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ค ำน ำ 

 

 มำตรฐำนโรงพยำบำลและบรกิำรสขุภำพ ฉบบัที ่4 จดัท ำเสรจ็สิน้เมือ่ปี พ.ศ. 2560  มเีนื้อหำหลกัในดำ้น
คณุภำพและควำมปลอดภยัในกำรดแูลผูป่้วยและระบบงำนส ำคญัของโรงพยำบำล กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ และ
คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรองคก์รโดยรวม 

 เพือ่ใหโ้รงพยำบำลสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจเนื้อหำของมำตรฐำน สำมำรถน ำมำตรฐำนไปสูก่ำรปฏบิตัไิด้
เหมำะสมกบับรบิทของแต่ละโรงพยำบำล สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (สรพ.) จงึไดจ้ดัท ำคูม่อืฉบบันี้ข ึน้ 
เป็นกำรขยำยควำมกจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำรส ำหรบัมำตรฐำนแต่ละขอ้ โดยอธบิำยใหเ้หน็รปูธรรมของกำรปฏบิตัิ
อยำ่งเป็นขัน้ตอน  ใหแ้นวทำงกำรประเมนิตนเองอยำ่งกระชบัซึง่มุง่ใหต้อบเนื้อหำทีไ่ดจ้ำกผลของกำรปฏบิตัติำม
มำตรฐำน รวมทัง้มกีำรปรบัเนื้อหำใหม้คีวำมทนัสมยั สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนฉบบัใหม่ และองคค์วำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 จำกกำรทดลองใชคู้ม่อืฉบบันี้ พบว่ำเป็นแหล่งขอ้มลูส ำคญัทีโ่รงพยำบำลใชป้ระโยชน์ในกำรพดูคยุท ำควำม
เขำ้ใจ ใชเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของกำรปฏบิตัซิึง่มกีำรขยำยขอบเขตไปเกนิกว่ำทีอ่ธบิำยไว ้และยงัใชเ้ป็นแนวทำงพจิำรณำ
ในกำรใหค้ะแนนกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนอกีดว้ย 

 สรพ.หวงัว่ำควำมเขำ้ใจและกำรน ำมำตรฐำนไปสูก่ำรปฏบิตั ิจะสง่ผลใหผู้ป่้วยไดร้บักำรดแูลทีม่คีณุภำพและ
ควำมปลอดภยัยิง่ขึน้ รวมทัง้จะมขีอ้มลูเชงิปฏบิตัติ่ำงๆ เกดิขึน้มำกมำย และป้อนกลบัมำที ่สรพ.เพือ่ใหคู้ม่อืฉบบันี้มี
ควำมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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ค ำน ำของผู้เรียบเรียง 

 

 กำรปรบัปรงุเอกสำร SPA (Standards-Practice-Assessment) ส ำหรบัมำตรฐำนโรงพยำบำลและบรกิำร
สขุภำพฉบบัที ่4 ฉบบันี้ ยงัคงใชแ้นวคดิ Empowerment Evaluation คอืเพื่อเป็นเครือ่งมอืส ำหรบัสถำนพยำบำล
ต่ำงๆ ในกำรน ำไปปฏบิตั ิและสำมำรถท ำกำรประเมนิผลเพือ่รบัรูค้วำมส ำเรจ็และหำโอกำสพฒันำต่อเนื่องไดด้ว้ย
ตนเอง ซึง่จะปรำกฎอยูท่ ัง้ในสว่นกิจกรรมท่ีควรด ำเนินกำร (Practice) และประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมิน
ตนเองโดยสรปุ (Assessment) 

 เพือ่ใหเ้หน็แนวทำงกำรน ำมำตรฐำนไปสูก่ำรปฏบิตัใิหม้ำกทีส่ดุ คูม่อืนี้จะใหค้ ำแนะน ำใหท้มีงำนศกึษำ
แนวคดิส ำคญัในเรือ่งนัน้กอ่นๆ และใหแ้นวทำงส ำหรบักำรคน้หำประเดน็ทีม่คีวำมส ำคญัตำมบรบิทขององคก์ร โดย
ประมวลขอ้มลูมำจำกแหล่งขอ้มลูต่ำงๆ ใหม้ำกทีส่ดุ รวมทัง้ Extended Evaluation Guide (EEG) ส ำหรบั 
Advanced HA และค ำขยำยควำมของเกณฑร์ำงวลัคณุภำพแหง่ชำต ิ(MBNQA/TQA) 

 กำรชีใ้หเ้หน็แงม่มุทีห่ลำกหลำยของกำรน ำไปปฏบิตั ิอำจจะมำกเกนิไปส ำหรบับำงองคก์รทีอ่ยูใ่นชว่งเริม่ตน้ 
จงึเป็นหน้ำทีข่องผูน้ ำขององคก์รทีจ่ะพจิำรณำว่ำอะไรทีจ่ะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปปฏบิตั ิ แต่ส ำหรบัองคก์รทีมุ่ง่สู ่
Advanced HA แลว้ ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นคูม่อืนี้คอืสิง่ทีพ่งึใชค้วำมพยำยำมด ำเนนิกำรใหม้ำกทีส่ดุ 

 อำจกล่ำวไดว้ำ่คูม่อืฉบบันี้เป็นคูม่อืกำรเรยีนลดัส ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนพยำบำลทีใ่ชส้ ำหรบักำรเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง ดว้ยกำรศกึษำวเิครำะหข์อ้มลูขององคก์ร ควบคูไ่ปกบักำรด ำเนินกำรยกระดบั performance ขององคก์ร 

 

นพ.อนุวฒัน์ ศภุชตุกิลุ 
ผูท้รงคุณวุฒสิถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
มนีำคม 2562 
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แนวคิด 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 

 จำก SA (self assessment) สู ่SPA  มอีกัขระทีเ่พิม่ขึน้คอื “P”  “P” คอื practice คอืกำรเน้นควำมส ำคญั
ของกำรน ำมำตรฐำนไปปฏบิตัใินชวีติประจ ำวนั  มำตรฐำนนัน้จงึจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

 กำรน ำมำตรฐำนไปสูก่ำรปฏบิตัสิำมำรถท ำไดง้ำ่ยๆ โดยใชว้ธิกีำร “คยุกนัเล่น – เหน็ของจรงิ – องิกำรวจิยั” 

 มำตรฐำน HA ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริำชสมบตัคิรบ 60 ปีนี้มกีรอบขอ้ก ำหนดและคำ่นิยมหลกัที่
ประยกุตม์ำจำกเกณฑร์ำงวลัคณุภำพแหง่ชำต ิ(TQA/MBNQA)  เป็นมำตรฐำนทีเ่น้นกระบวนกำรและผลลพัธ ์
รวมทัง้เน้นกำรน ำมำตรฐำนไปใชอ้ยำ่งเชือ่มโยงกนัดว้ยมมุมองเชงิระบบ 

 ในสว่น P – Practice ของ SPA สรพ.ไดจ้ดัท ำเป็นแนวทำงส ำหรบัโรงพยำบำลในกำรน ำมำตรฐำนไปสูก่ำร
ปฏบิตั ิ ระบุถงึแนวคดิส ำคญัทีท่มีงำนควรศกึษำใหเ้ขำ้ใจ ขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน ผูร้บัผดิชอบ กำรประเมนิผล
หรอืเรยีนรูท้ีค่วรจะเกดิขึน้  ลงทำ้ยดว้ยประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

 กำรจะตอบแบบประเมนิตนเองไดจ้งึตอ้งน ำมำตรฐำนไปปฏบิตัแิลว้ระยะหนึ่ง 

 เพือ่ใหง้ำ่ยขึน้ในกำรปฏบิตัสิ ำหรบัโรงพยำบำล พรพ.ไดจ้ดัท ำ SPA โดยมแีนวคดิดงันี้ 
• เน้นกำรมกีจิกรรมหรอืกระบวนกำรพืน้ฐำนและกำรใชป้ระโยชน์ในขัน้ตน้ 
• เรยีนรูจ้ำกกำรใชป้ระโยชน์กจิกรรมหรอืกระบวนกำรเหล่ำนัน้ เพือ่น ำไปสูก่ำรปรบัปรงุกจิกรรมหรอื

กระบวนกำรใหเ้ป็นระบบยิง่ขึน้ 
• กระบวนกำรทีเ่ป็นระบบ (systematic approach) คอืกระบวนกำรทีก่ ำหนดขัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ และรอบ

เวลำด ำเนินกำรทีช่ดัเจน  ท ำใหส้ำมำรถท ำซ ้ำไดเ้หมอืนเดมิ มกีำรวดัและประเมนิผลอยำ่งเหมำะสมเพือ่
ปรบัปรงุกระบวนกำรนัน้ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ (ควรแยกแยะใหช้ดัระหว่ำงกำรปรบัปรงุกระบวนกำรดำ้นกำร
จดักำรภำยในองคก์ร กบักระบวนกำรดำ้นกำรใหบ้รกิำร) 

• สิง่ทีร่ะบุว่ำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในเอกสำรชดุนี้เป็นขอ้เสนอใหผู้น้ ำและทมีงำนของ รพ.พจิำรณำ
เทำ่นัน้ ควรเลอืกด ำเนินกำรเฉพำะเทำ่ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเหมำะสมกบับรบิทของ รพ.  แต่อยำ่งน้อย
ควรน ำมำสูข่อ้มลูทีจ่ะตอบในประเดน็ส ำคญัทีร่ะบุไวไ้ด ้

• จุดเน้นในกำรตอบแบบประเมนิตนเอง คอืบทเรยีนและผลลพัธข์องกำรน ำมำตรฐำนไปปฏบิตั ิซึง่บทเรยีน
นัน้ควรผำ่นกำรวเิครำะหป์ระเดน็ส ำคญัรว่มกนัในทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  นัน่คอืกำรเน้นในสว่นของ context 
และ study หรอื learning ในวงลอ้ PDSA  โดยไมต่อ้งบรรยำยวธิกีำรหรอืหลกัคดิ เพือ่จะไดไ้มเ่ป็นภำระใน
กำรจดัท ำเอกสำร 



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  2 

 

SPA II-1 การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคุณภาพ 

 

SPA II - 1.1 กำรบริหำรงำนคณุภำพ (RSQ.1) 

มีกำรบริหำรงำนคณุภำพ ท่ีประสำนสอดคล้องกนัในทุกระดบั. 

ก. ระบบบรหิำรงำนคุณภำพ  

(1) องคก์รน ำระบบบรหิำรคณุภำพสูก่ำรปฏบิตั ิโดยมอีงคป์ระกอบส ำคญัเพือ่สนบัสนุนกำรออกแบบ กำรน ำสูก่ำร
ปฏบิตั ิกำรธ ำรง และกำรพฒันำกระบวนกำรบรหิำรคณุภำพ ดงัต่อไปนี้: 
- หลกักำรหรอืแนวคดิของกำรบรหิำรคณุภำพ (concepts); 
- บรบิทจ ำเพำะขององคก์ร รวมถงึควำมตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร (context); 
- หลกัเกณฑ ์แนวปฏบิตั ิควำมรูช้ดัแจง้และควำมรูใ้นตวับุคคล (criteria); 
- วตัถุประสงคค์ณุภำพ (objective/purpose); 
- กำรออกแบบทีเ่น้นคนผูใ้ชง้ำนเป็นศนูยก์ลำง (design); 
- กำรน ำระบบทีอ่อกแบบไปสูก่ำรปฏบิตั ิ(action); 
- กำรก ำกบัตดิตำม ประเมนิผล และกำรเรยีนรู ้(learning); 
- กำรอออกแบบใหม ่กำรปรบัแต่ง กำรพฒันำ นวตักรรม กำรบรูณำกำร (improve); 
- กำรมผีูไ้ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบกำรสง่เสรมิและประสำนงำนกำรพฒันำคณุภำพ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทกุระดบัรว่มกนัท ำควำมเขำ้ใจกำรใชแ้นวคดิ 3P-PDSA/DALI ในกำรพฒันำคณุภำพในระดบัต่ำงๆ 

และในรปูแบบต่ำงๆ 
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• ในสว่นของหลกักำรหรอืแนวคดิ (concepts) ควรศกึษำ core values & concepts ของ HA (ทศิทำงน ำ ผูร้บั
ผล คนท ำงำน กำรพฒันำ พำเรยีนรู)้ รว่มกบัคำ่นิยมหลกัขององคก์ร ทบทวนรปูธรรมของกำรน ำมำปฏบิตัิ
ในสว่นงำนต่ำงๆ และหำโอกำสทีจ่ะใชใ้หเ้กดิประโยชน์ใหม้ำกขึน้ 

• ในสว่นของบรบิทจ ำเพำะขององคก์ร (contexts) ควรพจิำรณำบรบิทในทกุระดบั (ภำพรวม ระบบงำน กลุ่ม
ผูป่้วย หน่วยงำน) ทัง้ในดำ้นควำมตอ้งกำรของผูร้บัผลงำน ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำร และสิง่แวดลอ้ม 

• ในสว่นของหลกัเกณฑ ์แนวปฏบิตั ิ(ctiteria) และควำมรู ้(knowledge) ครอบคลุมทัง้ขอ้ก ำหนดในมำตรฐำน 
HA กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง มำตรฐำนและแนวปฏบิตัขิองวชิำชพี รวมทัง้ควำมรูเ้ชงิปฏบิตัติ่ำงๆ 

• กำรพฒันำคณุภำพควรขบัเคลื่อนอยำ่งมเีป้ำหมำยหรอืวตัถุประสงค ์ซึง่มคีวำมสมัพนัธก์บัควำมตอ้งกำร
ของผูร้บัผลงำน ขอ้ก ำหนดของวชิำชพี และทศิทำงนโยบำยขององคก์ร 

•  กำรออกแบบ (design) ควรเน้นกำรออกแบบเพือ่สรำ้งคณุคำ่ใหแ้กผู่ร้บัผลงำน โดยค ำนงึถงึควำมตอ้งกำร
ของผูร้บัผลงำนและคนท ำงำน รว่มกบัปัจจยัมนุษย ์(human factors)  คณุคำ่ของกำรดแูลผูป่้วย ควร
พจิำรณำ (1) people-centeredness กำรตอบสนองอำรมณ์ควำมรูส้กึและสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ใีหแ้กผู่ป่้วย 
(2) clinical effectiveness กำรดแูลรกัษำควำมเจบ็ไขไ้ดป่้วยทีไ่ดผ้ล (3) ควำมคุม้คำ่ของกำรใชท้รพัยำกร 

• กำรน ำระบบทีอ่อกแบบไปปฏบิตั ิ(action) ควรท ำใหม้ัน่ใจในควำมคงเสน้คงวำ (consistency) และกำร
ปฏบิตัติำมแนวทำงทีอ่อกแบบไว ้(compliance) 

• กำรเรยีนรู ้(learning) ควรใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลำกหลำยในกำรเรยีนรู ้
• กำรพฒันำ (improve) ควรน ำไปสูก่ำรเพิม่คณุคำ่ใหแ้กผู่ร้บัผลงำนอยำ่งต่อเนื่อง 
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(2) ผูน้ ำทกุระดบัสนบัสนุนควำมพยำยำมในกำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยัโดย: 
- ก ำหนดนโยบำย เป้ำประสงค ์ล ำดบัควำมส ำคญั และควำมคำดหวงั ในเรือ่งคณุภำพและควำมปลอดภยั; 
- สง่เสรมิวฒันธรรมควำมปลอดภยั กำรเน้นคนเป็นศนูยก์ลำง กำรพฒันำอยำ่งต่อเนื่อง และกำรเรยีนรู;้ 
- ทบทวนและก ำกบัตดิตำมผลกำรด ำเนินกำร และควำมกำ้วหน้ำของกำรพฒันำอยำ่งต่อเนื่อง รวมทัง้ชว่ยแกไ้ข

ปัญหำอปุสรรค.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
กำรก ำหนดทิศทำง 

• ผูน้ ำระดบัสงูและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัก ำหนดหรอืทบทวนทศิทำงนโยบำยในเรือ่งคณุภำพและควำม
ปลอดภยั ซึง่ควรเป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์อง รพ.  
o นโยบำย (policy) เป็นทศิทำงทัว่ไปขององคก์รเกีย่วกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัซึง่ประกำศโดย

ผูบ้รหิำร 
o เป้ำประสงค ์(goals)  คอืขอ้ควำมทีก่ล่ำวอยำ่งกวำ้งๆ ถงึผลลพัธ ์(ในทีน่ี้คอืผลลพัธด์ำ้นคณุภำพ

และควำมปลอดภยั) 
o ล ำดบัควำมส ำคญั (priorities) หรอืเขม็มุง่ (Hoshin) คอืจุดเน้นทีอ่งคก์รตอ้งกำรพฒันำในแต่ละ

ชว่งเวลำ ซึง่ควรมำจำกกำรวเิครำะหข์อ้มลูและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม 
o ควำมคำดหวงั (expectation) ควรมทีัง้เป้ำ (targets) ของประเดน็ทีเ่ป็นล ำดบัควำมส ำคญั และ

ควำมคำดหวงัต่อพฤตกิรรมของบุคลำกรในดำ้นคณุภำพและควำมปลอดภยั 

วฒันธรรมควำมปลอดภยั 

• ผูน้ ำระดบัสงูก ำหนดเรือ่งควำมปลอดภยัเป็นวตัถุประสงคส์ ำคญัในแผนกลยทุธ์ 
• ผูน้ ำระดบัสงูและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวเิครำะหค์วำมเสีย่งหรอืโอกำสทีจ่ะเกดิควำมไมป่ลอดภยัหรอื

ควำมดอ้ยคณุภำพในกำรดแูลผูป่้วยทีส่ ำคญั และก ำหนดมำตรกำรทีเ่ป็นหลกัประกนัคณุภำพและควำม
ปลอดภย้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
o กำรเรยีนรูจ้ำกเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคเ์พือ่น ำมำสูก่ำรป้องกนั (ท ำ RCA ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสม 

และปรบัปรงุระบบทีม่คีวำมปลอดภยัยิง่ขึน้ โดยใชแ้นวคดิ Human Factors Engineering) 
o กำรเตรยีมบุคลำกรใหม้คีวำมรูแ้ละทกัษะเพยีงพอ 
o กำรดแูลผูป่้วยทีม่คีวำมเสีย่งสงู 
o กำรเฝ้ำระวงัผูป่้วยเพือ่ใหส้ำมำรถแกไ้ขปัญหำไดร้วดเรว็ทนัทว่งที 
o กำรดแูลผูป่้วยในสถำนกำรณ์หรอืหน่วยงำนทีม่บีุคลำกรไมเ่พยีงพอ 

• ผูน้ ำระดบัสงูสง่เสรมิใหม้กีำรน ำ Patient & Personnel Safety Goals : SIMPLE มำศกึษำ ปฏบิตั ิและ
ตดิตำม ตำมควำมเหมำะสม (ปฏบิตัใิหม้ำกทีส่ดุ เลอืกตดิตำมเทำ่ทีจ่ ำเป็น อำจจะใชแ้นวคดิรว่มดว้ยชวย
กนั One Staff One Issue แจกประเดน็ควำมปลอดภยัใหบ้คุลำกรทีอ่ำสำสมคัรไปตดิตำมกำรปฏบิตัใินแต่
ละประเดน็ แลว้น ำมำรำยงำนใหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบ) 
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• ผูน้ ำทกุระดบัสรำ้งควำมมัน่ใจในระบบรำยงำนอบุตักิำรณ์ว่ำจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลรำ้ยต่อผูร้ำยงำน ทัง้ดว้ยกำร
ก ำหนดนโยบำย กำรท ำควำมเขำ้ใจ และกำรปฏบิตั ิ

• ผูน้ ำระดบัสงูจดัใหม้ ีPatient Safety Leadership Walkround เพือ่สือ่สำรทศิทำงและคำ่นิยมในเรือ่งควำม
ปลอดภยั รบัทรำบเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงค ์ปัญหำอปุสรรค และขอ้เสนอแนะจำกเจำ้หน้ำที่ 

• ผูน้ ำทกุระดบัสง่เสรมิใหใ้ชก้ำรพดูคยุกนับ่อยๆ อยำ่งสัน้ๆ ในทกุโอกำส เพือ่เพิม่ควำมตระหนกัในเรือ่ง
ควำมเสีย่ง เชน่ Morning Brief, Safety Brief, กำรทบทวนขำ้งเตยีง, กำรสง่ต่อระหว่ำงเวร 

• ประเมนิปัจจยัและตวัแปรส ำคญัทีส่ะทอ้นถงึกำรมวีฒันธรรมควำมปลอดภยัในองคก์ร เชน่ ใช ้Patient 
Safety Culture Survey ของ AHRQ และน ำผลทีไ่ดม้ำพจิำรณำปรบัปรงุ 

วฒันธรรมของกำรเน้นคนเป็นศนูยก์ลำง กำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง และกำรเรียนรู้ 

• ผูน้ ำเน้นใหบุ้คลำกรท ำควำมเขำ้ใจกบัรปูธรรมของกำรปฏบิตัติำม core values ในเรือ่ง customer focus, 
continuous improvement และ learning ทีไ่ดจ้ดัท ำไวต้ำมมำตรฐำน I-1.1ก (1)  

• ผูน้ ำสรำ้งสิง่แวดลอ้ม แรงจงูใจ และตดิตำมพฤตกิรรมของบคุลำกรทีส่ะทอ้นวฒันธรรมทัง้สำมประกำร 

กำรทบทวนบทบำทในกำรสนับสนุนกำรพฒันำ 

• ผูน้ ำทบทวนบทบำทในกำรสนบัสนุนกำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยัในประเดน็ขำ้งล่ำงนี้ และ
ด ำเนินกำรใหเ้ขม้ขน้มำกขึน้ 
o กำรใหก้ำรฝึกอบรมและโอกำส  
o กำรใหแ้นวทำงและควำมชว่ยเหลอื  
o กำรขจดัอปุสรรคในกำรพฒันำ  
o กำรสรำ้งแรงจงูใจและใหร้ำงวลั  
o กำรสนบัสนุนทรพัยำกรทีจ่ ำเป็น  
o กำรปรบัระบบบรหิำรเพือ่เกือ้หนุนกำรพฒันำคณุภำพ 

กำรก ำกบัติดตำม 

• ผูน้ ำจดัใหม้รีะบบกำรรำยงำนควำมกำ้วหน้ำและผลกำรพฒันำคณุภำพตำมแผน รวมทัง้ปัญหำอปุสรรคที่
ตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอื อยำ่งสม ่ำเสมอ 

• ผูน้ ำระดบัตน้ด ำเนนิกำรแกไ้ขปัญหำอปุสรรคอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ และกลัน่กรองขอกำรสนบัสนุนขึน้มำ
เป็นล ำดบัชัน้หำกไมส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืไดด้ว้ยตนเอง 

• ผูน้ ำระดบัสงูรบัทรำบควำมกำ้วหน้ำและผลกำรพฒันำ พจิำรณำควำมพอเพยีงของสิง่ทีด่ ำเนินกำรอยู ่และ
ตอบสนองอยำ่งเหมำะสม (เชน่ เพิม่เป้ำหมำย ปรบัแผน สนบัสนุทรพัยำกร) 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• กำรก ำหนดทศิทำง: สรปุล ำดบัควำมส ำคญัและควำมคำดหวงัในเรือ่งคณุภำพและควำมปลอดภยั 
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• วฒันธรรมควำมปลอดภยั: (1) กำรปรบัปรงุทีเ่ป็นผลจำกกำรท ำ Leadership Walkround (2) ผลกำร
ประเมนิระดบัวฒันธรรมควำมปลอดภยัและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

• กำรสรำ้งสิง่แวดลอ้ม แรงจงูใจเพือ่ใหเ้กดิวฒันธรรมกำรมุง่เน้นคนเป็นศนูยก์ลำง กำรพฒันำอยำ่งต่อเนื่อง 
และกำรเรยีนรู ้ รวมทัง้วธิกีำรตดิตำมพฤตกิรรมของบุคลำกร 

• กำรก ำกบัตดิตำม: กำรตอบสนองของผูน้ ำทีเ่ป็นผลจำกกำรก ำกบัตดิตำม 
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(3) มกีำรน ำระบบกำรบรหิำรคณุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเสีย่ง ไปสูก่ำรปฏบิตัทิีม่กีำรประสำนงำนและบรูณำ
กำร ดงัต่อไปนี้: 
- ก ำหนดนิยำมเชงิปฏบิตักิำรของค ำว่ำ “ควำมเสีย่ง” และ “คณุภำพ”; 
- ก ำหนดใหก้ำรบรหิำรคณุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเสีย่ง สอดคลอ้งและเป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์อง

องคก์ร; 
- มกีำรประสำนและบรูณำกำรแผนงำน/กจิกรรมทัง้หมดเกีย่วกบัคณุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเสีย่ง ในทกุ

ขัน้ตอนของกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรประเมนิผล; 
- มกีำรจดัโครงสรำ้งงำนคณุภำพทีม่ปีระสทิธผิลและเหมำะสมกบัลกัษณะองคก์ร เพือ่สนบัสนุนและประสำน

แผนงำนต่ำงๆ. มกีำรก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ (accountability & responsibility) ในกำรพฒันำคณุภำพ
และกำรพฒันำผลกำรด ำเนนิงำน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 

นิยำมเชิงปฏิบติักำร 

• ผูน้ ำมอบใหท้มีงำนทีเ่กีย่วขอ้งทบทวนนิยำมเชงิปฏบิตักิำรของค ำว่ำ “ควำมเสีย่ง” และ “คณุภำพ” ทีเ่ขำ้ใจ
งำ่ย และสือ่สำรใหบุ้คลำกรทกุระดบัเขำ้ใจใหต้รงกนั เชน่ 
o “คณุภำพ”  

▪ คณุภำพ คอื คณุลกัษณะโดยรวมทีแ่สดงถงึควำมมคีณุคำ่ สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูใ้ช ้หรอืเหมำะสมกบัเป้ำหมำยทีก่ ำหนด  

▪ คณุภำพบรกิำรสำธำรณสขุ หมำยควำมว่ำ คณุลกัษณะของบรกิำรสำธำรณสขุทีอ่ยูบ่น
พืน้ฐำนของ องคค์วำมรูท้ ัง้ดำ้นมนุษย ์สงัคม วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละดำ้นอืน่ๆ และ
พืน้ฐำนดำ้นคณุธรรม และจรยิธรรมแหง่วชิำชพี ตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำม
คำดหวงัของบุคคลและสงัคมได ้อยำ่งเหมำะสม (ธรรมนูญวำ่ดว้ยระบบสขุภำพแหง่ชำต ิ
พ.ศ.2559 

▪ มติคิณุภำพ คอืแงม่มุต่ำงๆ ของคณุภำพ ซึง่อำจไดแ้ก ่Accessibility, Acceptability, 
Appropriateness, Competency, Continuity, Coverage, Effectiveness, Efficiency, 
Equity, Humanized/Holistic/People-centeredness, Responsive/ Respect, Safety, 
Timeliness สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรวเิครำะหห์ำโอกำสพฒันำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดั กำร
ก ำหนดประเดน็คณุภำพทีส่ ำคญัของหน่วยงำนหรอืกลุ่มผูป่้วย 

o  “ควำมเสีย่ง”  
▪ ควำมเสีย่ง คอื โอกำสควำมน่ำจะเป็นทีจ่ะเกดิอบุตักิำรณ์ (The probability that an 

incident will occur) รวมถงึผลกระทบเมือ่เกดิอบุตักิำรณ์นัน้ 
▪ ควำมเสีย่ง คอื ควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิเหตุกำรณ์ทีม่ผีลต่อกำรบรรลุกลยทุธ์และ

วตัถุประสงคข์องกจิกำร (COSO 2107) 
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▪ ควำมเสีย่ง คอื ผลของควำมไมแ่น่นอนทีม่ตี่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ (ISO31000) 
o อบุตักิำรณ์ (incident) คอื เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตรำยต่อ

บุคคล และ/หรอื ค ำรอ้งเรยีน กำรสญูเสยี ควำมเสยีหำย 
o เหตุกำรณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์(adverse event)  คอื อบุตักิำรณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรำยต่อผูป่้วย ทีม่ ี

ควำมรนุแรงตัง้แต่ระดบั E ขึน้ไป 
o อนัตรำย (harm) คอื กำรทีโ่ครงสรำ้งหรอืกำรท ำงำนของรำ่งกำยผดิปกตไิป และ/หรอืผลเสยีที่

ตำมมำ  อนัตรำยครอบคลุมถงึโรค กำรบำดเจบ็ ควำมทกุขท์รมำน ควำมพกิำร และกำรเสยีชวีติ 
และอำจจะเป็นอนัตรำยทำงดำ้นรำ่งกำย สงัคม หรอืจติใจ 

o sentinel event คอื เหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคท์ีก่่อใหเ้กดิกำรเสยีชวีติหรอือนัตรำยขัน้รนุแรงต่อ
ผูป่้วย ทีต่อ้งตื่นตวั ใสใ่จ ใหค้วำมส ำคญัสงู เทยีบกบัระดบัควำมรนุแรง GHI 

o ควำมผดิพลัง้ (error) คอื กำรกระท ำ (ในสิง่ทีผ่ดิ) หรอืไมก่ระท ำ (ในสิง่ทีถ่กูหรอืทีค่วรกระท ำ) ซึง่
น ำมำสูผ่ลลพัธท์ีไ่มพ่งึประสงคห์รอืโอกำสทีจ่ะเกดิผลลพัธท์ีไ่มพ่งึประสงค ์(AHRQ) อำจจะเป็นใน
ขัน้ตอนของกำรวำงแผนหรอืกำรน ำแผนไปปฏบิตั ิกำรมไิดใ้หก้ำรดแูลตำมแผนทีว่ำงไวห้รอื
ประยกุตแ์ผนกำรดแูลทีไ่มถ่กูตอ้ง (WHO) 

o near miss คอื กำรกระท ำหรอืละเวน้กำรกระท ำซึง่อำจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรำยต่อผูป่้วย แตไ่มเ่กดิ
อนัตรำยเนื่องจำกควำมบงัเอญิ กำรป้องกนั หรอืกำรท ำใหปั้ญหำทเุลำลง (IOM) เทยีบกบัระดบั
ควำมรนุแรง AB 

o วฒันธรรมควำมปลอดภยั (safety culture) คอืคณุลกัษณะขององคก์รในดำ้นควำมปลอดภยัดงันี้ 
(1) กำรรบัรูถ้งึธรรมชำตใินกจิกรรมขององคก์รทีม่คีวำมเสีย่งสงู มโีอกำสเกดิควำมผดิพลัง้  (2) 
สิง่แวดลอ้มทีไ่มม่กีำรต ำหนิกนั บุคลำกรสำมำรถรำยงำนควำมผดิพลัง้หรอื near miss โดยไมต่อ้ง
หวำดกลวัวำ่จะถกูลงโทษ  (3) มคีวำมรว่มมอืกนัอยำ่งกวำ้งขวำงเพือ่ป้องกนัควำมล่อแหลมต่ำงๆ  
(4) ควำมเตม็ใจขององคก์รทีจ่ะสนบัสนุนทรพัยำกรเพือ่ควำมปลอดภยั (AHRQ) 

• ผูน้ ำมอบใหท้มีงำนทีเ่กีย่วขอ้งประเมนิควำมเขำ้ใจ กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ และควำมตอ้งกำรในกำรก ำหนด
ควำมหมำยของค ำส ำคญัทีค่วรเขำ้ใจใหต้รงกนั  

กำรบรูณำกำรกบัแผนกลยทุธข์ององคก์ร 

• ผูน้ ำและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัทบทวนว่ำแผนกลยทุธข์ององคก์รมสี่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรควำม
เสีย่ง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ แลว้หรอืไม ่มเีป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนชดัเจนหรอืไม่ 

• ผูน้ ำและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัทบทวนควำมกำ้วหน้ำและกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผน และ
ด ำเนินกำรตอบสนองตำมเหมำะสม 

กำรประสำนและบรูณำกำรแผนงำน/กิจกรรม 

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวเิครำะหร์ะบบงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
บรหิำรควำมเสีย่ง เชน่ ระบบบรหิำรอำคำรสถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม, ระบบกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้
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ในโรงพยำบำล, ระบบเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ, ระบบบรกิำรอำชวีอนำมยั, ระบบยำ, ระบบสำรสนเทศ, 
ระบบพฒันำบุคลำกร, ระบบรำยงำนอบุตักิำรณ์, ระบบกำรทบทวนเหตุกำรณ์ส ำคญั, ระบบผูป่้วย/ลกูคำ้
สมัพนัธ,์ ระบบเวชระเบยีน, ระบบกำรก ำกบัดแูลผูป้ระกอบวชิำชพี 

• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิำรณำว่ำจะประสำนเชือ่มโยงระบบทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยำ่งไร 
o ขอ้มลูของระบบหนึ่งจะน ำไปใชเ้ป็นประโยชน์ส ำหรบัระบบอืน่ๆ ไดอ้ยำ่งไร เชน่ ขอ้มลูจำกระบบ

รำยงำนอบุตักิำรณ์ จะน ำไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อระบบกำรพฒันำบุคลำกร ระบบกำรนิเทศงำน 
ฯลฯ ไดอ้ยำ่งไร 

o วเิครำะหว์่ำระบบใดเป็นผูร้บัผลงำนของระบบทีเ่รำรบัผดิชอบ รบัรูค้วำมตอ้งกำรและด ำเนนิกำร
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของระบบทีเ่ป็นผูร้บัผลงำนของเรำหรอืท ำงำนต่อจำกเรำ 

o กำรวำงแผนด ำเนินกำรของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง มอีะไรบำ้งทีส่ำมำรถท ำ
รว่มกนัได ้เชน่ กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง กำรตรวจเยีย่มในสถำนทีจ่รงิ กำรออกแบบระบบเพือ่
ป้องกนัควำมเสีย่ง กำรจดัท ำคูม่อื กำรฝึกอบรม กำรรำยงำน กำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแนวทำงที่
ก ำหนดไว ้

o กำรบรูณำกำรระบบบรหิำรควำมเสีย่งสูก่ำรปฏบิตัใินแต่ละหน่วยงำน 
o กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีย่งัไมม่ผีูร้บัผดิชอบโดยตรง เพือ่ก ำหนดผูร้บัผดิชอบทีเ่หมำะสม 

• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิำรณำว่ำจะบรูณำกำรระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งไร 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในประเดน็ต่อไปนี้ 
o ขอ้มลูควำมเสีย่งและอบุตักิำรณ์ในภำพรวมของโรงพยำบำล ซึง่ควรจะมคีวำมชดัเจนในวธิกีำร

ประมวลผลจำกหน่วยยอ่ยมำสูภ่ำพรวมเป็นล ำดบัชัน้ ควรสำมำรถแสดงขอ้มลูแนวโน้มตำมล ำดบั
เวลำ (trend) และกำรจ ำแนกขอ้มลูทีเ่หมำะสมเพือ่ใหส้ำมำรถวเิครำะหจ์ุดทีจ่ะด ำเนนิกำรปรบัปรงุ
ได ้

o กำรระบุหรอืขึน้ทะเบยีนควำมเสีย่งทีต่อ้งด ำเนินกำรแกไ้ข และกำรตดิตำมควำมกำ้วหน้ำ 
โครงสร้ำงงำนคณุภำพ 

• ผูน้ ำและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัทบทวนควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งองคก์รเพือ่กำรพฒันำคณุภำพ ซึง่
อยำ่งน้อยควรประกอบดว้ย 
o ทมีน ำระดบัสงูทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนดทศิทำงกำรพฒันำคณุภำพ (ถำ้เป็นไปได ้ควรเป็นทมีเดยีวกบั

คณะกรรมกำรบรหิำรระดบัสงูขององคก์ร และควรรบัผดิชอบเรือ่งกำรพฒันำผลกำรด ำเนนิกำรทุก
วธิ ีไมว่่ำจะใชเ้ครือ่งมอืหรอืมำตรฐำนใด) 

o ทมีน ำระดบักลำง ซึง่รบัผดิชอบกำรพฒันำเฉพำะเรือ่ง รวมทัง้ระบบกำรดแูลผูป่้วยโดยทมีสหสำขำ
วชิำชพี เชน่ Clinical Lead Team/Patient Care Team 

o หน่วยงำนและกลุ่มคนทีท่ ำหน้ำทีว่ำงแผน ประสำนงำน ตดิตำมประเมนิผล สนบัสนุน และจดักำร
ควำมรู ้ในเรือ่งเกีย่วกบักำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยั 
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• ผูน้ ำและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกบัทบทวนหรอืก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรพฒันำคณุภำพ 
(quality improvement) และพฒันำผลกำรด ำเนินงำน (performance improvement) ของโครงสรำ้งและตวั
บุคคล ทัง้โครงสรำ้งบรหิำรปกต ิและโครงสรำ้งองคก์รเพื่อกำรพฒันำคณุภำพ (ตอ้งไมล่มืทีจ่ะระบุหน้ำที่
ของผูบ้รหิำรและบุคลำกรทกุระดบัต่อกำรพฒันำ) 
o ผลกำรด ำเนินงำน (performance) หมำยถงึผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิจำกกระบวนกำร ผลติภณัฑ/์

บรกิำร และผูร้บัผลงำน ซึง่สำมำรถประเมนิและเปรยีบเทยีบได ้ผลกำรด ำเนินงำนนี้อำจจ ำแนกได้
เป็นผลดำ้นผลติภณัฑ/์บรกิำร ดำ้นกำรมุง่เน้นผูร้บัผชงำน ดำ้นปฏบิตักิำร ดำ้นกำรเงนิและตลำด 
(MBNQA) 

o ภำระรบัผดิรบัชอบ (accountability) หมำยถงึกำรรบัผดิรบัขอบต่อผลลพัธข์องกำรกระท ำหรอืกำร
ตดัสนิใจ กำรไมก่ระท ำหรอืไม่ตดัสนิใจ และพนัธะทีจ่ะตอ้งตอบค ำถำมอธบิำยกำรกระท ำ 

o หน้ำทีร่บัผดิชอบ (responsibility) หมำยถงึพนัธะในกำรลงมอืกระท ำ หรอืตดัสนิใจ หรอืควบคมุสิง่
ต่ำงๆ  

• ผูน้ ำและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกบัทบทวนประสทิธภิำพในกำรท ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรต่ำงๆ รวมทัง้
กำรวเิครำะหจ์ุดแขง็จุดออ่นของโครงสรำ้งองคก์รเพือ่กำรพฒันำคณุภำพทีใ่ชอ้ยู ่และวำงแผนปรบัปรงุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• นิยำมเชงิปฏบิตักิำร: สรปุบทเรยีนจำกควำมเขำ้ใจหรอืไมเ่ขำ้ใจในควำมหมำยของค ำส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

คณุภำพและควำมเสีย่ง 
• กำรบรูณำกำรกบัแผนกลยทุธ:์ (1) สรปุแผนกลยทุธแ์ละเป้ำหมำยของแผนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ (2) สรปุกำรประเมนิควำมกำ้วหน้ำ กำรบรรลุเป้ำหมำย และกำร
ตอบสนองทีเ่กดิขึน้ 

• ภำพรวมของกำรประสำนเชือ่มโยงระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเสีย่ง และกำรบรูณำ
กำรระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรระบบดงักล่ำว 

• โครงสรำ้งงำนคณุภำพ: (1) ผลกำรวเิครำะหจ์ดุแขง็จดุออ่นของโครงสรำ้งองคก์รเพือ่กำรพฒันำคณุภำพ (2) 
ผลกำรประเมนิประสทิธภิำพในกำรท ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรต่ำงๆ (3) กำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้จำกกำร
วเิครำะหแ์ละประเมนิ 

 



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  11 

 

(4) มกีำรสง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมีในทกุระดบั: 
- มกีำรสือ่สำรและกำรแกปั้ญหำทีไ่ดผ้ล ทัง้ภำยในหน่วยงำน ระหว่ำงหน่วยงำน ระหว่ำงวชิำชพี ระหว่ำง

ผูป้ฏบิตังิำนกบัผูบ้รหิำร และระหว่ำงผูใ้หบ้รกิำรกบัผูร้บับรกิำร; 
- บุคลำกรรว่มมอืกนัในกำรปฏบิตังิำนประจ ำดว้ยกำรดแูลผูป่้วยและใหบ้รกิำรทีม่คีณุภำพสงู โดยตระหนกัใน

ควำมปลอดภยัและควำมรบัผดิชอบของวชิำชพี; 
- องคก์รสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันำคณุภำพทีห่ลำกหลำย; 
- องคก์รจดัใหม้ทีมีครอ่มสำยงำนหรอืทมีสหสำขำวชิำชพีท ำหน้ำทีด่แูลภำพรวมของกำรพฒันำ ก ำหนดทศิทำง 

ใหก้ำรสนบัสนุน ตดิตำมก ำกบักำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยัในดำ้นต่ำงๆ เช่น ทมีน ำทำงคลนิิก ทมี
น ำของระบบงำนส ำคญัขององคก์ร.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
กำรส่ือสำรและแก้ปัญหำ 

• ผูจ้ดักำรคณุภำพหรอืศนูยค์ณุภำพทบทวนและวเิครำะหโ์อกำสพฒันำเกีย่วกบักำรสือ่สำรและกำรแกปั้ญหำ 
o ภำยในหน่วยงำน / วชิำชพี 
o ระหว่ำงหน่วยงำน / วชิำชพี 
o ระหว่ำงผูป้ฏบิตังิำนกบัผูบ้รหิำร 
o ระหว่ำงผูใ้หบ้รกิำรกบัผูร้บับรกิำร  

• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งน ำโอกำสพฒันำทีพ่บไปด ำเนินกำรปรบัปรงุ 
ทีมในงำนปกติประจ ำ 

• หวัหน้ำหน่วยงำนแต่ละหน่วย ประเมนิควำมรว่มมอืในกำรท ำงำนเป็นทมีในงำนประจ ำ เป็นระยะอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 
o กจิกรรมประจ ำวนัทัว่ไป เชน่ กำรตรวจเยีย่มผูป่้วยรว่มกนั กำรวำงแผนดแูลผูป่้วยรว่มกนั กำรให้

ขอ้มลูแกผู่ป่้วย (โดยมกีำรแบง่บทบำทหน้ำทีอ่ยำ่งเหมำะสม) กำรใชข้อ้มลูของแต่ละวชิำชพี กำร
ใหข้อ้เสนอแนะและระบุควำมตอ้งกำรของตนแกเ่พือ่นรว่มงำน 

o น ำอบุตักิำรณ์ทีเ่คยเกดิขึน้มำทบทวนเพือ่ปรบัปรงุแนวทำงกำรท ำงำนรว่มกนั 
• หวัหน้ำหน่วยงำนออกแบบระบบงำนหรอืกจิกรรมกำรท ำงำนทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิควำมรว่มมอืในกำรท ำงำน

เป็นทมี เชน่ กำรจดัใหม้กีำรตรวจเยีย่มผูป่้วยรว่มกนัอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรก ำหนดขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งมกีำรประเมนิ
และวำงแผนดแูลผูป่้วยรว่มกนั ฯลฯ 

• ศนูยค์ณุภำพจดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัเกีย่วกบัวธิกีำรสง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมีในงำนปกติ
ประจ ำ 

ทีมพฒันำคณุภำพ 

• ผูจ้ดักำรคณุภำพหรอืศนูยค์ณุภำพ รว่มกบัหวัหน้ำหน่วยงำนและทมีน ำระดบักลำงรว่มกนัประเมนิกำรกอ่ตวั
และกำรท ำหน้ำทีข่องทมีพฒันำคณุภำพต่ำงๆ  
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o ทมีพฒันำคณุภำพทีร่วมตวักนัเอง (เชน่ กลุ่ม QC/CQI) จำกควำมตอ้งกำรแกปั้ญหำทีพ่บในงำน
ของตนเอง 

o ทมีพฒันำคณุภำพทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่พฒันำคณุภำพตำมประเดน็ส ำคญัของหน่วยงำน (จำกกำร
วเิครำะห ์service profile) 

o ทมีพฒันำคณุภำพทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกำรเขม็มุง่ขององคก์รหรอืกำรชีน้ ำของทมีน ำระดบัต่ำงๆ (ซึง่
มกัจะมลีกัษณะเป็นทมีครอ่มสำยงำน)  

• ประเดน็ทีค่วรประเมนิไดแ้ก่ 
o ควำมสำมำรถในกำรจดัใหม้ทีมีพฒันำคณุภำพใหม้สีมดลุระหว่ำงจ ำนวนเรือ่งทีต่อ้งมกีำรพฒันำ

และก ำลงัคนทีม่อียู่ 
o กำรเลอืกประเดน็ทีส่ ำคญัมำด ำเนินกำรพฒันำคณุภำพ 
o ควำมตื่นตวั ควำมต่อเนื่อง ควำมตัง้ใจ ในกำรท ำงำนของทมีพฒันำคณุภำพ รวมทัง้ระบบและ

บรรยำกำศทีส่นบัสนุนใหเ้กดิกจิกรรมพฒันำคณุภำพ 
o ผลลพัธข์องกำรพฒันำคณุภำพ กอ่ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงไดเ้พยีงใด มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่

น ำมำขยำยผลอยำ่งไร 
• ทมีทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกบัปรบัปรงุกำรสง่เสรมิใหม้ทีมีพฒันำคณุภำพ (เชน่ กำรวเิครำะหโ์อกำสพฒันำและกำร

ท ำวจิยัรว่มกนั กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั กำรสรำ้งแรงจงูใจ กำรสนบัสนุนต่ำงๆ กำรฝึกอบรมใหท้มีมี
เครือ่งมอืและวธิคีดิในกำรท ำงำนใหม่ๆ  กำรจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรประเมนิคณุค่ำของผลงำน) 

ทีมก ำกบัดแูลภำพรวม 

• ทมีน ำระดบัสงูก ำหนดใหม้กีำรประเมนิทมีครอ่มสำยงำน/ทมีสหสำขำวชิำชพีทีท่ ำหน้ำทีด่แูลภำพรวมของ
กำรพฒันำแต่ละเรือ่ง (ทมีน ำระดบักลำง) ในประเดน็ต่อไปนี้ 
o ควำมเหมำะสมของกำรมทีมีต่ำงๆ ในภำพรวม (เทยีบกบับรบิทขององคก์ร) 
o ควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบของสมำชกิในทมีต่ำงๆ (รวมถงึกำรทีส่มำชกิแต่ละคนไมต่อ้ง

รบัภำระมำกเกนิจ ำเป็น) 
o ชอ่งทำงกำรสือ่สำร กำรประสำนงำน กำรรำยงำน และกำรตดิตำมก ำกบั 
o ประสทิธภิำพในกำรท ำหน้ำทีท่ ำหน้ำทีด่แูลภำพรวมของกำรพฒันำ ก ำหนดทศิทำง ใหก้ำร

สนบัสนุน ตดิตำมก ำกบักำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยัในดำ้นต่ำงๆ 
• ทมีน ำระดบัสงูน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรงุกำรด ำเนนิงำนของทมีดงักล่ำว (เชน่ กำรปรบัโครงสรำ้ง กำร

ปรบัองคป์ระกอบของทมี กำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละวธิที ำงำนใหช้ดัเจนขึน้ กำรปรบัปรงุชอ่งทำงกำร
สือ่สำรและกำรรำยงำน กำรฝึกอบรมใหท้มีมเีครือ่งมอืและวธิคีดิในกำรท ำงำนใหม่ๆ  กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่
ทำ้ทำย กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงทมี) 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรปรบัปรงุกำรสือ่สำรและกำรแกปั้ญหำทีเ่กดิขึน้ 
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• วธิกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรสง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมีในงำนปกตปิระจ ำ 
• ผลกำรประเมนิและปรบัปรงุกำรสง่เสรมิกำรท ำงำนของทมีพฒันำคณุภำพ 
• ผลกำรประเมนิและปรบัปรงุกำรท ำงำนของทมีน ำระดบักลำงทีท่ ำหน้ำทีด่แูลภำพรวมของกำรพฒันำแต่ละ

เรือ่ง 
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(5) องคก์รใชก้ำรประเมนิตนเองเพือ่คน้หำโอกำสในกำรพฒันำ: 
- มกีำรใชเ้ทคนิคกำรประเมนิผลในรปูแบบต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสมเพือ่คน้หำโอกำสพฒันำ ตัง้แต่วธิกีำรเชงิ

คณุภำพ ไปถงึ กำรประเมนิทีเ่ป็นระบบโดยใชว้ธิกีำรเชงิปรมิำณ หรอืกำรวจิยั; 
- มกีำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนกบัควำมตอ้งกำรของผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร แนวปฏบิตัทิีม่หีลกัฐำนวชิำกำร

รองรบั มำตรฐำนโรงพยำบำลและมำตรฐำนอืน่ๆ เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร/หน่วยงำน ตวัเทยีบ
ในระดบัชำตหิรอืระดบัสำกลทีเ่หมำะสม. องคก์รควรเขำ้รว่มในโปรแกรมตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบ; 

- มกีำรใชว้ธิกีำรประเมนิตนเองทีห่ลำกหลำย ไดแ้ก ่กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรอภปิรำยกลุ่ม กำรเขยีนบนัทกึ
ควำมกำ้วหน้ำและรำยงำนกำรประเมนิตนเอง กำรใชต้วัตำมรอยทำงคลนิิก กำรเยีย่มส ำรวจภำยใน กำร
ส ำรวจและสมัภำษณ์ผูป่้วย กำรทบทวนเชงิคณุภำพ กำรตรวจสอบและป้อนกลบัขอ้มลู กำรน ำเสนอเพือ่รบัฟัง
ขอ้วพิำกษ์ กำรทบทวนหลงักจิกรรม กำรตดิตำมตวัชีว้ดั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
เทคนิคกำรประเมินผล 

• ผูจ้ดักำรคณุภำพหรอืศนูยค์ณุภำพ ศกึษำ คดัเลอืก พฒันำ เทคนิคกำรประเมนิผลในรปูแบบต่ำงๆ และ
น ำไปสง่เสรมิใหม้กีำรใชอ้ยำ่งเหมำะสม 
o สง่เสรมิใหม้กีำรประเมนิผลดว้ยวธิกีำรเชงิคณุภำพซึง่สำมำรถท ำไดง้ำ่ยและรวดเรว็อยำ่ง

กวำ้งขวำง เชน่ กำรประเมนิจดุแขง็ จุดออ่น ควำมส ำเรจ็ ควำมรูส้กึของกำรน ำมำตรฐำนไปปฏบิตั ิ
หรอืกำรพฒันำคณุภำพดว้ยเครือ่งมอืต่ำงๆ 

o สง่เสรมิใหม้กีำรประเมนิอยำ่งเป็นระบบ (systematic evaluation) ส ำหรบัระบบงำนทีส่ ำคญั 
(รวมทัง้ระบบกำรดแูลกลุ่มผูป่้วยต่ำงๆ) เริม่ตน้ดว้ยกำรวเิครำะหป์ระเดน็ส ำคญัและเป้ำหมำยให้
ชดัเจน และประเมนิกำรบรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว โดยใชว้ธิกีำรสุม่ตวัอยำ่งเกบ็ขอ้มลูเทำ่ทีจ่ ำเป็น 

o สง่เสรมิใหม้กีำรน ำมำตรฐำน HA/HPH ไปท ำกำรศกึษำในลกัษณะ rapid assessment เพือ่รบัรู้
ระดบักำรปฏบิตั ิปัญหำ ควำมพยำยำมในกำรแกปั้ญหำ ควำมรูส้กึของผูเ้กีย่วขอ้ง และผลกระทบที่
เกดิขึน้ (ไมจ่ ำเป็นตอ้งครบทกุหวัขอ้ตำมนี้) ตวัอยำ่ง rapid assessment เชน่  

o สง่เสรมิใหม้กีำรท ำวจิยัเตม็รปูแบบในเรือ่งทีย่งัไมม่คี ำตอบทีช่ดัเจนว่ำวธิกีำรปฏบิตัเิชน่ไรเป็น
วธิกีำรทีใ่หผ้ลดกีว่ำกนั เน้นกำรท ำวจิยัเพือ่น ำค ำตอบมำใชม้ำกกว่ำกำรสรำ้งผลงำนวชิำกำรเพือ่
ตพีมิพ ์

กำรเปรียบเทียบผล 

• ผูจ้ดักำรคณุภำพหรอืศนูยค์ณุภำพ รว่มกบัทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดสิง่ทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบส ำหรบักำร
ประเมนิตนเอง เชน่ 
o ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูป่้วย/ผูร้บัผลงำน ทัง้ในภำพรวม และเฉพำะกลุ่ม 
o เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
o มำตรฐำนโรงพยำบำล ขอ้ก ำหนดของวชิำชพี กฎระเบยีบของส่วนรำชกำร 
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o ตวัเทยีบ (benchmark) ในระดบัชำตหิรอืระดบัสำกลทีม่ใีหเ้ทยีบได ้
• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งพจิำรณำสิง่ทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบในหน้ำทีร่บัผดิชอบของตน และด ำเนินกำรประเมนิผล

เปรยีบเทยีบ 
ส่ิงท่ีจะใช้เปรียบเทียบ วิธีกำร/ทีมงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ควำมตอ้งกำรของผูป่้วยในภำพรวม ทมีงำนผูป่้วยสมัพนัธว์เิครำะหค์วำมพงึพอใจในดำ้นต่ำงๆ ที่
ผูป่้วยใหค้วำมส ำคญั, วเิครำะหก์ำรยอมรบัไดข้องผูป่้วยในดำ้น
ต่ำงๆ เชน่ ระยะเวลำรอคอยในจุดต่ำงๆ   

ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูป่้วย
เฉพำะจุดบรกิำร 

หน่วยงำนหรอืทมีน ำทำงคลนิิกวเิครำะหก์ำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูป่้วยในจุดทีเ่ป็นควำมตอ้งกำรเฉพำะส ำหรบับรกิำร
นัน้ 

เป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ทมีงำนทีร่บัผดิชอบกลยทุธแ์ละระบบงำนส ำคญัประเมนิกำร
บรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง (ควรจะไดท้ ำตำม
มำตรฐำน I-2 และ I-4 แลว้) 

มำตรฐำนโรงพยำบำล ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งใชม้ำตรฐำนเพือ่กำรตำมรอยหรอืกำรท ำ mini-
research 

ขอ้ก ำหนดของวชิำชพี/CPG ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งใช ้gap analysis เพือ่วเิครำะหข์อ้แตกต่ำง
ระหว่ำงขอ้ก ำหนดของวชิำชพีหรอืขอ้แนะน ำบนพืน้ฐำนของ 
evidence กบัสิง่ทีป่ฏบิตัจิรงิ และวำงแผนปรบัปรงุ 

กฎระเบยีบของสว่นรำชกำร ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งใช ้gap analysis  
ตวัเทยีบในระดบัชำตหิรอืระดบัสำกล ทมีน ำทำงคลนิิกเขำ้รว่มในโปรแกรมตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบ หรอื

แสวงหำตวัชีว้ดัทีน่ิยมใชก้นัแพรห่ลำยมำเปรยีบเทยีบกบัผลงำน
ของตน 

วิธีกำรประเมินผล 

• ผูจ้ดักำรคณุภำพหรอืศนูยค์ณุภำพรว่มกบัทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษำและจดัใหม้กีจิกรรมประเมนิตนเองใน
รปูแบบต่ำงๆ โดยเน้นกำรสรำ้งวฒันธรรมกำรประเมนิตนเองเพือ่ขบัเดลื่อนกำรพฒันำต่อเนื่อง มำกกว่ำ
กำรจดัท ำเพียงรปูแบบ หรือจดัท ำเพ่ือให้มีเอกสำรไว้แสดง 
o กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นบรรยำกำศทีส่บำยๆ เป็นกนัเอง เชน่ ใชเ้วทสีนุทรยีสนทนำ, กำรจดักลุ่ม

ชมุชนนกัปฏบิตั ิ(CoP) โดยสง่เสรมิใหเ้กดิขึน้อยำ่งกวำ้งขวำงและสม ่ำเสมอ เน้นกำรดงึควำมรูฝั้ง
ลกึ (tacit knowledge) หรอืควำมรูเ้ชงิปฏบิตัอิอกมำแลกเปลีย่นกนัและเกบ็บนัทกึเพือ่ใชป้ระโยชน์
ต่ออยำ่งเหมำะสม 
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o กำรใช ้service profile เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจเป้ำหมำยและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน, 
วำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำยและตติดำมกำรพฒันำ, บนัทกึควำมกำ้วหน้ำในกำรพฒันำ, เรยีนรู้
ประเดน็ส ำคญัภำยในทมีงำน, แลกเปลีย่นและแบ่งปันประสบกำรณ์ระหว่ำงหน่วยงำน 

o กำรใชต้วัตำมรอยทำงคลนิิก (clinical tracer) เพือ่ประเมนิคุณภำพของกระบวนกำรดแูลผูป่้วยทีม่ี
ควำมส ำคญั โดยเน้นกำรเขำ้ไปดใูนสถำนกำรณ์จรงิ รวบรวมสิง่ดีๆ  ไวเ้ผยแพรแ่ละหำโอกำส
พฒันำต่อเนื่อง (ด ูII-1.2) 

o กำรประเมนิคณุภำพกำรดแูลผูป่้วยโดยใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลำกหลำย  
o กำรเยีย่มเพือ่ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ รบัรูบ้ทเรยีนและปัญหำกำรน ำมำตรฐำนไปปฏบิตั ิหรอืกำรเยีย่ม

ส ำรวจภำยในดว้ยบรรยำกำศทีเ่ป็นมติร ผอ่นคลำย 
o ฯลฯ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ภำพรวมของกำรใชเ้ทคนิคประเมนิผลต่ำงๆ และวธิกีำรสง่เสรมิใหม้กีำรน ำไปใชใ้หม้ำกขึน้ 
• ภำพรวมของกำรเปรยีบเทยีบทีน่ ำมำใชใ้นกำรประเมนิผล กำรเรยีนรูแ้ละผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
• ภำพรวมของวธิกีำรประเมนิตนเองทีน่ ำมำใช ้กำรเรยีนรูแ้ละผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
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(6) องคก์รวดัผลงำนคณุภำพทัง้ในระดบักระบวนกำรและผลลพัธ ์โดยครอบคลุมประเดน็เหล่ำนี้เป็นอยำ่งต ่ำ: 
- กำรก ำกบัดแูลองคก์ร;  
- กำรก ำกบัดแูลทำงคลนิิก;  
- กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร ซึง่ครอบคลุมกจิกรรมกำรใหบ้รกิำร กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรควบคมุกำรตดิ

เชือ้ กำรจดักำรควำมเสีย่ง; 
- กำรใชบ้รกิำรและประสทิธภิำพของกำรใหบ้รกิำร; 
- ผลกำรด ำเนินงำนของระบบบรหิำรคณุภำพ; 
- ควำมพงึพอใจของผูป่้วยและผูร้บับรกิำร; 
- ตวัชีว้ดัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะของกำรดแูลหรอืบรกิำรสขุภำพทีใ่หบ้รกิำร. 
(ดเูพิม่เตมิในเกณฑข์อ้ I-4.1 and part IV) 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำรว่มกบัผูร้บัผดิชอบ ก ำหนดตวัวดัผลงำนในประเดน็ต่ำงๆ ซึง่ครอบคลุมทัง้ตวัวดัในระดบักระบวนกำร

และผลลพัธ ์และตดิตำมตวัวดัเหล่ำนัน้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
• ตวัวดัดำ้นกำรก ำกบัดแูลองคก์ร อำจใชก้ำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลหรอืรบัฟังเสยีงจำก

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในประเดน็ต่อไปนี้ 
o คณะกรรมกำรมุง่เน้นใหค้ณุภำพเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนกลยทุธข์ององคก์รเพยีงใด 
o คณะกรรมกำรมคีวำมตระหนกัในควำมเสีย่งทีอ่งคก์รเผชญิอยูเ่พยีงใด 
o คณะกรรมกำรมภีำวะผูน้ ำ ทกัษะ และควำมรูท้ีจ่ ำเป็นเพือ่ขบัเคลื่อนวำระคณุภำพเพยีงใด 
o คณะกรรมกำรสง่เสรมิวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้นคณุภำพทัว่ทัง้องคก์รเพยีงใด 
o มกีำรก ำหนดบทบำทและภำระรบัผดิชอบในเรือ่งกำรก ำกบัดแูลคณุภำพชดัเจนเพยีงใด 
o คณะกรรมกำรสรำ้งควำมผกูพนักบัผูป่้วย บุคลำกร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีส ำคญัเกีย่วกบัคณุภำพ

เพยีงใด 
o มกีำรวเิครำะหข์อ้มลูคณุภำพอยำ่งเหมำะสม และถกูน ำมำใชป้ระโยชน์เพยีงใด 

• ตวัวดัดำ้นกำรก ำกบัดแูลทำงคลนิิก เชน่  
• ตวัวดัดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล เชน่  
• ตวัวดัดำ้นกำรควบคมุกำรตดิเชือ้ เชน่  
• ตวัวดัดำ้นกำรจดักำรควำมเสีย่ง เชน่  
• ตวัวดัดำ้นกำรใชบ้รกิำรและประสทิธภิำพของกำรใหบ้รกิำร เชน่  
• ตวัวดัดำ้นผลกำรด ำเนินงำนของระบบบรหิำรคณุภำพ เชน่  
• ตวัวดัดำ้นควำมพงึพอใจของผูป่้วย เชน่ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
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• น ำไปตอบรว่มกบั I-4.1 and part IV 
 
(7) มกีำรน ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิตนเองและกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนมำใชใ้นกำรประเมนิและชีน้ ำกำร

พฒันำคณุภำพ. (ดเูพิม่เตมิในเกณฑข์อ้ I-4.1) 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ด ูI-4.1ค(1) 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• น ำไปตอบรว่มกบั I-4.1ค(1) 

 
(8) องคก์รจดัท ำแผนกำรพฒันำคณุภำพเพือ่ตอบสนองต่อโอกำสกำรพฒันำทีร่ะบุไว.้ แผนกำรพฒันำคณุภำพควร: 

- มกีำรจดัท ำในรปูแบบทีเ่ป็นทำงกำร; 
- ครอบคลุมกำรพฒันำของทัง้องคก์ร; 
- สง่เสรมิกำรพฒันำคณุภำพอยำ่งต่อเนื่อง; 
- มกีำรก ำหนดหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ; 
- สำมำรถใชต้ดิตำมประเมนิผลได.้ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำสง่เสรมิใหม้กีำรจดัท ำแผนกำรพฒันำคณุภำพ 

o แผนพฒันำคณุภำพตอบสนองโอกำสพฒันำทีร่ะบุไวต้ำมกำรปฏบิตัใิน I-4.1ค(1) และII-1.1ก(7) 
o ครอบคลุมกำรพฒันำของทัง้องคก์ร โดยมกีำรจดัท ำแผนกำรพฒันำคณุภำพทัง้ในสว่นของ

ระบบงำน ทมีดแูลผูป่้วย และหน่วยงำนต่ำงๆ 
o มเีอกสำรแผนพฒันำคณุภำพเพือ่ใชใ้นกำรสือ่สำรและตดิตำม ตำมรปูแบบทีอ่งคก์รก ำหนด 
o แผนพฒันำคณุภำพสง่เสรมิกำรพฒันำคณุภำพอยำ่งต่อเนื่อง เชน่ 

▪ มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยทีท่ำ้ทำย และปรบัเป้ำหมำยตำมควำมเหมำะสม 
▪ เน้นกำรหมนุวงลอ้กำรพฒันำขนำดเลก็ และหมนุซ ำ้หลำยๆ รอบ 

o แผนพฒันำคณุภำพระบุหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ โดยเฉพำะแผนพฒันำคณุภำพทีม่คีวำมรว่มมอื
ครอ่มหน่วยงำน/วชิำชพี 

o สำมำรถใชต้ดิตำมประเมนิผลได ้โดยมกีำรก ำหนดหมดุหมำย (milestone) และแนวทำงกำร
ตดิตำมอยำ่งชดัเจน 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ไปตอบรวมในขอ้ II-1.2ก(9) 
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(9) องคก์รน ำแผนพฒันำคณุภำพไปด ำเนนิกำร โดยมกีำรตดิตำมประเมนิผลกำรพฒันำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำสง่เสรมิใหผู้ร้บัผดิชอบน ำแผนพฒันำคณุภำพไปด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำมอบหมำยใหม้กีำรตดิตำมควำมกำ้วหน้ำในกำรพฒันำ 
• ผูน้ ำสง่เสรมิใหม้กีำรประเมนิผลกำรพฒันำทัง้ในระดบัโครงกำรและในภำพรวมขององคก์ร 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุผลกำรตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมแผนพฒันำคณุภำพ วเิครำะหแ์สดงควำมส ำเรจ็ สำเหตุในสว่น

ทีไ่มเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย และบทเรยีนทีจ่ะน ำไปปรบัปรงุ 
 
(10) องคก์รเผยแพรข่อ้มลูประเภทของบรกิำรทีม่กีำรเปิดใหบ้รกิำร ผำ่นชอ่งทำงกำรสือ่สำรทีเ่ขำ้ถงึไดโ้ดยสะดวก มี

กำรปรบัปรงุขอ้มลูอยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่ควำมถกูตอ้งเป็นปัจจุบนั. ถำ้มคีวำมพรอ้ม ควรแสดงขอ้มลูผลกำรดแูล
ผูป่้วยและผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• องคก์รจดัใหม้กีำรเผยแพรข่อ้มลูเพือ่ใหส้งัคมรบัรูใ้นประเดน็ต่อไปนี้ 

o ประเภทของบรกิำรทีม่กีำรเปิดใหบ้รกิำร ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 
o ผลกำรดแูลผูป่้วย (ตำมควำมเหมำะสม) 
o ผลกำรด ำเนินกำรขององคก์ร (ตำมควำมเหมำะสม) 

• องคก์รเผยแพรข่อ้มลูผำ่นชอ่งทำงกำรสือ่สำรทีเ่ขำ้ถงึไดส้ะดวก เชน่ web-site ขององคก์ร 
• มกีำรปรบัปรงุขอ้มลูอยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่ควำมถกูตอ้งเป็นปัจจุบนั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุขอ้มลูทีม่กีำรเผยแพรแ่ละชอ่งทำงกำรเผยแพร่ 

 



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  20 

 

ข. คุณภำพกำรดแูลผูป่้วย  

(1) มกีำรทบทวนกำรใหบ้รกิำรและกำรดแูลผูป่้วยอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ประเมนิคุณภำพและประสทิธภิำพของกำรดแูล 
และคน้หำโอกำสพฒันำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีน ำทำงคลนิิกและหน่วยดแูลผูป่้วยต่ำงๆ สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทบทวนคณุภำพทีป่ฏบิตัผิสมผสำนในงำน

ประจ ำอยำ่งเรยีบงำ่ย สม ่ำเสมอ ไมซ่ ้ำซอ้น ไมต่ดิรปูแบบ ไดแ้ก่ 
o กำรทบทวนขณะดแูลผูป่้วยหรอืกำรทบทวนขำ้งเตยีงผูป่้วย ซึง่มทีัง้กำรทบทวนโดยผูป้ระกอบ

วชิำชพีแต่ละคนเอง และกำรทบทวนโดยทมีสหสำขำวชิำชพีในผูป่้วยทีม่คีวำมซบัซอ้น ซึง่ควรท ำ
ใหบ้่อยทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้ 

o กำรทบทวนเวชระเบยีน / กำรตรวจสอบทำงคลนิิก / กำรทบทวนโดยเพือ่นรว่มวชิำชพี ซึง่อำจจะ
ใช ้trigger tool เป็นเครือ่งมอืในกำรคดักรองเวชระเบยีน 

o กำรทบทวนอบุตักิำรณ์ / ภำวะแทรกซอ้น / กำรเสยีชวีติ โดยควรท ำเรว็ทีส่ดุ  
o กำรทบทวนกำรใชท้รพัยำกร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรใชท้รพัยำกรทีเ่ป็นผลจำกกำรตดัสนิใจทำง

คลนิิก เชน่ กำร investigate, กำรใชย้ำ, กำรท ำหตัถกำร โดยเลอืกโอกำสทีจ่ะลดกำรใชท้รพัยำกร
ทีไ่มจ่ ำเป็นไดม้ำกทีส่ดุ 

o กำรทบทวนควำมเหมำะสมในกำรใชย้ำ (DUR) เป็นสว่นหนึ่งของกำรทบทวนกำรใชท้รพัยำกร  
o กำรทบทวนค ำรอ้งเรยีนของผูป่้วย / ผูร้บัผลงำน สว่นใหญ่ควรเป็นกำรด ำเนินงำนในระดบั รพ. แต่

อำจมกีำรพจิำรณำค ำรอ้งเรยีนในระดบัหน่วยงำนดว้ย 
o กำรประเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะ อำจเป็นกำรทบทวนดว้ยตนเอง หรอืทบทวนโดยผู้

ช ำนำญกว่ำ 
o กำรทบทวนกำรสง่ต่อผูป่้วย เพือ่พจิำณำศกัยภำพ และควำมเหมำะสมในกำรดแูล  ควรทบทวนทกุ

ครัง้ทีม่กีำรสง่ต่อ 
o กำรทบทวนกำรใชเ้ลอืด เพือ่พจิำณำควำมเหมำะสมในกำรใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด 
o กำรทบทวนกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล ควรมทีัง้กำรทบทวนในระดบัภำพรวมของ รพ.โดย

คณะกรรมกำร IC และทบทวนในระดบัหน่วยำนโดยทมีงำนของหน่วยงำน 
o กำรทบทวนตวัชีว้ดั แตล่ะหน่วยงำน/ทมีงำนควรทบทวนตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นกำรบรรลุเป้ำหมำยของ

หน่วยงำน/ทมีงำน 
• ทมีงำนเชือ่มโยงกำรทบทวนไปสูก่ำรปรบัปรงุระบบงำนทัง้ดว้ยวธิกีำรงำ่ยๆ และกำรพฒันำในรูปแบบ

โครงกำรทีค่รอบคลุมแงม่มุต่ำงๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืคณุภำพทีห่ลำกหลำย 
• ผูจ้ดักำรคณุภำพหรอืศนูยค์ณุภำพประเมนิควำมถีแ่ละควำมครอบคลุมของกจิกรรมทบทวนโดยโดย

หน่วยงำนและทมีน ำทำงคลนิกิต่ำงๆ 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
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• ผลกำรประเมนิควำมถีแ่ละควำมครอบคลุมของกำรท ำกจิกรรมทบทวนโดยหน่วยงำนและทมีน ำทำงคลนิิก
ต่ำงๆ 

• ตวัอยำ่งบทเรยีนจำกกำรทบทวนทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ควำมสำมำรถในกำรใชก้ำรทบทวนทำงคลนิิกเพือ่น ำไปสู่
กำรปรบัปรงุระบบงำนทีส่ ำคญั 

 
(2) ทมีดแูลผูป่้วยก ำหนดกลุ่มประชำกรทำงคลนิิก เป็นเป้ำหมำยทีจ่ะพฒันำ ก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถุประสงคใ์น

กำรดแูลและพฒันำคณุภำพ. 
(3) ทมีดแูลผูป่้วยก ำหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมำะสมในกำรตดิตำมก ำกบัผลกำรดแูลผูป่้วยกลุ่มเป้ำหมำย. 
กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 

• ทมีน ำทำงคลนิิก (clinical lead team) หรอืทมีดแูลผูป่้วยเฉพำะกลุ่ม (patient care team) ท ำควำมเขำ้ใจ
กบัค ำว่ำกลุ่มประชำกรทำงคลนิิก (clinical population) ว่ำหมำยถงึกลุ่มผูป่้วยดว้ยภำวะใดภำวะหนึ่งหรอื
ไดร้บักำรรกัษำดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่ง เชน่ ผูป่้วยโรคเบำหวำน, ทำรกแรกเกดิ, ผูป่้วยวณัโรค, ผูต้ดิเชือ้ HIV, 
ผูร้บักำรผำ่ตดัสมอง 

• ทมีดแูลผูป่้วยเฉพำะกลุ่ม ก ำหนดกลุ่มประชำกรทำงคลนิิกส ำคญัทีเ่ป็นเป้ำหมำยในกำรพฒันำ ซึง่อำจจะมี
แนวทำงพจิำรณำดงันี้ 
o ใชเ้กณฑค์วำมเสีย่งสงู มคีำ่ใชจ้่ำยสงู มปีรมิำณมำก มคีวำมหลำกหลำยในวธิกีำรรกัษำ มผีลลพัธท์ี่

ยงัไมน่่ำพอใจ อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรอืรว่มกนั 
o ทบทวนกจิกรรมกำรพฒันำคณุภำพในกลุ่มผูป่้วยต่ำงๆ ทีไ่ดท้ ำมำแลว้ ดว้ยเครือ่งมอืคณุภำพ

บำงอยำ่ง เชน่ CPG, clinical indicator และเหน็ว่ำสำมำรถขยำยผลใหม้คีวำมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
o กลุ่มผูป่้วยทีท่มีเหน็ว่ำมคีวำมส ำคญัหรอืน่ำสนใจดว้ยเหตุผลอืน่ๆ 

• ทมีดแูลผูป่้วยเฉพำะกลุ่ม วเิครำะหป์ระเดน็ส ำคญัของกำรดแูลผูป่้วยกลุ่มทีเ่ลอืกมำ และก ำหนดเป้ำหมำย
กำรดแูลทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็ส ำคญัดงักล่ำว โดยพยำยำมพจิำรณำใหค้รอบคลุมทกุองคป์ระกอบและทกุ
ขัน้ตอนของกำรดแูล (คอืขัน้ตอนแรกของกำรตำมรอยทำงคลนิิกนัน่เอง) 

• ทมีดแูลผูป่้วยเฉพำะกลุ่ม ก ำหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมำะสมในกำรตดิตำมก ำกบัผลกำรดแูลผูป่้วยตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ตำรำงแสดงกลุ่มประชำกรทำงคลนิิก เป้ำหมำยกำรดแูล ตวัชีว้ดั ของแต่ละทมีดแูลผูป่้วยเฉพำะกลุ่ม 

 
(4) ทมีดแูลผูป่้วยจดัท ำแผนพฒันำกำรดแูลผูป่้วย โดยใชก้จิกรรมและวธิกีำรทีห่ลำกหลำยรว่มกนัในกำรปรบัปรงุกำร

ดแูลผูป่้วย เชน่ ควำมรว่มมอืของทมีสหสำขำวชิำชพี วถิอีงคร์วม กำรใชข้อ้มลูวชิำกำร กำรวเิครำะห์สำเหตุ
รำกเหงำ้ กำรสรำ้งนวตักรรม กำรเปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่ ำไดด้ทีีส่ดุ.  กำรปรบัปรงุกำรดแูลผูป่้วยควรครอบคลุมมติิ
ดำ้นกำรป้องกนั สรำ้งเสรมิ รกัษำ ฟ้ืนฟู ตำมควำมเหมำะสม. 
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กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีดแูลผูป่้วยเฉพำะกลุ่มด ำเนินกำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรดูแลกลุ่มผูป่้วยทีเ่ลอืกขึน้มำดว้ยกำรตำมรอย

ทำงคลนิิก และประเมนิหำโอกำสพฒันำในแงม่มุต่ำงๆ 
o ตำมรอยกระบวนกำรดแูลผูป่้วยเพือ่ 

▪ วเิครำะหจ์ุดแขง็ จุดออ่นในขัน้ตอนต่ำงๆ ของกำรดแูลผูป่้วย 
▪ วเิครำะหก์ำรตอบสนองต่อ NEWS (ควำมตอ้งกำรของผูป่้วย หลกัฐำนทำงวชิำกำร ควำม

สญูเปล่ำ ควำมปลอดภยั) 
o ตำมรอยกระบวนกำรพฒันำคณุภำพ เพือ่น ำแนวคดิและวธิกีำรทีย่งัไม่ไดใ้ช ้มำใชใ้หเ้กดิประโยชน์

และมคีวำมสมดุลระหว่ำงแนวคดิต่ำงๆ 
▪ สมดุลระหว่ำงกำรดแูลแบบองคร์วม (holistic) กบักำรใชค้วำมรูท้ำงวชิำกำร (evidence-

based) และเทคโนโยล ี
▪ สมดุลระหว่ำงกำรเรยีนรูจ้ำกควำมบกพรอ่งของตนเอง (RCA) กบักำรเรยีนรูแ้นวทำง

ปฏบิตัทิีด่ขีองคนอืน่ (benchmarking) 
▪ สมดุลระหว่ำงกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน (CPG / protocol / CareMap) กบักำร

สรำ้งนวตกรรม (innovation) 
▪ สมดุลระหว่ำงกำรพฒันำ competency ของแต่ละคน แต่ละวชิำชพี กบักำรท ำงำนรว่มใน

ลกัษณะทมีสหสขำ (multidisciplinary team) 
o ตำมรอยระบบงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูลผูป่้วย เพือ่น ำระบบดงักล่ำวมำสนบัสนุนกำรดแูลผูป่้วย 
o ตำมรอยผลลพัธข์องกำรดแูลผูป่้วย และตัง้เป้ำหมำยทีท่ำ้ทำยขึน้อยำ่งต่อเนื่อง 

• ทมีดแูลผูป่้วยเฉพำะกลุ่มด ำเนินกำรพฒันำกระบวนกำรดแูลผูป่้วยตำมขอ้มลูทีว่เิครำะหไ์ด ้[ด ูI-6.1ข(3) 
รว่มดว้ย] 

o ใช ้model ตัง้เป้ำ เฝ้ำด ูปรบัเปลีย่น (aim-measure-change) ของ IHI โดยสง่เสรมิใหม้กีำรหมนุวง
ลอ้ PDSA ขนำดเลก็ อยำ่งต่อเนื่อง 

o ใชแ้นวคดิและเครือ่งมอืคณุภำพทีห่ลำกหลำยในกำรปรบัปรงุประบวนกำรท ำงำน เชน่ simplicity, 
visual management, PDSA/CQI, Lean, Six Sigma, R2R, design thinking, information 
technology รวมถงึกำรใช ้change concepts ต่ำงๆ 

o ใช ้driver diagram เพือ่กระตุน้ควำมคดิสรำ้งสรรคจ์ำก change concept ทีห่ลำกหลำย สรปุกรอบ
ควำมคดิในกำรพฒันำ และก ำหนดตวัวดัทีเ่หมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุผลลพัธข์องกำรพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย โรคส ำคญัของแต่ละทมีดแูลผูป่้วยไวใ้นภำคผนวกของ

แบบประเมนิตนเอง  
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SPA II - 1.2 ระบบบริหำรควำมเส่ียง (RSQ.2) 

องคก์รมีระบบบริหำรควำมเส่ียงและควำมปลอดภยัท่ีมีประสิทธิผลและประสำนสอดคล้องกนั เพ่ือจดักำร
ควำมเส่ียงและสร้ำงควำมปลอดภยัแก่ผู้ป่วย/ผู้รบับริกำร เจ้ำหน้ำท่ี และผู้ท่ีมำเยือน. 

ก. ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

(1) องคก์รด ำเนินกำรระบบบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมอีงคป์ระกอบส ำคญัทีส่นบัสนุนกำรออกแบบระบบ กำรน ำไป
ปฏบิตั ิกำรธ ำรง และกำรปรบัปรงุกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้มำตรกำรทัง้เชงิรุกและเชงิรบั ดงัต่อไปนี้: 

- โครงหลกัของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เชน่ นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ขอบเขตกำรประเมนิควำมเสีย่ง 
วตัถุประสงค ์ภำรกจิ และควำมมุง่มัน่ในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร; 

- กำรจดักำรภำยในองคก์ร เชน่ สรปุแผนจดักำรควำมเสีย่งทีส่ ำคญั กำรออกแบบกระบวนกำรและกจิกรรม กำร
เชือ่มโยงกบัระบบอืน่ กำรก ำหนดองคป์ระกอบและบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของทมี ทรพัยำกรทีใ่ช ้กำร
อบรมบุคลำกร กระบวนกำรกำรสือ่สำรกบัผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี กำรก ำกบัตดิตำมและประเมนิผล; 

- รำยกำรควำมเสีย่งทีจ่ะจดักำร ควรครอบคลุมควำมเสีย่งดำ้นยทุธศำสตร ์ดำ้นคลนิิก ดำ้นปฏบิตักิำร ดำ้น
กำรเงนิ และดำ้นอนัตรำยต่ำงๆ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทกุระดบัรว่มกนัท ำควำมเขำ้ใจแนวคดิของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

o หลกัปรชัญำของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (risk management principles) 
▪ Value: กำรบรหิำรควำมเสีย่งสรำ้งและปกป้องคณุคำ่ 
▪ Integration: บรูณำกำรกำรบรหิำรควำมเสีย่งในทกุกจิกรรมขององคก์ร 
▪ Systematic: ใชแ้นวทำงทีเ่ป็นระบบ 
▪ Organization objective: เชือ่มโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ร 
▪ Inclusive: เชือ้เชญิผูเ้กีย่วขอ้งเขำ้รว่ม ท ำงำนแบบสหสำขำ 
▪ Dynamic: มคีวำมเป็นพลวตั หมนุซ ้ำ ตอบสนองกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งเหมำะสม 
▪ Informed decision: ตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีม่อียูใ่นขณะนัน้ 
▪ Human & cultural factors: พจิำรณำปัจจยัมนุษยแ์ละวฒันธรรม 
▪ Continual improvement: ปรบัปรงุอยำ่งต่อเนื่อง 

o กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง (risk management framework) คอืชดุขององคป์ระกอบทีส่นบัสนุน
กำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รและท ำใหย้ัง่ยนื 

▪ โครงหลกัหรือพื้นฐำน (foundation) ของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ไดแ้ก ่นโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง ขอบเขตกำรประเมนิควำมเสีย่ง วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ภำรกจิของผูน้ ำ ควำมมุง่มัน่ในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
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▪ กำรจดักำรท่ีมีลกัษณะพลวตั (arrangement) ไดแ้ก ่แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กระบวนกำรและกจิกรรมทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ควำมสมัพนัธข์องกำรบรหิำรควำม
เสีย่งกบัระบบอืน่ กำรก ำหนดภำระรบัผดิชอบและหน้ำทีร่บัผดิชอบ กำรจดัสรรทรพัยำกร 
กำรอบรมบุคลำกร กำรสือ่สำรกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี กำรก ำกบัตดิตำมประเมนิผล 

▪ กำรหมนุวงลอ้ของกำรออกแบบและกำรพฒันำระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 
o กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย กำรปรกึษำและสือ่สำร กำรระบุควำมเสีย่ง กำร

วเิครำะหค์วำมเสีย่ง กำรรบัมอืกบัควำมเสีย่ง กำรตดิตำมและทบทวน  
o ควำมเสีย่งทีอ่งคก์รเผชญิและตอ้งน ำมำพจิำรณำจดักำร ครอบคลุมควำมเสีย่งดำ้นยทุธศำสตร ์

ดำ้นคลนิิก ดำ้นปฏบิตักิำร ดำ้นกำรเงนิ และดำ้นอนัตรำยต่ำงๆ. 
• องคก์รด ำเนินกำรระบบบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่มกีำรหมนุวงลอ้กำรพฒันำ (PDSA) อยำ่งต่อเนื่อง 
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(2) ระบบบรหิำรควำมเสีย่งไดร้บักำรสนบัสนุนโดยกำรมนีโยบำย แผน ระเบยีบปฏบิตั ิทะเบยีนจดักำรควำมเสีย่ง 
(risk register) และกระบวนกำรต่ำงๆ ดงันี้: 
- นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แสดงควำมมุง่มัน่ขององคก์รในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและแสดงทศิทำงในกำร
ด ำเนินงำน; 

- แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แสดงวธิกีำรทีอ่งคก์รจะใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เชน่ ระเบยีบปฏบิตั ิวิธปีฏบิตั ิ
ควำมรบัผดิชอบ กจิกรรม และทรพัยำกรทีจ่ะใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง; 

- กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย กำรระบุควำมเสีย่ง กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง (โอกำสทีจ่ะเกดิ และ
ผลทีจ่ะตำมมำ) กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่งแต่ละชนดิ แผนรบัมอืหรอืป้องกนัควำมเสีย่ง กำร
ก ำกบัตดิตำมและทบทวนควำมเสีย่ง; 

- ทะเบยีนจดักำรควำมเสีย่ง ควรใชบ้นัทกึขอ้มลูควำมเสีย่งทัง้หมดทีร่ะบุไว ้(ทัง้ทำงดำ้นคลนิิก และดำ้นทีไ่มใ่ช่
คลนิิก) และมกีำรปรบัปรงุขอ้มลูอยำ่งสม ่ำเสมอ. ควรมกีำรจดัระดบัควำมเสีย่งทีร่ะบุตำมควำมรนุแรงและ
โอกำสเกดิผลกระทบต่อองคก์ร. ควรมแีผนในกำรหลกีเลีย่ง ควบคมุ บรรเทำ และก ำกบัตดิตำมควำมเสีย่งแต่
ละรำยกำรทีร่ะบุไว;้ 

- มรีะเบยีบปฏบิตัใินกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ รวมทัง้กำรจดักำรเมือ่ไดร้บัรำยงำนและกำรบนัทกึขอ้มลู; 
- องคก์รควรเฝ้ำตดิตำมในประเดน็ ผลกำรด ำเนินงำนจรงิเทยีบกบัแผนกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบสถำนกำรณ์
ปัจจบุนัและประเดน็เฉพำะทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลำใดเวลำหนึ่ง แลว้น ำขอ้มลูจำกกำรก ำกบัตดิตำมและทบทวนไป
ใชใ้นกำรพฒันำ. 

(ดเูพิม่เตมิในเกณฑข์อ้ I-4.1) 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แสดงควำมมุง่มัน่ขององคก์รในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

และแสดงทศิทำงในกำรด ำเนนิงำน 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหผู้ร้บัผดิชอบจดัท ำแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

o คูม่อืบรหิำรควำมเสีย่ง เชน่ ระเบยีบปฏบิตั ิวธิปีฏบิตั ิควำมรบัผดิชอบ  
o แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แสดงกจิกรรมและทรพัยำกรทีจ่ะใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งในรอบปี 

• ผูร้บัผดิชอบระบบบรหิำรควำมเสีย่งจดัท ำรำยละเอยีดของวธิปีฏบิตัใินกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประกอบดว้ย กำรระบุควำมเสีย่ง กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง กำรรบัมอืหรอืป้องกนัควำมเสีย่ง กำรก ำกบั
ตดิตำมและทบทวน 

• องคก์รสง่เสรมิใหม้กีำรใชท้ะเบยีนจดักำรควำมเสีย่ง (risk register) เพือ่สนบัสนุนกระบวนกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง โดยใชต้่อยอดจำก risk profile ซึง่เป็นทีคุ่น้เคย  
o บนัทกึขอ้มลูควำมเสีย่งทัง้หมดทีร่ะบุไว ้(ทัง้ทำงดำ้นคลนิิก และดำ้นทีไ่มใ่ชค่ลนิิก) โดยพจิำรณำ

จดัท ำทะเบยีนในระดบัและสว่นงำนต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
o จดัระดบัควำมเสีย่งทีร่ะบุตำมควำมรนุแรงและโอกำสเกดิผลกระทบต่อองคก์ร 
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o มแีผนในกำรหลกีเลีย่ง ควบคมุ บรรเทำ และก ำกบัตดิตำมควำมเสีย่งแต่ละรำยกำรทีร่ะบุไว ้
o เน้นกำรใชเ้ครือ่งมอืนี้เพือ่ใหเ้กดิกำรทบทวนมำตรกำรรบัมอืกบัควำมเสีย่งตำมก ำหนดเวลำ เพือ่

ปิดชอ่งโหว่ของมำตรกำรดงักล่ำวตำมสำเหตุทีเ่รยีนรูจ้ำกอบุตักิำรณ์ทีเ่กดิขึน้ 
• ผูร้บัผดิชอบระบบบรหิำรควำมเสีย่งจดัท ำระเบยีบปฏบิตัใินกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ รวมทัง้กำรจดักำรเมือ่

ไดร้บัรำยงำนและกำรบนัทกึขอ้มลู 
• ผูน้ ำมอบหมำยใหม้กีำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนจรงิเทยีบกบัแผนกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบสถำนกำรณ์

ปัจจบุนัและประเดน็เฉพำะทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลำใดเวลำหนึ่ง แลว้น ำขอ้มูลจำกกำรก ำกบัตดิตำมและทบทวน
ไปใชใ้นกำรพฒันำ 

 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุควำมกำ้วหน้ำของกำรน ำระบบบรหิำรควำมเสีย่งไปปฏบิตั ิ
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(3) องคก์รมกีำรประเมนิควำมเสีย่งภำยในองคก์ร ทัง้นี้ เพือ่ปกป้องผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร จำกผลไมพ่งึประสงคท์ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้จำกกำรใหบ้รกิำร กำรประเมนิควำมเสีย่งควรครอบคลุมประเดน็เรือ่ง: 
- กำรจดักำรดำ้นยำ; 
- กำรพลดัตกหกลม้ อบุตัเิหตุ กำรบำดเจบ็; 
- กำรควบคมุกำรตดิเชือ้; 
- กำรระบุตวัผูป่้วยผดิพลำด; 
- กำรสือ่สำรทีผ่ดิพลำดในชว่งกำรสง่มอบผูป่้วยใหห้น่วยงำนอืน่ดแูลต่อ; 
- โภชนำกำร; 
- ควำมเสีย่งจำกกำรใชเ้ครือ่งมอื เชน่ กำรใสท่อ่หรอืสำยทีผ่ดิพลำด, แผลไฟไหม/้กำรบำดเจบ็จำกกำรรกัษำดว้ย

เลเซอร;์ 
- ควำมเสีย่งจำกภำวะเจบ็ป่วยในระยะยำว เชน่ แผลกดทบั. 

(5) องคก์รจดักำรประเดน็ทีเ่กีย่วกบัควำมปลอดภยัของผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร ตำมลกัษณะบรกิำรทีอ่งคก์รจดัใหม้ ีโดย
ครอบคลุมประเดน็ส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยัทีอ่งคก์ำรอนำมยัโลกระบุ  และสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยควำม
ปลอดภยัของผูป่้วยและเจำ้หน้ำทีข่องประเทศไทย. ยทุธศำสตรแ์ละมำตรกำรป้องกนัทีก่ ำหนดขึน้ควรมกีำร
ออกแบบทีร่ดักมุ มกีำรสือ่สำรโดยละเอยีด และมกีำรสรำ้งควำมตระหนกัเพื่อใหเ้กดิกำรน ำไปปฏบิตัทิีม่ ี
ประสทิธผิล. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัท ำควำมเขำ้ใจเรือ่งกำรคน้หำควำมเสีย่งในประเดน็ต่อไปนี้ 
o เป้ำหมำยของกำรคน้หำควำมเสีย่งควรมุง่เพือ่น ำไปสูก่ำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนั และกำรน ำไป

ปฏบิตั ิมใิชเ่พยีงแคก่ำรจดัท ำบญัชรีำยกำรควำมเสีย่ง 
o กำรแบ่งประเภทของควำมเสีย่ง เป็นเพยีงเพือ่ท ำใหส้ำมำรถคน้หำควำมเสีย่งไดค้รบถว้นสมบรูณ์

มำกขึน้และชว่ยใหง้ำ่ยต่อกำรสง่ขอ้มลูใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งน ำไปใช้ ไมค่วรกอ่ใหเ้กดิควำมกงัวลว่ำจะ
ระบุประเภทของควำมเสีย่งไดถ้กูตอ้งหรอืไม่ 

o ควำมเสีย่งคอืโอกำสควำมน่ำจะเป็นทีจ่ะเกดิอบุตักิำรณ์  อบุตักิำรณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้เป็นควำมเสีย่ง
ส ำหรบัผูป่้วยรำยอืน่ๆ ในอนำคต  กำรคน้หำควำมเสีย่งอำจจะพจิำรณำโอกำสทีจ่ะเกดิอบุตักิำรณ์ 
รว่มกบัสถติอิบุตักิำรณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ 

o วธิกีำรคน้หำควำมเสีย่ง อำจจะท ำไดโ้ดย 
▪ พจิำรณำจำกประเดน็ทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรฐำน 
▪ ประเดน็ส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยัทีอ่งคก์ำรอนำมยัโลกระบุ  และเป้ำหมำยควำม

ปลอดภยัของผูป่้วยและเจำ้หน้ำทีข่องประเทศไทย (2P Safety) 
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▪ เรยีนรูจ้ำกบทเรยีนของผูอ้ืน่ เชน่ รำยงำนจำกสือ่มวลชน กำรพดูคยุกบัผูเ้ชีย่วชำญ กำร
เรยีนรูจ้ำกเครอืขำ่ย กำรสือ่สำรอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรกบัเพือ่นรว่มวชิำชพีหรอืชอ่งทำง
อืน่ๆ 

▪ ทบทวนควำมรูท้ำงวชิำกำร เชน่ กำรทบทวนวรรณกรรม  
▪ ทบทวนบทเรยีนของเรำเอง  

• เหตุกำรณ์ทีเ่คยเกดิขึน้แลว้ เชน่ รำยงำนอบุตักิำรณ์ กำรทบทวนเวชระเบยีน 
กจิกรรมทบทวนคณุภำพหรอืกำรทบทวนทำงคลนิิก ตวัชีว้ดัต่ำงๆ บนัทกึตรวจ
กำร 

• เหตุกำรณ์ทีย่งัไมเ่คยเกดิขึน้ เชน่ กำรวเิครำะหก์ระบวนกำร, กำรตำมรอยทำง
คลนิิก, กำรวเิครำะห ์FMEA (โอกำสทีจ่ะเกดิปัญหำขึน้ในอนำคตในระบบงำนที่
ยงัไมไ่ดน้ ำไปใชป้ฏบิตั)ิ 

▪ ตรวจสอบสถำนกำรณ์จรงิของเรำ เชน่ กำรส ำรวจในสถำนทีจ่รงิ กำรตำมรอยกระบวนกำร
ท ำงำน กำรตำมรอยทำงคลนิิก  

o น ำควำมเสีย่งทีว่เิครำะหไ์ดม้ำจดัท ำ Risk Profile ซึง่เป็นกำรน ำเสนอภำพรวมของควำมเสีย่ง ซึง่
อำจมไีดห้ลำยรปูแบบ  

▪ บญัชรีำยกำรควำมเสีย่ง เป็นวธิทีีเ่รยีบงำ่ยทีส่ดุ 
▪ Risk matrix เป็นกำรจ ำแนกแยกแยะควำมเสีย่งตำมตำมควำมถี ่(likelihood) และควำม

รนุแรงของควำมเสีย่ง (consequences)  อำจจะเป็น 2x2, 3x3, 3x4 table? (เรำไม่ไดใ้ช้
แบบนี้หรอืเปล่ำครบั) หรอื ใชต้ำรำงแสดงผลกำรวเิครำะหแ์บบ 5+5 

▪ กำรวเิครำะหล์กัษณะ กำรกระจำย แนวโน้มของควำมเสีย่งและอบุตักิำรณ์ต่ำงๆ และ
น ำเสนอดว้ยแผนภมู ิเพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจทีล่กึซึง้ขึน้ 

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งก ำหนดแนวทำงในกำรคน้หำและจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง
เพือ่ใหห้น่วยงำน ทมีงำน และคณะกรรมกำรในระดบัต่ำงๆ ใชป้ฏบิตั ิ

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวบรวมควำมเสีย่งทีส่ ำคญัจำกสว่นยอ่ยต่ำงๆ มำประมวลผลเป็นภำพรวม
ควำมเสีย่งของโรงพยำบำล และจดัล ำดบัควำมส ำคญั 

กำรปกป้องผู้ป่วย/ผู้รบับริกำร จำกผลไม่พึงประสงค ์

• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัต่ำงๆ (ทัง้ระดบัหน่วยงำนและทมีน ำระดบักลำง) ด ำเนินกำรเพือ่วำงมำตรกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งส ำคญัทีไ่ดว้เิครำะหไ์ว ้
o ก ำหนดกลยทุธแ์ละมำตรกำรป้องกนัอยำ่งเหมำะสม โดยใชก้ำรวเิครำะห ์root cause และใช้

แนวคดิ human factors engineering  มำออกแบบระบบงำนใหเ้อือ้ต่อกำรท ำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง  
แนวคดิ human factors engineering สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรออกแบบต่อไปนี้ 

▪ กำรเขยีนฉลำก ตวัอยำ่งเชน่ ฉลำกตวัใหญ่ ในผูป่้วยเบำหวำน 
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▪ กำรสง่สญัญำณเตอืน ตวัอยำ่งเชน่ ระบบ alarm ในเครือ่ง monitors ต่ำงๆ ทีช่ว่ยสรำ้ง 
perception ใหค้น 

▪ กำรน ำเสนอขอ้มลู ตวัอยำ่งเชน่ 
▪ แบบบนัทกึ ตวัอยำ่งเชน่ 
▪ กระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรท ำงำน ตวัอยำ่งเชน่ 
▪ ซอฟทแ์วร ์ตวัอยำ่งเชน่ กำรใช ้pop lock มใิหส้ัง่ยำคูอ่นัตรำย กำรสัง่ยำทีม่ ีจ ำนวน mg 

อยูด่ำ้นหน้ำส ำหรบัยำชือ่พอ้งมองคลำ้ย 
▪ สถำนทีท่ ำงำน 
▪ กำรฝึกอบรม 
▪ เครือ่งชว่ยกำรจ ำ กำรคดิ กำรตดัสนิใจ (cognitive aids) 
▪ นโยบำยและระเบยีบปฏบิตั ิ

o สือ่สำรและสรำ้งควำมตระหนกัในกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั  
▪ คูม่อืกำรปฏบิตังิำน โปสเตอร ์สือ่ต่ำงๆ 
▪ Interactive media  
▪ กำรฝึกอบรม กำรใชเ้รือ่งเล่ำ กำรฝึก non-technical skill 
▪ Reminder ทีใ่หข้อ้มลู ณ จุดทีต่อ้งใชง้ำน เชน่ บรรจุเขำ้ในแบบบนัทกึต่ำงๆ 

o ตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่อกแบบไว ้
• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งรว่มกบัทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งตดิตำมประเมนิกำรออกแบบมำตรกำรป้องกนั

ของทมีงำนและระบบงำนตำ่งๆ ว่ำมคีวำมรดักมุเพยีงใด และมำตรกำรในเรือ่งทีส่ ำคญัไดร้บักำรน ำไปปฏบิตัิ
เพยีงใด 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ภำพรวมควำมเสีย่งของโรงพยำบำลทีจ่ดัล ำดบัควำมส ำคญัเพือ่กำรสือ่สำรใน รพ. 
• ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
• ตวัอยำ่งมำตรกำรทีไ่ดร้บักำรออกแบบอยำ่งรดักมุโดยใชแ้นวคดิ human factor engineering  
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(4) องคก์รมกีระบวนกำรในกำรรำยงำน สบืหำสำเหตุ และด ำเนินกำร ทีต่อบสนองต่ออบุตักิำรณ์ เหตุกำรณ์ไมพ่งึ
ประสงค ์และเหตุเกอืบพลำด ทีส่ง่ผลต่อผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร เจำ้หน้ำที ่หรอืผูม้ำเยอืน และน ำไปสู่กำรพฒันำ
บรกิำรใหด้ขี ึน้. กระบวนกำรควรครอบคลุมเรือ่ง: 
- กำรอบรมเจำ้หน้ำทีใ่นกำรระบุควำมเสีย่ง กำรรำยงำน กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และกำรหำสำเหตุทีแ่ทจ้รงิ 

(root cause analysis); 
- วธิกีำรจดัท ำเอกสำรและรำยงำนอบุตักิำรณ์/เหตุกำรณ์; 
- กำรวเิครำะหห์ำสำเหตุทีแ่ทจ้รงิ;  
- ข ัน้ตอนในกำรใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วย/ผูร้บับรกิำร ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกเกดิเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงค.์ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งออกแบบรำยงำนอบุตักิำรณ์ (รวมทัง้ near miss) ทีเ่หมำะสมกบับรบิทของ 

รพ. เชน่ 
o ระบบทีร่วมศนูยร์ำยงำนอบุตักิำรณ์ทกุเรือ่งมำทีศ่นูยก์ลำง โดยผำ่นกำรรบัรูข้องหวัหน้ำหน่วยงำน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
o ระบบทีก่ระจำยกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ไวต้ำมกลุ่มงำนต่ำงๆ มกีำรประมวลผลทีร่ะดบักลุม่งำนและ

รำยงำนมำทีศ่นูยก์ลำง รวมทัง้กำรก ำหนดลกัษณะอบุตักิำรณ์ส ำคญัทีต่อ้งรำยงำนรำยละเอยีดมำที่
ศนูยก์ลำง 

• กำรออกแบบรำยงำนอบุตักิำรณ์ ควรพจิำรณำประเดน็ต่อไปนี้ดว้ย 
o ท ำใหเ้กดิกำรรบัรูแ้ละตอบสนองอยำ่งเหมำะสมกบัควำมรนุแรงของอบุตักิำรณ์ (เชน่ อบุตักิำรณ์

ทัว่ไป อบุตักิำรณ์ทีต่อ้งรำยงำนใหห้วัหน้ำหน่วยงำนทรำบทนัท ีอบุตักิำรณ์ทีต่อ้งรำยงำนให้
ผูบ้รหิำรทีส่งูกว่ำหวัหน้ำหน่วยงำนทรำบโดยทนัท)ี   

o มรีะบบทีท่ ำใหส้ำมำรถตดิตำมกำรตอบสนองต่ออบุตักิำรณ์ต่ำงๆ ได้ เชน่ กำรขึน้ทะเบยีนควำม
เสีย่ง (risk register) 

o มรีะบบทีจ่ะ feed back ใหผู้ป้ฏบิตังิำนและทมีงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดท้รำบถงึผลกำรวเิครำะห์
ขอ้มลูและกำรปรบัปรงุต่ำงๆ ทีเ่ป็นผลมำจำกกำรรำยงำน 

o โอกำสในกำรดกัจบัหรอืตรวจพบอบุตักิำรณ์ดว้ยวธิกีำรทีห่ลำกหลำย ซึง่จะน ำมำสู่กำรประมวลผล
ขอ้มลูทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ หรอืท ำใหม้กีำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ทีส่มบรูณ์มำกขึน้ในอนำคต เชน่ กำรใช ้
safety brief คอืกำรพดูคยุกนัสัน้ๆ ระหว่ำงปฏบิตังิำน/สง่เวร, กำรเขยีนบตัรบนัทกึเหตุกำรณ์ทีท่มี 
concern ใสใ่นซองทีต่ดิไวบ้นแผนภมูกิระบวนกำรดแูลผูป่้วย, กจิกรรมทบทวนคณุภำพ เป็นตน้ 

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งรว่มกบัทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ ทมีน ำทำงคลนิิก ทมีน ำระดบักลำงต่ำงๆ) 
วเิครำะหข์อ้มลูอบุตักิำรณ์ทีไ่ดร้บัรำยงำน เชน่ ควำมถี ่แนวโน้ม กำรจ ำแนกอบุตักิำรณ์ตำมประเภท กำร
กระจำยของอบุตักิำรณ์ตำมสถำนที/่เวลำ/บุคคล ระบบงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหไ์ป
ใชใ้นกำร 
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o ประเมนิผล - ประสทิธผิลของมำตรกำรป้องกนัต่ำงๆ 
o ปรบัปรงุ - น ำอบุตักิำรณ์ทีย่งัคงเป็นปัญหำไปออกแบบระบบและก ำหนดมำตรกำรป้องกนัเพิม่เตมิ 
o เรยีนรู ้- น ำอบุตักิำรณ์และมำตรกำรป้องกนัมำสรำ้งควำมตระหนักและสรำ้งกำรเรยีนรูใ้นกลุ่ม

เจำ้หน้ำที ่
o วำงแผน – เพือ่กำรด ำเนินกำรในระดบักลยทุธข์อง รพ. เชน่ กำรปรบัปรงุปัจจยัระดบัองคก์ร กำร

ปรบัปรงุทีต่อ้งมกีำรลงทนุ กำรสรำ้งแรงจงูใจ 
• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษำแนวทำงกำรวเิครำะห ์root cause ต่ำงๆ และ

เรยีนรูท้ีจ่ะเลอืกใชอ้ยำ่งเหมำะสมกบัอบุตักิำรณ์ต่ำงๆ เชน่ 
o กำรวเิครำะหล์ ำดบัขัน้ของกำรเกดิเหตุกำรณ์ และจุดเปลีย่นในกำรกระท ำหรอืกำรตดัสนิใจทีเ่ป็นไป

ได ้
o กำรขอใหผู้เ้กีย่วขอ้งในเหตุกำรณ์พดูถงึควำมรูส้กึ ควำมตอ้งกำร ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงกำรท ำงำนใน

ขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง 
o กำรตัง้ค ำถำมท ำไมซ ้ำหลำยๆ ครัง้ ต่อเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอน 
o กำรวเิครำะหโ์ดยใชก้รอบ RCA เตม็รปูแบบ 

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัก ำหนดขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งท ำ RCA เชน่ 
o อบุตักิำรณ์ทีม่คีวำมรนุแรงสงู ควรท ำ RCA เฉพำะส ำหรบัแต่ละครัง้ทีเ่กดิเหตุกำรณ์ 
o อบุตักิำรณ์ทีม่คีวำมรนุแรงไม่มำก แต่เกดิขึน้บ่อยครัง้ ควรเลอืกน ำมำท ำ RCA ในภำพรวม 

• คณะกรรมกำรควำมเสีย่งและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทบทวนกำรท ำ RCA ทีผ่ำ่นมำเพือ่เรยีนรูว้่ำจะท ำ RCA ให้
เกดิประโยชน์เตม็ทีไ่ดอ้ยำ่งไร ไดม้กีำรน ำปัจจยัเชงิระบบทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัมำพจิำรณำเพยีงใด เช่น IEC 
(Information, Education, Communication), ศกัยภำพของบุคลำกร, ภำระงำน, กำรนิเทศงำน, สิง่แวดลอ้ม
ในกำรปฏบิตังิำน, อปุกรณ์ เครือ่งมอื เทคโนโลย,ี กำรออกแบบระบบงำนและกำรควบคมุก ำกบั เป็นตน้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ตวัอยำ่งกำรท ำ RCA ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่ำทมีงำนมคีวำมเขำ้ใจและสำมำรถใช ้RCA ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
• ตวัอยำ่งกำรปฏบิตัทิีด่เีพือ่สง่เสรมิกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ 
• ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูอบุตักิำรณ์และกำรน ำไปใช ้
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(6) มกีำรประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรมกำรจดักำรควำมเสีย่งและควำมปลอดภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่น ำขอ้มลูไป
ใชใ้นกำรพฒันำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิำรควำม

เสีย่งและควำมปลอดภยั อยำ่งน้อยในประเดน็ต่อไปนี้ 
o วฒันธรรมควำมปลอดภยัในองคก์ร 
o ควำมครอบคลุมในกำรคน้หำควำมเสีย่งและควำมรดักมุของมำตรกำรป้องกนั 
o กำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั 
o ควำมครอบคลุมของกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ (เทยีบกบัอบุตักิำรณ์ทัง้หมดทีป่ระมวลไดจ้ำกวธิี

ต่ำงๆ) 
o ควำมสำมำรถในกำรป้องกนัและลดอบุตักิำรณ์ รวมทัง้ควำมสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ 

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งน ำผลทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิไปด ำเนนิกำรปรบัปรงุ 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรุป 

• ผลกำรประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิำรควำมเสีย่งและกำรตอบสนองทีเ่กดิขึน้ 
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ข. ขอ้ก ำหนดจ ำเพำะ 

ระบบบรหิำรควำมเสีย่งด ำเนนิกำรแบบบรูณำกำรไปกบัระบบงำนทีเ่ป็นควำมเสีย่งทีส่ ำคญัขององคก์ร. 
(1) องคก์รบรหิำรจดักำรโปรแกรมสขุภำพและควำมปลอดภยัของบุคลำกร อยำ่งมปีระสทิธภิำพ. 
(ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ I-5.1 ค.(1)) 
(2) องคก์รสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำ อำคำรสถำนที ่พืน้ทีใ่ชส้อย อปุกรณ์เครือ่งมอื ยำ และวสัดคุรภุณัฑท์ีใ่ช ้เป็นไปตำมที่

กฎหมำย/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด. อปุกรณ์เครือ่งมอืถูกใชง้ำนโดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั. 
(ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ II-3.1, II-3.2 and II-6) 
(3) องคก์รวำงแผนกำรจดักำรระบบป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้อยำ่งเป็นระบบ และมกีำรออกแบบขัน้ตอนที่

เหมำะสมในกำรจดักำรเวชระเบยีนผูป่้วย. 
(ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ II-4 และ II-5) 
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SPA II-2.1 การก ากบัดแูลวชิาชพีดา้นการพยาบาล 

SPA II - 2.1 กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพด้ำนกำรพยำบำล (PFG.1) 

มีระบบบริหำรกำรพยำบำลรบัผิดชอบต่อกำรจดับริกำรพยำบำลท่ีมีคณุภำพสงู เพ่ือบรรลุพนัธกิจของ
องคก์ร 

ก. กำรบรหิำรกำรพยำบำล 

(1) ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลทกุระดบัเป็นพยำบำลวชิำชพีทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพยีงพอ ทัง้ใน
ดำ้นปฏบิตักิำรพยำบำล และดำ้นบรหิำรกำรพยำบำล.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลระดบัสงูก ำหนดควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบรหิำรกำร

พยำบำลส ำหรบัผูน้ ำ 
o ครอบคลุม กำรน ำดว้ยวสิยัทศัน์ กำรเป็นโคช้ กำรมทีกัษะกำรสือ่สำรทีด่ ีกำรมทีกัษะกำรสรำ้ง

ควำมสมัพนัธท์ีด่ ี
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลระดบัสงูประเมนิควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผูน้ ำทมีกำรพยำบำลทกุ

ระดบั และด ำเนินกำรพฒันำในสว่นขำด 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

• กำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผูน้ ำทมีกำรพยำบำลในรอบ 1-2 ปีทีผ่ำ่นมำ 
 
(2) ระบบบรหิำรกำรพยำบำลสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำจะมกี ำลงัคนดำ้นกำรพยำบำลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ  และ

ปรมิำณเพยีงพอ เหมำะสมกบับรกิำรทีอ่งคก์รจดัใหม้ ีโดยครอบคลุมทัง้บุคลำกรขององคก์รและผูป้ฏบิตังิำนทีม่ำ
จำกภำยนอก. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสรำ้งควำมมัน่ใจในดำ้นควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลโดย 

o ก ำหนดขอบเขตกำรปฏบิตักิำรพยำบำลตำมมำตรฐำนวชิำชพี  
o ตรวจสอบและประเมนิผลคณุสมบตั ิสมรรถนะของบุคลำกรพยำบำลใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะงำน 

ทัง้บุคลำกรขององคก์รและผูป้ฏบิตังิำนทีม่ำจำกภำยนอก   
o สง่เสรมิกำรศกึษำต่อเนื่องของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลและกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ โดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่ส ำหรบับรกิำรทีม่คีวำมซบัซอ้น มคีวำมเสีย่งสงู มคีวำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยตี่อเนื่อง 
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• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสรำ้งควำมมัน่ใจในดำ้นควำมเพยีงพอของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลโดย 
o ก ำหนดอตัรำก ำลงัทีเ่หมำะสมส ำหรบับรกิำรที ่โรงพยำบำลจดัใหม้ ี
o จดัใหม้บีุคลำกรทำงกำรพยำบำลปฏบิตังิำนเพยีงพอกบัควำมตอ้งกำรกำรพยำบำลของผูป่้วย 
o วเิครำะหส์ว่นขำดของอตัรำก ำลงัในหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะหน่วยงำนทีม่คีวำมเสีย่งต่อผูป่้วย

สงู เชน่ ER, LR, ICU วำงมำตรกำรเพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำผูป่้วยในหน่วยงำนดงักล่ำวจะไดร้บักำร
ดแูลอยำ่งปลอดภยั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรจดัอตัรำก ำลงัในภำพรวม ตำมตำรำงใน hospital profile  
• กำรจดัอตัรำก ำลงัและกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกรทำงกำรพยำบำลในหน่วยงำนและบรกิำร

ทีม่คีวำมซบัซอ้น มคีวำมเสีย่งสงู มคีวำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยตี่อเนื่อง 
• มำตรกำรทีจ่ะสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำผูป่้วยไดร้บักำรดแูลอยำ่งปลอดภยัในหน่วยงำนทีม่อีตัรำก ำลงัไมเ่พยีงพอ 

 
(3) ระบบบรหิำรกำรพยำบำลมโีครงสรำ้งและกลไกทีท่ ำหน้ำทีส่ ำคญัต่อไปนี้อยำ่งไดผ้ล 
     -กำรก ำกบัดแูลมำตรฐำนและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิำชพี 
     -กำรนิเทศ ก ำกบัดแูล และสง่เสรมิกำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยัในกำรดแูลผูป่้วย 
     -กำรสง่เสรมิกำรตดัสนิใจทำงคลนิิกและกำรใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 
     -กำรควบคมุดแูลกำรปฏบิตังิำนของนกัศกึษำพยำบำลทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรเรยีนกำรสอน และพยำบำลทีอ่ยูร่ะหว่ำง

กำรฝึกอบรมในโรงพยำบำล  
     -กำรจดักำรควำมรูแ้ละกำรวจิยัเพือ่สง่เสรมิกำรพฒันำวชิำชพี 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลประยกุตใ์ชแ้นวคดิ Process Management ตำมมำตรฐำน I-6 หรอื 3P ในกำรพฒันำ

โครงสรำ้งและกลไกเพือ่สง่เสรมิกำรใหบ้รกิำรพยำบำลทีม่คีณุภำพของโรงพยำบำล 
หน้ำที ่ เป้ำหมำย กระบวนกำร กำรประเมนิผล 

ก ำกบัดแูละมำตรฐำน
และจรยิธรรม 

   

นิเทศ ก ำกบัดแูล    
สง่เสรมิกำรพฒันำ
คณุภำพและควำม
ปลอดภยั 

   

สง่เสรมิกำรตดัสนิใจ
ทำงคลนิิกและกำรใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 
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หน้ำที ่ เป้ำหมำย กระบวนกำร กำรประเมนิผล 
ควบคมุดแูลผูท้ีอ่ยู่
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

   

กำรจดักำรควำมรูแ้ละ
กำรวจิยั 

   

 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลท ำควำมเขำ้ใจแนวคดิเรือ่งกำรนิเทศทำงคลนิิก (clinical supervision) ซึง่เป็น

กระบวนกำรหลกัทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนกำรพยำบำลทีม่คีณุภำพ และน ำไปประยกุตใ์ช ้เชน่  
o เป้ำหมำยของกำรนิเทศทำงคลนิิก: สรำ้งควำมมัน่ใจในคณุภำพกำรดแูล, สรำ้งสิง่แวดลอ้มกำร

ท ำงำนทีด่,ี พฒันำทกัษะพยำบำล 
o Model ของกำรนิเทศ 
o พฒันำกำรหรอืล ำดบัขัน้ในควำมสำมำรถของผูน้ิเทศ 
o บทบำทหน้ำทีข่องผูน้ิเทศ: กำรบรหิำร, กำรประเมนิผล, กำรดแูลผูป่้วย 
o ทกัษะพืน้ฐำน:  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรุป 
• สรปุเนื้อหำของ 3P ตำมตำรำงในตวัอยำ่ง และผลกำรประเมนิ 
• รปูแบบกำรปฏบิตัทิีด่ขีองกำรนิเทศทำงคลนิิก 

 
(4) ระบบบรหิำรกำรพยำบำลประสำนควำมรว่มมอืกบัคณะกรรมกำรระดบัองคก์รทีเ่กีย่วกบักำรก ำกบัดแูลทำงคลนิิก 

กำรดแูลผูป่้วย กำรใชย้ำ กำรควบคมุกำรตดิเชือ้ กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ งำนคณุภำพและควำมปลอดภยั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสง่ตวัแทนพยำบำลเขำ้รว่มในคณะกรรมกำรของโรงพยำบำล ไดแ้ก ่คณะกรรมกำร

ก ำกบัดแูลทำงคลนิิก, ทมีน ำทำงคลนิิกต่ำงๆ, คณะกรรมกำรเภสชักรรมและกำรบ ำบดัหรอืคณะกรรมกำร
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชย้ำ, คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล, คณะกรรมกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ, คณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัต่ำงๆ 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสรำ้งชอ่งทำงกำรสือ่สำรเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ขอ้มลูและควำมคดิเหน็ทีต่วัแทนพยำบำล
น ำเสนอต่อทีป่ระชมุ เป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์และครอบคลุมทีส่ดุทีว่ชิำชพีมอียู ่และเป็นควำมคดิเหน็ทีเ่ป็น
ตวัแทนของวชิำชพีพยำบำลอยำ่งแทจ้รงิ  รวมทัง้สรำ้งควำมมัน่ใจวำ่มกีำรสือ่สำรผลสรปุจำกทีป่ระชมุใหแ้ก่
บุคลำกรทำงกำรพยำบำลอยำ่งทัว่ถงึ 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสรำ้งควำมมัน่ใจวำ่บุคลำกรทำงกำรพยำบำลอืน่ๆ ทีม่ไิดเ้ป็นตวัแทนในคณะกรรมกำร
ดงักล่ำว มสีว่นรว่มอยำ่งแขง็ขนัเพือ่กำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์รในระบบดงักล่ำว ภำยใตก้รอบควำม
รบัผดิชอบของวชิำชพี 
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ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทบำทของบุคลำกรทำงกำรพยำบำลในกำรสนบัสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์รในเรือ่งกำรใชย้ำ กำร

ควบคมุกำรตดิเชือ้ กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ คณุภำพและควำมปลอดภยั 
 
 (5) กำรจดักำรควำมเสีย่ง ควำมปลอดภยั และคณุภำพของปฏบิตักิำรพยำบำล สอดคลอ้งและสนบัสนุนเป้ำหมำย/

วตัถุประสงคข์ององคก์ร และมำตรฐำนจรยิธรรมวชิำชพี. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งทบทวนเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์รในสว่นทีเ่กีย่วกบั

ควำมเสีย่ง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งทบทวนกระบวนกำรและผลลพัธข์องระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กำรบรหิำรควำมปลอดภยั และกำรบรหิำรคณุภำพของวชิำชพีพยำบำล วำ่มจีุดแขง็จุดออ่นอยำ่งไร ในกำรที่
จะสนบัสนุนใหบ้รรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร และน ำไปด ำเนินกำรปรบัปรงุ 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งพจิำรณำว่ำกระบวนกำรและฐำนขอ้มลูทีส่ำมำรถใชร้ว่มกนัใน
กำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยัภำยในวชิำชพีพยำบำลกบักำรพฒันำในภำพรวมของโรงพยำบำลมี
อะไรบำ้ง และวำงระบบเพื่อไมต่อ้งท ำงำนซ ้ำซอ้น 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรทบทวนและปรบัปรงุเพือ่ใหร้ะบบบรหิำรควำมเสีย่ง ควำมปลอดภยั และคณุภำพของวชิำชพี

พยำบำลสอดคลอ้งและสนบัสนุนเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 
 (6) มกีำรประเมนิกำรบรรลุเป้ำหมำยของปฏบิตักิำรพยำบำลในองคป์ระกอบดำ้นควำมปลอดภยัของผูป่้วย กำร

บรรเทำจำกควำมทกุขท์รมำน กำรไดร้บัขอ้มลูและกำรเรยีนรูข้องผูร้บับรกิำร ควำมสำมำรถในกำรดแูลตนเอง 
กำรเสรมิพลงั ควำมพงึพอใจ และน ำผลกำรประเมนิไปใชป้รบัปรงุปฏบิตักิำรพยำบำล. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัก ำหนดตวัชีว้ดัหรอืแนวทำงอืน่เพือ่ประเมนิกำรบรรลุ

เป้ำหมำยของกำรบรหิำรกำรพยำบำล [ด ูII-2.2ก(3)] ครอบคลุมองคป์ระกอบต่อไปนี้ 
o ประสทิธภิำพในกำรก ำกบัดแูลมำตรฐำนและจรยิธรรมวชิำชพี 
o ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรกำรพยำบำล กำรจดักำรและกำรพฒันำก ำลงัคน กำรนิเทศทำงคลนิิก 

กำรพฒันำวชิำชพี 
o ควำมพงึพอใจของก ำลงัคนดำ้นกำรพยำบำลต่อกำรบรหิำรกำรพยำบำล 
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• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตดิตำมตวัชีว้ดัดงักล่ำว น ำมำใชก้ ำหนดประเดน็ในกำรพฒันำ 
และตัง้เป้ำหมำยใหม้คีวำมทำ้ทำยเพิม่ขึน้เป็นล ำดบั  อำจจะมกีำรเทยีบเคยีงกบัองคก์รอืน่ตำมควำม
เหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรปรบัปรงุทีเ่ป็นผลจำกกำรตดิตำมตวัชีว้ดัของกำรบรหิำรทำงกำรพยำบำล 
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ข. ปฏบิตักิำรพยำบำล 

(1) พยำบำลใหก้ำรพยำบำลดว้ยควำมเคำรพในสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิำชพี โดยมกีำรประสำนควำมรว่มมอืกบั
วชิำชพีอืน่. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร     
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสง่เสรมิใหม้กีำรท ำ rapid assessment เรือ่งพยำบำลใหก้ำรพยำบำลดว้ยควำมเคำรพ

ในสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิำชพี ในประเดน็ดงันี้ 
o ควำมตระหนกัของพยำบำลในกำรพยำบำลดว้ยควำมเคำรพในสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิำชพี  ใน

เรือ่งใดบำ้ง ประเดน็ใดทีส่ำมำรถปฏบิตัไิดด้ ีและประเดน็ใดทีไ่มส่มำรถปฏบิตัไิด ้และเป็นปัญหำ
หรอือปุสรรค  

o ควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณและจรยิธรรมวชิำชพี. 
o ควำมรูค้วำมเขำ้ใจกำรปฏบิตัติำมสทิธผิูป่้วย 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสรำ้งบรรยำกำศและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อกำรใหก้ำรพยำบำลดว้ยควำมเคำรพในสทิธิ
ผูป่้วย  

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลพจิำรณำโอกำสประสำนควำมรว่มมอืกบัวชิำชพีอื่นในเรือ่งสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรม
วชิำชพี 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลน ำผลกำรท ำ rapid assessment ไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุกำรใหก้ำรพยำบำล 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรศกึษำและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(2) พยำบำลใหก้ำรพยำบำลบนพืน้ฐำนของกำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรแ์ละมำตรฐำนวชิำชพีกำรพยำบำลที่

ทนัสมยั. 
กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสง่เสรมิใหม้กีำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรแ์ละมำตรฐำนวชิำชพีกำรพยำบำลที่
ทนัสมยั เชน่ 
o กำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรเ์พือ่วำงแนวทำงปฏบิตัใินกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์
o กำรสรำ้งแนวทำงกำรดแูลผูป่้วยทีอ่ยูบ่นพืน้ฐำนของหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร ์(evidence-based 

CNPG ซึง่เชือ่มโยงกบั CPG ของแพทย)์ 
o กำรท ำ gap analysis (สว่นทีแ่ตกต่ำงระหว่ำงขอ้มลูจำกหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรก์บัสิง่ทีป่ฏบิตัิ

จรงิ) กบัโรคทีน่่ำสนใจทกุโอกำส  
o สง่เสรมิใหม้นี ำแนวคดิ Human Factors Engineering มำใชส้ง่เสรมิกำรปฏบิตัติำมหลกัฐำนทำง

วทิยำศำสตร ์เชน่ กำรใชแ้บบบนัทกึประกอบ flow chart, กำรมขีอ้ควำมเตอืน 
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o สง่เสรมิใหม้กีำรตำมรอยทำงคลนิิก (clinical tracing) เพือ่ประเมนิกำรปฏบิตัติำม CNPG ที่
ก ำหนดไว ้รว่มกบัประเดน็คณุภำพอืน่ๆ 

o สง่เสรมิใหม้กีำรท ำ R to R หรอื mini–research เรือ่งกำรใหบ้รกิำรพยำบำลบนพืน้ฐำนของกำรใช้
หลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรแ์ละมำตรฐำนวชิำชพี เชน่ ชอ่งว่ำงระหว่ำงควำมรูก้บักำรน ำไปใช,้ 
ผลลพัธข์องกำรใหก้ำรพยำบำล 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลน ำผลกำรท ำ mini-research ไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุกำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรแ์ละ
มำตรฐำนวชิำชพีกำรพยำบำล 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุสภำวะทีม่กีำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรเ์ป็นแนวทำงในกำรใหก้ำรพยำบำล, ประเดน็ส ำคญัทีน่ ำมำ

ปฏบิตั ิและอตัรำกำรปฏบิตัใินประเดน็เหล่ำนัน้ (ถำ้มกีำรตดิตำม) 
• ผลกำรศกึษำและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้  

 
(3) พยำบำลใชก้ระบวนกำรพยำบำลในกำรดแูลบุคคล ครอบครวั และชมุชน ทีส่อดคลอ้งกบัภำวะสขุภำพ วถิชีวีติ 

และบรบิททำงสงัคม ของผูร้บับรกิำรอยำ่งต่อเนื่อง โดยมกีำรวำงแผนกำรดแูลต่อเนื่องตัง้แต่แรกรบัจนหลงั
จ ำหน่ำย รว่มกบัทมีสขุภำพ และผูร้บับรกิำร / ครอบครวั ทัง้นี้ เพือ่ใหผู้ร้บับรกิำรไดร้บับรกิำรทีม่คีณุภำพสงู 
เบด็เสรจ็ผสมผสำน และเป็นองคร์วม.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสง่เสรมิใหม้กีำรท ำ rapid assessment เรือ่งกำรใชก้ระบวนกำรพยำบำล ในประเดน็

ดงันี้ 
o ควำมครอบคลุมทัง้กระบวนกำรพยำบำล กำรดแูลองคร์วม สอดคลอ้งสภำวะสขุภำพผูป่้วย กำร

ผสมผสำนกบักำรดแูลต่อเนื่องและกำรเสรมิพลงั  ฯลฯ 
o กำรประสำนควำมรว่มมอืและกำรเชือ่มโยงในกำรดแูลบุคคล ครอบครวั และชมุชนกบัวชิำชพีอืน่ 

แนวทำงกำรประสำนทีล่ดกำรซ ้ำซอ้น ปัญหำ อปุสรรค 
o ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะ ในกำรใชก้ระบวนกำรพยำบำลของพยำบำล   
o คณุภำพกำรใหบ้รกิำรจำกกำรใชก้ระบวนกำรพยำบำล   
o บรกิำรพยำบำลทีจ่ดัใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบัภำวะสขุภำพ วถิชีวีติ และบรบิททำงสงัคมของ

ผูร้บับรกิำรเพยีงใด 
o แผนกำรพยำบำลครอบคลุมปัญหำของผูป่้วยเพยีงใด  แผนกำรดแูลในโรงพยำบำลเชือ่มโยงกบั

แผนกำรจ ำหน่ำยอยำ่งไร   
o ผูร้บับรกิำรไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพในกำรดแูลตนเอง ควบคมุปัจจยัเสีย่ง และใชแ้หล่งทรพัยำกร

ไดเ้หมำะสมเพยีงใด 
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o ควำมรว่มมอืระหว่ำงทมีผูใ้หบ้รกิำรกบัผูป่้วย/ครอบครวั ในกำรวำงแผนกำรดแูลต่อเนื่อง รวมทัง้
แนวทำงกำรประสำนทีล่ดกำรซ ้ำซอ้น     

o ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะ ในกำรใชว้ำงแผนกำรจ ำหน่ำยของพยำบำล  และคณุภำพของกำร
วำงแผนจ ำหน่ำย 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลน ำผลกำรท ำ rapid assessment ไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุกำรใชก้ระบวนกำรพยำบำล 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

• ผลกำรศกึษำและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
 
(5) บนัทกึทำงกำรพยำบำลและรำยงำนทำงกำรพยำบำลแสดงถงึกำรพยำบำลผูร้บับรกิำรแบบองคร์วม ต่อเนื่อง และ

เป็นประโยชน์ในกำรสือ่สำร กำรดแูลต่อเนื่อง กำรประเมนิคณุภำพกำรพยำบำล กำรวจิยั และกำรใชเ้ป็นหลกัฐำน
ทำงกฎหมำย. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลออกแบบระบบกำรบนัทกึทำงกำรพยำบำลและรำยงำนทำงกำรพยำบำลทีเ่อือ้ต่อกำร

รบัรูแ้ละตอบสนองต่อปัญหำของผูป่้วยอยำ่งเป็นองคร์วมและต่อเนื่อง 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลสง่เสรมิใหม้กีำรท ำ rapid assessment เรือ่งกำรบนัทกึทำงกำรพยำบำลและรำยงำน

ทำงกำรพยำบำล ในประเดน็ดงันี้ 
o ประโยชน์ต่อกำรสือ่สำรภำยในวชิำชพีและกบัวชิำชพีอืน่ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ/ควำมตอ้งกำรจำก

วชิำชพีต่ำงๆ 
o ประโยชน์ต่อกำรดแูลต่อเนื่อง ควำมงำ่ยในกำรพจิำรณำกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วย 
o ประโยชน์ต่อกำรประเมนิคณุภำพกำรพยำบำล 
o ประโยชน์ต่อกำรวจิยั 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลน ำผลกำรท ำ rapid assessment ไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุบนัทกึทำงกำรพยำบำลและ
รำยงำนทำงกำรพยำบำล 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรศกึษำและปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(5) มกีำรตดิตำมประเมนิผลปฏบิตักิำรพยำบำล อยำ่งเป็นระบบ และมกีำรปรบัปรงุอยำ่งต่อเนื่อง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัก ำหนดตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิกำรบรรลุเป้ำหมำยของ

ปฏบิตักิำรพยำบำล ครอบคลมุองคป์ระกอบต่อไปนี้ 
o ควำมปลอดภยั 
o กำรบรรเทำจำกควำมทกุขท์รมำน 
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o กำรไดร้บัขอ้มลูและกำรเรยีนรูข้องผูร้บับรกิำร 
o ควำมสำมำรถในกำรดแูลตนเอง 
o กำรเสรมิพลงั 
o ควำมพงึพอใจ 
o ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรกำรพยำบำล 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ออกแบบระบบเพือ่บรูณำกำรตวัชีว้ดัดงักล่ำวและกระบวนกำร
เกบ็ขอ้มลู เขำ้กบัตวัชีว้ดัและระบบงำนของโรงพยำบำล 

• ผูน้ ำทมีกำรพยำบำลและทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตดิตำมตวัชีว้ดัดงักล่ำว น ำมำใชก้ ำหนดประเดน็ในกำรพฒันำ 
และตัง้เป้ำหมำยใหม้คีวำมทำ้ทำยเพิม่ขึน้เป็นล ำดบั  อำจจะมกีำรเทยีบเคยีงกบัองคก์รอืน่ตำมควำม
เหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตดิตำมตวัชีว้ดัส ำคญั 
• กำรปรบัปรงุทีเ่ป็นผลจำกกำรตดิตำมตวัชีว้ดัทำงกำรพยำบำล 
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SPA II - 2.2 กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพแพทย ์(PFG.2) 

มีกำรจดัตัง้องคก์รแพทย ์รบัผิดชอบต่อกำรส่งเสริมและก ำกบัดแูลมำตรฐำนและจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชำชีพแพทย ์เพ่ือบรรลุพนัธกิจขององคก์ร. 

(1) มกีำรจดัตัง้องคก์รแพทยใ์นระดบัโรงพยำบำลเพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำจะใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยท์ี่มคีณุภำพสงู
และดว้ยควำมรบัผดิชอบแหง่วชิำชพี.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ศกึษำบทบำทหน้ำทีข่ององคก์รแพทยว์่ำมเีป้ำหมำยเพือ่แสดงจุดยนืทีเ่ป็นเอกภำพของสมำชกิเพือ่ธ ำรงไว้

ซึง่มำตรฐำนและจรยิธรรมของวชิำชพีแพทย ์เป็น มไิดม้เีป้ำหมำยเพือ่ท ำหน้ำทีพ่ทิกัษ์ผลประโยชน์ เพื่อ
ต่อรองหรอืคำนอ ำนำจกบัฝ่ำยบรหิำร รวมทัง้ท ำควำมเขำ้ใจว่ำองคก์รแพทยท์ีป่ระสบควำมส ำเรจ็มไิดอ้ยูท่ี่
โครงสรำ้งหรอืรปูแบบ แต่อยูท่ีก่ำรท ำหน้ำที ่ ดงันัน้เวทขีององคก์รแพทยใ์น โรงพยำบำลทีม่แีพทยอ์ยู ่2-3 
คน อำจจะเป็นกำรพดูคยุกนัอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรระหว่ำงรบัประทำนอำหำรกลำงวนักไ็ด ้

• ทบทวนกจิกรรมทีม่กีำรรวมตวัของแพทยอ์ยูแ่ลว้ ใชเ้ป็นจุดเริม่ในกำรท ำงำนขององคก์รแพทย ์  
• คดัเลอืกประเดน็ทีม่คีวำมหมำยและทำ้ทำยต่อควำมน่ำเชือ่ถอืและไวว้ำงใจต่อวชิำชพีแพทย ์เชญิชวน

สมำชกิมำรว่มขบคดิเพือ่พฒันำ 
• เมือ่สมำชกิเหน็ประโยชน์ของกำรมจีุดยนืรว่มกนั จงึเริม่กอ่ตัง้องคก์รแพทยท์ีเ่ป็นทำงกำร  ก ำหนด

เป้ำหมำย บทบำทหน้ำที ่โครงสรำ้ง (พงึระวงัว่ำโครงสรำ้งขององคก์รแพทยม์ใิชก่ำรเลอืกตวัแทนมำท ำงำน
แทนแพทย ์ แต่เป็นกำรเลอืกตวัแทนมำเพือ่ขบัเคลื่อนจุดยนืของสมำชกิแพทยท์ัง้หมด 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ลกัษณะกำรกอ่ตัง้ ลกัษณะกำรท ำงำน ควำมพยำยำในกำรท ำหน้ำทีใ่นภำพรวมขององคก์รแพทยใ์นกำร

รกัษำมำตรฐำนและจรยิธรรมของวชิำชพี 
 
(2) องคก์รแพทยใ์หค้ ำปรกึษำ ขอ้เสนอแนะและรว่มวำงแผนกบัผูบ้รหิำรเกีย่วกบักำรจดับรกิำรทำงกำรแพทยแ์ละ

สำธำรณสขุทีม่คีณุภำพสงู. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูก ำหนดกลไกกำรท ำงำนรว่มกนัระหว่ำงองคก์รแพทยก์บัคณะกรรมกำรบรหิำร ว่ำประเดน็ใดที่

ควรใหอ้งคก์รแพทยม์บีทบำทในกำรใหค้ ำปรกึษำ ขอ้เสนอแนะ และรว่มวำงแผนกบัคณะกรรมกำรบรหิำร  
• องคก์รแพทยป์ระเมนิบทบำทในสว่นนี้เป็นประจ ำทกุปี และปรบัปรงุตำมควำมเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ประเดน็ส ำคญัทีม่กีำรใหค้ ำปรกึษำ ขอ้เสนอแนะ วำงแผนรว่มกนั และผลกำรด ำเนินงำน 
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(3) องคก์รแพทยส์รำ้งควำมมัน่ใจวำ่กำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยอ์ยูบ่นพืน้ฐำนของกำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์
และมำตรฐำนวชิำชพี มกีำรตดิตำมก ำกบัและกำรพฒันำคณุภำพอยำ่งต่อเนื่อง เคำรพในสทิธผิูป่้วยและเป็นไป
ตำมจรยิธรรมวชิำชพี. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• องคก์รแพทยร์ว่มกบั PCT ต่ำงๆ ก ำหนดบทบำทในกำรสง่เสรมิกำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรแ์ละ

มำตรฐำนวชิำชพีใหช้ดัเจน (เชน่ องคก์รแพทยเ์ป็นผูด้แูลในภำพรวม และดแูลในสว่นทีไ่มม่ ีPCT 
รบัผดิชอบชดัเจน) 

• องคก์รแพทยร์ว่มกบั PCT ต่ำงๆ ก ำหนดแนวทำงในกำรสง่เสรมิใหม้กีำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรแ์ละ
มำตรฐำนวชิำชพีในกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์เชน่ 
o กำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรเ์พื่อวำงแนวทำงปฏบิตัใินกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีไ่มพ่งึประสงค์ 
o กำรสรำ้งแนวทำงกำรดแูลผูป่้วยทีอ่ยูบ่นพืน้ฐำนของหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร ์(evidence-based 

CPG) 
o กำรท ำ gap analysis (สว่นทีแ่ตกต่ำงระหว่ำงขอ้มลูจำกหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรก์บัสิง่ทีป่ฏบิตัิ

จรงิ) กบัโรคทีน่่ำสนใจทกุโอกำส  
o สง่เสรมิใหม้นี ำแนวคดิ Human Factors Engineering มำใชส้ง่เสรมิกำรปฏบิตัติำมหลกัฐำนทำง

วทิยำศำสตร ์เชน่ กำรใชแ้บบบนัทกึประกอบ flow chart, กำรมขีอ้ควำมเตอืน 
o สง่เสรมิใหม้กีำรตำมรอยทำงคลนิิก (clinical tracing) เพือ่ประเมนิกำรปฏบิตัติำม CPG ทีก่ ำหนด

ไว ้รว่มกบัประเดน็คณุภำพอืน่ๆ 
o สง่เสรมิใหม้กีำรท ำ R to R หรอื rapid assessment เรือ่งกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยบ์นพืน้ฐำน

ของกำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรแ์ละมำตรฐำนวชิำชพี เชน่ กำรประเมนิควำมคุม้คำ่ของกำรใช้
เทคโนโลย,ี กำรศกึษำระบำดวทิยำของปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเจ็บป่วยดว้ยโรคนัน้ๆ, กำรศกึษำ
ผลลพัธข์องกำรดแูลในกรณีทีม่ ีcontroversy หรอืมคีวำมหลำกหลำยในวธิกีำรรกัษำ  

• องคก์รแพทยร์ว่มกบั PCT ต่ำงๆ วเิครำะหค์วำมเสีย่งทีผู่ป่้วยจะถกูละเมดิสทิธ ิหรอืโอกำสทีส่มำชกิจะไม่
ปฏบิตัติำมจรยิธรรมวชิำชพีและวำงมำตรกำรป้องกนัตำมควำมเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุโรคทีม่กีำรใชห้ลกัฐำนทำงวทิยำศำสตรเ์ป็นแนวทำงในกำรดูแลผูป้วยจ ำแนกตำม PCT ต่ำงๆ, ประเดน็

ส ำคญัทีน่ ำมำปฏบิตั ิและอตัรำกำรปฏบิตัใินประเดน็เหล่ำนัน้ (ถ้ำมกีำรตดิตำม) 
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(4) มโีครงสรำ้งและกลไกเพือ่สง่เสรมิกำรตดิต่อสือ่สำรและกำรแกปั้ญหำภำยในวชิำชพีแพทย ์ระหว่ำงแพทยก์บั
ผูป้ฏบิตังิำนหรอืหน่วยงำนอืน่ และระหว่ำงแพทยก์บัผูร้บับรกิำร. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• องคก์รแพทยก์ ำหนดโครงสรำ้งและกลไกเพือ่สง่เสรมิกำรตดิต่อสื่อสำรและแกปั้ญหำต่อไปนี้ 

o ภำยในกลุ่มแพทย ์
o ระหว่ำงแพทยก์บัวชิำชพีอืน่  
o ระหว่ำงแพทยก์บัผูร้บับรกิำร 

• องคก์รแพทยป์ระเมนิประสทิธภิำพของกลไกกำรตดิต่อสือ่สำร และควำมส ำเรจ็ในกำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ที่
เกดิขึน้ พรอ้มทัง้แสวงหำวธิกีำรใหม่ๆ  ในกำรท ำงำนรว่มกนั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิประสทิธภิำพของกำรตดิต่อสือ่สำรและควำมส ำเรจ็ในกำรแกไ้ขปัญหำ  
• ตวัอยำ่งกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนในองคก์รแพทย ์

 
(5) องคก์รแพทยท์ ำหน้ำทีส่ ำคญัต่อไปนี้อยำ่งไดผ้ล: 
     -กำรตรวจสอบและประเมนิคณุสมบตัขิองแพทย์ 
     -กำรก ำหนดสทิธกิำรดแูลรกัษำผูป่้วยของแพทยแ์ต่ละคน เพือ่เป็นหลกัประกนัวำ่แพทย์ปฏบิตังิำนทีต่นเองมี

ควำมช ำนำญ 
     -กำรศกึษำต่อเนื่องของแพทย ์และกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
     -กำรควบคมุดแูลกำรปฏบิตังิำนของนกัศกึษำแพทย ์แพทยท์ีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรฝึกอบรม  และแพทยเ์วรทีไ่มใ่ช่

แพทยป์ระจ ำ 
     -กำรสง่เสรมิกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิำชพี 
     -กำรสง่เสรมิกำรทบทวนและพฒันำคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย 
     -กำรสง่เสรมิกำรพฒันำคณุภำพเวชระเบยีน 
     -กำรสง่เสรมิกำรตดัสนิใจทำงคลนิิกและกำรใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 
     -กำรก ำหนดหรอืรบัรองนโยบำยทีเ่กีย่วกบักำรดแูลผูป่้วย 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• องคก์รแพทยป์ระยกุตใ์ชแ้นวคดิ Process Management ตำมมำตรฐำน I-6 หรอื 3P ในกำรพฒันำ

โครงสรำ้งและกลไกเพือ่สง่เสรมิกำรใหก้ำรท ำหน้ำทีข่ององคก์รแพทยท์ ำหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ไดผ้ล 
หน้ำที ่ เป้ำหมำย กระบวนกำร กำรประเมนิผล 

กำรตรวจสอบและประเมนิ
คุณสมบตัขิองแพทย ์

   

กำรก ำหนดสทิธกิำรดแูล    
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หน้ำที ่ เป้ำหมำย กระบวนกำร กำรประเมนิผล 
รกัษำผูป่้วยของแพทยแ์ต่ละ
คน  
กำรศกึษำต่อเนื่องของ
แพทย ์และกำรแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

   

กำรควบคุมดแูลกำร
ปฏบิตังิำนของนกัศกึษำ
แพทย ์แพทยท์ีอ่ยู่ระหวำ่ง
กำรฝึกอบรม  และแพทย์
เวรทีไ่มใ่ชแ่พทยป์ระจ ำ 

   

กำรสง่เสรมิกำรปฏบิตัติำม
มำตรฐำนและจรยิธรรมของ
ผูป้ระกอบวชิำชพี 

   

กำรสง่เสรมิกำรทบทวนและ
พฒันำคุณภำพกำรดแูล
ผูป่้วย 

   

กำรสง่เสรมิกำรพฒันำ
คุณภำพคุณภำพเวช
ระเบยีน 

   

กำรสง่เสรมิกำรตดัสนิใจ
ทำงคลนิิกและกำรใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 

   

กำรก ำหนดหรอืรบัรอง
นโยบำยทีเ่กีย่วกบักำรดแูล
ผูป่้วย 

   

 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

• สรปุเนื้อหำของ 3P ตำมตำรำงในตวัอยำ่ง และผลกำรประเมนิ 
 

(6) มขีอ้ตกลงและแนวทำงปฏบิตัใินกำรท ำงำนของแพทยท์ีท่กุคนยดึถอืและน ำไปปฏบิตั ิครอบคลุมเรือ่งของกำร
ประกอบวชิำชพีเวชกรรม ประเดน็ทำงจรยิธรรม/กฎหมำย/สงัคม คณุภำพและควำมปลอดภยั กำรพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถ (ใน) กำรบนัทกึและกำรจดัท ำเอกสำร 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
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• องคก์รแพทยส์นบัสนุนใหส้มำชกิจดัท ำขอ้ตกลง / แนวทำงปฏบิตัใินกำรท ำงำนของแพทยใ์นประเดน็
ดงัต่อไปนี้: กำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม ประเดน็ทำงจรยิธรรม / กฎหมำย / สงัคม, คณุภำพและควำม
ปลอดภยั, กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ, บนัทกึและกำรจดัท ำเอกสำร 

• องคก์รแพทยต์ดิตำมกำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลง ขอ้คดิเหน็และควำมรูส้กึของสมำชกิ รวมทัง้มองหำโอกำส
ปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้ส ำหรบัแพทยแ์ละผูป่้วย 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลง ขอ้คดิเหน็ และกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

  
(7) องคก์รแพทยป์ระสำนควำมรว่มมอืกบัคณะกรรมกำรระดบัองคก์รทีเ่กีย่วกบักำรก ำกบัดแูลทำงคลนิิก กำรใชย้ำ 

กำรควบคมุกำรตดิเชือ้ กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ คณุภำพและควำมปลอดภยั.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• องคก์รแพทยม์ตีวัแทนเขำ้รว่มในคณะกรรมกำรของโรงพยำบำล ไดแ้ก ่คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลทำงคลนิิก, 

คณะกรรมกำรเภสชักรรมและกำรบ ำบดัหรอืคณะกรรมกำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชย้ำ, คณะกรรมกำร
ป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล, คณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ, 
คณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัต่ำงๆ 

• องคก์รแพทยว์ำงกลไกใหผู้แ้ทนขององคก์รแพทยใ์นคณะกรรมกำรต่ำงๆ เป็นจดุเชือ่มต่อทีม่ปีระสทิธภิำพ
ระหว่ำงองคก์รแพทยก์บัคณะกรรมกำรดงักล่ำว 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทบำทขององคก์รแพทยแ์ละสมำชกิองคก์รแพทยใ์นกำรสนบัสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์รในเรือ่ง

กำรใชย้ำ กำรควบคมุกำรตดิเชือ้ กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ คณุภำพและควำมปลอดภยั  
 
(8) องคก์รแพทยม์กีำรตดิตำมก ำกบัและประเมนิผลงำน เพือ่น ำไปสูก่ำรพฒันำคณุภำพอยำ่งต่อเนื่อง. 

• องคก์รแพทยก์ ำหนดตวัชีว้ดัหรอืแนวทำงอืน่เพือ่ประเมนิกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรก ำกบัดแูลวชิำชพี
แพทย ์[ด ูII-2.2ข(5)] 

• องคก์รแพทย ์ตดิตำมตวัชีว้ดัดงักล่ำว น ำมำใชก้ ำหนดประเดน็ในกำรพฒันำ และตัง้เป้ำหมำยใหม้คีวำมทำ้
ทำยเพิม่ขึน้เป็นล ำดบั  อำจจะมกีำรเทยีบเคยีงกบัองคก์รอืน่ตำมควำมเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรปรบัปรงุทีเ่ป็นผลจำกกำรตดิตำมตวัชีว้ดัหรอืกำรประเมนิผลขององคก์รแพทย์ 
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SPA II-3 สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย 

SPA II -3.1 ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพและควำมปลอดภยั (ENV.1) 

ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพขององคก์รเอ้ือต่อควำมปลอดภยัและควำมผำสกุของผู้ป่วย เจ้ำหน้ำท่ี และผู้มำ
เยือน.  องคก์รสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำผู้อยู่ในพื้นท่ีอำคำรสถำนท่ีจะปลอดภยัจำกอคัคีภยั วสัดแุละของเสีย
อนัตรำย หรือภำวะฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

ก. ควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพ 

(1) โครงสรำ้งอำคำรสถำนทีข่ององคก์รเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดในกำรตรวจสอบอำคำร
สถำนที.่  กำรออกแบบและกำรจดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของอำคำรเอือ้ต่อควำมปลอดภยั ควำมสะดวกสบำย ควำม
เป็นสว่นตวัของผูป่้วย และกำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูทีร่บัผดิชอบกำรจดักำรอำคำรสถำนที ่ศกึษำกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด และมำตรฐำนที่

เกีย่วขอ้งกบัอำคำรสถำนทีใ่นโรงพยำบำล, ตรวจสอบและด ำเนินกำรปรบัปรงุโครงสรำ้งอำคำรสถำนทีใ่ห้
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในสว่นทีม่กีำร
ปรบัปรงุต่อเตมิ 

• ผูน้ ำระดบัสงูทีร่บัผดิชอบกำรจดักำรอำคำรสถำนที ่รว่มกบัหวัหน้ำและผูป้ฏบิตังิำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ระดม
สมองเพือ่ปรบัปรงุกำรจดัพืน้ทีใ่ชส้อย 
o พจิำรณำประเดน็เรือ่งควำมปลอดภยัดว้ยกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั กำรวเิครำะห ์

FMEA และกำรทบทวนอบุตักิำรณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ 
▪ ปลอดภยัจำกควำมเสีย่งดำ้นกำยภำพและสิง่แวดลอ้ม 
▪ ควำมปลอดภยัจำกกำรกระท ำของบุคคลทีไ่มป่ระสงคด์ ี(security) เชน่ กำรควบคมุกำร

เขำ้ไปในพืน้ทีค่วบคมุซึง่องคก์รก ำหนด กำรป้องกนักำรลกัพำตวัทำรกหรอืเดก็เลก็ กำร
ป้องกนักำรท ำรำ้ยรำ่งกำยผูป่้วย กำรป้องกนักำรโจรกรรมทรพัยส์นิ 

o พจิำรณำประเดน็เรือ่งประสทิธภิำพในกำรท ำงำนโดยใชแ้นวคดิ lean (ลดควำมสญูเปลำ่ของกำร
เดนิทำงหรอืเคลื่อนไหวทีไ่มจ่ ำเป็น) รวมทัง้ปัจจยักำยภำพอืน่ๆ เชน่ แสง ส ีเสยีง  

o พจิำรณำประเดน็เรือ่งควำมสะดวกสบำยและควำมเป็นสว่นตวัของผูป่้วยโดย 
▪ สมมตตินเองเป็นผูป่้วยและผำ่นไปตำมเสน้ทำงของกำรเขำ้รบับรกิำร  
▪ สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีจ่ดัใหเ้หมำะสมกบักำรใหบ้รกิำรตำมประเภทของผูป่้วย เชน่ 

ผูป่้วยอบุตัเิหตุและฉุกเฉิน ผูป่้วยเดก็ ผูป่้วยสงูอำย ุผูพ้กิำร เป็นตน้ 
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ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตรวจสอบ กำรปรบัปรงุ และแผนกำรปรบัปรงุโครงสรำ้งอำคำรสถำนทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฏหมำย  
• กำรปรบัปรงุอำคำรสถำนทีแ่ละพืน้ทีใ่ชส้อยทีส่ ำคญัเพือ่ควำมปลอดภยั สวสัดภิำพ ควำมสะดวกสบำย 

ควำมเป็นสว่นตวัของผูป่้วย และกำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ 
 
 (2) มผีูไ้ดร้บัมอบหมำยใหก้ ำกบัดแูลระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนที ่ควำมปลอดภยั และกำรรกัษำควำมปลอดภยั. 

มกีำรตดิตำมและปรบัปรงุระบบงำนดงักล่ำวในทกุแงม่มุ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหม้ผีูร้บัผดิชอบก ำกบัดูแลระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนที ่ควำมปลอดภยั และกำร

รกัษำควำมปลอดภยั โดยระบหุน้ำทีร่บัผดิชอบทีช่ดัเจน ประกอบดว้ย กำรวำงแผน กำรน ำแผนไปปฏบิตั ิ
กำรใหค้วำมรูแ้กบุ่คลำกร กำรทดสอบและตดิตำมก ำกบัแผนงำน กำรทบทวนและปรบัปรงุแผนงำนป็นระยะ 

• ผูร้บัผดิชอบด ำเนนิกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย  
o ด ำเนินกำรตำมหน้ำทีท่ีร่ะบุไว ้
o สรำ้งชอ่งทำงรบัรูปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งและค ำรอ้งเรยีนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ น ำมำวเิครำะห ์และ

ด ำเนินกำรตอบสนองอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
o ตดิตำมและปรบัปรงุระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนทีแ่ละกำรรกัษำควำมปลอดภยั รำยงำนใหแ้ก่

ผูน้ ำระดบัสงูและคณะกรรมกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม (ถำ้ม)ี เป็นระยะอยำ่งสม ่ำเสมอ  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ต ำแหน่งของบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลระบบงำน 
• กำรตอบสนองปัญหำขอ้ขดัขอ้งจำกหน่วยงำนต่ำงๆ, กำรปรบัปรงุระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนทีแ่ละกำร

รกัษำควำมปลอดภยัทีส่ ำคญั 
 

 (3) องคก์รตรวจสอบอำคำรสถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพือ่คน้หำควำมเสีย่งและกำรปฏบิตัทิีไ่มป่ลอดภยัดำ้น
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งน้อยทกุหกเดอืนในพืน้ทีใ่หบ้รกิำรผูป่้วย / ผูม้ำเยอืน และทกุปีในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูร้บัผดิชอบก ำกบัดแูลระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนทีร่ว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ท ำกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่

และสิง่แวดลอ้มเพือ่คน้หำควำมเสีย่งและกำรปฏบิตัทิีไ่มป่ลอดภยั 
o พืน้ทีใ่หบ้รกิำรผูป่้วยอยำ่งน้อยทกุ 6 เดอืน  
o พืน้ทีอ่ ืน่ๆ อยำ่งน้อยปีละครัง้ 
o ตรวจสอบโดยทมีผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอกในภำพรวมอยำ่งน้อยปีละครัง้  

• น ำผลจำกกำรตรวจสอบมำจดัล ำดบัควำมส ำคญั และด ำเนินกำรพฒันำและปรบัปรงุ 
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ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตรวจสอบในรอบปีทีผ่ำ่นมำและกำรแกไ้ขปรบัปรงุ 

 
 (4) องคก์รประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรกุ จดัท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้มและน ำไป

ปฏบิตั ิเพือ่ลดควำมเสีย่งทีร่ะบุไว ้ป้องกนักำรเกดิอนัตรำย ตอบสนองต่ออบุตักิำรณ์ทีเ่กดิขึน้ ธ ำรงไวซ้ึง่สภำพ
อำคำรสถำนทีท่ีส่ะอำดและปลอดภยัส ำหรบัผูป่้วย / ผูม้ำเยอืน และเจำ้หน้ำที.่ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูร้บัผดิชอบก ำกบัดแูลระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนทีร่ว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งจดัท ำแนวทำงประเมนิควำมเสีย่ง

ดำ้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรกุ  
o เชน่ กำรใช ้check list รว่มกบักำรส ำรวจในสถำนทีจ่รงิ, กำรท ำ FMEA, กำรเรยีนรูปั้ญหำและ

วธิกีำรแกปั้ญหำของผูอ้ืน่ 
o ครอบคลุมกำรประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิจำกกำรกอ่สรำ้ง ตกแต่งปรบัปรงุ และรือ้ท ำลำย

สิง่กอ่สรำ้ง 
• ผูร้บัผดิชอบก ำกบัดแูลระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนที ่หวัหน้ำหน่วยงำน ผูป้ฏบิตังิำนในหน่วยงำนต่ำงๆ 

และผูเ้กีย่วขอ้ง รว่มกนัประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้มทัง้ในภำพรวมและเฉพำะของแต่ละหน่วย 
ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั กำรตอบสนองเมือ่เกดิอบุตักิำรณ์ และก ำกบัใหม้กีำรด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว ้

• วำงระบบกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบรำยงำนอบุตักิำรณ์ของโรงพยำบำล น ำรำยงำน
อบุตักิำรณ์ทีเ่กดิขึน้มำวเิครำะหเ์พือ่หำสำเหตุ และก ำหนดแนวทำงในกำรแกไ้ขและป้องกนัทัง้ระบบ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตรวจสอบ กำรปรบัปรงุแกไ้ขและแผนกำรปรบัปรงุแกไ้ขในอนำคต 

  
(5) บุคลำกรทกุคนไดร้บัควำมรูแ้ละกำรฝึกอบรมเกีย่วกบับทบำทในกำรสรำ้งสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและเอือ้ต่อ

ท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธผิล. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูร้บัผดิชอบก ำกบัดแูลระบบงำนบรหิำรอำคำรสถำนทีร่ว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง คน้หำ/วเิครำะหส์ิง่ทีต่อ้งสรำ้ง

ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจแกเ่จำ้หน้ำทีใ่หส้อดคลอ้งกบับรบิทของโรงพยำบำล เชน่ 
o บุคลำกรทกุคน สำมำรถระบุควำมเสีย่งในสิง่แวดลอ้มทีต่นปฏบิตังิำน กำรรำยงำนเมือ่เกดิปัญหำ 

วธิกีำรลดหรอืขจดัควำมเสีย่งรวมทัง้กำรดแูลบ ำรงุรกัษำเพือ่ใหเ้กดิควำมปลอดภยั กำรปฏบิตัเิมือ่
เกดิเพลงิไหม ้(เสน้ทำงและวธิกีำรเคลื่อนยำ้ย สิง่ทีต่อ้งปฏบิตัสิ ำหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นทีเ่กดิเหตุและผูท้ีอ่ยู่
หำ่งไกลจำกทีเ่กดิเหตุ กำรใชร้ะบบสญัญำณเตอืนเหตุเพลงิไหม)้  
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o บุคลำกรทีป่ฏบิตังิำนในพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรกระท ำของบุคคลผูไ้มป่ระสงคด์ ีสำมำรถระบุกระบวนกำร
เพือ่ลดควำมเสีย่ง กำรจดักำรกบัเหตุฉุกเฉิน และกำรรำยงำน 

o บุคลำกรทีร่บัผดิชอบหรอืสมัผสัสำรอนัตรำย สำมำรถระบวุธิกีำรจดักำรกบัสำรอนัตรำย กำรจดักำร
กบัเหตุฉุกเฉิน และกำรรำยงำน 

o บุคลำกรทีร่บัผดิชอบแผนฉุกเฉินและภยัพบิตัสิำมำรถระบุหน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรเตรยีมพรอ้ม 
บทบำทในกำรฝึกซอ้ม ระบบสือ่สำรส ำรองเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินหรอืภยัพบิตั ิกำรจดัหำเครือ่งมอืและ
อปุกรณ์เมือ่เกดิเหตุ 

o ผูใ้ชเ้ครือ่งมอืแพทย ์สำมำรถระบุควำมสำมำรถและขอ้จ ำกดัของเครือ่งมอื วธิกีำรใชเ้ครือ่งมอือยำ่ง
ปลอดภยั กำรแกไ้ขสถำนกำรณ์เมือ่ไมส่ำมำรถใชเ้ครือ่งมอืได ้กำรรำยงำนเมือ่เกดิปัญหำ 

o ผูด้แูลระบบสำธำรณูปโภค สำมำรถระบุควำมสำมำรถและขอ้จ ำกดัของระบบ กำรท ำงำนของ
อปุกรณ์ต่ำงๆ ในหอ้งควบคมุ กำรแกไ้ขสถำนกำรณ์เมือ่ระบบมปัีญหำ กำรรำยงำนเมือ่เกดิปัญหำ 
ต ำแหน่งและวธิกีำรปิดระบบฉุกเฉิน ผูท้ีจ่ะตอ้งตดิต่อเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน  

o ผูด้แูลเครือ่งมอืแพทย ์สำมำรถระบุควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่ ำเป็นตอ้งม ีกำรรำยงำนเมือ่เกดิปัญหำ 
• ผูร้บัผดิชอบก ำกบัดแูลระบบงำนฯ ประเมนิผลควำมรูแ้ละทกัษะส ำคญัในบุคลำกรกลุ่มต่ำงๆ น ำมำปรบัปรงุ

กำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมบุคลำกรในกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ผลกำรประเมนิควำมรูแ้ละทกัษะหลงักำร

อบรม และกำรปรบัปรงุ 
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ข. วสัดุและของเสยีอนัตรำย 

(1) องคก์รจดักำรต่อวสัดุและของเสยีอนัตรำยอยำ่งปลอดภยั ดว้ยกำรระบุรำยกำรวสัดแุละของเสยีอนัตรำยทีใ่ชห้รอื
ทีเ่กดิขึน้, ใชก้ระบวนกำรทีป่ลอดภยัในกำรเลอืก สมัผสั จดัเกบ็ เคลื่อนยำ้ย ใช ้และก ำจดัวสัดุและของเสยี
อนัตรำยดงักล่ำว.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหผู้เ้กีย่วขอ้งรว่มกนัส ำรวจและจดัท ำรำยกำรวสัดุ/ของเสยีอนัตรำยทีม่ใีชอ้ยู ่และที่

เกดิขึน้จำกกำรใหบ้รกิำร เชน่ สำรเคม ียำเคมบี ำบดั สำรกมัมนัตภำพรงัส ีของเสยีทำงกำรแพทยท์ีต่ดิเชือ้
รวมทัง้ของมคีม เป็นตน้ 

• ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัจดัท ำแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัวสัดุและของเสยีอนัตรำย 
o กำรเลอืก 
o กำรสมัผสั (handling) มแีนวทำงปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัอนัตรำย และกำรปฏบิตัเิมือ่เกดิกำรหกเลอะ

เทอะหรอืปนเป้ือน กำรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัและอุปกรณ์เพือ่จดักำรเมือ่เกดิกำรหกเลอะเทอะ 
o กำรจดัเกบ็ ระบุอปุกรณ์และสถำนทีส่ ำหรบักำรจดัเกบ็วสัดุ/ของเสยีแต่ละประเภทอยำ่งเหมำะสม 

โดยมกีำรแยกสถำนทีเ่ป็นสดัสว่นอยำ่งชดัเจน 
o กำรเคลื่อนยำ้ย 
o กำรใช ้
o กำรก ำจดั 

• จดัอบรมและเผยแพรแ่นวทำงปฏบิตัทิีก่ ำหนดใหห้น่วยงำน/เจำ้หน้ำทีผู่เ้กีย่วขอ้งไดร้บัทรำบ และน ำลงสูก่ำร
ปฏบิตั ิ

• ตดิตำมประเมนิกำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้รวมทัง้รวบรวมอบุตักิำรณ์ทีเ่กดิขึน้มำทบทวนอยำ่ง
ต่อเนื่อง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• วสัดุและของเสยีอนัตรำยทีม่อียูใ่นโรงพยำบำล มำตรกำรป้องกนัอนัตรำยทีส่ ำคญั อบุตักิำรณ์หรอืควำมไม่

ปลอดภยัทีเ่กดิขึน้จำกวสัดุและของเสยีดงักล่ำว  
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ค. กำรจดักำรกบัภำวะฉุกเฉิน 

(1) องคก์รด ำเนินกำรวเิครำะหค์วำมล่อแหลมต่อกำรเกดิอนัตรำย เพือ่ระบภุำวะฉุกเฉินทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้และสง่ผลต่อ
ควำมตอ้งกำรดำ้นบรกิำรสขุภำพในพืน้ที.่ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหผู้เ้กีย่วขอ้งวเิครำะหภ์ำวะฉุกเฉินซึง่เกดิจำกธรรมชำตหิรอืน ้ำมอืของมนุษยท์ี่

เป็นไปได ้ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน และควำมตอ้งกำรบรกิำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
o เหตุกำรณ์ทีม่ผีลสรำ้งควำมเสยีหำยต่อสิง่แวดลอ้มในกำรดแูลผูป่้วย (พำยุ น ้ำทว่ม แผน่ดนิไหว)   
o เหตุกำรณ์ทีท่ ำใหบ้รกิำรผูป่้วยตอ้งหยดุชะงกั (ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์ไมส่ำมำรถใชก้ำรได้)   
o เหตุกำรณ์ทีท่ ำใหค้วำมตอ้งกำรบรกิำรเพิม่ขึน้อยำ่งฉบัพลนั (อำวุธชวีภำพ ตกึถล่ม อบุตัเิหตุหมู)่   

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ภำวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีโ่รงพยำบำลมโีอกำสประสบ ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน และควำมตอ้งกำร

บรกิำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
(2) องคก์รจดัท ำแผนรองรบัภำวะฉุกเฉิน ครอบคลุมกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่รองรบัภยัพบิตั,ิ กำรด ำเนินงำนเมือ่

เกดิภำวะฉุกเฉิน และน ำไปใชป้ฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุกำรณ์. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหผู้เ้กีย่วขอ้งรว่มกนัจดัท ำแผนรองรบัภำวะฉุกเฉิน 

o กำรเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่รองรบัภยัพบิตัแิตล่ะประเภท 
▪ กลยทุธ ์กจิกรรม  
▪ ผูร้บัผดิชอบในกำรเตรยีมควำมพรอ้มของทรพัยำกร  
▪ กำรสรำ้งศกัยภำพเพือ่รองรบัภยัพบิตั ิ

o กำรด ำเนินกำรเมือ่เกดิภำวะฉุกเฉิน  
▪ กำรดแูลผูป่้วย  
▪ กำรแยกผูป่้วยและกำรจดักำรสิง่ปนเป้ือน  
▪ กจิกรรมชว่ยเหลอืเจำ้หน้ำทีแ่ละครอบครวั  
▪ กำรจดัหำวสัดุอปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น  
▪ กำรจดัระบบสำธำรณูปโภค  
▪ กำรรกัษำควำมปลอดภยั  
▪ กำรสือ่สำร  
▪ กำรเคลื่อนยำ้ย  
▪ กำรจดัเตรยีมสถำนทีส่ ำรอง  
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▪ กำรประสำนงำนกบัองคก์รอืน่   
▪ กำรรำยงำน 

• ผูน้ ำระดบัสงูประเมนิควำมครอบคลุมสมบรูณ์ของแผน และสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำจะมกีำรน ำแผนไปสูก่ำร
ปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุกำรณ์ 

• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหผู้เ้กีย่วขอ้งทบทวนบทเรยีนกำรน ำแผนไปปฏบิตั ิ(ถำ้ม)ี และปรบัปรงุแผนตำม
ควำมเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ควำมครอบคลุมสมบรูณ์ของแผนแผนรองรบัภำวะฉุกเฉิน 
• บทเรยีนกำรน ำแผนไปปฏบิตั ิ(ถำ้ม)ี และกำรปรบัปรงุแผนทีเ่กดิขึน้ 

 
 (3) องคก์รด ำเนินกำรฝึกซอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ทดสอบกำรจดักำรเมือ่เกดิภำวะฉุกเฉิน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหม้กีำรจดัฝึกอบรมและด ำเนินกำรฝึกซอ้มเจำ้หน้ำทีต่ำมแผนทีว่ำงไวร้ว่มกบั

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งน้อยปีละครัง้  
• สรปุผลกำรฝึกซอ้มและน ำผลทีไ่ดม้ำพฒันำปรบัปรงุแผน รวมทัง้กำรเสรมิสรำ้งทกัษะองคค์วำมรูข้อง

เจำ้หน้ำทีผู่เ้กีย่วขอ้งใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• แผนทีม่กีำรฝึกซอ้ม วนัทีฝึ่กซอ้ม หน่วยงำนทีร่ว่มฝึกซอ้ม ผลกำรฝึกซอ้ม และสิง่ที่มกีำรปรบัปรงุแกไ้ข 
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ง. ควำมปลอดภยัจำกอคัคภียั 

(1) องคก์รจดัท ำแผนควำมปลอดภยัจำกอคัคภียัและน ำไปปฏบิตั.ิ  แผนครอบคลุม กำรป้องกนั/กำรลดควำมเสีย่ง
จำกอคัคภียั กำรตรวจจบัแต่เริม่แรก กำรดบัเพลงิ และกำรเคลื่อนยำ้ย/ขนยำ้ยออกจำกอำคำรอยำ่งปลอดภยัเมือ่
เกดิอคัคภียัหรอืภำวะฉุกเฉิน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหผู้เ้กีย่วขอ้งจดัท ำแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัในระดบัโรงพยำบำล ประกอบดว้ย 

o กำรตรวจสอบจุดเสีย่งและวธิกีำรปฏบิตัทิีเ่สีย่งต่อกำรเกดิอคัคภียั  
o กำรลดปรมิำณวสัดุทีอ่ำจจะเป็นเชือ้เพลง้เมือ่เกดิอคัคภียั 
o กำรตรวจจบัอคัคภียัแต่เริม่แรก 
o กำรดบัเพลงิ 
o กำรเคลื่อนยำ้ย/ขนยำ้ย คน สิง่ของ ออกจำกอำคำรอยำ่งปลอดภยัเมือ่เกดิอคัคภียัหรอืภำวะฉุกเฉิน 
o กำรจดักำรหลงัจำกเกดิเหตุกำรณ์ 

• หวัหน้ำหน่วยงำนจดัท ำแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัในระดบัหน่วยงำน 
• ผูร้บัผดิชอบน ำแผนไปสูก่ำรปฏบิตั ิโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรส ำรวจและคน้หำจุดเสีย่ง จุดทีจ่ะเป็นปัญหำใน

กำรจดักำรหรอืชว่ยเหลอืเมือ่เกดิอคัคภียั และด ำเนินกำรปรบัปรงุใหเ้หมำะสม 
• ผูร้บัผดิชอบจดัท ำแผนผงัเสน้ทำงกำรหนีไฟ กำรตดิตัง้ป้ำยบอกทำงหนีไฟทีช่ดัเจนตำมมำตรฐำนครอบคลุม

ทัว่ทัง้โรงพยำบำล 
• ผูร้บัผดิชอบรว่มกนัทบทวนแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ประเดน็ส ำคญัของแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั และกำรปรบัปรงุแผน 
• ผลกำรส ำรวจควำมพรอ้ม ควำมเสีย่งและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

(2) องคก์รใหค้วำมรูเ้พือ่สรำ้งควำมตระหนกัทัว่ทัง้องค์กร และด ำเนินกำรฝึกซอ้มแผนอคัคภียัอยำ่งสม ่ำเสมอ.  มกีำร
คน้หำจุดออ่นและโอกำสพฒันำ. มกีำรประเมนิควำมพรอ้มใชข้องเครือ่งมอือปุกรณ์ต่ำงๆ ประสทิธผิลของกำร
ฝึกอบรมเพือ่รองรบัอคัคภียั และควำมรูข้องบุคลำกร จำกกำรฝึกซอ้ม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูร้บัผดิชอบจดัฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ละสรำ้งควำมตระหนกัแกเ่จำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบัวธิกีำรตรวจสอบจุดเสีย่ง

และวธิกีำรปฏบิตัทิีเ่สีย่งต่อกำรเกดิอคัคภียั วธิกีำรจดักำรเบือ้งตน้เมือ่พบเหตุกำรณ์เพลงิใหม ้กำร
บ ำรงุรกัษำและกำรใชอ้ปุกรณ์ในกำรแจง้เตอืน อปุกรณ์ในกำรป้องกนัระงบัอคัคภียั กำรก ำหนดประเภทของ
สิง่ของทีต่อ้งเคลื่อนยำ้ย และวธิกิำรเคลื่อนยำ้ยทีถ่กูตอ้ง 
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• จดัเตรยีมอปุกรณ์ไดแ้ก ่เครือ่งตรวจจบัควนั อปุกรณ์ในกำรแจง้เหตุไฟไหม ้ระบบดบัเพลงิ (ทอ่น ้ำ สำรเคมี
ดบัเพลงิ ระบบฉีดน ้ำ ระบบน ้ำส ำรอง ตำมมำตรฐำนก ำหนด (เชน่ มถีงัดบัเพลงิ 1 ถง้ ทุก 200 ตำรำงเมตร 
หรอืหำ่งกนัไมเ่กนิ 20 เมตร อำคำรสงูตอ้งมรีะบบเครือ่งยนตด์บัเพลงิ ระบบอดัอำกำศ เป็นตน้) และ
อปุกรณ์ผจญเพลงิอยำ่งเพยีงพอ เหมำะสมกบัพืน้ที ่ 

• ท ำกำรฝึกซอ้มกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
o บุคลำกรทกุคนควรเขำ้รว่มในกำรฝึกซอ้มแผนอคัคภียัและกำรเคลื่อนยำ้ยรว่มกบัหน่วยงำน

ภำยนอกทีม่หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งน้อยปีละครัง้ 
o ควรมกีำรฝึกซอ้มในชว่งเวลำต่ำงๆ 

• ผูร้บัผดิชอบจดัใหม้กีำรประเมนิผลต่อไปนี้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
o ควำมพรอ้มใชข้องเครือ่งมอือุปกรณ์ต่ำงๆ 
o ประสทิธผิลของกำรฝึกอบรมเพือ่รองรบัอคัคภียั 
o ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัขิองบุคลำกรในระหวำ่งกำรฝึกซอ้ม ในกำรแจง้เหตุ กำรเคลื่อนยำ้ย

ผูป่้วย กำรใชอ้ปุกรณ์ดบัเพลงิ รวมทัง้ปัญหำอปุสรรคอืน่ๆ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิควำมพรอ้มใชข้องเครื่องมอือปุกรณ์ ประสทิธผิลของกำรฝึกอบรม ควำมรูค้วำมสำมำรถของ

บุคลำกรและปัญหำอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรฝึกซอ้มกำรป้องกนัระงบัอคัคภียั  

(3) องคก์รตรวจสอบ ทดสอบ บ ำรงุรกัษำระบบและเครือ่งมอืต่ำงๆ ในกำรป้องกนัและควบคมุอคัคภียั อยำ่ง
สม ่ำเสมอ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• มกีำรวำงแผนและก ำหนดผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบและเครือ่งมอืในกำรป้องกนัและควบคมุ

อคัคภียั ไดแ้ก ่เครือ่งตรวจจบัควนั เครือ่งแจง้สญัญำณไฟไหม ้ระบบดบัเพลงิ (ทอ่น ้ำ สำรเคมดีบัเพลงิ 
ระบบฉีดน ้ำ) เครือ่งยนตด์บัเพลงิ อปุกรณ์ผจญเพลงิ 

• มกีำรตรวจสอบตำมแผนและระยะเวลำทีก่ ำหนด มปีรบัปรงุระบบและเครื่องมอืในกำรป้องกนัและควบคมุให้
มคีวำมพรอ้มใช ้

• มกีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบใหท้มีผูร้บัผดิชอบทรำบตำมระยะเวลำทีท่ ำกำรตรวจสอบ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตรวจสอบเครือ่งมอืและอุปกรณ์ และกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรงุ 
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SPA II - 3.2 เครื่องมือและระบบสำธำรณูปโภค (ENV.2) 

องคก์รสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำมีเคร่ืองมือท่ีจ ำเป็น พรอ้มใช้งำนท ำหน้ำท่ีได้เป็นปกติ  และมีระบบ
สำธำรณูปโภคท่ีจ ำเป็น พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ. 

ก. เครือ่งมอื 

(1) องคก์รจดัท ำแผนบรหิำรเครือ่งมอืเพื่อกำรใชง้ำนทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั และเชือ่ถอืได ้พรอ้มทัง้น ำไปปฏบิตั ิซึง่แผน
ประกอบดว้ย: 
- กระบวนกำรคดัเลอืกและจดัหำเครือ่งมอื; 
- กำรจดัท ำบญัชรีำยกำรเครือ่งมอืทีค่รอบคลุมอยูใ่นแผน; 
- กำรทดสอบสมรรถนะและควำมปลอดภยัของเครือ่งมอืกอ่นใชง้ำนครัง้แรก; 
- กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรงุรกัษำเครือ่งมอื อยำ่งเหมำะสมตำมชว่งเวลำทีก่ ำหนด; 
- กำรใหค้วำมรูแ้กผู่ใ้ช;้ 
- กำรฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีใ่นกำรใชเ้ครื่องมอืไดอ้ยำ่งปลอดภยั; 
- แนวปฏบิตัฉุิกเฉินเมือ่เครือ่งมอืไม่สำมำรถใชง้ำนได.้ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหม้บีคุคลหรอืทมีรบัผดิชอบกำรบรหิำรเครือ่งมอืในภำพรวมของโรงพยำบำล  มี

กำรจดัท ำแผนบรหิำรเครือ่งมอืเพือ่กำรใชง้ำนทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั เชือ่ถอืได ้ประกอบดว้ย 
o กระบวนกำรวำงแผนควำมตอ้งกำรเครือ่งมอื ก ำหนดระดบัของเครือ่งมอืและวสัดุอปุกรณ์ขัน้ต ่ำที่

จะตอ้งมอียูใ่นหน่วยงำน (ครอบคลุมเครือ่งมอืในกำรชว่ยชวีติ และเครือ่งมอืตำมขดีควำมสำมำรถ
หรอืตำมควำมเชีย่วชำญของโรงพยำบำล) 

o กำรคดัเลอืกและจดัหำเครือ่งมอื โดยกำรมสีว่นรว่มของผูใ้ช ้รวมทัง้แนวทำงกำรทดสอบสมรรถนะ
และควำมปลอดภยัของเครือ่งมอืกอ่นใชง้ำนครัง้แรก 

o แนวทำงกำรจดัท ำบญัชรีำยกำรเครือ่งมอื (inventory of equipment) เพือ่ใชใ้นกำรบรหิำรจดักำร
เครือ่งมอืตำมแผน ซึง่อำจจะ 

▪ ครอบคลุมเครือ่งมอืทกุชิน้, หรอื 
▪ เลอืกท ำส ำหรบัเครือ่งมอืทีม่คีวำมเสีย่งสงูตำมเกณฑท์ีโ่รงพยำบำลก ำหนด เชน่ เครือ่งมอื

ทีม่ผีลต่อควำมถูกตอ้งหรอืควำมปลอดภยัในกำรดแูลผูป่้วย, โอกำสเกดิควำมเสีย่งทำง
กำยภำพระหว่ำงใชง้ำน, ประวตัอิบุตักิำรณ์เกีย่วกบัเครือ่งมอื 

o ก ำหนดกลยทุธส์ ำหรบักำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรงุรกัษำเครือ่งมอืทีอ่ยูใ่นบญัชรีำยกำร 
เพือ่ใหม้ัน่ใจในกำรใชง้ำนทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั และเชือ่ถอืได ้ซึง่อำจใชก้ลยทุธแ์ตกต่ำงกนัส ำหรบั
เครือ่งมอืแต่ละประเภทต่อไปนี้ 
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▪ predictive maintenance (กำรบ ำรงุรกัษำเชงิพยำกรณ์) เป็นกำรวำงแผนบ ำรงุรกัษำ
เครือ่งมอืโดยคำดคะเนอตัรำกำรเสือ่มของเครื่องมอืจำกกำรวดัทีน่่ำเชือ่ถอื มกีำรวดัคำ่ 
ตวัเลขและมกีำรเปรยีบเทยีบขอ้มลูตวัเลข เพือ่ประมำณชว่งเวลำและต ำแหน่งกำรช ำรดุที่
อำจเกดิขึน้ 

▪ interval-based inspection หรอื preventive maintenance (กำรบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั) 
คอืกำรตรวจสอบและบ ำรงุรกัษำตำมชว่งเวลำทีก่ ำหนดไว ้

▪ corrective maintenance (กำรบ ำรงุรกัษำเชงิแกไ้ขปรบัปรงุ) คอื กำรด ำเนินกำรเพือ่กำร
ดดัแปลง ปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืเพือ่ขจดัเหตุขดัขอ้งเรือ้รงัใหห้มดไปโดยสิน้เชงิ ลดควำม
เสยีหำยจำกกำรเสือ่มสภำพและคำ่ใชจ้่ำยของกำรบ ำรงุรกัษำลง  ควรประเมนิเหตุกำรณ์ที่
ตอ้งมกีำรบ ำรงุรกัษำในลกัษณะนี้และพจิำรณำทำงเลอืกอื่น 

▪ metered maintenance (กำรบ ำรงุรกัษำตำมระยะเวลำหรอืจ ำนวนครัง้ของกำรใชง้ำน) 
เครือ่งมอืทีต่อ้งใชก้ำรบ ำรงุรกัษำลกัษณะนี้ เชน่ CT scanner 

o ก ำหนดชว่งเวลำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรงุรกัษำเครือ่งมอื ซึง่อำจใช้
ขอ้มลูค ำแนะน ำของผูผ้ลติ ระดบัควำมเสีย่ง และประสบกำรณ์ของโรงพยำบำล 

o เครือ่งมอืทีต่อ้งมกีำรสอบเทยีบ และก ำหนดระยะเวลำกำรสอบเทยีบทีเ่หมำะสม 
o กำรใหค้วำมรูแ้กผู่ใ้ช ้โดยเฉพำะผูใ้ชง้ำนเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัมำใหม ่เครือ่งมอืทีม่คีวำมซบัซอ้นในกำร

ใชง้ำน เกดิอบุตักิำรณ์จำกกำรใชง้ำน หรอืเมือ่ผูใ้ชไ้มไ่ดใ้ชง้ำนเครือ่งมอืนัน้อยำ่สม ่ำเสมอ 
o ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิมือ่ไดร้บัแจง้เตอืนอนัตรำยเกีย่วกบักำรใชเ้ครือ่งมอื ระบบรำยงำน

อบุตักิำรณ์รนุแรงทีอ่ำจเป็นผลจำกเครือ่งมอื 
o แนวทำงปฏบิตัเิมือ่มเีหตุฉุกเฉินเกีย่วกบัเครือ่งมอื 

▪ แนวทำงปฏบิตัเิมือ่เครือ่งมอืไมส่ำมำรถใชก้ำรได ้
▪ กำรแกไ้ขปัญหำทำงคลนิิกเมือ่เครือ่งมอืแพทยไ์มส่ำมำรถใชก้ำรได ้
▪ กำรมเีครือ่งมอืส ำรอง 
▪ กำรด ำเนินกำรเพือ่ใหม้กีำรซอ่มเครือ่งมอื 

• ผูร้บัผดิชอบน ำแผนไปสูก่ำรปฏบิตั ิและมรีะบบตดิตำมประเมนิผล 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของเครือ่งมอืในหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะหน่วยงำนทีต่อ้งใหบ้รกิำรผูป่้วย

ในภำวะวกิฤต ิเชน่ ER LR OR ICU หน่วยไตเทยีม เป็นตน้ และแผนกำรจดัหำเครือ่งมอืตำมควำมตอ้งกำร
ของโรงพยำบำล 

• เครือ่งมอืทีม่กีำรจดัระบบส ำรอง ผลกำรด ำเนินกำรทีผ่ำ่นมำ 
• คำ่ใชจ้่ำยในกำรบ ำรงุรกัษำเครือ่งมอื (จ ำแนกตำมกลยทุธก์ำรบ ำรงุรกัษำ ถำ้เป็นไปได)้ กำรแปลควำมหมำย

ของขอ้มลูและกำรใชป้ระโยชน์ในกำรวำงแผน/ปรบัปรงุกำรบรหิำรจดักำรเครือ่งมอื 
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• อบุตักิำรณ์เกีย่วกบัเครือ่งมอื กำรตอบสนอง ผลกระทบ และกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
 
(2) มเีครือ่งมอืแพทยท์ีจ่ ำเป็น พรอ้มใช ้เพื่อใหก้ำรดแูลผูป่้วยอยำ่งปลอดภยั. เครือ่งมอืทีซ่บัซอ้นตอ้งใชโ้ดยผูท้ีผ่ำ่น

กำรฝึกฝนจนเกดิควำมช ำนำญ และองคก์รใหก้ำรอนุญำตในกำรใชเ้ครือ่งมอืชิน้นัน้. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• หวัหน้ำหน่วยงำนแต่ละหน่วยรว่มกบัทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

o ประเภทของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบควำมพรอ้มเป็นประจ ำในแตล่ะหน่วยงำน 
o ประเดน็ส ำคญัและวธิกีำรตรวจสอบควำมพรอ้มทีเ่หมำะสมตำมประเภทของเครือ่งมอื 
o เครือ่งมอืซบัซอ้นทีต่อ้งใชโ้ดยผูผ้ำ่นกำรฝึกฝน 

• หน่วยงำนมกีำรตรวจสอบเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มใชต้ำมระยะเวลำทีก่ ำหนด ลกัษณะควำมพรอ้มใชท้ี่
ตอ้งกำรและบนัทกึผลกำรตรวจสอบทกุครัง้ 

• ผูร้บัผดิชอบระบบบรหิำรเครือ่งมอืก ำหนดมำตรกำรเพือ่ควำมมัน่ใจในกำรมเีครือ่งมอืทีจ่ ำเป็นพรอ้มใช ้เชน่ 
o กำรจดัระบบรวมศนูยเ์ครือ่งมอืทีม่คีวำมจ ำเป็นตำมควำมเหมำะสม 
o กำรจดัโซนนิ่งของหน่วยงำนในกำรใชเ้ครือ่งมอืบำงประเภท 
o กำรมเีครือ่งมอืส ำรองทีส่ว่นกลำง 

• ผูร้บัผดิชอบระบบบรหิำรเครือ่งมอืจดัตดิตำมขอ้มลูทีส่ะทอ้นถงึควำมพรอ้มใชข้องเครื่องมอื ผลกระทบจำก
เครือ่งมอืไมพ่รอ้มใช ้และด ำเนินกำรปรบัปรงุแกไ้ข 

• ผูร้บัผดิชอบระบบบรหิำรเครือ่งมอืหรอืหวัหน้ำหน่วยงำน ก ำหนดระบบเพือ่รองรบักำรใชเ้ครือ่งมอืทีซ่บัซอ้น 
o กำรฝึกอบรมทีจ่ ำเป็น 
o กำรอนุญำตใหใ้ชเ้ครือ่งมอื 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• มำตรกำรเพือ่ควำมมัน่ใจในกำรมเีครือ่งมอืทีจ่ ำเป็นพรอ้มใช ้และกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(3) องคก์รตดิตำมและรวบรวมขอ้มลูของระบบบรหิำรเครือ่งมอื และใชเ้พือ่กำรวำงแผนปรบัปรงุหรอืจดัหำทดแทน

ในระยะยำว. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูร้บัผดิชอบระบบบรหิำรเครือ่งมอืตดิตำมและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอื เชน่  

o ควำมตอ้งกำรเครือ่งมอืเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนเครือ่งมอืทีม่อียู่ 
o ขอ้มลูแสดงถงึควำมไมพ่รอ้มใชง้ำน ควำมไมเ่พยีงพอ กำรช ำรดุขณะใชง้ำน  
o ระยะเวลำทีเ่ครือ่งมอืไมส่ำมำรถใชก้ำรได ้และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซ่อมในแต่ละครัง้ 
o คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดในกำรบ ำรงุรกัษำเครือ่งมอื 
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o กำรวเิครำะหค์วำมคุม้คำ่หรอืไมคุ่ม้คำ่ในกำรยงัคงใชเ้ครือ่งมอืบำงรำยกำร 
• ผูร้บัผดิขอบระบบบรหิำรเครือ่งมอืน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำวำงแผน 

o ปรบัปรงุระบบบรหิำรเครือ่งมอื 
o จดัหำเครือ่งมอืทดแทนในระยะยำว  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิำรเครือ่งมอืทีส่ ำคญั 
• กำรปรบัปรงุระบบบรหิำรเครือ่งมอื และแผนกำรจดัหำเครือ่งมอืในระยะยำว 
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ข. ระบบสำธำรณูปโภค 

(1) องคก์รจดัท ำแผนบรหิำรระบบสำธำรณูปโภคเพือ่กำรใชง้ำนทีไ่ด้ผล ปลอดภยั และเชือ่ถอืได ้พรอ้มทัง้น ำไป
ปฏบิตั ิซึง่แผนนี้ประกอบดว้ย: 
- กำรจดัท ำบญัชรีำยกำรองคป์ระกอบของระบบสำธำรณูปโภค; 
- แผนผงัต ำแหน่งทีต่ัง้ต่ำงๆ ของระบบสำธำรณูปโภค; 
- กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรงุรกัษำ อยำ่งเหมำะสมตำมเวลำทีก่ ำหนด; 
- แนวปฏบิตัฉุิกเฉินเมือ่ระบบสำธำรณูปโภคไมส่ำมำรถใชง้ำนได;้ 
- กำรลดปรมิำณเชือ้โรคใน cooling tower และระบบน ้ำ; 
- ประสทิธภิำพของระบบระบำยอำกำศเพือ่ควบคมุกำรปนเป้ือนในอำกำศ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหม้บีคุคลหรอืทมีรบัผดิชอบกำรบรหิำรระบบสำธำรณูปโภคของโรงพยำบำล   
• ผูร้บัผดิชอบบรหิำรระบบ วเิครำะหข์อ้มลูควำมตอ้งกำรใชส้ำธำรณูปโภคในภำพรวมของโรงพยำบำล ทัง้

ประเภทและปรมิำณ เชน่ ระบบไฟฟ้ำ ระบบน ้ำประปำ ระบบระบำยอำกำศและปรบัอำกำศ ระบบแก๊สทำง
กำรแพทยแ์ละสญุญำกำศ ระบบขนสง่วสัดุอปุกรณ์ ระบบไอน ้ำ ระบบตดิต่อสือ่สำร ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลู
ขำ่วสำร 

• ผูร้บัผดิชอบบรหิำรระบบ จดัท ำแผนบรหิำรระบบสำธำรณูปโภคเพือ่กำรใชง้ำนทีไ่ดผ้ล ปลอดภยั เชือ่ถอืได ้
ประกอบดว้ย 
o กำรจดัท ำบญัชรีำยกำรองคป์ระกอบของระบบสำธำรณูปโภคทีม่อียู ่และทีต่อ้งกำรจดัหำเพิม่เติม 
o จดัท ำแผนผงัทีต่ัง้ รำยละเอยีดของระบบสำธำรณูปโภคทัง้หมดภำยในโรงพยำบำล  
o แนวทำงปฏบิตัฉุิกเฉินเมือ่ระบบสำธำรณูปโภคมปัีญหำ 

▪ แนวทำงปฏบิตัเิมือ่ระบบสำธำรณูปโภคขดัขอ้ง 
▪ กำรเตรยีมควำมพรอ้มของแหล่งส ำรองต่ำงๆ และกำรทดสอบควำมพรอ้มใชข้องแหล่ง

ส ำรองดงักล่ำว 
o แนวทำงในกำรตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบ ำรงุรกัษำตำมระยะเวลำทีเ่หมำะสม 
o แนวทำงกำรป้องกนักำรปนป้ือนในระบบสำธำรณูปโภค 

▪ กำรลดปรมิำณเชือ้โรคใน cooling tower และระบบน ้ำ 
▪ กำรระบำยอำกำศเพือ่ควบคมุกำรปนเป้ือนในอำกำศ (เชือ้โรค แกส็ ควนั ฝุ่น) 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรวเิครำะหแ์ละผลกำรตรวจสอบ แนวทำงกำรจดักำร และผลทีเ่กดิขึน้หลงัจำกด ำเนนิกำรแกไ้ขปัญหำ 
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(2) องคก์รจดัใหม้รีะบบไฟฟ้ำส ำรองและระบบส ำรองส ำหรบัแก๊สทีใ่ชท้ำงกำรแพทยใ์หแ้ก่จุดบรกิำรทีจ่ ำเป็นทัง้หมด 
โดยมกีำรบ ำรงุรกัษำ ทดสอบ และตรวจสอบทีเ่หมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัไฟฟ้ำส ำรองในจุดบรกิำรทีจ่ ำเป็น ไดแ้ก ่ระบบเตอืนภยั, ไฟทำงออก, ป้ำยบอกทำงออก, ระบบสือ่สำร

ฉุกเฉิน, ทีเ่กบ็เลอืด กระดกู และเนื้อเยือ่, หอ้งฉุกเฉิน, ลฟิท ์(มอียำ่งน้อย 1 ตวัส ำหรบัผูป่้วยทีไ่มส่ำมำรถ
เดนิได)้, เครือ่งอดัอำกำศทำงกำรแพทย,์ ระบบสญุญำกำศ, จุดทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืชว่ยชวีติ,หอ้งอบุตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน,หอ้งผำ่ตดั, หอ้งพกัฟ้ืน, หอ้งคลอด, หน่วยทำรกแรกเกดิ,หอ้งผูป่้วยหนกั,หอผูป่้วย 

• จดัระบบส ำรองส ำหรบัแก๊สทีใ่ชใ้นทำงกำรแพทยส์ ำหรบัจดุบรกิำรทีจ่ ำเป็น เชน่ หอ้งอบุตัเิหตุและฉุกเฉิน,
หอ้งผำ่ตดั, หอ้งพกัฟ้ืน, หอ้งคลอด, หน่วยทำรกแรกเกดิ,หอ้งผูป่้วยหนกั 

• มกีำรตรวจสอบ ทดสอบ บ ำรงุรกัษำอยำ่งต่อเนื่องตำมแผนและระยะเวลำทีก่ ำหนด  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• หน่วยงำนทีต่อ้งมรีะบบไฟส ำรอง ระยะเวลำทีร่ะบบไฟจะส ำรองได ้อบุตักิำรณ์/ปัญหำ/ขอ้ขดัขอ้งทีเ่คย

เกดิขึน้ และกำรแกไ้ขป้องกนั 
 
 (3) องคก์รตดิตำมและรวมรวบขอ้มลูเกีย่วกบัระบบสำธำรณูปโภค และใชว้ำงแผนปรบัปรงุหรอืสรำ้งทดแทน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัอบุตักิำรณ์ควำมไมเ่พยีงพอ ควำมไมพ่รอ้มใช ้กำรช ำรดุในขณะใชง้ำน ปรมิำณกำร  

Downtime ของระบบ ผลกำรทดสอบ ผลกำรบ ำรงุรกัษำ คำ่ใชจ้่ำยในกำรซ่อม กำรบ ำรงุรกัษำ 
• วเิครำะหข์อ้มลูและใชป้ระกอบในกำรพฒันำระบบสำธำรณูปโภค  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรรวบรวมขอ้มลู/ปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งของระบบสำธำรณูปโภคทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลำทีผ่ำ่นมำ และแผนกำร

พฒันำและปรบัปรงุระบบสำธำรณูปโภค 
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SPA II - 3.3 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสขุภำพและกำรพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม (ENV.3) 

องคก์รแสดงควำมมุ่งมัน่ในกำรท่ีจะท ำให้โรงพยำบำลเป็นสถำนท่ีท่ีปลอดภยัและเอ้ือต่อสขุภำพ เอ้ือต่อ
กิจกรรมสร้ำงเสริมสขุภำพ และพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม. 

ก. กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ 

(1) องคก์รจดัใหม้สีภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อกำรมสีขุภำพทีด่ ีทัง้ดำ้นรำ่งกำย จติใจ สงัคม และจติวญิญำณ ส ำหรบั
ผูป่้วย ครอบครวั และบุคลำกร. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบเรือ่งสิง่แวดลอ้มและกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ รว่มกนัจดัเวทรีบัฟังขอ้คดิเหน็และควำม

ตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ปรบัปรงุสภำพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อกำรมสีขุภำพทีด่ที ัง้ดำ้นรำ่งกำย จติใจ 
สงัคม และจติวญิญำณ  

• ประเดน็ทีค่วรพจิำรณำไดแ้ก่ ควำมสะดวกสบำย อณุหภมูแิละกำรระบำยอำกำศ แสง เสยีง ภำพ ควำมเป็น
ธรรมชำต ิกำรจดัสถำนทีท่ีใ่หค้วำมรูส้กึเป็นกนัเอง อบอุน่ สำมำรถมปีฏสิมัพนัธก์นัไดส้ะดวก 

• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบวำงแผนกำรพฒันำและด ำเนินกำรพฒันำตำมแผน 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ในชว่ง 1-2 ปีทีผ่ำ่นมำ 

 
 (2) องคก์รจดัใหม้สีถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทกัษะส ำหรบับุคลำกร ผูป่้วย ผูร้บับรกิำรอืน่ๆ 

และประชำชนทัว่ไป. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบประเมนิสือ่กำรเรยีนรูท้ีม่อียูต่ำมจุดต่ำงๆ ว่ำมเีป้ำหมำยกำรเรยีนรูท้ีช่ดัเจนหรอืไม ่และ

สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดงักลำ่วไดเ้พยีงใด 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบวำงแผนปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรเรยีนรู ้โดยพจิำรณำประเดน็ต่อไปนี้ 

o โอกำสสรำ้งกำรเรยีนรูใ้นแต่ละจุด 
o เนื้อหำกำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ 
o กลุ่มเป้ำหมำยทีจ่ะไดป้ระโยชน์ 
o ขอ้คดิเหน็และควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบสง่เสรมิใหม้กีำรน ำขอ้มลูขำ้งต้นมำสรำ้งนวตกรรมในกำรจดัสถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มเพื่อ
กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทกัษะ 

• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบรบัฟังหรอืประเมนิผลซ ำ้อกีครัง้ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยไดร้บัประโยชน์เพยีงใด 
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ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ตวัอยำ่งกำรจดัสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทกัษะ 

 (3) องคก์รสง่เสรมิกำรเขำ้ถงึ กำรบรโิภคอำหำร/ผลติภณัฑส์รำ้งเสรมิสขุภำพทีเ่หมำะสมกบับุคคล.   

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดักจิกรรมกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรบรโิภคอำหำร ผลติภณัฑส์รำ้งเสรมิสขุภำพโดยเจำ้หน้ำทีห่รอืผูผ้ลติ

หรอืผูร้บับรกิำร 
• จดัรำ้นอำหำร รำ้นคำ้ภำยในโรงพยำบำลใหถ้กูตำมหลกัสขุำภบิำลอำหำร 
• จดัใหม้รีำ้นคำ้หรอืจดัใหม้กีำรน ำเสนอ/จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ง่เสรมิสขุภำพภำยในโรงพยำบำล รำ้นคำ้ภำยใน

โรงพยำบำลไมจ่ ำหน่ำยบุหรี ่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ตวัอยำ่งอำหำร/ผลติภณัฑส์รำ้งเสรมิสขุภำพทีโ่รงพยำบำลน ำมำสง่เสรมิใหผู้ป่้วย ญำต ิและเจำ้หน้ำที ่และ

ผลกำรด ำเนินกำรทีผ่ำ่นมำ 

 (4) องคก์รสง่เสรมิใหม้กีำรใชว้สัดุครภุณัฑท์ีไ่มม่อีนัตรำยต่อสุขภำพ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูก ำหนดนโยบำยกำรใชว้สัดุครภุณัฑท์ีไ่มม่อีนัตรำยต่อสขุภำพ 
• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งส ำรวจและจดัท ำรำยกำรวสัดุครภุณัฑท์ีไ่มม่อีนัตรำยต่อสุขภำพทีค่วรไดร้บักำรสง่เสรมิให้

มกีำรใช ้และรำยกำรวสัดุครภุณัฑท์ีค่วรลดกำรใชห้รอืหำ้มใชใ้นโรงพยำบำล 
• สรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจแกเ่จำ้หน้ำทีแ่ละสือ่สำรใหผู้ร้บับรกิำร/ผูป่้วยไดร้บัทรำบนโยบำย บญัชรีำยกำร 

และเหตุผล และอำจมกีำรจดักจิกรรมรณรงคต์ำมควำมเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ประเภทของวสัดุครภุณัฑท์ีล่ด/หำ้มใชใ้นโรงพยำบำล และผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักล่ำว 
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ข. กำรพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

 (1) มรีะบบบ ำบดัน ้ำเสยีทีม่ปีระสทิธภิำพ: 
- มศีกัยภำพในกำรบ ำบดัเหมำะสมกบัปรมิำณน ้ำทิง้ของโรงพยำบำล; 
- มกีำรดแูลรกัษำระบบโดยผูท้ีไ่ดร้บักำรฝึกอบรม; 
- มกีำรตรวจคณุภำพของน ้ำทีผ่ำ่นกำรบ ำบดัตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง; 
- น ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบดัในชว่งเวลำทีร่ะบบรบัภำระมำกทีส่ดุมคีำ่มำตรฐำนตำมทีห่น่วยรำชกำรก ำหนด. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ศกึษำระบบบ ำบดัน ้ำเสยีของโรงพยำบำล (ประเภทของกำรบ ำบดั ศกัยภำพในกำรบ ำบดั ปรมิำณน ้ำเขำ้

มำกทีส่ดุ/น ้ำออกมำกทีส่กุในแต่ละวนั กำรดแูลบ ำรงุรกัษำ กำรตรวจคณุภำพน ้ำทีผ่ำ่นกำรบ ำบดั) 
• ก ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรดแูลระบบบ ำบดัน ้ำเสยีตลอด 24 ชัว่โมง 
• ผูร้บัผดิชอบตอ้งไดร้บักำรอบรมในกำรดแูลระบบบ ำบดัน ้ำเสยี และตอ้งไดร้บักำรทบทวนควำมรูค้วำมเขำ้ใจ

ในกำรดแูลระบบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
• ก ำหนดแผนกำรดแูล บ ำรงุรกัษำระบบ กำรตรวจคณุภำพน ้ำทีผ่ำ่นกำรบ ำบดัทัง้กำรตรวจโดยเจำ้หน้ำที่

ผูด้แูลระบบ (ประจ ำวนั ประจ ำสปัดำห)์ และกำรตรวจโดยหน่วยงำนภำยนอกตำมกฎหมำย/มำตรฐำนของ
หน่วยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งน้อยปีละ 3 ครัง้ 

• ก ำกบัใหม้กีำรด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงต่อเนื่องและบนัทกึผลกำรตรวจสอบ เพือ่ใชใ้นกำรตดิตำม วเิครำะห ์
และแกไ้ขปัญหำทีอ่ำจจะท ำใหร้ะบบบ ำบดัน ้ำเสยีไมม่ปีระสทิธภิำพ  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ประเภทและศกัยภำพของระบบบ ำบดัน ้ำเสยี ปรมิำณน ้ำเสยีสงูสดุในแต่ละวนั 
• ผูด้แูลระบบและควำมรูค้วำมสำมำรถ 
• ปัญหำและกำรด ำเนินกำรแกไ้ขระบบบ ำบดัน ้ำเสยีใหม้ปีระสทิธภิำพ  
• กำรตรวจสอบคณุภำพน ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบดั และผลกำรตรวจคณุภำพน ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบดัจำกหน่วยงำน

ภำยนอก 3 ครัง้สดุทำ้ย ตำมมำตรฐำนตำมทีห่น่วยงำนรำชกำรก ำหนด 
 
(2) องคก์รจดักำรเพือ่ลดปรมิำณของเสยีโดยจดัใหม้รีะบบกำรน ำมำใชซ้ ้ำ (reuse) กำรลดปรมิำณกำรใช ้(reduction) 

กำรแปรรปู (recycle) และลดกำรใชว้สัดุทีท่ ำลำยสิง่แวดลอ้ม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• วเิครำะหป์รมิำณของเสยีทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำรของโรงพยำบำลโดยรวม ก ำหนดแนวทำงกำรลดกำรใช้

วสัดุทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิของเสยี  
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• ทบทวนและก ำหนดวธิกีำรใชว้สัดุ ครภุณัฑใ์หคุ้ม้คำ่กอ่นทิง้ เชน่ กำรใชก้ระดำษรไีซเคลิ กำรน ำน ้ำทีผ่ำ่น
กำรบ ำบดัและมคีณุภำพน ้ำทิง้ตำมมำตรฐำนมำใชใ้หม ่

• ก ำหนดขอ้หำ้ม/ลดกำรใชว้สัดทุีท่ ำลำยสิง่แวดลอ้ม เชน่ กลอ่งโฟม โฟม ถุงพลำสตกิ กำรใชน้ ้ำยำ สำรเคม ี
เป็นตน้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ของเสยีและของใช/้วสัดุวสัดุทีท่ ำลำยสิง่แวดลอ้มทีอ่งคก์รตอ้งกำรลดปรมิำณใช ้และผลกำรด ำเนนิกำรที่

ผำ่นมำ และแผนกำรด ำเนนิกำรในอนำคต 
 
(3) มรีะบบและวธิกีำรก ำจดัขยะทีถ่กูสขุลกัษณะ:  

- มภีำชนะรองรบัขยะทีเ่หมำะสม และเพยีงพอ; 
- มกีระบวนกำรแยกรบั/ขนยำ้ย/จดัทีพ่กั ส ำหรบั ขยะทัว่ไป/ขยะตดิเชือ้/ขยะอนัตรำย ทีร่ดักมุ; 
- มกีำรฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งกำรเคลื่อนยำ้ยและก ำจดัของเสยีอยำ่งถกูวธิ;ี 
- มกีระบวนกำรในกำรก ำจดัขยะตดิเชือ้และขยะอนัตรำยอยำ่งเหมำะสม; 
- มกีำรตรวจสอบกำรก ำจดัขยะตดิเชือ้ของผูร้บัชว่ง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ก ำหนดภำชนะรองรบัขยะทีเ่หมำะสมกบัประเภทขยะ (ประเภท ส ีขนำด) และจ ำนวนใหเ้พยีงพอกบัปรมิำณ

ขยะ 
• ก ำหนดผูร้บัผดิชอบในกำรดแูลกำรจดักำรขยะในภำพรวมของโรงพยำบำล ฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใน

เรือ่งกำรเคลื่อนยำ้ยและก ำจดัของเสยีอยำ่งถูกวธิ ี
• ก ำหนดแนวทำงในกำรจดัเกบ็ ระยะเวลำ กำรขนยำ้ยขยะ อุปกรณ์ในกำรขนยำ้ย เสน้ทำงกำรขนยำ้ยจำก

หน่วยงำนและผูร้บัผดิชอบในกำรขนยำ้ย  
• จดัท ำสถำนทีพ่กัขยะทกุประเภทเพือ่รอกำรก ำจดัใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน ลดโอกำสในกำรปนเป้ือน ป้องกนั

สตัว ์แมลง ลำ้งท ำควำมสะอำดได ้น ้ำลำ้งลงสูร่ะบบบ ำบดัน ้ำเสยี 
• ก ำจดัขยะใหห้มำะสมกบัประเภทของขยะ เป็นไปตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
• กำรจำ้งก ำจดัขยะ ท ำกำรคดัลอืกผูท้ีไ่ดร้บัอนุญำตใหเ้ป็นผูก้ ำจดัขยะ ตดิตำมดกูระบวนกำรขนยำ้ย อปุกรณ์

ในกำรขนยำ้ย กำรป้องกนัตนเองของผูข้นยำ้ย วธิกีำรก ำจดัขยะ รวมทัง้ผลกำรตรวจประสทิธภิำพเตำเผำ
ของผูร้บัจำ้ง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจดักำรขยะ ปัญหำขอ้ขดัขอ้ง และสิง่ทีม่กีำรพฒันำปรบัปรงุเพือ่ให้

เป็นไปตำมแนวทำงและมำตรฐำนทีก่ ำหนด 
• ผลกำรด ำเนินกำรเพือ่ลดปรมิำณขยะประเภทต่ำงๆ และผลกำรตรวจสอบผูร้บัเหมำชว่ง  



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  67 

 

(4) องคก์รรว่มมอืกบัชมุชนและองคก์รอืน่ๆ ด ำเนินกำรพทิกัษ์ปกป้องและปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม, รวมทัง้มกีำรประเมนิ
และฟังเสยีงสะทอ้นในกำรก ำจดัของเสยีของโรงพยำบำลทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• รว่มกบัหน่วยงำน/องคก์รบรหิำรสว่นทอ้งถิน่/ชมุชน วเิครำะหปั์ญหำเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม(เชน่ ขยะ น ้ำเสยี 

ฝุ่นละออง) รว่มกนัจดักำรแกไ้ขปัญหำทีเ่กีย่วขอ้ง มกีำรใหค้วำมรู ้กำรดแูลและปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม กำร
ก ำจดัของเสยี 

• จดัระบบและก ำหนดชอ่งทำงในกำรรบัฟังเสยีงสะทอ้นจำกชมุชน ผูร้บัเหมำชว่ง หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรจดักำรของเสยี และน ำเสยีงสะทอ้นมำใชก้ ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำระบบกำรจดักำรของเสยี 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ตวัอยำ่งกำรจดักำรพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นกำรรว่มมอืกบัชมุชนและองคก์รอืน่ๆ 
• ผลกำรรบัฟังเสยีงสะทอ้นจำกชมุชนและหน่วยงำนอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มขององค์กร 

รวมทัง้ผลกำรแกไ้ขปรบัปรงุ 
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SPA II-4 การป้องกนัและควบคุมการตดิเชื้อ 

SPA II - 4.1 ระบบกำรควบคมุและป้องกนักำรติดเช้ือ (IC.1) 

องคก์รจดัให้มีระบบป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือ รวมถึงระบบเฝ้ำระวงัและติดตำม ท่ีเหมำะสมกบับริบท 
ได้รบักำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ และมีกำรประสำนงำนท่ีดี. 

ก. กำรออกแบบระบบ 

(1) มคีณะกรรมกำรทีป่ระกอบดว้ยสหวชิำชพีทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำที ่ออกแบบ/ก ำกบัดแูลระบบป้องกนัและ
ควบคมุกำรตดิเชือ้. คณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำประสงค ์วตัถุประสงค ์กลยทุธ ์มำตรกำร พรอ้มทัง้วำงแผน 
ประสำนงำน ตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตั ิและสรปุผลกำรด ำเนินงำนเพือ่น ำมำปรบัปรงุ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ก ำหนดหรอืทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล (IC) หรอื

ทมีงำนทีท่ ำหน้ำทีด่งักล่ำว ว่ำมผีูแ้ทนของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (แพทยจ์ำกกลุ่มงำนทำงคลนิิกทีส่ ำคญั 
ฝ่ำยกำรพยำบำล หอ้งปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย ์เภสชักรรม ฝ่ำยบรหิำร) และมผีูท้ีม่คีวำมรูด้ำ้นระบำด
วทิยำและดำ้นกำรตดิเชือ้รว่มอยูด่ว้ย 

• ทบทวนกำรท ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร IC ถงึบทบำทหน้ำทีท่ีป่ระสบควำมส ำเรจ็ และบทบำทหน้ำทีท่ีย่งั
ท ำไดน้้อย วำงแผนทีจ่ะท ำหน้ำทีด่งักล่ำวใหเ้ขม้ขน้ขึน้ 
o กำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำร 
o กำรออกแบบระบบ/วำงแผน เพือ่กำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ 
o กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
o กำรตดิตำมประเมนิผล และสรปุผลกำรด ำเนนิงำนเพือ่น ำมำปรบัปรงุ (ควรใหค้วำมส ำคญักบักำร

ท ำหน้ำทีน่ี้ใหม้ำก) 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัวเิครำะหบ์รบิทขององคก์ร (จ ำนวนเตยีง จ ำนวนผูร้บับรกิำร บรกิำรทีม่ ี

ควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ ควำมรนุแรงของผูป่้วย โอกำสรบัผูป่้วยตดิเชือ้จำกสถำนพยำบำลอืน่ กำรติดเชือ้ที่
มโีอกำสแพรก่ระจำยในสถำนพยำบำล) 

• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัจดัท ำหรอืทบทวนเป้ำประสงค ์วตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมำตรกำรใน
เรือ่ง IC ทีเ่หมำะสมกบับรบิทขององคก์ร 
o เป้ำประสงค ์
o วตัถุประสงค ์
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o กลยทุธ ์
o มำตรกำร 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• สรปุเป้ำประสงค ์วตัถุประสงค ์และกลยทุธใ์นเรือ่ง IC 
• บทบำทและกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร IC ทีม่คีวำมส ำคญัในรอบปีทีผ่ำ่นมำ 
• กำรประเมนิผลระบบป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ รวมทัง้กำรปฏบิต้ติำมมำตรกำรต่ำงๆ และกำร

ตอบสนองของคณะกรรมกำร IC 
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(2) มกีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง/โอกำสเกดิกำรตดิเชือ้ทีค่รอบคลุมทกุบรกิำรและทกุพืน้ที ่ทีม่ผีลต่อผูป่้วย เจำ้หน้ำที ่
และผูม้ำเยอืน โดยค ำนึงถงึลกัษณะของงำน ลกัษณะของกลุ่มผูป่้วยและหตัถกำร. กำรวเิครำะหค์วรครอบคลุมถงึ
หน่วยงำนจำ้งเหมำภำยนอก และกำรตดิเชือ้ทีม่คีวำมส ำคญัทำงระบำดวทิยำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัควำมเสีย่ง/โอกำสเกดิกำรตดิเชือ้ทีค่รอบคลุมทกุบรกิำรและทกุพืน้ที ่ทีม่ ี

ผลต่อผูป่้วย เจำ้หน้ำที ่และผูม้ำเยอืนโดยค ำนึงถงึลกัษณะของงำน ลกัษณะของกลุ่มผูป่้วยและหตัถกำร. 
o วเิครำะหข์อ้มลูทำงระบำดวทิยำของกำรตดิเชือ้ (จำกกำรเฝ้ำระวงัทีท่ ำอยู ่และจำกกำรท ำ 

prevalence survey ในโรงพยำบำลขนำดใหญ่)  
o วเิครำะหค์วำมเสีย่งตำมบรบิทขจองโรงพยำบำล เชน่ กำรจำ้งเหมำหน่วยงำนภำยนอก กำร

กอ่สรำ้ง 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัพจิำรณำกำรตดิเชือ้ทีม่คีวำมส ำคญัทำงระบำดวทิยำตำมควำมหมำยของ 

CDC  
o ลกัษณะนิสยัของกำรแพร่กระจำยเชือ้ภำยในสถำนพยำบำลจำกรำยงำนทีม่กีำรตพีมิพแ์ละกำรเกดิ 

clusters ทีม่ผีูป่้วยมำกกว่ำ 2 รำยในพืน้ทีห่รอืชว่งเวลำเดยีวกนั, (เช่น  C.difficile, norovirus, respiratory 
syncytial virus (RSV), influenza, rotavirus, Enterobacter spp; Serratia spp., group A 
streptococcus). กำรเกดิ healthcare-associated invasive disease โดยเชือ้โรคบำงตวั (เช่น group A 
streptococcus post-operatively, in burn units, or in a LTCF; Legionella sp., Aspergillus sp.) เพยีง
รำยเดยีวกถ็อืว่ำเป็น trigger ส ำหรบักำรสบืสวนและยกระดบัมำตรกำรควบคมุเน่ืองจำกควำมเสีย่งของที่
จะมจี ำนวนผูป่้วยและควำมรุนแรงของกำรเจบ็ป่วยเพิม่มำกขึน้จำกกำรตดิเชือ้เหล่ำนี้.  

o เชือ้ทีด่ือ้ต่อยำตำ้นจุลชพีทีใ่ชเ้ป็น first-line therapies (เช่น MRSA, VISA, VRSA, VRE, ESBL 
producing organisms). 

o เชือ้จุลชพีซึง่มแีบบแผนกำรดือ้ยำทีไ่ม่ปกตภิำยในสถำนพยำบำล  
o กำรตดิเชือ้ทีย่ำกจะรกัษำเน่ืองจำกดือ้ต่อยำตำ้นจุลชพีหลำยกลุ่ม (classes) (เช่น Stenotrophomonas 

maltophilia, Acinetobacter spp.). 
o มคีวำมเกีย่วเน่ืองกบัโรคทีรุ่นแรง ม ีmorbidity & mortality สงู (เช่น MRSA & MSSA, group A 

streptococcus) 
o เชือ้โรคทีอุ่บตัใิหมห่รอืกลบัเป็นซ ้ำใหม่ เช่น ไขห้วดันก วณัโรค 

• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัก ำหนดกำรตดิเชือ้ทีจ่ะเป็นจุดเน้นของกำรป้องกนัและควบคมุ เชน่  
o กำรแพรก่ระจำยของกำรตดิเชือ้ในระบบทำงเดนิหำยใจที ่OPD และพืน้ทีท่ีต่ดิเครือ่งปรบัอำกำศ 
o กำรตดิเชือ้แผลฝีเยบ็และ CAUTI ใน รพ.ชมุชน 
o กำรตดิเชือ้ VAP, SSI, CAUTI, CA-BSI, MDR ใน รพ.ขนำดใหญ่  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• กำรตดิเชือ้ทีจ่ะเป็นจดุเน้นของกำรป้องกนัและควบคมุ พรอ้มทัง้ขอ้มูลหรอืเหตุผลสนบัสนุน 
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(3) องคก์รออกแบบระบบป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้บนพืน้ฐำนของควำมรูท้ำงวชิำกำร และกำรปฏบิตัซิึง่เป็นที่
ยอมรบั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัปัญหำกำรตดิเชือ้ส ำคญัขององคก์ร. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัเลอืกสรร scientific evidence (หลกัฐำนวธิกีำรทีไ่ดร้บักำรพสิจูน์วำ่

ไดผ้ลจำกกำรศกึษำอยำ่งเป็นวทิยำศำสตร)์ ที ่update จำกแหล่งทีเ่หมำะสม เชน่ CDC, ชมรมโรคตดิเชือ้
ในโรงพยำบำล 

• น ำขอ้มลูหลกัฐำนดงักล่ำวมำเปรยีบเทยีบกบัแนวทำงปฏบิตังิำนทีใ่ชอ้ยู ่(ถำ้มกีำรจดัท ำไวแ้ลว้)  mบทวน
แนวทำงปฏบิตัใิหท้นัสมยักบั evidence 

• ท ำ gap analysis เพือ่หำชอ่งว่ำงของกำรปฏบิตักิบัมำตรกำรทีไ่ดร้บักำรพสิจูน์แลว้ ก ำหนดเป้ำหมำยและ
แผนกำรปรบัปรงุ 

• จดัท ำแนวทำงปฏบิตังิำนเทำ่ทีจ่ ำเป็น เพือ่เป็นทีใ่ชอ้ำ้งองิ ท ำควำมเขำ้ใจ และธ ำงใหก้ำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้มี
ควำมยัง่ยนื  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ตวัอยำ่ง scientific evidence ทีน่ ำมำใชใ้นกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ 

 
(4) องคก์รก ำหนดนโยบำยและเกณฑป์ฏบิตัใินกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ครอบคลุม

ประเดน็ต่อไปนี้: 
- กำรตดิเชือ้ทีต่ ำแหน่งจ ำเพำะ/เกีย่วกบัอุปกรณ์จ ำเพำะ เชน่ กำรตดิเชือ้แผลผำ่ตดั กำรตดิเชือ้ระบบทำงเดนิ

หำยใจ กำรตดิเชือ้ระบบทำงเดนิปัสสำวะ กำรตดิเชือ้จำกกำรใหส้ำรน ้ำ และกำรตดิเชือ้ในกระแสเลอืด; 
- มำตรกำรเพือ่จดักำรและควบคมุกำรแพรก่ระจำยของเชือ้ดือ้ยำ ; 
- มำตรกำรรบัมอืกบัโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม ่อบุตัซิ ้ำ; 
- กำรดแูลและป้องกนักำรตดิเชือ้ในผูป่้วยทีม่ภีมูติำ้นทำนต ่ำ; 
- กำรป้องกนักำรสมัผสัเลอืดและสำรคดัหลัง่ในระหว่ำงปฏบิตังิำน กำรดแูลบุคลำกรทีส่มัผสัเลอืด สำรคดัหลัง่ 

หรอืโรคตดิต่อ และมมีำตรกำรทีป้่องกนัไมใ่หเ้กดิกำรแพรก่ระจำยของเชือ้ในวงกวำ้ง (ในกรณีเป็นโรคทีร่ะบำด
ไดง้ำ่ย); 

- กำรใหบุ้คลำกรไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคตำมมำตรฐำนทีแ่นะน ำโดยองคก์รวชิำชพี. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนั จดัท ำ/ทบทวน/ปรบัปรงุ นโยบำยและเกณฑป์ฎบิตั ิ(คูม่อืกำร

ปฏบิตังิำน) ในกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ ในประเดน็ต่ำงๆ ตำมขอ้ก ำหนด 
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(5) องคก์รมคีวำมรว่มมอืและกำรประสำนงำนทีด่ใีนกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ภำยในองคก์รทัว่ทัง้องคก์ร 
รว่มกบัพนัธมติร ผูป่้วย และครอบครวั. ระบบป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ประสำนกลมกลนืและเป็นสว่นหนึ่ง
ของโปรแกรมกำรพฒันำคณุภำพและควำมปลอดภยัโดยรวมขององคก์ร. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN รว่มกบัหวัหน้ำหน่วยงำนต่ำงๆ ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ทีส่ ำคญัทีจ่ะต้องมกีำร

ตดิตำมก ำกบัในแต่ละหน่วยงำน 
• หวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งวำงแผนตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีส่ ำคญั และประสำนกบั 

ICN เพือ่ปรบัปรงุในจุดออ่นทีพ่บ 
• ICN รว่มกบัหวัหน้ำหน่วยดแูลผูป่้วย  

o จดัท ำแนวทำงกำรใหค้วำมรูแ้ละเสรมิพลงัผูป่้วยและครอบครวัส ำหรบักำรป้องกนัและควบคมุกำร
ตดิเชือ้ทีบ่ำ้นของผูป่้วย เชน่ กำรป้องกนักำรแพรก่ระจำยเชือ้วณัโรค กำรสวนปัสสำวะดว้ยตนเอง
หรอืกำรคำสำยสวนปัสสำวะอยูท่ีบ่ำ้น กำรป้องกนัแผลกดทบัหรอื aspiration  ในผูป่้วยทีช่ว่ยเหลอื
ตนเองไม่ได ้  

o สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำแนวทำงดงักล่ำวไดร้บักำรปฏบิตั ิ
o ตดิตำมใหค้วำมชว่ยเหลอืผูป่้วยและครอบครวั 

• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกบัผูร้บัผดิชอบระบบงำนพฒันำคณุภำพ/ควำมปลอดภยัของโรงพยำบำล 
รว่มกนัวำงแผนเชือ่มประสำนระบบงำนทัง้สองเขำ้ดว้ยกนั เชน่ 
o กำรก ำหนด Patient Safety Goal ของ รพ. ในเรือ่งกำรตดิเชือ้  
o กำรก ำหนดและ monitor ตวัชีว้ดัของระบบ IC ในระดบัตำ่งๆ และประมวลเป็นตวัชีว้ดัระดบั รพ. 
o กำรสนบัสนุนวธิกีำรท ำ CQI เพือ่ลดอตัรำกำรตดิเชือ้ทีเ่ป็นปัญหำของหอผูป่้วย 
o กำรทบทวนเวชระเบยีนเพือ่วนิิจฉยั adverse event ในผูป่้วยทีส่งสยัว่ำจะมกีำรตดิเชือ้ใน รพ. แต่

ไมส่ำมำรถสรปุไดว้่ำตดิเชือ้ตำมเกณฑข์อง IC  
o กำรเยีย่มส ำรวจภำยใน 
o อืน่ๆ 

• ก ำหนดกรอบเวลำของกำรน ำแผนไปปฏบิตัแิละระบบกำรตดิตำมก ำกบั 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  

• มำตรกำรส ำคญัในหน่วยงำนต่ำงๆ ผลกำรตดิตำมประเมนิกำรปฏบิตัโิดยหวัหน้ำหน่วยงำน และกำร
ปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

• สิง่ทีม่กีำรเชือ่มประสำนระหวำ่งงำน IC และงำนคณุภำพ/ควำมปลอดภยั และผลงำนทีเ่กดิขึน้ 
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(6) กำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ครอบคลุมทกุพืน้ทีบ่รกิำรส ำหรบัผูป่้วย บุคลำกร และผูม้ำเยอืน รวมไปถงึกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้ม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัวเิครำะหค์วำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ในพืน้ทีต่่ำงๆ ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นพืน้ที่

ใหบ้รกิำรผูป่้วยและพืน้ทีป่ฏบิตังิำนของบุคลำกร 
o พืน้ทีใ่นทีน่ี้ครอบคลุมโอกำสต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ เชน่ อำชวีอ

นำมยัของบุคลำกร โอกำสเกดิกำรบำดเจบ็หรอืไดร้บักำรตดิเชือ้จำกกำรปฏบิตังิำน  
• ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ทีเ่หมำะสมในแต่ละพืน้ทีด่งักล่ำว 
• ตดิตำมกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัในพืน้ทีต่่ำงๆ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ในพืน้ทีต่่ำงๆ ทีส่ ำคญั และมำตรกำรป้องกนักำรตดิเชือ้ทีก่ ำหนดขึน้ 
• ผลกำรตรวจตดิตำมกำรปฏบิตั ิ
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(7) ผูน้ ำสนบัสนุนระบบป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้โดยจดัใหม้บีุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ มทีรพัยำกรเพยีงพอ 
และมรีะบบสำรสนเทศทีร่องรบักำรท ำงำน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 

ทรพัยำกร 

• คณะกรรมกำร IC วเิครำะหท์รพัยำกรทีจ่ ำเป็นส ำหรบัระบบ IC เชน่ บุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ, PPE, 
alcohol handrub, antiseptic, ระบบท ำใหป้รำศจำกเชือ้ หอ้งแยกโรค ฯลฯ 

• ICN รว่มกบัสมำชกิในคณะกรรมกำร IC ส ำรวจกำรมหีรอืกำรเขำ้ถงึทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นส ำหรบัระบบ IC 
ของหน่วยงำนต่ำงๆ วำงแผนปรบัปรงุรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง  

• ICN รว่มกบัคณะกรรมกำร IC วำงแผนกำรเตรยีมส ำรองอปุกรณ์และทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นใหพ้รอ้ม (พจิำรณำ
ทัง้จ ำนวน ขนำด) หำกมกีำรระบำดของกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล หรอืกำรระบำดของโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม่ 
หรอืในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอืน่ๆ   

• ควรมกีำรท ำ Fit test/fit check ในบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรสวม mask N95 

ระบบสำรสนเทศ 

• คณะกรรมกำร IC รว่มกบัทมีสำรสนเทศ ส ำรวจและวเิครำะหค์วำมตอ้งกำรใชส้ำรสนเทศของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัระบบ IC เชน่ 
o ขอ้มลูและควำมรูท้ีช่ว่ยใหป้ฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ เชน่ นโยบำย, แนวทำงปฏบิตั,ิ 

scientific evidence และ guideline ต่ำงๆ 
o กำรใชร้ะบบสำรสนเทศเพือ่กำรเฝ้ำระวงัโรคตดิเชือ้ในโรงพยำบำลและกำรรำยงำน 
o กำรเชือ่มโยงฐำนขอ้มลูผูป่้วยเขำ้กบัฐำนขอ้มลูทำงหอ้งปฏบิตัแิละฐำนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
o ขอ้มลูสถำนกำรณ์กำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลทีเ่ป็นปัจจบุนั ทัง้ในภำพรวมและขอ้มลูของสว่นยอ่ย

ต่ำงๆ  (ซึง่จะเอือ้ต่อกำรประมวลผลเป็นตวัชีว้ดัทีผู่ใ้ชต้อ้งกำร) 
• ICN (หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร IC) รว่มกบัทมีสำรสนเทศพฒันำระบบสำรสนเทศเพือ่

ตอบสนองควำมตอ้งกำรขำ้งตน้ 
• ICN (หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร IC) รว่มกบัทมีสำรสนเทศตดิตำมประเมนิกำรตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรและควำมพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศในระบบ IC  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ผลกำรส ำรวจกำรมหีรอืกำรเขำ้ถงึทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
• ระบบสำรสนเทศทีพ่ฒันำขึน้เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชใ้นระบบ IC 
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(8) องคก์รใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้แกบุ่คลำกร แพทย ์ผูป่้วย ครอบครวั และผูด้แูล
ผูป่้วย. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
กำรให้ควำมรู้แก่บคุลำกร 

• คณะกรรมกำร IC ก ำหนด training need ในเรือ่ง IC ส ำหรบับุคลำกรประเภทต่ำงๆ โดยอำศยัปัญหำทีพ่บ
จำกกำรปฏบิตัเิป็นตวัชีน้ ำ และครอบคลุมสิง่ต่อไปนี้ 
o ควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ส ำคญัในจุดต่ำงๆ ทีม่โีอกำสจะเกดิขึน้และเป็นจุดเน้นขององคก์ร รวมทัง้

ขอ้มลูจำกกำรเฝ้ำระวงั 
o นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัใินกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ขององคก์ร 
o บทบำทของบุคลำกรในกำรป้องกนักำรตดิเชือ้ในสว่นทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบ 

• ด ำเนินกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูต้ำม training need 
• ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพของผูร้บัผดิชอบงำนหน่วยงำนกลำงเป็นพเิศษ 
• ประเมนิกำรน ำควำมรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏบิตังิำน และน ำปัญหำทีพ่บมำก ำหนดรปูแบบกำรฝึกอบรม

ใหม ่

กำรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วย ครอบครวั และผู้ดแูล 

• คณะกรรมกำร IC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ขอ้มลูทีค่วรรู ้และแนวทำงกำรใหข้อ้มลูแก่ 
ผูป่้วย ครอบครวั ผูด้แูล และชมุชน ในวธิกีำรลดควำมเสีย่งและป้องกนักำรแพรก่ระจำยเชือ้ในครวัเรอืน/
ชมุชน 
o ผูป่้วยและครอบครวัของผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตดิต่อซึง่สำมำรถแพรก่ระจำยสูส่มำชกิในครวัเรอืน หรอืมี

โอกำสเกดิภำวะแทรกซอ้นจำกโรคตดิเชือ้ได้ 
o ชมุชนทัว่ไป 

• ผูเ้กีย่วขอ้งใหข้อ้มลูตำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้
• ประเมนิประสทิธผิลของกำรใหข้อ้มลู เพือ่น ำมำปรบัปรงุวธิกีำรใหข้อ้มลู 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ควำมเชือ่มโยงระหว่ำงปัญหำทีพ่บจำกกำรปฏบิตังิำน, training need, กำรฝึกอบรม, กำรประเมนิผล, และ

กำรปรบัปรงุรปูแบบกำรฝึกอบรม 
• กลุ่มเป้ำหมำยส ำคญัและแนวทำงกำรใหข้อ้มลูไดม้กีำรปรบัปรงุ 
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(9) องคก์รจดัใหม้กีลไกด ำเนินงำนและประสำนงำนกจิกรรมป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ทัง้หมด โดยมแีพทย ์
พยำบำล เจำ้หน้ำทีห่อ้งปฏบิตักิำร และนกัจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม เขำ้มำมสีว่นรว่ม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร IC และ ICN รว่มกนัก ำหนดกลไกด ำเนินงำนและประสำนกจิกรรมกำรป้องกนัและควบคมุ

กำรตดิเชือ้ ครอบคลุมควำมรว่มมอืในกำรจดัท ำคูม่อืปฏบิตังิำน กำรเผยแพรแ่ละฝึกอบรม กำรก ำกบัดแูล
กำรปฏบิตั ิกำรควบคมุสิง่แวดลอ้ม กำรออกแบบระบบสำรสนเทศ กำรเฝ้ำระวงั กำรวเิครำะหข์อ้มลู กำร
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ตวัอยำ่งควำมส ำเรจ็ของควำมรว่มมอื 
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(10) มพียำบำลควบคมุกำรตดิเชือ้ (ICN) อยำ่งน้อยหนึ่งคน โดย ICN ควรมจี ำนวนทีเ่หมำะสมกบัจ ำนวนเตยีงของ
โรงพยำบำล ท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบกำรด ำเนินงำนระบบป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้. ผูท้ ำหน้ำทีน่ี้มคีณุสมบตัทิี่
เหมำะสม ผำ่นกำรศกึษำ ฝึกอบรม ประสบกำรณ์ และมกีำรก ำหนดบทบำททีช่ดัเจน โดยมอี ำนำจที่จะใช้
มำตรกำรควบคมุกำรตดิเชือ้หรอืด ำเนินกำรศกึษำเมือ่รบัรูว้่ำจะมอีนัตรำยเกดิขึน้กบัผูป่้วยหรอืบุคลำกรของ
โรงพยำบำล.   

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• มอบหมำยใหม้ผีูท้ ำหน้ำที ่ICN ในจ ำนวนทีเ่หมำะสมกบัจ ำนวนเตยีงของโรงพยำบำล  

o กำรที ่ICN จะตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีเ่ตม็เวลำหรอืไมข่ึน้อยูก่บัจ ำนวนเตยีงของโรงพยำบำล 
o จ ำนวน ICN ทีค่วรมคีอื 1 คนต่อ 200 เตยีง  

• สนบัสนุนให ้ICN ไดร้บักำรศกึษำอบรมเกีย่วกบักำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลในระดบัที่
มคีวำมรูเ้พยีงพอส ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่ ถำ้เป็นไปไดค้วรเขำ้รบักำรอบรมในหลกัสตูร 4 เดอืน (ICN ใน
โรงพยำบำลขนำดต ่ำกว่ำ 90 เตยีง อยำ่งน้อยควรไดร้บักำรอบรมในหลกัสตูร 2 สปัดำห)์ 

• ก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่อง ICN ใหช้ดัเจน และก ำหนด performance ทีจ่ะใชป้ระเมนิควำมส ำเรจ็ในกำรท ำ
หน้ำที ่ บทบำทหน้ำทีข่อง ICN ควรประกอบดว้ย 
o ประสำนนโยบำย กลวธิ ีและกจิกรรมกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
o ตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำย และมำตรกำรตำ่งๆ  
o พฒันำและฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีใ่นดำ้น IC 
o เป็นทีป่รกึษำใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆ ในดำ้น IC  
o เฝ้ำระวงักำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลและกำรปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม  รวบรวม ตรวจสอบ และ

วเิครำะหข์อ้มลูกำรเฝ้ำระวงัฯ และแปลผลขอ้มลู  น ำเสนอขอ้มลูต่อคณะกรรมกำร IC 
o คน้หำกำรระบำดและสอบสวนกำรระบำดของ NI 

• ICN ควรมอี ำนำจทีจ่ะใชม้ำตรกำรควบคมุกำรตดิเชือ้หรอืด ำเนินกำรศกึษำเมือ่รบัรูว้่ำจะมอีนัตรำยเกดิ
ขึน้กบัผูป่้วยหรอืบุคลำกรของโรงพยำบำล เชน่ กำรระบำดของเชือ้ดือ้ยำ กำรป้องกนักำรแพรก่ระจำยของ
กำรตดิเชือ้อบุตัใิหม ่

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• จ ำนวน ICN และกำรศกึษำอบรมของ ICN แตล่ะคน 
• จุดเน้นในกำรท ำงำนของ ICN แต่ละปี ในชว่ง 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 
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ข. กำรเฝ้ำระวงัและควบคุมกำรตดิเชือ้ 

(1) องคก์รเฝ้ำระวงักำรตดิเชือ้จำกบรกิำรสขุภำพในเชงิรกุจำกล ำดบัควำมส ำคญัทีร่ะบุไว ้โดยใชค้ ำจ ำกดัควำมทีเ่ป็น
มำตรฐำน วธิกีำรเฝ้ำระวงัและกำรวเิครำะหซ์ึง่เป็นทีย่อมรบัทำงวชิำกำรและสอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร 
ครอบคลุมตลอดภำวะต่อเนื่องของกำรดแูล รวมทัง้ตดิตำมแบบแผนกำรดือ้ยำของเชือ้จุลชพี และประสำนกบั
ระบบรำยงำนโรคตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
กำรเฝ้ำระวงักำรติดเช้ือ 

• คณะกรรมกำร IC ทบทวนวธิกีำรเฝ้ำระวงักำรตดิเชือ้ทีเ่หมำะสมกบัโรงพยำบำล เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได้
และไมเ่ป็นภำระในกำรเกบ็ขอ้มลูมำกเกนิไป 

• ขอ้แนะน ำจำก สรพ. 
o ใชก้ำรเฝ้ำระวงัแบบจ ำเพำะเจำะจง (priority directed, targeted surveillance) คอืเฝ้ำระวงักำรตดิ

เชือ้ในต ำแหน่งทีเ่ป็นปัญหำ (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรตดิเชือ้เนื่องจำกกำรสอดใสอ่ปุกรณ์หรอืกำร
ท ำหตัถกำร) และกำรตดิเชือ้ทีม่คีวำมส ำคญัทำงระบำดวทิยำในทุกหน่วยงำนทีม่โีอกำสรบัผูป่้วย
ดงักล่ำว  

o ไมต่อ้งรำยงำนอตัรำกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลโดยรวมทกุต ำแหน่งทีไ่ดจ้ำกกำรเฝ้ำระวงัให ้สรพ.
ทรำบ (ยกเวน้เป็นอตัรำทีไ่ดจ้ำกกำรท ำ prevalence survey ใน รพ.ขนำดใหญ่) 

o ใชเ้กณฑก์ำรวนิิจฉยักำรตดิเชือ้ทีเ่ป็นมำตรฐำนซึง่อำ้งองิจำก CDC หรอืชมรมโรคตดิเชือ้ใน
โรงพยำบำลรว่มกบักรมสนบัสนุนบรกิำรสขุภำพ 

o ผูเ้กีย่วขอ้งมโีอกำสใชเ้กณฑว์นิิจฉยักำรตดิเชือ้ไดส้ะดวก ใชเ้ครือ่งมอืทีง่ำ่ยต่อกำรน ำเกณฑก์ำร
วนิิจฉยักำรตดิเชือ้ไปสูก่ำรปฏบิตั ิและเปิดโอกำสใหผู้ด้แูลทกุวชิำชพีรว่มกนัประเมนิผูป่้วยเพือ่ให้
ไดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ทีส่ดุทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรวนิิจฉยักำรตดิเชือ้ 

o กำรเฝ้ำระวงั SSI ควรเฝ้ำระวงัตำมประเภทของกำรผำ่ตดัทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้สงู ควบคูไ่ป
กบักำรรำยงำนกำรตดิเชือ้เป็นรำยกรณีส ำหรบักำรผำ่ตดัทีไ่มไ่ดม้กีำรเฝ้ำระวงั 

o ประสำนงำนกบั OPD ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัทรำบกำรตดิเชือ้ทีเ่กดิขึน้หลงัจำกผูป่้วยกลบับำ้น 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ OPD สตูนิรเีวชและศลัยกรรม อำจใช ้IT เขำ้มำชว่ยในกำรรำยงำนและ
เชือ่มโยงขอ้มลู  หำกสำมำรถประสำนต่อไดถ้งึสถำนพยำบำลใกลบ้ำ้นไดจ้ะยิง่เป็นกำรด ี

o ก ำหนดเกณฑค์ดักรองเพื่อใหห้น่วยเวชระเบยีนเลอืกเวชระเบยีนทีม่โีอกำสพบกำรตดิเชือ้ให ้ICN 
ทบทวนเพือ่วนิิจฉยักำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำล (ทัง้ทีอ่ยูใ่นเป้ำหมำยกำรเฝ้ำระวงัและไมอ่ยูใ่น
เป้ำหมำย) 

o น ำเวชระเบยีนทีส่งสยัวำ่อำจจะมกีำรตดิเชือ้แต่ไมส่ำมำรถวนิิจฉยัว่ำตดิเชื้อไดต้ำมเกณฑ ์มำ
ทบทวนโดยใชม้มุมองของกำรเกดิ adverse event  หำกพบว่ำม ีadverse event ใหถ้อืว่ำผูป่้วย
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีอ่ำจจะกอ่ใหเ้กดิ under report ในอตัรำกำรตดิเชือ้ของ รพ. 
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• ส ำหรบั รพ.ชมุชนทีม่อีตัรำกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลต ่ำ อำจจะเน้นควำมส ำคญัไปทีก่ำรเฝ้ำระวงัในดำ้น
กระบวนกำร และโอกำสแพรก่ระจำยเชือ้ในระบบทำงเดนิหำยใจทีห่น่วยผูป่้วยนอก 

• ICN วเิครำะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรเฝ้ำระวงัเพือ่ดแูนวโน้มของอตัรำกำรตดิเชือ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้ใน
ภำพรวมของโรงพยำบำลและจ ำแนกตำมระบำดวทิยำ (หน่วยงำน, เวลำ, บุคคล-กรณี SSI) 

• ท ำ point prevalence survey ปีละครัง้ใน รพ.ขนำดใหญ่ 
• เผยแพรผ่ลกำรวเิครำะหใ์หผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบโดยทนัท ี(หน่วยดแูลผูป่้วยควรรบัทรำบอตัรำกำรตดิเชือ้ใน

หน่วยงำนของตนเทยีบกบัหน่วยงำนอืน่และของ รพ.ภำยใน 1 เดอืน) 

กำรติดตำมแบบแผนกำรดื้อยำ 

• หอ้งปฏบิตักิำรทำงกำรแพทยว์เิครำะหค์วำมไวของเชือ้ต่อยำตำ้นจลุชพี ทัง้ของปีทีผ่ำ่นมำและแนวโน้มกำร
เปลีย่นแปลง เพือ่ใหแ้พทยใ์ชป้ระกอบกำรตดัสนิใจในกำรสัง่ใชย้ำตำ้นจลุชพี  หำกสำมำรถแยกแยะเชือ้ที่
เกดิจำกชมุชนและเชือ้ทีเ่กดิจำกกำรตดิต่อในโรงพยำบำลไดก้ย็ิง่ด ี 

• คณะกรรมกำร IC รว่มกบัหน่วยเภสชักรรมและผูเ้กีย่วขอ้ง ตดิตำมกำรใชย้ำตำ้นจุลชพีภำยในโรงพยำบำล 
แนวโน้มกำรเพิม่ของกำรใชย้ำแต่ละตวั เทยีบกบัควำมไวของเชือ้ต่อยำดงักล่ำว และกำรคำดกำรณ์ปัญหำ
เชือ้ดือ้ยำทีจ่ะเกดิขึน้ 

• สือ่สำรแนวโน้มกำรใชย้ำตำ้นจุลชพีและกำรคำดกำรณ์ปัญหำใหอ้งคก์รแพทย ์คณะกรรมกำรเภสชักรรมและ
กำรบ ำบดั  เพือ่รว่มกนัก ำหนดมำตรกำรสง่เสรมิกำรใชย้ำอยำ่งเหมำะสม และอำจรวมไปถงึกำรท ำ Drug 
Use Evaluation 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• แนวทำงกำรเฝ้ำระวงักำรตดิเชือ้ของโรงพยำบำล มำตรกำรต่ำงๆ ทีจ่ะรบัทรำบโอกำสเกดิ under report   
• อตัรำกำรตดิเชือ้ในต ำแหน่งทีม่กีำรเฝ้ำระวงั และโอกำสเกดิ under report 
• ตวัอยำ่งรำยงำนทีส่ง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งและกำรตอบสนองทีเ่กดิขึน้ 
• แนวโน้มกำรใชย้ำตำ้นจุลชพีทีส่ ำคญั แนวโน้มกำรดือ้ยำ และกำรตอบสนองทีเ่กดิขึ้น 
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(2) องคก์รมกีระบวนกำรในกำรวนิจิฉยัและยนืยนัเมือ่สงสยักำรตดิเชือ้จำกบรกิำรสขุภำพอยำ่งรวดเรว็ ส ำหรบัผูป่้วย
ซึง่ไมไ่ดม้รีะบบกำรเฝ้ำระวงัไปขำ้งหน้ำในขอ้ (1). 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร IC ก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลทีร่นุแรงหรอืมคีวำมส ำคญั แต่

ไมไ่ดอ้ยูใ่นเป้ำหมำยกำรเฝ้ำระวงัในขอ้ (1) เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่มกีำรรบัรูก้ำรตดิเชือ้อยำ่งรวดเรว็และครบถว้น  
• ICN รวบรวมขอ้มลูและรำยงำนใหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบ โดยใช้สถิติจ ำนวนผู้ป่วยเป็นหลกั  หำกสำมำรถ

ค ำนวณอตัรำไดไ้มย่ำกและไดอ้ตัรำทีม่คีวำมหมำย กอ็ำจจะน ำเสนอขอ้มลูอตัรำกำรตดิเชือ้ในต ำแหน่งนัน้
รว่มดว้ยเมือ่ครบรอบปี 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ขอ้มลูกำรตดิเชือ้ในต ำแหน่งทีไ่มไ่ดเ้ป็นเป้ำหมำยของกำรเฝ้ำระวงัในขอ้ (1) และกำรตอบสนองทีเ่กดิขึน้  

 
(3) องคก์รใชผ้ลของกำรเฝ้ำระวงัเพือ่ใหข้อ้มลูแกผู่ใ้หก้ำรดแูลผูป่้วย เพือ่บ่งชีก้ำรระบำด ปรบัปรงุระบบกำรป้องกนั

และควบคมุกำรตดิเชือ้ ปรบัปรงุวธิกีำรปฏบิตัแิละป้องกนักำรตดิเชือ้ในลกัษณะเดยีวกนั และเพือ่ใหค้วำมรูแ้ก่
บุคลำกร. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN ประเมนิกระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูลผูป่้วยทีม่กีำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลแต่ละรำย ให้

ขอ้เสนอแนะต่อผูเ้กีย่วขอ้ง และรวบรวมเพือ่ท ำแผนปรบัปรงุกระบวนกำรดแูลผูป่้วยในภำพรวม 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัศกึษำขอ้มลูทีว่เิครำะหไ์ดจ้ำกกำรตดิตำมเฝ้ำระวงัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

o ใชป้ระโยชน์โดยคณะกรรมกำร IC เชน่ บ่งชีก้ำรระบำด ปรบัปรงุระบบกำรป้องกนัและควบคมุกำร
ตดิเชือ้ ปรบัปรงุวธิกีำรปฏบิตัแิละป้องกนักำรตดิเชือ้ในลกัษณะเดยีวกนั  

o เผยแพรใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งใชป้ระโยชน์ในกำรปรบัปรงุระบบงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
o ใหค้วำมรูแ้กบุ่คลำกร 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• สรปุควำมรูเ้กีย่วกบัสถำนกำรณ์กำรตดิเชือ้ทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหข์อ้มลู และกำรปรบัปรงุระบบงำนทีเ่กดิขึน้ 
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(4) องคก์รจดัท ำแนวทำงกำรบ่งชีก้ำรระบำดและน ำไปปฏบิตั ิมกีำรระบุกำรระบำดในลกัษณะของบุคคล สถำนที ่
เวลำ และสือ่สำรขอ้มลูใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัวเิครำะหก์ำรระบำดของกำรตดิเชือ้ทีม่โีอกำสเกดิขึน้ใน รพ. เชน่ กำรตดิ

เชือ้ MRSA, กำรตดิเชือ้ใน NICU 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัทบทวนบทเรยีนในกำรตรวจพบกำรระบำดของกำรตดิเชือ้ว่ำสำมำรถท ำ

ไดร้วดเรว็ทนักำรณ์เพยีงใด มโีอกำสจะปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิำพเพิม่ขึ้นอยำ่งไร 
• ในกรณีที ่รพ.ไมเ่คยมปีระสบกำรณ์กำรระบำดของกำรตดิเชือ้ ใหร้ว่มกนัวำงแผนว่ำจุดทีม่สีญัญำณเตอืนว่ำ

มกีำรระบำดอยูท่ีใ่ดบำ้ง รว่มกนัซกัซอ้มควำมเขำ้ใจและจดัใหม้ชีอ่งทำงกำรสือ่สำร/รำยงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ  
o กำรวเิครำะหข์อ้มลูจำกกำรเฝ้ำระวงั ระบุกำรระบำดในลกัษณะของบุคคล สถำนที ่เวลำ 
o กำรรบัทรำบขอ้มลูจำกแพทย ์พยำบำล และผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ 
o กำรทบทวนรำยงำนผลกำรตรวจทำงจุลชวีวทิยำ 

• ก ำหนดแนวทำงกำรสอบสวนทำงระบำดวทิยำเพื่อวนิจิฉยัวำ่มกีำรระบำดเกดิขึน้ และแนวทำงกำรสือ่สำรไป
ยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• กำรบ่งชีก้ำรเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืกำรระบำดของกำรตดิเชือ้ในรอบ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ  

 
(5) องคก์รมอบหมำยผูร้บัผดิชอบพรอ้มดว้ยทรพัยำกรและอ ำนำจตดัสนิใจทีเ่พยีงพอ เพือ่จดักำรและควบคมุกำร

ระบำด โดยรว่มมอืกบัหน่วยงำนทีม่อี ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN และคณะกรรมกำร IC รว่มกนัก ำหนดปัญหำกำรอบุตัขิองเชือ้โรคใหมแ่ละเชือ้โรคดือ้ยำทีโ่รงพยำบำล

ตอ้งเผชญิ พรอ้มทัง้วเิครำะหส์ว่นรำชกำร องคก์ร และชมุชนทีโ่รงพยำบำลควรไปสรำ้งควำมรว่มมอืในกำร
ท ำงำน เชน่ 
o ควำมรว่มมอืกบัสถำนีอนำมยัและรำ้นขำยยำชมุชนในกำรลดจ่ำยยำตำ้นจลุชพีใหแ้กป่ระชำชนโดย

ไมม่ขีอ้บ่งชี ้โดยเฉพำะในกรณีกำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นบน บำดแผลจำกของมคีม ทอ้งรว่ง 
o ควำมรว่มมอืกบัภำคกำรเกษตรและปศสุตัวใ์นกำรป้องกนัและควบคมุกำรระบำดของไขห้วดันก 
o ควำมรว่มมอืกบักระทรวงสำธำรณสขุและหอ้งปฏบิตักิำรอำ้งองิในกำรยนืยนักำรวนิิจฉยัโรคและ

กำรรบัผูป่้วยทีต่ดิเชือ้อบุตัใิหม่ 
• ICN, คณะกรรมกำร IC และผูเ้กีย่วขอ้ง รว่มกนัจดัท ำ 

o แนวทำงควบคมุเมือ่เกดิกำรระบำดของกำรตดิเชือ้ในองคก์ร   
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o แผนเตรยีมควำมพรอ้มรบักำรระบำด ระบุทรพัยำกรทีต่อ้งกำร กำรสบืคน้และมำตรกำรควบคมุที่
จ ำเป็นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผูม้อี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  

o แนวทำงกำรขอควำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  
• ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งเป็นระยะ 
• ด ำเนินกำรตำมแผน จดัท ำรำยงำน และเฝ้ำระวงัต่อเนื่องจนกว่ำจะแน่ใจว่ำไมม่ปัีญหำ 
• ทบทวนบทเรยีนและผลลพัธข์องควำมรว่มมอืเพือ่ปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• สถำนกำรณ์ที ่รพ.มโีอกำสประสบ และแผนรองรบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
• ควำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูทีแ่สดงถงึประสทิธภิำพของควำมรว่มมอื 

 
 
 



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  83 

 

SPA II - 4.2 กำรปฏิบติัเพ่ือป้องกนักำรติดเช้ือ (IC.2) 

องคก์รสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบติัท่ีเหมำะสมเพ่ือกำรป้องกนักำรติดเช้ือจำกบริกำรสขุภำพ. 

ก. กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ทัว่ไป 

(1) มกีำรระบุควำมเสีย่งจำกกำรตดิเชือ้ในหตัถกำรและกระบวนกำรต่ำงๆ และมกีำรด ำเนนิกำรตำมกลยทุธเ์พือ่ลด
ควำมเสีย่งจำกกำรตดิเชือ้ดงัต่อไปนี้: 

     -กำรใช ้standard precautions และ isolation precautions 
     -กำรท ำควำมสะอำด กำรท ำลำยเชือ้ และกำรท ำใหป้รำศจำกเชือ้ 
     -กำรจดักำร (สมัผสั จดัเกบ็ ก ำจดั) กบัสิง่ทีป่นเป้ือนเชือ้โรค 
     -กำรสง่เสรมิกำรลำ้งมอืและสขุอนำมยัของบุคคล 
     -กำร reprocess กลอ้งสอ่งอวยัวะต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรวนิจิฉยัและรกัษำเพือ่น ำกลบัมำใชใ้หม่ 
     -กำรจดักำรกบัวสัดุทีห่มดอำย ุและกำรน ำอปุกรณ์กำรแพทยท์ีอ่อกแบบเพือ่ใชค้รัง้เดยีวกลบัมำใชใ้หม ่(ถำ้

สำมำรถน ำมำใชไ้ด)้   

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร IC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งทบทวนมำตรกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรตดิเชือ้ทีส่ ำคญัว่ำเป็นไปตำม 

scientific evidence ทีท่นัสมยั (ใช ้gap analysis ชว่ยตรวจสอบ) มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิตัติำม
มำตรกำรดงักล่ำวเพยีงพอ (ใชแ้นวคดิ human factors engineering) และโครงสรำ้งทำงกำยภำพเอือ้ต่อ
กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ 

• ICN รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีจ่ะมกีำรตดิเชือ้ในกำรท ำหตัถกำรและขัน้ตอนหรอืกระบวนกำร
ท ำงำนต่ำงๆ และสรำ้งควำมตื่นตวัหรอืจดัใหม้ขีอ้ควำมเตอืนใจ (reminder) ทีจ่ ำเป็นในจดุทีจ่ะเกดิควำม
เสีย่ง 

• ใช ้FMEA วเิครำะหโ์อกำสและลกัษณะทีจ่ะไมม่กีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีก่ ำหนดไว ้ ด ำเนินกำรปรบัปรงุ
แกไ้ขตำมควำมเหมำะสม (เชน่ กำรท ำควำมสะอำดเครือ่งมอืทีม่ ีlumen) 

• ใชก้ำรรณรงคอ์ยำ่งสม ่ำเสมอส ำหรบัมำตรกำรบำงอยำ่ง เชน่ กำรสง่เสรมิกำรลำ้งมอื 
• ศกึษำและออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งระมดัระวงัในประเดน็ที ่controversy เชน่ กำรน ำอปุกรณ์

กำรแพทยท์ีอ่อกแบบเพือ่กำรใชค้รัง้เดยีวกลบัมำใชใ้หม่ 
o สอดคลอ้งกบัค ำแนะน ำกำรใชง้ำนจำกผูผ้ลติและมำตรฐำนกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นทีย่อมรบั  
o ระบุใหช้ดัเจนในประเดน็ต่อไปนี้: กำรก ำหนดชนดิของวสัดุอปุกรณ์ทีอ่นุญำตใหใ้ชง้ำนซ ้ำได ้

จ ำนวนครัง้สงูสดุทีจ่ะใชซ้ ้ำได ้ลกัษณะทำงกำยภำพทีบ่่งชีว้่ำวสัดุอปุกรณ์นัน้ไมค่วรน ำมำใชซ้ ้ำแลว้ 
กระบวนกำรท ำควำมสะอำดวสัดุอปุกรณ์นัน้ ระบบเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนวสัดุ
อปุกรณ์นัน้ 
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• ตดิตำมประเมนิกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีส่ ำคญัเป็นระยะ  ทัง้ดว้ยกำรท ำ focus group / สมัภำษณ์ 
ผูป้ฏบิตังิำน และ กำรสงัเกตกำรท ำงำน 
o Standard precaution : มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพยีงพอหรอืไม ่ปฏบิตัคิรบถว้นเพยีงใด 

▪ กำรท ำควำมสะอำดมอื (hand hygiene) กำรใชเ้สือ้ผำ้และอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล กำร
ป้องกนักำรถูกเขม็หรอืวสัดุมคีมอืน่ทิม่ต ำ สขุอนำมยัเกีย่วกบักำรไอจำม กำรท ำควำม
สะอำดสิง่แวดลอ้ม กำรจดักำรเสือ้ผำ้และเครือ่งนอนผูป่้วย กำรจดักำรขยะ กำรจดักำร
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรดแูลผูป่้วย 

o Transmission-based (Isolation) precaution : มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพยีงพอหรอืไม ่กำรจดั
สถำนทีเ่หมำะสมหรอืไม ่ผูป้ฏบิตัเิขำ้ใจหรอืไม ่ปฏบิตัไิดค้รบถ้วนเพยีงใด 

o กำรท ำควำมสะอำด กำรท ำลำยเชือ้ กำรท ำใหป้รำศจำกเชือ้ : มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพยีงพอ
หรอืไม ่ผูป้ฏบิตัเิขำ้ใจหรอืไม ่ปฏบิตัไิดค้รบถว้นเพยีงใด 

o กำรสง่เสรมิกำรลำ้งมอืและอนำมยัสว่นบุคคล : มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพยีงพอหรอืไม ่ปฏบิตัไิด้
ครบถว้นเพยีงใด 

o กำร reprocess กลอ้งสอ่งอวยัวะต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรวนิิจฉยัและรกัษำเพือ่น ำกลบัมำใชใ้หม่ : เป็นไป
ตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลติหรอืไม ่ 

o กำรจดักำรกบัวสัดุทีห่มดอำยุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ผลกำรตดิตำมประเมนิกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีส่ ำคญัและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
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(2) มกีำรควบคมุสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดควำมเสีย่งในกำรแพรก่ระจำยเชือ้โรคและกำรปนเป้ือนในสิง่แวดล้อม: 
     - จดัโครงสรำ้งอำคำรสถำนที ่วำงระบบกำรควบคมุสภำพแวดลอ้มโดยใชว้ธิกีำรและอปุกรณ์ทีเ่หมำะสม และ

บ ำรงุรกัษำอำคำรสถำนที ่เพือ่ป้องกนักำรแพรก่ระจำยสิง่ปนเป้ือนและเชื้อโรค; 
     - ประเมนิควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้และผลกระทบอืน่ทีเ่กดิจำกงำนกอ่สรำ้ง ตกแต่งปรบัปรงุ และรือ้ท ำลำย

สิง่กอ่สรำ้ง แลว้วำงมำตรกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้; 
     - แยกบรเิวณใชง้ำนทีส่ะอำดจำกบรเิวณปนเป้ือน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN  หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร IC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ด ำเนินกำรในเรือ่งต่อไปนี้ 

o กำรวำงระบบกำรควบคมุสภำพแวดลอ้ม พจิำรณำในประเดน็ต่อไปนี้ 
▪ positive & negative pressure ventilation system 
▪ biological hoods in laboratories 
▪ กำรจดักำรกำรไหลของอำกำศ 

o ประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้เนื่องจำกโครงสรำ้งและสิง่แวดลอ้มในจุดตำ่งๆ และด ำเนินกำร
ปรบัปรงุ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรแยกบรเิวณใชง้ำนทีส่ะอำดจำกบรเิวณปนเป้ือน 

o จดัใหม้สีถำนทีแ่ละสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลำ้งมอื (เชน่ อำ่งลำ้งมอื, alcohol handrub, ผำ้
เชด็มอื) กำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที ่

o ก ำหนดแนวทำงกำรบ ำรงุรกัษำและท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที ่(รวมทัง้เตยีงผูป่้วย) เพือ่ป้องกนั
กำรแพรก่ระจำยสิง่ปนเป้ือนและเชือ้โรค และน ำสูก่ำรปฏบิตั ิ

o ตรวจสอบโอกำสทีจ่ะมกีำรแพรก่ระจำยเชือ้ในระบบระบำยอำกำศ และด ำเนินกำรปรบัปรงุ เชน่ 
▪ กำรควบคมุฝุ่นละอองในอำกำศ (โดยเฉพำะระหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง ตกแต่งปรบัปรงุ รือ้

ท ำลำย) 
▪ กำรตดิตำมประสทิธผิลของกำรกรองอำกำศ 
▪ กำรป้องกนักำรปนเป้ือนทำงอำกำศ (airborne contamination) ในหอ้งผำ่ตดัเมือ่มกีำร

ผำ่ตดัผูป่้วยตดิเชือ้วณัโรค 
▪ กำรตดิตำมควำมดนัอำกำศในหอ้งทีใ่ช ้negative airflow หรอื positive airflow 

o ตรวจสอบ endotoxin ในน ้ำทีใ่ชส้ ำหรบั hemodialysis ตำมมำตรฐำนของสมำคมโรคไต 
o กำรจดักำรขยะ (กำรแยกทิง้ขยะ กำรจดักำรกบัขยะมคีม) 
o กำรควบคมุแมลงและสตัว ์

• ICN ด ำเนินกำรเฝ้ำระวงักำรปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ เชน่ น ้ำดื่มน ้ำใช,้ น ้ำยำฆำ่เชือ้, cooling 
tower ฯลฯ  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ผลกำรประเมนิ/ตรวจสอบ และกำรปรบัปรงุทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 
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(3) มกีำรระบุพืน้ทีท่ ำงำนทีต่อ้งใสใ่จในกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ และมกีำรด ำเนนิกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งต่อ
กำรตดิเชือ้ตำมมำตรกำรทีก่ ำหนด โดยพืน้ทีท่ีค่วรใหค้วำมส ำคญั ไดแ้ก:่ หอ้งผำ่ตดั, หอ้งคลอด, หอผูป่้วยวกิฤต,ิ 
หอผูป่้วยอำยรุกรรม ศลัยกรรม กมุำรเวชกรรม โดยเฉพำะพืน้ทีท่ีม่คีวำมแออดั, หน่วยบรกิำรฉุกเฉิน, หน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก โดยเฉพำะส ำหรบัผูป่้วยควำมตำ้นทำนต ่ำ ผูป่้วยวณัโรคทีย่งัไมไ่ดร้บักำรรกัษำเพยีงพอ และ
ผูป่้วยเดก็, หน่วยซกัฟอก, หน่วยจ่ำยกลำง, โรงครวั, หน่วยกำยภำพบ ำบดั, หอ้งเกบ็ศพ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ICN รว่มกบัหวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัจดัท ำแนวทำงกำรปฏบิตัเิพือ่ลดควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้

ในหน่วยงำนต่ำงๆ และจดัท ำ check list เพือ่ใชใ้นกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้จดัท ำขอ้เสนอแนะ
เพือ่ปรบัปรงุโครงสรำ้งในสว่นทีจ่ ำเป็น 

• ตวัอยำ่ง check list เพือ่ใชใ้นกำรตรวจสอบ 
o ลดควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ในหน่วยซกัฟอก 

▪ กำรบรรจุถุงผำ้เป้ือนทีจุ่ดใชง้ำน 
▪ กำรขนสง่ผำ้เป้ือนโดยพำหนะทีเ่หมำะสม 
▪ กำรท ำควำมสะอำดพำหนะใสผ่ำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
▪ กำรแบ่งโซน 
▪ กำรดแูลบรเิวณทีร่บัผำ้เป้ือนเพือ่ป้องกนักำรปนเป้ือนไปยงับรเิวณทีส่ะอำด 
▪ กำรแยกผำ้เป้ือนและผำ้สะอำด 
▪ กำรรกัษำควำมสะอำด ป้องกนัฝุ่ นและสิง่สกปรกระหว่ำงกำรเคลือ่นยำ้ยและรบัสง่ผำ้สะอำด 
▪ กำรป้องกนับุคลำกรทีต่อ้งสมัผสัผำ้เป้ือน 
▪ กำรลำ้งมอืหลงัจำกสมัผสักบัผำ้เป้ือน 

o ลดควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ในหน่วยจ่ำยกลำง 
▪ กำรมสีถำนทีแ่ยกเฉพำะ 
▪ กำรมพีืน้ทีท่ ำงำนเพยีงพอและออกแบบพืน้ทีท่ ำงำนเหมำะสม 
▪ กำรจรำจรแบบเดนิทำงเดยีว 
▪ กำรจ ำกดับุคคลทีจ่ะเขำ้มำในหน่วยงำน 
▪ กำรไหลเวยีนของอำกำศจำกบรเิวณสะอำดไปสูบ่รเิวณทีป่นเป้ือน 
▪ กำรลำ้งมอื 
▪ กำรด ำเนินกำรท ำลำยเชือ้และท ำใหป้รำศจำกเชือ้ตำมมำตรฐำน 
▪ กำรตดิตำมประสทิธภิำพของกำรเตรยีมอุปกรณ์และกำรท ำใหป้รำศจำกเชือ้ 
▪ กำรขนสง่ของสะอำด 
▪ กำรมบีุคลำกรทีเ่พยีงพอและไดร้บักำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสม 

o ลดควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ในโรงครวั (สำมำรถใชแ้บบประเมนิงำนสขุำภบิำลอำหำรของกรม
อนำมยั) 

▪ กำรใหค้วำมรูแ้ก่เจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรเตรยีมอำหำรและสขุอนำมยัสว่นบุคคล 
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▪ กำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 
▪ กำรจบัตอ้งอำหำรทีย่งัไม่ไดป้รุง 
▪ กำรปรุงอำหำร 
▪ กำรท ำควำมสะอำดบรเิวณทีเ่ตรยีมอำหำร 
▪ กำรเกบ็อำหำร 
▪ กำรควบคุมอุณหภมูทิีใ่ชป้รุงอำหำรและเกบ็อำหำร 
▪ กำรลดกำรปนเป้ือน,อุณหภูมทิีใ่ชท้ ำควำมสะอำดภำชนะ 
▪ กำรท ำควำมสะอำดเครื่องท ำน ้ำแขง็ 
▪ กำรลำ้งมอื 
▪ กำรจดักำรกบัเศษอำหำร 
▪ กำรก ำจดัแมลง 
▪ สขุอนำมยัของเจำ้หน้ำที ่
▪ กำรสอบสวนโรคเมื่อมกีำรระบำดของโรคระบบทำงเดนิอำหำร 

o ลดควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ในหน่วยกำยภำพบ ำบดั 
▪ กำรท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชือ้อุปกรณ์ธำรำบ ำบดั 
▪ กำรลำ้งมอื 
▪ กำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ออกก ำลงักำย 

o หอ้งเกบ็ศพ 
▪ ระบบระบำยอำกำศ 
▪ กำรใช ้PPE ทีเ่หมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ผลกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมแนวทำงเพือ่ลดควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ในหน่วยงำนต่ำงๆ 
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ข. กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพำะ 

(1) มกีำรด ำเนินกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งของกำรตดิเชือ้ทีส่ ำคญัขององคก์ร เชน่ กำรตดิเชือ้แผลผำ่ตดั กำรตดิเชือ้
ระบบทำงเดนิหำยใจ กำรตดิเชือ้ระบบทำงเดนิปัสสำวะ กำรตดิเชือ้จำกกำรใหส้ำรน ้ำ และกำรตดิเชือ้ในกระแส
เลอืด. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร IC รว่มกนัทบทวนกำรตดิเชือ้ทีส่ ำคญัขององคก์ร 
• มอบหมำยใหม้ทีมีรบัผดิชอบในกำรท ำ clinical CQI เพือ่ลดอตัรำกำรตดิเชือ้ดงักล่ำว (อำจใช ้model ตัง้

เป้ำ-เฝ้ำด-ูปรบัเปลีย่น)  ควรรวมพลงัในกำรพฒันำเขำ้ดว้ยกนัแทนทีจ่ะต่ำงคนต่ำงท ำในแต่ละหอผูป่้วยเพือ่
ลดควำมซ ำ้ซอ้น 

• ด ำเนินกำรปรบัเปลีย่นโดยใชแ้นวคดิและเครือ่งมอืคณุภำพทีห่ลำกหลำย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ evidence-
based practice (ดว้ยกำรท ำ gap analysis), กำรท ำ RCA จำกอบุตักิำรณ์ทีพ่บ, กำรเรยีนรู ้good practice 
จำกทีอ่ืน่, กำรใช ้human factors engineering  เน้นกำรทดลองหลำยๆ เรือ่ง และท ำหลำยๆ รอบ 

• ในกำรใช ้evidence หำกม ีguideline อยูแ่ลว้ ควรน ำมำใชท้ัง้ bundle คอืพฒันำทกุองคป์ระกอบทีม่ี
ควำมส ำคญั (ดตูวัอยำ่งใน HA Patient Safety Goals: SIMPLE) มใิชเ่ลอืกมำท ำเพยีงบำงประเดน็ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• กำรปรบัเปลีย่นต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่ลดอตัรำกำรตดิเชือ้ทีส่ ำคญั และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ (ควรน ำเสนอดว้ย 

control chart)  
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(2) มรีะเบยีบปฏบิตัใินกำรดแูลผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้ำงโลหติและผูป่้วยทีม่ภีมูติำ้นทำนต ่ำ กำรจดักำรกบักำร
ตดิเชือ้ทีด่ือ้ยำและกำรตดิเชือ้ทีอ่บุตัขิ ึน้ใหม.่ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร IC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ระบุกลุ่มผูป่้วยตดิเชื้อทีต่อ้งดแูลดว้ยควำมระมดัระวงัสงูเป็นพเิศษ ท่ี

โรงพยำบำลมีโอกำสรบัไว้ 
o ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้ำงโลหติ เชน่ HIV, hepatitis B & C 
o ผูป่้วยทีม่ภีมูติำ้นทำนต ่ำ เช่น HIV, ผูป่้วยทีไ่ดร้บัเคมบี ำบดั, ผูป่้วยโรคเลอืด 
o ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ดือ้ยำ เชน่ MRSA, VRE 
o ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ทีอ่บุตัขิ ึน้ใหม ่เชน่ Bird Flu, SARS 

• จดัท ำแนวทำงปฏบิตัแิละจดัหำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรดแูลผูป่้วยกลุ่มนี้อยำ่งเหมำะสม และเพือ่
ป้องกนักำรแพรก่ระจำยเชือ้โรค 

• สรำ้งควำมเขำ้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งและซอ้มปฏบิตัเิป็นระยะ 
• ทบทวนปัญหำอปุสรรคทีเ่คยเกดิขึน้ รว่มกบักำรท ำ FMEA เพือ่วเิครำะหโ์อกำสและลกัษณะทีแ่นวทำง

ดงักล่ำวจะไมไ่ดร้บักำรปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัแิลว้ไมไ่ดผ้ล และด ำเนินกำรปรบัปรงุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ  
• ปัญหำอปุสรรคทีพ่บในกำรดแูลผูป่้วย กำรซอ้มปฏบิตั ิกำรท ำ FMEA และกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
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(3) มกีำรก ำหนดขัน้ตอนในกำรดแูลเจำ้หน้ำทีท่ีส่มัผสัเลอืด/สำรคดัหลัง่จำกผูป่้วย หรอืเจบ็ป่วยดว้ยโรคจำกกำร
ท ำงำน. มมีำตรกำรป้องกนัไมใหเ้กดิกำรแพรก่ระจำยของเชือ้ต่อจำกเจำ้หน้ำทีผู่ต้ดิเชือ้. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
•  
•  
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SPA II-5 ระบบเวชระเบยีน 

SPA II - 5.1 ระบบบริหำรเวชระเบียน (MRS.1) 

องคก์รจดัให้มีระบบบริหำรเวชระเบียนท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ำย. 

ก. กำรวำงแผนและออกแบบระบบ 

(1) มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรบนัทกึเวชระเบยีนรว่มกนัโดยทกุวชิำชพีทีเ่กีย่วขอ้ง.  เป้ำหมำยครอบคลุมกำร
สือ่สำร ควำมต่อเนื่องในกำรดแูลรกัษำ และกำรประเมนิคณุภำพ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• เชญิทกุวชิำชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบนัทกึเวชระเบยีนมำรว่มกนัก ำหนดเป้ำหมำย (เชน่ แพทย ์ทนัตแพทย ์

พยำบำล เภสชักร นกักำยภำพบ ำบดั นกัเทคนิคกำรแพทย ์นกัสงัคมสงเครำะห ์นกัโภชนำกำร ฯลฯ) 
• เป้ำหมำยพืน้ฐำนทีจ่ ำเป็นของระบบเวชระเบยีนไดแ้ก ่กำรสือ่สำรระหว่ำงวชิำชพี ควำมตอ่เนื่องในกำรดแูล

รกัษำ กำรประเมนิคณุภำพ 
• เป้ำหมำยทีท่มีอำจจะก ำหนดเพิม่เตมิ เชน่ กำรเป็นหลกัฐำนทำงกฎหมำย กำรเรยีนรู ้กำรวจิยั 
• แต่ละวชิำชพีใชเ้ป้ำหมำยในกำรประเมนิหำสว่นขำดของกำรบนัทกึเวชระเบยีนทีเ่ป็นอยู ่และวำงแผน

ปรบัปรงุทัง้ในสว่นของแต่ละวชิำชพี และในสว่นของภำพรวม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• เป้ำหมำยทีไ่ดก้ ำหนดรว่มกนัและสว่นขำดทีป่ระเมนิได ้
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(2) กำรออกแบบระบบเวชระเบยีนเป็นผลจำกกำรประเมนิควำมตอ้งกำรของผูใ้หบ้รกิำร ผูบ้ริหำร รวมทัง้บุคคลและ
หน่วยงำนภำยนอก. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• วเิครำะหผ์ูใ้ชเ้วชระเบยีนทัง้ภำยในและภำยนอก 
• ประเมนิควำมตอ้งกำรของผูใ้ชท้ัง้หมด (รวมทัง้แผนกำรปรบัปรงุทีแ่ต่ละวชิำชพีจดัท ำขึน้ในขอ้ (1) 
• ปรบัปรงุและ redesign แบบบนัทกึต่ำงๆ  ลดควำมซ ้ำซอ้นของกำรบนัทกึ ตดักำรบนัทกึทีไ่มจ่ ำเป็นออก ใช้

ควำมคดิใหม่ๆ  ในกำรออกแบบบนัทกึ รกัษำสมดลุระหว่ำงกำรใช ้check list กบักำรบนัทกึแบบอสิระ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชเ้วชระเบยีน 
• กำรปรบัปรงุและ redesign ทีเ่กดิขึน้ 
• กำรประเมนิวำ่ระบบทีป่รบัปรงุแลว้ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ชเ้พยีงใด 

 
(3) เวชระเบยีนผูป่้วยมขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง สมบรูณ์ เป็นปัจจุบนั และไมส่ญูหำยงำ่ย เพือ่สนบัสนุนกำรดแูลรกัษำผูป่้วย

อยำ่งต่อเนื่องและปลอดภยั. กำรบนัทกึเวชระเบยีนควรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดต่อไปนี้: 
    - กำรก ำหนดผูม้สีทิธบินัทกึในเวชระเบยีน; 
    - กำรใชส้ญัลกัษณ์และค ำยอ่ทีเ่ป็นมำตรฐำน; 
    - กำรรบัและทวนสอบค ำสัง่กำรรกัษำดว้ยวำจำ; 
    - กำรใชร้หสักำรวนิจิฉยัโรคและรหสัหตัถกำรทีเ่ป็นมำตรฐำน; 
    - กำรบนัทกึดว้ยลำยมอืทีอ่ำ่นออก ระบุวนัเวลำ แลว้เสรจ็ในเวลำทีก่ ำหนด และมกีำรลงนำม; 
    - กำรแจง้เตอืนขอ้มลูส ำคญั; 
    - บนัทกึควำมกำ้วหน้ำ สิง่ทีส่งัเกตพบ รำยงำนกำรใหค้ ำปรกึษำ ผลกำรตรวจวนิจิฉยั; 
    - เหตุกำรณ์ส ำคญั เชน่ กำรเปลีย่นแปลงอำกำรของผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร และกำรตอบสนองต่อกำรดแูลรกัษำ; 
    - เหตุกำรณ์เกอืบพลำด หรอืเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัท ำนโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิ(คูม่อื) เกีย่วกบัเวชระเบยีนผูป่้วยในประเดน็ต่อไปนี้ 

o กำรก ำหนดผูม้สีทิธบินัทกึในเวชระเบยีน 
o กำรใชส้ญัญลกัษณ์และค ำยอ่ทีเ่ป็นมำตรฐำน 
o กำรบนัทกึขอ้มลูทีม่คีวำมส ำคญัและแบบฟอรม์มำตรฐำน 
o กำรระบุชือ่ผูบ้นัทกึ วนัทีแ่ละเวลำทีบ่นัทกึ 
o กำรบนัทกึขอ้มลูแต่ละประเภทในเวลำทีก่ ำหนดไว ้
o กำรแกไ้ขบนัทกึเวชระเบยีน 
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o กำรแจง้เตอืนขอ้มลูส ำคญั 
o บนัทกึควำมกำ้วหน้ำ สิง่ทีส่งัเกตพบ รำยงำนกำรใหค้ ำปรกึษำ ผลกำรตรวจวนิจิฉยั; 
o กำรบนัทกึเหตุกำรณ์ส ำคญั เชน่ กำรเปลีย่นแปลงอำกำรของผูป่้วย/ผูร้บับรกิำร และกำรตอบสนอง

ต่อกำรดแูลรกัษำ; 
o กำรบนัทกึเหตุกำรณ์เกอืบพลำด หรอืเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้. 
o กำรจดัเกบ็ กำรรกัษำควำมปลอดภยั และกำรคน้หำเวชระเบยีน 
o กำรเขำ้ถงึเวชระเบยีนตำมลกัษณะงำนทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้กำรใชเ้พือ่งำนวจิยั 
o กำรเกบ็รกัษำและกำรท ำลำยเวชระเบยีน 
o กำรรบัค ำสัง่ กำรบนัทกึ และกำรรบัรองค ำสัง่กำรรกัษำดว้ยวำจำ 
o กำรใชร้หสักำรวนิจิฉยัโรคและรหสัหตัถกำรทีเ่ป็นมำตรฐำน 

• ส ำรวจกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิดว้ยวธิกีำรต่ำงๆ เชน่ กำรสนทนำกลุ่ม กำรสุม่ตรวจเวช
ระเบยีน 

• น ำปัญหำทีพ่บมำปรบัปรงุแนวทำงปฏบิตั ิหรอืจดัหำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพือ่ใหม้กีำรปฏบิตัติำมแนวทำง
ทีก่ ำหนดไว ้

• ประเมนิซ ำ้เป็นระยะ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ปัญหำทีพ่บจำกกำรส ำรวจกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิกำรปรบัปรงุทีไ่ดด้ ำเนินกำร และผล

กำรประเมนิรอบสดุทำ้ย 
 
(4) ขอ้มลูในบนัทกึเวชระเบยีนไดร้บักำรบนัทกึรหสัและจดัท ำดชันีเพือ่น ำไปประมวลผลเป็นสำรสนเทศกำรดแูล

ผูป่้วยทีม่คีณุภำพในเวลำทีเ่หมำะสม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• สมัภำษณ์หรอืสนทนำกลุ่มกบัผูม้หีน้ำทีบ่นัทกึรหสัเพือ่ประเมนิปัญหำกำรปฏบิตั ิ
• ประสำนกบั CLT/PCT ต่ำงๆ เพือ่ขอทรำบควำมตอ้งกำรสำรสนเทศทีจ่ะใชใ้นกำรพฒันำคณุภำพกำรดแูล

ผูป่้วย  
• ประมวลผลสำรสนเทศที ่CLT/PCT ตอ้งกำร และสือ่สำรใหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบ 
• ตดิตำมกำรใชป้ระโยชน์จำกสำรสนเทศทีป่ระมวลผลให ้และปัญหำทีผู่ใ้ชแ้จง้ใหท้รำบ 
• น ำปัญหำมำปรบัปรงุกำรบนัทกึรหสัและกำรประมวลผล 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ปัญหำกำรบนัทกึรหสั กำรประมวลผลสำรสนเทศ และกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
• กำรใชป้ระโยชน์จำกสำรสนเทศทีป่ระมวลผลให ้CLT/PCT 



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  94 

 

 
(5) องคก์รประเมนิและปรบัปรงุระบบบรหิำรเวชระเบยีนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจวำ่ระบบตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรขององคก์รและผูป่้วย. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ประเมนิประสทิธภิำพของระบบบรหิำรเวชระเบยีน อยำ่งน้อยในประเดน็ต่อไปนี้ 

o ควำมเหมำะสมของแบบบนัทกึต่ำงๆ เทยีบกบัเป้ำหมำยและควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
o กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชใ้นแงข่องเนื้อหำ ควำมรวดเรว็ 
o กำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัทิีว่ำงไว ้
o ประสทิธภิำพของระบบกำรจดัเกบ็และคน้หำเวชระเบยีน 
o ควำมปลอดภยัในกำรจดัเกบ็เวชระเบยีน 
o คณุภำพในกำรใหร้หสั 
o กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิประสทิธภิำพของระบบบรหิำรเวชระเบยีนและกำรปรบัปรงุที่เกดิขึน้ 
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ข. กำรรกัษำควำมปลอดภยัและควำมลบั 

 (1) กำรจดัเกบ็เวชระเบยีน: 
    - มกีำรจดัเกบ็อยำ่งเหมำะสม; 
    - มกีำรจดัเกบ็ทีร่กัษำควำมลบัได;้ 
    - มกีำรจดัเกบ็ทีป่ลอดภยั ไดร้บักำรป้องกนัจำกกำรสญูหำย ควำมเสยีหำยทำงกำยภำพ และกำรแกไ้ขดดัแปลง 

เขำ้ถงึ หรอืใชโ้ดยผูไ้มม่อี ำนำจหน้ำที;่ 
    - ถกูเกบ็รกัษำและถกูท ำลำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยและระเบยีบ. 
กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 

• ส ำรวจสถำนทีเ่กบ็เวชระเบยีนว่ำ 
o มกีำรจดัเกบ็ทีเ่หมำะสมเพยีงใด 
o มกีำรจดัเกบ็ทีร่กัษำควำมลบัไดด้เีพยีงใด 
o มกีำรจดัเกบ็ทีป่ลอดภยัเพยีงใด มโีอกำสทีจ่ะสญูหำย เกดิควำมเสยีหำยทำงกำยภำพ หรอืเขำ้ถงึ

โดยผูไ้มม่อี ำนำจหน้ำทีไ่ดห้รอืไม ่และด ำเนนิกำรปรบัปรงุ 
• วเิครำะหท์ำงเดนิของเวชระเบยีนว่ำมโีอกำสสญูหำยในขัน้ตอนใดบำ้ง และด ำเนินกำรปรบัปรงุ 
• วเิครำะหร์ะบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชอ้ยูว่่ำมโีอกำสทีข่อ้มลูในเวชระเบยีนจะสญูหำย เขำ้ถึง/ใช/้ถกูแกไ้ขดดัแปลง

โดยผูไ้มม่อี ำนำจหน้ำทีห่รอืไม ่อยำ่งไร และด ำเนินกำรปรบัปรงุ 
• ทบทวนว่ำมกีำรเกบ็รกัษำและท ำลำยเวชระเบยีนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยและระเบยีบขององคก์ร

เพยีงใด 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ควำมเสีย่งทีส่ ำรวจและวเิครำะหไ์ด ้และกำรด ำเนินกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
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(2) องคก์รก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัทิีจ่ ำเป็นเพือ่รกัษำควำมลบัของขอ้มลูและสำรสนเทศของผูป่้วยในเวช
ระเบยีน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัท ำนโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิ(คูม่อื) เกีย่วกบักำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยใน

ประเดน็ต่อไปนี้ 
o กำรก ำหนดผูม้สีทิธเิขำ้ถงึขอ้มลู 
o ขอ้มลูทีผู่เ้กีย่วขอ้งแต่ละระดบัสำมำรถเขำ้ถงึได ้
o มำตรกำรในกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลูผูป่้วยทีเ่กบ็ไวด้ว้ยคอมพวิเตอร์ 
o กำรอนุญำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 
o หน้ำทีใ่นกำรรกัษำควำมลบัของผูท้ีเ่ขำ้ถงึขอ้มลู 
o วธิปีฏบิตัเิมือ่มกีำรละเมดิ 
o ลกัษณะขอ้มลูบำงอยำ่งทีค่วรมมีำตรกำรพเิศษ เชน่ เวชระเบยีนของผูป่้วยทีถ่กูขม่ขนืหรอืท ำแทง้, 

ผลกำรตรวจ HIV ทีเ่ป็นผลบวก 
• ส ำรวจกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิด้วยวธิกีำรต่ำงๆ เชน่ กำรสนทนำกลุ่ม กำรสุม่ตรวจเวช

ระเบยีน 
• น ำปัญหำทีพ่บมำปรบัปรงุแนวทำงปฏบิตั ิหรอืจดัหำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพือ่ใหม้กีำรปฏบิตัติำมแนวทำง

ทีก่ ำหนดไว ้
• ประเมนิซ ำ้เป็นระยะ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ปัญหำทีพ่บจำกกำรส ำรวจกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิกำรปรบัปรงุทีไ่ดด้ ำเนินกำร และผล

กำรประเมนิรอบสดุทำ้ย 
 
(3) องคก์รใหค้วำมรูแ้กบุ่คลำกรอยำ่งต่อเนื่องเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบในกำรรกัษำควำมลบั วธิกีำรจดักำรเมือ่มกีำร

ขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูซึง่เป็นกำรละเมดิกำรรกัษำควำมลบั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• น ำขอ้มลูจำกกำรส ำรวจกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัมิำจดัเวทแีลกเปลีย่นกบัผูเ้กีย่วขอ้ง 

รว่มกนัคน้หำวธิกีำรทีร่ดักมุยิง่ขึน้ 
• กำรปลกูจติส ำนึกในควำมรบัผดิชอบต่อกำรรกัษำควำมลบัของผูป่้วยดว้ยวธิกีำรทีส่รำ้งสรรค์ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• วธิกีำรปลกูจติส ำนึกในควำมรบัผดิชอบต่อกำรรกัษำควำมลบั 
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(4) องคก์รมกีระบวนกำรใหผู้ป่้วยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูและสำรสนเทศในเวชระเบยีนของตนได ้โดยมเีจำ้หน้ำทีท่ี่
ไดร้บัมอบหมำยรว่มอยูด่ว้ย. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ก ำหนดนโยบำยและวธิปีฏบิตัใินกำรใหผู้ป่้วยเขำ้ถงึขอ้มลูในเวชระเบยีนของตน  
• ก ำหนดผูม้หีน้ำทีใ่หค้ ำอธบิำยขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วย และฝึกอบรมใหม้ทีกัษะในกำรแปลควำมหมำย

ขอ้มลูในเวชระเบยีน 
• เมือ่ผูป่้วยหรอืญำตมิขีอ้สงสยัเกีย่วกบักำรดแูลรกัษำ ใหส้ง่เสรมิใหผู้ป่้วยไดร้บัรูข้อ้มลูในเวชระเบยีนของตน

ใหเ้รว็ทีส่ดุโดยมผีูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยรว่มใหค้ ำอธบิำย 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

• ประเมนิผลดว้ยวธิเีชงิคณุภำพ (จุดแขง็ จุดออ่น เรือ่งเล่ำ) เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนขอ้นี้ 
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SPA II - 5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย (MRS.2) 

ผู้ป่วยทุกรำยมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมลูเพียงพอส ำหรบักำรส่ือสำร กำรดแูลต่อเน่ือง กำรเรียนรู้ กำรวิจยั กำร
ประเมินผล และกำรใช้เป็นหลกัฐำนทำงกฎหมำย. 
 
(1) บนัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอ ส ำหรบั: 
    - กำรสือ่สำรระหวำ่งผูใ้หบ้รกิำรในกำรระบุตวัผูป่้วย; 
    - สนบัสนุนกำรวนิจิฉยัโรคและแผนกำรดแูลรกัษำ; 
    - ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรดแูลรกัษำ;  
    - ทรำบควำมเป็นไปของกำรรกัษำและผลกำรรกัษำ; 
    - เอือ้ต่อควำมต่อเนื่องในกำรดแูล; 
    - ใหร้หสัไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง; 
    - กำรใชเ้ป็นหลกัฐำนทำงกฎหมำย; 
    - กำรประเมนิคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย. 
(2) มกีำรทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิควำมสมบรูณ์ ควำมถกูตอ้ง และกำรบนัทกึในเวลำทีก่ ำหนด. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• สง่เสรมิใหม้กีำรทบทวนควำมสมบรูณ์ของกำรบนัทกึเวชระเบยีนในงำนประจ ำ เชน่ กำรทบทวนขำ้งเตยีง

ผูป่้วย (R ใน C3THER) กำรทบทวนโดยหวัหน้ำเวร  และปรบัปรงุบนัทกึใหส้มบรูณ์ทีห่น้ำงำนทนัท ี
• จดัใหม้กีำรทบทวนเวชระเบยีนโดยทมีสหสำขำวชิำชพีเพือ่ประเมนิควำมเพยีงพอของขอ้มลูและโอกำส

พฒันำในแตล่ะประเดน็ต่อไปนี้  (ใชก้ำรประเมนิเชงิคณุภำพ) 
o กำรระบุตวัผูป่้วย  มอียูค่รบถว้นในเอกสำรทกุหน้ำหรอืไม ่มทีีอ่ยูท่ีส่ำมำรถใชต้ดิตำมผูป่้วยและ

ญำตไิดห้รอืไม่ 
o มขีอ้มลูสนบัสนุนกำรวนิิจฉยัโรค  กำรวนิิจฉยัโรคมคีวำมเหมำะสมหรอืไม ่มขีอ้มลู (ประวตั ิกำร

ตรวจรำ่งกำย กำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร) สนบัสนุนกำรวนิิจฉยัโรคหรอืไม ่ มกีำรใช ้guideline 
หรอื scientific evidence ในกำรประเมนิผูป่้วยหรอืไม่ 

o ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรดแูลรกัษำ  ขอ้มลูมเีพยีงพอทีจ่ะประเมนิไดว้ำ่มกีำรตอบสนอง
ปัญหำของผูป่้วยครบถว้นเป็นองคร์วมหรอืไม ่มกีำรตอบสนองต่อภำวะวกิฤตเหมำะสมหรอืไม ่มี
กำรใช ้guideline หรอื scientific evidence ในกำรวำงแผนกำรดแูลรกัษำหรอืไม ่

o ทรำบควำมเป็นไป กำรเปลีย่นแปลง และผลกำรรกัษำ  ขอ้มลูมเีพยีงพอทีจ่ะท ำใหท้รำบควำม
เป็นไป กำรเปลีย่นแปลง และผลกำรรกัษำไดห้รอืไม ่  

o เอือ้ต่อควำมต่อเนื่องในกำรดแูล  ขอ้มลูท ำใหผู้อ้ำ่นสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจปัญหำของผูป่้วยได้
อยำ่งครบถว้นในเวลำรวดเรว็หรอืไม่ 

o ใหร้หสัไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง ใหผู้ท้ ำหน้ำทีบ่นัทกึรหสับอกเล่ำว่ำมปัีญหำในกำรใหร้หสัหรอืไม ่อยำ่งไร 
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o กำรใชเ้ป็นหลกัฐำนทำงกฎหมำย  ตัง้สมมตฐิำนว่ำผูป่้วยรำยนี้มกีำรรอ้งเรยีนเกดิขึน้  ตรงจุดไหน
คอืจุดทีอ่ำจจะถกูฟ้องรอ้งได ้ ขอ้มลูทีม่อียูเ่พยีงพอหรอืไม่ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็คณุภำพของกำรดแูลใน
ชว่งเวลำนัน้ 

o กำรประเมนิคณุภำพกำรดแูลผูป่้วย  ประเดน็คณุภำพ ควำมเสีย่ง ควำมคลำดเคลื่อน เหตุกำรณ์ที่
ไมพ่งึประสงคใ์นผูป่้วยรำยนี้คอือะไร  ขอ้มลูทีม่อียูเ่พยีงพอหรอืไมท่ีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่ำผูด้แูลไดใ้ห้
กำรดแูลดว้ยควำมระมดัระวงั มมีำตรฐำนวชิำชพี 

• น ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรทบทวนรว่มกนัไปแลกเปลีย่นในกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้ง รว่มกนัก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัที่
ควรไดร้บักำรปรบัปรงุ ด ำเนินกำรปรบัปรงุและประเมนิผล 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• โอกำสพฒันำทีไ่ดจ้ำกกำรทบทวน กำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ ผลลพัธห์ลงัจำกกำรปรบัปรงุ 
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SPA II-6 ระบบการจดัการดา้นยา 

SPA II - 6.1 กำรก ำกบัดแูลและส่ิงแวดล้อมสนับสนุน (MMS.1) 

องคก์รสร้ำงควำมมัน่ใจในระบบกำรจดักำรด้ำนยำท่ีปลอดภยั เหมำะสม และได้ผล รวมทัง้กำรมียำท่ีมี
คณุภำพสงูพร้อมใช้ส ำหรบัผู้ป่วย ผ่ำนกลไกก ำกบัดแูลและส่ิงแวดล้อมสนับสนุน. 

ก. กำรก ำกบัดแูลกำรจดักำรดำ้นยำ  

(1) องคก์รจดัตัง้คณะกรรมกำรเภสชักรรมและกำรบ ำบดั (Pharmaceutical and Therapeutic Committee - PTC) 
จำกสหสำขำวชิำชพี ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลระบบกำรจดักำรดำ้นยำใหม้คีวำมปลอดภยั มกีำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล    
มปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิำพ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูทบทวนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรอืกลุ่มบุคคลทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนดทศิทำงและสง่เสรมิใหเ้กดิ

ระบบกำรจดักำรดำ้นยำทีม่ปีระสทิธภิำพ 
o ลกัษณะของคณะกรรมกำรควรสอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร เชน่  

▪ ใน รพ.ขนำดเลก็อำจจะควบกบัคณะกรรมกำรอืน่   
▪ ใน รพ.ขนำดใหญ่อำจตัง้เป็นคณะกรรมกำรเภสชักรรมและกำรบ ำบดั (PTC) หรอือำจแยก

เป็นคณะกรรมกำรหรอือนุกรรมกำร เชน่ คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัทำงยำ 
คณะอนุกรรมกำรตำมประเภทกลุ่มยำ  

▪ ควรมแีนวทำงทีช่ดัเจนในกำรประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำรและทมี
พฒันำคณุภำพทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ  

o คณะกรรมกำรฯ ควรประกอบดว้ยบุคลำกรจำกสหสำขำวชิำชพี เชน่ 
▪ ผูอ้ ำนวยกำรหรอืผูท้ีผู่อ้ ำนวยกำรมอบหมำยเป็นประธำน 
▪ เภสชักร 1-2 คน ท ำหน้ำทีก่รรมกำรและเลขำนุกำร และ/หรอืผูช้ว่ยเลขำนุกำร 
▪ แพทยผ์ูแ้ทนจำกสำขำหลกั และทนัตแพทย ์ตำมควำมเหมำะสม 
▪ หวัหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำนกำรพยำบำล 
▪ บุคลำกรสำยสนบัสนุนทำงกำรแพทยท์ีเ่หมำะสมเชน่ เทคนิคกำรแพทย์ 

o คณะกรรมกำรฯ ควรมหีน้ำทีก่ ำหนดทศิทำง 
▪ เพือ่บรรลุเป้ำหมำยควำมปลอดภยั กำรมยีำเพยีงพอพรอ้มใช ้กำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล 

ประสทิธผิลและประสทิธภิำพของกำรใชย้ำ 
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▪ ครอบคลุมกระบวนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทัง้หมดในระบบยำ ไดแ้ก ่กำรวำงแผน กำรคดัเลอืก 
กำรจดัหำ กำรเกบ็ส ำรองยำ เพือ่ใหไ้ดย้ำทีม่คีณุภำพสงู ใหเ้พยีงพอและพรอ้มใช,้ กำรสัง่
ใชย้ำ กำรเตรยีม จดัจำ่ย และใหย้ำ เพือ่กำรใชย้ำทีป่ลอดภยั ถูกตอ้ง เหมำะสม และไดผ้ล  

o คณะกรรมกำรฯ ควรก ำหนดแนวทำงกำรประเมนิผล และสนบัสนุนใหม้กีำรตดิตำมกำร
เปลีย่นแปลงอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้กำรรำยงำนตำมวงรอบเวลำทีก่ ำหนด 

• คณะกรรมกำรฯ ประเมนิบทบำทหน้ำทีข่องตน วเิครำะหจ์ุดแขง็ จุดออ่น กำรใชเ้วลำ กำรตดัสนิใจ และ
ด ำเนินกำรปรบัปรงุเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิกำรท ำบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(2) องคก์ร (โดย PTC) จดัท ำบญัชยีำโรงพยำบำลเพือ่จ ำกดัใหม้รีำยกำรยำเทำ่ทีจ่ ำเป็น. มกีำรทบทวนบญัชยีำอยำ่ง

น้อยปีละครัง้ โดยน ำขอ้มลูควำมปลอดภยัดำ้นยำและควำมคุม้คำ่มำประกอบกำรพจิำรณำ. มกีำรก ำหนด
มำตรกำรควำมปลอดภยัส ำหรบัยำใหมท่ีม่โีอกำสเกดิควำมคลำดเคลื่อนสงู และกำรขอใชย้ำทีอ่ยูน่อกบญัชยีำเมือ่
จ ำเป็น. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC ทบทวนระบบกำรจดัท ำบญัชยีำโรงพยำบำลและปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิำพ 

o เป้ำหมำยเพือ่ใหม้ยีำเพยีงพอส ำหรบักำรดแูลผูป่้วยทีใ่หบ้รกิำร และมรีำยกำรยำเทำ่ทีจ่ ำเป็น 
o กระบวนกำรพจิำรณำบญัชยีำโรงพยำบำล 

▪ ขอ้มลูทีต่อ้งน ำเสนอ ซึง่ควรมขีอ้มลูทัว่ไปของยำทีน่ ำเสนอ ขอ้บ่งใช ้ประสทิธผิล อนัตร
กริยิำของยำ ขอ้มลูควำมปลอดภยัและควำมคุม้คำ่ 

▪ เกณฑก์ำรคดัเลอืกควรพจิำรณำควำมปลอดภยั และควำมคุม้ค่ำเป็นอยำ่งน้อย 
o มำตรกำรเพือ่ควำมปลอดภยัและคุม้คำ่ 

▪ มำตรกำรส ำหรบัยำใหมท่ีม่โีอกำสเกดิควำมคลำดเคลื่อนสงูหรอืเป็น high alert drug เชน่ 
แบบฟอรม์สัง่ยำมำตรฐำน แนวทำงกำรสัง่ใชย้ำ ระบบตรวจสอบ ระบบเตอืนใจ ขอ้จ ำกดั
ในกำรใช ้กำรบรหิำรยำ กำรเกบ็รกัษำยำ กำรตดิตำมอบุตักิำรณ์ไมพ่งึประสงคก์ำรให้
ขอ้มลูต่อผูป่้วย 

▪ มำตรกำรส ำหรบักำรขอใชย้ำนอกบญัช ีเชน่ กำรขออนุญำต กำรจดัหำ กำรเบกิจ่ำย กำร
ตดิตำมผล โดยพจิำรณำควำมจ ำเป็น ควำมเสีย่ง และควำมสำมำรถในกำรตดิตำมผล 

▪ กำรทบทวนเมือ่มรีำยงำนอบุตักิำรณ์รนุแรงจำกกำรใชย้ำในบญัชยีำโรงพยำบำล (ทัง้
ภำยในองคก์รและจำกวำรสำรทีน่่ำเชือ่ถอื) ทีท่นัต่อเหตุกำรณ์  

▪ ยำทีม่กีำรใชส้ ำหรบัผูป่้วยเฉพำะรำย อำจพจิำรณำรบัเขำ้เป็นยำในโรงพยำบำล แต่ยงัไม่
ตอ้งด ำเนินกำรจดัซือ้มำส ำรอง ซึง่จะด ำเนินกำรเมือ่เกดิควำมต้องกำรเป็นครัง้ครำว 
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• คณะกรรมกำร PTC ก ำหนดระบบและรอบเวลำในกำรทบทวนบญัชยีำทีท่นัต่อกำรเปลีย่นแปลง (อยำ่งน้อย
ปีละครัง้) และด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว ้

• คณะกรรมกำร PTC สง่เสรมิใหบุ้คลำกรสำมำรถเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์จำกบญัชยีำโรงพยำบำลทีเ่ป็น
ปัจจบุนั (เชน่ กำรจดัท ำบญัชยีำ on-line, กำรระบุขอ้บ่งใชท้ีส่ ำคญัและใชบ้่อย ฯลฯ) 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรทบทวนและปรบัปรงุระบบกำรจดัท ำบญัชยีำ รำยกำรยำประเภทต่ำงๆ ในบญัชยีำโรงพยำบำล 

 
(3) องคก์ร (โดย PCT) ก ำหนดนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัเิพือ่กำรป้องกนัควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์

ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำ แลว้น ำสูก่ำรปฏบิตั ิและมกีำรตรวจสอบกำรปฏบิตั.ิ ทมีผูใ้หบ้รกิำรตอบสนองอยำ่ง
เหมำะสมต่อเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำและควำมคลำดเคลื่อนทำงยำทีเ่กดิขึน้หรอืทีม่โีอกำสเกดิขึน้. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• มคีณะกรรมกำรท ำหน้ำทีก่ ำหนดนโยบำย มำตรกำร ตดิตำมและก ำกบัดแูล ในเรือ่งควำมปลอดภยัดำ้น

ยำ โดยอำจตัง้เป็นคณะกรรมกำรภำยใต ้PTC หรอืมอบหมำยให ้PTC ท ำหน้ำทีน่ี้ดว้ย 
• คณะกรรมกำรทีร่บัผดิชอบก ำหนดหรอืทบทวนนโยบำยกำรป้องกนัควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและ

เหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำ ไดแ้ก่ 
o กำรป้องกนักำรสัง่ใชคู้ย่ำทีม่อีนัตรกริยิำรนุแรง  
o กำรสง่เสรมิกำรใชช้ือ่สำมญัทำงยำ  
o กำรป้องกนัค ำสัง่ใชย้ำทีม่โีอกำสเกดิปัญหำ (เชน่ กำรใชค้ ำสัง่ PRN กำรใชค้ ำสัง่ยนื กำรใชค้ ำสัง่

หยดุยำอตัโนมตั ิกำรใชค้ ำสัง่เดมิต่อ กำรใชค้ ำสัง่ทีป่รบัขนำดยำ กำรใชค้ ำสัง่ลดยำ กำรใชค้ ำสัง่ที่
ระบุพสิยั กำรสัง่ยำผสมซึง่ไมม่จี ำหน่ำย กำรสัง่ใชอ้ปุกรณ์ส ำหรบัใชย้ำ กำรสัง่ยำทีอ่ยูร่ะหว่ำง
กำรศกึษำทดลอง กำรสัง่ยำสมนุไพร กำรสัง่ยำเมือ่จ ำหน่ำย)    

• คณะกรรมกำรทีร่บัผดิชอบออกแบบระบบรำยงำนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงค์
จำกยำ 
o ก ำหนดควำมหมำยของค ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัอบุตักิำรณ์ เหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงค ์หรอืควำมคลำด

เคลื่อนทีง่ำ่ยต่อกำรน ำลงสูก่ำรปฏบิตั ิและเป็นไปตำมควำมหมำยทีถ่กูตอ้งในระบบควำมปลอดภยั 
เชน่ เหตุกำรณ์พงึสงัวร (sentinel event) ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำแต่ละประเภท เหตุกำรณ์ไมพ่งึ
ประสงคด์ำ้นยำ อำกำรไมพ่งึประสงคด์ำ้นยำ เหตุเกอืบสญูเสยี (Near miss) 

o ก ำหนดระดบัควำมรนุแรงของอุบตักิำรณ์เพือ่กำรรำยงำนอยำ่งเหมำะสมและกำรวเิครำะหข์อ้มลู  
ในทำงคลนิิกอำจใชก้ำรแบ่งระดบัควำมรนุแรงของควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ 9 ระดบั ตำม NCC-
MERP และสรำ้งควำมเขำ้ใจรว่มกนัทัง้ระบบ 

o ก ำหนดรปูแบบรำยงำนหรอืกำรบนัทกึ 
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o ทบทวนควำมรูท้ำงวชิำกำรทีท่นัสมยั และจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่คน้หำวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุเพือ่
ควำมปลอดภยัของผูป่้วย 

o ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองทีเ่หมำะสมเมือ่เกดิควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์ไมพ่งึ
ประสงคจ์ำกยำ ครอบคลุมกำรแกปั้ญหำใหผู้ป่้วย กำรใหข้อ้มลู กำรสือ่สำรทีเ่หมำะสมทนั
เหตุกำรณ์ 

o มกีำรป้อนกลบัขอ้มลูอยำ่งเป็นรปูธรรม และกำรตดิตำมประเมนิผล ผำ่นตวับ่งชีค้ณุภำพในระดบั
ต่ำงๆ 

• น ำขอ้มลูควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำไปวเิครำะหแ์ละปรบัปรงุระบบที่
เกีย่วขอ้ง (ใชห้ลกั human factors engineering ถำ้เป็นไปได)้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ขอ้มลูอบุตักิำรณ์เกีย่วกบัยำ ผลกำรวเิครำะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรปรบัปรงุระบบทีเ่กดิขึน้ในชว่ง 2 

ปีทีผ่ำ่นมำ 
• กำรประเมนิควำมเหมำะสมทนักำรณ์ในกำรตอบสนองเมือ่เกดิควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์ไม่

พงึประสงคจ์ำกยำ รวมทัง้ผลลพัธต์่อผูป่้วย 
 
(4) องคก์ร (โดย PTC) ก ำหนดรำยกำรยำทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวำมระมดัระวงัในกำรใชส้งู  และสรำ้งควำม

มัน่ใจในควำมปลอดภยัส ำหรบัผูป่้วยซึง่ใชย้ำทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวำมระมดัระวงัในกำรใชส้งู ดว้ย
กระบวนกำรทีเ่หมำะสมในกำรจดัหำ เกบ็รกัษำ สัง่ใช ้ถ่ำยทอดค ำสัง่ จดัเตรยีม จ่ำยยำ บรหิำรยำ บนัทกึขอ้มลู 
และตดิตำมก ำกบักำรใชย้ำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC หรอืคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัดำ้นยำ (Medication Safety Team) ก ำหนด

รำยกำรยำซึง่มคีวำมเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวำมระมดัระวงัในกำรใชส้งู โดยมแีนวทำงกวำ้งๆ ดงันี้ 
o ลกัษณะของยำ เป็นยำที ่

▪ มโีอกำสเกดิควำมเสีย่งต่อกำรใชผ้ดิวตัถุประสงค ์เชน่ ยำเสพตดิ ยำควบคมุพเิศษบำง
รำยกำร  

▪ มรีำยงำนควำมถีข่องกำรเกดิคลำดเคลื่อนทำงยำหรอืเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคบ์่อยใน
องคก์ร 

▪ มรีำยงำนว่ำเป็นปัจจยัสำเหตุ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์พงึสงัวร (sentinel events) ทัง้
ในวำรสำรวชิำกำร หรอืในองคก์ร หรอือำจรวมถงึยำทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำทดลอง ยำที่
ตอ้งควบคมุ ยำทีไ่ม่อยูใ่นบญัชยีำโรงพยำบำล ยำทีม่พีสิยักำรบ ำบดัแคบ (narrow 
therapeutic range) ยำทำงจติเวช ยำทีม่ชี ือ่คลำ้ยกนัหรอืออกเสยีงคลำ้ยกนั (look alike-
sound alike drugs)  
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o วธิกีำรก ำหนด 
▪ อยูใ่นดุลยพนิจิของทมีสหสำขำ หรอืทมีดแูลผูป่้วย ซึง่อำจแตกต่ำงกนัไดต้ำมควำม

เหมำะสม หรอืบรบิทของงำน/หอผูป่้วย 
▪ ปัจจยัทีอ่ำจค ำนึงรว่มดว้ยคอืแบบแผนกำรใชย้ำของแต่ละองคก์ร ขอ้มลูอบุตัิกำรณ์ภำยใน

องคก์ร 
▪ อำจใชแ้บบส ำรวจอยำ่งงำ่ย ส ำรวจควำมคดิเหน็บุคลำกร ตอ่กำรจดัประเภทยำทีต่อ้ง

ระมดัระวงัสงู รว่มกบักำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ 
▪ ส ำหรบัโรงพยำบำลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรไดค้รอบคลุมทกุรำยกำร ควรใหค้วำมส ำคญั

พเิศษในกลุ่ม heparin, insulin, morphine, potassium chloride และ warfarin  
• จดัท ำแนวทำงกำรจดักำรยำทีต่อ้งระมดัระวงัสงูอยำ่งเป็นระบบ  

o ครอบคลุมกระบวนกำรรกัษำดว้ยยำตัง้แต่กำรคดัเลอืกยำ กำรจดัหำ กำรเกบ็รกัษำ กำรสัง่จ่ำย กำร
ถ่ำยทอดค ำสัง่ กำรเตรยีม กำรกระจำย กำรสง่มอบ กำรใหย้ำ และกำรตดิตำม 

o มสีญัญลกัษณ์หรอืเครือ่งหมำย ทีร่บัรูร้ว่มกนัทัง้ระบบว่ำเป็นยำทีต่อ้งระมดัระวงัสงู อำจแยกเกบ็
เป็นสดัสว่นหรอืเป็นกลุ่ม เพือ่ใหเ้กดิควำมระมดัระวงัทัง้ในกระบวนกำรเกบ็รกัษำ กำรส ำรองในแต่
ละจดุ  

o สรำ้งสือ่ควำมรูท้ีส่ำมำรถน ำลงสูก่ำรปฏบิตัใินลกัษณะ drug tips ทีง่ำ่ยต่อกำรน ำไปใช ้หรอืเพือ่
เป็นแนวทำงใหพ้ยำบำลวำงแผนตดิตำมผูป่้วยภำยหลงัไดร้บัยำทีต่อ้งระมดัระวงัสงู (โดยอำจแนบ
ไปพรอ้มกบัยำทีจ่ดั)  

o สรำ้งระบบกำรตรวจสอบอสิระซ ้ำส ำหรบัยำทีต่อ้งระมดัระวงัสงู โดยเฉพำะในขัน้ตอนของกำรรบั
ค ำสัง่ใชย้ำ กำรกระจำย กำรสง่มอบ กำรเตรยีม กำรบนัทกึ และกำรใหย้ำ 

• ผูบ้รหิำรสนบัสนุนใหม้แีหล่งขอ้มลูสำรสนเทศทำงยำอยำ่งเหมำะสม หรอืมศีกัยภำพในกำรเขำ้ถงึ
แหล่งขอ้มลูทำงยำ ทัง้ในสว่นของกลุ่มงำน/ฝ่ำยเภสชักรรม และในสว่นของหอผูป่้วย หรอืหน่วยงำนที่
ดแูลผูป่้วยส ำคญั 

• สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ประเมนิควำมรูค้วำมเขำ้ใจ และประเมนิกำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้
• ส ำหรบัองคก์รทีม่กีำรศกึษำวจิยัดำ้นเภสชักรรมคลนิิก ใหม้รีะบบกำรจดักำรยำดงักล่ำวทีช่ดัเจน แยก

จำกยำทีอ่ยูใ่นบญัชยีำโรงพยำบำล และตอ้งด ำเนนิกำรครอบคลุมระบบกำรจดักำรยำทกุดำ้น โดย
ด ำเนินกำรในลกัษณะโครงกำรทีไ่ดร้บักำรรบัรองใหม้กีำรศกึษำได ้และเป็นกำรพทิกัษ์สทิธผิูป่้วย 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• รำยกำรยำทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืตอ้งมคีวำมระมดัระวงัในกำรใชส้งู 
• ตวัอยำ่งมำตรกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรใชย้ำ และผลกำรตำมรอยกำรปฏบิตัหิรอืกำรประเมนิควำมรู้

ควำมเขำ้ใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
• ผลทีไ่มพ่งึประสงคจ์ำกกำรใชย้ำกลุ่มนี้ 
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(5) องคก์ร (โดย PTC) ด ำเนนิกำรแผนงำนใชย้ำสมเหตุผล (Rational Drug Use Program) และ แผนงำนดแูลกำร
ใชย้ำตำ้นจลุชพี (Antimicrobial Stewardship Program) ดว้ยมำตรกำรรว่มกนัหลำยประกำร เพือ่สง่เสรมิกำรใช้
ยำตำ้นจุลชพีและยำอืน่ๆ อยำ่งเหมำะสม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
•  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
•  

 
(6) องคก์ร (โดย PTC) ตดิตำมตวัชีว้ดัเชงิกระบวนกำรและผลลพัธ ์ประเมนิและปรบัปรงุระบบจดักำรดำ้นยำ. มกีำร

ทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิีป่ระสบควำมส ำเรจ็และเทคโนโลยใีหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบจดักำรด้ำนยำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• PTC ทบทวนเป้ำประสงคข์องระบบยำ ก ำหนดตวัชีว้ดัเชงิกระบวนกำรและผลลพัธ์ ประเมนิกำรบรรลุ

เป้ำประสงคข์องระบบยำ และประสทิธภิำพของระบบกำรจดักำรดำ้นยำ 
o ควำมพรอ้มใช ้คณุภำพของยำ ผลกระทบของกำรจดัหำยำไมท่นัต่อผูป่้วย 
o ประสทิธภิำพของกำรเกบ็ส ำรองยำ 
o ควำมสมเหตุผสมผลของกำรสัง่ใชย้ำ (โดยเฉพำะในกลุ่มยำใหม ่ยำทีม่มีลูคำ่กำรจดัซือ้สงู หรอืยำที่

มคีวำมเสีย่งอืน่ๆ) 
o ควำมปลอดภยั (กำรเกดิควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำ รวมทัง้

ควำมเหมำะสมในกำรตอบสนอง) 
• PTC มอบหมำยใหม้กีำรทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัระบบกำรจดักำรดำ้นยำทีป่ระสบควำมส ำเรจ็และ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  
• PTC สนบัสนุนใหน้ ำผลกำรประเมนิและกำรทบทวนวรรณกรรมมำปรบัปรงุระบบกำรจดักำรดำ้นยำ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิกำรบรรลุเป้ำประสงคข์องระบบยำ ประสทิธภิำพของระบบกำรจดักำรดำ้นยำ และกำร

ปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
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ข. สิง่แวดลอ้มสนบัสนุน  

(1) ผูป้ระกอบวชิำชพีไดร้บักำรประเมนิและฝึกอบรมเพือ่เพิม่ควำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกบัระบบยำ  กำรใชย้ำที่
เหมำะสมและปลอดภยักอ่นเริม่ตน้ปฏบิตังิำนและเป็นประจ ำทกุปี. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• PTC และคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัก ำหนดเนื้อหำควำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกบัระบบยำและกำร

ใชย้ำทีเ่หมำะสมปลอดภยั ส ำหรบักำรประเมนิและใหค้วำมรูผู้ป้ระกอบวชิำชพีสำขำต่ำงๆ (ครอบคลุม 
แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยำบำล) เชน่ 
o ระบบยำของโรงพยำบำล นโยบำย เป้ำหมำย มำตรกำรส ำคญั 
o ผลกำรประเมนิควำมรูแ้ละกำรปฏบิตัขิองผูป้ระกอบวชิำชพี 
o ควำมปลอดภยัของผูป่้วย กำรด ำเนินกำรเพือ่ลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ กรณีศกึษำควำมคลำด

เคลื่อนทำงยำ เหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำรวเิครำะหปั์จจยัสำเหตุ 
o ระบบขอ้มลูขำ่วสำรและระบบรำยงำน 
o กำรสือ่สำร กำรท ำงำนเป็นทมีสหสำขำวชิำชพี บทบำทหน้ำทีข่องแพทยใ์นเรือ่งยำ 

• PTC มอบหมำยใหป้ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถของผูป้ระกอบวชิำชพีในเรือ่งระบบยำและกำรใชย้ำที่
เหมำะสมปลอดภยั กำรประเมนิควรครอบคลุมถงึกำรปฏบิตัจิรงิดว้ย 

• PTC จดัใหม้กีำรปฐมนิเทศและฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนูควำมรูค้วำมสำมำรถใหแ้กผู่ป้ระกอบวชิำชพี โดย
เน้นจุดออ่นจำกผลกำรประเมนิ และควรมทีัง้กำรฟ้ืนฟูควำมรูป้ระจ ำปีและกำรสอดแทรกในกจิกรรม
วชิำกำรต่ำงๆ    

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรุป 
• ผลกำรประเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถของผูป้ระกอบวชิำชพี และจุดเน้นของกำรเพิม่พนูควำมรูใ้หแ้กผู่้

ประกอบวชิำชพีในรอบ 2 ปีทีผ่ำ่นมำ 
 
(2) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบยำสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูเฉพำะของผูป่้วยแต่ละรำย ไดแ้ก ่ขอ้มลูทัว่ไป  กำรวนิิจฉยัโรคหรอื

ขอ้บ่งชีใ้นกำรใชย้ำ และขอ้มลูทำงหอ้งปฏบิตักิำรทีจ่ ำเป็น. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• PTC และคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัพจิำรณำประโยชน์ของกำรใชข้อ้มลูเฉพำะของผูป่้วยต่อกำร

สัง่ใช ้จดัจ่ำย และใหย้ำ 
o ขอ้มลูทัว่ไป เชน่ กำรแพย้ำ กำรตัง้ครรภ ์น ้ำหนกัตวั พืน้ทีผ่วิเมือ่ตอ้งใชค้ ำนวณขนำดยำ 
o ขอ้มลูกำรวนิิจฉยัโรคหรอืขอ้บง่ชีใ้นกำรใชย้ำ 
o ขอ้มลูทำงหอ้งปฏบิตักิำรทีจ่ ำเป็น เชน่ กำรท ำหน้ำทีข่องตบัและไต ในกลุ่มผูป่้วยทีใ่ชย้ำทีต่อ้ง

ระมดัระวงัสงู 
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• PTC และคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัก ำหนดหรอืพฒันำวธิกีำรทีจ่ะเพิม่กำรเขำ้ถงึขอ้มลูดงักล่ำว 
เชน่ 
o กำรพฒันำระบบเครอืขำ่ยคอมพวิเตอรใ์หผู้เ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูได้ 
o กำรบนัทกึขอ้มลูทีจ่ ำเป็นในใบสัง่ยำ เชน่ ขอ้มลูกำรวนิจิฉยัโรคหรอืขอ้บ่งชีใ้นกำรใช้ยำ 
o กำรบนัทกึขอ้มลูทีจ่ ำเป็นในใบค ำสัง่กำรรกัษำทกุใบ เชน่ ขอ้มลูกำรแพย้ำ 

• PTC มอบหมำยใหม้กีำรประเมนิควำมพรอ้มและควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถงึขอ้มลู รวมถงึกำรใช้
ประโยชน์จำกขอ้มลูเฉพำะของผูป่้วย และน ำไปปรบัปรงุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(3) มขีอ้มลูยำทีจ่ ำเป็น ในรปูแบบทีใ่ชง้ำ่ย ในขณะสัง่ใช ้จดั และใหย้ำแกผู่ป่้วย. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ขอ้มลูยำทีจ่ ำเป็น เชน่ บญัชยีำโรงพยำบำล ขอ้มลูควำมคงตวัของยำ ควำมเขำ้กนัไมไ่ดร้ะหว่ำงยำ-ยำ 

หรอื ยำ-สำรละลำย กำรเกบ็รกัษำยำแต่ละชนิดอยำ่งถกูตอ้ง 
• ฝ่ำยเภสชักรรมวเิครำะหค์วำมตอ้งกำรใชข้อ้มลูยำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ไดแ้ก ่ขณะทีแ่พทยส์ัง่ใชย้ำ 

เภสชักรหรอืผูช้ว่ยเภสชักรจดัยำ และพยำบำลใหย้ำแกผู่ป่้วย  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในยำทีต่อ้งใช้ควำม
ระมดัระวงัสงู มโีอกำสเกดิควำมคลำดเคลื่อนทำงยำไดง้ำ่ย หรอืมเีทคนิคกำรใหย้ำทีต่อ้งระมดัระวงั 

• ฝ่ำยเภสชักรรมสรำ้งสือ่ บตัรยำ บนัทกึ โปสเตอร ์คูม่อื ฐำนขอ้มลูในคอมพวิเตอร ์ทีง่ำ่ยต่อกำรใชง้ำนใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เชน่ ควำมเขำ้กนัไดข้องยำกบัสำรละลำย แนวทำงกำรตดิตำมผูป่้วยซึง่ไดร้บัยำทีต่อ้ง
ระมดัระวงัสงู 

• ฝ่ำยเภสชักรรมประเมนิว่ำขอ้มลูทีจ่ดัใหม้คีวำมเหมำะสมและเพยีงพอทีจ่ะตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชง้ำนเพยีงใด และน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำปรบัปรงุกำรจดัใหม้ขีอ้มลูทีจ่ ำเป็น 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(4) องคก์รมรีะบบคอมพวิเตอรส์นบัสนุนกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรใชย้ำ โดยมกีำรสง่สญัญำณเตอืนในระดบัที่

เหมำะสมส ำหรบัอนัตรกริยิำระหว่ำงยำ กำรแพย้ำ ขนำดต ่ำสดุและสงูสดุส ำหรบัยำทีต่อ้งใชค้วำมระมดัระวงัสงู 
และมแีนวทำงส ำหรบักำรไมป่ฏบิตัติำมสญัญำณเตอืนเมือ่มขีอ้บ่งชี.้ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
•  
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ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
•  

 
(5) กำรสัง่ใช ้คดัลอกค ำสัง่ จดัเตรยีม จดัจ่ำย และบรหิำรยำ กระท ำในสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพซึง่สะอำด มพีืน้ทีแ่ละ

แสงสว่ำงพอเพยีง และเปิดโอกำสใหผู้ป้ระกอบวชิำชพีมสีมำธกิบัเรือ่งยำโดยไมม่กีำรรบกวน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC รว่มกบัคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มหรอืผูร้บัผดิชอบ ก ำหนดมำตรฐำนสถำนทีแ่ละ

สิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพส ำหรบักำรสัง่ใช ้คดัลอกค ำสัง่ จดัเตรยีม จดัจ่ำย และใหย้ำ โดยค ำนึงถงึควำม
สะอำด กำรป้องกนักำรปนเป้ือน ระบบไหลเวยีนของงำน ควำมเพยีงพอของพืน้ทีแ่ละแสงสว่ำง กำร
ปรำศจำกสิง่รบกวนทำงกำยภำพ 

• หวัหน้ำหน่วยดแูลผูป่้วยด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ 
• คณะกรรมกำร PTC จดัใหม้กีำรตดิตำมตรวจสอบประเมนิผลอยำ่งน้อยปีละครัง้ และสือ่สำรขอ้มลูให้

ผูเ้กีย่วขอ้งน ำไปด ำเนินกำรปรบัปรุง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตดิตำมตรวจสอบประเมนิผล และกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
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ค. กำรจดัหำและเกบ็รกัษำ 

(1) กำรจดัหำยำเป็นไปตำมบญัชยีำทีผ่ำ่นกำรรบัรอง. มกีระบวนกำรในกำรจดักำรกบัปัญหำยำขำดแคลน  และยำที่
จ ำเป็นเรง่ดว่น. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• สรำ้งหลกัประกนัเรือ่งควำมพรอ้มใช ้

o คณะกรรมกำร PTC รว่มกบัทมีดแูลผูป่้วยแต่ละสำขำจ ำแนกยำในบญัชยีำโรงพยำบำลเพือ่ชว่ย
พจิำรณำล ำดบัควำมส ำคญัในกำรจดัหำ เชน่ แบ่งเป็นยำทีจ่ ำเป็นต่อกำรชว่ยชวีติ (vital drug) 
ยำทีจ่ ำเป็นในกำรรกัษำโรคทีส่ ำคญั (essential drug) และยำทัว่ไปทีใ่ชใ้นกำรบ ำบดัหรอื
บรรเทำ  

o จดัสรรงบประมำณโดยค ำนึงถงึควำมส ำคญัของยำแต่ละประเภท โดยเฉพำะยำทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ชว่ยชวีติ วคัซนี หรอืยำจ ำเป็นทีส่ง่ผลกระทบต่อผูป่้วยปรมิำณมำกหำกเกดิกำรขำดคลงั  

•   กำรจดัหำยำทีจ่ ำเป็นเรง่ด่วน ไดแ้ก ่ยำชว่ยชวีติ ยำฉุกเฉิน วคัซนี เซรุม่ หรอืยำอืน่ๆ ทีอ่งคก์ร
ก ำหนดใหเ้ป็นยำส ำคญัในภำวะฉุกเฉิน รวมทัง้กำรจดัหำในสถำนกำรณ์ภยัพบิตั ิ

• กำรจดักำรกบัปัญหำยำขำดแคลน 
o ผูร้บัผดิชอบในกำรจดัหำยำ มรีะบบในกำรสือ่สำรใหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบเกีย่วกบัรำยกำรยำทีข่ำด

ชัว่ครำว หรอืรำยกำรยำทีไ่มม่กีำรผลติอกี และขอ้แนะน ำว่ำควรด ำเนินกำรอยำ่งไร 
o ฝ่ำยเภสชักรรมโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง จดัท ำแนวทำงกำรใชห้รอืจ่ำย

ยำทดแทนยำในบญัชทีีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรจดัหำไดท้นั 
• คณะกรรมกำร PTC รว่มกบัฝ่ำยเภสชักรรม วำงระบบทีช่ดัเจนในกำรจดัหำยำทีจ่ ำเป็นเรง่ด่วน เชน่ ยำ

ชว่ยชวีติ ยำฉุกเฉิน วคัซนี เซรุม่ หรอืยำอืน่ๆ ทีอ่งคก์รก ำหนดใหเ้ป็นยำส ำคญั รวมทัง้กำรจดัหำใน
สถำนกำรณ์ภยัพบิตั ิกำรสรำ้งระบบเครอืขำ่ย 

• มรีะบบกำรตดิตำมยำทีม่กีำรเคลื่อนไหวมำกกว่ำปกต ิและด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรทบทวนและปรบัปรุงระบบกำรจดัท ำบญัชยีำ รำยกำรยำประเภทต่ำงๆ ในบญัชยีำโรงพยำบำล 
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(2) ยำทกุรำยกำรไดร้บักำรเกบ็ส ำรองอยำ่งเหมำะสมและปลอดภยั เพือ่ใหค้วำมมัน่ใจในดำ้นควำมเพยีงพอ ควำม
ปลอดภยั มคีณุภำพและควำมคงตวั พรอ้มใช ้ป้องกนักำรเขำ้ถงึโดยผูไ้มม่อี ำนำจหน้ำที ่สำมำรถทวนกลบัถงึ
แหล่งทีม่ำ มกีำรตรวจสอบบรเิวณทีเ่กบ็ยำอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมกีำรปฏบิตัิเพือ่เป้ำหมำยดงักล่ำวทัว่ทัง้องคก์ร. 
มกีำรเกบ็แยกยำทีม่ชี ือ่พอ้งมองคลำ้ย ยำชนิดเดยีวกนัทีม่คีวำมเขม้ขน้แตกต่ำงกนั ยำทีต่อ้งใชค้วำมระมดัระวงั
สงู ยำหมดอำยหุรอืยำทีถ่กูเรยีกคนื แยกเป็นสดัสว่น. ไม่มกีำรเกบ็สำรอเีลค็ทรอไลทเ์ขม้ขน้ทีจ่ะเป็นอนัตรำยต่อ
ผูป่้วยไวใ้นหน่วยดแูลผูป่้วย. ยำเคมบี ำบดั แก๊สและสำรละลำยทีร่ะเหยงำ่ยส ำหรบักำรระงบัควำมรูส้กึไดร้บักำร
เกบ็ในพืน้ทีท่ีม่กีำรระบำยอำกำศไดด้.ี 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• วำงระบบ และ/หรอื ทบทวนระบบกำรตรวจรบัยำและเวชภณัฑ ์

o จดัระบบเพือ่ป้องกนักำรปะปนกบัยำทีม่อียูเ่ดมิ ใหค้งคณุภำพระหว่ำงกำรรอตรวจรบั และ
ด ำเนินกำรตรวจรบัใหเ้รว็ทีส่ดุ หรอืไมเ่กนิกว่ำระยะเวลำทีก่ ำหนด  

o ก ำหนดรำยกำรยำทีต่อ้งมกีำรตรวจรบั หรอืกำรตรวจสอบคณุภำพกำรขนสง่เป็นพเิศษ เชน่ยำที่
ตอ้งอยูใ่นระบบหว่งโซ่ควำมเยน็ ทัง้นี้เน้นใหม้กีำรตรวจสอบจรงิ มกีำรบนัทกึผลกำรตรวจรบั หำก
พบว่ำไมเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด ใหม้รีะบบกำรจดักำร กำรเกบ็รกัษำเพือ่รอสง่คนืทีช่ดัเจน 

o บนัทกึขอ้มลูกำรตรวจรบัเขำ้คลงัหรอืกำรลงบญัชคีวบคมุ ใหด้ ำเนินกำรภำยใน 24 ชัว่โมงที่
กระบวนกำรตรวจรบัเสรจ็สิน้  

• วำงแนวทำง และ/หรอื ทบทวนแนวทำงกำรเกบ็ส ำรองยำทีเ่ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนัในทกุจุดทีม่กีำร
เกบ็ส ำรองยำ  
o ยดึขอ้มลูควำมคงตวัของผูผ้ลติเป็นส ำคญั (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เงือ่นไขดำ้นอณุหภมู ิกำรป้องกนั

แสง) ในกรณีทีไ่มม่ขีอ้เสนอแนะจำกผูผ้ลติชดัเจน สำมำรถด ำเนินกำรตำมแหล่งขอ้มลูทีน่่ำเชือ่ถอื 
o กำรควบคมุสิง่แวดลอ้ม 

▪ คลงัยำมกีำรจดักำรเรือ่งอณุหภูมแิละควำมชืน้ทีเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด มคีวำมสะอำด และ
แขง็แรง มอีปุกรณ์ทีช่ว่ยในกำรจดัเกบ็ กำรเบกิ 

▪ ดแูลสิง่แวดลอ้มในดำ้นอณุหภมู ิแสงสว่ำง ควำมชืน้ กำรถ่ำยเทอำกำศ เป็นพเิศษ ส ำหรบั
ยำทีม่คีวำมไวต่ออณุหภมูแิละแสง โดยจดัใหม้เีทอรโ์มมเิตอรท์ีส่ำมำรถระบุอณุหภมูติ ่ำสุด 
หรอืสงูสดุในแต่ละรอบวนั รวมทัง้ใหม้อีปุกรณ์ตรวจควำมชืน้ กำรบนัทกึผลอยำ่งต่อเนื่อง 
และเป็นประจ ำ 

▪ คลงัยำมรีะบบป้องกนักำรโจรกรรมและป้องกนักำรเขำ้ถงึโดยบุคลำกรทีไ่มใ่ชเ่จำ้หน้ำที่
รบัผดิชอบเฉพำะ หลกีเลีย่งกำรเปิดคลงัคำ้งไวท้ัง้วนั กำรถอืกญุแจอำจมมีำกกว่ำ 1 รำยที่
รว่มรบัผดิชอบ 
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▪ ตูเ้ยน็เกบ็เวชภณัฑเ์หมำะสม เพยีงพอ และมรีะบบกำรตดิตำมอณุหภมูอิยำ่งสม ่ำเสมอทกุ
วนั  มรีะบบกำรส ำรองไฟทน้ททีีไ่ฟฟ้ำจำกภำยนอกดบัส ำหรบัตูเ้ยน็เกบ็วคัซนีหรอืยำที่
จ ำเป็นตอ้งควบคมุอณุหภมูเิขม้งวด  

o ระบบและลกัษณะกำรจดัเกบ็ 
▪ คลงัยำมรีะบบกำรจดัเกบ็ทีส่ำมำรถระบสุถำนทีจ่ดัเกบ็ มคีวำมเพยีงพอ อยูใ่นบรเิวณ

เดยีวกนั หลกีเลีย่งกำรเกบ็รกัษำยำรำยกำรเดยีวกนัแยกจำกกนั ควรมบีตัรควบคมุทีค่ลงั
เพือ่สอบทำนกบัรำยกำรยำและปรมิำณในฐำนขอ้มลู 

▪ เกบ็ยำในภำชนะหรอืหบีห่อเดมิ มฉีลำกครบถว้น และจดัเกบ็ในระบบ first expired first 
out สำมำรถบอกไดถ้งึก ำหนดวนัหมดอำย ุ

▪ ควบคมุเกบ็รกัษำ ยำกลุ่มพเิศษ เชน่ยำเสพตดิ วตัถุออกฤทธิต่์อจติและประสำท ให้
เป็นไปตำมระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และรดักมุ หลกีเลีย่งกำรเขำ้ถงึโดยงำ่ย และใน
กระบวนกำรเบกิจ่ำยกลุ่มยำดงักล่ำวเภสชักรจะตอ้งรบัรูก้อ่นทกุครัง้ 

▪ มกีำรเกบ็แยกยำทีม่ชี ือ่พอ้งมองคลำ้ย ยำชนิดเดยีวกนัทีม่คีวำมเขม้ขน้แตกต่ำงกนั ยำที่
ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัสงู แยกเป็นสดัสว่น. 

▪ ยำหมดอำย ุยำเสือ่มสภำพหรอืยำทีเ่รยีกเกบ็กลบัคนืเนื่องจำกปัญหำคณุภำพ ตอ้งแยก
ออกไวต้่ำงหำกอยำ่งชดัเจน และระมดัระวงัส ำหรบัรำยกำรยำทีเ่สีย่งต่อกำรน ำไปใช้ในทำง
ทีผ่ดิ ทัง้นี้ใหม้รีะบบกำรบนัทกึรำยกำร ปรมิำณทีช่ดัเจน  ส ำหรบัยำทีไ่มส่ำมำรถ
แลกเปลีย่นใหม้รีะบบกำรก ำจดัตำมควำมเหมำะสม เชน่ กำรละลำยน ้ำ กำรเผำ หรอืกำร
ก ำจดัโดยวธิเีฉพำะ 

▪ ยำเคมบี ำบดั แก๊สและสำรละลำยทีร่ะเหยงำ่ยส ำหรบักำรระงบัควำมรูส้กึไดร้บักำรเกบ็ใน
พืน้ทีท่ีม่กีำรระบำยอำกำศไดด้.ี 

o มรีะบบกำรสุม่ตรวจสอบปรมิำณคงคลงัอยำ่งเป็นระบบและตอ่เนื่องทุกวนั ก ำหนดเป็นตวับง่ชี้
คณุภำพ เพือ่เป็นกำรประกนัคณุภำพและใชเ้ป็นแนวทำงกำรพฒันำ หรอืสำมำรถตรวจพบ
ควำมคลำดเคลื่อนทีอ่ำจเกดิขึน้ไดท้นัต่อเหตุกำรณ์ เชน่ รอ้ยละควำมถกูตอ้งของยำคงคลงั 
(ครอบคลุมรอ้ยละ 10 ของรำยกำรยำทัง้หมด เป็นตน้) และกำรตรวจสอบตำมวงรอบปี 

o กำรส ำรองยำบนหอผูป่้วยหรอืหน่วยงำนอืน่ๆ ทีม่ใิชห่อ้งยำ  
▪ ใหม้เีฉพำะรำยกำรยำทีจ่ ำเป็น ก ำหนดโดยทมีดแูลผูป่้วยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ใหม้รีะบบกำร

ส ำรองทีส่ำมำรถควบคมุและมกีำรคนืกลบัตำมควำมเหมำะสม เชน่ น ำคนืกลบัตำมระบบ
กำรเบกิจ่ำยปกต ิ 

▪ หลกีเลีย่งกำรส ำรองอเิลค็โทรไลตค์วำมเขม้ขน้สงูบนหอผูป่้วย ยกเวน้รำยกำรทีม่คีวำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชท้นัทเีพือ่ควำมปลอดภยัผูป่้วย ซึง่ตอ้งมรีะบบหรอืขอ้ควรระวงัในกำร
เขำ้ถงึเพือ่ป้องกนักำรบรหิำรคลำดเคลื่อนโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
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▪ ยำทีส่ ำรองนอกหน่วยงำนเภสชักรรม ควรอยูใ่นรปูทีพ่รอ้มบรหิำรทีผ่ลติจำกผูผ้ลติ
โดยตรง หรอือยูใ่นรปูหนึ่งหน่วยกำรใชท้ีม่ฉีลำกและขอ้มลูครบถว้น 

• กำรควบคมุ เบกิจ่ำย เรยีกคนื 
o เน้นใหม้กีำรตรวจสอบ กำรตดัจ่ำย และกำรอนุมตักิำรเบกิจ่ำยใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบพสัดุฯ ยกเวน้

ในกรณีฉุกเฉิน ซึง่อำจผำ่นกำรรบัรู ้อนุมตักิอ่นทีจ่ะมกีำรตดัจ่ำย 
o ระบบกำรเบกิจ่ำยจำกคลงัโดยภำพรวม ควรด ำเนนิกำรตดัจ่ำยในลกัษณะทีเ่ป็นกล่องบรรจุ 

หลกีเลีย่งกำรจ่ำยหน่วยยอ่ย เพรำะยำกในกำรควบคมุ 
o กรณีทีม่ปัีญหำดำ้นคณุภำพยำ ใหม้รีะบบทีส่ำมำรถเรยีกเกบ็กลบัคนืยำ และหำกจ ำเป็นจะตอ้ง

สำมำรถเรยีกเกบ็กลบัคนืยำทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของผูป่้วยได ้รวมทัง้กำรใหข้อ้มลูแกแ่พทย ์
พยำบำล บุคลำกรกำรแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูป่้วย ถงึเหตุผล ควำมจ ำเป็น 

o มรีะบบกำรตดิตำมรำยกำรยำทีไ่มม่กีำรเคลื่อนไหว โดยตอ้งประสำนแพทยผ์ูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่รบัรู้
เหตุผล หรอืปัจจยัสำเหตุ ทีจ่ะด ำเนินกำรเพือ่ไมใ่หเ้กดิกำรคำ้งคลงัยำ หรอืควำมเสยีหำย 

• มรีะบบกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรเกบ็ส ำรองยำในทกุจุดทีม่กีำรเกบ็ส ำรองยำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ และน ำผลมำปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรเกบ็ส ำรองยำ และกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(3) มกีำรจดัใหม้ยีำ และ/หรอื เวชภณัฑฉุ์กเฉินทีจ่ ำเป็นในหน่วยดแูลผูป่้วยต่ำงๆ อยูต่ลอดเวลำ. มรีะบบควบคมุ  

และดแูลใหเ้กดิควำมปลอดภยั และมกีำรจดัทดแทนโดยทนัทหีลงัจำกทีใ่ชไ้ป. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัก ำหนดรำยกำรยำและเวชภณัฑฉุ์กเฉินทีจ่ ำเป็นในหน่วยฉุกเฉิน หอผู้ป่วย 

และหน่วยดแูลผูป่้วยอืน่ๆ เพือ่ใหม้กีำรส ำรองไวใ้นปรมิำณทีเ่หมำะสม รวมทัง้พจิำรณำกำรส ำรองวสัดุ
กำรแพทยห์รอืสว่นประกอบทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ รว่มดว้ย 

• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัก ำหนดระบบควบคมุยำฉุกเฉินใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนั และน ำไปสูก่ำร
ปฏบิตั ิเชน่  
o กำรจดัเกบ็ยำฉุกเฉินในลกัษณะทีส่ำมำรถระบุไดว้่ำยำทีบ่รรจุในภำชนะนัน้ยงัมคีรบถว้นและไม่

หมดอำย ุ 
o แนวทำงในกำรเตมิยำเมือ่มกีำรใชไ้ป อำจด ำเนินกำรในลกัษณะทีเ่ป็นกระเป๋ำฉุกเฉินทีน่ ำไปแลก 

หรอืมรีะบบกำรสง่ต่อขอ้มลูว่ำมกีำรใช ้โดยฝ่ำยเภสชักรรมเขำ้มำรว่มรบัผดิชอบเรือ่งควำมพรอ้มใช ้ 
• หำกเป็นไปไดย้ำฉุกเฉินทีส่ ำรองควรอยูใ่นรปูทีพ่รอ้มใชท้นัท ีมฉีลำกครอบคลุม และอำจสอดคลอ้งกบั

กลุ่มอำยผุูป่้วย ใหม้รีะบบกำรขำนหรอืทวนซ ้ำชือ่ยำเพือ่กำรรบัรูร้ว่มกนั เป็นกำรตรวจสอบอสิระ เพือ่ลด
ควำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรคลำดเคลื่อน 
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• สนบัสนุนแหล่งขอ้มลูยำทีน่่ำเชื่อถอื เนื่องจำกควำมรบีด่วน จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมไีวเ้พือ่อำ้งองิ เพือ่ป้องกนั
ควำมคลำดเคลื่อนรนุแรงทีอ่ำจเกดิขึน้ 

• มรีะบบกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรเกบ็ส ำรองยำและเวชภณัฑฉุ์กเฉินยำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
และน ำผลมำปรบัปรงุตำมควำมเหมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรเกบ็ส ำรองยำและเวชภณัฑฉุ์กเฉิน และกำร

ปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
 
 
 
(3) มรีะบบทีจ่ะจ่ำยยำเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูป่้วยอยำ่งปลอดภยัในเวลำทีห่อ้งยำปิด 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิำรณำแนวทำงกำรจ่ำยยำในเวลำทีห่อ้งยำปิดซึง่ รพ.ใชอ้ยู ่และ

ทำงเลอืกอืน่ๆ โดยพจิำรณำควำมเสีย่งของทำงเลอืกต่ำงๆ และโอกำสทีจ่ะป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว  
เพือ่เลอืกทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุ 

• มำตรกำรทีค่วรก ำหนดเพือ่ใหเ้กดิควำมปลอดภยั เชน่ 
o คณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะจ่ำยยำในเวลำทีห่อ้งยำปิด 
o ระบบกำรตดิตำมหรอืขอค ำปรกึษำจำกเภสชักร 
o กำรก ำหนดรำยกำรยำเทำ่ทีจ่ ำเป็นในกำรส ำรองทีจุ่ดจ่ำย โดยอยูใ่นรปูแบบหรอืภำชนะทีพ่รอ้มจ่ำย 
o ระบบกำรควบคมุ และกำรตรวจสอบปรมิำณยำทีใ่ชไ้ป 
o กำรตรวจสอบเพือ่ป้องกนัควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ 
o แนวทำงปฏบิตัใินกรณีทีต่อ้งใชย้ำทีไ่มม่กีำรส ำรอง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุวธิกีำรจ่ำยยำเมือ่หอ้งยำปิด และมำตรกำรควำมปลอดภยัทีส่ ำคญั 

 
(4) มกีำรจดักำรกบัยำทีส่ง่คนืมำทีห่อ้งยำอยำ่งเหมำะสม เชน่ ยำทีแ่พทยส์ัง่หยดุใช ้
กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 

• ฝ่ำยเภสชักรรมประสำนกบัหน่วยดแูลผูป่้วยเพือ่วำงระบบใหม้กีำรสง่คนืยำทีแ่พทยส์ัง่หยุดใช ้หรอืไม่
จ ำเป็นตอ้งใชม้ำทีห่อ้งยำโดยเรว็ทีส่ดุ ตลอดจนกำรเขยีนค ำสัง่หยดุใชย้ำทีเ่หมำะสม 
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• ฝ่ำยเภสชักรรมมรีะบบหรอืแนวทำงกำรประเมนิสภำพของยำทีถ่กูสง่คนืว่ำมคีณุภำพทีด่ใีนกำรน ำไปใช้
ต่อ เชน่ เมด็ยำเปลอืยพจิำรณำท ำลำย ยำทีอ่ยูใ่นแผงสำมำรถน ำมำไวบ้รกิำรต่อ  รวมถงึแนวทำงกำร
ท ำลำยทีเ่หมำะสม 

 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

• สรปุวธิจีดักำรกบัยำทีส่ง่คนืมำหอ้งยำ 
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SPA II - 6.2 กำรปฏิบติัในกำรใช้ยำ (MMS.2) 

องคก์รท ำให้มัน่ใจในควำมปลอดภยั ควำมถกูต้อง ควำมเหมำะสม และประสิทธิผลของกระบวนกำร
ทัง้หมดตัง้แต่กำรสัง่ใช้ยำจนถึงกำรบริหำรยำ. 

ก. กำรสัง่ใชแ้ละถ่ำยทอดค ำสัง่ 

(1) มกีำรเขยีนค ำสัง่ใชย้ำอยำ่งชดัเจนและถ่ำยทอดค ำสัง่อยำ่งถูกตอ้ง. มกีำรสือ่สำรค ำสัง่ยำยำทีเ่ป็นมำตรฐำนเพือ่
ลดควำมเสีย่งต่อควำมผดิพลำด. มกีำรจดัท ำ น ำไปปฏบิตั ิและตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและระบยีบ
ปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปนี้: 

    - ค ำสัง่ใชย้ำทีห่ำ้มใช;้ 
    - กำรปฏบิตัติ่อค ำสัง่ใชย้ำทำงโทรศพัทแ์ละค ำสัง่ดว้ยวำจำ; 
    - ค ำสัง่ใชย้ำทีพ่มิพไ์วล้่วงหน้ำและ protocol ส ำหรบัค ำสัง่ใชย้ำเคมบี ำบดั; 
    - เกณฑพ์จิำรณำค ำสัง่ใชย้ำทีย่อมรบัได.้ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• PTC และคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง ก ำหนดมำตรฐำนเขยีนค ำสัง่ใชย้ำ กำรสือ่สำรและถ่ำยทอดค ำสัง่ใช้

ยำเพือ่ป้องกนัควำมผดิพลำด 
o ค ำสัง่ใชย้ำ 

▪ นโยบำยหรอืแนวทำงกำรเขยีนใบสัง่ยำทีส่มบรูณ์ องคป์ระกอบของใบสัง่ยำทีด่ ี
▪ เงือ่นไขกำรสัง่ใชย้ำทีค่วรระบุชือ่กำรคำ้หรอืชือ่ทัว่ไปรว่มดว้ยเพือ่ป้องกนัควำม

คลำดเคลื่อน 
▪ เงือ่นไขทีต่อ้งระบุขอ้บ่งใชใ้นกำรสัง่ใชย้ำบำงรำยกำร ทีม่ขีอ้บ่งใชห้ลกัทีแ่ตกต่ำงกนั

โดยเฉพำะขนำดทีใ่ชใ้นกำรรกัษำ 
▪ กำรระบุรำยละเอยีดทีจ่ ำเป็นในค ำสัง่ใชย้ำ เชน่ กำรวนิจิฉยัโรคหรอืขอ้บ่งชีใ้นกำรใช ้กำร

ใชช้ือ่สำมญั ขนำดและวธิกีำรใชย้ำ  
▪ ก ำหนดกลุ่มโรค หรอืกลุ่มผูป่้วยทีจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรระบุคำ่ตำ่งๆทีจ่ ำเป็น เชน่ น ้ำหนกั 
▪ กำรสง่เสรมิและทบทวนค ำสัง่ใชย้ำทีพ่มิพไ์วล้่วงหน้ำและ protocol ส ำหรบัค ำสัง่ใชย้ำเคมี

บ ำบดั 
o มำตรกำรป้องกนัควำมผดิพลำดคลำดเคลื่อนอืน่ๆ 

▪ วำงระบบเพือ่ลดกำรคดัลอกค ำสัง่ระหว่ำงบุคลำกรกำรแพทย์ โดยมุง่เน้นใหท้กุกลุ่มสำขำ
อำชพี สำมำรถเขำ้ถงึค ำสัง่ใชย้ำ โดยตรง เพือ่ตอ้งกำรลดควำมคลำดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้จำก
กำรคดัลอกยำ อนัเป็นควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิควำมคลำดเคลื่อนในขัน้ตอนอืน่ๆ ตำมมำ 
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▪ มำตรฐำนกำรสือ่สำรค ำสัง่ใชย้ำเพือ่ลดโอกำสเสีย่งต่อควำมคลำดเคลื่อน เชน่ กำรสัง่โดย
วำจำหรอืทำงโทรศพัท ์จะสำมำรถท ำไดใ้นกรณีใด และกระบวนกำรรบัค ำสัง่เพือ่ลดควำม
คลำดเคลื่อน เชน่ กำรอำ่นทวน หรอืกำรสะกดทลีะอกัษร 

o มำตรกำรเพือ่ป้องกนัค ำสัง่ใชย้ำทีม่โีอกำสเกดิปัญหำ เชน่ 
▪ ค ำสัง่ใชย้ำทีม่กีำรก ำหนดปรมิำตรชดัเจนในฝัง่ 24 ชัว่โมง ถำ้หมดกอ่นจะตอ้งใหต้่อ

หรอืไม่ 
▪ กำรระบุขอ้บ่งใชแ้ละวนั/เวลำทีส่ ิน้สดุของค ำสัง่ PRN 
▪ กำรมคี ำแนะน ำส ำหรบักำรใชค้ ำสัง่ยนื (standing orders) เกีย่วกบัสถำนกำรณ์ทีต่อ้งใช้

อยำ่งชดัเจน 
▪ กำรระบุวนัหรอืระยะเวลำทีช่ดัเจนในกำรใชค้ ำสัง่หยดุยำอตัโนมตั ิ(automatic stop 

orders) 
▪ กำรก ำหนดชว่งทีย่นิยอมในกำรใชค้ ำสัง่เพือ่ปรบัขนำดยำ (titrating orders) เพือ่ป้องกนั

กำรบรหิำรยำทีม่ำกเกนิขนำด  
▪ กำรใชค้ ำสัง่ลดขนำดยำ (taper orders) ในปรมิำณทีช่ดัเจน ตำมแต่ละชว่งเวลำ 
▪ กำรใชค้ ำสัง่ทีร่ะบุเป็นชว่ง (range orders) เป็นค ำสัง่ทีร่ะบุขนำดยำ หรอืชว่งระยะเวลำให้

ยำ ผนัแปรอยูใ่นชว่งของกำรสัง่ใช ้ขึน้กบัเงือ่นไข หรอื สภำวะของผูป่้วย 
▪ กำรระบุควำมชดัเจนของตวัยำส ำคญัหรอืยำพืน้ทีต่อ้งกำรในกำรสัง่เตรยีมยำ หรอืยำผสม

ซึง่ไมม่จี ำหน่ำย 
▪ กำรสัง่ใชอ้ปุกรณ์ส ำหรบัใชย้ำตำมเงือ่นไขผูป่้วยทีแ่ตกต่ำง เชน่ nebulizers หรอื 

catheters 
▪ กำรก ำหนดมำตรกำรส ำหรบัสัง่ใชย้ำทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำทดลอง เชน่ ผูส้ ัง่ใช ้แบบ

บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง กำรรวบรวมขอ้มลู และกำรตดิตำม 
▪ กำรสัง่ยำสมนุไพร ตอ้งทรำบขอ้มลูรำยกำรยำทีม่ ีและเภสชักรควรตรวจสอบอนัตรกริยิำ

กบัยำอืน่ๆทีม่กีำรสัง่ใช ้หรอืผูป่้วยมกีำรใชอ้ยูเ่องในปัจจุบนั 
▪ กำรสือ่สำรทีช่ดัเจนในกำรสัง่ยำเมือ่จ ำหน่ำย หรอืกำรสง่ต่อ รวมทัง้กำรบนัทกึขอ้มลูกำร

สัง่ใชย้ำครัง้สดุทำ้ย หรอืยำทีจ่ ำหน่ำยอยำ่งถกูตอ้งลงในเอกสำรทีใ่ชใ้นกำรตดิตำมผูป่้วย
หรอืประวตัใินเล่มเวชระเบยีนผูป่้วยนอก 

▪ ตวัยอ่ทีไ่ม่ควรใช ้แนวทำงกำรด ำเนินกำรหำกพบว่ำไมเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
o มำตรกำรป้องกนัควำมคลำดเคลื่อนส ำหรบัยำทีด่คูลำ้ยกนัหรอืชือ่เรยีกคลำ้ยกนั  

• PTC และคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง สือ่สำร/สรำ้งควำมเขำ้ใจแกผู่เ้กีย่วขอ้งเพือ่น ำนโยบำยทีก่ ำหนดไวไ้ปสู่
กำรปฏบิตั ิ
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• PTC และคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งตดิตำมประเมนิกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว และตอบสนองผลกำร
ประเมนิ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(2) มกีำรจดัวำงกระบวนท ำงำนทีป่ระกนัควำมถกูตอ้งของยำทีผู่ป่้วยไดร้บัในชว่งรอยต่อหรอืกำรสง่ต่อกำรดแูล 

(medication reconciliation): 
    - พฒันำระบบกำรจดัเกบ็และบนัทกึขอ้มลูดำ้นยำทีเ่ป็นปัจจุบนัของผูป่้วยแต่ละรำย โดยใชม้ำตรฐำนเดยีวกนัทัง้

องคก์ร; 
    - ระบุบญัชรีำยกำรยำทีผู่ป่้วยแต่ละคนไดร้บั  อยำ่งถกูตอ้งแมน่ย ำ และใชบ้ญัชรีำยกำรนี้ในทกุจุดของกำร

ใหบ้รกิำร; 
    - สง่มอบรำยกำรยำของผูป่้วย (รวมถงึยำทีผู่ป่้วยรบัประทำนทีบ่ำ้น ถำ้ม)ี ใหก้บัผู้ดแูลผูป่้วยในขัน้ตอนถดัไป 

(เชน่ รบัผูป่้วยนอนโรงพยำบำล สง่ต่อผูป่้วยไปโรงพยำบำลอืน่ จ ำหน่ำยผูป่้วย สง่ผูป่้วยมำตรวจทีต่กึผูป่้วย
นอก); 

    - เปรยีบเทยีบรำยกำรยำทีผู่ป่้วยไดร้บัอยูก่บัรำยกำรยำทีส่ ัง่ใหผู้ป่้วย เพือ่คน้หำยำทีต่กหล่น สัง่ซ ้ำ ไมเ่ขำ้กบั
สภำพของผูป่้วย ผดิขนำด มโีอกำสเกดิอนัตรกริยิำระหว่ำงกนั ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด; 

    - มกีำรตดัสนิใจทำงคลกิอยำ่งเหมำะสมตำมขอ้มลูทีพ่บ และสือ่สำรกำรตดัสนิใจแกท่มีงำนและผูป่้วย. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินกำรเรือ่ง กำรเปรยีบเทยีบและปรบัเปลี่ยนทำงยำ (medication 

reconciliation) วตัถุประสงค ์แนวทำงปฏบิตั ิและกำรก ำหนดงำน กลุ่มยำ กลุ่มโรคทีจ่ะด ำเนินกำรตำม
ควำมเหมำะสม  

• กำรก ำหนดกลุ่มยำและกลุ่มผูป่้วยทีส่ ำคญัเพื่อด ำเนินกำรเรือ่งนี้อำจจ ำแนกไดเ้ป็น 
o กลุ่มผูป่้วยทีเ่ฝ้ำระวงั เชน่ ผูส้งูอำย,ุ เดก็เลก็, ผูป่้วยโรคเบำหวำน, ผูป่้วยทีร่บักำรผำ่ตดัใหญ่, 

ผูป่้วยทีก่ลบัมำรกัษำกอ่นก ำหนด 
o กลุ่มยำทีเ่ฝ้ำระวงั เชน่ ยำวำรฟ์ำรนิ, ยำกล่อมประสำท, ยำทีต่อ้งระมดัระวงัสงูอืน่ๆ, ยำทีม่กีำรแพ้

หรอืมกีำรรำยงำน ADE บ่อย, ยำโครงกำรพเิศษ  
o บรกิำรทีส่ ำคญั เชน่ กำรผำ่ตดัในผูป่้วยนอก, คลนิิกเคมบี ำบดัผูป่้วยนอก, กำรฟอกไต 

• พฒันำระบบกำรจดัเกบ็และบนัทกึขอ้มลูดำ้นยำทีเ่ป็นปัจจุบนัของผูป่้วยแต่ละรำย โดยใชม้ำตรฐำน
เดยีวกนัทัง้องคก์ร 

• ระบบุญัชรีำยกำรยำทีผู่ป่้วยแต่ละคนไดร้บั  อยำ่งถกูตอ้งแมน่ย ำ และใชบ้ญัชรีำยกำรนี้ในทกุจุดของกำร
ใหบ้รกิำร ทบทวนบทบำทและแบบฟอรม์บนัทกึประวตักิำรใชย้ำทีม่อียูเ่ดมิ และออกแบบบนัทกึที่ใชง้ำน
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รว่มกนัระหว่ำงวชิำชพีต่ำงๆ เพือ่ลดควำมซ ้ำซอ้น และเพือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์ไดม้ำกทีส่ดุ (ขอ้มลูควร
ครอบคลุมชือ่ยำ ควำมแรง ขนำดยำ ควำมถี ่และวธิกีำรบรหิำรยำทีผู่ป่้วยใชจ้รงิ); 

• ก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสม และบทบำทของผูเ้กีย่วขอ้ง สง่มอบรำยกำรยำของผูป่้วย 
(รวมถงึยำทีผู่ป่้วยรบัประทำนทีบ่ำ้น ถำ้ม)ี ใหก้บัผูด้แูลผูป่้วยในขัน้ตอนถดัไป  
o กรณีผูป่้วยนอก (เฉพำะในกลุ่มทีม่โีอกำสเกดิปัญหำสงู) 
o กรณีรบัผูป่้วยใหม ่
o กรณีผำ่ตดั day surgery หรอืนอนโรงพยำบำลเพือ่ผำ่ตดัเพยีง 1-2 วนั 
o กรณียำ้ยหอผูป่้วย 
o กรณีจ ำหน่ำย 
o กรณีสง่ต่อผูป่้วยไปโรงพยำบำลอืน่ 

• สรำ้งควำมเขำ้ใจกบัทมีดแูลผูป่้วยทกุวชิำชพีถงึแนวคดิ เป้ำหมำย และขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร โดยยดึ
หลกัำรส ำคญัอยำ่งน้อย 3 ขัน้ตอน 
o จดัท ำรำยกำรยำทีผู่ป่้วยไดร้บัในปัจจุบนั 
o เปรยีบเทยีบรำยกำรยำทีผู่ป้วยไดร้บัในปัจจุบนักบัยำทีแ่พทยส์ัง่ใช้ เพือ่คน้หำยำทีต่กหล่น สัง่ซ ้ำ 

ไมเ่ขำ้กบัสภำพของผูป่้วย ผดิขนำด มโีอกำสเกดิอนัตรกริยิำระหว่ำงกนั ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

o มกีำรตดัสนิใจทำงคลกิอยำ่งเหมำะสมตำมขอ้มลูทีพ่บ (ปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ขควำมแตกต่ำง) และ
สือ่สำรกำรตดัสนิใจแกท่มีงำนและผูป่้วย 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กลุ่มผูป่้วย/กลุ่มยำทีก่ ำหนดใหม้กีำรท ำ medication reconciliation อยำ่งสมบรูณ์ และบทบำทหน้ำทีข่อง

ผูเ้กีย่วขอ้ง 
• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีน และ good practice เกีย่วกบั medication reconciliation 

 
(3) ในกรณีทีม่กีำรสัง่จ่ำยยำผำ่นระบบคอมพวิเตอร ์(CPOE) ระบบดงักล่ำวมฐีำนขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัชว่ยสนบัสนุน

กำรตดัสนิใจในกำรสัง่ใชย้ำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
•  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
•  
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ข. กำรเตรยีม เขยีนฉลำก จดัจำ่ย และส่งมอบยำ 

(1) มกีำรทบทวนค ำสัง่ใชย้ำทุกรำยกำรเพือ่ควำมมัน่ใจในควำมถกูตอ้ง ควำมเหมำะสมและควำมปลอดภยักอ่นกำร
บรหิำรยำ dose แรก (หรอืทบทวนเรว็ทีส่ดุหลงับรหิำรยำในกรณีฉุกเฉิน). มกีำรตรวจสอบซ ้ำส ำหรบักำรค ำนวณ
ขนำดยำในผูป่้วยเดก็และยำเคมบี ำบดั. เภสชักรตดิต่อกบัผูส้ ัง่ใชย้ำถำ้มขีอ้สงสยั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัทบทวนโอกำสทีจ่ะเกดิควำมไมเ่หมำะสมและไมป่ลอดภยัในกำรสัง่ใชย้ำ วำงระบบ

เพือ่ตดิตำมเฝ้ำสงัเกตอยำ่งต่อเนื่อง สือ่สำรขอ้มลูใหผู้เ้กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิควำมตระหนกัในผูส้ ัง่ใชแ้ละผู้
ทบทวนค ำสัง่ใชย้ำ 

• บรกิำรเภสชักรรมจดัระบบใหม้กีำรทบทวนค ำสัง่ใชย้ำของแพทย ์
o ครอบคลุมทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในทกุรำยกอ่นทีจ่ะมกีำรใหย้ำแกผู่ป่้วย dose แรก ยกเวน้

กรณีทีล่่ำชำ้แลว้อำจเป็นอนัตรำยต่อผูป่้วย 
o จดัระบบใหม้กีำรทบทวนยอ้นหลงัทนัทสี ำหรบักำรจ่ำยยำในขณะทีเ่ภสชักรไมไ่ดข้ึน้ปฏบิตังิำน 

• กำรทบทวนค ำสัง่ใชย้ำควรพจิำรณำประเดน็ต่อไปนี้ 
o ประวตักิำรแพย้ำ หรอืมศีกัยภำพทีจ่ะเกดิควำมไวต่อยำ 
o อนัตรกริยิำหรอืโอกำสเกดิอนัตรกริยิำของยำทีไ่ดร้บักำรสัง่ กบัยำเดมิของผูป่้วย 
o ควำมเหมำะสมของยำทีไ่ดร้บั ขนำด ควำมถี ่และวถิทีำงบรหิำรยำ 
o กำรไดร้บัยำซ ้ำซอ้น 
o กำรไดร้บัยำทีห่ำ้มใช ้
o กำรสัง่จ่ำยยำนัน้ไมไ่ดเ้ป็นไปตำมขอ้บ่งใชท้ีอ่งคก์รก ำหนด 
o ผลกระทบ หรอืโอกำสเกดิผลกระทบทีส่ำมำรถระบจุำกผลทำงหอ้งปฏบิตักิำร 

• ขอ้พจิำรณำส ำหรบัยำเฉพำะกลุ่ม 
o มกีำรตรวจสอบซ ้ำส ำหรบักำรค ำนวณขนำดยำในผูป่้วยเดก็และยำเคมบี ำบดั. 
o ยำทีต่อ้งระมดัระวงัสงู ใหม้กีำรก ำหนดเกณฑท์ีช่ดัเจนในกำรรบัค ำสัง่ เชน่ ขนำดยำที่

เหมำะสม ต่อครัง้/ต่อวนั หรอืควำมเขม้ขน้ของยำทีไ่มม่ำกเกนิไป  
o ยำ IV admixture ใหท้บทวนควำมเหมำะสมของสำรละลำยทีใ่ชเ้จอืจำงทีม่คีวำมเขำ้กนัไดแ้ละ

กอ่ใหเ้กดิควำมคงตว้ รวมทัง้แนวทำงกำรเตรยีมควำมเขม้ขน้สดุทำ้ยทีต่อ้งกำร  
• เภสชักรตดิต่อกบัผูส้ ัง่ใชย้ำถำ้มขีอ้สงสยั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ควำมครอบคลุมของกำรทบทวนค ำสัง่ใชย้ำ 
• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีนทีไ่ดร้บัจำกกำรทบทวนค ำสัง่ใชย้ำ (เชือ่มโยงกบัเป้ำหมำยเรือ่งควำมเหมำะสม

และควำมปลอดภยั) รวมทัง้กำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
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(2) มกีำรจดัเตรยีมยำอยำ่งเหมำะสมและปลอดภยัในสถำนทีท่ีส่ะอำดและเป็นระเบยีบ มกีำรระบำยอำกำศ อณุหภมู ิ

และแสงสว่ำงทีเ่หมำะสม. แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรยีมยำส ำหรบัผูป่้วยเฉพำะรำย หรอืยำทีไ่มม่จี ำหน่ำยใน
ทอ้งตลำด โดยใชว้ธิกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นมำตรฐำน.  ทมีเภสชักรรมหลกีเลีย่งกำรสมัผสัยำโดยตรงระหว่ำงกำร
จดัเตรยีม และเวชภณัฑแ์ละสำรละลำยปรำศจำกเชือ้ไดร้บักำรเตรยีมใน laminar air flow hood. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• สถำนทีจ่ดัเตรยีมยำ เป็นสถำนทีท่ีส่ะอำด เป็นระเบยีบ มกีำรระบำยอำกำศ อณุหภมูแิละแสงสว่ำง

เหมำะสม 
• กำรจดัเตรยีมยำโดยหน่วยดแูลผูป่้วย 

o หวัหน้ำหน่วยดแูลผูป่้วย (โดยอำจรว่มมอืกบับรกิำรเภสชักรรม) จดัระบบ สถำนที ่วสัดุอปุกรณ์ 
และเทคนิคทีเ่หมำะสมปลอดภยัส ำหรบักำรจดัเตรยีมยำทีจ่ะใหแ้กผู่ป่้วยในควำมดแูล โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ กำรป้องกนักำรปนเป้ือน กำรมแีสงสวำ่งเพยีงพอ กำรไมถ่กูรบกวนสมำธ ิและกำรก ำจดั
ขยะอนัตรำย 

o คณะกรรมกำร PTC รว่มกบับรกิำรเภสชักรรม จดัใหม้กีำรประเมนิควำมเหมำะสมปลอดภยัของ
กำรจดัเตรยีมยำในหน่วยดแูลผูป่้วยทัง้หมดเป็นระยะ และด ำเนินกำรปรบัปรงุ 

• กำรจดัเตรยีมยำโดยบรกิำรเภสชักรรม 
o คณะกรรมกำร PTC รว่มกบับรกิำรเภสชักรรม พจิำรณำโอกำสทีบ่รกิำรเภสชักรรมจะตอ้ง

จดัเตรยีมยำส ำหรบัผูป่้วยเฉพำะรำย (extemporaneous preparation) ซึง่บรกิำรเภสชักรรมตอ้ง
เตรยีมขึน้ใชใ้นทนัท ีเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของแพทยส์ ำหรบัผูป่้วยเฉพำะรำย เฉพำะโรค 
หรอืกลุ่มทีม่คีวำมส ำคญั เชน่ เดก็เลก็ ทำรก รวมทัง้ยำเตรยีมปรำศจำกเชือ้ เชน่ ยำฉดี IV 
admixtures, Total Parenteral Nutrition, Cytotoxic preparation, ยำหยอดตำ หรอืยำทีมุ่่งหมำย
อืน่ๆ ทีต่อ้งเตรยีมโดยวธิปีรำศจำกเชือ้ เชน่ dilution ของ heparin 

o พจิำรณำศกัยภำพและควำมรบัผดิชอบโดยรวม 
▪ โรงพยำบำลทีม่ศีกัยภำพและปรมิำณงำนมำกพอ ควรรบัผดิชอบในกำรผสมหรอืเตรยีมยำ

ผสมทีป่รำศจำกเชือ้ เชน่ ยำเคมบี ำบดั IV admixtures โดยบรกิำรเภสชักรรม (ยกเวน้รำย
ทีล่่ำชำ้แลว้อำจเป็นอนัตรำย หรอืควำมคงตวัของยำสัน้มำก) 

▪ โรงพยำบำลทีม่ปีรมิำณกำรใชไ้มม่ำก ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยหรอืใชร้ะบบเครอืขำ่ยในกำร
สนบัสนุน  

▪ บรกิำรเภสชักรรมควรรบัผดิชอบจดัเตรยีมยำเคมบี ำบดัหำกมกีำรใชม้ำกกว่ำ 20 ขนำนต่อ
เดอืน 

o บรกิำรเภสชักรรมออกแบบระบบกำรเตรยีมยำทีเ่ป็นมำตรฐำน (ครอบคลุมสถำนที ่วสัดุอปุกรณ์  
เทคนิควธิ ีกำรตดิฉลำก และบุคลำกรผูร้บัผดิชอบ) เพือ่กำรเตรยีมยำทีเ่หมำะสมปลอดภยั 
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ฝึกอบรมบุคลำกรผูร้บัผดิชอบใหม้คีวำมรูแ้ละทกัษะเพยีงพอ ควบคุมก ำกบัใหเ้ป็นไปตำมระบบ 
และตดิตำมประเมนิผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

▪ ทมีเภสชักรรมหลกีเลีย่งกำรสมัผสัยำโดยตรงระหว่ำงกำรจดัเตรยีม  
▪ เวชภณัฑแ์ละสำรละลำยปรำศจำกเชือ้ไดร้บักำรเตรยีมใน laminar air flow hood 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิควำมเหมำะสมปลอดภยัของกำรจดัเตรยีมยำในหน่วยดแูลผูป่้วยและกำรปรบัปรงุทีก่ิิดขึน้ 
• สถติแิละบทเรยีนในกำรจดัเตรยีมยำส ำหรบัผูป่้วยเฉพำะรำยโดยบรกิำรเภสชักรรม 

 
(3) ยำไดร้บักำรตดิฉลำกอยำ่งเหมำะสม ชดัเจนและอำ่นงำ่ย ตดิทีภ่ำชนะบรรจุยำทกุประเภท  . มฉีลำกยำตดิจนถงึ

จุดทีใ่หย้ำแกผู่ป่้วย โดยระบุชือ่ผูป่้วย ชือ่ยำ ควำมเขม้ขน้ และขนำดยำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำรยำ PTC รว่มกบับรกิำรเภสชักรรม ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรตดิฉลำกยำ 

ครอบคลุมทัง้กำรตดิฉลำกโดยบรกิำรเภสชักรรม และกำรตดิฉลำกในหน่วยดแูลผูป่้วยกรณีทีม่กีำร
จดัเตรยีมแลว้ไมไ่ดใ้หย้ำแก่ผูป่้วยทนัท ีโดยอำศยักำรวเิครำะหโ์อกำสเกดิปัญหำจำกกำรไมม่ฉีลำกยำที่
เหมำะสม 

• แนวทำงส ำหรบักำรระบุขอ้มลูบนฉลำกยำ  
o ชือ่ผูป่้วย หอผู้  ป่วย และขอ้มลูบ่งชีต้วัผูป่้วยอืน่ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
o ชือ่ยำ ควำมเขม้ขน้หรอืควำมแรง ขนำดยำหรอืปรมิำณยำ 
o วนัหมดอำย ุหำกไมไ่ดใ้ชภ้ำยใน 24 ชัว่โมง 
o เวลำทีห่มดอำยเุมือ่อำยยุำน้อยกว่ำ 24 ชัว่โมง 
o วนัทีเ่ตรยีม สำรละลำยทีใ่ชเ้จอืจำงหรอืผสม ชือ่ผูเ้ตรยีมและผูต้รวสอบ ส ำหรบั IV admixture 
o สตูรสำรอำหำรทีใ่หเ้ขำ้ทำงหลอดเลอืดด ำ 
o วธิกีำรให ้อปุกรณ์ทีใ่ช ้และค ำแนะน ำหรอืขอ้ควรระวงั 

• ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิำรณำแนวทำงปฏบิตัใินกรณีต่อไปนี้เป็นพเิศษ 
o กำรตดิฉลำกส ำหรบัยำฉดีและสำรละลำยส ำหรบั flush สำยน ้ำเกลอืทีเ่ตรยีมนอกหอ้งผูป่้วยหรอื

ไกลจำกเตยีงผูป่้วย 
o กำรตรวจสอบชือ่ยำดว้ยควำมมัน่ใจ ณ จุดทีใ่หย้ำแกผู่ป่้วย 
o กำรเตรยีมยำส ำหรบัใชก้บัผูป่้วยซึง่ไมไ่ดร้ะบุชือ่แน่นอน เชน่ ยำทีใ่ชใ้นกำรระงบัควำมรูส้กึ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• นโยบำยและแนวทำงกำรตดิฉลำกยำ 
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(4) มกีำรสง่มอบยำใหห้น่วยดแูลผูป่้วยในลกัษณะทีป่ลอดภยั รดักมุ และพรอ้มใช ้ในเวลำทีท่นัควำมต้องกำรของ
ผูป่้วย. มกีำรปกป้องสขุภำพและควำมปลอดภยัของบุคลำกรทีส่มัผสัยำเคมบี ำบดั และมกีำรจดัเตรยีม 
hazardous spill kit ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยสะดวก. ยำทีถ่กูสง่คนืไดร้บักำรตรวจสอบควำมสมบรูณ์ กำรคงสภำพ 
และไดร้บักำรจดักำรอยำ่งเหมำะสม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• บรกิำรเภสชักรรมรว่มกบัหน่วยดแูลผูป่้วย วเิครำะหปั์ญหำและควำมตอ้งกำรในกำรสง่มอบยำหรอืกำร

กระจำยยำ 
• คณะกรรมกำร PTC หรอืผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัก ำหนดนโยบำยกำรสง่มอบยำหรอืกำรกระจำยยำแกห่น่วย

ดแูลผูป่้วยตำมบรบิทและควำมพรอ้มขององคก์ร โดยพจิำรณำเป้ำหมำยส ำคญัต่อไปนี้ 
o ควำมปลอดภยัรดักมุ 

▪ กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งและควำมสอดคลอ้งระหว่ำงยำ ฉลำกยำ และค ำสัง่ใชย้ำ โดย
เภสชักร 

▪ ระบบกำรจดัสง่ยำทีร่ดักมุหรอืแยกจำกกนัส ำหรบัยำทีต่อ้งแชเ่ยน็ หรอืสำรเสพตดิ หรอืยำ
ทีต่อ้งควบคมุเป็นพเิศษ 

▪ มกีำรปกป้องสขุภำพและควำมปลอดภยัของบุคลำกรทีส่มัผสัยำเคมบี ำบดั และมกีำร
จดัเตรยีม hazardous spill kit ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยสะดวก 

▪ ยำทีถ่กูสง่คนืไดร้บักำรตรวจสอบควำมสมบรูณ์ กำรคงสภำพ และไดร้บักำรจดักำรอยำ่ง
เหมำะสม 

o ควำมพรอ้มใช ้ 
▪ รปูแบบของเภสชัภณัฑท์ีพ่รอ้มใช ้
▪ ระบบกำรกระจำยยำทีค่วรเป็นระบบเดยีวกนัทัง้โรงพยำบำล ซึง่อำจจะเป็นระบบกำรจ่ำย

ยำรำยวนั (daily dose) หรอืระบบกำรจ่ำยแบบ unit-dose 
o ทนัควำมตอ้งกำรของผูป่้วย 

▪ กำรสือ่สำรค ำสัง่ใชย้ำไปยงัหอ้งยำอยำ่งมปีระสทิธภิำพ เชน่ กำรใชโ้ทรสำรหรอืกำรใช้ 
intranet 

▪ กำรประกนัรอบเวลำในกำรสง่มอบยำ 
▪ กำรก ำหนดมำตรฐำนระยะเวลำในกำรจำ่ยยำครัง้แรก และกำรปรบัชว่งเวลำ 
▪ กำรจ่ำยยำทีแ่พทยต์อ้งกำรใหผู้ป่้วยไดร้บัอยำ่งเรง่ด่วน 

• คณะกรรมกำร PTC หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง ทบทวนประเมนิผลระบบกำรสง่มอบยำหรอืกำรกระจำยยำอยำ่ง
น้อยปีละครัง้  และน ำผลไปด ำเนินกำปรบัปรงุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• นโยบำยและแนวทำงกำรสง่มอบยำหรอืกำรกระจำยยำทีส่ ำคญั 



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  123 

 

• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีน และ good practice เกีย่วกบักำรสง่มอบยำหรอืกำรกระจำยยำ 

 

(5) กำรสง่มอบยำใหแ้กผู่ป่้วยท ำโดยเภสชักรหรอืบุคลำกรทีไ่ดร้บัมอบหมำยและไดร้บักำรฝึกอบรม มกีำรตรวจสอบ
ควำมถกูตอ้งของยำกอ่นทีจ่ะสง่มอบ และมกีำรใหค้ ำแนะน ำกำรใชย้ำอยำ่งเหมำะสม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC หรอืผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรสง่มอบยำใหแ้กผู่ป่้วย 

o ผูส้ง่มอบ 
▪ เภสชักรเป็นผูส้ง่มอบยำใหก้บัผูป่้วย  
▪ โรงพยำบำลชมุชนทีม่ปัีญหำดำ้นอตัรำก ำลงั อำจมอบหมำยใหเ้จำ้พนกังำนเภสชักรรม 

หรอืบุคลำกรระดบัรองทีไ่ดร้บักำรฝึกฝนเป็นผูส้ง่มอบยำแทน ในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปทีไ่มใ่ช่
โรคเรือ้รงัทีต่อ้งตดิตำม หรอืไมใ่ชผู่ป่้วยคลนิิกพเิศษ หรอืไมใ่ชผู่ป่้วยทีใ่ชย้ำทีต่อ้ง
ระมดัระวงัสงู 

o ก ำหนดแนวทำงกำรสง่มอบทีช่ดัเจน เชน่ ค ำถำมหลกัทีใ่ชใ้นกำรสง่มอบ 
o ดเูรือ่งกำรใหค้ ำแนะน ำกำรใชย้ำ 

• ทมีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูลผูป่้วยนอก รว่มกนัวำงระบบตรวจสอบควำมถกูตอ้ง (หรอืควำมคลำดเคลื่อน) 
ของยำทีผู่ป่้วยไดร้บักอ่นทีจ่ะออกจำกโรงพยำบำล โดยอำจก ำหนดเกณฑ์ทีจ่ะขอใหผู้ป่้วยน ำยำทีไ่ดร้บั
กลบัมำตรวจสอบทีห่อ้งตรวจผูป่้วยนอก เชน่ ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำมำกกว่ำ x รำยกำร ผูป่้วยเรือ้รงัทีม่กีำร
เปลีย่นรำยกำรยำ เป็นตน้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีน และ good practice เกีย่วกบักำรสง่มอบยำแกผู่ป่้วย 
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ค. กำรบรหิำรยำ 

(1) มกีำรใหย้ำแกผู่ป่้วยอยำ่งปลอดภยัและถกูตอ้งโดยบุคคลซึง่มคีณุสมบตัเิหมำะสมและอปุกรณ์กำรใหย้ำทีไ่ด้
มำตรฐำน โดยมกีำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของยำ คณุภำพยำ ขอ้หำ้มในกำรใช ้และเวลำ/ขนำดยำ/วธิกีำรใหย้ำ 
ทีเ่หมำะสม. มกีำรตรวจสอบซ ำ้โดยอสิระกอ่นใหย้ำทีต่อ้งใชค้วำมระมดัระวงัสงู ณ จดุใหบ้รกิำร. มกีำรบนัทกึเวลำ
ทีใ่หย้ำจรงิส ำหรบักรณีกำรใหย้ำล่ำชำ้หรอืลมืให.้ ผูส้ ัง่ใชย้ำไดร้บักำรรำยงำนเมือ่มเีหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำ
หรอืควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบรหิำรยำหรอืใหย้ำแกผู่ป่้วย 
• คณุสมบตัขิองบุคลำกร 

o ก ำหนดคณุสมบตัขิองบุคลำกรทีส่ำมำรถบรหิำรยำประเภทต่ำงๆ เชน่ กำรฉีดยำเขำ้กลำ้มเนื้อ กำร
ฉีดยำเขำ้หลอดเลอืดด ำ กำรฉดียำเขำ้ไขสนัหลงั กำรใหย้ำเคมบี ำบดั กำรใชส้ำรทบึรงัส ี 

o มกีำรเพิม่พนูและทดสอบควำมรูแ้ละทกัษะของบุคลำกรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
o มรีะบบกำรก ำกบัหรอืดแูลบุคลำกรกำรทีป่ฏบิตังิำนภำยใตก้ำรควบคมุอยำ่งใกลช้ดิ 

• ก ำหนดแนวทำงกำรใชบ้นัทกึกำรบรหิำรยำผูป่้วย (Medication Administration Record - MAR) เพือ่
เป็นประกนัควำมถกูตอ้งในกำรบรหิำรยำ 
o คดัลอกโดยตรงจำกใบค ำสัง่กำรรกัษำของแพทยโ์ดยผูท้ีต่รวจเยีย่มผูป่้วยรว่มกบัแพทย ์และมกีำร

ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรลงบนัทกึโดยอกีบุคคลหนึ่งทนัท ี
o ขอ้มลูทีส่ ำคญับน MAR ประกอบดว้ย patient identification และขอ้มลูทัว่ไปทีม่คีวำมส ำคญัต่อ

กำรบรหิำรยำ  เชน่ ขอ้มลูแพย้ำ ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นส ำหรบัค ำนวณขนำดยำ (น ้ำหนกัส ำหรบั
โดยเฉพำะเดก็, สว่นสงูส ำหรบัผูป่้วยทีใ่ชย้ำเคมบี ำบดับำงรำยกำร) 

o ขอ้มลูรำยกำรยำแต่ละรำยกำรควรมชีือ่ ขนำดยำทีใ่ห ้วธิบีรหิำร ควำมถี ่และขอ้ควรระวงัส ำคญั 
เชน่ อตัรำเรว็  ควรแยกบนัทกึระหว่ำงยำทีใ่หว้นัเดยีวกบัยำทีใ่หต้่อเนื่องและบนัทกึวนัทีใ่หย้ำอยำ่ง
ชดัเจน 

o กำรใช ้MAR  
▪ ใชต้รวจสอบยำทีร่บัจำกหอ้งยำ 
▪ ใช ้MAR ก ำกบักำรบรหิำรยำโดยน ำตดิตวัไปทีข่ำ้งเตยีงผูป่้วย ลงเวลำจรงิในกำรบรหิำร

ยำและลำยมอืชือ่ผูบ้รหิำรยำ (อำจรว่มกบั IT พฒันำระบบทีส่ำมำรถบนัทกึไดส้ะดวก เชน่ 
กำรใช ้barcode) 

▪ บนัทกึเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคด์ำ้นยำทีร่ำ้ยแรงทนัทใีนบรเิวณ/ชอ่งทีก่ ำหนดใน MAR 
และท ำสญัลกัษณ์หรอืขดีฆำ่ทีร่ำยกำรยำดงักล่ำว สง่ต่อขอ้มลูใหเ้ภสชักร เพือ่ประเมนิและ
รวบรวมลงฐำนขอ้มลู 
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▪ สง่ต่อ MAR เมือ่มกีำรยำ้ยผูป่้วย 
▪ ใชเ้ป็นเอกสำรหลกัชิน้หนึ่งส ำหรบั medication reconciliation 

o สรำ้งแนวทำงกำรก ำกบั กำรยนืยนัควำมถกูตอ้งของกำรบนัทกึ เชน่ กำรสุม่ตรวจสอบว่ำมกีำรลง
เวลำตำมทีเ่ป็นจรงิหรอืไม ่หรอืกำรสอบทำนระหว่ำงเวร  

• กอ่นกำรบรหิำรยำทกุครัง้ตอ้งยนืยนัผูป่้วยและควำมถกูตอ้งครอบคลุม ทัง้นี้ใหย้ดึบนัทกึกำรบรหิำรยำ
เป็นหลกัในกำรชว่ยทวนสอบ และควรใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มในกำรชว่ยยนืยนัควำมถกูตอ้ง  
o ถกูคน ยนืยนัอยำ่งน้อย 2 ตวับ่งชี ้
o ถกูยำ พจิำรณำฉลำกกบับนัทกึกำรบรหิำรยำ พจิำรณำรปูแบบ ลกัษณะภำยนอก ตะกอน กำร

เปลีย่นส ียงัไมห่มดอำย ุ
o ถกูขนำด เป็นไปตำมขนำดทีแ่พทยร์ะบุ หรอืค ำนวณจำกน ้ำหนกั ไมเ่กนิขนำดทีส่ำมำรถใหไ้ด ้

โดยเฉพำะยำทีต่อ้งระมดัระวงัสงู  
o ถกูวธิบีรหิำร ระวงัยำทีม่เีทคนิกพเิศษ หรอืยำทีใ่หเ้ขำ้ไขสนัหลงั ใหส้รำ้งระบบกำรยนืยนัซ ้ำอสิระ 

ใหม้รีะบบกำรประกนัควำมเสีย่งของอปุกรณ์กำรแพทยท์ีส่ำมำรถเชือ่มต่อไดร้ะหว่ำงกำรใหท้ำง
หลอดเลอืด กบัควำมตอ้งกำรบรหิำรโดยวธิอีืน่ เชน่ กระบอกฉีดยำส ำหรบัยำรบัประทำนสำมำรถ
สวมต่อกบั catheter ทีบ่รหิำรเขำ้หลอดเลอืด 

o ถกูเวลำ ทมีดแูลผูป่้วยอำจก ำหนดระยะเวลำทีย่อมรบัไดใ้นกำรบรหิำรยำทีไ่ม่เป็นไปตำม actual 
time เพือ่ใหพ้ยำบำลสำมำรถวำงระบบ และสำมำรถบนัทกึเวลำในกำรบรหิำรจรงิ  

o ถกูเทคนิค โดยเฉพำะยำทีม่คีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเหตุกำรณ์ขำ้งเคยีงเชน่ กำรท ำลำยเนื้อเยือ่
หำกเกดิกำรแทงทะลุนอกหลอดเลอืด 

o มกีำรตรวจสอบซ ้ำโดยอสิระกอ่นใหย้ำทีต่อ้งใชค้วำมระมดัระวงัสงู ณ จุดใหบ้รกิำร 
• ขอ้ควรพจิำรณำอืน่ๆ ในกำรบรหิำรยำ 

o หำกยงัมขีอ้กงัวลใดๆ จะตอ้งยงัไมบ่รหิำรยำจนกว่ำขอ้กงัวลหรอืขอ้สงัเกตนัน้ไดร้บักำรแกไ้ขหรอื
ท ำควำมเขำ้ใจ จนมัน่ใจวำ่ไมเ่กดิควำมคลำดเคลื่อน 

o กอ่นกำรบรหิำรยำ ควรใหข้อ้มลูกบัผูป่้วยหรอืญำต ิถงึควำมเสีย่งหรอืโอกำสทีจ่ะเกดิเหตุกำรณ์ไม่
พงึประสงคด์ำ้นยำทีส่ ำคญั หรอืสิง่ทีต่อ้งใหค้วำมสนใจเนื่องจำกเป็นยำใหม่ เป็นตน้ 

o มคีวำมพรอ้มดำ้นอปุกรณ์กำรใหย้ำ เชน่ infusion pump โดยเฉพำะส ำหรบัยำทีม่คีวำมเสีย่งหรอืมี
อนัตรำยสงูหำกบรหิำรยำในอตัรำทีไ่มเ่หมำะสม ใหม้รีะบบกำรตรวจสอบควำมเทีย่ง อยำ่ง
สม ่ำเสมอ สุม่ประเมนิระยะเวลำทีย่ำควรหมดกบัระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรจรงิ 

• หำกเกดิควำมคลำดเคลื่อนทำงยำหรอืเกดิเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำ ใหร้ะงบักำรบรหิำรยำที่
เกีย่วขอ้งหรอืทีส่งสยัว่ำจะเป็นสำเหตุเป็นเบือ้งตน้ รบีรำยงำนแพทยผ์ูเ้กีย่วขอ้งทนัท ีและด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรรำยงำน กำรจดักำรอบุตักิำรณ์ทีอ่งคก์รก ำหนด 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
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• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีน และ good practice เกีย่วกบักำรสง่มอบยำแกผู่ป่้วย กำรใช ้MAR  
 
(2) ทมีผูใ้หบ้รกิำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบัยำแกผู่ป่้วยและครอบครวั (ดว้ยวำจำหรอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษร) เพือ่ใหส้ำมำรถ

เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนกำรดแูลโดยใชย้ำอยำ่งปลอดภยัและไดผ้ล. ขอ้มลูทีใ่หอ้ำจรวมถงึชือ่ยำ เป้ำหมำยกำร
ใช ้ประโยชน์และผลขำ้งเคยีงทีอ่ำจเกดิขึน้ วธิกีำรใชย้ำอยำ่งปลอดภยัและเหมำะสม วธิกีำรป้องกนัควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำ และสิง่ทีพ่งึท ำเมือ่เกดิเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำ (ตำมควำมเหมำะสม). 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรใหค้วำมรูแ้กผู่ป่้วยและ

ครอบครวั 
• ทมีดแูลผูป่้วยพฒันำกำรใหค้ ำแนะน ำเพือ่ใหเ้กดิ drug adherence และป้องกนัภำวะไมพ่งึประสงคจ์ำก

ยำ 
o ขอ้มลูทีใ่หอ้ำจรวมถงึ 

▪ ชื่อยำ เป้ำหมำยกำรใช ้ประโยชน์และผลขำ้งเคยีงทีอ่ำจเกดิขึน้  
▪ วธิกีำรใชย้ำอย่ำงปลอดภยัและเหมำะสม  
▪ วธิกีำรป้องกนัควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ  
▪ ขอ้บ่งชีเ้มื่อควรขอค ำปรกึษำจำกเภสชักร 
▪ สิง่ทีพ่งึท ำเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำ 
▪ ขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งใหค้ ำแนะน ำเป็นพเิศษ ส ำหรบักลุ่มยำเดก็ ยำทีม่ชีว่งกำรรกัษำทีแ่คบ ยำทีม่ี

อำกำรอนัไมพ่งึประสงคส์ ำคญั ยำทีม่เีทคนิคกำรใชพ้เิศษ เชน่ ยำสดูพน่ 
o พจิำรณำสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ส ำหรบัใหค้ ำแนะน ำทีเ่หมำะสม ส ำหรบัผูป่้วยทีต่อ้งใชย้ำทีม่เีทค

นิกกำรใชพ้เิศษ หรอืผูป่้วยทีต่อ้งตดิตำมต่อเนื่อง 
o มฉีลำกชว่ยหรอืแผน่พบัใหค้วำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยำทีร่บัประทำน กำรปฏบิตัติน ขอ้ควรระวงั 
o มชีอ่งทำงทีผู่ป่้วยสำมำรถตดิต่อไดโ้ดยสะดวกเมือ่มปัีญหำเกีย่วกบักำรใชย้ำ 
o มกีำรตดิตำมประเมนิผล drug adherence และ ADE เพือ่น ำมำปรบัปรงุกำรใหค้ ำแนะน ำ 

• ทมีดแูลผูป่้วยสง่เสรมิใหผู้ป่้วยและครอบครวัมสีว่นรว่มในกระบวนกำรดแูลเกีย่วกบักำรใช้ยำ เชน่ 
o กำรมสีว่นรว่มในกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งในกำรบรหิำรยำ เชน่ กำรบ่งชีผู้ป่้วย กำรไดร้บัขอ้มลู

เกีย่วกบัยำทีแ่พทยส์ัง่ กำรตรวจสอบควำมครบถว้นถกูตอ้งของกำรไดร้บัยำ รวมทัง้ระยะเวลำที่
ควรไดร้บัยำ 

o กำรไดร้บัโอกำสในกำรทีจ่ะบรหิำรยำตนเองกอ่นทีจ่ะจ ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำลเพือ่เป็นกำร
สรำ้งควำมคุน้เคย และกำรเอือ้อ ำนำจใหผู้ป่้วยไดด้แูลตนเองภำยใตส้ำยตำของบุคลำกรกำรแพทย ์

o กำรรว่มในกระบวนกำรวำงแผนจ ำหน่ำยเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและสิง่แวดลอ้มของผูป่้วยและ
ครอบครวั  
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ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีน และ good practice เกีย่วกบักำรใหค้วำมรู ้และกำรมสีว่นรว่มของผูป่้วยและ

ครอบครวั  
 
(3) ผูป่้วยไดร้บักำรตดิตำมผลกำรบ ำบดัรกัษำดว้ยยำและบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน เพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจในควำม

เหมำะสมของเภสชับ ำบดัและลดโอกำสเกดิผลทีไ่มพ่งึประสงค.์ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรตดิตำมผลกำรบ ำบดัรกัษำดว้ย

ยำ และกำรบนัทกึในเวชระเบยีน 
• ทมีดแูลผูป่้วยวเิครำะหแ์นวทำงกำรตดิตำมผลกำรบ ำบดัรกัษำดว้ยยำ และกำรบ่งชีผ้ลทีไ่มพ่งึประสงค์

จำกยำแต่เนิ่นๆ ในยำกลุ่มต่ำงๆ ทีม่คีวำมส ำคญั เชน่ 
o ยำทีม่ ีtherapeutic ratio แคบ 
o ยำทีแ่พทยห์วงัผลกำรรกัษำในระยะสัน้ 
o ยำตำ้นจุลชพีซึง่เชือ้อำจจะไมไ่วต่อยำหรอืมกีำรตดิเชือ้ใหมเ่พิม่ขึน้ 
o ยำทีม่ผีลต่อสมดุลของกำรท ำหน้ำทีข่องอวยัวะต่ำงๆ หรอืมผีลต่อควำมเป็นควำมตำยของผูป่้วย 
o ยำทีม่ผีลขำ้งเคยีงต่อกำรท ำงำนของตบั ไต หวัใจ 
o กำรตอบสนองต่อยำใหมท่ีผู่ป่้วยไดร้บัเป็นครัง้แรก 

• ทมีดแูลผูป่้วยรว่มกนัก ำหนดแนวทำงตอบสนองเมือ่ผลกำรตดิตำมกำรบ ำบดัรกัษำไมเ่ป็นไปตำมควำม
คำดหวงัหรอืเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้หรอืเกดิผลทีไ่มพ่งึประสงคข์ึน้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีน และ good practice เกีย่วกบักำรตดิตำมผลกำรบ ำบดัรกัษำดว้ยยำ 

 
(4) มกีำรจดักำรกบัยำทีผู่ป่้วยและครอบครวัน ำตดิตวัมำ เพือ่ใหเ้กดิควำมปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัแผนกำรดแูล

ผูป่้วยทีเ่ป็นปัจจุบนั. ทมีผูใ้หบ้รกิำรจดัใหม้กีระบวนกำรเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัยำที่ผูป่้วยสำมำรถบรหิำรเองได ้ว่ำ
เป็นยำตวัใด กบัผูป่้วยรำยใด วธิกีำรเกบ็รกัษำยำโดยผูป่้วย กำรใหค้วำมรู ้และกำรบนัทกึ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• คณะกรรมกำร PTC รว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจดักำรกบัยำทีผู่ป่้วยและ

ครอบครวัน ำมำ 
o มกีระบวนกำรเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัยำทีผู่ป่้วยสำมำรถบรหิำรเองได ้ว่ำเป็นยำตวัใด กบัผูป่้วยรำย

ใด  
o มแีนวทำงในกำรเกบ็รกัษำยำโดยผูป่้วย กำรใหค้วำมรู ้และกำรบนัทกึกำรใหย้ำ 
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• องคป์ระกอบของกำรจดักำรกบัยำทีผู่ป่้วยและครอบครวัน ำมำ 
o กำรท ำบญัชรีำยกำรยำทีผู่ป่้วยใชแ้ละน ำตดิตวัมำ 
o เภสชักรพจิำรณำสภำพยำวำ่ยงัสำมำรถใชไ้ดห้รอืไม่ 
o แพทยพ์จิำรณำควำมจ ำเป็นในกำรใชย้ำต่อ และบนัทกึในเวชระเบยีน 
o กำรใหย้ำแกผู่ป่้วย ซึง่อำจท ำไดโ้ดย 

▪ ใชย้ำเดมิของผูป่้วย โดยพยำบำลเป็นผูจ้ดัใหร้ว่มกบัยำอืน่ๆ ทีผู่ป่้วยไดร้บั 
▪ ใชย้ำเดมิของผูป่้วย โดยน ำมำทีห่อ้งยำและด ำเนินกำรรว่มกบัยำอืน่ๆ ตำมระบบกำรจ่ำย

ยำปกต ิ
▪ เกบ็ยำของผูป่้วย โดยใหผู้ป่้วยรบัรู ้และใชย้ำของโรงพยำบำลขนำนเดียวกนัแทนยำ

ดงักล่ำว 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรวเิครำะหข์อ้มลู บทเรยีน และ good practice เกีย่วกบักำรจดักำรกบัยำทีผู่ป่้วยและครอบครวัน ำตดิตวั

มำ 
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SPA II – 7 การตรวจทดสอบเพือ่การวนิิจฉยัโรคและ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

SPA II-7.1 บริกำรรงัสีวิทยำ/ภำพกำรแพทย ์(DIN.1) 

บริกำรรงัสีวิทยำ/ภำพทำงกำรแพทย ์ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องน่ำเช่ือถือเพ่ือวินิจฉัยโรคและกำรรกัษำท่ีเหมำะสม 
โดยมีอนัตรำยต่อผู้ป่วยและเจ้ำหน้ำท่ีน้อยท่ีสดุ. 

ก. กำรวำงแผน ทรพัยำกร และกำรจดักำร 

(1) มกีำรวำงแผนและกำรจดับรกิำรรงัสวีทิยำสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รและลกัษณะของผูป่้วยทีใ่หก้ำร
ดแูล. แผนจดับรกิำรครอบคลมุขอบเขตของบรกิำร ทรพัยำกรทีต่อ้งกำร  และระดบัผลงำนทีค่ำดหวงั. มกีำร
บรหิำรและก ำกบัดแูลใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนวชิำชพีและกฎหมำย. ผูป่้วยสำมำรถเขำ้รบับรกิำรรงัสวีทิยำได้
ภำยในเวลำทีเ่หมำะสม โดยบรกิำรขององคก์รหรอืไดร้บักำรสง่ต่อ.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนวตัถุประสงคข์ององคก์รและลกัษณะของผูป่้วยทีใ่หก้ำรดแูล 
• ทบทวนมำตรฐำนวชิำชพีและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง น ำมำเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรและก ำกบัดแูล 
• พจิำรณำกำรเขำ้ถงึบรกิำรว่ำจะเป็นกำรจดับรกิำรโดยองคก์รหรอืกำรสง่ต่อ และควำมเหมำะสมของ

ระยะเวลำรอคอย 
• วำงแผนจดับรกิำรรงัสวีทิยำ ครอบคลุม 

o ขอบเขตบรกิำร 
o ทรพัยำกรทีต่อ้งกำร ครอบคลุมบุคลำกร พืน้ทีบ่รกิำร เทคโนโลย ีเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทำงรงัสี

วทิยำ ทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 
o ระดบัผลงำนทีค่ำดหวงั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ควำมคำดหวงั เป้ำประสงค ์แผนจดับรกิำรโดยสรปุ 

 
(2) มทีรพัยำกรบุคคลทีเ่พยีงพอและมคีวำมรูค้วำมสำมำรถรบัผดิชอบงำนแต่ละดำ้นตำมมำตรฐำนวชิำชพี มกีำร

พฒันำและเพิม่พนูควำมรูอ้ยำ่งต่อเนื่อง. กำรตรวจวนิจิฉยัและรกัษำทำงรงัสวีทิยำหรอืภำพทำงกำรแพทยอ์ืน่ๆ 
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ท ำโดยผูม้คีณุวุฒแิละประสบกำรณ์. มรีะบบกำรปรกึษำรงัสแีพทยแ์ละทบทวนควำมถูกตอ้งของกำรอำ่นผลกำร
ตรวจทำงรงัสวีทิยำตำมควำมเหมำะสม. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ก ำหนดคณุวุฒแิละประสบกำรณ์ของผูท้ ำหน้ำทีถ่่ำยภำพ ผูแ้ปลผล และผูใ้หก้ำรรกัษำทำงรงัสวีทิยำหรอื

ภำพกำรแพทยอ์ืน่ๆ ตำมมำตรฐำนวชิำชพี 
• วเิครำะหภ์ำระงำนเพือ่ก ำหนดจ ำนวนเจำ้หน้ำทีท่ีพ่งึม ีและวำงแนวทำงด ำเนินงำนในกรณีเจำ้หน้ำทีย่งัไม่

ครบตำมอตัรำทีต่อ้งกำร 
• วำงแผนพฒันำและเพิม่พนูควำมรูข้องเจำ้หน้ำทีผ่ำ่นกจิกรรมต่ำงๆ เชน่ กจิกรรมทบทวน  กำรประชมุ

วชิำกำร กำรฝึกอบรม เป็นตน้  
• วำงระบบกำรปรกึษำรงัสแีพทยแ์ละทบทวนควำมถกูตอ้งของกำรอำ่นผลกำรตรวจทำงรงัสวีทิยำตำมควำม

เหมำะสม 
o ก ำหนดขอ้บ่งชีท้ีจ่ะตอ้งใหร้งัสแีพทยเ์ป็นผูท้บทวนกำรอำ่นผลกำรตรวจทำงรงัสวีทิยำ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอและควำมรูค้วำมสำมำรถของเจำ้หน้ำที ่
• กจิกรรมกำรพฒันำเจำ้หน้ำทีโ่ดยสรปุ  

 
(3) บรกิำรรงัสวีทิยำมพีืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่พยีงพอ เอือ้ต่อกำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพและปลอดภยั .  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ตรวจสอบสถำนทีป่ฏบิตังิำนและสิง่แวดลอ้มในประเดน็ต่อไปนี้ 

o สถำนที ่หอ้งตรวจมพีืน้ทีเ่พยีงพอ ไดร้บักำรออกแบบในกำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสอียำ่ง
เหมำะสม  

o สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อกำรตรวจภำพรงัส ีและประสทิธภิำพของระบบระบำยอำกำศ 
o กำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส ี 
o กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและกำรตรวจสอบ  
o กำรแบ่งพืน้ทีป่ฏบิตักิำรและจดัเกบ็อยำ่งเหมำะสม  
o ควำมพรอ้มต่อภำวะฉุกเฉิน  
o กำรแยกพืน้ทีร่อส ำหรบัผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรฉีดสำรกมัมนัตรงัส ี 
o ป้ำยเตอืนเกีย่วกบัควำมปลอดภยั 

• ปรบัปรงุสถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มตำมโอกำสพฒันำทีพ่บ 
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(1) หน่วยบรกิำรทำงรงัสวีทิยำและ medical imaging อืน่ๆ มคีวำมพรอ้มของสถำนที ่เครือ่งมอื อปุกรณ์ ทีจ่ะให้
หลกัประกนัในกำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสแีกผู่ป่้วย ญำต ิและเจำ้หน้ำที,่ เป็นไปตำมมำตรฐำน กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั, ไดร้บักำรตรวจสอบและรบัรองจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ตรวจสอบควำมพรอ้มของสถำนที ่เครือ่งมอื อปุกรณ์ ในประเดน็ต่อไปนี้ 

o มเีครือ่งมอืทำงรงัสทีีผ่ำ่นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ควำมปลอดภยักอ่นกำรใชง้ำน 
o ประเมนิ และจดัหำเครือ่งมอืและอปุกรณ์ชว่ยชวีติตำมควำมเหมำะสมและควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิจำก

กำรตรวจทำงรงัส ี
o แผนกำรบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั และมกีำรประกนัคณุภำพเครือ่งมอืทำงรงัส ีและเครือ่งมอืทีส่ ำคญั

ตำมมำตรฐำนทำงรงัส ี 
o กำรตรวจ ทดสอบ และรบัรองเครือ่งมอืทำงรงัสโีดยจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำย

ก ำหนด 
• ด ำเนินกำรปรบัปรงุตำมผลกำรตรวจสอบทีพ่บ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ขอ้มลูกำรตรวจรบัรองโดยหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
• บทเรยีนจำกกำรปรบัปรงุควำมพรอ้มของสถำนที ่เครือ่งมอื อปุกรณ์ 

 
(4) บรกิำรรงัสวีทิยำมเีครือ่งมอืและอปุกรณ์ทำงรงัสพีรอ้มใหบ้รกิำร ใหห้ลกัประกนัในกำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส ี

และไดร้บักำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทกุชิน้อยูใ่นสภำพทีพ่รอ้มใชง้ำน  
• สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำเครือ่งมอืและอปุกรณ์อยูใ่นสภำพกำรท ำงำนทีป่ลอดภยั รวมถงึมมีำตรกำรกำรป้องกนั

อนัตรำยจำกไฟฟ้ำ รงัส ีสำรเคม ีจุลชพี อปุกรณ์ป้องกนัทีจ่ ำเป็น และกำรก ำจดัของเสยีอนัตรำยต่ำงๆ 
• เครือ่งตรวจทำงรงัสวีทิยำผำ่นกำรตรวจสอบและรบัรองจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

o กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัจำกส ำนกัรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ์กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์
กระทรวงสำธำรณสขุ 

o ใบอนุญำตผลติ มไีวใ้นครอบครอง หรอืใช ้ซึง่พลงังำนปรมำณูจำกเครือ่งก ำเนิดรงัส ีจำกส ำนกังำน
ปรมำณูเพือ่สนัต ิ

• มโีปรแกรมบรหิำรจดักำรเครือ่งมอืของบรกิำรรงัสวีทิยำประกอบด้วย 
o กำรคดัเลอืกและจดัหำเครือ่งมอื 
o กำรบ่งชีแ้ละจดัท ำบญัชรีำยกำรเครือ่งมอื 
o กำรมรีะบบบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั 
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o กำรประเมนิเครือ่งมอืทีใ่ชง้ำนโดยกำรตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทยีบ 
o กำรตดิตำมก ำกบัดแูลและด ำเนินกำรเมือ่มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัอนัตรำยจำกเครือ่งมอื มกีำรเรยีก

กลบั มอีบุตักิำรณ์ทีไ่ดร้บัรำยงำน มปัีญหำและขอ้บกพรอ่งต่ำงๆ 
o กำรบนัทกึในระบบบรหิำรจดักำรเครือ่งมอื 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• แนวทำงปฏบิตัสิ ำคญัเพือ่บรรลุขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
• ผลลพัทท์ีแ่สดงถงึควำมพรอ้มใช/้ไมพ่รอ้มใช,้ กำรตรวจรบัรองจำกหน่วยงำนทีก่ฎหมำยก ำหนด, 

ประสทิธภิำพของระบบบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั, ผลกำรสอบเทยีบ, ปัญหำและอนัตรำยจำกเครือ่งมอื 
 
(5) มกีำรจดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงรงัสวีทิยำ (Radiology Information Technology) ทีเ่หมำะสมกบั

ขอบเขตบรกิำร.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• พจิำรณำกำรจดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงรงัสวีทิยำต่อไปนี้  

o กำรจดักำรเครอืขำ่ยระบบสำรสนเทศทีเ่หมำะสมและด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง  
o ระบบจดัเกบ็ส ำรองภำพทำงรงัสแีละกำรกูค้นืขอ้มลู  
o จอแสดงภำพทำงรงัสเีพือ่กำรแปลผลภำพของรงัสแีพทยต์อ้งใหค้วำมละเอยีดไมน้่อยกว่ำควำม

ละเอยีดของภำพทีไ่ดจ้ำกเครือ่งตรวจทำงรงัสนีัน้ๆ 
 
(6) มกีำรประเมนิ คดัเลอืก และตดิตำมคณุภำพของบรกิำรรงัสวีนิิจฉยัทีส่ง่ผูป่้วยไปรบักำรตรวจตำมขอ้ตกลง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• กรณีทีม่กีำรใชบ้รกิำรรงัสวีทิยำ และ/หรอื กำรอำ่นภำพรงัสจีำกภำยนอก 

o มกีำรประเมนิและคดัเลอืกหน่วยบรกิำรรงัสวีทิยำ และ/หรอื ผู้อำ่นภำพรงัส ีทีจ่ะสง่ตรวจ 
o ก ำหนดควำมถีแ่ละประเภทของขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพทีต่อ้งตดิตำม 
o ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมเป็นผูท้บทวนขอ้มลูกำรควบคมุคุณภำพ 
o มกีำรน ำขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพไปด ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสม 
o มกีำรรำยงำนขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพจำกหน่วยบรกิำรรงัสวีทิยำ และ/หรอื ผูอ้ำ่นภำพรงัสจีำก

ภำยนอกใหแ้กผู่น้ ำเป็นประจ ำทกุปี เพือ่ใชใ้นกำรท ำสญัญำและกำรต่อสญัญำ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ขอ้มลูแสดงถงึกำรประเมนิและกำรคดัเลอืกหน่วยบรกิำรรงัสวีทิยำ และ/หรอื ผูอ้ำ่นภำพรงัสจีำกภำยนอก 
• ขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพของหน่วยบรกิำรรงัสวีทิยำ และ/หรอื ผูอ้ำ่นภำพรงัสจีำกภำยนอก และกำร

ด ำเนินกำร 
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(7) มกีำรสือ่สำรทีด่กีบัผูใ้ชบ้รกิำรรงัสวีทิยำดว้ยกำรประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอและดว้ยวธิกีำรอืน่ๆ ไดแ้ก ่กำรให้
ค ำแนะน ำเกีย่วกบัขอ้บ่งชี ้กำรแปลผลกำรตรวจ กำรปรกึษำทำงวชิำกำร กำรตรวจเยีย่มทำงคลนิิก กำรแจง้กำร
เปลีย่นแปลงวธิกีำรตรวจ.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• มชีอ่งทำงในกำรสือ่สำรกบัผูใ้ชบ้รกิำรรงัสวีทิยำหลำยหลำยชอ่งทำง ทัง้กำรใชส้ือ่ทำงเดยีว กำรสือ่สำรสอง

ทำง และกำรประชมุรว่มกนัเป็นระยะอย่ำงสม ่ำเสมอ  
• จดัท ำค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรสง่ตรวจ เชน่ ทำงเลอืกในกำรตรวจทำงรงัส ีคูม่อืกำรเตรยีมผูป่้วย 
• จดัใหม้กีำรประชมุรว่มกนัเป็นระยะเพือ่เรยีนรูก้ำรแปลผลกำรตรวจและกำรปรกึษำทำงวชิำกำร 
• จดัใหม้กีำรตรวจเยีย่มทำงคลนิิกรว่มกนัเพือ่เรยีนรูจ้ำกผูป่้วยและจำกเพือ่นรว่มวชิำชพี 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรเรยีนรูร้ว่มกนั 

 



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  134 

 

ข. กำรใหบ้รกิำรรงัสวีทิยำ 

(1) มใีบค ำขอสง่ตรวจรกัษำทำงรงัสจีำกแพทยผ์ูส้ง่ตรวจ. ค ำขอสง่ตรวจระบุขอ้บ่งชีใ้นกำรสง่ตรวจทีช่ดัเจน เป็นขอ้
บ่งชีท้ีเ่หมำะสมบนพืน้ฐำนของหลกัฐำนวชิำกำรและขอ้แนะน ำขององคก์รวชิำชพี. กำรสง่ตรวจค ำนึงถงึประโยชน์
ทีผู่ป่้วยไดร้บั ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึขอ้หำ้มในกำรสง่ตรวจ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัจดัท ำแนวทำงกำรสง่ตรวจรกัษำทำงรงัส ี 

o กำรก ำหนดขอ้บ่งชีท้ีเ่หมำะสมบนพืน้ฐำนของหลกัฐำนวชิำกำรและขอ้แนะน ำขององคก์รวชิำชพี 
o กำรค ำนึงถงึประโยชน์ ควำมเสีย่ง ขอ้หำ้มในกำรตรวจ 

• ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัก ำหนดแนวทำงกำรเขยีนใบค ำขอสง่ตรวจรกัษำทำงรงัส ี
o กำรระบุขอ้บ่งชีใ้นกำรสง่ตรวจ 
o ขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น 

• ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัทบทวนควำมเหมำะสมของกำรสง่ตรวจ กำรสง่ตรวจทีไ่มต่รงกบัขอ้บ่งชี ้เป็นระยะ และ
ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแกแ่พทยผ์ูส้ง่ตรวจ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกำรสง่ตรวจ 

 

(2) มกีำรใหข้อ้มลูและเตรยีมผูป่้วยอยำ่งเหมำะสม. มกีำรใหข้อ้มลูผูป่้วยอยำ่งเพยีงพอและลงนำมยนิยอมในกรณีที่
เป็นกำรตรวจทีม่คีวำมเสีย่งสงู. มกีำรเตรยีมผูป่้วยอยำ่งเหมำะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำผลกำรตรวจมคีณุภำพตำมที่
ตอ้งกำร และป้องกนัผลทีไ่มพ่งึประสงค ์

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนแนวทำงกำรเตรยีมผูป่้วยกอ่นกำรตรวจทำงรงัสวีทิยำหรอืภำพกำรแพทย ์ทีส่ ำคญัแต่ละประเภท 

โดยมอีงคป์ระกอบต่อไปนี้ 
o กำรประเมนิผูป่้วยกอ่นสง่ตรวจ 
o กำรใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วยอยำ่งเพยีงและลงนำมยนิยอมในกรณทีีเ่ป็นกำรตรวจทีม่คีวำมเสีย่งสงู 
o กำรเตรยีมผูป่้วยกอ่นส่งตรวจเพือ่ป้องกนัผลทีไ่มพ่งึประสงค ์ลดอนัตรำยต่อผูป่้วย และมัน่ใจวำ่ผล

กำรตรวจมคีณุภำพทีต่อ้งกำร 
o กำรประเมนิผูป่้วยกอ่นเขำ้รบักำรตรวจ 

• เฝ้ำตดิตำมเหตุกำรณ์ทีไ่มพ่งึประสงคแ์ละคณุภำพกำรตรวจทำงรงัสวีทิยำ และน ำผลกำรตดิตำมไปปรบัปรงุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
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• บทเรยีนจำกกำรเฝ้ำตดิตำมและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
 

(3) ผูป่้วยไดร้บับรกิำรรงัสวีทิยำในเวลำทีเ่หมำะสมตำมล ำดบัควำมเรง่ด่วน พจิำรณำจำกระดบัควำมรนุแรง 
ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรตรวจ และโอกำสเกดิอนัตรำยจำกกำรรอคอย. มรีะบบ fast track ส ำหรบัผูป่้วยทีจ่ ำเป็นตอ้ง
ไดร้บักำรตรวจอยำ่งเรง่ด่วน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนระยะเวลำในกำรเขำ้รบับรกิำรรงัสวีทิยำ 

o กำรจดัระบบ fast track หรอืปรบัปรงุประสทิธภิำพของระบบทีม่อียู ่ส ำหรบัผูป่้วยทีจ่ ำเป็นตอ้ง
ไดร้บักำรตรวจอยำ่งเรง่ด่วน 

o ทบทวนกำรจดัล ำดบัเขำ้รบับรกิำร 
▪ พจิำรณำจำกระดบัควำมรนุแรง ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรตรวจ โอกำสเกดิอนัตรำยจำกกำรรอ

คอย  
▪ ทบทวนผลกำรปฏบิตัจิรงิและน ำมำปรบัปรงุ 

o ทบทวนระยะเวลำรอคอยของผูร้บับรกิำรทัว่ไป 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ระยะเวลำรอคอยในกำรเขำ้รบับรกิำรในผูป่้วยกลุ่มต่ำงๆ 

 

(4) ผูป่้วยไดร้บักำรดแูลอย่ำงเหมำะสมในระหว่ำงไดร้บับรกิำรรงัสวีทิยำ. มกีำรประเมนิและเฝ้ำตดิตำมอำกำรของ
ผูป่้วยในชว่งกอ่น ระหว่ำง และหลงัตรวจหรอืท ำหตัถกำร. ใหค้วำมส ำคญัเป็นพเิศษกบั ผู้ป่วยหนกั ผูส้งูอำย ุเดก็
เลก็ ผูท้ีช่ว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้ผูป่้วยหลงัฉีดยำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนควำมเหมำะสมของกำรประเมนิและตดิตำมอำกำรของผูป่้วยในชว่งกอ่น ระหว่ำง หลงักำรตรวจ/ท ำ

หตัถกำร และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
o ผูป่้วยหนกั 
o ผูส้งูอำยุ 
o เดก็เลก็ 
o ผูท้ีช่ว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด้ 
o ผูป่้วยหลงัฉีดยำ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุบทเรยีนในกำรดแูลผูป่้วยกลุ่มเสีย่งต่ำงๆ 
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(5) กระบวนกำรถ่ำยภำพรงัสเีป็นไปอยำ่งเหมำะสม. ผูร้บับรกิำรไดร้บัค ำอธบิำยขัน้ตอนต่ำงๆ. วธิกีำรตรวจ กำรจดั
ทำ่ กำรใชอ้ปุกรณ์ กำรแสดงเครื่องหมำย เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง. มกีำรตัง้คำ่เทคนิคกำรเอกซเรยท์ีเ่หมำะสมตำม
หลกัวชิำกำรและควำมปลอดภยัของผูป่้วย. กรณีทีม่กีำรฉีดสำรทบึรงัส ี(contrast media) ตอ้งมกีำรซกัประวตัิ
กำรแพย้ำ และตรวจดคูำ่กำรท ำงำนของไต เพื่อระวงักำรเกดิภำวะ contrast-induced nephropathy. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัท ำหรอืทบทวนคูม่อืกำรถ่ำยภำพรงัส ีและน ำไปปฏบิตั ิ

o กำรใหค้ ำอธบิำยขัน้ตอนต่ำงๆ แกผู่ร้บับรกิำร 
o วธิกีำรตรวจ กำรจดัทำ่ กำรใชอ้ปุกรณ์ กำรแสดงเครือ่งหมำย 
o กำรตัง้คำ่เทคนิคกำรเอกซเรยท์ีเ่หมำะสมตำมหลกัวชิำกำรและควำมปลอดภยัของผูป่้วย 
o กรณีทีม่กีำรฉีดสำรทบึรงัส ี(contrast media) ตอ้งมกีำรซกัประวตักิำรแพย้ำ และตรวจดคูำ่กำร

ท ำงำนของไต เพื่อระวงักำรเกดิภำวะ contrast-induced nephropathy 
• ประเมนิคณุภำพของภำพรงัส ีระดบัรงัสทีีไ่ดร้บั อบุตัิกำรณ์กำรแพส้ำรทบึรงัสหีรอืภำวะแทรกซอ้นจำกสำร

ทบึรงัส ี

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิคณุภำพของภำพรงัส ีระดบัรงัสทีีไ่ดร้บั อบุตักิำรณ์เกีย่วกบัสำรทบึรงัส ี

 

(6) มกีำรแสดงขอ้มลูส ำคญับนภำพรงัส.ี โดยเครือ่งมอืทีส่ำมำรถแสดงคำ่ปรมิำณรงัสบีนจอภำพของเครือ่งมอื มกีำร
แสดงขอ้มลูนัน้บนภำพรงัสหีรอืใน PACS และมขีอ้มลูปรมิำณรงัสรีวมทีผู่ป่้วยไดร้บัจำกกำรตรวจทำงรงัส.ี    

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนขอ้มลูส ำคญัทีค่วรแสดงบนภำพรงัส ี

o ชือ่ นำมสกลุ อำย ุเพศ เลขทีโ่รงพยำบำล  
o วนัทีท่ ำกำรตรวจ ชือ่สถำนพยำบำล  
o ทำ่ทีถ่่ำย มสีญัลกัษณ์บอกต ำแหน่งซำ้ยหรอืขวำ  
o ปรมิำณรงัสทีีผู่ป่้วยไดร้บั หรอื exposure factor 

• ทบทวนว่ำเครือ่งมอืทีส่ำมำรถแสดงคำ่ปรมิำณรงัสบีนจอภำพของเครือ่งมอื มกีำรแสดงขอ้มลูนัน้บน
ภำพรงัสหีรอืใน PACS และมขีอ้มลูปรมิำณรงัสรีวมทีผู่ป่้วยไดร้บัจำกกำรตรวจทำงรงัส ี

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุกำรแสดงขอ้มลูส ำคญับนภำพรงัสหีรอืใน PACS 
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(7) กำรแปลผลภำพรงัสที ำโดยรงัสแีพทยห์รอืแพทยท์ีไ่ดร้บัมอบหมำยซึง่ผำ่นกำรอบรมเฉพำะทำงนัน้ๆ. มรีะบบกำร
ปรกึษำรงัสแีพทยแ์ละทบทวนควำมถกูตอ้งของกำรอำ่นผลกำรตรวจทำงรงัสวีทิยำตำมควำมเหมำะสม. มกีำร
สือ่สำรระหว่ำงรงัสแีพทยแ์ละแพทย ์ในกรณีทีผ่ลกำรวนิิจฉยัผดิปกต ิมอีำกำรรนุแรงหรอืมคีวำมเรง่ด่วนในกำร
ตรวจรกัษำ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีใ่นกำรท ำกำรตรวจวนิจิฉยั กำรแปลผลผล และกำรรกัษำทำงรงัสวีทิยำ/ภำพ

กำรแพทย ์อยำ่งชดัเจน 
o แพทยเ์จำ้ของไขท้ีต่อ้งใชผ้ลกำรตรวจในกำรดแูลผูป่้วยอยำ่งเรง่ด่วนหรอืในเวลำทีเ่หมำะสม 
o แพทยท์ีไ่ดร้บักำรอบรมระยะสัน้ทำงดำ้นรงัสวีทิยำ/ภำพกำรแพทย์ 
o รงัสแีพทย ์
o รงัสแีพทยท์ีม่คีวำมเชีย่วชำญพเิศษในดำ้นในดำ้นหนึ่ง 

• มรีะบบกำรปรกึษำรงัสแีพทยแ์ละทบทวนควำมถกูตอ้งของกำรผำ่นผลกำรตรวจทำงรงัสวีทิยำตำมควำม
เหมำะสม 
o มกีำรสือ่สำรระหวำ่งรงัสแีพทยแ์ละแพทย ์ในกรณีทีผ่ลกำรวนิิจฉยัผดิปกต ิมอีำกำรรนุแรงหรอืมี

ควำมเรง่ด่วนในกำรตรวจรกัษำ 
o มกีำรก ำหนดว่ำภำพรงัส/ีภำพกำรแพทยป์ระเภทใดทีต่อ้งไดร้บักำรทบทวนโดยผูม้คีณุวุฒแิละ

ประสบกำรณ์ 
• วำงระบบใหม้กีำรสรปุสิง่ทีพ่บจำกภำพรงัส ีซึง่ควรครอบคลุม ค ำอธบิำยต่อประเดน็ทำงคลนิิกทีร่ะบุไวโ้ดยผู้

สง่ตรวจ กำรเปรยีบเทยีบกบัผลกำรตรวจทีผ่ำ่นมำ รวมทัง้กำรวนิิจฉยัแยกโรคหรอืขอ้เสนอแนะส ำหรบักำร
ตรวจเพิม่เตมิเมือ่จ ำเป็น หรอืกำรวนิิจฉยัทีช่ดัเจน 

• สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำมผีลกำรตรวจทำงรงัสเีป็นลำยลกัษณ์อกัษรสือ่ใหแ้พทยเ์จำ้ของไขใ้นเวลำทีเ่หมำะสม 
และ/หรอืมบีนัทกึไวใ้นเวชระเบยีน 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทเรยีนเกีย่วกบักำรแปลผลกำรตรวจและสือ่สำรผลกำรตรวจทำงรงัสวีทิยำ 
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ค. กำรบรหิำรคุณภำพและควำมปลอดภยั 

(1) มกีำรค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของผูป่้วยต่อไปนี้ขณะใหบ้รกิำรรงัสวีทิยำ: กำรระบุตวัผูป่้วย อวยัวะทีต่รวจ 
ต ำแหน่งทีต่รวจ และกำรตรวจทำงรงัสทีีถ่กูตอ้งกอ่นกำรตรวจ, กำรแพส้ำรทบึรงัส,ี กำรไดร้บัรงัสโีดยไมจ่ ำเป็นใน
สตรมีคีรรภ,์ กำรป้องกนักำรตดิเชือ้, อบุตัเิหตุหรอืเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคข์ณะรอรบับรกิำร ขณะรบับรกิำร และ
ขณะเคลื่อนยำ้ย, ควำมพรอ้มในกำรชว่ยฟ้ืนคนืชพีอยำ่งมปีระสทิธภิำพ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนและปรบัปรงุกำรจดักำรเพือ่ควำมปลอดภยัของผูป่้วย 

o กำรระบุตวัผูป่้วย อวยัวะทีต่รวจ ต ำแหน่งทีต่รวจ และกำรตรวจทำงรงัสทีีถ่กูตอ้งก่อนกำรตรวจ 
o กำรแพส้ำรทบึรงัส ี
o กำรไดร้บัรงัสโีดยไมจ่ ำเป็นในสตรมีคีรรภ์ 
o กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ 
o อบุตัเิหตุหรอืเหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคข์ณะรอรบับรกิำร ขณะรบับรกิำร และขณะเคลื่อนย้ำย 
o ควำมพรอ้มในกำรชว่ยฟ้ืนคนืชพีอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทเรยีนในกำรปรบัปรงุเพือ่ควำมปลอดภยัของผูป่้วย 

 
(2) มกีำรจดักำรเพือ่ป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส ี(radiation protection) ประกอบดว้ย: ผูจ้ดักำรดำ้นควำมปลอดภยัจำก

รงัส ี(radiation safety officer), กำรมแีละกำรปฏบิตัติำมคูม่อืแนวทำงป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส ี , กำรมแีละใช้
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสเีพยีงพอตำมควำมจ ำเป็น , กำรวดัและควบคมุปรมิำณรงัสทีีผู่ป้ฏบิตังิำนไดร้บั, 
กำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสแีกเ่จำ้หน้ำทีผู่้ปฏบิตังิำนดำ้นรงัส,ี กำรบรหิำรจดักำรเครือ่งมอื
และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส,ี กำรก ำจดัสำรกมัมนัตรงัส ีกำกรงัส ีและขยะทำงรงัสอียำ่ง
เหมำะสมและปลอดภยั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนและปรบัปรงุกำรจดักำรเพือ่ป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส ี

o ผูจ้ดักำรดำ้นควำมปลอดภยัจำกรงัส ี(radiation safety officer) 
o กำรมแีละกำรปฏบิตัติำมคูม่อืแนวทำงป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส ี(ศกึษำเพิม่เตมิไดจ้ำกแนวทำงกำร

ป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสเีพือ่ควำมปลอดภยัของผูป่้วยและบคุลำกรตำมเกณฑแ์ละแนวทำงกำร
พฒันำงำนรงัสวีนิจิฉยั โรงพยำบำลสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ พ.ศ. 2558) 

o กำรมแีละใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสเีพยีงพอตำมควำมจ ำเป็น (เชน่ lead apron, thyroid 
shield, gonad shield, collimator) 

o กำรวดัและควบคมุปรมิำณรงัสทีีผู่ป้ฏบิตังิำนไดร้บั 
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o กำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัสแีกเ่จำ้หน้ำที่ผูป้ฏบิตังิำนดำ้นรงัส ี
o กำรบรหิำรจดักำรเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนัอนัตรำยจำกรงัส ี
o กำรก ำจดัสำรกมัมนัตรงัส ีกำกรงัส ีและขยะทำงรงัสอียำ่งเหมำะสมและปลอดภยั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทเรยีนในกำรปรบัปรงุเพือ่ควำมปลอดภยัจำกรงัส ี 

 
(3) มรีะบบบรหิำรคณุภำพ ประกอบดว้ย: ผูร้บัผดิชอบระบบ, เอกสำรนโยบำยและคูม่อืกำรปฏบิตังิำน, ระบบประกนั

คณุภำพของภำพรงัส ีเครือ่งมอื อปุกรณ์, กำรดแูลรกัษำเครือ่งมอืและอปุกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้ำน พรอ้มทัง้บนัทกึ
ประวตั,ิ แผนบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั รวมทัง้แผนกำรจดัหำและทดแทนส ำหรบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์,  ระบบก ำกบั
และตรวจสอบกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนของแต่ละวชิำชพี, กำรบรหิำรควำมเสีย่ง (ด ูII-1.2), กำรตดิตำมและ
ประเมนิผลระบบงำน, กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีน จำกผูร้บับรกิำรและผูร้ว่มงำน, แผนงำนและกจิกรรม
พฒันำคณุภำพอยำ่งต่อเนื่อง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัใหม้รีะบบบรหิำรคณุภำพของบรกิำรรงัสวีทิยำ ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบต่อไปนี้ 

o ผูร้บัผดิชอบระบบ 
o เอกสำรนโยบำยและคูม่อืกำรปฏบิตังิำน 
o ระบบประกนัคณุภำพของภำพรงัส ีเครือ่งมอื อปุกรณ์ 
o กำรดแูลรกัษำเครือ่งมอืและอปุกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้ำน พรอ้มทัง้บนัทกึประวตั ิ
o แผนบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั รวมทัง้แผนกำรจดัหำและทดแทนส ำหรบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์ 
o ระบบก ำกบัและตรวจสอบกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนของแต่ละวชิำชพี 
o กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรทบทวนอบุตักิำรณ์และกำรหำโอกำสพฒันำ (ด ูII-1.2) 
o กำรตดิตำมและประเมนิผลระบบงำน 
o กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีน จำกผูร้บับรกิำรและผูร้ว่มงำน 
o แผนงำนและกจิกรรมพฒันำคณุภำพอยำ่งต่อเนื่อง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรประเมนิผลของระบบงำนและแผนกำรพฒันำคณุภำพ  
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SPA II-7.2 บริกำรห้องปฏิบติักำรทำงกำรแพทย/์พยำธิวิทยำคลินิก (DIN.2) 

บริกำรห้องปฏิบติักำรทำงกำรแพทย/์พยำธิวิทยำคลินิก ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องน่ำเช่ือถือเพ่ือวินิจฉัยโรคและกำร
รกัษำท่ีเหมำะสม. 

ก. กำรวำงแผน ทรพัยำกร และกำรจดักำร 

(1) มกีำรวำงแผนจดับรกิำรตำมเป้ำประสงคท์ีก่ ำหนดไวแ้ละควำมคำดหวงัของผูใ้ชบ้รกิำร โดยแผนจดับรกิำร
ครอบคลุมขอบเขตของบรกิำร ทรพัยำกรทีต่อ้งกำร และระดบัผลงำนทีค่ำดหวงั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูร้บัผดิชอบหอ้งปฏบิตักิำรทำงกำรแพทยร์ว่มกบัทมีน ำทำงคลนิิก วเิครำะหบ์รกิำรตรวจทดสอบทำง

หอ้งปฏบิตักิำรทีโ่รงพยำบำลสมควรจดัใหม้ ีโดยพจิำรณำจำก 
o เป้ำประสงคข์ององคก์ร 
o ลกัษณะผูป่้วยทีใ่หบ้รกิำร 
o ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูใ้หก้ำรดแูลรกัษำ 

• ผูร้บัผดิชอบหอ้งปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย์จดัท ำแผนจดับรกิำรตรวจทดสอบทำงหอ้งปฏบิตักิำร ครอบคลุม 
o ขอบเขตบรกิำร 

▪ บรกิำรทีจ่ดัใหม้ใีนชว่งเวลำท ำกำรปกต ิและกำรตรวจนอกเวลำท ำกำรปกติ 
▪ บรกิำรทีจ่ดัใหม้โีดยองคก์รเอง และบรกิำรทีส่ง่ตรวจภำยนอก 
▪ บรกิำรทีต่รวจโดยหอ้งปฏบิตักิำรกลำง และโดยหน่วยดแูลผูป่้วย 

o ทรพัยำกรทีต่อ้งกำร 
▪ ควำมตอ้งกำรในปัจจบุนั 
▪ ควำมตอ้งกำรในอนำคต 

o ระดบัผลงำนทีค่ำดหวงั เชน่ accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, 
analytical sensitivity, turn around time 

• เปรยีบเทยีบแผนจดับรกิำรกบัสิง่ทีป่ฏบิตัไิด ้และน ำไปสูก่ำรพฒันำอยำ่งต่อเนื่อง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ระดบั
ผลงำนทีค่ำดหวงั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ขอบเขตบรกิำรตรวจทดสอบทำงหอ้งปฏบิตักิำรทีโ่รงพยำบำลจดัในปัจจุบนั โดยระบุกำรตรวจนอกเวลำท ำ

กำรปกต ิและกำรสง่ตรวจภำยนอกดว้ย 
• กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของกำรจดับรกิำรตรวจทดสอบทำงหอ้งปฏบิตักิำรในรอบ 1-2 ปีทีผ่ำ่นมำ และ

แผนทีจ่ะจดับรกิำรเพิม่เตมิในอนำคต 
• สรปุควำมตอ้งกำรทรพัยำกรในปัจจุบนัเทยีบกบัทีม่อียูจ่รงิ  
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• สรปุเปรยีบเทยีบระดบัผลงำนทีค่ำดหวงักบัสิง่ทีป่ฏบิตัไิด ้
 
(2) หอ้งปฏบิตักิำรมพีืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่พยีงพอ โดยมกีำรออกแบบเพือ่กำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพและปลอดภยั มกีำร

แยกเขตและสถำนทีจ่ดัเกบ็ทีเ่หมำะสมและใสใ่จต่อสิง่แวดลอ้มทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรตรวจทดสอบ .  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ตรวจสอบสถำนทีป่ฏบิตังิำนและสิง่แวดลอ้มในประเดน็ต่อไปนี้ 

o ควำมเพยีงพอของพืน้ทีใ่ชส้อย 
o กำรแยกเขตระหว่ำงหน่วยยอ่ยซึง่มลีกัษณะกจิกรรมทีเ่ขำ้กนัไมไ่ดแ้ละกำรป้องกนักำรปนเป้ือน

ขำ้มหน่วย 
o ควำมเหมำะสมของสถำนทีจ่ดัเกบ็สิง่สง่ตรวจ อปุกรณ์ สำรเคม ีเอกสำร 
o สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อกำรทดสอบ ไดแ้ก ่ควำมปรำศจำกเชือ้ ฝุ่ นละออง กำรรบกวนจำกคลื่น

แมเ่หลก็ไฟฟ้ำ รงัส ีควำมชืน้ ไฟฟ้ำ อณุหภมู ิสำรเคมทีีเ่ป็นพษิ กลิน่ ระดบัเสยีงและกำร
สัน่สะเทอืน 

o ประสทิธภิำพของระบบระบำยอำกำศ 
• ปรบัปรงุสถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มตำมโอกำสพฒันำทีพ่บ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรปรบัปรงุสถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ 

 
(3) มทีรพัยำกรบุคคลทีเ่พยีงพอและมคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนทีต่อ้งกำร.   

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ก ำหนดคณุวุฒแิละประสบกำรณ์ของผูท้ ำหน้ำทีต่รวจวเิครำะห ์และแปลผลกำรตรวจวเิครำะห์ 
• วเิครำะหภ์ำระงำนเพือ่ก ำหนดจ ำนวนเจำ้หน้ำทีท่ีพ่งึม ีและวำงแนวทำงด ำเนินงำนในกรณีเจำ้หน้ำทีย่งัไม่

ครบตำมอตัรำทีต่อ้งกำร 
• ก ำหนด technical competency และพฒันำเจำ้หน้ำทีผ่ำ่นกจิกรรมต่ำงๆ เชน่ กจิกรรมทบทวน  กำรประชมุ

วชิำกำร กำรฝึกอบรม เป็นตน้  
• มกีจิกรรมทบทวนโดยผูท้ีช่ ำนำญกว่ำในกรณีทีต่อ้งใชบุ้คลำกรอืน่ท ำงำนแทน 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอและควำมรูค้วำมสำมำรถของเจำ้หน้ำที ่
• กจิกรรมกำรพฒันำเจำ้หน้ำทีโ่ดยสรปุ  
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(4) หอ้งปฏบิตักิำรมเีครือ่งมอืและอปุกรณ์พรอ้มส ำหรบัท ำกำรตรวจทดสอบทีต่อ้งกำร ในสภำพกำรท ำงำนที่
ปลอดภยั  โดยมรีะบบบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั มกีำรสอบเทยีบ และกำรใชผ้ลกำรสอบเทยีบอยำ่งเหมำะสม. 
เครือ่งมอืผำ่นกำรตรวจสอบและรบัรองจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด (ถำ้ม)ี.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทกุชิน้อยูใ่นสภำพทีพ่รอ้มใชง้ำน  
• สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำเครือ่งมอืและอปุกรณ์อยูใ่นสภำพกำรท ำงำนทีป่ลอดภยั รวมถงึมมีำตรกำรกำรป้องกนั

อนัตรำยจำกไฟฟ้ำ รงัส ีสำรเคม ีจุลชพี อปุกรณ์ป้องกนัทีจ่ ำเป็น และกำรก ำจดัของเสยีอนัตรำยต่ำงๆ 
• มโีปรแกรมบรหิำรจดักำรเครือ่งมอืของหอ้งปฏบิตักิำรประกอบดว้ย 

o กำรคดัเลอืกและจดัหำเครือ่งมอื 
o กำรบ่งชีแ้ละจดัท ำบญัชรีำยกำรเครือ่งมอื 
o กำรมรีะบบบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั 
o กำรประเมนิเครือ่งมอืทีใ่ชง้ำนโดยกำรตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทยีบ 
o กำรตดิตำมก ำกบัดแูลและด ำเนินกำรเมือ่มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัอนัตรำยจำกเครือ่งมอื มกีำรเรยีก

กลบั มอีบุตักิำรณ์ทีไ่ดร้บัรำยงำน มปัีญหำและขอ้บกพรอ่งต่ำงๆ 
o กำรบนัทกึในระบบบรหิำรจดักำรเครือ่งมอื. 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• แนวทำงปฏบิตัสิ ำคญัเพือ่บรรลุขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
• ผลลพัทท์ีแ่สดงถงึควำมพรอ้มใช/้ไมพ่รอ้มใช,้ ประสทิธภิำพของระบบบ ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั, ผลกำรสอบ

เทยีบ, ปัญหำและอนัตรำยจำกเครือ่งมอื 
 
(5) มกีำรคดัเลอืกและตรวจสอบมำตรฐำนของงำนบรกิำรจำกภำยนอก เครือ่งมอืวทิยำศำสตร ์วสัดุ น ้ำยำ ซึง่มผีลต่อ

คณุภำพของบรกิำรหอ้งปฏบิตักิำร อยำ่งระมดัระวงั.  มกีำรประเมนิผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำยำ วสัดุ และบรกิำร ทีม่ ี
ควำมส ำคญัสงู.  มรีะบบควบคมุคลงัพสัดุพรอ้มดว้ยบนัทกึทีเ่หมำะสม.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ระบุเครือ่งมอื/อปุกรณ์วทิยำศำสตร ์วสัดุ น ้ำยำ และบรกิำรจำกภำยนอก ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรใหบ้รกิำรทำง

หอ้งปฏบิตักิำร 
• ก ำหนดแนวทำงกำรคดัเลอืกและตรวจสอบเครือ่งมอื/อปุกรณ์วทิยำศำสตร ์วสัดุ น ้ำยำ และบรกิำรจำก

ภำยนอกเพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำจะไดผ้ลกำรตรวจทีแ่มน่ย ำ 
• น ำแนวทำงกำรคดัเลอืกและตรวจสอบทีก่ ำหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ
• สรปุเป็นผลกำรประเมนิผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยเครือ่งมอื/อปุกรณ์วทิยำศำสตร ์วสัดุ น ้ำยำ และบรกิำรทีม่ ี

ควำมส ำคญัสงู 
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• สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำมนี ้ำยำและวสัดุทีจ่ ำเป็นพรอ้มใช ้และมกีระบวนกำรจดักำรเมือ่ไมม่นี ้ำยำ 
• จดัเกบ็น ้ำยำทัง้หมดตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลติหรอืขอ้แนะน ำกำรบรรจุ (packaging instruction) 
• น ้ำยำและสำรละลำยทัง้หมดไดร้บักำรเขยีนฉลำกอยำ่งครบถว้นและถกูตอ้ง 
• มรีะบบในกำรควบคมุคลงัพสัดุทีม่ปีระสทิธภิำพและมกีำรบนัทกึ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตรวจสอบและกำรด ำเนินกำรทีเ่กดิขึน้ 

 
(6) มกีำรประเมนิ คดัเลอืก และตดิตำมควำมสำมำรถของหอ้งปฏบิตักิำรทีร่บัตรวจต่อ รวมทัง้มกีำรประเมนิผูใ้ห้

ค ำปรกึษำหรอืใหข้อ้คดิเหน็ส ำหรบักำรทดสอบบำงอยำ่ง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• กรณีทีม่กีำรใชบ้รกิำรตรวจวเิครำะหจ์ำกหอ้งปฏบิตักิำรภำยนอก 

o มกีำรประเมนิและคดัเลอืกหอ้งปฏบิตักิำรหรอืหน่วยตรวจทดสอบทีจ่ะสง่ตรวจ 
o ก ำหนดควำมถีแ่ละประเภทของขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพทีต่อ้งตดิตำม 
o ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมเป็นผูท้บทวนขอ้มลูกำรควบคมุคุณภำพ 
o มกีำรน ำขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพไปด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
o มกีำรรำยงำนขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพจำกหอ้งปฏบิตักิำรภำยนอกใหแ้กผู่น้ ำเป็นประจ ำทกุปี 

เพือ่ใชใ้นกำรท ำสญัญำและกำรต่อสญัญำ 
• กรณีมกีำรปรกึษำหรอืขอขอ้คดิเหน็ส ำหรบักำรทดสอบบำงอยำ่ง (เชน่ กำรทดสอบดำ้นเนื้อเยือ่วทิยำและ

ดำ้นเซลลว์ทิยำ) 
o มกีำรประเมนิคณุภำพของกำรใหค้ ำปรกึษำหรอืขอ้คดิเหน็ส ำหรบักำรทดสอบดงักล่ำว 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ขอ้มลูแสดงถงึกำรประเมนิและกำรคดัเลอืกหอ้งปฏบิตักิำร / หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ 
• ขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพของหอ้งปฏบิตักิำร / หน่วยตรวจทดสอบทีร่บัตรวจต่อ และกำรด ำเนินกำร 
• ขอ้มลูกำรประเมนิคณุภำพของกำรใหค้ ำปรกึษำส ำหรบักำรทดสอบดำ้นเนื้อเยือ่วทิยำและเซลล์วทิยำ 

  
(7) มกีำรสือ่สำรทีด่กีบัผูใ้ชห้อ้งปฏบิตักิำร ดว้ยกำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอและดว้ยวธิกีำรอืน่ๆ ไดแ้ก ่กำรให้

ค ำแนะน ำ กำรแปลผลกำรตรวจ กำรปรกึษำทำงวชิำกำร กำรตรวจเยีย่มทำงคลนิิก กำรแจง้กำรเปลีย่นแปลง
วธิกีำรตรวจ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• มชีอ่งทำงในกำรสือ่สำรกบัผูใ้ชห้อ้งปฏบิตักิำร / หน่วยทดสอบ หลำยหลำยชอ่งทำง ทัง้กำรใชส้ือ่ทำงเดยีว 

กำรสือ่สำรสองทำง และกำรประชมุรว่มกนัเป็นระยะอยำ่งสม ่ำเสมอ  
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• จดัท ำค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรสง่ตรวจ เชน่ ทำงเลอืกในกำรทดสอบ ควำมถี ่ประเภทของตวัอยำ่งสิง่สง่ตรวจ 
คูม่อืกำรจดัเกบ็สิง่สง่ตรวจ 

• จดัใหม้กีำรประชมุรว่มกนัเป็นระยะเพือ่เรยีนรูก้ำรแปลผลกำรตรวจและกำรปรกึษำทำงวชิำกำร 
• จดัใหม้กีำรตรวจเยีย่มทำงคลนิิกรว่มกนัเพือ่เรยีนรูจ้ำกผูป่้วยและจำกเพือ่นรว่มวชิำชพี 
• มกีำรสือ่สำรผลกระทบทำงคลนิิกทีจ่ะเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรตรวจใหผู้ใ้ชท้รำบกอ่นทีจ่ะมีกำร

เปลีย่นแปลง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรเรยีนรูร้ว่มกนั 
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ข. กำรใหบ้รกิำร 

(1) หอ้งปฏบิตักิำรมกีำรจดักำรกบัสิง่สง่ตรวจทีด่ ีไดแ้ก ่กำรจดัเกบ็ กำรสมัผสั ภำชนะบรรจุ กำรเขยีนฉลำก กำรชี้
บ่ง กำรรกัษำสภำพ (preservation) กำรน ำสง่พรอ้มใบสง่ตรวจ. มกีำรประเมนิคณุสมบตัขิองสิง่ส่งตรวจตำม
เกณฑ.์ สำมำรถทวนสอบสิง่สง่ตรวจและตวัอยำ่งทีแ่บ่งมำตรวจได.้ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัท ำหรอืทบทวนแนวทำง/คูม่อืกำรจดักำรกบัสิง่สง่ตรวจ ครอบคลุม กำรจดัเกบ็ กำรสมัผสั ภำชนะบรรจุ 

กำรเขยีนฉลำก กำรชีบ้่ง กำรรกัษำสภำพ (preservation) กำรน ำสง่พรอ้มใบสง่ตรวจ และกำรเกบ็รกัษำสิง่
สง่ตรวจ สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำเป็นไปตำมแนวทำงทีด่ขีองหอ้งปฏบิตักิำร 

• ตดิตำมประเมนิกำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้และปรบัปรงุแกไ้ขตำมควำมเหมำะสม 
• จดัใหม้รีะบบประเมนิคณุสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจเพือ่ใชใ้นกำรรบั/ปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ มกีำรเกบ็ขอ้มลูและ

สะทอ้นขอ้มลูกลบัไปยงัหน่วยงำนทีถ่กูปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ, น ำคณุสมบตัขิองสิง่สง่ตรวจทีป่ระเมนิไดม้ำใชใ้น
กำรแปลผล 

• จดัใหม้รีะบบทีส่ำมำรถทวนสอบสิง่สง่ตรวจและตวัอยำ่งทีแ่บ่งใชไ้ด้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทเรยีนเกีย่วกบักำรปรบัปรงุกำรจดักำรกบัสิง่สง่ตรวจ  

 
(2) มกีระบวนกำรตรวจวเิครำะหท์ีม่ ัน่ใจว่ำผลกำรตรวจมคีวำมถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้โดยกำรใชว้ธิีวเิครำะหม์ำตรฐำนที่

เหมำะสมซึง่ไดร้บักำรสอบทวน (validate) ว่ำใหผ้ลลพัธต์ำมทีต่อ้งกำร. มกีำรตรวจสอบ (verifiy) ว่ำ น ้ำยำ วธิี
วเิครำะห ์เครือ่งมอื เครือ่งวเิครำะหเ์ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเหมำะกบักำรใชง้ำน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนควำมเหมำะสมและจดัท ำขอ้ก ำหนดของวธิกีำรวเิครำะหท์ีเ่ป็นมำตรฐำน 
• ท ำกำรสอบทวน (validate) วธิกีำรตรวจวเิครำะหท์ีใ่ช ้เพือ่ตรวจควำมถกูตอ้ง (accuracy) ควำมเทีย่ง 

(precision) และชว่งคำ่ของกำรรำยงำนผล 
• ท ำกำรตรวจสอบ (verifiy) น ้ำยำ วธิกีำรวเิครำะห ์เครือ่งมอื เครือ่งวเิครำะห ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิำร ว่ำ

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวแ้ละเหมำะกบักำรใชง้ำน 
ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

• บทเรยีนเกีย่วกบักำรสอบทวน validate วธิกีำรตรวจวเิครำะห ์
 
(3) มกีำรสง่มอบผลกำรตรวจวเิครำะหท์ีถ่กูตอ้งแกผู่ใ้ชบ้รกิำรในเวลำทีเ่หมำะสม โดยค ำนึงถงึกำรรกัษำควำมลบั ค่ำ

วกิฤตทิีอ่ำจเป็นอนัตรำยต่อผูป่้วย และกำรจดัเกบ็ส ำเนำขอ้มลูกำรตรวจวเิครำะหใ์นระบบทีส่ำมำรถสบืคน้ได.้  



สถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน)  146 

 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนระบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะหใ์นประเดน็ต่อไปนี้ 

o ประสทิธภิำพของกำรสง่มอบผลกำรตรวจวเิครำะหท์ัง้ระยะเวลำทีผู่ส้ง่ตรวจไดร้บัรำยงำน ควำม
ชดัเจน ควำมครบถว้น และกำรรกัษำควำมลบั 

o กำรก ำหนดคำ่วกิฤตทิีต่อ้งรำยงำน และกำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้
o กำรจดัเกบ็ส ำเนำขอ้มลูกำรตรวจวเิครำะหใ์นระบบทีส่ำมำรถสบืค้นได ้

• น ำผลทีไ่ดจ้ำกกำรทบทวนมำปรบัปรงุกระบวนกำรท ำงำน 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทเรยีนจำกกำรทบทวนและปรบัปรงุระบบกำรสง่มอบผลกำรตรวจวเิครำะห ์

 
(4) มกีำรจดักำรกบัสิง่สง่ตรวจหลงักำรตรวจวเิครำะหไ์ดอ้ยำ่งเหมำะสม เพือ่ใหส้ำมำรถท ำกำรตรวจวเิครำะห์

เพิม่เตมิไดเ้มือ่จ ำเป็น และมกีำรก ำจดัสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอืจำกกำรวเิครำะหอ์ยำ่งปลอดภยั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทบทวนแนวทำงกำรจดักำรกบัสิง่สง่ตรวจหลงักำรตรวจวเิครำะห ์

o เพือ่ใหส้ำมำรถท ำกำรตรวจวเิครำะหเ์พิม่เตมิไดเ้มือ่จ ำเป็น 
o มกีำรก ำจดัสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอืจำกกำรตรวจวเิครำะหอ์ยำ่งปลอดภยั ตำมมำตรฐำน IC  

• มกีำรเฝ้ำตติดำมกำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้และน ำมำปรบัปรงุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• บทเรยีนในกำรจดักำรกบัสิง่สง่ตรวจหลงักำรตรวจวเิครำะห ์
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ค. กำรบรหิำรคุณภำพและควำมปลอดภยั 

(1) หอ้งปฏบิตักิำรมโีปรแกรม/ระบบบรหิำรคณุภำพซึง่ครอบคลุมบรกิำรหอ้งปฏบิตักิำรทกุดำ้น และประสำนกบัสว่น
อืน่ๆ ในองคก์ร โดยโปรแกรม/ระบบบรหิำรคณุภำพครอบคลุม: 

     - กำรชีบ้่งปัญหำ/โอกำสพฒันำ;  
     - บนัทกึควำมผดิพลำดและกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์;  
     - กำรตดิตำมตวัชีว้ดัส ำคญั;  
     - กำรแกไ้ข/ป้องกนัปัญหำ;  
     - กำรตดิตำมปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อระบบคณุภำพทัง้ในขัน้ตอนกอ่นและหลงักำรตรวจวเิครำะห์; 
     - กำรควบคมุเอกสำร;  
     - เป้ำหมำยควำมปลอดภยัของผูป่้วย; 
     - กำรประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรม/ระบบบรหิำรคณุภำพ 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัใหม้รีะบบบรหิำรคณุภำพของหอ้งปฏบิตักิำรซึง่มอีงคป์ระกอบต่อไปนี้ 

o กำรชีบ้่งปัญหำ/ควำมเสีย่ง/โอกำสพฒันำ   
o บนัทกึควำมผดิพลำดและกำรรำยงำนอบุตักิำรณ์ 
o กำรตดิตำมตวัชีว้ดั 
o กำรแกไ้ข/ป้องกนัปัญหำ 
o กำรตดิตำมปัจจยัก่อนและหลงักำรตรวจวเิครำะหท์ีม่ผีลต่อกำรตรวจวเิครำะห์ 
o กำรควบคมุเอกสำร 
o เป้ำหมำยควำมปลอดภยัของผูป่้วย 
o กำรประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิำรคณุภำพ 

• ประสำนระบบคณุภำพของหอ้งปฏบิตักิำรกบัสว่นอืน่ๆ ขององคก์ร เชน่ ระบบรำยงำนอบุตักิำรณ์ ระบบ
สำรสนเทศ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ผลกำรตดิตำมตวัชีว้ดัและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
• ผลกำรประเมนิประสทิธผิลของระบบบรหิำรคณุภำพของหอ้งปฏบิตักิำร  

 
(2) หอ้งปฏบิตักิำรเขำ้รว่มโปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญระหว่ำงหอ้งปฏบิตักิำร (proficiency testing - PT) ตำม

ขอบเขตและควำมซบัซอ้นของกำรตรวจวเิครำะหท์ีใ่หบ้รกิำร หรอืจดัใหม้รีะบบประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืของกำร
ตรวจวเิครำะหด์ว้ยวธิอีืน่. มหีลกัฐำนว่ำมกีำรน ำปัญหำทัง้หมดทีพ่บจำกกำรทดสอบควำมช ำนำญหรอืระบบ
ประเมนิอืน่มำแกไ้ขโดยเรว็. 
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กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ระบุวำ่กำรตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิตักิำรในแต่ละสำขำ กำรตรวจวเิครำะหใ์ดบำ้งทีจ่ะเขำ้รว่มโปรแกรม

ทดสอบควำมช ำนำญระหว่ำงหอ้งปฏบิตักิำร (PT) กำรตรวจวเิครำะหใ์ดทีไ่มม่ ีPT แต่สมควรมรีะบบ
ประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืของกำรตรวจวเิครำะหด์ว้ยวธิอีืน่เพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจในผลกำรผลวเิครำะห ์

• สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำมกีำรน ำปัญหำทีพ่บจำกกำรทดสอบควำมช ำนำญหรอืระบบประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืของ
กำรตรวจวเิครำะหด์ว้ยวธิอีืน่มำแกไ้ขโดยทนัท ี

• มกีำรสือ่สำรและวำงแผนรว่มกนักบัแพทยผ์ูใ้ชผ้ลกำรตรวจ ในกรณีทีผ่ลกำรทดสอบควำมช ำนำญมคีวำม
คลำดเคลื่อนสงูจนอำจมผีลกระทบต่อกำรดแูลผูป่้วย 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ภำพรวมของผลกำรทดสอบควำมช ำนำญ และกำรปรบัปรงุแกไ้ขทีเ่กดิขึน้ 

 
(3) หอ้งปฏบิตักิำรวำงระบบควบคมุคณุภำพเพือ่ตดิตำม performance ของกำรวเิครำะหโ์ดยมกีำรก ำหนดชว่งคำ่

ควำมคลำดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้น ำผลกำรควบคมุคณุภำพและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง มำประกอบกำรแกไ้ขปัญหำ 
รวมทัง้มวีธิกีำรยนืยนัควำมน่ำเชือ่ถอืของผลกำรตรวจวเิครำะห์ กรณีทีไ่มม่กีำรสอบเทยีบหรอืไมม่สีำรควบคมุ.  

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• จดัใหม้รีะบบควบคมุคณุภำพภำยในทีเ่หมำะสม กำรตดิตำม performance ของกำรตรวจวเิครำะห ์รวมทัง้

กำรก ำหนดชว่งคำ่ควำมคลำดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้
• น ำขอ้มลูกำรควบคมุคณุภำพและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง มำประกอบกำรแกไ้ขปัญหำ 
• หำวธิกีำรยนืยนัควำมน่ำเชือ่ถอืของกำรผลกำรตรวจทดสอบเมือ่ไมม่กีำรสอบเทยีบหรอืไม่มสีำรควบคมุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ขอ้มลูภำพรวมของกำรควบคมุคณุภำพภำยใน และกำรแกไ้ขปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 

 
(4) หอ้งปฏบิตักิำรทีม่คีวำมพรอ้มในกำรวำงระบบคณุภำพและเขำ้สูก่ระบวนกำรรบัรองตำมมำตรฐำนทีเ่ป็นทีย่อมรบั 

มกีำรน ำมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำรทำงกำรแพทยซ์ึง่เป็นทีย่อมรบัมำใชป้ระโยชน์ และขอรบักำรประเมนิจำก
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์(ISO 15189) สภำเทคนิคกำรแพทย ์หรอืรำชวทิยำลยั
พยำธแิพทยแ์หง่ประเทศไทย. 
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SPA II–7.3  พยำธิวิทยำกำยวิภำค (DIN.3) 

(1) องคก์รน ำมำตรฐำนพยำธกิำยวทิยำกำยวภิำค ทีจ่ดัท ำโดยรำชวทิยำลยัพยำธแิพทยแ์หง่ประเทศไทย มำเป็น
แนวทำงในกำรปฏบิตังิำน. 

 

SPA II–7.4  ธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิต (DIN.4) 

(1) องคก์รน ำมำตรฐำนธนำคำรเลอืดและงำนบรกิำรโลหติ ทีจ่ดัท ำโดยศนูยบ์รกิำรโลหติแหง่ชำต ิสภำกำชำดไทย 
มำเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน. 

  

SPA II–7.5  บริกำรตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ (DIN.5) 

(1) ในกำรตรวจทดสอบทีก่ระท ำกบัผูป่้วยโดยตรง มกีำรประเมนิผูป่้วยกอ่นสง่ตรวจและกอ่นเขำ้รบักำรตรวจ มกีำร
เตรยีมผูป่้วยอยำ่งเหมำะสม เพือ่ป้องกนัผลทีไ่มพ่งึประสงค ์ลดอนัตรำยต่อผูป่้วย และมัน่ใจว่ำผลกำรตรวจมี
คณุภำพตำมทีต่อ้งกำร. มกีำรใหข้อ้มลูผูป่้วยอยำ่งเพยีงพอและลงนำมยนิยอมในกรณีทีเ่ป็นกำรตรวจทีม่คีวำม
เสีย่งสงู. 

 

 

(2) มกีำรแปลผลกำรตรวจโดยผูม้คีณุวุฒแิละประสบกำรณ์ บนัทกึสรปุสิง่ที่พบ  หรอืกำรวนิิจฉยัทีช่ดัเจน. มกีำร
สือ่สำรผลกำรตรวจใหแ้กแ่พทยเ์จำ้ของไขเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรในเวลำทีเ่หมำะสม.  
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SPA II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ  

SPA II – 8 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 

องคก์รสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำมีกำรติดตำมเฝ้ำระวงัเพ่ือค้นหำกำรเกิดโรคและภยัสขุภำพท่ีผิดปกติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำเนินกำรสอบสวนควบคมุโรคไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดได้. 

ก. กำรบรหิำรจดักำรและทรพัยำกร 

(1) องคก์รมนีโยบำยเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพครอบคลุมพืน้ทีภ่ำยในองคก์ร และพืน้ทีช่มุชนทีอ่งคก์รรบัผดิชอบ. 
(2) มแีผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิำรทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัปัญหำโรคและภยัสขุภำพในพืน้ที.่ มกีำรประสำนงำน 

ตดิตำมประเมนิผล และปรบัปรงุกระบวนกำรเฝ้ำระวงัโรค. 
(3) มบีุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละทกัษะ ท ำหน้ำทีเ่ฝ้ำระวงั สอบสวน และควบคมุโรค ในจ ำนวนทีเ่หมำะสม. 
(4) มงีบประมำณและทรพัยำกรอืน่ๆ ทีเ่พยีงพอ มกีำรใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสม ส ำหรบักำรเฝ้ำระวงัโรค สอบสวน

โรค และควบคมุโรคอยำ่งมปีระสทิธภิำพ. 
(5) มกีำรสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ควำมตระหนกั ในดำ้นแนวคดิ นโยบำย แผน และแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำรเฝ้ำ

ระวงัโรคและภยัสขุภำพส ำหรบับุคลำกรในโรงพยำบำลทกุระดบั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงูกบัทมีทีร่บัผดิชอบ รว่มกนัท ำควำมเขำ้ใจควำมมุง่หมำยของกำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 

ว่ำเป็นไปเพือ่กำรคน้หำโรคและภยัสขุภำพทีเ่กดิขึน้ 
o ส ำหรบัพืน้ทีใ่นองคก์ร เป็นไปตำมมำตรฐำนว่ำดว้ยกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ และ

มำตรฐำนว่ำดว้ยสขุภำพของก ำลงัคน 
o ส ำหรบัพืน้ทีช่มุชนทีอ่งคก์รรบัผดิชอบ เพือ่สอบสวนและควบคมุโรคมใิหเ้กดิกำรแพรร่ะบำด 

• ผูน้ ำระดบัสงูก ำหนดทมีทีร่บัผดิชอบกจิกรรมกำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ ซึง่อำจประกอบดว้ย 
o กำรเฝ้ำระวงัโรคตดิต่อทีต่อ้งรำยงำนตำมทีก่ระทรวงสำธำรณสขุก ำหนด 
o กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพทีม่ลีกัษณะเฉียบพลนัอืน่ๆ  
o กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพทีม่ลีกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป เชน่ โรคจำกกำรประกอบอำชพีและ

สิง่แวดลอ้ม  
• ผูน้ ำระดบัสงูรว่มกบัทมีทีร่บัผดิชอบจดัท ำนโยบำยเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ี่

ใหบ้รกิำรแกผู่ป่้วย บุคลำกร และประชำชน. 
• ผูน้ ำระดบัสงูรว่มกบัทมีทีร่บัผดิชอบจดัท ำแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิำรกำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 
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o วเิครำะหปั์ญหำโรคและภยัสขุภำพทีม่โีอกำสเกดิในพืน้ที ่
o จดัล ำดบัควำมส ำคญัของโรคและภยัสขุภำพ 
o จดัท ำแผนกำรเฝ้ำระวงัทีส่อดคลอ้งกบัโรคและภยัสขุภำพทีจ่ดัล ำดบัควำมส ำคญัไว ้รวมทัง้ควำม

พรอ้มในกำรตรวจพบโรคและภยัสขุภำพทีม่ไิดค้ำดกำรณ์ไวก้อ่น 
• ผูน้ ำระดบัสงูรว่มกบัทมีทีร่บัผดิชอบจดัระบบก ำกบัดแูล ประสำนงำน ตดิตำมประเมนิผล โดยใหค้วำมส ำคญั

กบัประเดน็ต่อไปนี้ 
o ควำมเป็นปัจจบุนัของสถำนกำรณ์โรคส ำคญัทีเ่ฝ้ำระวงั 
o ควำมถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูทีเ่ฝ้ำระวงั 
o กำรใชป้ระโยชน์ขอ้มลูเฝ้ำระวงัเพือ่เรง่รดัหรอืปรบัเปลีย่นมำตรกำรควบคมุป้องกนัโรค 
o ควำมทนัต่อสถำนกำรณ์ในกำรสอบสวนโรคส ำคญั 
o ควำมสำมำรถในกำรหยดุยัง้กำรเกดิผูป่้วยรำยใหม่ 

• ผูน้ ำระดบัสงูมอบหมำยใหม้บีคุลำกรท ำหน้ำทีเ่ฝ้ำระวงั สอบสวน และควบคมุโรค 
o มจี ำนวนเหมำะสมกบัจ ำนวนประชำกรในพืน้ทีร่บัผดิชอบ หรอืจ ำนวนเตยีงของโรงพยำบำล 
o ไดร้บักำรฝึกอบรมใหม้คีวำมรูแ้ละทกัษะในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่

• ผูน้ ำระดบัสงูจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกรอืน่ๆ เพือ่ใหส้ำมำรถเฝ้ำระวงั สอบสวน และควบคมุโรคอยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ 

• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบจดัใหม้กีำรสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ควำมตระหนกั ส ำหรบับุคลำกรในโรงพยำบำลทกุ
ระดบั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• โรคและภยัสขุภำพส ำคญัทีอ่ยูใ่นแผนกำรเฝ้ำระวงั 
• ผลกำรประเมนิระบบกำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 

o ควำมเป็นปัจจบุนัของสถำนกำรณ์โรคส ำคญัทีเ่ฝ้ำระวงั 
o ควำมถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูทีเ่ฝ้ำระวงั 
o กำรใชป้ระโยชน์ขอ้มลูเฝ้ำระวงัเพือ่เรง่รดัหรอืปรบัเปลีย่นมำตรกำรควบคมุป้องกนัโรค 
o ควำมทนัต่อสถำนกำรณ์ในกำรสอบสวนโรคส ำคญั 
o ควำมสำมำรถในกำรหยดุยัง้กำรเกดิผูป่้วยรำยใหม ่
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ข. กำรเกบ็และวเิครำะหข์อ้มลูเพื่อกำรเฝ้ำระวงั 

 (1) มรีะบบกำรเฝ้ำระวงัโรคตดิต่อ โรคไมต่ดิต่อและปัญหำสขุภำพอืน่ๆ อยำ่งต่อเนื่อง เหมำะสมกบัสภำพปัญหำ
ของพืน้ที ่องคก์ร และเป็นไปตำมกฎระเบยีบทีก่ระทรวงสำธำรณสขุก ำหนด. 

(2) มกีำรบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูอยำ่งเป็นระบบและต่อเนื่อง. ขอ้มลูมคีวำมเป็นปัจจบุนั ครบถว้น ถกูต้อง ทนัเวลำ 
และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิได.้ 

(3) มกีำรวเิครำะห ์เปรยีบเทยีบ แปลควำมหมำยขอ้มลูกำรเฝ้ำระวงัอยำ่งต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ โดยใชว้ธิกีำรทำง
ระบำดวทิยำ. 

(4) มกีำรคน้หำกำรเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืกำรระบำดของโรค  ทัง้จำกกำรวเิครำะหข์อ้มลูจำกกำรเฝ้ำระวงั รบัทรำบ
ขอ้มลูจำกบุคลำกรทำงคลนิิก และทบทวนรำยงำนผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำรอยำ่งสม ่ำเสมอ. 

(5) มกีำรตดิตำมเฝ้ำดสูถำนกำรณ์และแนวโน้มของโรคทีต่อ้งเฝ้ำระวงัอยำ่งต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั. 
(6) มกีำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเกดิโรคทีส่ ำคญั เพือ่ประโยชน์ในกำรวำงแผนป้องกนัควบคมุโรค. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบวเิครำะหว์ำ่ระบบเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพมคีวำมเหมำะสมกบัสภำพปัญหำของพืน้ที ่

และครอบคลุมโรคทีต่อ้งเฝ้ำระวงัตำมทีก่ระทรวงสำธำรณสขุก ำหนดหรอืไม ่ และด ำเนินกำรปรบัปรงุใหม้ี
ควำมครอบคลุมตำมควำมเหมำะสม 

• สง่เสรมิบทบำทของผูใ้หบ้รกิำรในกำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 
o จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุ่มผูใ้หบ้รกิำร (แพทย ์พยำบำล หอ้งปฏบิตักิำร) วำ่ไดม้สีว่นรว่มใน

กำรเฝ้ำระวงัอยำ่งไร เคยมปีระสบกำรณ์อะไร และควรจะมบีทบำทเพิม่ขึน้อยำ่งไร 
o ใชก้รณีศกึษำของโรงพยำบำลอืน่เพือ่เรยีนรูค้วำมส ำคญัของผูใ้หบ้รกิำรในกำรเฝ้ำระวงั และโอกำส

ทีจ่ะพบโรคและภยัสขุภำพในรปูแบบต่ำงๆ เชน่ ภยัสขุภำพจำกปลำปักเป้ำ หน่อไมป๊ี้บ หมดูบิ 
o สรำ้งระบบใหค้ ำปรกึษำส ำหรบัผูม้ปีระสบกำรณ์น้อย 
o จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรรบัรำยงำนและตดัสนิใจ take action ทีช่ดัเจน 

• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบตำมรอยดกูำรเกบ็บนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูในประเดน็ต่อไปนี้ และปรบัปรงุตำมควำม
เหมำะสม 
o มรีะบบกำรบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูชดัเจนหรอืไม ่
o ขอ้มลูมคีวำมเป็นปัจจบุนั ครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลำ หรอืไม ่
o สำมำรถเปรยีบเทยีบขอ้มลูปัจจุบนักบัขอ้มลูทีผ่ำ่นมำไดห้รอืไม่ 

• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบประเมนิกำรวเิครำะหข์อ้มลูในประเดน็ตอ่ไปนี้ 
o มกีำรวเิครำะห ์เปรยีบเทยีบ แปลควำมหมำยขอ้มลูอย่ำงตอ่เนื่องและสม ่ำเสมอเพยีงใด 
o มผีูรู้ท้ำงดำ้นระบำดวทิยำ และมกีำรใชว้ธิกีำรทำงระบำดวทิยำในกำรวเิครำะหข์อ้มลูหรอืไม่ 
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o สำมำรถคน้หำกำรเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืกำรระบำดของโรคไดห้รอืไม ่พบอะไรบำ้ง อะไรคอืจุดเริม่ของ
กำรสงสยัว่ำจะมกีำรระบำด 

o สำมำรถบอกสถำนกำรณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ฝ้ำระวงัไดห้รอืไม่ 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบรว่มกนัคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเกดิโรคทีส่ ำคญั และวำงแผนป้องกนัควบคมุ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กำรพบกำรระบำดของโรคและภยัสขุภำพในรอบ 1-2 ปีทีผ่ำ่นมำ 
• ผลกำรประเมนิและตำมรอยทีส่ะทอ้นประสทิธภิำพของกำรเฝ้ำระวงั 
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ค. กำรตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภยัสุขภำพ 

(1) มแีผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ และมกีารเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัตลอดเวลา. 
(2) มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (Surveillance and Rapid Response Team - SRRT) จากสหสาขาวชิาชพี

ท าหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ. 
(3) มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีจ่ าเป็น เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค. 
(4) มชีอ่งทางและบุคลากรทีส่ามารถรบัรายงานผูป่้วยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง. 
(5) มกีารด าเนินการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคอยา่งทนัทว่งท.ี 
(6) เมือ่มกีารระบาดเกดิขึน้ ทมีผูร้บัผดิชอบในการสอบสวนควบคมุโรคมทีรพัยากรและอ านาจในการสบืคน้และใช้

มาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมอยา่งรอบดา้นและทนัการณ์. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวเิครำะหเ์หตุฉุกเฉินดำ้นสำธำรณสขุทีอ่ำจเกดิขึน้  จดัท ำแผนและเตรยีมพรอ้มใน

กำรรองรบั 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบประเมนิกำรท ำหน้ำทีข่อง SRRT  

o มทีมีรบัผดิชอบชดัเจนหรอืไม ่อยูใ่นควำมรบัผดิชอบของใคร 
o ระบบกำรประสำนงำนระหว่ำง SRRT กบัโรงพยำบำลเป็นอยำ่งไร 
o จำกกำรระบำดทีเ่กดิขึน้ SRRT สำมำรถตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภยัสขุภำพไดด้ี

เพยีงใด สำมำรถควบคมุใหโ้รคสงบไดเ้รว็เพยีงใด 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบก ำหนดชอ่งทำงและบุคลำกรทีจ่ะรบัรำยงำนผูป่้วยและภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสขุ 

ตัง้แต่ผูร้บัรำยงำนเบือ้งตน้ไปจนถงึผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสัง่ใหม้กีำรปฏบิตัทิีจ่ ำเป็น 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบก ำหนดขอ้บ่งชีแ้ละแนวทำงในกำรสอบสวนผูป่้วยเฉพำะรำย เพือ่ใหส้ำมำรถควบคมุ

แหล่งแพรเ่ชือ้และป้องกนักำรระบำดของโรคไดอ้ยำ่งทนัทว่งท,ี ทบทวนควำมรวดเรว็และประสทิธภิำพใน
กำรสอบสวน/ควบคมุป้องกนั 

• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบก ำหนดแนวทำงกำรสอบสวนและควบคมุโรคเมื่อเกดิกำรระบำด 
o ก ำหนดขอ้บ่งชีท้ีต่อ้งมกีำรสอบสวนโรค  

▪ มเีหตุกำรณ์ผดิปกต ิ 
▪ มกีำรป่วยเป็นกลุ่มกอ้น  
▪ พบแนวโน้มทีบ่่งบอกว่ำอำจมกีำรระบำด 

o ใหอ้ ำนำจผูร้บัผดิชอบในกำรสอบสวนควบคมุโรค 
▪ กำรสัง่ใชท้รพัยำกร 
▪ อ ำนำจกำรสบืคน้ 
▪ กำรใชม้ำตรกำรควบคมุทีเ่หมำะสมอยำ่งทนักำลและรอบดำ้น 
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o กำรแจง้เตอืนไปยงัชมุชน สว่นรำชกำร และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้งประเมนิประสทิธภิำพของกำรสอบสวนและควบคมุโรคทีเ่คยเกดิขึน้ 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ประสบกำรณ์ในกำรตอบสนองต่อกำรระบำดของโรคและภยัสขุภำพ 
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ง. กำรเผยแพรข่อ้มลูข่ำวสำรและเตอืนภยั 

(1) มกีำรจดัท ำรำยงำนและเผยแพรส่ถำนกำรณ์โรคและภยัสขุภำพทัง้ในดำ้นกำรเฝ้ำระวงั กำรระบำดทีเ่กดิขึน้ และ
กำรด ำเนินกำรสอบสวนควบคมุโรค ไปยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งและสือ่สำธำรณะ อยำ่งต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ. 

(2) มกีำรรำยงำนโรคไปยงัสถำนบรกิำรสำธำรณสขุในพืน้ทีแ่ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตำมพระรำชบญัญตัโิรคตดิต่อ 
กฎอนำมยัระหว่ำงประเทศ และกฎขอ้บงัคบัอื่นๆ. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีงำนทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนและเผยแพรส่ำรสนเทศตำมทีร่ะบุไว ้ 
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SPA II-9 การท างานกบัชุมชน 

SPA II - 9.1 กำรจดับริกำรสร้ำงเสริมสขุภำพส ำหรบัชุมชน (COM.1) 

องคก์รร่วมกบัชุมชน จดัให้มีบริกำรสร้ำงเสริมสขุภำพท่ีสนองตอบต่อควำมต้องกำรของชุมชน. 
 
 (1) องคก์รก ำหนดชมุชนทีร่บัผดิชอบและท ำควำมเขำ้ใจบรบิทของชมุชน มกีำรประเมนิควำมตอ้งกำรดำ้นสขุภำพ

และศกัยภำพของชมุชน  และระบุกลุ่มเป้ำหมำยและบรกิำรสง่เสรมิสขุภำพทีจ่ ำเป็นส ำหรบัชมุชน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูบ้รหิำรรว่มกบัทมีทีร่บัผดิชอบ รว่มกนัท ำควำมเขำ้ใจควำมหมำยของชมุชน ว่ำครอบคลมุถงึชมุชนทำง

ภมูศิำสตร ์และชมุชนทำงสงัคมทีม่ำรวมตวักนัเพือ่เป้ำหมำยเดยีวกนั  
• ผูบ้รหิำรรว่มกบัทมีทีร่บัผดิชอบ ก ำหนดชมุชนทีร่บัผดิชอบทีจ่ะจดับรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรรว่มกนัท ำควำมเขำ้ใจบรบิทของชมุชนทีร่บัผดิชอบ โดย  

o ประเมนิควำมตอ้งกำรของชมุชน ซึง่ครอบคลุมถงึกำรเกบ็รวบรวมสำรสนเทศเกีย่วกบัสขุภำพของ
ชมุชน  เชน่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อสขุภำพ สถำนะสขุภำพ ศกัยภำพ และควำมเสีย่งดำ้นสขุภำพของ
ชมุชน 

o ทบทวน ท ำควำมเขำ้ใจกบัสถำนกำรณ์ และขดีควำมสำมำรถในปัจจุบนัของชมุชน ครอบคลุม
มมุมองดำ้นกำรสง่เสรมิ รกัษำ ป้องกนั และฟ้ืนฟู  

o ประเมนิศกัยภำพของชมุชน เพือ่รบัรูถ้งึควำมสำมำรถสงูสดุทีเ่ป็นไปไดข้องชมุชนนัน้ๆ ถำ้หำก
ชมุชนนัน้ไดร้บักำรสนบัสนุน ดำ้นกำรบรกิำร ประสำนควำมรว่มมอื สง่เสรมิ เพิม่พลงัอ ำนำจอยำ่ง
เตม็ที ่  

o ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยส ำคญัในชมุชน (ซึง่อำจมทีัง้กลุ่มทีม่สีขุภำพด ีกลุ่มทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืดอ้ย
โอกำส กลุ่มทีม่ปัีญหำสขุภำพ) และบรกิำรสขุภำพทีจ่ ำเป็นส ำหรบัชมุชน 

o บรกิำรสขุภำพทีเ่ป็นไปได ้ไดแ้ก ่กำรดแูลสขุภำพ กำรป้องกนัโรค กำรชว่ยเหลอืสนบัสนุน กำรสง่เสรมิ
กำรเรยีนรู ้กำรพฒันำทกัษะสขุภำพ กำรชีป้ระเดน็นโยบำยสำธำรณะ  กำรสรำ้งเครอืขำ่ย 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุชมุชนทีร่บัผดิชอบ ควำมตอ้งกำร ศกัยภำพ กลุ่มเป้ำหมำยส ำคญั บรกิำรสขุภำพทีจ่ ำเป็น 
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 (2) องคก์รรว่มกบัชมุชนวำงแผนและออกแบบบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ  ทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรและปัญหำของ
ชมุชน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรรว่มกบัชมุชนวำงแผนและออกแบบบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ โดย 

o ใชข้อ้มลูทัง้ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัชมุชน เพือ่ระบปัุญหำและควำมตอ้งกำรดำ้น
สขุภำพ 

o พจิำรณำบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพใหค้รอบคลุมกลุ่มสขุภำพด ีกลุ่มเสีย่ง และกลุ่มทีม่ปัีญหำสขุภำพ   
o จดัท ำแผนบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพประกอบดว้ยเป้ำหมำย วตัถุประสงค ์ผลลพัธท์ีต่อ้งกำร และ

ตวัชีว้ดัทีเ่หมำะสม 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุแผนงำนสรำ้งเสรมิสขุภำพส ำหรบัชมุชนจ ำแนกตำมลกัษณะบรกิำรต่ำงๆ และผลคำดว่ำจะสำมำรถ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรและปัญหำของชมุชน 
 

(3) องคก์รรว่มมอืกบัภำคทีีเ่กีย่วขอ้ง จดับรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพส ำหรบัชมุชน . 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรด ำเนินกำรจดับรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพส ำหรบัชมุชนตำมแผนทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ (2) 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรแสวงหำควำมรว่มมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิำรอืน่ๆ ในกำรจดับรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ เชน่ 

องคก์ำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถำนีอนำมยั รำ้นขำยยำในชมุชน กำรแพทยพ์ืน้บำ้น เป็นตน้ 
•  ทบทวนกำรจดับรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพส ำหรบัชมุชน โดยพจิำรณำถงึลกัษณะกำรด ำเนนิ ควำมครอบคลุม 

ควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัแผนงำนทีว่ำงไว ้และรปูแบบ ลกัษณะ ระดบักำรมสีว่นรว่มขององคก์รและผู้
ใหบ้รกิำรอืน่ๆ ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
o กำรดแูลสขุภำพ   
o กำรชว่ยเหลอืสนบัสนุน  
o กำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้ 
o กำรพฒันำทกัษะสขุภำพ  
o กำรชีป้ระเดน็นโยบำยสำธำรณะ   
o กำรสรำ้งเครอืขำ่ย 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• ควำมครอบคลุมของกำรด ำเนินงำน, ควำมรว่มมอืกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิำรอืน่ๆ 
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(4) องคก์รตดิตำมประเมนิผล ตลอดจนแลกเปลีย่นขอ้มลูและรว่มกบัชมุชนในกำรปรบัปรงุบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ
ในชมุชน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรตดิตำมประเมนิผลกำรจดับรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพในชมุชน เปรยีบเทยีบกบัแผนงำนและ

ควำมตอ้งกำรสขุภำพของชมุชน  
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรน ำสิง่ทีไ่ดจ้ำกกำรทบทวนประเมนิผลมำจดัล ำดบัควำมส ำคญั สือ่สำรแกช่มุชนทีม่สี่วนรว่ม 

เพือ่รว่มกนัพฒันำกำรจดับรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพในชมุชนอยำ่งต่อเนื่อง 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุผลกำรประเมนิและกำรปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
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SPA II - 9.2 กำรเสริมพลงัชุมชน (COM.2) 

องคก์รท ำงำนร่วมกบัชุมชนเพ่ือสนับสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถของชุมชนในกำรปรบัปรงุสขุภำพและ
ควำมเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน. 

(1) องคก์รสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่ม กำรสรำ้งศกัยภำพ และกำรสรำ้งเครอืขำ่ย ของชมุชน รวมทัง้กำรเป็นคูพ่นัธมติร  
ทีเ่ขม้แขง็กบัชมุชน. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ผูน้ ำระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิำร และทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัก ำหนดหรอืทบทวนทศิทำงนโยบำยในเรือ่งกำร

ท ำงำนรว่มกบัชมุชน  กำรสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่ม กำรสรำ้งศกัยภำพ และกำรสนบัสนุนกำรสรำ้งเครอืขำ่ย
ของชมุชน  ซึง่ควรเป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์อง รพ.  

• ผูน้ ำทกุระดบั ทบทวนบทบำทในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของทมีผูใ้หบ้รกิำร ในกำรด ำเนินกำรเสรมิ
พลงัชมุชน อยำ่งชดัเจนและสือ่สำรทัว่ถงึทัง้องคก์ร 

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร ทบทวนปรบัปรงุบทบำทกำรท ำงำนใหล้กัษณะด ำเนินกำรให ้ไปสูก่ำรใหบ้รกิำร ในลกัษณะคู่
พนัธมติร หุน้สว่นทำงสขุภำพ ทีเ่ขม้แขง็ ดว้ยกำรแลกเปลีย่นสำรสนเทศ ควำมรู ้ทกัษะ และทรพัยำกร ที่
จ ำเป็นเพือ่กำรสนบัสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถของชมุชนในกำรปรบัปรงุสขุภำพและควำมเป็นอยูท่ีด่ขีอง
ชมุชน และกำรเรยีนรูร้ว่มกนั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุภำพรวมทีเ่ป็นรปูธรรมของกำรท ำงำนรว่มกบัชมุชน กำรสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่ม กำรสรำ้งศกัยภำพ กำร

สรำ้งเครอืขำ่ยของชมุชน กำรเป็นคูพ่นัธมติรทีเ่ขม้แขง็กบัชมุชน  
 

(2) องคก์รรว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิควำมสำมำรถของกลุ่มต่ำงๆ ในชมุชน เพือ่ด ำเนินกำรแกปั้ญหำทีช่มุชนให้
ควำมส ำคญั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรวเิครำะหก์ลุ่มต่ำงๆ ในชมุชนทีจ่ะมบีทบำทในกำรแกปั้ญหำของชมุชน เชน่ กลุ่มแมบ่ำ้น กลุ่ม

พระสงฆ ์กลุ่มผูต้ดิเชือ้ HIV 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำรรว่มมอืกบัชมุชนในกำรสง่เสรมิควำมสำมำรถของกลุ่มต่ำงๆ ทีว่เิครำะหไ์ด ้เพือ่แกปั้ญหำของ

ชมุชน 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• กลุ่มต่ำงๆ ในชมุชนทีอ่งคก์รเขำ้ไปสง่เสรมิควำมสำมำรถ และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม

ดงักล่ำว 
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(3) องคก์รรว่มมอืกบัชมุชน สง่เสรมิกำรพฒันำพฤตกิรรมและทกัษะสขุภำพของบุคคล และครอบครวั. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชนทบทวนขอ้มลู สถำนกำรณ์ ของปัญหำสขุภำพ พฤตกิรรมสขุภำพทีเ่กีย่วขอ้ง

และทกัษะสขุภำพสว่นบุคคลของชมุชนทีร่บัผดิชอบ ในปัจจุบนั  
• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชน ทบทวนกำรด ำเนินกำรรว่มกบัชมุชนในปัจจุบนั  ในกำรสง่เสรมิพฤตกิรรมและ

ทกัษะสขุภำพสว่นบุคคล ทีม่คีวำมส ำคญัต่อสขุภำพของแต่ละคน ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
o พฤตกิรรมสขุภำพทีด่ ี(กำรออกก ำลงั กำรผอ่นคลำย อำหำร) 
o กำรลดพฤตกิรรมทีม่คีวำมเสีย่งต่อสขุภำพ 
o กำรปกป้องสว่นบุคคลใหพ้น้จำกควำมเสีย่ง 
o กำรจดักำรกบัควำมเครยีดในชวีติประจ ำวนั 

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร ประเมนิผลกำรสนบัสนุนสง่เสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสขุภำพสว่นบุคคลรว่มกบัชมุชน และ
ประเมนิแนวโน้มสขุภำพสว่นบุคคลในภำพรวม ทีเ่กดิขึน้หลงัมคีวำมรว่มมอืกนั 

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุภำพรวมของควำมรว่มมอืทีเ่กดิขึน้จรงิ  แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงดำ้นพฤตกิรรมและทกัษะสขุภำพ

สว่นบุคคล  
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(4) องคก์รสง่เสรมิกำรสรำ้งสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพ  และทำงสงัคม  ทีเ่อือ้ต่อกำรมสีขุภำพด ีรวมทัง้กำรชีแ้นะและ
สนบัสนุนนโยบำยสำธำรณะเพือ่สขุภำพดว้ยกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ ์ร่วมมอื และแลกเปลีย่นสำรสนเทศกบั
ผูเ้กีย่วขอ้ง. 

กจิกรรมทีค่วรด ำเนินกำร 
ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ 

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชน ทบทวนขอ้มลู สถำนกำรณ์ ของปัญหำสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพในชมุชนทีม่ี
ผลต่อสขุภำพ และผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในองคก์รอืน่ๆ  ในปัจจบุนั  

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชน ทบทวนกำรด ำเนินกำรรว่มกบัชมุชนและผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบใน
องคก์รอืน่ๆ ในปัจจุบนั  ในกำรสง่เสรมิใหม้สีิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพในชมุชนทีเ่อื้อต่อกำรมสีขุภำพด ีใน
ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
o กำรลดสิง่ปนเป้ือนทำงกำยภำพและสำรเคม ี
o กำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
o สิง่แวดลอ้มเพือ่สนัทนำกำร กำรพกัผอ่น สมดุลของชวีติและกจิกรรมทีเ่อือ้ต่อสขุภำพ 

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชนและผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในองคก์รอื่นๆ  ประเมนิผลกำรสง่เสรมิใหม้ี
สิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพในชมุชนทีเ่อือ้ต่อกำรมสีขุภำพด ี

ส่ิงแวดล้อมทำงสงัคม 

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชน ทบทวนขอ้มลู สถำนกำรณ์ ของผูต้อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืทำงสงัคม  ผูม้ ี
หน้ำทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในองคก์รอืน่ๆ และปัญหำสิง่แวดลอ้มทำงสงัคมในชมุชนทีม่ผีลต่อสขุภำพ และผู้
มสีว่นเกีย่วขอ้ง  ในปัจจบุนั  

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชน ทบทวนกำรด ำเนินกำรรว่มกบัชมุชนและผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบใน
องคก์รอืน่ๆ ในปัจจุบนั  ในสง่เสรมิใหม้บีรกิำรชว่ยเหลอืทำงสงัคม และสรำ้งสิง่แวดลอ้มทำงสงัคมทีเ่อือ้ต่อ
กำรมสีขุภำพด ีในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
o กำรชว่ยเหลอืทำงสงัคมในกลุ่มเป้ำหมำย (เชน่ ผูท้ีด่อ้ยโอกำสทำงสงัคม) 
o กำรสรำ้งเครอืขำ่ยทำงสงัคม 
o ปฏสิมัพนัธท์ำงสงัคมทีส่่งเสรมิควำมเป็นอยูท่ีด่ใีนทีท่ ำงำนและชมุชน 

• ทมีผูใ้หบ้รกิำร รว่มกบัชมุชนและผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในองคก์รอืน่ๆ ประเมนิผลกำรสง่เสรมิใหม้ี
บรกิำรชว่ยเหลอืทำงสงัคม และสรำ้งสิง่แวดลอ้มทำงสงัคมทีเ่อือ้ต่อกำรมสีขุภำพด ี

นโยบำยสำธำรณะเพ่ือสขุภำพ 

• ผูน้ ำระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิำร และทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัท ำควำมเขำ้ใจวำ่นโยบำยสำธำรณะ อำจจะมำ
จำกกำรก ำหนดมำตรกำรเชงิบงัคบัโดยสว่นรำชกำร หรอืมำจำกมำตรกำรเชงิสงัคมโดยชมุชนกไ็ด้ 
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• ผูน้ ำระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิำร และทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัพจิำรณำขอ้มลูและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพือ่
ก ำหนดหรอืทบทวนประเดน็นโยบำยสำธำรณะเพือ่สขุภำพทีอ่งคก์รควรมบีทบำทในกำรชีแ้นะและสนบัสนุน  

• ผูน้ ำระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิำร และทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัวเิครำะห ์ชมุชน องคก์ร และบุคคลผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ในกำรขบัเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะแต่ละประเดน็ รวมถงึรปูแบบกำรมสีว่นรว่ม สำรสนเทศทีจ่ ำเป็น และ
ชอ่งทำงกำรสือ่สำร  

• ผูน้ ำระดบัสงู ทมีผูใ้หบ้รกิำร และทมีงำนทีเ่กีย่วขอ้ง สรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละควำมรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งและ
สือ่สำรแลกเปลีย่นสำรสนเทศอยำ่งต่อเนื่อง  เพือ่ใหเ้กดิควำมตระหนกัในควำมส ำคญัของประเดน็นโยบำย
สำธำรณะดงักล่ำว และน ำไปสูก่ำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ โดยชมุชนหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

ประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 
• สรปุภำพรวมกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในดำ้นสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพทีเ่อือ้ต่อกำรมสีขุภำพด ี  
• สรปุภำพรวมกำรสง่เสรมิใหม้บีรกิำรชว่ยเหลอืทำงสงัคม และสรำ้งสิง่แวดลอ้มทำงสงัคมทีเ่อือ้ต่อกำรมี

สขุภำพด ี 
• นโยบำยสำธำรณะทีอ่งคก์รขบัเคลื่อน และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

 


