Gap Analysis - I 1: Hand Hygiene ( รพ.บัวลาย )
Recommendation
1 . สร้างระบบทีเ่ อือ้ อํานวยให้บคุ ลากรทํา
ความสะอาดมือได้โดยสะดวก เช่น
สนับสนุนอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นในการทํา
ความสะอาดมืออย่างเพียง

Actual Practice
จัดให้มขี วด alcohol-based handrubs
ทีจ่ ุดคัดกรอง , ER , OPD, รวมห้องตรวจ NCD ,
คลินิกส่งเสริม , IPD (จุดเจ้าหน้าทีท่ าํ งาน)และปลาย
เตียงผูป้ ่ วย ,ห้องทันตกรรม ,ห้องแพทย์แผนไทยกายภาพ ,ห้องจ่ายยา ,ห้องเอกซเรย์ ,ห้องLab
มีอ่างล้างมือทีม่ อี ุปกรณ์ สบู่ กระดาษเช็คมือครบทุก
จุดให้บริการ
-มีอ่างล้างมือทีห่ อ้ งER ชํารุด
-เบิกอุปกรณ์ เช่นสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ
ทุก 2 สัปดาห์ ทีง่ านพัสดุ
-เติมนํ้ายาล้างมือ ทุกวันจันทร์

2. ให้ความรูก้ บั บุคลากรเรื่องการทํา
ได้จดั อบรมให้เจ้าหน้าทีค่ รบทุกคนครัง้ ที่ 1 เมื่อ
ความสะอาดมือ และมีการฝึกปฏิบตั ใิ ห้ เดือน มกราคม 2561
เข้าใจและถูกต้อง
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Desired Practice
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรใน
โรงพยาบาลใช้แอลกอฮอล์ handrubs
โดยทีม IC เดินรณรงค์ในทุกหน่วยงาน
และทดสอบการล้างมือในทุกหน่วยงาน
-จัดทําแถบวัดระดับติดข้างขวดเจล
แอลกอฮอล์ ล้างมือ
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์
ทุกจุด

Action Plan
1)กําหนดนโยบายให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
ใช้alcohol-based handrubs
2.)สังเกตการณ์ใช้แอลกอฮอล์ของ
เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลโดยทีม IC
ซ่อมแซมอ่างล้างมือทีE่ Rให้แล้วเสร็จ
ในเดือนพฤษภาคม 2562 ดําเนินการ
แล้ว
-ทีม IC Round โดยพยาบาลสุม่
ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์
แต่ละจุด และเพิม่ จุดให้บริเวณพืน้ ที่
ให้บริการ NCD อาคารทีเ่ ปิ ดใหม่เดือน
สิงหาคม

-บุคลากรมีความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารล้างมือ
100 %

-1)ทดสอบการล้างมือรายบุคคล งเจ้า
หน้าทีใ่ หม่และเก่า โดย ทีม IC เสร็จ
ภายใน เดือนกรกฏาคม 2562
ผลการทดสอบเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การ
ทดสอบการล้างมือ45 คน
2) ประเมินโดย observe รายแผนก
โดย IC หน่วยงาน และIC Round
ทุกวันพุธ ร่วมกับทีม ENV

Recommendation

Actual Practice

3. มีระบบประเมินและติดตามการปฏิบตั ิ
ของบุคลากรในการทําความสะอาดมือ
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับอัตราการทํา
ความสะอาดมือทัง้ ในภาพรวมของ
หน่วยงานและการแจ้งรายบุคคล
4. จัดทําแผ่นป้ ายเชิญชวน/เตือน/ให้
ความรูเ้ รื่องการทําความสะอาดมือติด
ไว้ ในสถานพยาบาล

จัดพยาบาล IC ขึน้ ปฏิบตั งิ านทุกวันพุธ ติดตามวาง
ระบบงาน supply และซักฟอก จัดให้มี IC round ทุก
วันพุธ
กําหนดให้IC หน่วยงานสังเกตการณ์ลา้ งมือของ
บุคลากรหลังอบรม
-ปั จจุบนั มีป้ายอธิบายการล้างมือทีอ่ ่างล้างมือครบทุก
จุด
-ติดแผ่นป้ ายรณรงค์ตดิ ตามจุดทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ ารล้าง
มือ ปลายเตียงผูป้ ่ วย อ่างล้างมือทุกอ่าง ทุกแผนก
ในห้องนํ้าทุกห้อง

ประเมินการล้างมือ ของบุคลากรโดย โดย -สํารวจสือ่ แผ่นป้ ายรณรงค์ทม่ี กี าร
พยาบาลIC ตามแบบ check list การล้าง ชํารุดหรือจุดทีส่ ญ
ู หาย จํานวน 20 จุด
มือ และส่องสารเรืองแสงเพื่อทดสอบ
รวมกับอาคารทีเ่ ปิ ดใหม่
ประสิทธิภาพการล้างมือ

5. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร เช่น ผูน้ ําองค์กรปฏิบตั ใิ ห้เป็ น
ตัวอย่าง การยอมรับการตักเตือนจาก
เพื่อนร่วมงาน ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและ
ญาติเพื่อทําความสะอาดมือและมีสว่ น
ร่วมในการกระตุน้ บุคลากรให้ทาํ ความ
สะอาดมือ เช่นกัน

- ให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยและญาติ ทีน่ อนรพ.ใช้เจลล้างมือที่
ปลายเตียง
- งานทันตกรรมให้ผปู้ ่ วยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล
ก่อนเข้าห้องทุกราย

- กําหนดเป็ นนโยบายความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล สือ่ สารให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
รับทราบ
- ให้ความรูผ้ มู้ ารับบริการและกระตุน้ ให้ใช้
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ
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Desired Practice

จัดสือ่ กระตุน้ Hand Hygien and Five
Movement กระตุน้ ในกลุม่ เจ้าหน้าที่
ผูป้ ่ วยและญาติ

Action Plan

-- จุดคัดกรอง ให้ความรูก้ ารล้างมือ
และให้ผปู้ ่ วยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลก่อนเข้าซักประวัติ
- ให้ความรูก้ ารล้างมือ ทีแ่ ผนก OPD
ให้ ล้างมือทุกรายทีจ่ ุด Exit care
ก่อนไปรับยา

Gap Analysis - M 1.1 High alert drug (HAD)
Recommendation
1. ทบทวนยาที่มีความเสีย่ งสูง High alert
drug ที่มีใช้ ในโรงพยาบาล สร้ างความ
มัน่ ใจ และทาความเข้ าใจตรงกันในแต่ละ
หน่วยงานปฎิบตั ิหน้ าทีใ่ ห้ การรักษาผู้ป่วย
2. วิธีการเพื่อป้องกันอันตรายนาแนวทาง
ทางคลินิก (clinical protocol) ต่อไปนี ้ไป
ปฏิบตั ิ
• ลดการใช้ คาสัง่ การรักษาด้ วยวาจาและ
คาสัง่ การรักษาทางโทรศัพท์
• เน้ นความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องอ่านฉลากอย่าง
ระมัดระวังทุกครัง้ ที่หยิบยา และอ่านซ ้า
ก่อนที่จะให้ ยา โดยไม่วางใจกับการจดจา
ภาพ ที่เก็บ หรื อสิง่ ที่ไม่เจาะจงอืน่ ๆ
• เน้ นความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องตรวจสอบ
เป้าหมายของการใช้ ยาในคาสัง่ ใช้ ยา และ
ตรวจสอบการวินจิ ฉัยโรคที่เป็ นปัจจุบนั กับ
เป้าหมายหรื อข้ อบ่งชี ้ในการใช้ ยาก่อนที่จะ
ให้ ยาอีกครัง้ หนึง่
-ลดความหลากหลายของการใช้ ยาที่มคี วาม

Actual Practice
มีการทบทวนยาความเสีย่ งสูง High alert
drug ปี ละ 1 ครัง้

Desired Practice
Action Plan
กาหนดแผนการทบทวนปี ละ 1 ครัง้ และให้ ผ้ ู กาหนดให้ มีแผนการทบทวนยาความเสีย่ งสูง
Hight alert drug
ปฏิบตั ิมีสว่ นร่วมในการกาหนดแนวทาง
ความปลอดภัยด้ านยาร่วมกัน

 หากมีการสัง่ ยา High alert drug จาก
 หากมีการสัง่ ยา High alert drug จาก  ขอความร่วมมือจากแพทย์ในการสัง่
แพทย์ จะต้ องมีพยาบาลทบทวนคาสัง่ ใช้
แพทย์ จะต้ องมีพยาบาลทบทวนคาสัง่
จ่ายยาด้ วยลาย มือทุกครัง้
ยาอย่างน้ อย 2 คน และจะต้ องมี
ใช้ ยาอย่างน้ อย 2 คน และจะต้ องมี
 หากมีการสัง่ ยา High alert drug จาก
ลายเซ็นต์ของแพทย์กากับภายใน 24 ชม.
ลายเซ็นต์ของแพทย์กากับภายใน 24
แพทย์ จะต้ องมีพยาบาลทบทวนคาสัง่
หลังสัง่ ยา
ชม.หลังสัง่ ยา
ใช้ ยาอย่างน้ อย 2 คน และจะต้ องมี
ลายเซ็นต์ของแพทย์กากับภายใน 24
 ห้ องยาจะต้ องจ่ายยาตามคาสัง่ ทีเ่ ป็ นลาย  ห้ องยาจะต้ องจ่ายยาตามคาสัง่ ทีเ่ ป็ น
ลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
ลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
ชม.หลังสัง่ ยา
 IPD : พยาบาลจะใช้ หลัก 6R ในการ
 OPD : เภสัชจะ recheck ยาโดยใช้
 ห้ องยาจะต้ องจ่ายยาตามคาสัง่ ทีเ่ ป็ น
บริ หารยาแก่ผ้ ปู ่ วย
หลัก 6R โดยหาทางแก้ ไขประเด็น right
ลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
regimen
 OPD : เภสัชจะ recheck ยาโดยใช้ หลัก
6R

-คัดเลือกรายการยาทีม่ ีความเสีย่ งสูงที่
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Recommendation
เสีย่ งสูงโดยการกาหนดมาตรฐาน ความ
เข้ มข้ นและขนาดยาให้ มีน้อยที่สดุ เท่าที่
จาเป็ น
• ระบุทงชื
ั ้ ่อสามัญในคาสัง่ ใช้ ยาและฉลาก
ยา โดยกาหนดให้ มกี ารระบุขนาดและ
ความแรงทีช่ ดั เจน ห้ ามใช้ ตวั ย่อในการสัง่
ใช้ ยาความเสีย่ งสูง high alert drug
- พิจารณาจัดตัง้ anticoagulant services
ซึง่ ดาเนินการโดยพยาบาลหรื อเภสัชกร
-วิธีการเพื่อค้ นหาความผิดพลังและอั
้
นตราย
โดยบรรจุข้อความเตือนใจและข้ อมูล
เกี่ยวกับ parameter ที่เหมาะสม การ
ติดตามการใช้ ยาในชุดคาสัง่ protocol
-สร้ างความมัน่ ใจว่าผู้ที่ต้องการใช้ ข้อมูลผล
การตรวจสอบทางห้ องปฏิบตั ิการเข้ าถึง
ข้ อมูลดังกล่าวได้
-สร้ างความมัน่ ใจว่ามี antidotes และสาร
ต้ านฤทธิ์ มีแนวทางการช่วยชีวติ

Actual Practice
มีขนาดยาและความแรงเพียงอย่าง
เดียว โดยเลือกขนาดยาทีเ่ ป็ นขนาดการ
ใช้ มาตรฐานตาม dose การรักษา

Desired Practice

กาหนดให้ ผ้ สู งั่ ยา สัง่ ยาโดยกาหนดระบุ
ขนาดยา ความแรงที่ชดั เจน ห้ ามใช้ ตวั ย่อ

กาหนดให้ ผ้ สู งั่ ยา สัง่ ยาโดยกาหนดระบุ
ขนาดยา ความแรงที่ชดั เจน ห้ ามใช้ ตวั ย่อ

-มีการ counselling ผู้ป่วยที่มีการใช้ ยาความ
เสีย่ งสูง คือยา warfarin ในทุกกรณีที่มีการ
เริ่ มต้ นรับยา
-มีการบันทึกค่า lab และอาการเพื่อติดตาม
การใช้ ยาของผู้ป่วยผ่านสมุดประจาตัว
warfarin
-มีการสอบถามข้ อมูลการใช้ ยาของผู้ป่วยทุก
ครัง้ ที่มารับบริ การ
-มีการบันทึกค่า lab ผลตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการในระบบ hosxp

-แผนกเภสัชกรรมยังไม่มีคลินิก warfarin
โดยเฉพาะเนื่องจาก โรงพยาบาลยังมีผ้ ปู ่ วย
ที่ใช้ ยา warfarin ค่อนข้ างน้ อย
-มีการบันทึกค่า lab และอาการเพื่อติดตาม
การใช้ ยาของผู้ป่วยผ่านสมุดประจาตัว
warfarin

-มีคมู่ ือการใช้ ยาความเสีย่ งสูง และยาต้ าน
ฤทธิ์เพื่อช่วยชีวิต

-มีคมู่ ือการใช้ ยาความเสีย่ งสูง และยาต้ าน
ฤทธิ์เพื่อช่วยชีวิต
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-มีการบันทึกค่า lab ผลตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการในระบบ hosxp

Action Plan

-กาหนดให้ ผ้ สู งั่ ยา สัง่ ยาโดยกาหนดระบุ
ขนาดยา ความแรงที่ชดั เจน ห้ ามใช้ ตวั ย่อ

- ให้ บริ การ counselling ผู้ป่วยที่มีการ
ใช้ ยา warfarin อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์
ทังผู
้ ้ ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยรายเก่า
-มีการบันทึกค่า lab และอาการเพื่อ
ติดตามการใช้ ยาของผู้ป่วยผ่านสมุด
ประจาตัว warfarin
-มีการติดสติ ้กเกอร์ เตือนว่าเป็ นยาที่ต้อง
ระวังการใช้

Recommendation
3. จัดเก็บยาที่มีปัญหาไว้ ในสถานที่ที่แยก
เฉพาะหรื อจัดเก็บโดยไม่เรี ยงลาดับ
ตัวอักษร เช่น โดยหมายเลขกล่อง บนชัน้
หรื อในเครื่ องจ่ายยาอัตโนมัติ
4. ใช้ เทคนิค เช่น Sticker หรื อสีที่แจ้ งเตือน
เพื่อลดความคลาดเคลือ่ นในการใช้ ยา
แจ้ งเตือนให้ ร้ ูวา่ เป็ นยาทีต่ ้ องระวังการใช้
อย่างเคร่งครัด

Actual Practice
Desired Practice
Action Plan
จัดยา High alert drug ในบริ เวณที่แยกจาก จัดยา High alert drug ในบริ เวณที่แยกจาก -จัดทาป้าย หรื อสัญลักษณ์พเิ ศษเพิ่มการ
ยาทัว่ ไป
ยาทัว่ ไป
สังเกต ให้ มคี วามระมัดระวังในการหยิบยา
HAD มากขึ ้น
 ยา high alert drug จะแปะ sticker สี
แดงบนตัวยาและ sticker ยา
 พยาบาลจะใช้ ปากกาแดงในการบันทึก
hight alert drug ในใบ MAR

 ยา high alert drug จะแปะ sticker สี  จัดทำ sticker สี แดงแจ้งเตือนว่ำเป็ นยำ
ควำมเสี่ ยงสูงต้องระมัดระวังกำรใช้
แดงบนตัวยาและ sticker ยา
 พยาบาลจะใช้ ปากกาแดงในการบันทึก
hight alert drug ในใบ MAR

5. จัดทากลยุทธ์เพื่อให้ สหวิชาชีพและผู้ดแู ล  มีฉลากยาที่ระบุชื่อสามัญทางยา ข้ อบ่ง  มีฉลากยาที่ระบุชื่อสามัญทางยา ข้ อบ่ง  จัดทา sticker ติดแจ้ งเตือนกลุม่ ยา
มีสว่ นร่วมในการลดความเสีย่ งโดย
ใช้ ความแรง วิธีใช้ ข้ อควรระวัง ข้ อห้ าม
ใช้ ความแรง วิธีใช้ ข้ อควรระวัง ขอห้ าม
ความเสีย่ งสูง high alert drug และทวน
• ให้ เภสัชกรทบทวนร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ
ใช้ ในกลุม่ ผู้ป่วยพิเศษ
ใช้ ในกลุม่ ผู้ป่วยพิเศษ
ตาม order แพทย์ทกุ ครัง้ อย่างละเอียด
หรื อแพทย์เพื่อยืนยันข้ อบ่งชี ้ ขนาด และ
วิธีการใช้ ยา High alert drug
6. สร้ างความมัน่ ใจว่ากระบวนการจัดการ
ร่างหลักสูตรการจัดอบรมยาทีม่ ีความเสีย่ ง เภสัชกรจัดอบรมยาทีม่ ีความเสีย่ งสูง แก่
เภสัชกรจัดอบรมยาทีม่ ีความเสีย่ งสูง แก่
เกี่ยวกับยาในทุกขันตอนได้
้
รับการปฏิบตั ิ สูง แก่บคุ ลาการในโรงพยาบาลบัวลาย
บุคลาการในโรงพยาบาลบัวลาย
บุคลาการในโรงพยาบาลบัวลาย ลงใน
โดยผู้มีคณ
ุ สมบัติทเี่ หมาะสมและมีความรู้
แผนการปฏิบตั ิงาน
ความสามารถ, จัดให้ มีการให้ ความรู้
เกี่ยวกับยาที่มี่ความเสีย่ งสูงในการใช้ ยา
กลุม่ High alert drug หลักสูตรการศึกษา
การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

Gap Analysis - M 2.1: Look-Alike Sound-Alike Medication Names
Recommendation
Actual Practice
1. ทบทวนรายชื่อยาทีช่ ่อื พ้องมองคล้ายเป็ น มีการทบทวน LASA ปี ละ 1 ครัง้ ให้
ประจําทุกปี
เจ้าหน้าทีป่ ระเมินการเกิดโอกาสเสีย่ งใน
การเกิด med error จาก LASA

Desired Practice
Action Plan
กาหนดแผนการทบทวนปี ละ 1 ครัง้ และให้ ผ้ ู กําหนดให้มแี ผนการทบทวน LASA ใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี
ปฏิบตั ิมีสว่ นร่วมในการทดสอบโอกาส
ผิดพลาด

2. ไม่ให้มกี ารสังยาด้
่ วยวาจา ยกเว้นกรณี  หากมีการสังยา
่ High alert drug จาก
ฉุกเฉิน และผูร้ บั คําสังต้
่ องจดลงทันทีและ
แพทย์ จะต้องมีพยาบาลทบทวนคําสังใช้
่
อ่าน ทวนตัวสะกดให้ผสู้ งฟั
ั ่ งทุกครัง้
ยาอย่างน้อย 2 คน และจะต้องมี
ลายเซ็นต์ของแพทย์กาํ กับภายใน 24
ชม.หลังสังยา
่
 ห้องยาจะต้องจ่ายยาตามคําสังที
่ เ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
 IPD : พยาบาลจะใช้หลัก 6R ในการ
บริหารยาแก่ผปู้ ่ วย
 OPD : เภสัชจะ recheck ยาโดยใช้หลัก
6R (แต่ปัจจุบนั ยังขาด right regimen)
เนื่องจากขาด computer บริเวณจุดจ่าย
ยา
กําหนดให้ผสู้ งยา
ั ่ สังยาเป็
่
นชื่อสามัญ
เท่านัน้

 หากมีการสังยา
่ High alert drug จาก
แพทย์ จะต้องมีพยาบาลทบทวนคําสัง่
ใช้ยาอย่างน้อย 2 คน และจะต้องมี
ลายเซ็นต์ของแพทย์กาํ กับภายใน 24
ชม.หลังสังยา
่
 ห้องยาจะต้องจ่ายยาตามคําสังที
่ เ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
 OPD : เภสัชจะ recheck ยาโดยใช้
หลัก 6R โดยหาทางแก้ไขประเด็น
right regimen

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

 ขอความร่วมมือจากแพทย์ในการสัง่
จ่ายยาด้วยลาย มือทุกครัง้
 หากมีการสังยา
่ High alert drug จาก
แพทย์ จะต้องมีพยาบาลทบทวนคําสัง่
ใช้ยาอย่างน้อย 2 คน และจะต้องมี
ลายเซ็นต์ของแพทย์กาํ กับภายใน 24
ชม.หลังสังยา
่
 ห้องยาจะต้องจ่ายยาตามคําสังที
่ เ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้

กําหนดให้ผสู้ งยา
ั ่ สังยาเป็
่
นชื่อสามัญ
เท่านัน้
-

Recommendation
Actual Practice
3 ให้มกี ารอ่านชื่อยาซํ้าเมื่อหยิบยาและก่อน  จัดทํารายชื่อยาทีม่ ชี ่อื พ้อง มองคล้าย
ให้ยา โดยไม่ให้จาํ ภาพหรือสีของยาแทน  แล้วประเมินความเสีย่ งกลุม่ ยาทีม่ ี
การอ่านชื่อยา
โอกาสผิดพลาดจากการจัดยา
 จัดทําป้ ายตามหลัก tall man letter ติด
ชัน้ ยาเพื่อป้ องกันโอกาสผิดพลาดจาก
LASA
4. ต้องสามารถตรวจสอบข้อบ่งใช้ของยาให้ ตรวจสอบใบสังยา
่ และ รายการยาใน
สอดคล้องกับการวินิจฉัยและอาการของ คอมพิวเตอร์ สอบถามอาการผูป้ ่ วยก่อน
ผูป้ ่ วย
จ่ายยา
5. ฉลากต้องมีทงั ้ ชื่อการค้าและชื่อสามัญ
 มีฉลากยาทีร่ ะบุช่อื สามัญทางยา ข้อบ่ง
ทางยา
ใช้ ความแรง วิธใี ช้ ข้อควรระวัง ขอ
ห้ามใช้ในกลุ่มผูป้ ่ วยพิเศษ (ให้นมบุตร,
ตัง้ ครรภ์,G6PD)
 ยา high alert drug จะแปะ sticker สี
แดงบนตัวยาและ sticker ยา
 พยาบาลจะใช้ปากกาแดงในการบันทึก
hight alert drug ในใบ MAR
 ใช้ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่ในยา Enalaprill
20 mg ใช้ตวั อักษรพิมเล็กในยา
enalapril 5 mg
6. ชื่อยาทีส่ ะกดคล้ายกัน ควรทําให้เห็น
 ทําฉลากช่วยสําหรับผูป้ ่ วยทีอ่ ่าน
ความแตกต่างชัดเจนและควรจัดเก็บโดย
หนังสือไม่ออก
ไม่เรียง อักษร
 จัดทําบอร์ดยาทีแ่ สดง ชื่อยา รูปแบบ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

Desired Practice
Action Plan
 จัดทํารายชื่อยาทีม่ ชี ่อื พ้อง มองคล้าย  จัดทํารายชื่อยาทีม่ ชี ่อื พ้อง มองคล้าย
 แล้วประเมินความเสีย่ งกลุม่ ยาทีม่ ี
 แล้วประเมินความเสีย่ งกลุม่ ยาทีม่ ี
โอกาสผิดพลาดจากการจัดยา
โอกาสผิดพลาดจากการจัดยา
 จัดทําป้ ายตามหลัก tall man letter ติด  จัดทําป้ ายตามหลัก tall man letter ติด
ชัน้ ยาเพื่อป้ องกันโอกาสผิดพลาดจาก
ชัน้ ยาเพื่อป้ องกันโอกาสผิดพลาดจาก
LASA
LASA

 ยา high alert drug จะแปะ sticker สี  ในรายการยาทีม่ หี ลากหลายขนาด จะ
แดงบนตัวยาและ sticker ยา
เน้นสีในส่วนของ mg ยา และสลับชื่อ
ยากับตัวเลข mg ของยา รวมทัง้ ทํา
 พยาบาลจะใช้ปากกาแดงในการบันทึก
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่พมิ พ์เล็กตามขนาด
hight alert drug ในใบ MAR
ความแรงของยา เช่น amoxicillin 250
 ใช้ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่ในยา Enalaprill
mg กับ 500 MG AMOXICILLIN
20 mg ใช้ตวั อักษรพิมเล็กในยา
enalapril 5 mg

 มีฉลากยาทีร่ ะบุช่อื สามัญทางยา ข้อบ่ง  จัดทํา sticker แจ้งเตือนการเพิม่ ยา
ใช้ ความแรง วิธใี ช้ ข้อควรระวัง ขอ
ลดยา ยาเปลีย่ นบริษทั ยาเพิม่ ใหม่
ห้ามใช้ในกลุ่มผูป้ ่ วยพิเศษ (ให้นมบุตร,

Recommendation

Actual Practice
ยาเพื่อให้ผปู้ ่ วยร่วมทบทวนการใช้ยา
กับเภสัชกร

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของยา เช่น การใช้บาร์โค้ด
QR code
8.ให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของยา โดยให้ความรูแ้ ละให้
เอกสาร รายการยาทีม่ ภี าพประกอบ
9. ควรมีฉลากยาพิเศษสําหรับผูส้ งู อายุ ผูท้ ่ี
มีปัญหาการมองเห็น ผูท้ อ่ี ่านหนังสือไม่
ออก
10.ในการพิจารณายาใหม่ควรเพิม่ เกณฑ์
ของยาทีม่ ชี ่อื พ้องมองคล้ายในการ
พิจารณาด้วย และถ้ามีความจําเป็ นต้อง
นํามาใช้ในสถานพยาบาล ต้องวาง
มาตรการเพื่อลดโอกาส เกิดความคลาด
เคลื่อนทางยาไว

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

Desired Practice
ตัง้ ครรภ์,G6PD)
 ทําฉลากช่วยสําหรับผูป้ ่ วยทีอ่ ่าน
หนังสือไม่ออก
 จัดทําบอร์ดยาทีแ่ สดง ชื่อยา รูปแบบ
ยาเพื่อให้ผปู้ ่ วยร่วมทบทวนการใช้ยา
กับเภสัชกร

Action Plan

Recommendation
11.เพิม่ การมีสว่ นร่วมของบริษทั ผูผ้ ลิตยา
และผูก้ าํ หนดมาตรฐานระดับชาติให้เพิม่
ความระมัดระวังในกลุ่มยาทีม่ ชี อ่ื พ้องมอง
คล้าย โดยหลีกเลีย่ งการตัง้ ชื่อการค้า

Actual Practice

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

Desired Practice

Action Plan

Gap Analysis - P 1: Patients Identification ( รพ.บัวลาย )
Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

1. องค์กรควรวางแนวทางปฏิบตั หิ รือ
กําหนดเป็ นนโยบาย เรื่องการระบุตวั
ผูป้ ่ วย ให้ชดั เจนถูกต้อง โดยจัดเป็ น
ประเด็นสําคัญเพื่อความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วย โดยถือเป็ น หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขทุกคนทีจ่ ะต้อง
ตรวจสอบและระบุตวั ผูป้ ่ วยให้ถกู ต้อง
ก่อนให้การรักษา เช่น การทําหัตการ
การให้เลือด การให้ยา ก่อนการส่งต่อ
การเปลีย่ นผ่าน การรายงาน และการ
ให้ขอ้ มูล รวมถึงก่อนการตรวจสอบผล
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและสิง่ ส่ง
ตรวจต่างๆ
2. กําหนดให้มกี ารใช้ตวั บ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วย
ด้วย 2 ตัวบ่งชีเ้ ป็ นอย่างน้อย เช่น ชื่อ
นามสกุล hospital number วันเดือน
ปี เกิด barcode wrist banded เลขบัตร
ประจําตัว ประชาชน หรืออื่นๆ เพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลเมื่อแรกรับหรือเมื่อส่ง
ต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น และก่อนให้
การดูแล โดยไม่ควรใช่หมายเลขเตียง

ผูใ้ ห้บริการในโรงพยาบาลใช้วธิ กี ารตรวจสอบ
ตัวบุคคล โดยให้ผปู้ ่ วยเป็ นคนยืนยันตัวบุคคล
เอง เช่น ให้ผปู้ ่ วยตอบชื่อ สกุล เอง หรือ
เรียกชื่อ แล้วให้ผปู้ ่ วยตอบนามสกุลเอง

ให้ผรู้ บั บริการเป็ นผูต้ อบยืนยันตัวบุคคล
ด้วยตนเอง

-ในใบสังยามุ
่ มบนด้านขวา ระบุช่อื สกุล
หมายเลข บัตรประชาชน ทีอ่ ยู่ วันเดือนปี เกิด
-หน้า chart ผูป้ ่ วยในติดชื่อ – สกุล HN ,AN
- การเขียนใบติดspecimen ของแลป ระบุช่อื –
สกุล อายุผปู้ ่ วย และHN
-ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การส่งต่อในใบส่งตัวมีระบุ ชื่อ
สกุล อายุ ทีอ่ ยู่ และมีการใช้ป้ายข้อมือใน
ผูป้ ่ วยทีส่ ง่ ต่อจากER และIPD

-ใช้การ ปริน้ ชื่อ – สกุล ทีเ่ ชื่อมจากระบบ
lan
-ในการจ่ายยาพยายามพูดชื่อหรือ
สอบถามเรื่องยาและการปฏิบตั ติ นโดย
เรียกชื่อของผูป้ ่ วยอยู่บ่อยครัง้ เพื่อกรณีท่ี
เกิดการระบุตวั บุคคลผูป้ ่ วยสามารถแย้ง
ขึน้ มาได้ เช่น คุณ...ยาตัวนี้กนิ อย่างไร
กินกีเ่ วลา
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Action Plan
กําหนดแนวทางการปฏิบตั ขิ องห้องยาให้
เป็ นในทิศทางเดียวกัน

-ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
โดยการลงเยีย่ มหน่วยงาน

Recommendation
หรือห้องเป็ นตัวบ่งชี้

3. ควรกําหนดให้วธิ กี ารบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยเป็ น
มาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร เช่นใช้
ป้ ายข้อมือ สีขาวซึง่ มีรปู แบบ
มาตรฐานทีส่ ามารถเขียนข้อมูลเฉพาะ
ลงไปได้ หรือ หากจะมีการ บ่งชีท้ ่ี
แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ทีค่ วรมีการ
สือ่ สารให้เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธกี าร
กับคนทัง้ องค์กรให้เข้าใจตรงกัน เช่น
การใช้ 2 ตัวบ่งชีอ้ าจแตกต่างกันใน
ผูป้ ่ วยในและ ผูป้ ่ วยนอก เช่นผูป้ ่ วยใน
อาจเลือกใช้ช่อื นามสกุล กับ
admission number ส่วน ผูป้ ่ วยนอก
ใช้ ชื่อ นามสกุลและ hospital number
หรือ รูปภาพ
4. จัดให้มวี ธิ ปี ฏิบตั เิ ฉพาะทีช่ ดั เจนในการ
บ่งชีผ้ ปู้ ่ วยซึง่ ไม่มตี วั บ่งชีเ้ ฉพาะ เพื่อ
แยกแยะ ผูป้ ่ วยทีม่ ชี ่อื ซํ้ากัน รวมถึง
แนวทางการบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยในกรณีทไ่ี ม่

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

-สอบถามประวัตโิ รคประจําตัวเพื่อยืนยันกับ
ใบสังยาและรายการยา
่
-สอบถามผูป้ ่ วยทุกครัง้ ว่าเป็ นบุคคลทีใ่ ช้ยาเอง
หรือไม่

-ผูป้ ่ วยทีa่ dmittedและreferจาก ER และIPD จะ
มีป้ายข้อมือระบุช่อื –สกุล ทีข่ อ้ มือขวาทุกราย
-ผูป้ ่ วยมารับบริการทุกรายเปิ ดประวัตแิ ละใช้
ใบสังยาทุ
่ กราย

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การนอนรักษาใน
โรงพยาบาลและผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การส่งต่อ
จากER และIPDให้ผกู ป้ ายข้อมือที่
ด้านขวาทุกราย

-กรณีทไ่ี ม่มบี ตั รแสดงยืนยันตัวบุคคลให้
การปฏิบตั ติ ามคูม่ อื แนวทางการระบุ
ผูร้ บั บริการเขียนกรอกประวัตใิ หม่ทุกคนและนํา ตัวตนคนไข้
ข้อมูลตรวจสอบในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
และตรวจสอบกับโปรแกรม NSHO ทุกราย
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-ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทาง

-ทบทวนคูม่ อื แนวทางการระบุตวั ตนคนไข้
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

Recommendation
รูส้ กึ ตัวหรือสับสน ทีไ่ ม่ใช่วธิ กี าร
ซักถาม รวมถึงการบ่งชีเ้ ด็กแรกคลอด
ทีผ่ ปู้ กครองยังไม่ได้ตงั ้ ชื่อ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการบ่งชี้
5. ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมในทุกขัน้
ของของกระบวนการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วย

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

-จัดทําคู่มอื แนวทางการระบุตวั ตนคนไข้
-กรณีผปู้ ่ วยหมดสติไม่รสู้ กึ ตัวระบุตวั ตนตาม
เพศ รูปพรรณสัณฐาน

การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีใ่ นการให้ผปู้ ่ วยได้บอก เจ้าหน้าทีท่ ุกคน ทุกแผนก ก่อนทีจ่ ะให้
ชื่อ –สกุลของตนเองก่อนได้รบั การดูแลยังไม่
การดูแลผูป้ ่ วยต้องการตรวจทานชื่อ สกุล
ครอบคลุมทุกคน
ยืนยันตัวบุคคลก่อนให้บริการทุกครัง้ โดย
การถาม ชื่อ สกุล ให้ผปู้ ่ วยได้ตอบชื่อ –
สกุลตนเองและ วันเดือนปี เกิด
-สอบถามชื่อหรือนามสกุลสองรอบก่อน
จ่ายยา เพื่อเป็ นการเน้นยํ้าตัวบุคคลไม่ให้
เกิดการระบุตวั ผิดคน
-สอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการรักษาใน
วันทีม่ ารับบริการ เช่น ระดับนํ้าตาลใน
เลือด ระดับความดันของผูป้ ่ วยมีค่า
เท่าไหร่ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับ OPD
Card หรือไม่ เป็ นการเน้นยํ้าให้การระบุ
ตัวบุคคลมีความชัดเจนมากขึน้
6. ส่งเสริมให้มกี ารเขียนฉลากทีภ่ าชนะ เตรียมฉลากติดภาชนะสําหรับใส่สงิ่ ส่งตรวจ
เตรียมภาชนะทีต่ ดิ ฉลากเรียบร้อยแล้วจึง
สําหรับใส่เลือดและสิง่ ส่งตรวจอื่นๆ ต่อ แล้วจึงเรียกผูป้ ่ วย
เจาะเลือดหรือเก็บสิง่ ส่งตรวจโดยให้ผปู้ ่ วย
หน้าผูป้ ่ วย
ตอบชื่อ – สกุลก่อน
7. จัดให้มวี ธิ ปี ฎิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการ
-ใช้ระบบฉลากแบบbar code ในขัน้ ตอนการ
-จัดทําระบบการ identity ในขัน้ ตอน post
สอบถามเมื่อผลการตรวจทาง
analytical
analytical
ห้องปฎิบตั กิ ารหรือ การตรวจอืน่ ๆ ไม่ -มีทะเบียนการส่งสิง่ ส่งตรวจจากIPD ,ER ระบุ - มีทะเบียนการส่งสิง่ ส่งตรวจจากIPD
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ทห่ี น้าห้อง
บัตร ให้ผปู้ ่ วย ถือบัตรประชาชน
หรือทะเบียนบ้านมาโรงพยาบาล
ด้วยทุกครัง้

-สังเกต ติดตามการปฏิบตั ใิ นหน่วยงาน

-

Recommendation

Actual Practice

Desired Practice

สอดคล้องกับประวัตหิ รือสภาวะทาง
คลินิกของผูป้ ่ วย

วันที่ ชื่อ – สกุล HN รายการส่งสิง่ ส่งตรวจ
-ห้องแลป ใช้ช่อื – สกุล , HN และอายุ ในการ
สอบทาน และระบุวนั ที่ จัดเก็บสิง่ ส่งตรวจ
- ประสานห้องแลปให้มกี ารตรวจผลแลปอีกครัง้
ด้วยการแจ้ง ชื่อ- นามสกุล HN และรายการ
แลปทีต่ อ้ งการผลยืนยัน
- งานชันสูตร มีระบบLIS ในการจัดการข้อมูล
- ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการทีต่ อ้ งการบริการมกกว่า
1 รายการ เช่นมาตรวจแล้วต้องการถอนฟั น จะ
ให้ผปู้ ่ วยถือบัตรประชาชนไปเปิ ด visit ทีห่ อ้ ง
บัตรเอง

,ER ระบุ วันที่ ชื่อ – สกุล HN รายการ
ส่งสิง่ ส่งตรวจ
-ห้องแลป ใช้ช่อื – สกุล , HN และอายุ ใน
การสอบทาน และระบุวนั ที่ จัดเก็บสิง่ ส่ง
ตรวจ

8.จัดให้มกี ารตรวจสอบซํ้าและทบทวน
เพื่อป้ องกันการบันทึกข้อมูลซํ้า
อัตโนมัตโิ ดย เครื่องคอมพิวเตอร์

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

Action Plan

Gap Analysis - P 2.1: Effective Communication –ISBAR (รพ.บัวลาย)

Recommendation
1. วางระบบการสื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับแพทย์ รวมถึงมีช่อง
ทางการสื่อสาร ในหลายรูปแบบเพื่อ
ประสานติดต่อแพทย์ได้ในภาวะวิกฤต
ควรวางระบบการติดต่อ เพื่อรองรับ
การติดต่อไม่ได้ ซึ่งแพทย์อาจติด
ภารกิจอื่นเช่นการผ่าตัดหรือการการ
ดูแล คนไข้วิกฤตรายอื่น โดยกําหนด
ระบบ ระยะเวลาที่ตกลงและรับทราบ
ทั่วกันในองค์กร ที่ชัดเจน เช่น ไม่
ควรรอนานกว่า 5 นาที สําหรับความ
พยายามในการติดต่อใหม่หรือ
เกณฑ์ในการติดต่อแพทย์ท่านอื่น
(second call) กรณีติดต่อไม่ได้ เป็น
ต้น
2. ก่อนที่จะโทรศัพท์รายงานแพทย์ ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
• ถามตัวเองว่าได้เห็นและประเมินผู้ป่วย
รายนี้ด้วยตนเองหรือไม่
• ทบทวนว่าได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของผู้ป่วยรายนี้กับ

Actual Practice
Desired Practice
- ใช้ระบบการติดต่อแพทย์ทางโทรศัพท์ -วางแนวทาง second call กรณีติดต่อ
โดยการกําหนดเบอร์ speed ของแพทย์ แพทย์ไม่ได้
แต่ละคนไว้ให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อกรณี
ตามนอกเวลา
- มีโทรศัพท์ติดต่อภายในที่ห้องพัก
แพทย์
- มีการใช้ระบบติดต่อสื่อสารกับแพทย์
ทางไลน์ เช่นการส่งผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

Action Plan
ทบทวนแนวทางกับองค์กรแพทย์ พบมี
เหตุการณ์ที่ติดต่อแพทย์ไม่ได้ จํานวน 1
ครั้ง

1)ปัจจุบันพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเป็น
ผู้รายงานแพทย์ (ทั้ง IPD OPD และ ER)
2)ปัจจุบันพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย Case
เป็นผู้รายงานแพทย์ ยังไม่การขอ
คําปรึกษากับพยาบาลที่มีความรู้
มากกว่า

1) ทบทวนการใช้ ISBAR ในการสื่อสาร
ให้กับพยาบาลทุกคน
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1) มีการปรึกษากับพยาบาลที่มีความรู้
มากกว่าในการช่วยประเมินอาการเพื่อ
รวบรวมข้อมูลก่อนรายงานแพทย์
2) มีการเรียบเรียงสรุปข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ป่วย ยาที่ให้ สารน้ําที่ได้รับ
ผล Lab ทดสอบครั้งล่าสุด และ ก่อน

Recommendation
พยาบาลที่มีความรู้มากกว่าหรือไม่
• ทบทวนเวชระเบียนเพื่อพิจารณาว่า
ควรรายงานแพทย์ท่านใด
• รับรู้การวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่
รับไว้
• ถามตัวเองว่าได้อ่านบันทึก
ความก้าวหน้าที่แพทย์และพยาบาล
เวรที่แล้วได้บันทึกไว้หรือยัง
• เตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้พร้อมในขณะ
รายงานแพทย์
- เวชระเบียนผู้ป่วย
- บัญชีรายการยาและสารน้ําที่ผู้ป่วย
กําลังได้รับ การแพ้ยา การตรวจ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
- สัญญาณชีพล่าสุด
- รายงานผลการตรวจทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ วันและเวลาที่ทํา
การตรวจทดสอบ และผลการตรวจ
ทดสอบครั้งที่แล้วเพื่อการ
เปรียบเทียบ
- Code status
3. ในการรายงานแพทย์ ให้ใช้ ISBAR
(I) Identiﬁcation: การระบุชื่อ
• ระบุตัวผู้รายงาน : ชื่อ ตําแหน่ง

Actual Practice
Desired Practice
3) ปัจจุบัน รพ.บัวลาย มีเพียงแพทย์เวช หน้านี้ และประเมินอาการและการ
ปฏิบัติทั่วไปเท่านั้น จึงรายงานแพทย์ที่ เปลีย่ นแปลงของผู้ป่วยก่อนรายงาน
อยู่เวร
แพทย์ทุกครั้ง
4) ปัจจุบันพยาบาลได้อ่านการวินิจฉัย
วันที่รับไว้ การอ่านบันทึก
ความก้าวหน้ายังไม่ครอบคลุมทุกคน
5) ปัจจุบันมีการเตรียมข้อมูล เวช
ระเบียนผู้ป่วย ยาที่ให้ สารน้ําที่ได้รับ ผล
Lab ทดสอบครั้งล่าสุด
6) มีแบบฟอร์มช่วยเรียบเรียงสรุปก่อน
รายงานแพทย์

Action Plan

1)ปัจจุบันในการรายงาน สิ่งที่ทําได้ครบ 1)การรายงานแพทย์ โดยใช้ ISBAR
คือรายงาน Situation ส่วนที่ขาดคือ
ได้ครบถ้วนทุกคน
Backgroud ไม่ครบ

- ใช้แบบฟร์อม ISBAR ในรายงานแพทย์
สําหรับ IPD
-มีการนําหลัก ISBAR มาใช้ในการ
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Recommendation
สถานที่ และผู้ที่กําลังสนทนาด้วย
• ระบุตัวผู้ป่วย : ชื่อ อายุ เพศ หอผู้ป่วย
หลายเลขห้องหรือเตียง
(S) Situation: สถานการณ์ที่ทําให้ต้อง
รายงาน
• ระบุเหตุผลที่รายงานสั้นๆ เวลาที่เกิด
ความรุนแรง
(B) Background: ข้อมูลภูมิหลัง
เกี่ยวกับสถานการณ์
• การวินิจฉัยเมื่อแรกรับและวันที่รับไว้
• บัญชีรายการยา สารน้ําที่ได้รับ การ
แพ้ยา การตรวจทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ
• สัญญาณชีพล่าสุด
• ผลการตรวจทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ วันเวลาที่ทําการ
ทดสอบ และผลการตรวจทดสอบครั้ง
ที่แล้วเพื่อการเปรียบเทียบ
• ข้อมูลทางคลินิกอื่นๆ
• Code status
(A) Assessment: การประเมิน
สถานการณ์ของพยาบาล
• ระบุสิ่งที่เกิดขึ้นตามความคิดเห็นของ
ตนเอง เช่น “ดูเหมือนผู้ป่วยจะทรุดลง

Actual Practice
Assessment ส่วนมากยังไม่สามารถ
Assess ได้ครอบคลุม
Recommendation ยังไม่สามารถ
เสนอแนะกับแพทย์ได้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ( version พฤศจิกายน 2551)

Desired Practice

Action Plan
รายงานแพทย์ เป็นแนวทางเดียว 100%
-การประเมินโดยแพทย์
การที่นําการรายงานแพทย์ ISBAR มาใช้
สามารถช่วยให้การรายงานกระชับ
เข้าใจง่าย ได้ข้อมูลครบถ้วน
-สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
บางครั้งยังประเมินผู้ป่วยยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบ ก่อนรายงานแพทย์และยังขาด
ตรงประเด็นRecommendation
ควรมีการประเมินติดตามการใช้หลัก
ISBAR ในการรายงานแพทย์อย่าง
ต่อเนื่องและมีการสอน นิเทศให้กับ
พยาบาลน้องใหม่

Recommendation
คิดว่าน่าจะเกิดจากภาวะเลือดออก”
(R) Recommendation: ข้อแนะนํา
หรือความต้องการของพยาบาล เช่น
• ต้องการให้ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการรับ
ไว้แล้ว
• การย้ายผู้ป่วยไปอยู่หน่วยดูแลวิกฤติ
• การเปลี่ยนแปลงคําสั่งการรักษา
• ต้องการความช่วยเหลือโดยขอให้มาดู
ผู้ป่วยด่วน

Actual Practice

Desired Practice

Action Plan

4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาวะของ
ผู้ป่วยและการรายงานแพทย์ให้
ครบถ้วน

1)ปัจจุบันยังบันทึกสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยไม่ครบ และ
บันทึกการรายงานแพทย์แต่ ยังไม่ได้
บันทึกข้อมูลที่สําคัญ เช่น คําสั่งแพทย์
คําสั่งให้ Monitor เป็นต้น
2)มีการประเมินการบันทึกหลังการ
รายงานแพทย์และป้อนข้อมูลกลับเพื่อ
วิเคราะห์และปรับปรุงโดยหัวหน้าIPD

1)มีการเขียนบันทึกตามคําสั่งแพทย์
และมีการตรวจสอบการลงบันทึกโดย
พยาบาลอีก 1 คนทุกครั้งที่มีการบันทึก
คําสั่งแพทย์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์

-ติดตามการบันทึกการดูแลผู้ป่วยสําหรับ
ER
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