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แนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานจาํเป็นสาํคญั 

โรงพยาบาลธญัญารกัษ์สงขลา 

Infection and Exposure : 

I1: Fundamental of Infection Prevention and Control for Workforce การตดิเชื�อในบุคลากร

สุขภาพขณะปฏบิตังิาน 

1 คาํจาํกดัความ    การตดิเชื�อในบุคลากรสุขภาพขณะปฏบิตังิาน ได้แก่ โรคตดิเชื�อที�

บุคลากรสุขภาพสัมผัสขณะปฏิบัติงานและอาจเกิดการติดเชื�อ 

(Infection) หรอืโรค (disease) ขึ�น โดยการสมัผสัผูป่้วยหรอืเลอืด  

สารคดัหลั �ง เนื�อเยื�อ อวยัวะของผู้ป่วยหรือสตัวท์ดลอง รวมทั �งวสัดุ

อุปกรณ์ที�มเีชื�อก่อโรค 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

�. ลดความเสี�ยงต่อการสมัผสัหรอืการแพร่กระจายของเชื�อก่อโรคขณะ
ปฏบิตังิาน 
�. ป้องกนัหรอืควบคุมการอาศยัของเชื�อ (Colonization) หรอืการ    

ตดิเชื�อ (Infection) หรอืการเกดิโรค (Disease) ในบุคลากรสุขภาพ 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

การตดิเชื�อของบุคลากรสุขภาพในระหวา่งปฏบิตังิานสง่ผลต่อความ
สญูเสยีต่อขวญั กาํลงัใจ สุขภาพและชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการ
บรกิารสุขภาพของโรงพยาบาล 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคตดิเชื�อที�ป้องกนัไดด้ว้ยวคัซนี (pre-

exposure prophylaxis, active immunization) โดยจดัลาํดบั
ความสาํคญัตาม High risk areas, practices 
   • บุคลากรสุขภาพทุกรายไดร้บัการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัต่อโรคตดิ

เชื�อต่อไปนี� ไวรสัตบัอกัเสบบ ีหดั หดัเยอรมนั คางทมู อสีุกอใีส คอตบี  
ไอกรน บาดทะยกั ไขห้วดัใหญ่ 
2.การป้องกันการติดเชื�อหลังส ัมผัสโรคที�อาจติดต่อได้ระหว่าง

ปฏบิตังิาน 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

1.ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารใหบุ้คลากรมคีวามรูเ้รื�องความสาํคญัของการ

ทําความสะอาดมอืข้อบ่งชี�ของการทําความสะอาดมือ(5 moments)
ไดแ้ก่ ก่อนการสมัผสัผูป่้วย ก่อนทาํหตัถการปลอดเชื�อ หลงัสมัผสัสาร
คดัหลั �งจากร่างกาย (body fluid) ของผูป่้วย หลงัสมัผสัผูป่้วยและหลงั

สมัผสัสิ�งแวดลอ้มรอบตวัผูป่้วยและวธิกีารทาํความสะอาดมอืที�ถูกตอ้ง   
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�. ฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัการติดเชื�อและหอผู้ป่วย 
ให้สามารถทําการเฝ้าสํารวจพฤตกิรรมและอตัราการทําความสะอาด

มอืไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
�. ฝึกอบรมการใช้งานเครื�องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)  
แก่บุคคลากร ตามประเภทกจิกรรมที�เสี�ยงต่อการสมัผสัเชื�อก่อโรค 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

�. การปฏิบัติตามแนวทางการระมัดระวงั การติดเชื�อข ั �นพื�นฐาน 

(Standard Precaution) 
�. จํานวนบุคลากรที�ติดเชื�อหลงัสมัผสัโรคติดเชื�อที�ป้องกนัได้ด้วย
วคัซนี 

�. อตัราการลา้งมอืถูกตอ้ง � ข ั �นตอน 
�. อตัราการสวมอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐานถูกต้อง ครบถ้วนตาม
กจิกรรม 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา

(Pitfall) 

1. บุคลากรไม่ทําความสะอาดมือก่อนสวมถุงมอื และหลงัจากถอด 

ถุงมอืแลว้  
�. ขาดความตระหนกัในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐาน 
 

 

I 2 : Specific Infection Prevention and Control for Workforce 

  I 2.1 : Airborne Transmission 

1. คาํจาํกดัความ การตดิเชื�อทางอากาศ (airborne) ได้แก่ วณัโรค อสีุกอใีส หดั และ

โรคตดิเชื�ออุบตัใิหม่ 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

ลดอุบัติการณ์อีสุกอีใส หัดและโรคติดเชื�ออุบัติใหม่ในระหว่าง
ปฎบิตังิานเท่ากบัศนูย ์

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

บุคลากรที�ตดิเชื�อหรอืเจบ็ป่วยจากวณัโรค อสีุกอใีส หดั โรคตดิเชื�อ
อุบตัใิหม่ ในระหวา่งปฏบิตังิานส่งผลต่อสุขภาพ ชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม
และระบบการบรกิารสุขภาพระดบัชาต ิ

4. แนวทาง 

(Process) 

�. มกีระบวนการคดักรอง (screening and triage) คดัแยกผูป่้วยและ

การระมดัระวงัการสมัผสัโรค (isolate and precaution) ในผูป่้วยที�มี
หรอืสงสยัวณัโรค อสีุกอใีส โรคตดิเชื�ออุบตัใิหม่ ในแผนกผูป่้วยนอก 
กรณีที�รบัผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล และพบอุบตักิารณ์ ใหแ้ยกผูป่้วยไว้
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ในหอ้ง Negative Pressure สงัเกตอาการและใหก้ารรกัษา (วณัโรค 
และโรคอุบตัใิหม่ ตอ้งสง่ต่อผูป่้วยเพื�อทาํการรกัษา) 

2. การปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชื�อข ั �น airbone 
precaution ในระหวา่งการดแูลผูป่้วย 
�. การจดัใหม้แีละการใชง้านอยา่งถูกตอ้งของเครื�องป้องกนัร่างกาย

ส่วนบุคคล (PPE) ไดแ้ก ่หน้ากาก N95 หรอื powerd air respiration 
(PAPR) อุปกรณ์ป้องกนับรเิวณดวงตา ใบหน้า ศรษีะ ถุงมอืและเสื�อ
คลุม ตามประเภทกจิกรรมที�เสี�ยงต่อการสมัผสัเชื�อโรค 
�. การใหว้คัซนีสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัต่อโรคหดั อสีุกอใีส โรคอุบตัใิหม่ 

ก่อนการสมัผสั 
�. การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรเกี�ยวกบัการป้องกนัการแพรก่ระจาย การ
ตดิเชื�อและการสวมอุปกรณ์ป้องกนั เมื�อเริ�มตน้ปฏบิตังิานและ

ประจาํปีในระหวา่งปฏบิตังิาน 
�. การประเมนิบุคลากรผูส้มัผสัโรคและการจดัหาการป้องกนัดว้ยยา
ตา้นจุลชพีหรอืหารใหภ้มูคิุม้กนัภายหลงัสมัผสั (post-exposure) 

5. การฝึกอบรม 

(Traning) 

ฝึกอบรมการปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชื�อ airbone 

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) เมื�อเริ�มต้นปฏบิตัิงาน 
และประจาํปีในระหวา่งปฏบิตังิาน 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม 

(Monitoring) 

�. จาํนวนบุคลากรที�ไดเ้ชื�อTB เท่ากบั � 
�. จาํนวนบุคลากรตดิเชื�อโรคสุกใส จากการปฏบิตังิานเท่ากบั � 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

การไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัผิดิพลาดตามแนวทางการป้องกนัการตดิเชื�อ
ระหวา่งการดแูลผูป่้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธญัญารกัษ์สงขลา | Update 05052564 
 

I 2.2 Droplet Transmission 

1. คาํจาํกดัความ การตดิเชื�อผ่านละอองสารคดัหลั �งทางเดนิหายใจ (droplet) ไดแ้ก่ 
ไขห้วดัใหญ่ คอตบี ไอกรน ฯลฯ 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

ลดอุบตักิารณ์การป่วยด้วยโรคที�มกีารแพร่กระจายเชื�อทางละออง

ฝอย เช่น ไขห้วดัใหญ่ คอตบี ไอกรน  

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

การติดเชื�อของบุคลากรสุขภาพในระหว่างปฏิบัติงานส่งผลต่อ
ความสญูเสยีต่อขวญั กาํลงัใจ สุขภาพและชวีติ เสรษฐกจิและสงัคม 

ระบบการบรกิารสุขภาพของโรงพยาบาล 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. การจดัให้มกีระบวนการคดักรอง (screening and triage) คดั
แยกผูป่้� วย และระมดัระวงัการสมัผสัโรค (isolate and precaution) 
ในผู้ป่วยที�มหีรอืสงสยั ไขห้วดัใหญ่ คอตบี ไอกรน ในแผนกผูป่้วย

นอก การรบัผู้ป่วยไวโ้รงพยาบาลในห้องเดี�ยวหรอืห้องรวมที�แยก
ผูป่้วย 
�. ปฎิบัติตามแนวทางการระมัดระวงั การติดเชื�อข ั �นพื�นฐาน 

droplet precaution ในระหวา่งการดแูลผูป่้วย 
�. การจัดให้มีและการใช้งานอย่างถูกต้องของเครื�องป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคล (PPE) ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยั อุปกรณ์ป้องกนั

บริเวณดวงตา ใบหน้า ถุงมือและเสื�อคลุม ตามประเภทของ
กจิกรรมที�เสี�ยงต่อการสมัผสัเชื�อ 
�. การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมแก่บุคลากรเมื�อเริ�มตน้ปฏบิตังิาน และ
ประจาํปีในระหวา่งปฏบิตังิาน 

5. การฝึกอบรม 

(Traning) 

แนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการตดิเชื�อ และการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม 

(Monitoring) 

�. จาํนวนบุคลากรป่วยเป็นโรคไขห้วดัใหญ่ จากการปฏบิตังิาน 

เท่ากบั � 
�.รอ้ยละของบุคลากรกลุ่มเสี�ยงที�ไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

ไม่ม ี
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I 2.3 Contact Transmission 

1. คาํจาํกดัความ การตดิเชื�อผ่านการสมัผสั (Contact) ไดแ้ก่ HIV,HBV,HCV 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

อุบตักิารณ์ HIV,HBV และ HIV ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน
เท่ากบั � 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

บุคลากรสุขภาพที�ตดิเชื�อหรอืเจบ็ป่วยจาก HIV,HBV และ HCV 

ในระหวา่งการปฏบิตังิานส่งผลต่อสุขภาพ ชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม
และระบบการบรกิารสุขภาพระดบัชาต ิ

4. แนวทาง 

(Process) 

�.การปฏิบตัิตามแนวทางการระมดัระวงัการติดเชื�อข ั �นพื�นฐาน 

standard precautions การป้องกันอุบัติเหตุทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะการป้องกนัการบาดเจบ็จากเขม็ มดี ของมคีมปนเปื�อน
เลอืด สารคดัหลั �งในระหวา่งการใหก้ารดแูลผูป่้วย 
�.การจดัให้มแีละใช้งานอย่างถูกต้องของเครื�องป้องกนัร่างกาย

ส่วนบุคคล (PPE) ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยั อุปกรณ์ป้องกนับรเิวณ
ดวงตา ใบหน้า ศรีษะ ถุงมือ รองเท้า ผ้ากนัเปือนและเสื�อคลุม 
ตามประเภทกจิกรรมที�เสี�ยงต่อการสมัผสัเชื�อโรค 

�.การให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่บุคลากรเมื�อเริ�มต้นปฏบิตังิานและ 
ประจาํปีในระหวา่งปฏบิตังิาน 
�. การประเมนิบุคลากรผู้สมัผสัโรคและการจดัหาป้องกนัด้วยยา

ต้านจุลชีพหรือการให้ภูมิคุ้มกันภายหลังการสัมผัส (post-
exposure) 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

แนวทางปฎบิตัใินการป้องกนัการตดิเชื�อ และการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม 

(Monitoring) 

�. จาํนวนบุคลากรที�ไดร้บัอุบตัเิหตุจากเขม็ทิ�มตาํ/สมัผสัสิ�งคดัหลั �ง
ผูป่้วย เท่ากบั � 
2. รอ้ยละของบุคลากรกลุ่มเสี�ยงที�ไดร้บัวคัซนี HBV 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

ไม่ม ี
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I 2.4 Vector borne Transmission 

1. คาํจาํกดัความ การตดิเชื�อผ่านทางพาหะ (vector borne) โดยเฉพาะแมลง เช่น 
ไขเ้ลอืดออก ไวรสัซกิา้ มาลาเรยี ฯลฯ 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

อุบตักิารณ์ไขเ้ลอืดออก ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานเท่ากบั � 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

บุคลากรที�ตดิเชื�อหรอืเจบ็ป่วยจากโรคไขเ้ลอืดออก ในระหวา่ง
ปฏบิตังิานส่งผลต่อสุขภาพและชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการ

บรกิารสุขภาพระดบัชาต ิ

4. แนวทาง 

(Process) 

1. กระบวนการควบคุมประชากรยงุ ในสถานพยาบาล ที�พกั 
บุคลากร 
�. การประเมินบุคลากรผู้สมัผสัโรคและการจดัหาป้องกนัด้วย 

ยาตา้นจุลชพีภายหลงัการสมัผสั (post exposure) 
�. การใหค้วามรู ้ฝึกอบรมแก่บุคลากรเมื�อเริ�มต้นปฏบิตังิาน และ
ประจาํปีในระหวา่งปฏบิตังิาน 

5. การฝึกอบรม 

(Traning) 

การใหค้วามรู ้ฝึกอบรมแนวทางปฏบิตักิารป้องกนัการตดิเชื�อเมื�อ
เริ�มตน้ปฏบิตังิานและในระหวา่งการปฏบิตังิาน 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม 

(Monitoring) 

อตัราการป่วยไขเ้ลอืดออกของบุคลากร 

7. ข้อผิดพลาดที�เกิดขึ�น 

(Pitfall) 

ไม่ม ี
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การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event  

1. Safe from High Alert Drugs 

1. คาํจาํกดัความ    High Alert Drugs คอื ยาที�ต้องระมดัระวงัสูงเพราะอาจก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ผูป่้วย อยา่งมนียัสาํคญั เป็นยาที�มดีชันีการรกัษาแคบหรอื

มกีารออกฤทธิ �ที�เป็นอนัตราย เช่น ยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด และยา
รกัษามะเรง็ เป็นตน้ 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

1. ลดความคลาดเคลื�อนของยาความเสี�ยงสงูที�จะก่อใหเ้กดิอนัตราย
รุนแรงหากถงึตวัผูป่้วย 

 �. ลดเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าความเสี�ยงสงู 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

   ความคลาดเคลื�อนของการบรหิารยา High Alert Drugs ซึ�งหาก 
ถงึตวัผูป่้วยหรอื ตดิตามไม่ดอีาจส่งผลใหเ้กดิอนัตรายจากการใชย้า 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. มกีารกาํหนดรายการยาที�มคีวามเสี�ยงสงู และมแีนวทางในการ

ปฏบิตักิารกาํกบัตดิตามการใชย้า 
�. จดัทาํ Protocol สาํหรบักลุ่มผูป่้วยที�มคีวามเสี�ยงสงู 
�. มกีาร Double-check ทุกครั �งก่อนการจ่ายยา 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

    ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานทุกคน (แพทย ์พยาบาล เภสชักร) ใหรู้จ้กั
เขา้ใจการบรหิารยาที�มคีวามเสี�ยงสงู  

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

�. ความคลาดเคลื�อนทางยาของยาที�มคีวามเสี�ยงสงู (การสั �งยา การ

คาํนวณ การจดัจ่ายยา การเตรยีมยา การบรหิารยา)  
�. เหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์ี�เกดิขึ�น (Adverse Drug Event)  

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา

(Pitfall) 

 

ยงัไม่มกีารทาํ Protocol สาํหรบัผูป่้วยที�มคีวามเสี�ยงสงู 
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2. Safe from Preventable Adverse Drug Reaction (ADR) 

1. คาํจาํกดัความ    Adverse Drug Reaction (ADR): อาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า
ที�เกดิขึ�นระหว่างการรกัษาด้วยยาในขนาดปกตแิละได้รบัการประเมนิ

แลว้วา่มคีวามสมัพนัธก์บัการใชย้า 
   Drug Allergy: อาการแพ้ยาเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที�เกิดจาก
ปฏกิริยิาทางภมูคิุม้กนัของร่างกายต่อยาที�ไดร้บั  
   แพ้ยาซํ�า: เหตุการณ์ที�ผู้ป่วยแพ้ยา ซึ�งเป็นยาตัวเดียวกับที�เคย 

มปีระวตัแิพโ้ดยมอีาการแสดงที�เหมอืนกนั 
   แพ้ยากลุ่มเดยีวกนั: เหตุการณ์ที�ผู้ป่วยเกดิอาการแพ้ยา จากยาที�มี
โครงสรา้งคลา้ยกบัยาที�มปีระวตัแิพโ้ดยมอีาการเหมอืนกนั 

2. เป้าหมาย(Goal)    ไม่เกิดการแพ้ยาซํ�า การแพ้ยากลุ่มเดียวกันจากการสั �งจ่ายยา 
การจ่ายยา  การบรหิารยาในผูป่้วยที�มปีระวตัแิพย้าลดลงหรอืไม่เกดิขึ�น 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี�

(Why) 

   การแพย้าซํ�าในผูป่้วยที�เคยมปีระวตักิารแพย้าหรอืเกดิอาการจากยา
ดงักล่าวมาก่อน ถอืเป็นอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใช้ยาชนิดป้องกนั

ได้ (preventable ADRs) ดงันั �นจงึมกีารรณรงค์ให้โรงพยาบาลมกีาร
พฒันาระบบยาเพื�อให้เกดิความปลอดภยั และเป็นหลกัประกนัในการ 
บรกิารดา้นยาแก่ผูป่้วยโดยมเีป้าหมาย  คอื อตัราการแพย้าซํ�า เท่ากบั
รอ้ยละ �  

4. แนวทาง(Process) �. มกีารวางระบบรายงานอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า 
�. การกาํหนดบทบาทของสหสาขาวชิาชพี 
�. หากผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาระหว่างรกัษาตัวในรพ.มีการส่งต่อให ้

เภสชักรประเมนิและจดัการอาการไม่พงึประสงค ์
�. หากมกีารแจ้งประวตักิารแพ้ยาของผู้ป่วยใน เภสชักรจะเป็นผู้ไป 
ซกัประวตัิเพื�อประเมินประวตัิการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ 
ใชย้าในอดตีของผูป่้วยกบัตวัผูป่้วยโดยตรง 

�. มกีารบนัทกึขอ้มลูADR ในเวชระเบยีน 
�. ออกบตัรแพย้าที�เป็นแนวทางเดยีวกนั 

5. การฝึกอบรม

(Training) 

�. ความรูเ้รื�อง แพย้าซํ�า แพย้ากลุ่มเดยีวกนั 
�. การประเมนิอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าอยา่งเป็นระบบ  
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6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

�. อุบตักิารณ์แพย้าซํ�า  
2. medication error (การสั �งยา การจ่ายยา การบรหิารยา) ในผูป่้วยที�

มปีระวตัแิพย้า 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา

(Pitfall) 

  เภสชักรไมไ่ดซ้กัประวตักิารแพย้าเดมิจากผูป่้วยโดยตรงกบัผูป่้วยใน
เพื�อใหม้กีารประเมนิประวตักิารเกดิอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า
ในอดตีที�ผูป่้วยมาแจง้ มเีฉพาะการโทร.ไปสอบถามพยาบาลประจาํ 

ward 

 

3. Safe from Fatal drug Interaction 

1. คาํจาํกดัความ   ปฏิกิริยาระหว่างยา กบั ยา (Drug-Drug Interaction) หมายถึง 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นของยาตวัใดตวัหนึ�ง โดยเป็นผลมาจากยาที�
ไดร้บัควบคู่กนัหรอืไดร้บัมาก่อนหน้านั �น ผลกระทบที�เกดิขึ�นนึ� อาจจะมี

ผลต่อเภสชัจลนศาสตร์ (pharmacokinetic)  หรือ เภสชัพลศาสตร์ 
(pharmacodynamic) ก็ได้ โดยผลกระทบที�เกิดขึ�นอาจส่งผลให้
ประสทิธภิาพของยาลดลงหรอืมากขึ�นจนเกดิอนัตรายต่อผูป้วยได ้

2. เป้าหมาย(Goal)    ผูป่้วยปลอดภยัจากเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าที�มสีาเหตุ

จากการเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยา 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี�

(Why) 

  ปัจจุบนัมกีารใชย้าหลายชนิดรวมกนั เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการรกัษา 
รวมถึงแนวโน้มผู้สูงอายุที�มโีรคหลายชนิดจําเป็นต้องใช้หลากหลาย
ชนิดรวมกนั ยิ�งมกีารใชย้าร่วมกนัหลายชนิดกย็ิ�งมโีอกาสเกดิปฏกิรยิา

ระหวา่งยามากขึ�น ซึ�งก่อใหเ้กดิอาการไม่พงึประสงคซ์ึ�งเป็นไดท้ ั �งความ
ลม้เหลวในการรกัษาและการเกดิอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า  

4. แนวทาง(Process) �. มีการกําหนดคู่ยาที�เกิดปฏิกริิยาระหว่างยารุนแรงและแนวทางที�
ชดัเจน                                                                                  

2. มีการพฒันาระบบงานให้ค้นหา ป้องกนั หากมีการใช้ยาร่วมกนั     
�. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถแจ้งเตอืนคู่ยาที�เป็น 
fatal drug interaction ให้ครอบคลุมทั �งยาที�เ ป็น medication 

reconciliation และยาจากรพ.อื�น ๆ 

5. การฝึกอบรม

(Training) 

   จดัใหม้กีารทบทวนวรรณกรรมใหม่อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อปรบัการ
จดัการกบัคู่ยาที�เกดิปฏกิรยิาใหเ้หมาะสม จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ 
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แนวปฏบิตักิารจดัการกบัคู่ fatal drug interaction เพื�อใหท้ราบถงึ
นโยบายและบทบาทแต่ละวชิาชพี 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

1. medication error “การใชย้าคู่ Fatal Drug interaction”  

�. เหตุการณ์ไมพงึประสงคจ์าก “การใชย้าคู่ Fatal Drug interaction”  

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา

(Pitfall) 

การป้องกนั การจดัการคู่ยาที�เป็น fatal drug interaction  
ยงัไม่ครอบคลุมยาที�เป็น medication reconciliation  

 

 

 4. Look-Alike, Sound-Alike Medication Names 

1. คาํจาํกดัความ   ความคลาดเคลื�อนทางยา (Medication Error) คอืเหตุการณ์ใด ๆ  ที�
อาจเปลี�ยนสาเหตุ หรอืนําไปสู่การใชย้าที�ไม่เหมาะสมหรอืเป็นอนัตราย
แก่ผูป่้วยที�สามารถป้องกนัได ้ขณะที�ยานั �นอยูใ่นความควบคุมดแูลของ

บุคลากรหรอืผูใ้หบ้รกิาร  
  Look-Alike, Sound-Alike Medication names หมายถึง ชื�อยาที�
สะกดคล้ายกนั หรอือ่านออกเสยีงแล้วฟังคล้ายกนั รวมไปถึงลกัษณะ

รปูแบบทางกายภาพคลา้ยกนั 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

  เพื�อป้องกันความคลาดเคลื�อนทางยาในกลุ่มยาที�มีชื�อยาเขียน
คล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกัน รวมไปถึงลักษณะรูปแบบทาง  
กายภาพคลา้ยกนั (Look-alike,Sound-Alike) 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

ชื�อสามญัทางยา (generic name) หรอืชื�อการคา้ของยา (Trade name) 
หลายชนิดมตีวัสะกดคล้ายกนัหรอือ่านออกเสยีง คล้ายกนั อาจทําให้
เกิดการสื�อสารที�ผิดพลาดได้ง่าย เช่น การเลือกยาจากรายการยา 
ในระบบคอมพวิเตอร ์การเขยีนดว้ยลายมอื การสั �งยาทางโทรศพัทห์รอื

การสั �งดว้ยวาจา 

4. แนวทาง(Process) �. มกีารทบทวนรายชื�อยาที�ชื�อพอ้งมองคลา้ยเป็นประจาํ 
�. ไม่ให้มกีารสั �งยาด้วยวาจา หรอืทางโทรศพัท์ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 
โดยผู้รบัคําส ั �งต้องถ่ายรูป order ที�บนัทกึส่งทางระบบ line ให้แพทย์

ตรวจสอบก่อน 
�. ชื�อยาที�สะกดคล้ายกนัมีการทําให้เหน็ความแตกต่างอย่างชดัเจน 
และจะวางเรยีงสลบัที� ไม่วางเรยีงตามตวัอกัษรเหมอืนยาตวัอื�น 
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�. เพิ�มชื�อการคา้ (Trade name) ลงในฉลากยา 
�. จดัทาํฉลากพเิศษ สาํหรบัผูส้งูอายหุรอืผูท้ ี�อ่านหนงัสอืไม่ออก โดย

ใชเ้ป็นรปูภาพประกอบเพื�อบอกเวลารบัประทานยา 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

จดัใหม้กีารใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัยาที�ชื�อพอ้งมองคลา้ยในวชิาชพีที�
เกี�ยวขอ้ง 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

medication error ที�เกดิจากยาที�ชื�อพอ้งมองคลา้ยกนั (Look-alike, or 

Sound-alike) 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา

(Pitfall) 

�. ฉลากยาไม่มชีื�อการคา้ มเีฉพาะชื�อสามญั                                
�. ฉลากยามแีบบเดยีว ไม่ไดม้ฉีลากพเิศษสาํหรบัผูส้งูอาย ุหรอื 

ผูท้ ี�อ่านหนงัสอืไม่ออก 

 

 5. Safe from Using Medication 

1. คาํจาํกดัความ ผูป่้วยไดร้บัความปลอดภยัในกระบวนการใชย้าของสถานพยาบาล 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัในการใชย้าในทุกขั �นตอน ไดแ้ก่ การสั �งยา 
การจดัจ่ายยา  การใหย้าและการตดิตามผลการใชย้า 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

ระบบยามคีวามซบัซอ้นและขั �นตอนทุกข ั �นตอนมโีอกาสเกดิความ

ผดิพลาดไดง้่าย การวางระบบงานที�ดจีงึเป็นส่วนสาํคญัในการประกนั
ความปลอดภยัของการใชย้า 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. ไม่มกีารคดัลอกคาํสั �งการใชย้าโดยบุคคลอื�นที�ไมใ่ช่แพทย ์
�. มรีะบบการแจง้เตอืนเมื�อมกีารใชย้าเกนิขนาดสงูสุด 

�. พฒันาระบบใหม้กีารส ั �งใชย้าผ่านระบบ online ใหเ้ตม็รปูแบบ 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

   ความรูเ้กี�ยวกบัการใชย้าอยา่งปลอดภยัของผูป้ระกอบวชิาชพี 
ที�เกี�ยวขอ้ง  

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

�. การมผีูป่้วยแพย้าซํ�า  
2. การเกดิอนัตรายจากการใชย้าระดบัรุนแรง (G,H,I) 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา

(Pitfall) 

�. ไม่มรีะบบแจง้เตอืนกรณีที�มกีารใชย้าเกนิขนาดสงูสุด 

�. มกีารคดัลอกคาํสั �งการใชย้าโดยบุคคลอื�นที�ไมใ่ช่แพทย ์
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6. Medication Reconciliation 

1. คาํจาํกดัความ  Medication Reconciliation คอื กระบวนการเพื�อใหไ้ด้ขอ้มูลรายการ
ยาที�ผู้ป่วย ใช้อยู่ท ั �งหมดในทุกรอยต่อที�มกีารส่งต่อผูป่้วยไปรบับรกิาร 

(เมื�อแรกรบัรวมทั �งเมื�อยา้ยแผนก ยา้ยหอผู้ป่วย หรอืเมื�อถูกจําหน่าย
กลบับา้น) 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

ผูป่้วยตอ้งไดร้บัการซกัประวตัแิละสบืคน้ใหไ้ดร้ายการยาที�ผูป่้วย ใชอ้ยู่
ท ั �งรายการยา จากสถานพยาบาลต่างๆ ยาที�ซื�อใช้เองรวมทั �งสมุนไพร

และอาหารเสรมิ ทั �งชื�อยา ขนาดยา ความถี� วธิใีช้และเวลาที�ผู้ป่วยใช้
ยามาครั �งสุดทา้ย โดยตอ้งตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูและแพทย์
ตอ้งมาทบทวนรายการทั �งหมดเพื�อรบัทราบขอ้มลูก่อนการสั �งยา 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

 

�. เพื�อประเมนิวา่อาการป่วยมสีาเหตุมาจากยาหรอืไม่             

�. เพื�อป้องกนัการไดย้าซํ�าซอ้น  
�. เพื�อป้องกนัการลมืใหย้า  
�. เพื�อป้องกนัการเกดิอนัตรกริยิาระหวา่งยา 

�. เพื�อใหผูป่้วยไดร้บัยาอยา่งต่อเนื�อง 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. จดัเก็บและบนัทกึข้อมูลด้านยาที�เป็นปัจจุบนัของผู้ป่วยแต่ละราย 
โดยรวบรวมขอ้มูลรายการยาที�ผู้ป่วยใช้จากระบบสารสนเทศของรพ.
จากยาที�ผู้ป่วยนํามา จากการการสมัภาษณ์ผู้ป่วยและญาตหิรอืสบืคน้

จากสถานพยาบาลอื�นมาจดัทํารายการยาทั �งหมดของผู้ป่วย โดยใช้
มาตรฐานเดยีวกนัทั �งองคก์ร 
�. ส่งมอบรายการยาของผู้ป่วย (รวมถึงยาที�ผู้ป่วยรบัประทานที�บ้าน 

ถ้ามี)  ให้กับผู้ดูแล ผู้ป่วยในขั �นตอนถัดไป (เช่น ร ับผู้ป่วยนอน
โรงพยาบาล  ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอื�น จําหน่ายผู้ป่วย ส่งผู้ป่วย
มาตรวจที�ตกึผูป่้วยนอก 
�. นํารายการยาที�ทําไว้ใส่ในเวชระเบียนเพื�อให้มีการทบทวนได้

ภายหลงัเมื�อผูป่้วยถูกส่งต่อเปลี�ยนสถานที�รบับรกิารหรอืเมื�อกลบับา้น
และควรใหร้ายการยาทั �งหมดแก่ผูป่้วยไวด้ว้ย 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล เภสชักร ไดร้บัการ
ฝึกอบรม medication reconciliation  

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

การที�ผูป่้วยไม่ไดร้บัยาต่อเนื�อง (เป็นจาํนวนครั �งต่อ ���� วนันอน) 
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7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา

(Pitfall) 

รายการยาที�บนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนไมไ่ดส้ง่ต่อขอ้มลูรายการยา 
ที�ผูป่้วยไดร้บัใหผู้ป่้วยเมื�อกลบับา้น 

 

 

 7. Rational Drug Use (RDU) 

1. คาํจาํกดัความ   การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมขีอ้บ่งชี�เป็นยาที�มี
คุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที�เชื�อถือได้ให้
ประโยชน์ทางคลนิิกเหนือกว่า ความเสี�ยงจากการใชย้าอย่างชดัเจน มี

ราคาเหมาะสม คุม้ค่าตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข ไม่เป็นการใช้
ยาอย่างซํ�าซ้อน คํานึงถึงปัญหาเชื�อดื�อยา เป็นการใช้ยาในกรอบบญัชี
ยายงัผล (เช่นบญัชยีาหลกัแห่งชาต)ิ อย่างเป็นขั �นตอนตามแนวทาง
พิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที�พอเหมาะกบัผู้ป่วยในแต่ละ

กรณีดว้ยวธิกีารใหย้าและความถี� ในการใหย้าที�ถูกตอ้ง ตามหลกัเภสชั
วทิยาคลนิิก ด้วยระยะเวลาการรกัษาที�เหมาะสม ผู้ป่วยให้การยอมรบั
และสามารถใชย้าดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและต่อเนื�อง กองทุนในระบบ

ประกนัสุขภาพหรือระบบสวสัดิการสามารถให้เบิกจ่ายค่ายานั �นได้
อย่างย ั �งยนื เป็นการใชย้าที�ไม่เลอืกปฏบิตัเิพื�อใหผู้ป่้วยทุกคนสามารถ
ใชย้านั �นไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั และไม่ถูกปฏเิสธยาที�สมควรไดร้บั  

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use – RDU) เป็น

วฒันธรรมองค์กร ที�มุ่งสู่การใช้ยาอย่างปลอดภยั เกิดประโยชน์จรงิ 
ต่อผูป่้วยดว้ยค่าใชจ้่ายที�ตํ�าที�สุดต่อบุคคลและสงัคม  

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

 

  องคก์ารอนามยัโลกระบุวา่มากกวา่ครึ�งหนึ�งของการใชย้าเป็นไปอย่าง
ไม่เหมาะสม (ไม่สมเหตุผล) ซึ�งก่อให้เกดิความไม่ปลอดภยัต่อผู้ป่วย 

ไดห้ลายลกัษณะ และเป็นอนัตราย (morbidity และ mortality) ที�ไม่ควร
เกดิขึ�น กล่าวคอื 
ก. อันตรายจากยาที�มีการสั �งจ่ายโดยไม่จําเป็นหรือเป็นยาที�ขาด

ประสทิธผิล (unacceptable risk benefit ratio)  
ข. อนัตรายจากอนัตรกริยิาที�เพิ�มความเสี�ยงขึ�นตามจํานวน รายการยา
ที�ส ั �งจ่าย (polypharmacy & duplication) 

ค. อนัตรายจากการใช้ยาผิดขนาด ผิดความถี� ผิดวธิิ ผิดระยะเวลา  
( inappropr iate dosage, f requency of  dose, method of 
administration and duration of treatment)  



ธญัญารกัษ์สงขลา | Update 05052564 
 

ง. อนัตรายจากการใช้ยาโดยขาดความระมดัระวงัต่อประชากรกลุ่ม
พเิศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ เดก็ หญิงมคีรรภ์ มารดาให้นมบุตร  ผู้ป่วยโรค

ตับ ผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที�มีโรคร่วม (unsafe prescription in 
special populations)  
จ. อนัตรายจากการใชย้าตา้นจุลชพีเกนิความจาํเป็น ซึ�งส่งเสรมิใหเ้กดิ

การดื�อยา ที�ร ักษาได้ยาก ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ�น และเสียค่า 
ใชจ้่ายสงูขึ�น และเพิ�มความเสี�ยงต่อการตดิเชื�อที�มคีวามรุนแรงสงูที�เพิ�ม
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย (unawareness of drug resistant 
burden) 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. คณะกรรมการPTC มกีารกาํหนดบทบาทและหน้าที�ชดัเจน 
�. มกีารตรวจตดิตามตวัชี�วดั RDU ทุก � เดอืน 
�. มกีารกาํหนดตวัชี�วดัรองเพื�อใหเ้หมาะกบับรบิทของโรงพยาบาล 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

1. การสรา้งความตระหนกัรู ้(awareness) ต่อการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 

โดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจ (knowledge) ต่อคาํจาํกดัความของการใช้ยา 
อยา่งสมเหตุผลตามองคก์ารอนามยัโลก และตามบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ
มีความตระหนักถึงผลเสียต่อผู้ป่วย ระบบสาธารณสุข ส ังคมและ
เศรษฐกจิของประเทศ และมเีจตคต ิ(attitude) ในการแก้ไขปัญหาการ

ใชย้าไม่สมเหตุผลขององคก์ร 
�. ความรู้ความเข้าใจต่อเหตุผลและหลักฐานเชิงประจกัษ์ ที�เป็น
พื�นฐานของตัวชี�วดัต่าง ๆ และมีทักษะ (skill) ในการใช้ยาอย่าง 

สมเหตุผลไดต้ามตวัชี�วดั 

6. ตวัชี�วดัที�ใช้ติดตาม

(Monitoring) 

ตวัชี�วดั RDU ที�ไมผ่่านเกณฑ ์

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

ความต่อเนื�องในการปฏบิตั ิ
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Patients  Identification : การระบตุวัผู้ป่วย 

1. คาํจาํกดัความ   การบ่งชี�ผูป่้วย หมายถงึ การระบุตวัผูป่้วยเพื�อยนืยนัวา่เป็นผูป่้วยที�
ตอ้งการตรวจรกัษาหรอืทาํหตัถการ 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

  เพื�อใหก้ารระบุตวัผูป่้วยเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัป้องกนั 

การบ่งชี�ผูป่้วยผดิ 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

�. เพื�อใหบุ้คลากรมคีวามตระหนกัในเรื�องความปลอดภยัในการบ่งชี�
ตวัผูป่้วย 

�. ป้องกนัการเกดิอุบตักิารณ์เรื�องการระบุตวัผูป่้วยผดิ 
3. เพื�อความแม่นยาํในการระบุตวัผูป่้วยในกระบวนการรกัษา 
จดุเน้น 

�. การระบุตวัผูป่้วยเมื�อแรกรบัหรอืส่งต่อ 

�. การระบุตวัผูป่้วยในการใหย้า 
�. การระบุตวัผูป่้วยในการเกบ็สิ�งส่งตรวจ 
�. การบรกิารทางทนัตกรรม (อุดฟัน,ถอนฟัน ฯลฯ) 

�. การบ่งชี�ในการใหอ้าหารเฉพาะโรค 
6. การระบุตวัผูป่้วยหรอืทวนซํ�าเมื�อบนัทกึขอ้มลูอตัโนมตัใินระบบ
คอมพวิเตอร ์(ระบบเวชระเบยีน) 

4. แนวทาง (Process) 

�. การระบุตวัผูป่้วย
เมื�อแรกรบัหรอืสง่ต่อ 

 

�. ใชต้วับ่งชี�ผูป่้วยอยา่งน้อย � ตวับ่งชี� เพื�อยนืยนัตวับุคคล ดงันี� 
ตวัที� � ชื�อ-สกุล เตม็ 
ตวัที� � เลขประจาํตวัโรงพยาบาล (HN) ชื�อมารดา/วนัเดอืนปีเกดิ (ผู้
ที�ทําหน้าที�ระบุตวัผู้ป่วยทําหน้าที�ขอดูบตัรประชาชน ซึ�งมีระบุวนั/

เดอืน/ปีเกดิ) 
�. ไม่ใช้หมายเลขเตียง /หมายเลขห้อง ในการระบุตัวผู้ป่วย           
�. การสอบถามชื�อ-สกุลผู้ป่วยใช้คําถามปลายเปิด ไม่ถามชื�อนํา       

�. ใหผู้ป่้วยมสี่วนร่วมในกระบวนการระบุตวัใหถ้กูตอ้ง โดยใหบ้อกชื�อ
ต น เ อ ง ห า ก ส า ม า ร ถ สื� อ ส า ร ไ ด้  ห รื อ ญ า ติ เ ป็ น ผู้ สื� อ ส า ร                                                                   
�. กรณีมผีูป่้วยชื�อซํ�าซ้อนกนั/คล้ายกนั มกีารปฏบิตัใินการดูแล เช่น 

การสื�อสารใหเ้จ้าหน้าที�ทราบ/ ใส่สญัญาณเตอืนในคอมพวิเตอร์ /ตดิ
สติ�กเกอรส์ใีน OPD Card        
�. ทํากระบวนการหลกัคนเดยีวทุกข ั �นตอน (One Process Owner) 
ในการบริหารยา เจาะเลือด การเก็บส่งสิ�งตรวจต่าง ๆ (ตั �งแต่การ
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ตรวจสอบคําส ั �ง การบนัทกึส่งตรวจในคอมพวิเตอร์ การเขยีน พมิพ์
สติ�กเกอร ์ชื�อสกุล HN สาํหรบัตดิภาชนะบรรจุสิ�งส่งตรวจ) 

�. มรีะบบทวนซํ�าและตรวจสอบที�มปีระสทิธภิาพ (Double Check)                                             

 �. การระบุตวัผูป่้วย 
ในการใหย้า-จ่ายยา 

�. ใช้ตวับ่งชี�ตวัผู้ป่วยอย่างน้อย � ตวั คือ ชื�อ-สกุล โดยผู้ป่วยจะ 
เป็นผูบ้อกชื�อ - สกุลดว้ยตวัเองก่อนการจ่ายยาทุกครั �ง 

 �. การระบุตวัผูป่้วย 
ในการเกบ็สิ�งสง่ตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิาร 

� .  การระบุตัวผู้ ป่ วยให้ ใช้  �  ตัวชี�บ่ ง เ ป็นอย่าง น้อย ได้แก ่
ชื�อ นามสกุล เตม็ และเลขที�ผูป่้วย (HN) 

2. การติดฉลากสิ�งส่งตรวจให้ทําต่อหน้าผู้ป่วย ฉลากต้องสามารถ
อ่านไดช้ดัเจน 
�. มรีะบบการทวนซํ�าโดยการถามชื�อ นามสกุลโดยไม่มกีารถามนํา 

�. ตรวจสอบซํ�าจากภาพถ่ายในระบบHosxp  

 �. การบรกิารทาง 
ทนัตกรรม (อุดฟัน
,ถอนฟัน) 

�. การเรยีกผู้ป่วยเข้ารบัการรกัษา ใช้ตวับ่งชี�อย่างน้อย � ตวั เช่น       
กรณีผูป่้วยนอก เรยีกชื�อ นามสกุล และตรวจสอบจากบตัรประชาชน 
กรณีผูป่้วยใน เรยีกชื�อ นามสกุลและอายใุหต้รงตาม Chart ผูป่้วย 

�. ในการรกัษาแต่ละครั �งมีการระบุตําแหน่งหรือซี�ฟันที�จะทําการ
รักษาร่วมกับผู้ป่วยก่อนให้การรกัษาทุกครั �ง เช่น ใช้กระจกส่อง
ร่วมกบัผูป่้วยทุกครั �ง 

 �. การระบุตวัผูป่้วย

หรอืทวนซํ�าเมื�อบนัทกึ
ขอ้มลูอตัโนมตัโิดย
เครื�องคอมพวิเตอร ์

 (ระบบเวชระเบยีน) 

�. ตรวจสอบจากหลกัฐานผู้ป่วย เช่น บตัรประชาชน ทะเบยีนบ้าน 

ที�ออกโดยทางราชการ 
2. ถ้าไม่มหีลกัฐานใด ๆ ให้ผู้ป่วยเขยีนชื�อ นามสกุลที�ถูกต้องหรอืให้
สะกด ชื�อ นามสกุลที�ถูกต้อง เพื�อใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้น

ทะเบยีนประวตัผิูป่้วย 
�. ในกรณีเป็นผูป่้วยเก่า ใชก้ารสบืคน้จากทะเบยีนประวตั ิ
โดยทวนกบัการถามชื�อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ หรอืชื�อบดิามารดา

กรณีชื�อ-นามสกุลผูป่้วยซํ�ากนั 

 �. การบ่งชี�อาหาร
เฉพาะโรค 

�. ใช้การบ่งชี�จากชื�อ นามสกุล อายุของผู้ป่วยในระบบ Hosxp  
ถ้ามขีอ้สงสยัใช้การตรวจสอบจาก Chart ผู้ป่วยหรอืพยาบาลประจาํ
ตกึ 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

1. สร้างความตระหนักถึงความรบัผิดชอบของผู้ให้บริการในการ

ตรวจสอบ การบ่งชี�ตัวผู้ป่วยว่าถูกต้องกบับุคคลที�จะให้การดูแล 



ธญัญารกัษ์สงขลา | Update 05052564 
 

ตามแผน (เช่น ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร สิ�งส่งตรวจ หตัถการ) 
ก่ อ น จ ะ ใ ห้ ก า ร ดู แ ล  ใ ห้ ข้ อ มู ล สื� อ ส า ร ห ล า ย  ๆ ช่ อ ง ท า ง  

ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที�กําหนด ให้ความรู้และแนวทาง 
ในการให้ขอ้มูลผู้ป่วยเพื�อให้เขา้ใจและมสี่วนร่วมในการระบุตวัตาม
แนวทางที�กาํหนด 

� .  ส่ ง เสริมการรายงานอุบัติการณ์ที� เ กิดขึ�น  เพื� อ นํ าข้อมูล 
มาวเิคราะหแ์ละหาแนวทางในการป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึ�นกบัผูป่้วย 

6. ตวัชี�วดั 

(Monitoring) 

1. อุบตักิารณ์การเกดิ Misidentification 
�. การปฏบิตัติามขั �นตอนที�กาํหนด 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

ไม่ม ี

 

Reduction of Diagnostic Errors :ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค 

1. คาํจาํกดัความ   การลดความผดิพลาดของการวนิิจฉยั โดยกาํหนดให ้ Diagnosis 
errors คอืความผดิพลาดของการวนิิจฉยั หมายถงึ การไม่สามารถ
อธบิายปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้ถูกต้อง และทนัเวลา แบ่งเป็น 
� ประเภท คอื Wrong diagnosis (วนิิจฉยัผดิ), Missed diagnosis 

(อาการชดัเจน แต่ไม่ได้ให้การวนิิจฉัย), Delayed diagnosis 
(วนิิจฉยัไดช้า้กวา่ที�ควร) ซึ�งกาํหนดไวใ้น � กลุ่มโรค ดงันี� 
  1. Alcohol Withdrawal Delirium 

  �. โรคทางระบบ Intracranial Hemorrhage 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

ลดความผดิพลาดในการวนิิจฉยัผูป่้วย 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

  ในกระบวนการรกัษาพยาบาลที�มคีุณภาพ และปลอดภยั เริ�มตน้
จากการวนิิจฉัยที�ถูกต้องและทนัเวลา เป็นรากฐานสาํคญัของการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภยั การวนิิจฉัยผิดพลาด 
ทําให้ผู้ป่วยไม่ได้รบัการรกัษาที�เหมาะสม ซึ�งอาจเป็นอนัตราย 

ต่อผูป่้วย 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. มแีนวทางปฏบิตัใินการคดักรอง ประเมนิโรคที�มคีวามเสี�ยงต่อ 
ผูใ้หบ้รกิารและรบับรกิาร 
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�. กาํหนดเกณฑก์ารส่งตรวจ/การคดักรองอยา่งถูกตอ้ง  
�. ส่งเสรมิใหม้คีวามเหน็ที�สอง ในการวนิิจฉยั 

�. ทบทวนประวตั ิการตรวจร่างกาย และผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารเพื�อทบทวนการตรวจวนิิจฉยั 
�. วางระบบการตรวจวนิิจฉยัโรคใหค้รบวงจร เช่น การตดิตามผล

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารภายในเวลาที�กาํหนด เป็นตน้ 
�. เสรมิสรา้งการพยาบาลที�มสี่วนร่วมในการวนิิจฉยัโรค เช่น 
ตดิตามการทุเลาของอาการ/หรอือาการใหม่ที�เกดิขึ�น/การตดิตาม
ใหม้ ั �นใจวา่มกีารสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

ทบทวนอุบตักิารณ์ และสรา้งความตระหนกัแกผู่เ้กี�ยวขอ้ง 

6. ตวัชี�วดั 

(Monitoring) 

รอ้ยละการส่งต่อในโรคใดโรคหนึ�งที�ไดร้บัการวนิิจฉยัโรคเพิ�มเตมิ

หรอืการวนิิฉยัที�แตกต่างไปจากเดมิ 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

�. ไม่ไดนํ้าขอ้มลูทั �งหมดมาสรุปเป็นการวนิิจฉยัโรค ทาํใหผู้ป่้วย
ไม่ไดร้บัการดแูลที�ถูกตอ้ง และพบสาเหตุที�แทจ้รงิภายหลงั 

2. การตรวจเพื�อประกอบการวนิิจฉยับางอยา่งไม่สามารถทาํได้
เองทนัท ีตอ้งส่งต่อหน่วยงานภายนอก 
 

 

Right and Accurate laboratory results 

1. คาํจาํกดัความ   ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของสิ�งส่งตรวจจากผู้ป่วย 

ตอ้งมคีวามถูกตอ้ง คอืรายงานผลที�ตรงกบัเจา้ของสิ�งส่งตรวจ และ
มีความแม่นยํา สามารถสะท้อนถึงสิ�งที�เกิดขึ�นในร่างกายของ
เจา้ของสิ�งส่งตรวจได ้

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

   เพื�อใหผ้ลการทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิารเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย
และแพทย์ในการวนิิจฉัยโรค/ให้แนวทางในการรกัษา/ติดตาม
ผลการรกัษา/พยากรณ์โรค/ป้องกนัโรค/ประเมนิสภาวะสุขภาพ 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

  ผลการทดสอบจากสิ�งส่งตรวจผู้ป่วยเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ที�สะท้อนสิ�งที�เป็นไปในร่างกาย ช่วยให้การรกัษาของแพทย ์หาก
ผลผดิพลาด เช่น ผดิคนหรอืสิ�งตวัอย่างอยู่ในสภาพไม่เหมาะสม
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อาจทาํใหก้ารวเิคราะหค์่าไดไ้ม่ถูกตอ้ง ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหาย
หรอือนัตรายต่อผูป่้วย 

4. แนวทาง 

(Process) 

1. การะบุตัวผู้ป่วยในการเก็บตัวอย่างสิ�งส่งตรวจจากผู้ป่วย 

ใชแ้นวทางตามหลกัการของ Patients Identification 
�. ตรวจสอบขอ้มูล ชื�อ-สกุลและเลขที�ผูป่้วยในใบสั �งตรวจทั �งชนิด
เอกสารและในระบบHosXP                                                     

�. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถ้วน และปรมิาณสิ�งส่งตรวจ  
ใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร                                      
�. ปฏิเสธสิ�งส่งตรวจ เมื�อพบสิ�งส่งตรวจที�ไม่ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ ์
�. การระบุตวัผู้ป่วยและสิ�งส่งตรวจถูกต้อง ตรงกนัในขณะทาํการ
ตรวจวเิคราะหแ์ละเมื�อรายงานผล สามารถสอบกลบัสิ�งส่งตรวจ 
ที�แบ่งมาใชใ้นการตรวจวเิคราะหไ์ปยงัสิ�งส่งตรวจที�เกบ็จากผูป่้วย

โดยตรง (Primary sample)                                        
�. รกัษาสภาพสิ�งส่งตรวจใหเ้หมาะสมก่อนการตรวจวเิคราะห ์เมื�อ
ตอ้งนําส่งหอ้งปฏบิตักิารภายนอก  

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

 

วธิปีฏบิตัใินการเตรยีม/นําส่งสิ�งสง่ตรวจที�ถูกตอ้ง 

6. ตวัชี�วดั 

(Monitoring) 

�. อตัราการความผดิพลาดที�เกดิตั �งแต่กระบวนการก่อนการตรวจ 
ขณะตรวจและหลงัการตรวจวเิคราะห ์

�. อตัราการปฏเิสธสิ�งสง่ตรวจ 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

การควบคุมอุณหภมูสิิ�งส่งตรวจในขณะนําสง่หน่วยงานภายนอก 
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การคดักรองที�ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื�อน 

   Under triage (OPD) 

1. คาํจาํกดัความ    การคดักรอง หมายถงึ การจาํแนกประเภทของผู้ป่วยและจดัลําดบั
การรกัษาหรอืการดูแลผูป่้วยตามความเร่งด่วน โดยการประเมนิและ
การตดัสินใจระบุความรุนแรงของภาวะคุกคามชีวติ โดยผู้ป่วยจะ

ไดร้บัการรกัษาภายในระยะเวลาที�กาํหนดในระดบัที�ถูกคดักรอง 

2. เป้าหมาย 

(Goal) 

   เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพของการคดัแยกและจดัลาํดบัการบรกิาร     
ในแผนกผูป่้วยนอก 

3. เหตผุลที�ทาํเรื�องนี� 

(Why) 

�. เพื�อใหส้ามารถจาํแนกผูป่้วยที�มอีาการรุนแรงหรอืเร่งด่วนไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ 
�. เพื�อใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาทนัเวลา (safety and timely access) 

4. แนวทาง 

(Process) 

�. ผู้ป่วยที�เข้ามาบําบดัทุกรายต้องได้รบัการประเมินระดับความ

เร่งด่วนและไม่เร่งด่วนทุกราย 
�. ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการจําแนกและจดัลําดบัผู้ป่วยตาม
ความเร่งด่วนและรุนแรง 

�. บุคลากรที�ทําหน้าที�ในการคดัแยกผูป่้วย ต้องผ่านการฝึกอบรม/มี
ประสบการณ์ในการดแูลผูป่้วยเฉพาะทางยาเสพตดิ 
�. จดัหาอุปกรณ์ เครื�องมอื ในการช่วยวนิิจฉยัแยกโรค  

5. การฝึกอบรม 

(Training) 

แนวทาง/วธิปีฏบิตัใินการคดัแยกและจดัลาํดบัการบรกิาร 

6. ตวัชี�วดั 

(Monitoring) 

1. รอ้ยละของผูป่้วยที�ไดร้บัการคดักรองตามแนวทางปฏบิตั ิ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

�. รอ้ยละของผูป่้วยที�เกดิอาการเปลี�ยนแปลงจากการรอคอย 
พบแพทย ์
�. รอ้ยละของผูป่้วยที�ไดร้บัการคดักรองผดิพลาด 

7. ข้อผิดพลาดที�ผ่านมา 

(Pitfall) 

ความต่อเนื�องในการทบทวนแบบประเมนิคดักรอง 

 
 

 


