแนวทาง (protocol)
และคําสั่งที่พิมพไวลวงหนา หรือ
ชุดคําสั่งโดยคอมพิวเตอร
ใช diabetic management flow sheet
สรางความมั่นใจวามีการติดตามผลการ
ใชยาอยางเหมาะสมโดยการตรวจน้ําตาล
ในเลือดดวยวิธี rapid testing บอยขึ้น
เมื่อสั่งใช insulin ใหระบุหรืออางอิงถึง
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
มาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับการตรวจ
ทดสอบทางหองปฏิบัติการ และการ
ติดตามผลทางคลินิกที่ผูปวย
การปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช Sedatives
• เก็บสํารองและสั่งใช oral moderate
sedation ที่มีความแรงเพียงขนาดเดียว
เทานั้น
• จัดทําคําสั่งที่พิมพไวลวงหนาสําหรับการ
สั่ง narcotic และ sedative
• ติดตามผลของยาในเด็กทุกรายที่ไดรับ
chloral hydrate สําหรับ pre-operative
sedation ในระยะกอน ระหวาง และหลัง
ทําหัตถการ
• มีเครื่องมืออุปกรณชวยชีวิตที่เหมาะสม
กับอายุของผูปวย และสารแก ในทุก
หนวยงานที่มีการใหยา sedative และ
ระหวางการทําหัตถการซึ่งผูปวยไดรับ
sedation
• ใชแนวทางการปรับลดขนาดยาอัตโนมัติ
สําหรับ benzodiazopines, sedatives
และ hypnotics อื่น ในกลุมเปาหมาย
• ติดตามผูปวยเพื่อดูอาการแสดงของการ
กดการหายใจจากระดับ O2 saturation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

มีนโยบายหรือแนวทางการใช Sedatives
หรือไม อะไรบาง อยางไร
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

หรือ CO2 โดยใช pulse oximeter และ
capnographer
• บูรณาการเอกสารการใหยากับขอมูล
สัญญาณชีพของผูปวยเพื่อตรวจสอบ
แนวโนมที่สามารถคาดการณและปองกัน
ได
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - M 2.1: Look-Alike Sound-Alike Medication Names
Recommendation
1. ทบทวนยาชื่อพองมองคลาย (LASA) ที่มี
ใชในโรงพยาบาลเปนประจําทุกป, สราง
ความมั่นใจวาในการจัดซื้อยาใหม มีการ
พิจารณาเรื่องชื่อพองมองคลายและการ
ทดสอบกับผูใช และมีความตื่นตัววายาที่
มีชื่อการคาตัวหนึ่งนั้นอาจจะมีชื่อที่
แตกตางกันในประเทศตางๆ
2. นําแนวทางทางคลินิก (clinical protocol)
ตอไปนี้ไปปฏิบตั ิ
• ลดการใชคําสั่งการรักษาดวยวาจาและ
คําสั่งการรักษาทางโทรศัพท
• เนนความจําเปนที่จะตองอานฉลากอยาง
ระมัดระวังทุกครั้งที่หยิบยา และอานซ้ํา
กอนที่จะใหยา โดยไมวางใจกับการจดจํา
ภาพ ที่เก็บ หรือสิ่งที่ไมเจาะจงอื่นๆ
• เนนความจําเปนที่จะตองตรวจสอบ
เปาหมายของการใชยาในคําสั่งใชยา และ
ตรวจสอบการวินิจฉัยโรคที่เปนปจจุบัน
กับเปาหมายหรือขอบงชี้ในการใชยา
กอนที่จะใหยาอีกครั้งหนึ่ง
• ระบุทั้งชื่อสามัญและชื่อการคาในคําสั่งใช
ยาและฉลากยา โดยใหชื่อสามัญมีขนาด

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

-มีแนวทางการทบทวนอยางไร

มีการนําแนวทางทางคลินิก (clinical
protocol) ตอไปนี้ไปปฏิบัติหรือไม
• ลดการใชคําสั่งการรักษาดวยวาจาและ
คําสั่งการรักษาทางโทรศัพท
• เนนความจําเปนที่จะตองอานฉลากอยาง
ระมัดระวังทุกครั้งที่หยิบยา และอานซ้ํา
กอนที่จะใหยา โดยไมวางใจกับการจดจํา
ภาพ ที่เก็บ หรือสิ่งที่ไมเจาะจงอื่นๆ
• เนนความจําเปนที่จะตองตรวจสอบ
เปาหมายของการใชยาในคําสั่งใชยา และ
ตรวจสอบการวินิจฉัยโรคที่เปนปจจุบัน
กับเปาหมายหรือขอบงชี้ในการใชยา
กอนที่จะใหยาอีกครั้งหนึ่ง
•
ระบุทั้งชื่อสามัญและชื่อการคาใน
คําสั่งใชยาและฉลากยา โดยใหชื่อสามัญมี
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

ใหญกวาชื่อการคา
3. จัดทํากลยุทธเพื่อปองกันความสับสน
หรือการแปลความหมายผิดเนื่องจาก
คําสั่งใชยาที่เขียนไมชัดหรืออานไมออก
รวมทั้งระบุกรณีที่จะตองเขียนชื่อยาและ
ขนาดยาดวยตัวพิมพ กรณีที่จะตองระบุ
ความแตกตางของชื่อยาใหชัดเจน เชน
การใชตัวอักษรที่สูงกวาปกติ (tall man
letter)
4. จัดเก็บยาที่มีปญหาไวในสถานที่ที่แยก
เฉพาะหรือจัดเก็บโดยไมเรียงลําดับ
ตัวอักษร เชน โดยหมายเลขกลอง บนชั้น
หรือในเครื่องจายยาอัตโนมัติ
5. ใชเทคนิค เชน ตัวหนาหรือสีที่แตกตาง
เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับการใชชื่อยา
บนฉลาก กลองและชั้นเก็บ หนาจอ
คอมพิวเตอร เครื่องจายยาอัตโนมัติ และ
MAR (Medication Administration
Record)
6. จัดทํากลยุทธเพื่อใหผูปวยและผูดูแลมี
สวนรวมในการลดความเสี่ยงโดย
• ใหขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรแกผูปวย
และผูดูแลเกี่ยวกับขอบงชี้ในการใชยา
ชื่อสามัญและชื่อการคา ผลขางเคียงที่

ขนาดใหญกวาชื่อการคา
-มีการจัดทํากลยุทธเพื่อปองกันความสับสน
หรือการแปลความหมายผิดหรือไมอยางไร

Desired Practice

Action Plan

-แนวทางการจัดเก็บยาที่มีปญหา อยางไร

- มีการจัดทําเทคนิคเพื่อปองกันความ
สับสนหรือการแปลความหมายผิดหรือไม
อยาง

- มีการใหผูปวยและผูดูแลมีสวนรวม
อยางไรในการใชยา
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

อาจเกิดขึ้นได
• หากลยุทธเพื่อชวยผูปวยที่มีปญหาเรื่อง
สายตา ภาษา และผูปวยที่มีขอจํากัดใน
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
• ใหเภสัชกรทบทวนรวมกับผูปวยเพื่อ
ยืนยันขอบงชี้ รูปลักษณที่คาดหวังของยา
ที่จายใหแกผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
มีการจายยาที่รูวามีปญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ชื่อ
7. สรางความมั่นใจวากระบวนการจัดการ - มีการประเมินความรู ทักษะของ
เกี่ยวกับยาในทุกขั้นตอนไดรับการปฏิบัติ ผูเ กี่ยวของในการใชยาหรือไม อยางไร
โดยผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความรู
ความสามารถ, จัดใหมีการใหความรู
เกี่ยวกับยาที่มี่ชื่อพองมองคลายใน
หลักสูตรการศึกษา การปฐมนิเทศ และ
การศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ
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Gap Analysis – M 3: Assuring Medication Accuracy at Transition in Care
(Medication Reconciliation)
Recommendation

Actual Practice

1. สรางระบบที่เปนมาตรฐานในการ
รวบรวมและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับยาที่
ผูปวยแตละรายกําลังใชอยู และสงมอบ
บัญชีรายการใหกับผูที่ใหการดูแลคน
ตอไป เมื่อมีการเปลี่ยนจุดใหบริการ (การ
รับไวนอนโรงพยาบาล, การยาย/สงตอ,
การจําหนาย, การมาติดตามตรวจที่
OPD) ขอมูลที่ควรรวบรวมประกอบดวย
• ยา วิตามิน อาหารเสริม อาหารที่อาจมี
อันตรกิริยากับยา สมุนไพร ที่แพทยสั่ง
และที่ผูปวยซื้อเอง
• ขนาด ความถี่ วิธีใช และเวลาที่ไดรับยา
ครั้งสุดทาย ตรวจสอบการไดรับยาที่
บานเทียบกับที่แพทยสั่งถาเปนไปได
• แหลงที่รับยาของผูปวย ถาเปนไปไดให
ตรวจสอบขอมูลยาที่ผูปวยไดรับที่บาน
กับผูใหบริการปฐมภูมิหรือเภสัชกรชุมชน
2. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กําหนดในเรื่อง
ตอไปนี้
• แสดงบัญชีรายการยาที่เปนปจจุบันของ
ผูปวยในตําแหนงที่แนนอนและเห็นไดชัด

-มีระบบที่เปนมาตรฐานในการรวบรวมและ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับยาที่ผูปวยแตละราย
กําลังใชอยู หรือไม แนวทางเปนอยางไร
-มีการสงมอบบัญชีรายการใหกับผูที่ใหการ
ดูแลคนตอไป เมื่อมีการเปลี่ยนจุดใหบริการ
(การรับไวนอนโรงพยาบาล, การยาย/สงตอ
, การจําหนาย, การมาติดตามตรวจที่
OPD)

Desired Practice

Action Plan

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม
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Recommendation
•

•

•

•

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

(เชน ในเวชระเบียนผูปวย) เพื่อแพทยผู
สั่งใชยาจะสามารถใชไดงาน
ใชบัญชีรายการยาที่ผูปวยไดรับที่บาน
เปนจุดอางอิงเมื่อจะสั่งยาที่หองตรวจโรค
หองฉุกเฉิน หรือเมื่อรับไวเปนผูปวยใน
เปรียบเทียบบัญชีรายการยาของผูปวย
กับยาที่แพทยสั่ง (reconciliation) เพื่อดู
วามีการละเลย การสั่งซ้ํา หรือความไม
สอดคลองระหวางยาของผูปวยกับสภาวะ
ทางคลินิก ความคลาดเคลื่อนในขนาดยา
และโอกาสเกิดอันตรกิริยา ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว (เชน ภายใน 24
ชั่วโมงหลังจากรับไวนอนโรงพยาบาล
หรือสั้นกวานั้นสําหรับยาที่มีความเสี่ยง
สูง มีโอกาสเกิดความแตกตางในขนาดยา
ที่มีผลรุนแรง และ/หรือ เวลาที่จะใหยา
ครั้งตอไป)
กระบวนการปรับปรุงบัญชีรายการยาเมื่อ
มีคําสั่งใชยาใหม เพื่อสะทอนยาที่ผูปวย
กําลังไดรับทั้งหมด รวมทั้งยาที่ผูปวย
นํามาจากบาน
กระบวนการที่สรางความมั่นใจวามีการ
ปรับปรุงบัญชีรายการยาของผูปวยเมื่อ
จําหนาย แสดงถึงรายการยาทั้งหมดที่
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ผูปวยจะตองใชหลังจากจําหนาย ซึ่งมีทั้ง
ยาที่แพทยสั่งใหม และยาเดิมที่ผูปวยเคย
ไดรับเมื่ออยูที่บานที่แพทยสั่งใชตอ
บัญชีรายการนี้ควรสื่อสารใหผูที่จะใหการ
ดูแลตอเนื่อง และใหผูปวยเปนสวนหนึ่ง
ของการใหคําแนะนําเมื่อจําหนาย ผูปวย
ควรทิ้งยาที่แพทยไมสั่งใชอีกตอไป
• การมอบหมายบทบาทและความ
รับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ของ
medication reconciliation ใหแกผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ภายใตบริบทของ
ความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งอาจจะไดแก
ผูใหบริการปฐมภูมิ แพทย พยาบาล
เภสัชกร และคลินิเชี่ยนอื่นๆ
• การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของและขอคํา
ปรีกษาจากเภสัชกรในขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการ reconciliation
-มีการปฐมนิเทศ หรืออบรมเรื่องนี้อยางไร
3. นําการฝกอบรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
medication reconciliation เขาบรรจุใน
หลักสูตรการศึกษา การปฐมนิเทศ และ
การศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ
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Gap Analysis - M4: Blood Safety
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

1. นํานโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการบริการ มีนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการบริการ
โลหิต (National Blood Policy) ไปสูการ โลหิตเรื่องอะไร ที่นํามาไปสูการปฏิบัติได
ปฏิบัติ
และมีเรื่องอะไรที่ไมสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติได สาเหตุเพราะอะไร มีแผนที่จะ
ดําเนินการตอไปอยางไรใหปฏิบัติได
ครอบคลุมตามนโยบายที่กําหนด
2. รับโลหิตเฉพาะจากผูบริจาคซึ่งมีความ
มีการกําหนดเกณฑ ในการคัดกรองผู
เสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา
บริจาคโลหิต ที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
ต่ํา หรือไม
ใชวิธีอะไร ในการตรวจตัวอยางโลหิตทาง
3. ตัวอยางโลหิตบริจาคทุกยูนิตจะตอง
ไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการตาม
หองปฏิบัติการ เพื่อคนหารองรอยการติด
มาตรฐานตามนโยบายระดับชาติเพื่อหา เชื้อ และโรคที่กําหนดใหคนหามีอะไรบาง
รองรอยการติดเชื้อ ไดแก ซิฟลิส ไวรัส
มีกระบวนการทดสอบหมูโลหิตและตรวจหา
ตับอักเสบบี (HbsAg) ไวรัสตับอักเสบซี แอนตี้บอดี้ตอเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติกอนที่
(anti-HCV) ไวรัสเอดส (anti-HIV1/2 และ จะนําเลือดไปใหแกผูปวย หรือไม
HIV antigen) อยางนอยดวยวิธี EIA,
ไดรับการทดสอบหมูโลหิตและตรวจหา
แอนตี้บอดี้ตอเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ
กอนที่จะนําเลือดไปใหแกผูปวยเพื่อ
ปองกัน serious haemolytic transfusion
reactions
4. เพื่อใหมั่นใจวาจะไดรับประโยชนสูงสุด มีการแยกโลหิตออกเปนสวนประกอบตางๆ
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Recommendation

Actual Practice

จากโลหิตที่ไดรับบริจาค ควรแยกโลหิต
ออกเปนสวนประกอบตางๆ วิธีใชเตรียม
จะตองแนใจวามีทั้งคุณภาพและความ
ปลอดภัย
5. มีการใชโลหิตและทางเลือกอื่นๆ อยาง
เหมาะสม เพื่อลดการใชโลหิตที่ไมจําเปน
6. การใหเลือดแกผูปวยอยางปลอดภัย
(safe transfusion practice)

หรือไม
มีวิธีการอยางไร ที่ทําใหมั่นใจวาการโลหิต
ออกเปนสวนประกอบตางๆ นั้นมีคุณภาพ
และปลอดภัย
นอกจากการใชโลหิตแลว มีการใช
อะไรบางแทนการใชโลหิต
มีการกําหนดวิธีปฏิบัติแตละขั้นตอนใน
การใหเลือดแกผูปวยหรือไม
ทุกคน ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
หรือไม
ขั้นตอนใดที่มักถูกละเลย และมีโอกาสเกิด
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุด มีการวาง
แนวทางในการปองกัน/เฝาระวังไวอยางไร
บาง
มีการติดตามประเมินผลอยางไร
มีการควบคุมคุณภาพในแตละขั้นตอนของ
การดําเนินงานอยางไร ใครเปนกํากับดูแล
ใหมีการควบคุมกระบวนการดังกลาว
ผลลัพทเปนอยางไร

7. มีระบบคุณภาพและการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการ
เกี่ยวกับการบริการโลหิตทุกขั้นตอน
ตั้งแตการคัดเลือกผูบริจาคไปจนถึงการ
ติดตามผลจากผูรับโลหิต
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Gap Analysis - P 1: Patients Identification
Recommendation

Actual Practice

1. เนนความรับผิดชอบของผูใหบริการใน
การตรวจสอบ identity ของผูปวยวา
ถูกตองตรงกับบุคคลที่จะใหการดูแลตาม
แผน (เชน ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ สิ่งสงตรวจ หัตถการ)
กอนที่จะใหการดูแล
2. สงเสริมใหมีการใชตัวบงชี้อยางนอย 2
ตัว (เชน ชื่อและวันเกิด) เพื่อยืนยันตัว
บุคคลเมื่อแรกรับหรือเมื่อสงตอไปยัง
โรงพยาบาลอื่น และกอนที่จะใหการดูแล
ไมควรใชหมายเลขเตียงหรือหองเปนตัว
บงชี้
3. กําหนดใหวิธีการบงชี้ผูปวยเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร เชน ใชปาย
ขอมือสีขาวซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานที่
สามารถเขียนขอมูลเฉพาะลงไปได หรือ
ใช biometric technology
4. จัดใหมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการบงชี้
ผูปวยซึ่งไมมีตัวบงชี้และเพื่อแยกแยะ
ผูปวยที่มีชื่อซ้ํากัน รวมทั้งแนวทางการ
บงชี้ผูปวยที่ไมรูสึกตัวหรือสับสนที่ไมใช
การซักถาม

มีวิธีการอยางไรในการสงเสริม และกํากับ
ใหผูปฏิบัติงาน ทุกคน ทุกหนวยงาน ให
ความสําคัญเรื่อง การตรวจสอบ identity
ของผูปวย ในทุกขั้นตอนของการใหบริการ

Desired Practice

Action Plan

มีการใชตัวบงชี้อะไรบาง ที่ใชสําหรับการ
ยืนยันตัวบุคคล ตลอดเวลาที่ผูปวยอยูใน
ความดูแล จนถึงสงตอไป รพ.อื่น
มีการใชตัวบงชี้ ที่กําหนดทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติกับผูปวยในเรื่องที่สําคัญๆ หรือไม
ในโรงพยาบาลมีวิธีในการบงชี้ผูปวยกี่วิธี
อะไรบาง กรณีที่มีมากกวา 1 วิธี ทํา
อยางไร หรือ เปนไปไดหรือไม ที่จะทําให
วิธีการบงชี้ผูปวยเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
โรงพยาบาล
มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการบงชี้ผูปวยซึ่งไมมี
ตัวบงชี้ หรือไม
มีการปฏิบัติอยางไร กรณีผูปวยที่มีชื่อซ้ํา
กัน ผูปว ยที่ไมรูสึกตัวหรือสับสน
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

5. สงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในทุกขั้นของ
ของกระบวนการบงชี้ผูปวย

มีวิธีการอยางไร ที่จะสงเสริมใหผูปวยมีสวน
รวมในทุกขั้นของของกระบวนการบงชี้
ผูปวย ได
6. สงเสริมใหมีการเขียนฉลากที่ภาชนะ
ปจจุบัน มีการเขียนฉลากที่ภาชนะสําหรับ
สําหรับใสเลือดและสิ่งสงตรวจอื่นๆ ตอ
ใสเลือดและสิ่งสงตรวจอื่นๆ อยางไร ทํา
หนาผูปวย
อยางไร ที่จะ มีการเขียนขอมูลดังกลาว
ตอหนาผูปวย
มีวิธีปฏิบัติอยางไรในการ identity สิ่งสง
7. จัดใหมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการรักษา
ตรวจของผูปวยตลอดในทุกขั้นตอน
identity สิ่งสงตรวจของผูปวยตลอด
ขั้นตอนใด ที่พบวามักมีความคลาดเคลื่อน
กระบวนการตรวจวิเคราะหตั้งแต preเกิดขึ้นมากที่สุด และมีวิธีในการดําเนินการ
analytical, analytical และ postปองกันอยางไร
analytical process
8. จัดใหมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการสอบถาม มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ในการสอบถาม หรือ
เมื่อผลการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือ สืบคนขอมูลผูปวย เมื่อพบวาผลการตรวจ
ตางๆ ไมสอดคลองกับประวัติหรือ Clinical
การตรวจอื่นๆ ไมสอดคลองกับประวัติ
ของผูปวย
หรือสภาวะทางคลินิกของผูปวย
9. จัดใหมีการตรวจสอบซ้ําและทบทวนเพื่อ มีระบบการตรวจสอบซ้ําและทบทวนเพื่อ
ปองกันการบันทึกขอมูลซ้ําอัตโนมัติโดย ปองกันการบันทึกขอมูลซ้ําอัตโนมัติโดย
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร หรือไม
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Gap Analysis - P 2.1: Effective Communication –SBAR
Recommendation

Actual Practice

1. ใชรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับแพทย เชน direct
page, สํานักงาน/หองทํางาน, โทรศัพท
บาน, โทรศัพทมือถือ โดยไมควรรอนาน
กวา 5 นาทีสําหรับความพยายามในการ
ติดตอใหม ใหใชวิธีการทุกวิธีกอนที่จะ
สรุปวาไมสามารถติดตอแพทยได
2. กอนที่จะโทรศัพทรายงานแพทย ให
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
• ถามตัวเองวาไดเห็นและประเมินผูปวย
รายนี้ดวยตนเองหรือไม
• ทบทวนวาไดมีการพูดคุยเกี่ยวกับ
สถานการณของผูปวยรายนี้กับพยาบาล
ที่มีความรูมากกวาหรือไม
• ทบทวนเวชระเบียนเพื่อพิจารณาวาควร
รายงานแพทยทานใด
• รับรูการวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว
• ถามตัวเองวาไดอานบันทึกความกาวหนา
ที่แพทยและพยาบาลเวรที่แลวไดบันทึก
ไวหรือยัง
• เตรียมสิ่งตอไปนี้ใหพรอมในขณะรายงาน
แพทย

ในการติดตอสื่อสารกับแพทยในปจจุบัน มีกี่
วิธีที่ยอมรับรวมกันทั้งสองฝาย คือผูติดตอ
และแพทย
วิธีไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธีไหนที่มีประสิทธิภาพต่ําที่สุด และ
ปจจุบันยังมีการใชอยูหรือไม

Desired Practice

Action Plan

มีการขั้นตอนในการทบทวนและจัดเตรียม
ขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับผูปวย อยางไร
เพื่อใหขอมูลนั้นครบถวน และถูกตอง
มีขอมูลอะไรบางที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองรู
กอนที่จะโทรศัพทรายงานแพทย
ขอมูลสําคัญอะไร ที่มักพบวาไมสามาถ
จัดหาหรือเตรียมใหพรอมได เนื่องจากไมได
มีการบันทึกไวเวชระเบียน
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Recommendation
- เวชระเบียนผูปวย
- บัญชีรายการยาและสารน้ําที่ผูปวย
กําลังไดรับ การแพยา การตรวจ
ทดสอบทางหองปฏิบัติการ
- สัญญาณชีพลาสุด
- รายงานผลการตรวจทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ วันและเวลาที่ทําการ
ตรวจทดสอบ และผลการตรวจทดสอบ
ครั้งที่แลวเพื่อการเปรียบเทียบ
- Code status
3. ในการรายงานแพทย ใหใช SBAR
(S) Situation: สถานการณที่ทําใหตอง
รายงาน
• ระบุตัวผูรายงาน หนวยงาน ชื่อผูปวย
หมายเลขหอง
• ระบุปญหาสั้นๆ เวลาที่เกิด ความรุนแรง
(B) Background: ขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับ
สถานการณ
• การวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว
• บัญชีรายการยา สารน้ําที่ไดรับ การแพ
ยา การตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ
• สัญญาณชีพลาสุด
• ผลการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ
วันเวลาที่ทําการทดสอบ และผลการ

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

มีการใช SBAR แนวทางในการรายงาน
แพทย หรือไม
กรณีที่มีการใช SBAR พบปญหาอุปสรรค
อะไรบางหรือไม และจะดําเนินการแกไข
ปญหานั้นอยางไร (ถามี)

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ตรวจทดสอบครั้งที่แลวเพื่อการ
เปรียบเทียบ
• ขอูลทางคลินิกอื่นๆ
• Code status
(A) Assessment: การประเมินสถานการณ
ของพยาบาล
(R) Recommendation: ขอแนะนําหรือ
ความตองการของพยาบาล เชน
• ตองการใหทราบวาผูปวยไดรับการรับไว
แลว
• การยายผูปวยไปอยูหนวยดูแลวิกฤติ
• ผูปวยควรไดรับการดูแลจากแพทยโดย
ดวน
• การเปลี่ยนแปลงคําสั่งการรักษา
4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาวะของ
ผูปวยและการรายงานแพทย

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - P 2.2: Communication During Patient Care Handovers
Recommendation

Actual Practice

1. นําแนวทางที่เปนมาตรฐานในการสื่อสาร
สงมอบขอมูลผูปวย ระหวางผูปฏิบัติงาน
ในการเปลี่ยนเวร และระหวางหนวยงาน
ไปสูการปฏิบัติ องคประกอบที่แนะนํา
ไดแก
• ใช SBAR (Situation, Background,
Assessment, Recommendation)
• จัดสรรเวลาใหเพียงพอสําหรับการสื่อสาร
ขอมูลสําคัญและสําหรับการถามตอบโดย
ไมมีการขัดจังหวะ รวมทั้งการทวนซ้ํา
(repeat-back) และอานซ้ํา (read-back)
ในการสื่อสารสงมอบขอมูล
• การใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะของผูปวย,
ยาที่ไดรับ, แผนการรักษา,advance
directives, และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
• จํากัดการแลกเปลี่ยนขอมูลเฉพาะที่
จําเปนสําหรับการดูแลผูปวยที่ปลอดภัย
2. สรางความมั่นใจวา เมื่อผูปวยไดรับการ
จําหนายออกจากโรงพยาบาล ผูปวยและ
ผูใหบริการสุขภาพที่จะใหการดูแลตอ
ไดรับขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการ
วินิจฉัยโรคเมื่อจําหนาย แผนการรักษา

มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวอยางไร
มีประเด็นใดที่ไดทําไดงาย มีประเด็นใดที่
ยังเปนปญหา ประเด็นที่เปนปญหา ไดมี
การนํามาทบทวนรวมกันเพื่อแกไขปรับปรุง
หรือไม
มีการประเมินผลอยางไร
ผลลัพธเปนอยางไร

Desired Practice

Action Plan

มีระบบในการสงตอขอมูลสําคัญของผูปวย
ไปยังสถานบริการสุขภาพอื่นอยางไร
มีการกําหนดหรือไมวาขอมูลอะไรบางที่ถือ
วาเปนขอมูลสําคัญ
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติจาก
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
ยาที่ใช และผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ
3. บรรจุการฝกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารสง
มอบขอมูลที่ไดผลในหลักสูตรการศึกษา
และการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบ
วิชาชีพ
4. สงเสริมใหมีการสื่อสารระหวางองคกรที่
ใหการดูแลผูปวยรายเดียวกันใน
ขณะเดียวกัน (เชน การรักษาแผน
ปจจุบันกับการรักษาทางเลือก)

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

สถานบริการที่รับการสงตอหรือไมวามี
โอกาสพัฒนาในเรื่องอะไรบาง
ในการอบรมหลักสูตรตางๆ หรือการ
ปฐมนิเทศบุคลากร มีการบรรจุเรื่องการ
สื่อสาร สงมอบขอมูลผูรับบริการหรือไม
ในการดูแลผูปวยรวมกัน มีชองทาง
อะไรบางที่ทีมใชสื่อสาร และชองทางใด
เปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
มีการสงเสริมใหมีการสื่อสารกันภายในทีม
ระหวางทีมอยางไร ใหประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - P 2.3: Communicating Critical Test Results
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

1. ใชวิธีการที่เปนมาตรฐานเพื่อสื่อสาร มีแนวทางการสื่อสารผลการตรวจทดสอบที่
มีคา วิกฤติ อยางไร เปนไปตาม
ผลการตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติ
มาตรฐานหรือไม
ก) ระบุตัวผูมีหนาที่รับผิดชอบในการสง
มอบและรับผลการตรวจทดสอบที่มีคา
วิกฤติ ผูที่มีหนาที่หลักในการรับและ
ติดตามผลคือแพทยผูสั่งตรวจ การ
รายงานผลควรรายงานตรงตอแพทยที่
สามารถลงมือแกปญหาผูปวยไดในทันที
ข) ระบุตัวบุคคลที่จะไดรับผลการตรวจ
ทดสอบที่มีคาวิกฤติแทนเมื่อแพทยผูสั่ง
ตรวจไมอยู มีวิธีการที่จะระบุแพทย
เจาของไขและแพทยที่จะดูแลแทนตั้งแต
รับผูปวยไว ใหศูนยโทรศัพทของ
โรงพยาบาลเปนศูนยกลางขอมูลแพทย
ผูดูแลแทนและการรายงาน
ค) กําหนดวาการตรวจทดสอบและคาวิกฤติ
ในระดับใดที่จะตองมีการรายงานโดย
ทันทีและเปนที่เชื่อถือได โดยจัดทําบัญชี
รายการการตรวจทดสอบและคาวิกฤติที่มี
ความสําคัญสูงจํานวนเทาที่จําเปน
ง) ระบุระยะเวลาที่จะตองรายงานผลการ
ตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติแกแพทยผูสั่ง
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ตรวจอยางเหมาะสมกับความเรงดวนที่
จะตองแกปญหาผูปวย (เชน ภายใน 1
ชั่วโมง, ภายในเวร), ขอบงชี้ที่จะตอง
รายงาน, วิธีการติดตาม, แนวทางปฏิบัติ
หากไมสามารถติดตอแพทยผูสั่งหรือ
แพทยที่จะดูแลแทนที่กําหนดไวแตแรก
จ) กําหนดวิธีการรายงานแพทยผูสั่งตรวจ
โดยใชเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับแตละสถานการณ เชน ใช active
“push” system สําหรับผลการตรวจ
ทดสอบที่ตองมีการแกไขปญหาใหผปู วย
ทันที สรางความมั่นใจวาจะรับรูการ
รับทราบผลของแพทยผูที่สามารถลงมือ
ปฏิบัติการแกไขปญหาใหผูปวย
ฉ) กําหนดนโยบายการสื่อสารรวมให
เปนไปในแนวทางเดียวกับสําหรับการ
ตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉยโรคทุก
ประเภท สงเสริมความรับผิดชอบรวมกัน
และการทํางานเปนทีมระหวางสาขา
ตางๆ กําหนดชุดขอมูลขั้นต่ําที่จะตอง
รายงาน
- มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในดานตอไปนี้
2. ออกแบบระบบที่มีความนาเชื่อถือ
หรือไม
วางใจได
ก) ออกแบบระบบใหมีการระบุตัวแพทยผู ก) ใหมีการระบุตัวแพทยผูสั่งและวิธีการที่
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)

51

Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
สั่งและวิธีการที่จะติดตอกลับ ในขณะที่
แพทยสั่งตรวจทดสอบ
ข) ออกแบบระบบใหมั่นใจวาคําสั่งตรวจ
ทดสอบมีขอมูลทางคลินิกเพียงพอที่จะ
แปลผลการตรวจทดสอบ
ค) สรางระบบติดตามเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วามีการรายงานผลในเวลาที่เหมาะสม
และนาเชื่อถือ
ง) สรางระบบติดตามวาเพื่อรับรูวาผูปวย
ไดรับการแกไขปญหาในเวลาที่เหมาะสม
3. ระบบสนับสนุนและบํารุงรักษา
ก) จัดใหมีการปฐมนิเทศและการศึกษา
ตอเนื่องเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารผลการ
ตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติ
ข) มีการติดตามกํากับประสิทธิผลของระบบ
ที่เกี่ยวของ (เชน อัตราความลมเหลวของ
การสื่อสาร, การทดสอบระบบโทรศัพท,
เวลาการตอบสนอง) และนําไปปรับปรุง
ตามความเหมาะสม

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

จะติดตอกลับ ในการสั่งตรวจทดสอบ
ข) มีขอมูลทางคลินิกเพียงพอที่จะแปลผล
การตรวจทดสอบ
ค) การติดตามเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามี
การรายงานผลในเวลาที่เหมาะสมและ
นาเชื่อถือ
ง) การติดตามวาผูปวยไดรับการแกไข
ปญหาในเวลาที่เหมาะสม

- มีแนวทางการเรียนรูและฝกอบรมอยางไร
ในดาน
ก) วิธีการสื่อสารผลการตรวจทดสอบที่มี
คาวิกฤติ
ข) มีการติดตามกํากับประสิทธิผลของระบบ
ที่เกี่ยวของ
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Gap Analysis - P 2.4: Verbal or Telephone Order/ Communication
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

1. ผูรับขอมูลจดบันทึกคําสั่งหรือผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติที่สมบูรณในเวช
ระเบียนหรือคอมพิวเตอร

- มีแนวทางปฏิบัติในการจดบันทึกคําสั่ง
หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติที่
สมบูรณในเวชระเบียนหรือคอมพิวเตอร
อยางไร โดยใคร
2. ผูรับขอมูลอานทวนกลับ (read back)
- มีแนวทางการทวนกลับ (read back)
คําสั่งหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ คําสั่งหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
หรือไม อยางไร
3. ผูรับขอมูลรับการยืนยันจากผูที่สั่งการ
- มีแนวทางการยืนยันจากผูที่สั่งการรักษา
หรือผูรายงานผลการตรวจทาง
รักษาหรือผูรายงานผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการ อยางไร
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Gap Analysis - P 2.5: Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Dose Designation
Recommendation
1. องคกรจัดทําบัญชีคํายอ ชื่อยอ
สัญญลักษณ และการระบุขนาดยาที่ไม
อนุญาตใหใชทั่วทั้งองคกร
2. บัญชีรายการคํายอที่ไมอนุญาตใหใช
รวมถึงรายการตอไปนี้
• U, u
• IU
• Q.D., QD, q.d., qd
• Q.O.D., QOD, q.o.d, qod
• Trailing zero (X.0 mg) เลขศูนย
ตามหลังจุดทศนิยมเปนสิ่งที่หามใช
• Lack of leading zero (.X mg) การไม
เขียนเลขศูนยหนาจุดทศนิยมเปนสิ่งที่ไม
ถูกตอง
• MS
• MSO4
• MgSO4
3. องคกรนําบัญชีรายการที่ไมอนุญาตใหใช
ไปสูการปฏิบัติกับคําสั่งทุกคําสั่ง และ
เอกสารที่เกี่ยวกับการใชยาทั้งหมด ไมวา
จะเปนการบันทึกในกระดาษหรือบันทึก
ในคอมพิวเตอร

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- องคกรจัดทําบัญชีคํายอ ชื่อยอ
สัญลักษณ และการระบุขนาดยาที่ไม
อนุญาตใหใชทั่วทั้งองคกร หรือไม
- ในบัญชีรายการคํายอที่ไมอนุญาตใหใช
อะไรบาง อยางไร

- องคกรนําบัญชีรายการที่ไมอนุญาตใหใช
ไปสูการปฏิบัติอยางไร ใหผูที่เกี่ยวของ
อยางไร

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

4. แบบฟอรมที่จัดพิมพไวลวงหนา
- แบบฟอรมที่จัดพิมพไวลวงหนา
(preprinted forms) จะตองไมมรี ายการที่ (preprinted forms) มีรายการที่ไมอนุญาต
ไมอนุญาตใหใชดังกลาว
หรือไม

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)

55

Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - P 3: Proper Diagnosis
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- มีการวิเคราะหหาโอกาสพัฒนา ในการ
1. วิเคราะหหาโอกาสพัฒนา
วินิจฉัยโรค หรือไม อยางไร
• ทบทวนภาพรวมของการวินิจฉัยโรคที่ไม
ชัดแจง หรือการวินิจฉัยโรคในผูปวยกลุม
ที่ตองมารับการรักษาซ้ํา หรือตองมานอน
โรงพยาบาลซ้ํา หรือตองสงตอ
• ทบทวนความสอดคลองของการ
วินิจฉัยโรคของแพทยกับการวินิจฉัย
ทางการพยาบาล วาพบความไม
สอดคลองในผูปวยกลุมใด ในประเด็นใด
• ใช trigger tool เพื่อคนหาเวชระเบียนที่มี
โอกาสพบเหตุการณไมพึงประสงค นํามา
ทบทวนวามีเหตุการณไมพึงประสงค
เกิดขึ้นหรือไม และเหตุการณดังกลาว
เกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรคที่ไม
เหมาะสมหรือไม อยางไร
• ทบทวนความเหมาะสมของการ
วินิจฉัยโรคอยางสม่ําเสมอ
- มีการปรับปรุงการวินิจฉัยโรค อยางไร
2. การปรับปรุงการวินิจฉัยโรค
• ใช evidence เปนแนวทางในการประเมิน บาง
ผูปวย
• ใชแนวคิด human factors เพื่อออกแบบ
แบบบันทึกและการประมวลผลการ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ประเมินที่ชวยในการสรุปผลการ
วินิจฉัยโรคไดงายขึ้น
• ปรับปรุงระบบบันทึกเวชระเบียนเพื่อให
สามารถรวบรวมขอมูล ติดตาม
ความกาวหนาและประมวลผลขอมูลใน
ผูปวยที่มีความซับซอนไดงายขึ้น
• ปรับปรุงการสื่อสารและรายงานขอมูลผล
การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค
เพื่อใหมั่นใจวาแพทยผูสั่งตรวจจะไดรับ
ผลที่นาเชื่อถือในเวลาที่เหมาะสม

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - P 4.1: Preventing Pressure Ulcers
Recommendation

Actual Practice

ก) ระบุตัวผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
แผลกดทับโดยประเมินการเคลื่อนไหว
การขับถาย การเสียความรูสึก และ
สภาวะทางโภชนาการ, ตรวจสอบผิวหนัง
ของผูปวยที่มีความเสี่ยงตั้งแตหัวจรดเทา
เมื่อแรกรับและประจําวัน, ใชดุลยพินิจ
ทางคลินิกรวมกับเครื่องมือมาตรฐานใน
การประเมิน (เชน Braden Scale หรือ
Norton Scale), ประเมินซ้ําอยาง
สม่ําเสมอและเพิ่มความถี่ของการ
ประเมินเมื่อผูปวยมีอาการเลวลง
ข) คนหาและรักษาปจจัยที่มีผลตอการ
คงทนของเนื้อเยื่อตอแรงกด (tissue
tolerance to pressure) ไดแก อายุ, การ
ทํางานของเสนเลือด, การควบคุมน้ําตาล
ในผูปวยเบาหวาน, น้ําหนักตัว, ภาวะทุพ
โภชนาการ
ค) จัดทําแผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละ
รายโดยความรวมมือกับผูปวยและผู
ใหบริการอื่นๆ ระบุปจจัยเสี่ยงและ
เปาหมายสําหรับผูปวย แผนการดูแล
ควรประกอบดวย

- มีแนวทางการระบุผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดแผลกดทับ อยางไร มีการประเมิน
อะไรบาง มีการ ประเมินซ้ําอยางสม่ําเสมอ
และเพิ่มความถี่ของการประเมินเมื่อผูปวยมี
อาการเลวลง อยางไร

Desired Practice

Action Plan

- มีแนวทางการคนหาและรักษาปจจัยที่มี
ผลทําใหเกิดแผลกดทับอยางไรบาง

- มีการจัดทําแผนการดูแลสําหรับผูปวยแต
ละรายที่มีความเสี่ยงตอการเกิดและมีการ
ประสานในสหสาขาวิชาชีพอยางไร

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

• การตรวจดูผิวหนังในตําแหนงที่มีความ
เสี่ยงสูง การทําความสะอาดและดูแล
ผิวหนัง
• แนวทางการปองกันแผลกดทับในผูปวยที่
กลั้นปสสาวะไมได
• การจัดทาที่เหมาะสม ผูปวยที่ไมสามารถ
เคลื่อนไหวเองไดควรไดรับการพลิกตัว
ทุก 2 ชั่วโมง โดยจัดทําตารางเวลาการ
พลิกตัวและบันทึกการปฏิบัติ
• ใชอุปกรณลดแรงกด เชน ที่นอนโฟม ที่
นอนลม
• ใชอุปกรณรองรับเฉพาะตําแหนงที่มีปุม
กระดูก เชน หมอน แผนรองขอศอก แผน
รองเพื่อยกสนเทา
• ประเมินและวางแผนดูแลดานโภชนาการ
• การเพิ่มหรือธํารงความสามารถในการ
เคลื่อนไหวและทํากิจกรรม
• จัดทําแนวทางปองกันสําหรับผูปวยที่จะ
ไดรับการระงับความรูสึก และผูปวยที่มี
อาการเลวลง (ไมรูสึกตัว ไดรับยาเกิน
ขนาด)
• ใชแผนรองเพื่อลดแรงกดวางรองผูปวย
บนเตียงผาตัด
• ใชการจัดทา การเคลื่อนยายและการพลิก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
ตัวที่เหมาะสม เพื่อปองกันอันตรายตอ
ผิวหนังจากการเสียดสีหรือแรงเฉือน
ค) สรางความมั่นใจวามีทรัพยากรพรอมใช
สําหรับผูปวยและผูปฏิบัติงาน ไดแก
moisturizers, skin barriers, equipment
(therapeutic surfaces), และผูที่จะให
คําปรึกษา (นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด ผูเชี่ยวชาญการดูแลแผล
โภชนากร ฯลฯ)
ง) สรางความมั่นใจวาสมาชิกทุกคนใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความตระหนักตอ
แผนการดูแล และบันทึกการดูแลตางๆ
ลงในเวชระเบียน
จ) ติดตามการปฏิบัติโดยใชจากการศึกษา
ความชุกและอุบัติการณ การสํารวจ การ
ตรวจสอบที่เจาะจง
ฉ) ใหความรูและการฝกอบรมที่เหมาะสม
แกทีมผูใหบริการ

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- มีทรัพยากรพรอมใชสําหรับผูปวยและ
ผูปฏิบัติงาน อะไรบาง

- ประเมินสมาชิกทุกคนในทีมสหสาขา
วิชาชีพการปฏิบัติตามแผนการดูแล และ
บันทึกการดูแลตางๆ ลงในเวชระเบียน
อยางไร
- มีการติดตามการปฏิบัติ จากการศึกษา
ความชุกและอุบัติการณ การสํารวจ การ
ตรวจสอบที่เจาะจง อยางไร
- แนวทางการใหความรูและการฝกอบรม
แบบไหนบาง

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Gap Analysis - P 4.2: Preventing Patient Falls
Recommendation

Actual Practice

1. ระบุตัวผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัด
ตกหกลมโดยการใชเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน เชน Morse
Fall Risk Assessment หรือ Hendrich
Fall Risk Assessment โดยคํานึงถึง
ปจจัยตอไปนี้: ประวัติการพลัดตกหกลม,
อายุ (มากกวา 65 ป), การใชยากลอม
ประสาท ยาจิตเวช ยาระบาย และยาลด
ความดันโลหิต, โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โรค
ซึมเศรา และโรคขออักเสบ, การ
เคลื่อนไหว การเดิน กําลังกลามเนื้อที่ไม
ปกติ, พฤติกรรมมีการทํากิจกรรมนอย,
สภาวะทางจิตใจ (สับสน ความจํา
บกพรอง), มีภาวะพรองการไดยินและ
การมองเห็น, การผิดรูปและอาการ
เจ็บปวดที่เทาเวลาเดิน, การรับรูของ
ประสาทสัมผัสสวนปลายลดลง เชน
ผูปวยเบาหวาน, มีอาการเวียนศีรษะ มึน
งง, มีอาการปสสาวะบอยหรือกลั้น
ปสสาวะไมอยู
2. ประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม

- มีแนวทางการระบุกลุมผูปวยที่มีความ
เสี่ยงตอการพลัดตกหกลมหรือไมใช
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน
หรือไม ใชอะไร

Desired Practice

Action Plan

- มีการประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตก
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Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

หกลมซ้ําระหวางอยูในโรงพยาบาลหรือไม
ซ้ําระหวางอยูในโรงพยาบาล เนื่องจาก
สภาวะของผูปวยจะเปลี่ยนไปในระหวาง
รับการรักษา เชน สัปดาหละ 2 ครั้ง และ
เมื่อมีการยายผูปวยจากหนวยหนึ่งไปยัง
อีกหนวยหนึ่ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะดานรางกายหรือจิตใจ
- แนวทางปองกันความเสี่ยงมีการ
3. ใชแนวทางปองกันความเสี่ยงซึ่ง
พิจารณาปจจัยประกอบอยางไรบาง
พิจารณาปจจัยหลายๆ อยางไปดวยกัน
ชัดเจนหรือไม
• ประเมินความเสี่ยงของผูปวยแตละราย
และประเมินซ้ํา
• ติดตามสังเกตผูปวยที่มีความเสี่ยงบอยๆ
• ใชทางเลือกตางๆ ในการดูแลผูปวย เชน
เตียงที่มีระดับต่ํา การฝกออกกําลังและ
การเคลื่อนยายที่ปลอดภัย อุปกรณสง
สัญญาณเตือน
• ใชอุปกรณเครื่องชวยเดิน
• ใหความชวยเหลือทางดานรางกายแก
ผูปวยที่มีความสูงในขณะเดินหรือ
พยายามทํากิจกรรมที่ยาก เชน การ
ขับถาย การเคลื่อนยายตนเอง และ
สงเสริมใหควบคุมการทรงตัวใหดีขึ้นดวย
การทํากายภาพบําบัด
• ใหผูปวยมีโอกาสไดรับการชวยเหลือให
ขับถายอยางสม่ําเสมอ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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Recommendation
• มีการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และขจัดหรือลด
อันตรายใหเหลือนอยที่สุด
• ทบทวนและปรับยาที่อาจทําใหผูปวย
พลัดตกหกลมไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยาจิตเวช
• มอบหมายหนาที่เฉพาะใหผูปฏิบัติงาน
เพื่อคนหาอันตรายตอการพลัดตกหกลม
และสงเสริมความตื่นตัวในการปองกัน
• จัดเวทีแกปญหาการพลัดตกหกลมกับ
ผูปวย ครอบครัว และผูปฏิบติงาน และ
ใหการศึกษาตอเนื่อง
4. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานรายงานการพลัด
ตกหกลมและเหตุเกือบพลาดทั้งหมด
โดยใชระบบรายงานที่เขาถึงและใชการ
ไดงาย

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- มีระบบรายงานอุบัติการณ ที่เขาถึงและ
ใชการไดงาย เมื่อมีการพลัดตกหกลมและ
เหตุเกือบพลาดทั้งหมด อยางไรบาง
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Gap Analysis - L 1: Avoiding Catheter and Tubing Mis-connections
Recommendation

Actual Practice

1. มีระบบและวิธีปฏิบัติในการ
• เนนย้ํากับผูชวย ผูปวย และครอบครัววา
ไมควรถอดหรือตออุปกรณตางๆ ดวย
ตนเอง ควรขอความชวยเหลือจาก
พยาบาลเมื่อมีปญหา
• กําหนดใหมีการ label high-risk catheter
(เชน arterial, epidural, intrathecal).
ควรหลีกเลี่ยงการใช catheter ซึ่งมี
injection ports สําหรับตําแหนงเหลานี้
• กําหนดใหผูดูแล trace สายทุกเสนจาก
ตนทางไปถึง connection port เพื่อ
ยืนยัน attachments กอนที่จะมีการ
connect, reconnect, ใหยา สารละลาย
หรือเวชภัณฑอื่นๆ
• ใหกระบวนการ line reconciliation ที่เปน
มาตรฐานเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารสง
มอบขอมูล (handover communication)
โดย recheck tubing connections และ
trace tubes & catheters ทุกเสนไปยัง
แหลงตนทาง เมื่อรับผูปวยใหมที่หนวย
และเมื่อมีการเปลี่ยนเวร
• หามใช standard Luer syringes ในการ

-มีแนวทาง/วิธีปฏิบัติอยางไรในการดูแล
tube catheter และอุปกรณตางๆ ที่ใชกับ
ผูปวย ใหเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
- ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร ผลเปนอยางไร
-มีการใหความรู สรางการมีสวนรวมใหกับ
ผูปวยและญาติในการดูแลสายตางๆ ใหอยู
ในตําแหนงที่ถูกตอง ปลอดภัยหรือไม
-มีการ monitor ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เชน tube เลื่อนหลุด และนํามาคนหา
สาเหตุและวางแนวทางปองกันหรือไม
ผลลัพทเปนอยางไร
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ใหยากินหรืออาหารทางสายยาง
• ใชการประเมินและทดสอบความเสี่ยง
(FMEA) เพื่อคนหาโอกาสเกิด
misconnection เมื่อจะซื้อ catheter และ
tube ชนิดใหม
2. บรรจุการฝกอบรมเกี่ยวกับอันตรายของ
tube & device misconnection ในการ
ปฐมนิเทศและการศึกษาตอเนื่องของผู
ประกอบวิชาชีพ

-มีการนําความรู เกี่ยวกับอันตรายของ tube
& device misconnection และ ปญหาตางๆ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้น เชน tube เลื่อนหลุด มา
เปนตัวอยางการเรียนรูในการอบรม
ปฐมนิเทศ หรือไม
3. สงเสริมใหจัดซื้อ tube และ catheter ซึ่ง -ในการจัดซื้อ tube และ catheter มีการนํา
ขอมูลอุบัติการณ และประโยชนของการ
ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยและ
ปองกัน misconnections กับอุปกรณหรือ จัดซื้อ tube และ catheter ซึ่งถูกออกแบบ
เพื่อความปลอดภัยและปองกัน
tube อื่นๆ
misconnections กับอุปกรณหรือ tube
อื่นๆ ที่เกี่ยวของมาใชในการพิจารณาดวย
หรือไม
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Gap Analysis - E 1: (Rapid) Response to the Deteriorating Patient
Recommendation

Actual Practice

1. เปดโอกาสใหเจาหนาที่ที่ดูแลผูปวย
สามารถขอความชวยเหลือจากบุคคลที่
ไดรับการฝกอบรมมาเปนพิเศษ ในกรณี
ที่อาการของผูปวยทรุดลง โดยสามารถ
ทําไดตลอดเวลา
2. กําหนดเกณฑสําหรับการรองขอความ
ชวยเหลือเพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงอาการของผูปวย หรือเมื่อ
เจาหนาที่ ผูปวย และครอบครัวรูสึก
ตองการความชวยเหลือ ซึ่งควรมี
องคประกอบตอไปนี้
• การบันทึกสภาวะทางสรีรวิทยาเมื่อแรก
รับ ไดแก heart rate, respiratory rate,
blood pressure, level of
consciousness, oxygen saturation,
temperature และอาจรวมทั้ง hourly
urine output และ biochemical analysis
ในบางกรณี
• จัดทําแผนการติดตามที่ระบุชัดเจนวา
จะตองบันทึกขอมูลใด บอยเทาไร โดย
พิจารณาการวินิจฉัยโรคและแผนการ
รักษาสําหรับผูปวย

-มีการกําหนด แนวทางในการปรึกษาหรือ
ขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ ในกรณี
ที่อาการของผูปวยทรุดลง ไดตลอดเวลา
หรือไม

Desired Practice

Action Plan

-มีการกําหนดเกณฑสําหรับการรองขอ
ความชวยเหลือ จากผูเชียวชาญไวในเรื่อง
ตางๆตามที่กําหนดไวหรือไม
- ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร
- ผลลัพทเปนอยางไร
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Recommendation
• จัดทํา multi-parameter หรือ aggregate
weighted scoring system สําหรับการ
ติดตามเพื่อใหสามารถตอบสนองเปน
ลําดับขั้นได (graded response) รวมทั้ง
การมีจุดตัดหรือคะแนนที่ชัดเจนที่จะตอง
ขอความชวยเหลือ
• ใชวิธีการสื่อสารที่เปนมาตรฐาน เชน
SBAR (Situation, Background,
Assessment, Recommendation) กับผู
ที่จะใหความชวยเหลือ
• ใชแบบบันทึกที่ไดรับการออกแบบไว
อยางเปนระบบเพื่อบันทึกเหตุการณเมื่อ
ผูปวยมีอาการเลวลง และเริ่มตนให
intervention
3. สรางความมั่นใจวาเจาหนาที่ที่ใหการ
ดูแลผูปวยที่มีการเจ็บปวยเฉียบพลัน มี
ความรูความสามารถที่จําเปนในการ
ติดตาม วัด แปลความหมาย และ
ตอบสนองโดยทันทีอยางเหมาะสมกับ
ระดับของการดูแลที่กําลังใหอยู
4. ใหความรูแกเจาหนาที่ที่อาจจะตองขอ
ความชวยเหลือและผูที่หนาที่ใหความ
ชวยเหลือ เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ในการตอบสนองอยางเรงดวน

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

-มีระบบการประเมินความรูความสามารถ
ของเจาหนาที่ในการประเมินอาการผูปวย
วิกฤต แปลความหมาย และตัดสินใจใหการ
ดูแลไดอยางเหมาะสม หรือไม
-มีการติดตามประเมินผลอยางไร
-มีการจัดกิจกรรมใหความรูแกเจาหนาที่ใน
เรื่องนโยบายและวิธีปฏิบัติการตอบสนอง
อยางเรงดวนหรือไม
-มีการติดตามประเมินผลอยางไร
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Recommendation
5. วัดอัตราการเกิด cardiopulmonary
arrest และอัตราการเสียชีวิตกอนและ
หลังการดําเนินการตามระบบนี้ ปรับปรุง
คําจํากัดความของกรณีที่สามารถปองกัน
ไดโดยแยกเอาผูปวยระยะสุดทายที่คาด
วาจะตองเสียชีวิตและผูปวยที่มีคําสั่งไม
ตองชวยฟนชีพออกจากการคํานวณ
6. ประเมินผลไดและประสิทธิผลของ
intervention ที่ใชเพื่อคนหาและรักษา
ผูปวยที่มีอาการทรุดลง เชน จํานวนการ
เรียก code ชวยชีวิตที่ลดลง, จํานวนการ
ยายผูปวยเขา ICU ที่ลดลง, จํานวน
ผูปวยเสียชีวิตที่ลดลง
7. สงเสริมการทบทวนและวิเคราะห (เชน
RCA) เหตุการณที่ผูปวยมีอาการทรุดลง
และไมมีการให intervention ในเวลาที่
เหมาะสม

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- ขอแนะนําที่เสนอไว สามารถปฏิบัติได
หรือไม เปนเพราะเหตุใด
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร
- ผลลัพทเปนอยางไร

มีระบบการประเมินประสิทธิผลของ
intervention ที่ใชเพื่อคนหาและรักษาผูปวย
ที่มีอาการทรุดลง หรือไม
ประเมินอยางไร
ผลลัพทเปนอยางไร
มีการสงเสริมการทบทวนและวิเคราะห
(เชน RCA) กรณีที่ผูปวยมีอาการทรุดลง
และไมมีการให intervention ในเวลาที่
เหมาะสม อยางไรบาง
มีการนํามาใชเมื่อเกิดเหตุการณจริงหรือไม
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Gap Analysis – E2 : Sepsis
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

I. MANAGEMENT OF SEVERE SEPSIS - มีการดําเนินการในเรื่อง MANAGEMENT
OF SEVERE SEPSIS ในแตละขั้นตอน
อยางไรบาง
- อะไรเปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญในเรื่อง
ดังกลาว
- ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร
- ผลลัพทเปนอยางไร
A. Early goal-directed resuscitation
- ให resuscitate ผูปวย septic shock
ตาม protocol ทันทีที่พบวามี
hypoperfusion โดยไมตองรอเขา ICU
และมีเปาหมายตอไปนี้ภายใน 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
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

PRC เพื่อใหระดับ Hct >= 30% และ/
หรือ ให dobutamine infusion ในอัตรา
สูงสุดไมเกิน 20 μg/kg/min เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว (2C)
B. Diagnosis
- ใหทํา blood culture อยางนอย 2
specimen กอนที่จะให antibiotic โดย
เจาะผานผิวหนังอยางนอย 1 specimen
และดูดเลือดจาก vascular access
device แตละจุด (ถา device นั้นสอดใส
มามากกวา 48 ชั่วโมง) รวมทั้งการเพาะ
เชื้อจากตําแหนงอื่นๆ ที่มีโอกาสเปน
แหลงของการติดเชื้อได (1C)
- ถายภาพรังสีหรือทํา imaging study โดย
ทันทีเพื่อคนหาแหลงติดเชื้อที่เปนไปได
โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลไดให
สมดุล (1C)
C. Antibiotic therapy
- ให IV antibiotic ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่พบวามี
septic shock (1B) โดยเลือก antibiotic
ที่คาดวาจะมีผลตอเชื้อที่เปนไปไดทุกตัว
และสามารถมีความเขมขนในอวัยวะที่
สงสัยวาจะมีการติดเชื้อสูงพอ (1B)
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- ใหประเมิน antibiotic regimen ทุกวัน
เพื่อปองกันการดื้อยา ลด toxicity และลด
คาใชจาย (1C)
- ควรใช combination therapy สําหรับการ
ติดเชื้อที่ทราบหรือสงสัยวาจะเปน
Pseudomonas infection หรือผูปวยที่มี
เม็ดเลือดขาวต่ํา แตในการใชแบบ
empirical ไมควรใช combination
therapy มากกวา 3-5 วัน (2D)
- ควรให antibiotic เปนเวลา 7-10 วัน
หรือนานกวานี้ถาผูปวยมีการตอบสนอง
ชา ยังมีแหลงติดเชื้อที่ยังไมไดเระบาย
ออก หรือมีภูมิคุมกันบกพรอง เม็ดเลือด
ขาวต่ํา (1D)
- เมื่อพบวาอาการของผูปวยมิไดเกิดจาก
การติดเชื้อ ใหหยุดการใช antibiotic
ทันทีเพื่อปองกันการติดเชื้อดื้อยาหรือ
ผลขางเคียงจากยา (1D)
D. Source control
- ควรคนหาและวินิจฉัยการติดเชื้อในบาง
ตําแหนงเปนขอบงชี้ที่จะตองทําการ
ผาตัดเพื่อควบคุมแหลงติดเชื้อแบบ
ฉุกเฉิน เชน necrotizing fasciitis,
diffuse peritonitis, cholangitis,
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

intestinal infarction (1C) โดยควร
วินิจฉัยใหไดภายใน 6 ชั่วโมง (1D)
รวมทั้งแหลงติดเชื้ออื่นๆ ที่สามารถ
ควบคุมได
- ถาสงสัยวา infected peripancreatic
necrosis เปนแหลงของการติดเชื้อ ให
ชะลอการให definitive intervention ไป
จนกวาจะมีเสนแบงที่ชัดเจนระหวาง
เนื้อเยื่อที่มีชีวิตกับเนื้อเยื่อที่ตาย (2B)
วิธีการควบคุมแหงติดเชื้อ ควรจะวิธีที่
กระทบตอสรีรวิทยาของผูปวยใหนอย
ที่สุด เชน ใชการเจาะดูดแทนกวาผา
ระบายฝหนอง (1D)
- ถาสงสัยวา intravascular access
device เปนแหลงของการติดเชื้อ ควร
ถอดออกทันทีหลังจากที่สอดใสอุปกรณ
เสนใหมแลว (1C)
E. Fluid therapy
- การใช fluid resuscitation จะใช
natural/artificial colloids หรือ
crystalloids ก็ได (1B) โดยมีเปาหมายที่
CVP >= 8 mmHg (หรือ >=12 mmHg
ในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ) (1C)
- แนะนําใหใช fluid challenge technique
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

ถา hemodynamic (arterial pressure,
heart rate, urine output) ของผูปวยดีขึ้น
เรื่อยๆ (1D)
- ให fluid challenges โดยใช
crystalloids1000 mL หรือ colloids
300–500 mL ในเวลา 30 นาที หรือ
อาจจะใหเร็วกวาและมากกวานี้ในกรณีที่
มี tissue hypoperfusion (1D)
- ควรลดอัตราการใหสารน้ําถาพบวา CVP
เพิ่มขึ้นโดยที่ไมมี hemodynamic
improvement (1D)
F. Vasopressors
- รักษาระดับ mean arterial pressure ที่
ระดับ >= 65 mmHg เพื่อใหสามารถคง
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 เพื่อ renal
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

protection (1A)
- ผูปวยที่ตองใช vasopressor ควรไดรับ
การใส arterial catheter โดยเร็วที่สุดที่
เปนไปได เพื่อใหสามารถวัด arterial
pressure ได (1D)
G. Inotropic therapy
- แนะนําใหใช dobutamine infusion ถามี
myocardial dysfunction (1C)
H. Corticosteroids
- พิจารณา IV hydrocortisone สําหรับ
septic shock ในผูใหญเมื่อความดัน
โลหิตไมตอบสนองตอ fluid
resuscitation และ vasopressor therapy
(2C), ไมแนะนําใหทํา ACTH
stimulation test เพื่อบงชี้ผูปวยที่ควร
ไดรับ hydrocortisone(2B), ไมควรใช
dexamethasone ถามี hydrocortisone
(2B)
- ไมใช corticosteroids เพื่อรักษา sepsis
ที่ไมช็อค นอกจากมีขอบงชี้จากประวัติ
การเจ็บปวยดวยโรคตอมไรทอหรือ
ประวัติการใช corticosteroids (1D)
I. Recombinant human activated
protein C (rhAPC)
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Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- พิจารณาให rhAPC ในผูใหญที่มี organ
dysfunction เนื่องจาก sepsis และการ
ประเมินทางคลินิกเห็นวามีความเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตสูง (APACHE II >= 25 หรือ
มี multiple organ failure) ถาไมมีขอหาม
(2B)
- ผูใหญที่เปน severe sepsis แตมีโอกาส
ที่จะเสียชีวิตต่ํา (เชน APACHE II < 20
หรือมี organ failure เพียงอวัยวะเดียว)
ไมควรไดรับ rhAPC (1A)
J. Blood Product Administration
- ให PRC เมื่อ Hb ลดเหลือนอยกวา 7.0
g/dL โดยมีเปาหมายให Hb อยูที่ระดับ
7.0 – 9.0 g/dL ในผูใหญ (1B)
ไมใช erythropoietin เพื่อรักษา sepsisrelated anemia แตสามารถใชไดหากมี
เหตุผลอื่น (1B), ไมใช antithrombin
therapy(1B)
- ไมใช FFP เพื่อแกไข laboratory clotting
abnormalities ยกเวนแตจะมีเลือดออก
หรือมีการวางแผนทําหัตถการ (2D)
- ให platelets เมื่อ platelet counts <=
5,000/mm3 ไมวาจะมีเลือดออกหรือไม,
หรือเมื่อ platelet counts อยูระหวาง
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)

75

Gap Analysis – Patient Safety Guide : SIMPLE ประเมินหาสวนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
Recommendation
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5,000 ถึง 30,000/mm3 และมีความเสี่ยง
ที่จะมีเลือดออกสูง, ผูปวยที่จะทําผาตัด
หรือ invasive procedure ควรมี platelet
counts >= 50,000/mm3 (2D)
- มีการดําเนินการในเรื่อง SUPPORTIVE
II. SUPPORTIVE THERAPY OF
THERAPY OF SEVERE SEPSIS ในแต
SEVERE SEPSIS
ละขั้นตอน อยางไรบาง
- อะไรเปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญในเรื่อง
ดังกลาว
- ขอแนะนําที่เสนอไว มีขอใดบางที่ยังไม
สามารถปฏิบัติได เปนเพราะเหตุใด
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางไร
- ผลลัพทเปนอยางไร
A. Mechanical ventilation of sepsisinduced acute lung injury
(ALI)/ARDS
- ตั้งเปาหมายที่ tidal volume 6mL/kg ใน
ผูปวยที่เปน ALI/ARDS (1B), ตั้งเปา
initial upper limit plateau pressure
≤30cmH2O โดยพิจารณา chest wall
compliance ในการประเมิน plateau
pressure (1C)
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- ปลอยให PaCO2 สูงกวาระดับปกติได
ถาจําเปนเพื่อ minimize plateau
pressures และ tidal volumes (1C),
ควรตั้ง PEEP (positive end expiratory
pressure) เพื่อปองกัน extensive lung
collapse ในชวงทายของการหายใจออก
(1C)
- พิจารณาใหผูปวย ARDS ซึ่งตองใช
FiO2 หรือ plateau pressure ในระดับที่
อาจจะเปนอันตราย นอนคว่ําได หากไม
เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนทา (2C)
ใหผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ นอน
ในทา semi-recumbent position ถาไมมี
ขอหาม (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 (SBT ) เพื่อประเมิน
โอกาสที่จะหยุดใชเครื่องชวยหายใจ (1A)
- ไมใช pulmonary artery catheter
สําหรับ routine monitoring ผูปว ยที่เปน
ALI/ARDS (1A)
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- ใช conservative fluid strategy สําหรับ
ผูปวย ALI ซึ่งไมมี 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 จนถึง
ระดับ sedation scale ที่กําหนดไว โดยมี
daily interruption เพื่อใหผูปวยตื่นเปน
ระยะ ทําการ re-titrate ถาจําเปน (1B)
- หลีกเลี่ยงการใช neuromuscular
blockers ใหมากที่สุด ถาตองใชใหใชเปน
intermittent bolus เทาที่ตองการ หรือ
continuous infusion พรอมทั้งติดตาม
depth of blockade ดวย (1B)
C. Glucose control
- ใช IV insulin เพื่อควบคุม
hyperglycemia ในผูปวย severe sepsis
หลังจากที่ทําใหผูปวย stable ใน ICU
แลว (1B)
- ตั้งเปาหมายใหรักษาระดับน้ําตาลใน
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เลือดใหต่ํากวา 150 mg/dL โดยใช
validated protocol ในการปรับขนาด
insulin (2C)
- จัดใหผูปวยไดรับแหลงแคลอรี่จากน้ําตาล
และติดตามระดับน้ําตาลในเลือดทุก 1-2
ชั่วโมง (หรือทุก 4 ชั่วโมงเมื่อ stable) ใน
ผูปวยที่ไดรับ IV insulin (1C)
- แปลผลคาระดับน้ําตาลที่เจาะตรวจขาง
เตียงดวยความระมัดระวัง (1B)
D. Renal replacement
- การทํา intermittent hemodialysis หรือ
continuous veno-venous
hemofiltration (CVVH) ถือวาใหผล
เหมือนกัน (2B)
- CVVH ทําใหสามารถดูแลผูปวยที่
hemodynamically unstable ไดงายกวา
(2D)
E. Bicarbonate therapy
- ไมใช bicarbonate therapy เพื่อแกไข
hemodynamics หรือเพื่อลดปริมาณ
vasopressor ที่ตองการใชระหวางรักษา
lactic acidemia ซึ่งเกิดจาก hypo
perfusion (1B)
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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 ถามี
ขอหามในการใช heparin (1A)
- ใช combination ของยาและ mechanical
therapy สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิด DVT สูง (2C)
- ใช LMWH แทน UFH ในผูปวยที่มีความ
เสี่ยงสูงมาก (2C)
G. Stress ulcer prophylaxis
- ปองกัน stress ulcer ดวยการใช H2
blocker(1A) หรือ proton Inhibitor (1B)
ทั้งนี้จะตองพิจารณาประโยชนจากการ
ปองกัน upper GI bleed กับโอกาสที่จะ
เกิด VAP ดวย
H. Consideration for limitation of
support
- อภิปรายวางแผนการดูแลกับผูปวยและ
ครอบครัว อธิบายผลลัพธที่นาจะเกิดขึ้น
และรวมกันกําหนดความคาดหวังที่
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เปนไปได (1D)
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Gap Analysis - E 3: Acute Coronary Syndrome
Recommendation

Actual Practice

1. การคนหาและประเมินผูปวยที่มีอาการ
เจ็บหนาอกอยางรวดเร็ว ดวยอาศัย
เกณฑการวินิจฉัยอาการเจ็บหนาอกที่
ชัดเจน การตรวจคลื่นหัวใจและแปลผล
อยางแมนยํา และการใช biochemical
cardiac marker ที่เหมาะสม
2. การใหการรักษาที่ทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพ เชน การใหยาละลายลิ่ม
เลือดหรือการทํา reperfusion therapy
อยางถูกตองในเวลาที่เหมาะสม การให
การรักษาที่ลดอัตราตายตาม evidencebased (aspirin, beta-blocker,
antithrombotic) และ secondary
prevention
3. การตัดสินใจอยางรวดเร็วในการสงตอ
ผูปวยไปยังที่มีศักยภาพ

- มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
พรอมทั้งผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจนหรือไม
- มีการประเมินผลและติดตามผลลัพท
อยางไร
- มีการปรับปรุงระบบอยางไรหากผลลัพท
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
- มีการจัดทําแนวทางการใหการรักษาที่
ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพหรือไม
- มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดหรือไม
- มีการประเมินผลและติดตามผลลัพท
อยางไร

Desired Practice

Action Plan

- มีการตัดสินใจสงตอผูปวยไปยังที่มี
ศักยภาพ อยางรวดเร็วเพียงพอหรือไม
- มีการติดตามขอมูลผูปวยที่สงตอ เพื่อ
นํามาเรียนรูหรือไม
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Gap Analysis - E 4: Maternal & Neonatal Morbidity
Recommendation
1. มีการคนหาที่ไวพอในกลุมที่มีความเสี่ยง
สูง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะตกเลือดหลัง
คลอด, puerperal sepsis, prolonged &
obstructed labor, vertical transmission
of HIV, ภาวะพิษแหงครรภ และภาวะ
พรองออกซิเจนในทารกแรกเกิด (birth
asphyxia)
2. มีการติดตามเฝาระวังและประเมินอยาง
ใกลชิด

3. การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพในเชิงรุก

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

- มีแนวทางในการคนหามารดากลุมเสี่ยง
ตางๆ หรือไม
- แนวทางดังกลาวมีความไวเพียวพอ
หรือไม
- มารดากลุมเสี่ยงที่สําคัญที่พบมากที่สุด
คืออะไร
- มีการติดตามเฝาระวังและประเมินผูปวย
ในกลุมดังกลาวอยางไร
- ปญหาที่พบสวนใหญ คืออะไร มีอะไร
เปนสาเหตุ และจะดําเนินการอยางไร(ถามี)
- มีการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพในเชิงรุก
อยางไรบาง ผลลัพทเปนอยางไร

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (มีนาคม 2552)
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