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คํานํา
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป หรือที่เรียกวา
มาตรฐาน HA/HPH 2006 จัดทําเสร็จสิ้นเมื่อป พ.ศ. 2539 มีเนื้อหาหลักในดานคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ดูแลผูปวยและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ และคุณภาพการบริหารจัดการองคกร
โดยรวม
เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถทําความเขาใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติได
เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น
เปนการขยายความกิจกรรมที่ควรดําเนินการสําหรับมาตรฐานแตละขอ โดยอธิบายใหเห็นรูปธรรมของการปฏิบัติ
อยางเปนขั้นตอน และใหแนวทางการประเมินตนเองอยางกระชับซึ่งมุงใหตอบเนื้อหาที่ไดจากผลของการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
จากการทดลองใชคูมือฉบับนี้ พบวาเปนแหลงขอมูลสําคัญที่โรงพยาบาลใชประโยชนในการพูดคุยทําความ
เขาใจ ใชเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติซึ่งมีการขยายขอบเขตไปเกินกวาที่อธิบายไว และยังใชเปนแนวทางพิจารณา
ในการใหคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานอีกดวย
สรพ.หวังวาความเขาใจและการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ จะสงผลใหผูปวยไดรับการดูแลที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีขอมูลเชิงปฏิบัติตางๆ เกิดขึ้นมากมาย และปอนกลับมาที่ สรพ.เพื่อใหคูมือฉบับนี้มี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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แนวคิด
SPA (Standards – Practice – Assessment)
จาก SA (self assessment) สู SPA มีอักขระที่เพิ่มขึ้นคือ “P” “P” คือ practice คือการเนนความสําคัญ
ของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มาตรฐานนั้นจึงจะเปนประโยชนตอองคกร
การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติสามารถทําไดงายๆ โดยใชวิธีการ “คุยกันเลน – เห็นของจริง – อิงการวิจัย”
มาตรฐาน
HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปนี้มีกรอบขอกําหนดและคานิยมหลักที่
ประยุกตมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA/MBNQA) เปนมาตรฐานที่เนนกระบวนการและผลลัพธ
รวมทั้งเนนการนํามาตรฐานไปใชอยางเชื่อมโยงกันดวยมุมมองเชิงระบบ
ในสวน P – Practice ของ SPA สรพ.ไดจัดทําเปนแนวทางสําหรับโรงพยาบาลในการนํามาตรฐานไปสูการ
ปฏิบัติ ระบุถึงแนวคิดสําคัญที่ทีมงานควรศึกษาใหเขาใจ ขั้นตอนในการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ การประเมินผล
หรือเรียนรูที่ควรจะเกิดขึ้น ลงทายดวยประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
การจะตอบแบบประเมินตนเองไดจึงตองนํามาตรฐานไปปฏิบัติแลวระยะหนึ่ง
•
•
•

•

•

เพื่อใหงายขึ้นในการปฏิบัติสําหรับโรงพยาบาล พรพ.ไดจัดทํา SPA โดยมีแนวคิดดังนี้
เนนการมีกิจกรรมหรือกระบวนการพื้นฐานและการใชประโยชนในขั้นตน
เรียนรูจากการใชประโยชนกิจกรรมหรือกระบวนการเหลานั้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมหรือ
กระบวนการใหเปนระบบยิ่งขึ้น
กระบวนการที่เปนระบบ (systematic approach) คือกระบวนการที่กําหนดขั้นตอน ผูรับผิดชอบ และรอบ
เวลาดําเนินการที่ชัดเจน ทําใหสามารถทําซ้ําไดเหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้น (ควรแยกแยะใหชัดระหวางการปรับปรุงกระบวนการดานการ
จัดการภายในองคกร กับกระบวนการดานการใหบริการ)
สิ่งที่ระบุวาเปนแนวทางในการดําเนินการในเอกสารชุดนี้เปนขอเสนอใหผูนําและทีมงานของ รพ.พิจารณา
เทานั้น ควรเลือกดําเนินการเฉพาะเทาที่จะเปนประโยชนและเหมาะสมกับบริบทของ รพ. แตอยางนอย
ควรนํามาสูขอมูลที่จะตอบในประเด็นสําคัญที่ระบุไวได
จุดเนนในการตอบแบบประเมินตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่งบทเรียน
นั้นควรผานการวิเคราะหประเด็นสําคัญรวมกันในทีมงานที่เกี่ยวของ นั่นคือการเนนในสวนของ context
และ study หรือ learning ในวงลอ PDSA โดยไมตองบรรยายวิธีการหรือหลักคิด เพื่อจะไดไมเปนภาระใน
การจัดทําเอกสาร
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SPA II-1 การบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ
SPA II - 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1)
มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ.

ก. การสนับสนุนจากผูน าํ
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย เปาประสงค ลําดับความสําคัญ และความคาดหวังในเรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัย
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัย ซึ่งควรเปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธของ รพ.
o นโยบาย (policy) เปนทิศทางทั่วไปขององคกรเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งประกาศโดย
ผูบริหาร
o เปาประสงค (goals) คือขอความที่กลาวอยางกวางๆ ถึงผลลัพธ (ในที่นี้คือผลลัพธดานคุณภาพ
และความปลอดภัย)
o ลําดับความสําคัญ (priorities) หรือเข็มมุง (Hoshin) คือจุดเนนที่องคกรตองการพัฒนาในแตละ
ชวงเวลา ซึ่งควรมาจากการวิเคราะหขอมูลและสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม
o ความคาดหวัง (expectation) ควรมีทั้งเปา (targets) ของประเด็นที่เปนลําดับความสําคัญ และ
ความคาดหวังตอพฤติกรรมของบุคลากรในดานคุณภาพและความปลอดภัย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปลําดับความสําคัญและความคาดหวังในชวงเวลาปจจุบัน
(2) ผูนําระดับสูงสรางหลักประกันวาบริการที่จัดใหผูปวยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความไมปลอดภัยหรือ
ความดอยคุณภาพในการดูแลผูปวยที่สําคัญ และกําหนดมาตรการที่เปนหลักประกันคุณภาพและความ
ปลอดภย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
o การเรียนรูจากเหตุการณไมพึงประสงคเพื่อนํามาสูการปองกัน
o การเตรียมบุคลากรใหมีความรูและทักษะเพียงพอ
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การดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง
การเฝาระวังผูปวยเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วทันทวงที
การดูแลผูปวยในสถานการณหรือหนวยงานที่มีบุคลากรไมเพียงพอ
หลักประกันวาผูปวยที่มีการเจ็บปวยในลักษณะเดียวกัน จะไดรับการรักษาที่จําเปนเหมือนกัน ไม
วาจะไดรับการคุมครองดวยระบบประกันสุขภาพอะไร
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปมาตรการที่เปนหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัย
o
o
o
o

(3) ผูนําทุกระดับใหการสนับสนุน และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในประเด็นขางลางนี้ และ
ดําเนินการใหเขมขนมากขึ้น
o การใหการฝกอบรมและโอกาส
o การใหแนวทางและความชวยเหลือ
o การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา
o การสรางแรงจูงใจและใหรางวัล
o การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
o การปรับระบบบริหารเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
• ผูนําทบทวนบทบาทในการติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย และดําเนินการใหเขมขน
มากขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุป good practice ที่เปนทบาทของผูนําในการสนับสนุนการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น
(4) ผูนําระดับสูงสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง และการเรียนรู.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําเนนใหบุคลากรทําความเขาใจกับรูปธรรมของการปฏิบัติตาม core values ในเรื่อง customer focus,
continuous improvement และ learning ที่ไดจัดทําไวตามมาตรฐาน I-1.1ก (1)
• ผูนําสรางสิ่งแวดลอม แรงจูงใจ และติดตามพฤติกรรมของบุคลากรที่สะทอนวัฒนธรรมทั้งสามประการ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปการสรางสิ่งแวดลอม แรงจูงใจเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง
และการเรียนรู รวมทั้งวิธีการติดตามพฤติกรรมของบุคลากร
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ข. การเชือ่ มโยงและประสานงาน
(1) มีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ที่จะใชในการทํางานขององคกร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนํามอบใหทีมงานที่เกี่ยวของทบทวนความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ที่เขาใจงาย และ
สื่อสารใหบุคลากรทุกระดับเขาใจใหตรงกัน เชน
o “คุณภาพ” คือ คุณลักษณะโดยรวมที่แสดงถึงความมีคุณคา สามารถตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูใช หรือเหมาะสมกับเปาหมายที่กําหนด
 มิติคุณภาพ คือแงมุมตางๆ ของคุณภาพ ซึ่งอาจไดแก Accessibility, Acceptability,
Appropriateness, Competency, Continuity, Coverage, Effectiveness, Efficiency,
Equity, Humanized/Holistic, Responsive / Respect, Safety, Timeliness สามารถ
นําไปใชในการวิเคราะหหาโอกาสพัฒนา การกําหนดตัวชี้วัด การกําหนดประเด็นคุณภาพ
ที่สําคัญของหนวยงานหรือกลุมผูปวย
o “ความเสี่ยง” คือ โอกาสความนาจะเปนที่จะเกิดอุบัติการณ (The probability that an incident will
occur)
o อุบัติการณ (incident) คือ เหตุการณหรือสถานการณที่อาจกอใหเกิดหรือกอใหเกิดอันตรายตอ
บุคคล และ/หรือ คํารองเรียน การสูญเสีย ความเสียหาย
o เหตุการณที่ไมพึงประสงค (adverse event) คือ อุบัติการณที่กอใหเกิดอันตรายตอผูปวย
o อันตราย (harm) คือ การที่โครงสรางหรือการทํางานของรางกายผิดปกติไป และ/หรือผลเสียที่
ตามมา อันตรายครอบคลุมถึงโรค การบาดเจ็บ ความทุกขทรมาน ความพิการ และการเสียชีวิต
และอาจจะเปนอันตรายทางดานรางกาย สังคม หรือจิตใจ
o sentinel event คือ เหตุการณไมพึงประสงคที่กอใหเกิดการเสียชีวิตหรืออันตรายขั้นรุนแรงตอ
ผูปวย ที่ตองตื่นตัว ใสใจ ใหความสําคัญสูง
o ความผิดพลั้ง (error) คือ การกระทํา (ในสิ่งที่ผิด) หรือไมกระทํา (ในสิ่งที่ถูกหรือที่ควรกระทํา) ซึ่ง
นํามาสูผลลัพธที่ไมพึงประสงคหรือโอกาสที่จะเกิดผลลัพธที่ไมพึงประสงค (AHRQ) อาจจะเปนใน
ขั้นตอนของการวางแผนหรือการนําแผนไปปฏิบัติ การมิไดใหการดูแลตามแผนที่วางไวหรือ
ประยุกตแผนการดูแลที่ไมถูกตอง (WHO)
o near miss คือ การกระทําหรือละเวนการกระทําซึ่งอาจสงผลใหเกิดอันตรายตอผูปวย แตไมเกิด
อันตรายเนื่องจากความบังเอิญ การปองกัน หรือการทําใหปญหาทุเลาลง (IOM)
o วัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) คือคุณลักษณะขององคกรในดานความปลอดภัยดังนี้
(1) การรับรูถึงธรรมชาติในกิจกรรมขององคกรที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดความผิดพลั้ง (2)
สิ่งแวดลอมที่ไมมีการตําหนิกัน บุคลากรสามารถรายงานความผิดพลั้งหรือ near miss โดยไมตอง
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หวาดกลัววาจะถูกลงโทษ (3) มีความรวมมือกันอยางกวางขวางเพื่อปองกันความลอแหลมตางๆ
(4) ความเต็มใจขององคกรที่จะสนับสนุนทรัพยากรเพื่อความปลอดภัย (AHRQ)
• ผูนํามอบใหทีมงานที่เกี่ยวของประเมินความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความตองการในการกําหนด
ความหมายของคําสําคัญที่ควรเขาใจใหตรงกัน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปบทเรียนจากความเขาใจหรือไมเขาใจในความหมายของคําสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพและความเสี่ยง
(2) โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธขององคกร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทบทวนวาแผนกลยุทธขององคกรมีสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารความ
เสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ แลวหรือไม มีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานชัดเจนหรือไม
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทบทวนความกาวหนาและการบรรลุตามเปาหมายของแผน และ
ดําเนินการตอบสนองตามเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปแผนกลยุทธและเปาหมายของแผนในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ
• สรุปการประเมินความกาวหนา การบรรลุเปาหมาย และการตอบสนองที่เกิดขึ้น
(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผูปวย และ
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในทุกขั้นตอนของการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล.
ดู II-2.1 ข. (1)
(4) มีโครงสรางคุณภาพที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับองคกรเพื่อประสานและชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ. มีการกําหนดความรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง
อยางนอยควรประกอบดวย
o ทีมนําระดับสูงที่ทําหนาที่กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ (ถาเปนไปได ควรเปนทีมเดียวกับ
คณะกรรมการบริหารระดับสูงขององคกร และควรรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผลการดําเนินการทุก
วิธี ไมวาจะใชเครื่องมือหรือมาตรฐานใด)
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o ทีมนําระดับกลาง ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาเฉพาะเรื่อง รวมทั้งระบบการดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ เชน Clinical Lead Team/Patient Care Team
o หนวยงานและกลุมคนที่ทําหนาที่วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล สนับสนุน และจัดการ
ความรู ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกับทบทวนหรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
(quality improvement) และพัฒนาผลการดําเนินงาน (performance improvement) ของโครงสรางและตัว
บุคคล ทั้งโครงสรางบริหารปกติ และโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ตองไมลืมที่จะระบุหนาที่
ของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตอการพัฒนา)
• ผูนําและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกับทบทวนประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการตางๆ รวมทั้ง
การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ใชอยู และวางแผนปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
• ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการตางๆ
• การปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหและประเมินขางตน
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ค. การทํางานเปนทีม
(1) มีการสื่อสารและการแกปญหาที่ไดผล ทั้งภายในหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวาง
ผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร, และระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพทบทวนและวิเคราะหโอกาสพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารและการแกปญหา
o ภายในหนวยงาน / วิชาชีพ
o ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ
o ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร
o ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ (อาจครอบคลุมแลวใน I-3.2)
• ทีมงานที่เกี่ยวของนําโอกาสพัฒนาที่พบไปดําเนินการปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การปรับปรุงการสื่อสารและการแกปญหาที่เกิดขึ้น
(2) บุคลากรรวมมือกันใหบริการและดูแลผูปวยที่มีคุณภาพสูง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพตอความ
ปลอดภัยของผูปวย (ทีมในงานปกติประจํา).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• หัวหนาหนวยงานแตละหนวย ประเมินความรวมมือในการทํางานเปนทีมในงานประจํา เปนระยะอยาง
สม่ําเสมอ
o กิจกรรมประจําวันทั่วไป เชน การตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกัน การวางแผนดูแลผูปวยรวมกัน การให
ขอมูลแกผูปวย (โดยมีการแบงบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม) การใชขอมูลของแตละวิชาชีพ การ
ใหขอเสนอแนะและระบุความตองการของตนแกเพื่อนรวมงาน
o นําอุบัติการณที่เคยเกิดขึ้นมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางการทํางานรวมกัน
• หัวหนาหนวยงานออกแบบระบบงานหรือกิจกรรมการทํางานที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
เปนทีม เชน การจัดใหมีการตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกันอยางสม่ําเสมอ การกําหนดขอบงชี้ที่ตองมีการประเมิน
และวางแผนดูแลผูปวยรวมกัน ฯลฯ
• ศูนยคุณภาพจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการทํางานเปนทีมในงานปกติ
ประจํา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• วิธีการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมการทํางานเปนทีมในงานปกติประจํา
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(3) องคกรสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย ทั้งทีมที่รวมตัวกันเองและทีมที่ไดรับมอบหมาย, ทีมภายใน
หนวยงานและทีมครอมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางดานคลินิกและดานอื่นๆ (ทีมพัฒนาคุณภาพ).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ รวมกับหัวหนาหนวยงานและทีมนําระดับกลางรวมกันประเมินการกอตัว
และการทําหนาที่ของทีมพัฒนาคุณภาพตางๆ
o ทีมพัฒนาคุณภาพที่รวมตัวกันเอง (เชน กลุม QC/CQI) จากความตองการแกปญหาที่พบในงาน
ของตนเอง
o ทีมพัฒนาคุณภาพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพตามประเด็นสําคัญของหนวยงาน (จากการ
วิเคราะห service profile)
o ทีมพัฒนาคุณภาพที่จัดตั้งขึ้นตามการเข็มมุงขององคกรหรือการชี้นําของทีมนําระดับตางๆ (ซึ่ง
มักจะมีลักษณะเปนทีมครอมสายงาน)
• ประเด็นที่ควรประเมินไดแก
o ความสามารถในการจัดใหมีทีมพัฒนาคุณภาพใหมีสมดุลระหวางจํานวนเรื่องที่ตองมีการพัฒนา
และกําลังคนที่มีอยู
o การเลือกประเด็นที่สําคัญมาดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
o ความตื่นตัว ความตอเนื่อง ความตั้งใจ ในการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งระบบและ
บรรยากาศที่สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
o ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเพียงใด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
นํามาขยายผลอยางไร
• ทีมที่เกี่ยวของรวมกับปรับปรุงการสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพ (เชน การวิเคราะหโอกาสพัฒนาและการ
ทําวิจัยรวมกัน การจัดลําดับความสําคัญ การสรางแรงจูงใจ การสนับสนุนตางๆ การฝกอบรมใหทีมมี
เครื่องมือและวิธีคิดในการทํางานใหมๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การประเมินคุณคาของผลงาน)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินและปรับปรุงการสงเสริมการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ
(4) องคกรจัดใหมีทีมครอมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทําหนาที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ให
การสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมที่
รับผิดชอบระบบงานสําคัญขององคกร (ทีมกํากับดูแลภาพรวม).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมนําระดับสูงกําหนดใหมีการประเมินทีมครอมสายงาน/ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทําหนาที่ดูแลภาพรวมของ
การพัฒนาแตละเรื่อง (ทีมนําระดับกลาง) ในประเด็นตอไปนี้
o ความเหมาะสมของการมีทีมตางๆ ในภาพรวม (เทียบกับบริบทขององคกร)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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o ความเหมาะสมขององคประกอบของสมาชิกในทีมตางๆ (รวมถึงการที่สมาชิกแตละคนไมตอง
รับภาระมากเกินจําเปน)
o ชองทางการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการติดตามกํากับ
o ประสิทธิภาพในการทําหนาทีท่ ําหนาที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ใหการ
สนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ
• ทีมนําระดับสูงนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของทีมดังกลาว (เชน การปรับโครงสราง การ
ปรับองคประกอบของทีม การกําหนดบทบาทหนาที่และวิธีทํางานใหชัดเจนขึ้น การปรับปรุงชองทางการ
สื่อสารและการรายงาน การฝกอบรมใหทีมมีเครื่องมือและวิธีคิดในการทํางานใหมๆ การกําหนดเปาหมายที่
ทาทาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีม)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินและปรับปรุงการทํางานของทีมนําระดับกลางที่ทําหนาที่ดูแลภาพรวมของการพัฒนาแตละ
เรื่อง
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ง. การประเมินตนเอง
(1) มีการใชเทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อคนหาโอกาสพัฒนา ตั้งแตใชวิธีการเชิง
คุณภาพ ไปถึง การประเมินที่เปนระบบโดยใชวิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ และ
นําไปสงเสริมใหมีการใชอยางเหมาะสม
o สงเสริมใหมีการประเมินผลดวยวิธีการเชิงคุณภาพซึ่งสามารถทําไดงายและรวดเร็วอยาง
กวางขวาง เชน การประเมินจุดแข็ง จุดออน ความสําเร็จ ความรูสึก ของการ การนํามาตรฐานไป
ปฏิบัติ หรือการพัฒนาคุณภาพดวยเครื่องมือตางๆ
o สงเสริมใหมีการประเมินอยางเปนระบบ (systematic evaluation) สําหรับระบบงานที่สําคัญ
(รวมทั้งระบบการดูแลกลุมผูปวยตางๆ) เริ่มตนดวยการวิเคราะหประเด็นสําคัญและเปาหมายให
ชัดเจน และประเมินการบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางเก็บขอมูลเทาที่จําเปน
o สงเสริมใหมีการนํามาตรฐาน HA/HPH ไปทําวิจัยในลักษณะ mini-research เพื่อรับรูระดับการ
ปฏิบัติ ปญหา ความพยายามในการแกปญหา ความรูสึกของผูเกี่ยวของ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
(ไมจําเปนตองครบทุกหัวขอตามนี้)
o สงเสริมใหมีการทําวิจัยเต็มรูปแบบในเรื่องที่ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจนวาวิธีการปฏิบัติเชนไรเปน
วิธีการที่ใหผลดีกวากัน เนนการทําวิจัยเพื่อนําคําตอบมาใชมากกวาการสรางผลงานวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของการใชเทคนิคประเมินผลตางๆ และวิธีการสงเสริมใหมีการนําไปใชใหมากขึ้น
(2) มีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐาน
อื่นๆ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร / หนวยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากลตามความ
เหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ รวมกับทีมงานที่เกี่ยวของกําหนดสิ่งที่จะใชเปรียบเทียบสําหรับการ
ประเมินตนเอง เชน
o ความตองการและความคาดหวังของผูป ว ย/ผูรับผลงาน ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุม
o เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
o มาตรฐานโรงพยาบาล ขอกําหนดของวิชาชีพ กฎระเบียบของสวนราชการ
o ตัวเทียบ (benchmark) ในระดับชาติหรือระดับสากลที่มีใหเทียบได
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• ทีมงานที่เกี่ยวของพิจารณาสิ่งที่จะใชเปรียบเทียบในหนาที่รับผิดชอบของตน และดําเนินการประเมินผล
เปรียบเทียบ
สิ่งที่จะใชเปรียบเทียบ
วิธีการ/ทีมงานที่เกี่ยวของ
ความตองการของผูป ว ยในภาพรวม
ทีมงานผูปวยสัมพันธวิเคราะหความพึงพอใจใน
ดานตางๆ ที่ผูปวยใหความสําคัญ, วิเคราะหการ
ยอมรับไดของผูปวยในดานตางๆ เชน ระยะเวลา
รอคอยในจุดตางๆ
ความตองการและความคาดหวังของผูป ว ยเฉพาะ หนวยงานหรือทีมนําทางคลินิกวิเคราะหการ
จุดบริการ
ตอบสนองความตองการของผูปวยในจุดที่เปน
ความตองการเฉพาะสําหรับบริการนั้น
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
ทีมงานที่รับผิดชอบกลยุทธและระบบงานสําคัญ
ประเมินการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่
เกี่ยวของ (ควรจะไดทําตามมาตรฐาน I-2 และ I-4
แลว)
มาตรฐานโรงพยาบาล
ทีมงานที่เกี่ยวของใชมาตรฐานเพื่อการตามรอย
หรือการทํา mini-research
ขอกําหนดของวิชาชีพ/CPG
ทีมงานที่เกี่ยวของใช gap analysis เพื่อวิเคราะห
ขอแตกตางระหวางขอกําหนดของวิชาชีพหรือ
ขอแนะนําบนพื้นฐานของ evidence กับสิ่งที่
ปฏิบัติจริง และวางแผนปรับปรุง
กฎระเบียบของสวนราชการ
ทีมงานที่เกี่ยวของใช gap analysis
ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากล
ทีมนําทางคลินิกเขารวมในโปรแกรมตัวชี้วัด
เปรียบเทียบ หรือแสวงหาตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน
แพรหลายมาเปรียบเทียบกับผลงานของตน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของการเปรียบเทียบที่นํามาใชในการประเมินผล การเรียนรูและผลลัพธที่เกิดขึ้น
(3) มีการใชวิธีการประเมินตนเองที่หลากหลาย ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปรายกลุม การเขียนบันทึก
ความกาวหนาและแบบประเมินตนเอง การใชตัวตามรอยทางคลินิก การเยี่ยมสํารวจหรือตรวจสอบภายใน การ
นําเสนอเพื่อรับฟงขอวิพากษ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชี้วัด.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของ ศึกษาและจัดใหมีกิจกรรมประเมินตนเองใน
รูปแบบตางๆ โดยเนนการสรางวัฒนธรรมการประเมินตนเองเพื่อขับเดลื่อนการพัฒนาตอเนื่อง มากกวา
การจัดทําเพียงรูปแบบ หรือจัดทําเพื่อใหมีเอกสารไวแสดง
o การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบรรยากาศที่สบายๆ เปนกันเอง เชน ใชเวทีสุนทรียสนทนา, การจัดกลุม
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยสงเสริมใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและสม่ําเสมอ เนนการดึงความรูฝง
ลึก (tacit knowledge) หรือความรูเชิงปฏิบัติออกมาแลกเปลี่ยนกันและเก็บบันทึกเพื่อใชประโยชน
ตออยางเหมาะสม
o การใช service profile เพื่อทําความเขาใจเปาหมายและกระบวนการทํางานของหนวยงาน,
วางแผน กําหนดเปาหมายและติตดามการพัฒนา, บันทึกความกาวหนาในการพัฒนา, เรียนรู
ประเด็นสําคัญภายในทีมงาน, แลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณระหวางหนวยงาน
o การใชตัวตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการดูแลผูปวยที่มี
ความสําคัญ โดยเนนการเขาไปดูในสถานการณจริง รวบรวมสิ่งดีๆ ไวเผยแพรและหาโอกาส
พัฒนาตอเนื่อง (ดู II-1.2)
o การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยโดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย (self enquiry ของมาตรฐานตอน
ที่ III)
o การเยี่ยมเพื่อซักซอมความเขาใจ รับรูบทเรียนและปญหาการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ หรือการเยี่ยม
สํารวจภายในดวยบรรยากาศที่เปนมิตร ผอนคลาย
o ฯลฯ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของวิธีการประเมินตนเองที่นํามาใช การเรียนรูและผลลัพธที่เกิดขึ้น
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SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2)
มีระบบบริหารความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสาน
สอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ.

ก. ระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัย
(1) มีการประสานงานและประสานความรวมมือที่ดีระหวางระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตางๆ, รวมทั้ง
การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันวิเคราะหระบบงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารความเสี่ยง เชน ระบบบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม, ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล, ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ, ระบบบริการอาชีวอนามัย, ระบบยา, ระบบสารสนเทศ,
ระบบพัฒนาบุคลากร, ระบบรายงานอุบัติการณ, ระบบการทบทวนเหตุการณสําคัญ, ระบบผูปวย/ลูกคา
สัมพันธ, ระบบเวชระเบียน, ระบบการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ
• ทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาวาจะประสานเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวของกันอยางไร
o ขอมูลของระบบหนึ่งจะนําไปใชเปนประโยชนสําหรับระบบอื่นๆ ไดอยางไร เชน ขอมูลจากระบบ
รายงานอุบัติการณ จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการนิเทศงาน
ฯลฯ ไดอยางไร
o วิเคราะหวาระบบใดเปนผูรับผลงานของระบบที่เรารับผิดชอบ รับรูความตองการและดําเนินการ
ตอบสนองความตองการของระบบที่เปนผูรับผลงานของเราหรือทํางานตอจากเรา
o การวางแผนดําเนินการของระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง มีอะไรบางที่สามารถทํา
รวมกันได เชน การวิเคราะหความเสี่ยง การตรวจเยี่ยมในสถานที่จริง การออกแบบระบบเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง การจัดทําคูมือ การฝกอบรม การรายงาน การติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดไว
o การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติในแตละหนวยงาน
o การวิเคราะหความเสี่ยงที่ยังไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบที่เหมาะสม
• ทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาวาจะบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงอยางไร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นตอไปนี้
o ขอมูลความเสี่ยงและอุบัติการณในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึ่งควรจะมีความชัดเจนในวิธีการ
ประมวลผลจากหนวยยอยมาสูภาพรวมเปนลําดับชั้น ควรสามารถแสดงขอมูลแนวโนมตามลําดับ
เวลา (trend) และการจําแนกขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถวิเคราะหจุดที่จะดําเนินการปรับปรุง
ได
o การระบุหรือขึ้นทะเบียนความเสี่ยงที่ตองดําเนินการแกไข และการติดตามความกาวหนา
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมของการประสานเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และการบูรณาการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
(2) มีการคนหาความเสี่ยงทางดานคลินิกและความเสี่ยงทั่วไป ในทุกหนวยงานและในทุกระดับ จัดลําดับความสําคัญ
เพื่อกําหนดเปาหมายความปลอดภัยและมาตรการปองกัน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันทําความเขาใจเรื่องการคนหาความเสี่ยงในประเด็นตอไปนี้
o เปาหมายของการคนหาความเสี่ยงควรมุงเพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกัน และการนําไป
ปฏิบัติ มิใชเพียงแคการจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง
o การแบงประเภทของความเสี่ยง เปนเพียงเพื่อทําใหสามารถคนหาความเสี่ยงไดครบถวนสมบูรณ
มากขึ้นและชวยใหงายตอการสงขอมูลใหผูที่เกี่ยวของนําไปใช ไมควรกอใหเกิดความกังวลวาจะ
ระบุประเภทของความเสี่ยงไดถูกตองหรือไม
o ความเสี่ยงคือโอกาสความนาจะเปนที่จะเกิดอุบัติการณ อุบัติการณที่เกิดขึ้นแลวเปนความเสี่ยง
สําหรับผูปวยรายอื่นๆ ในอนาคต การคนหาความเสี่ยงอาจจะพิจารณาโอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ
รวมกับสถิติอุบัติการณที่เคยเกิดขึ้น
o วิธีการคนหาความเสี่ยง อาจจะทําไดโดย
 เรียนรูจากบทเรียนของผูอื่น เชน รายงานจากสื่อมวลชน การพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญ การ
เรียนรูจากเครือขาย การสื่อสารอยางไมเปนทางการกับเพื่อนรวมวิชาชีพหรือชองทาง
อื่นๆ
 ทบทวนความรูทางวิชาการ เชน การทบทวนวรรณกรรม (รวมทั้ง patient safety guide :
SIMPLE)
 ทบทวนบทเรียนของเราเอง
• เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นแลว เชน รายงานอุบัติการณ การทบทวนเวชระเบียน
กิจกรรมทบทวนคุณภาพหรือการทบทวนทางคลินิก ตัวชี้วัดตางๆ บันทึกตรวจ
การ
• เหตุการณที่ยังไมเคยเกิดขึ้น เชน การวิเคราะหกระบวนการ, การตามรอยทาง
คลินิก, การวิเคราะห FMEA (โอกาสที่จะเกิดปญหาขึ้นในอนาคตในระบบงานที่
ยังไมไดนําไปใชปฏิบัติ)
 ตรวจสอบสถานการณจริงของเรา เชน การสํารวจในสถานที่จริง การตามรอยกระบวนการ
ทํางาน การตามรอยทางคลินิก
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o นําความเสี่ยงที่วิเคราะหไดมาจัดทํา Risk Profile ซึ่งเปนการนําเสนอภาพรวมของความเสี่ยง ซึ่ง
อาจมีไดหลายรูปแบบ
 บัญชีรายการความเสี่ยง เปนวิธีที่เรียบงายที่สุด
 Risk matrix เปนการจําแนกแยกแยะความเสี่ยงตามตามความถี่และความรุนแรงของ
ความเสี่ยง อาจจะเปน 2x2, 3x3, 3x4 table
 การวิเคราะหลักษณะ การกระจาย แนวโนมของความเสี่ยงและอุบัติการณตางๆ และ
นําเสนอดวยแผนภูมิ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดแนวทางในการคนหาและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
เพื่อใหหนวยงาน ทีมงาน และคณะกรรมการในระดับตางๆ ใชปฏิบัติ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวบรวมความเสี่ยงที่สําคัญจากสวนยอยตางๆ มาประมวลผลเปนภาพรวม
ความเสี่ยงของโรงพยาบาล และจัดลําดับความสําคัญ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาพรวมความเสี่ยงของโรงพยาบาลที่จัดลําดับความสําคัญเพื่อการสื่อสารใน รพ.
(3) มีการกําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสรางความตระหนักอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิด
การปฏิบัติที่ไดผล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่เกี่ยวของในระดับตางๆ (ทั้งระดับหนวยงานและทีมนําระดับกลาง) ดําเนินการเพื่อปองกันความ
เสี่ยงสําคัญที่ไดวิเคราะหไว
o กําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม โดยใชการวิเคราะห root cause และใช
แนวคิด human factors engineering มาออกแบบระบบงานใหเอื้อตอการทําในสิ่งที่ถูกตอง
แนวคิด human factors engineering สามารถนํามาใชในการออกแบบตอไปนี้
 การเขียนฉลาก
 การสงสัญญาณเตือน
 การนําเสนอขอมูล
 แบบบันทึก
 กระบวนการ/ขั้นตอนการทํางาน
 ซอฟทแวร
 สถานที่ทํางาน
 การฝกอบรม
 เครื่องชวยการจํา การคิด การตัดสินใจ (cognitive aids)
 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
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o สื่อสารและสรางความตระหนักในการปองกันความเสี่ยงที่สําคัญ
o ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปองกันความเสี่ยงที่ออกแบบไว
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของติดตามประเมินการออกแบบมาตรการปองกัน
ของทีมงานและระบบงานตางๆ วามีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการในเรื่องที่สําคัญไดรับการนําไปปฏิบัติ
เพียงใด
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ตัวอยางมาตรการที่ไดรับการออกแบบอยางรัดกุมโดยใชแนวคิด human factor engineering
(4) มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม. มีการวิเคราะหขอมูลและนําขอมูลไปใชเพื่อ
การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู และวางแผน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกแบบรายงานอุบัติการณ (รวมทั้ง near miss) ที่เหมาะสมกับบริบทของ
รพ. เชน
o ระบบที่รวมศูนยรายงานอุบัติการณทุกเรื่องมาที่ศูนยกลาง โดยผานการรับรูของหัวหนาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
o ระบบที่กระจายการรายงานอุบัติการณไวตามกลุมงานตางๆ มีการประมวลผลที่ระดับกลุมงานและ
รายงานมาที่ศูนยกลาง รวมทั้งการกําหนดลักษณะอุบัติการณสําคัญที่ตองรายงานรายละเอียดมาที่
ศูนยกลาง
• การออกแบบรายงานอุบัติการณ ควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้ดวย
o ทําใหเกิดการรับรูและตอบสนองอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของอุบัติการณ (เชน อุบัติการณ
ทั่วไป อุบัติการณที่ตองรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที อุบัติการณที่ตองรายงานให
ผูบริหารที่สูงกวาหัวหนาหนวยงานทราบโดยทันที)
o มีระบบที่ทําใหสามารถติดตามการตอบสนองตออุบัติการณตางๆ ได เชน การขึ้นทะเบียนความ
เสี่ยง (risk register)
o มีระบบที่จะ feed back ใหผูปฏิบัติงานและทีมงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงผลการวิเคราะห
ขอมูลและการปรับปรุงตางๆ ที่เปนผลมาจากการรายงาน
o โอกาสในการดักจับหรือตรวจพบอุบัติการณดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะนํามาสูการประมวลผล
ขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น หรือทําใหมีการรายงานอุบัติการณที่สมบูรณมากขึ้นในอนาคต เชน การใช
safety brief คือการพูดคุยกันสั้นๆ ระหวางปฏิบัติงาน/สงเวร, การเขียนบัตรบันทึกเหตุการณที่ทีม
concern ใสในซองที่ติดไวบนแผนภูมิกระบวนการดูแลผูปวย, กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เปนตน
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของ (เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมนําระดับกลางตางๆ)
วิเคราะหขอมูลอุบัติการณที่ไดรับรายงาน เชน ความถี่ แนวโนม การจําแนกอุบัติการณตามประเภท การ
กระจายของอุบัติการณตามสถานที่/เวลา/บุคคล ระบบงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไป
ใชในการ
o ประเมินผล - ประสิทธิผลของมาตรการปองกันตางๆ
o ปรับปรุง - นําอุบัติการณที่ยังคงเปนปญหาไปออกแบบระบบและกําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติม
o เรียนรู - นําอุบัติการณและมาตรการปองกันมาสรางความตระหนักและสรางการเรียนรูในกลุม
เจาหนาที่
o วางแผน – เพื่อการดําเนินการในระดับกลยุทธของ รพ. เชน การปรับปรุงปจจัยระดับองคกร การ
ปรับปรุงที่ตองมีการลงทุน การสรางแรงจูงใจ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยางการปฏิบัติที่ดีเพื่อสงเสริมการรายงานอุบัติการณ
• ผลการวิเคราะหขอมูลอุบัติการณและการนําไปใช
(5) มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (root cause) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบที่อยูเบื้องหลัง และนําไปสูการแกปญหาที่
เหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ ศึกษาแนวทางการวิเคราะห root cause ตางๆ และ
เรียนรูที่จะเลือกใชอยางเหมาะสมกับอุบัติการณตางๆ เชน
o การวิเคราะหลําดับขั้นของการเกิดเหตุการณ และจุดเปลี่ยนในการกระทําหรือการตัดสินใจที่เปนไป
ได
o การขอใหผูเกี่ยวของในเหตุการณพูดถึงความรูสึก ความตองการ ที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางานใน
ขั้นตอนที่เกี่ยวของ
o การตั้งคําถามทําไมซ้ําหลายๆ ครั้ง ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน
o การวิเคราะหโดยใชกรอบ RCA เต็มรูปแบบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดขอบงชี้ที่ตองทํา RCA เชน
o อุบัติการณที่มีความรุนแรงสูง ควรทํา RCA เฉพาะสําหรับแตละครั้งที่เกิดเหตุการณ
o อุบัติการณที่มีความรุนแรงไมมาก แตเกิดขึ้นบอยครั้ง ควรเลือกนํามาทํา RCA ในภาพรวม
• คณะกรรมการความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ ทบทวนการทํา RCA ที่ผานมาเพื่อเรียนรูวาจะทํา RCA ให
เกิดประโยชนเต็มที่ไดอยางไร ไดมีการนําปจจัยเชิงระบบที่อยูเบื้องหลังมาพิจารณาเพียงใด เชน IEC
(Information, Education, Communication), ศักยภาพของบุคลากร, ภาระงาน, การนิเทศงาน, สิ่งแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน, อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี, การออกแบบระบบงานและการควบคุมกํากับ เปนตน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยางการทํา RCA ที่สะทอนใหเห็นวาทีมงานมีความเขาใจและสามารถใช RCA ไดอยางเหมาะสม
(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และนําไปสูการปรับปรุง
ใหดียิ่งขึ้น.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ
เสี่ยงและความปลอดภัย อยางนอยในประเด็นตอไปนี้
o วัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร
o ความครอบคลุมในการคนหาความเสี่ยงและความรัดกุมของมาตรการปองกัน
o การปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเสี่ยงที่สําคัญ
o ความครอบคลุมของการรายงานอุบัติการณ (เทียบกับอุบัติการณทั้งหมดที่ประมวลไดจากวิธี
ตางๆ)
o ความสามารถในการปองกันและลดอุบัติการณ รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้น
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานที่เกี่ยวของนําผลที่ไดจากการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองที่เกิดขึ้น
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ข. คุณภาพการดูแลผูปวย
(1) มีการทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวยอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล
และคนหาโอกาสพัฒนา.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมนําทางคลินิกและหนวยดูแลผูปวยตางๆ สงเสริมใหมีกิจกรรมทบทวนคุณภาพที่ปฏิบัติผสมผสานในงาน
ประจําอยางเรียบงาย สม่ําเสมอ ไมซ้ําซอน ไมติดรูปแบบ ไดแก
o การทบทวนขณะดูแลผูปวยหรือการทบทวนขางเตียงผูปวย ซึ่งมีทั้งการทบทวนโดยผูประกอบ
วิชาชีพแตละคนเอง และการทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผูปวยที่มีความซับซอน ซึ่งควรทํา
ใหบอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
o การทบทวนเวชระเบียน / การตรวจสอบทางคลินิก / การทบทวนโดยเพื่อนรวมวิชาชีพ ซึ่งอาจจะ
ใช trigger tool เปนเครื่องมือในการคัดกรองเวชระเบียน
o การทบทวนอุบัติการณ / ภาวะแทรกซอน / การเสียชีวิต โดยควรทําเร็วที่สุด
o การทบทวนการใชทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทรัพยากรที่เปนผลจากการตัดสินใจทาง
คลินิก เชน การ investigate, การใชยา, การทําหัตถการ โดยเลือกโอกาสที่จะลดการใชทรัพยากร
ที่ไมจําเปนไดมากที่สุด
o การทบทวนความเหมาะสมในการใชยา (DUR) เปนสวนหนึ่งของการทบทวนการใชทรัพยากร
o การทบทวนคํารองเรียนของผูปวย / ผูร บั ผลงาน สวนใหญควรเปนการดําเนินงานในระดับ รพ. แต
อาจมีการพิจารณาคํารองเรียนในระดับหนวยงานดวย
o การประเมินความรูความสามารถและทักษะ อาจเปนการทบทวนดวยตนเอง หรือทบทวนโดยผู
ชํานาญกวา
o การทบทวนการสงตอผูปวย เพื่อพิจาณาศักยภาพ และความเหมาะสมในการดูแล ควรทบทวนทุก
ครั้งที่มีการสงตอ
o การทบทวนการใชเลือด เพื่อพิจาณาความเหมาะสมในการใชเลือดและสวนประกอบของเลือด
o การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควรมีทั้งการทบทวนในระดับภาพรวมของ รพ.โดย
คณะกรรมการ IC และทบทวนในระดับหนวยานโดยทีมงานของหนวยงาน
o การทบทวนตัวชี้วัด แตละหนวยงาน/ทีมงานควรทบทวนตัวชี้วัดที่สะทอนการบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน/ทีมงาน
• ทีมงานเชื่อมโยงการทบทวนไปสูการปรับปรุงระบบงานทั้งดวยวิธีการงายๆ และการพัฒนาในรูปแบบ
โครงการที่ครอบคลุมแงมุมตางๆ โดยใชเครื่องมือคุณภาพที่หลากหลาย
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพประเมินความถี่และความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวนโดยโดย
หนวยงานและทีมนําทางคลินิกตางๆ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• ผลการประเมินความถี่และความครอบคลุมของการทํากิจกรรมทบทวนโดยหนวยงานและทีมนําทางคลินิก
ตางๆ
• ตัวอยางบทเรียนจากการทบทวนที่สะทอนใหเห็นความสามารถในการใชการทบทวนทางคลินิกเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงระบบงานที่สําคัญ
(2) ทีมดูแลผูปวยกําหนดกลุมประชากรทางคลินิก เปนเปาหมายที่จะพัฒนา กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใน
การดูแลและพัฒนาคุณภาพ.
(3) ทีมดูแลผูปวยกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมนําทางคลินิก (clinical lead team) หรือทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม (patient care team) ทําความเขาใจ
กับคําวากลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) วาหมายถึงกลุมผูปวยดวยภาวะใดภาวะหนึ่งหรือ
ไดรับการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ผูปวยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด, ผูปวยวัณโรค, ผูติดเชื้อ HIV,
ผูรับการผาตัดสมอง
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดกลุมประชากรทางคลินิกสําคัญที่เปนเปาหมายในการพัฒนา ซึ่งอาจจะมี
แนวทางพิจารณาดังนี้
o ใชเกณฑความเสี่ยงสูง มีคาใชจายสูง มีปริมาณมาก มีความหลากหลายในวิธีการรักษา มีผลลัพธที่
ยังไมนาพอใจ อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
o ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในกลุมผูปวยตางๆ ที่ไดทํามาแลว ดวยเครื่องมือคุณภาพ
บางอยาง เชน CPG, clinical indicator และเห็นวาสามารถขยายผลใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
o กลุมผูปวยที่ทีมเห็นวามีความสําคัญหรือนาสนใจดวยเหตุผลอื่นๆ
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม วิเคราะหประเด็นสําคัญของการดูแลผูปวยกลุมที่เลือกมา และกําหนดเปาหมาย
การดูแลที่สอดคลองกับประเด็นสําคัญดังกลาว โดยพยายามพิจารณาใหครอบคลุมทุกองคประกอบและทุก
ขั้นตอนของการดูแล (คือขั้นตอนแรกของการตามรอยทางคลินิกนั่นเอง)
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยตามเปาหมายที่
กําหนดไว
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตารางแสดงกลุมประชากรทางคลินิก เปาหมายการดูแล ตัวชี้วัด ของแตละทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม
(4) ทีมดูแลผูปวยใชกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายรวมกันในการปรับปรุงการดูแลผูปวย เชน ความรวมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองครวม การใชขอมูลวิชาการ การวิเคราะห root cause นวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผู
ที่ทําไดดีที่สุด. การปรับปรุงการดูแลผูปวยควรครอบคลุมมิติดานการปองกัน สรางเสริม รักษา ฟนฟู ตามความ
เหมาะสม.
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กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการวิเคราะหสถานการณการดูแลกลุมผูปวยที่เลือกขึ้นมาดวยการตามรอย
ทางคลินกิ
o ตามรอยกระบวนการดูแลผูปวยเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนหรือความเสี่ยงในขั้นตอนตางๆ ของ
การดูแลผูปวย
o ตามรอยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําแนวคิดและวิธีการที่ยังไมไดใช มาใชใหเกิดประโยชน
และมีความสมดุลระหวางแนวคิดตางๆ
 สมดุลระหวางการดูแลแบบองครวม (holistic) กับการใชความรูทางวิชาการ (evidencebased) และเทคโนโยลี
 สมดุลระหวางการเรียนรูจากความบกพรองของตนเอง (RCA) กับการเรียนรูแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของคนอื่น (benchmarking)
 สมดุลระหวางการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน (CPG / protocol / CareMap) กับการ
สรางนวตกรรม (innovation)
 สมดุลระหวางการพัฒนา competency ของแตละคน แตละวิชาชีพ กับการทํางานรวมใน
ลักษณะทีมสหสขา (multidisciplinary team)
o ตามรอยระบบงานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย เพื่อนําระบบดังกลาวมาสนับสนุนการดูแลผูปวย
o ตามรอยผลลัพธของการดูแลผูปวย และตั้งเปาหมายที่ทาทายขึ้นอยางตอเนื่อง
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยตามขอมูลที่วิเคราะหได
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปผลลัพธของการตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) โรคสําคัญของแตละทีมดูแลผูปวยไวในภาคผนวก
ของแบบประเมินตนเอง โรคละไมเกิน 3 หนา
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SPA II-2.1 การกํากับดูแลวิชาชีพดานการพยาบาล
SPA II - 2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR)
มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบตอการจัดบริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เพือ่ บรรลุพนั ธกิจของ
องคกร

ก. การบริหารการพยาบาล
(1) ผูนําทีมการพยาบาลทุกระดับเปนพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอ ทั้งใน
ดานปฏิบัติการพยาบาล และดานบริหารการพยาบาล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลระดับสูงประเมินความรู ความสามารถ และประสบการณของผูนําทีมการพยาบาลทุก
ระดับ และดําเนินการพัฒนาในสวนขาด
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณของผูนําทีมการพยาบาลในรอบ 1-2 ปที่ผานมา
(2) ระบบบริหารการพยาบาลสรางความมั่นใจวาจะมีบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรูความสามารถและปริมาณ
เพียงพอสําหรับบริการที่องคกรจัดใหมี.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความมั่นใจในดานความรูความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลโดย
o กําหนดขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
o ตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติ สมรรถนะของบุคลากรพยาบาลใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
o สงเสริมการศึกษาตอเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับบริการที่มีความซับซอน มีความเสี่ยงสูง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอเนื่อง
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความมั่นใจในดานความเพียงพอของบุคลากรทางการพยาบาลโดย
o กําหนดอัตรากําลังที่เหมาะสมสําหรับบริการที่ โรงพยาบาลจัดใหมี
o จัดใหมีบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานเพียงพอกับความตองการการพยาบาลของผูปวย
o วิเคราะหสวนขาดของอัตรากําลังในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานที่มีความเสี่ยงตอผูปวย
สูง เชน ER, LR, ICU วางมาตรการเพื่อสรางความมั่นใจวาผูปวยในหนวยงานดังกลาวจะไดรับการ
ดูแลอยางปลอดภัย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• การจัดอัตรากําลังในภาพรวม ตามตารางใน hospital profile ขอ 2.3 (4)
• การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลในหนวยงานและบริการ
ที่มีความซับซอน มีความเสี่ยงสูง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอเนื่อง
• มาตรการที่จะสรางความมั่นใจวาผูปวยไดรับการดูแลอยางปลอดภัยในหนวยงานที่มีอัตรากําลังไมเพียงพอ
(3) ระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสรางและกลไกที่ทําหนาที่สําคัญตอไปนี้อยางไดผล
-การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ
-การนิเทศ กํากับดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย
-การสงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล
-การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลที่อยูระหวางการฝกอบรม
-การจัดการความรูและการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลประยุกตใชแนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรือ 3P ในการพัฒนา
โครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพของโรงพยาบาล
หนาที่
เปาหมาย
กระบวนการ
การประเมินผล
กํากับดูและมาตรฐาน
และจริยธรรม
นิเทศ กํากับดูแล
สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพและความ
ปลอดภัย
สงเสริมการใช
กระบวนการพยาบาล
สงเสริมการตัดสินใจ
ทางคลินิกและการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ควบคุมดูแลผูที่อยู
ระหวางการฝกอบรม
การจัดการความรูและ
การวิจัย
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• ผูนําทีมการพยาบาลทําความเขาใจแนวคิดเรื่องการนิเทศทางคลินิก (clinical supervision) ซึ่งเปน
กระบวนการหลักที่จะสงเสริมใหเกิดกระบวนการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนําไปประยุกตใช เชน
o เปาหมายของการนิเทศทางคลินิก: สรางความมั่นใจในคุณภาพการดูแล, สรางสิ่งแวดลอมการ
ทํางานที่ดี, พัฒนาทักษะพยาบาล
o Model ของการนิเทศ
o พัฒนาการหรือลําดับขั้นในความสามารถของผูนิเทศ
o บทบาทหนาที่ของผูนิเทศ: การบริหาร, การประเมินผล, การดูแลผูปวย
o ทักษะพื้นฐาน:
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปเนื้อหาของ 3P ตามตารางในตัวอยาง และผลการประเมิน
• รูปแบบการปฏิบัติที่ดีของการนิเทศทางคลินิก
(4) ระบบบริหารการพยาบาลประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรที่เกี่ยวกับการใชยา การควบคุม
การติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลสงตัวแทนพยาบาลเขารวมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแก คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดหรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชยา, คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการที่
เกี่ยวของกับคุณภาพและความปลอดภัยตางๆ
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางชองทางการสื่อสารเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและความคิดเห็นที่ตัวแทนพยาบาล
นําเสนอตอที่ประชุม เปนขอมูลที่สมบูรณและครอบคลุมที่สุดที่วิชาชีพมีอยู และเปนความคิดเห็นที่เปน
ตัวแทนของวิชาชีพพยาบาลอยางแทจริง รวมทั้งสรางความมั่นใจวามีการสื่อสารผลสรุปจากที่ประชุมใหแก
บุคลากรทางการพยาบาลอยางทั่วถึง
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความมั่นใจวาบุคลากรทางการพยาบาลอื่นๆ ที่มิไดเปนตัวแทนในคณะกรรมการ
ดังกลาว มีสวนรวมอยางแข็งขันเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกรในระบบดังกลาว ภายใตกรอบความ
รับผิดชอบของวิชาชีพ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• บทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกรในเรื่องการใชยา การ
ควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย
(5) การบริหารความเสี่ยง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของปฏิบัติการพยาบาลสอดคลองและ
สนับสนุนเปาหมาย / วัตถุประสงคขององคกร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ
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กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานที่เกี่ยวของทบทวนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรในสวนที่เกี่ยวกับ
ความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานที่เกี่ยวของทบทวนกระบวนการและผลลัพธของระบบการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของวิชาชีพพยาบาล วามีจุดแข็งจุดออนอยางไร ในการที่
จะสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และนําไปดําเนินการปรับปรุง
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานที่เกี่ยวของพิจารณาวากระบวนการและฐานขอมูลที่สามารถใชรวมกันใน
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยภายในวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาในภาพรวมของโรงพยาบาลมี
อะไรบาง และวางระบบเพื่อไมตองทํางานซ้ําซอน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการทบทวนและปรับปรุงเพื่อใหระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของวิชาชีพ
พยาบาลสอดคลองและสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
(6) มีการประเมินการบรรลุเปาหมายของปฏิบัติการพยาบาลในองคประกอบดานความปลอดภัยของผูปวย การ
บรรเทาจากความทุกขทรมาน การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ ความสามารถในการดูแลตนเอง
การเสริมพลัง ความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงปฏิบัติการพยาบาล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินการบรรลุเปาหมายของ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล ครอบคลุมองคประกอบตอไปนี้
o ความปลอดภัย
o การบรรเทาจากความทุกขทรมาน
o การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ
o ความสามารถในการดูแลตนเอง
o การเสริมพลัง
o ความพึงพอใจ
o ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานที่เกี่ยวของ ออกแบบระบบเพื่อบูรณาการตัวชี้วัดดังกลาวและกระบวนการ
เก็บขอมูล เขากับตัวชี้วัดและระบบงานของโรงพยาบาล
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานที่เกี่ยวของ ติดตามตัวชี้วัดดังกลาว นํามาใชกําหนดประเด็นในการพัฒนา
และตั้งเปาหมายใหมีความทาทายเพิ่มขึ้นเปนลําดับ อาจจะมีการเทียบเคียงกับองคกรอื่นตามความ
เหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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• รายงานตัวชี้วัดใน Hospital Profile 2008
• การปรับปรุงที่เปนผลจากการติดตามตัวชี้วัดทางการพยาบาล
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ข. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
(1) พยาบาลใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพสูง เบ็ดเสร็จ
ผสมผสาน และเปนองครวม โดยมีการประสานความรวมมือกับวิชาชีพอื่น.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการใชกระบวนการพยาบาล ในประเด็นดังนี้
o ความครอบคลุมทั้งกระบวนการพยาบาล การดูแลองครวม สอดคลองสภาวะสุขภาพผูปวย การ
ผสมผสานกับการดูแลตอเนื่องและการเสริมพลัง ฯลฯ
o การประสานความรวมมือและการเชื่อมโยงในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชนกับวิชาชีพอื่น
แนวทางการประสานที่ลดการซ้ําซอน ปญหา อุปสรรค
o ความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการใชกระบวนการพยาบาลของพยาบาล
o คุณภาพการใหบริการจากการใชกระบวนการพยาบาล
• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใชกระบวนการพยาบาล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการศึกษาและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) พยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini–research เรื่องพยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพใน
สิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ ในประเด็นดังนี้
o ความตระหนักของพยาบาลในการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ ใน
เรื่องใดบาง ประเด็นใดที่สามารถปฏิบัติไดดี และประเด็นใดที่ไมสมารถปฏิบัติได และเปนปญหา
หรืออุปสรรค
o ความรู ความเขาใจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ.
o ความรูความเขาใจการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิ
ผูปวย
• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใหการพยาบาล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการศึกษาและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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(3) พยาบาลใหการพยาบาลบนพื้นฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่
ทันสมัย มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่
ทันสมัย เชน
o การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค
o การสรางแนวทางการดูแลผูปวยที่อยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร (evidence-based
CNPG ซึ่งเชื่อมโยงกับ CPG ของแพทย)
o การทํา gap analysis (สวนที่แตกตางระหวางขอมูลจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรกับสิ่งที่ปฏิบัติ
จริง) กับโรคที่นาสนใจทุกโอกาส
o สงเสริมใหมีนําแนวคิด Human Factors Engineering มาใชสงเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร เชน การใชแบบบันทึกประกอบ flow chart, การมีขอความเตือน
o สงเสริมใหมีการตามรอยทางคลินิก (clinical tracing) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CNPG ที่
กําหนดไว รวมกับประเด็นคุณภาพอื่นๆ
o สงเสริมใหมีการทํา R to R หรือ mini–research เรื่องการใหบริการพยาบาลบนพื้นฐานของการใช
หลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ เชน ชองวางระหวางความรูกับการนําไปใช,
ผลลัพธของการใหการพยาบาล
• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ
มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปสภาวะที่มีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการใหการพยาบาล, ประเด็นสําคัญที่นํามา
ปฏิบัติ และอัตราการปฏิบัติในประเด็นเหลานั้น (ถามีการติดตาม)
• ผลการศึกษาและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(4) พยาบาลใหการดูแลที่สอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม ของผูรับบริการอยางตอเนื่อง,
โดยมีการวางแผนการดูแลตอเนื่องตั้งแตแรกรับจนหลังจําหนายรวมกับทีมสุขภาพ และผูรับบริการ / ครอบครัว,
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูรับบริการในการดูแลตนเอง ควบคุมปจจัยเสี่ยง และสามารถใชแหลงทรัพยากรในการ
ดูแลตนเองอยางเหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการใหบริการพยาบาล ในประเด็นดังนี้
o บริการพยาบาลที่จัดใหมีความสอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคมของ
ผูรับบริการเพียงใด
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o แผนการพยาบาลครอบคลุมปญหาของผูปวยเพียงใด แผนการดูแลในโรงพยาบาลเชื่อมโยงกับ
แผนการจําหนายอยางไร
o ผูรับบริการไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง ควบคุมปจจัยเสี่ยง และใชแหลงทรัพยากร
ไดเหมาะสมเพียงใด
o ความรวมมือระหวางทีมผูใหบริการกับผูปวย/ครอบครัว ในการวางแผนการดูแลตอเนื่อง รวมทั้ง
แนวทางการประสานที่ลดการซ้ําซอน
o ความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการใชวางแผนการจําหนายของพยาบาล และคุณภาพของการ
วางแผนจําหนาย
• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการพยาบาล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการศึกษาและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(5) บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผูรับบริการแบบองครวม ตอเนื่อง และเปนประโยชนในการสื่อสาร
การดูแลตอเนื่อง การประเมินคุณภาพการพยาบาล และการวิจัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําทีมการพยาบาลออกแบบระบบการบันทึกทางการพยาบาลที่เอื้อตอการรับรูและตอบสนองตอปญหา
ของผูปวยอยางเปนองครวมและตอเนื่อง
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการบันทึกทางการพยาบาล ในประเด็นดังนี้
o ประโยชนตอการสื่อสารภายในวิชาชีพและกับวิชาชีพอื่น รวมทั้งขอเสนอแนะ/ความตองการจาก
วิชาชีพตางๆ
o ประโยชนตอการดูแลตอเนื่อง ความงายในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูปวย
o ประโยชนตอการประเมินคุณภาพการพยาบาล
o ประโยชนตอการวิจัย
• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงบันทึกทางการพยาบาล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการศึกษาและปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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SPA II - 2.2 องคกรแพทย (PFG.2/MED)
มีการจัดตั้งองคกรแพทย รับผิดชอบตอการสงเสริมและกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูป ระกอบ
วิชาชีพแพทย เพือ่ บรรลุพนั ธกิจขององคกร.
(1) มีการจัดตั้งองคกรแพทยในระดับโรงพยาบาลเพื่อสรางความมั่นใจวาจะใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพสูง
และดวยความรับผิดชอบแหงวิชาชีพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ศึกษาบทบาทหนาที่ขององคกรแพทยวามีเปาหมายเพื่อแสดงจุดยืนที่เปนเอกภาพของสมาชิกเพื่อธํารงไว
ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพแพทย เปน มิไดมีเปาหมายเพื่อทําหนาที่พิทักษผลประโยชน เพื่อ
ตอรองหรือคานอํานาจกับฝายบริหาร รวมทั้งทําความเขาใจวาองคกรแพทยที่ประสบความสําเร็จมิไดอยูที่
โครงสรางหรือรูปแบบ แตอยูที่การทําหนาที่ ดังนั้นเวทีขององคกรแพทยใน โรงพยาบาลที่มีแพทยอยู 2-3
คน อาจจะเปนการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการระหวางรับประทานอาหารกลางวันก็ได
• ทบทวนกิจกรรมที่มีการรวมตัวของแพทยอยูแลว ใชเปนจุดเริ่มในการทํางานขององคกรแพทย
• คัดเลือกประเด็นที่มีความหมายและทาทายตอความนาเชื่อถือและไววางใจตอวิชาชีพแพทย เชิญชวน
สมาชิกมารวมขบคิดเพื่อพัฒนา
• เมื่อสมาชิกเห็นประโยชนของการมีจุดยืนรวมกัน จึงเริ่มกอตั้งองคกรแพทยที่เปนทางการ กําหนด
เปาหมาย บทบาทหนาที่ โครงสราง (พึงระวังวาโครงสรางขององคกรแพทยมิใชการเลือกตัวแทนมาทํางาน
แทนแพทย แตเปนการเลือกตัวแทนมาเพื่อขับเคลื่อนจุดยืนของสมาชิกแพทยทั้งหมด
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ลักษณะการกอตั้ง ลักษณะการทํางาน ความพยายาในการทําหนาที่ในภาพรวมขององคกรแพทยในการ
รักษามาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพ
(2) องคกรแพทยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและรวมวางแผนกับผูบริหารเกี่ยวกับการจัดบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงกําหนดกลไกการทํางานรวมกันระหวางองคกรแพทยกับคณะกรรมการบริหาร วาประเด็นใดที่
ควรใหองคกรแพทยมีบทบาทในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และรวมวางแผนกับคณะกรรมการบริหาร
• องคกรแพทยประเมินบทบาทในสวนนี้เปนประจําทุกป และปรับปรุงตามความเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ประเด็นสําคัญที่มีการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ วางแผนรวมกัน และผลการดําเนินงาน
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(3) องคกรแพทยสรางความมั่นใจวาการใหบริการทางการแพทยอยูบนพื้นฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตร
และมาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตามกํากับและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เคารพในสิทธิผูปวยและเปนไป
ตามจริยธรรมวิชาชีพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ กําหนดบทบาทในการสงเสริมการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ
มาตรฐานวิชาชีพใหชัดเจน (เชน องคกรแพทยเปนผูดูแลในภาพรวม และดูแลในสวนที่ไมมี PCT
รับผิดชอบชัดเจน)
• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ กําหนดแนวทางในการสงเสริมใหมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ
มาตรฐานวิชาชีพในการใหบริการทางการแพทย เชน
o การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค
o การสรางแนวทางการดูแลผูปวยที่อยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร (evidence-based
CPG)
o การทํา gap analysis (สวนที่แตกตางระหวางขอมูลจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรกับสิ่งที่ปฏิบัติ
จริง) กับโรคที่นาสนใจทุกโอกาส
o สงเสริมใหมีนําแนวคิด Human Factors Engineering มาใชสงเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร เชน การใชแบบบันทึกประกอบ flow chart, การมีขอความเตือน
o สงเสริมใหมีการตามรอยทางคลินิก (clinical tracing) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CPG ที่กําหนด
ไว รวมกับประเด็นคุณภาพอื่นๆ
o สงเสริมใหมีการทํา R to R หรือ mini–research เรื่องการใหบริการทางการแพทยบนพื้นฐานของ
การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ เชน การประเมินความคุมคาของการใช
เทคโนโลยี, การศึกษาระบาดวิทยาของปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยดวยโรคนั้นๆ, การศึกษา
ผลลัพธของการดูแลในกรณีที่มี controversy หรือมีความหลากหลายในวิธีการรักษา
• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ วิเคราะหความเสี่ยงที่ผูปวยจะถูกละเมิดสิทธิ หรือโอกาสที่สมาชิกจะไม
ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพและวางมาตรการปองกันตามความเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปโรคที่มีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการดูแลผูปวยจําแนกตาม PCT ตางๆ, ประเด็น
สําคัญที่นํามาปฏิบัติ และอัตราการปฏิบัติในประเด็นเหลานั้น (ถามีการติดตาม)
(4) มีโครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการติดตอสื่อสารและการแกปญหาภายในวิชาชีพแพทย ระหวางแพทยกับ
ผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานอื่น และระหวางแพทยกับผูรับบริการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• องคกรแพทยกําหนดโครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการติดตอสื่อสารและแกปญหาตอไปนี้
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o ภายในกลุมแพทย
o ระหวางแพทยกับวิชาชีพอื่น
o ระหวางแพทยกับผูรับบริการ
• องคกรแพทยประเมินประสิทธิภาพของกลไกการติดตอสื่อสาร และความสําเร็จในการแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น พรอมทั้งแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการทํางานรวมกัน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารและความสําเร็จในการแกไขปญหา
• ตัวอยางการจัดการขอรองเรียนในองคกรแพทย
(5) องคกรแพทยทําหนาที่สําคัญตอไปนี้อยางไดผล:
-การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย
-การกําหนดสิทธิการดูแลรักษาผูปวยของแพทยแตละคน เพื่อเปนหลักประกันวาแพทยปฏิบัติงานที่ตนเองมี
ความชํานาญ
-การศึกษาตอเนื่องของแพทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
-การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ
-การกํากับดูแลการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
-การกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน
-การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-การกําหนดหรือรับรองนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย
-การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทยที่อยูระหวางการฝกอบรม และแพทยเวรที่ไมใชแพทยประจํา
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• องคกรแพทยประยุกตใชแนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรือ 3P ในการพัฒนา
โครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการใหการทําหนาที่ขององคกรแพทยทําหนาที่ดังตอไปนี้ไดผล
หนาที่
เปาหมาย
กระบวนการ
การประเมินผล
การตรวจสอบและ
ประเมินคุณสมบัติของ
แพทย
การกําหนดสิทธิการดูแล
รักษาผูปวยของแพทย
แตละคน เพื่อเปน
หลักประกันวาแพทย
ปฏิบัติงานที่ตนเองมี
ความชํานาญ
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การศึกษาตอเนือ่ งของ
แพทย และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การกํากับดูแลมาตรฐาน
และจริยธรรมของผู
ประกอบวิชาชีพ
การกํากับดูแลการ
ทบทวนและพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวย
การกํากับดูแลคุณภาพ
เวชระเบียน
การสงเสริมการตัดสินใจ
ทางคลินกิ และการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การกําหนดหรือรับรอง
นโยบายทีเ่ กีย่ วกับการ
ดูแลผูปวย
การควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของแพทยที่
อยูร ะหวางการฝกอบรม
และแพทยเวรที่ไมใช
แพทยประจํา

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปเนื้อหาของ 3P ตามตารางในตัวอยาง และผลการประเมิน
(6) องคกรแพทยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรที่เกี่ยวกับการใชยา การควบคุมการติดเชื้อ
การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• องคกรแพทยมีตัวแทนเขารวมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแก คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดหรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชยา, คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล, คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยตางๆ
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• องคกรแพทยวางกลไกใหผูแทนขององคกรแพทยในคณะกรรมการตางๆ เปนจุดเชื่อมตอที่มีประสิทธิภาพ
ระหวางองคกรแพทยกับคณะกรรมการดังกลาว
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• บทบาทขององคกรแพทยและสมาชิกองคกรแพทยในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกรในเรื่อง
การใชยา การควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย
(7) มีขอตกลงและแนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยที่ทุกคนยึดถือและนําไปปฏิบัติ ครอบคลุมเรือ่ งของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ประเด็นทางจริยธรรม / กฎหมาย / สังคม, คุณภาพและความปลอดภัย, การพัฒนา
ความรูความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• องคกรแพทยสนับสนุนใหสมาชิกจัดทําขอตกลง / แนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยในประเด็น
ดังตอไปนี้: การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม / กฎหมาย / สังคม, คุณภาพและความ
ปลอดภัย, การพัฒนาความรูความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร
• องคกรแพทยติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง ขอคิดเห็นและความรูสึกของสมาชิก รวมทั้งมองหาโอกาส
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นสําหรับแพทยและผูปวย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง ขอคิดเห็น และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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SPA II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย
SPA II -3.1 สิง่ แวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1)
สิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอื้อตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย เจาหนาที่ และผูมา
เยือน. องคกรสรางความมั่นใจวาผูอยูในพื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสีย
อันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอืน่ ๆ.

ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) โครงสรางอาคารสถานที่ขององคกรเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอกําหนดในการตรวจสอบอาคาร
สถานที.่ การออกแบบและการจัดแบงพื้นที่ใชสอยของอาคารเอื้อตอความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ
เปนสวนตัวของผูปวย และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงที่รับผิดชอบการจัดการอาคารสถานที่ ศึกษากฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับอาคารสถานที่ในโรงพยาบาล, ตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุงโครงสรางอาคารสถานที่ให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่มีการ
ปรับปรุงตอเติม
• ผูนําระดับสูงที่รับผิดชอบการจัดการอาคารสถานที่ รวมกับหัวหนาและผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ระดม
สมองเพื่อปรับปรุงการจัดพื้นที่ใชสอย
o พิจารณาประเด็นเรื่องความปลอดภัยดวยการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะห
FMEA และการทบทวนอุบัติการณที่เคยเกิดขึ้น
 ปลอดภัยจากความเสี่ยงดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
 ความปลอดภัยจากการกระทําของบุคคลที่ไมประสงคดี (security) เชน การควบคุมการ
เขาไปในพื้นที่ควบคุมซึ่งองคกรกําหนด การปองกันการลักพาตัวทารกหรือเด็กเล็ก การ
ปองกันการทํารายรางกายผูปวย การปองกันการโจรกรรมทรัพยสิน
o พิจารณาประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานโดยใชแนวคิด lean (ลดความสูญเปลาของการ
เดินทางหรือเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน) รวมทั้งปจจัยกายภาพอื่นๆ เชน แสง สี เสียง
o พิจารณาประเด็นเรื่องความสะดวกสบายและความเปนสวนตัวของผูปวยโดย
 สมมติตนเองเปนผูปวยและผานไปตามเสนทางของการเขารับบริการ
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 สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดใหเหมาะสมกับการใหบริการตามประเภทของผูปวย เชน
ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ ผูพิการ เปนตน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการตรวจสอบ การปรับปรุง และแผนการปรับปรุงโครงสรางอาคารสถานที่ใหเปนไปตามกฏหมาย
• การปรับปรุงอาคารสถานที่และพื้นที่ใชสอยที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย สวัสดิภาพ ความสะดวกสบาย
ความเปนสวนตัวของผูปวย และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
(2) มีผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย (อาจเปนบุคคล
เดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานดังกลาวในทุกแงมุม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความ
ปลอดภัย โดยระบุหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ประกอบดวย การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การใหความรู
แกบุคลากร การทดสอบและติดตามกํากับแผนงาน การทบทวนและปรับปรุงแผนงานปนระยะ
• ผูรับผิดชอบดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
o ดําเนินการตามหนาที่ที่ระบุไว
o สรางชองทางรับรูปญหาขอขัดของและคํารองเรียนจากหนวยงานตางๆ นํามาวิเคราะห และ
ดําเนินการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ
o ติดตามและปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย รายงานใหแก
ผูนําระดับสูงและคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม (ถามี) เปนระยะอยางสม่ําเสมอ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตําแหนงของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กํากับดูแลระบบงาน
• การตอบสนองปญหาขอขัดของจากหนวยงานตางๆ, การปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการ
รักษาความปลอดภัยที่สําคัญ
(3) องคกรตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไมปลอดภัยดาน
สิ่งแวดลอม อยางนอยทุกหกเดือนในพื้นที่ใหบริการผูปวย / ผูมาเยือน และทุกปในพื้นที่อื่นๆ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่รวมกับผูเกี่ยวของ ทําการตรวจสอบอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไมปลอดภัย
o พื้นที่ใหบริการผูปวยอยางนอยทุก 6 เดือน
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o พื้นที่อื่นๆ อยางนอยปละครั้ง
o ตรวจสอบโดยทีมผูเชี่ยวชาญจากภายนอกในภาพรวมอยางนอยปละครั้ง
• นําผลจากการตรวจสอบมาจัดลําดับความสําคัญ และดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการตรวจสอบในรอบปที่ผานมาและการแกไขปรับปรุง
(4) องคกรประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและนําไป
ปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว ปองกันการเกิดอันตราย ตอบสนองตออุบัติการณที่เกิดขึ้น ธํารงไวซึ่งสภาพ
อาคารสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับผูปวย / ผูมาเยือน และบุคลากร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่รวมกับผูเกี่ยวของจัดทําแนวทางประเมินความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก (เชน การใช check list รวมกับการสํารวจในสถานที่จริง, การทํา FMEA, การ
เรียนรูปญหาและวิธีการแกปญหาของผูอื่น)
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่ หัวหนาหนวยงาน ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ
และผูเกี่ยวของ รวมกันประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมทั้งในภาพรวมและเฉพาะของแตละหนวย
กําหนดมาตรการปองกัน การตอบสนองเมื่อเกิดอุบัติการณ และกํากับใหมีการดําเนินการตามที่กําหนดไว
• วางระบบการรายงานอุบัติการณที่เชื่อมโยงกับระบบรายงานอุบัติการณของโรงพยาบาล นํารายงาน
อุบัติการณที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ และกําหนดแนวทางในการแกไขและปองกันทั้งระบบ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการตรวจสอบ การปรับปรุงแกไขและแผนการปรับปรุงแกไขในอนาคต
(5) บุคลากรทุกคนไดรับความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทในการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอ
ทํางานอยางมีประสิทธิผล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่รวมกับผูเกี่ยวของ คนหา/วิเคราะหสิ่งที่ตองสราง
ความรู ความเขาใจแกเจาหนาทีใ่ หสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล เชน
o บุคลากรทุกคน สามารถระบุความเสี่ยงในสิ่งแวดลอมที่ตนปฏิบัติงาน การรายงานเมื่อเกิดปญหา
วิธีการลดหรือขจัดความเสี่ยงรวมทั้งการดูแลบํารุงรักษาเพื่อใหเกิดความปลอดภัย การปฏิบัติเมื่อ
เกิดเพลิงไหม (เสนทางและวิธีการเคลื่อนยาย สิ่งที่ตองปฏิบัติสําหรับผูที่อยูในที่เกิดเหตุและผูที่อยู
หางไกลจากที่เกิดเหตุ การใชระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม)
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o บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตอการกระทําของบุคคลผูไมประสงคดี สามารถระบุกระบวนการ
เพื่อลดความเสี่ยง การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน และการรายงาน
o บุคลากรที่รับผิดชอบหรือสัมผัสสารอันตราย สามารถระบุวิธีการจัดการกับสารอันตราย การจัดการ
กับเหตุฉุกเฉิน และการรายงาน
o บุคลากรที่รับผิดชอบแผนฉุกเฉินและภัยพิบัติสามารถระบุหนาที่รับผิดชอบในการเตรียมพรอม
บทบาทในการฝกซอม ระบบสื่อสารสํารองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณเมื่อเกิดเหตุ
o ผูใชเครื่องมือแพทย สามารถระบุความสามารถและขอจํากัดของเครื่องมือ วิธีการใชเครื่องมืออยาง
ปลอดภัย การแกไขสถานการณเมื่อไมสามารถใชเครื่องมือได การรายงานเมื่อเกิดปญหา
o ผูดูแลระบบสาธารณูปโภค สามารถระบุความสามารถและขอจํากัดของระบบ การทํางานของ
อุปกรณตางๆ ในหองควบคุม การแกไขสถานการณเมื่อระบบมีปญหา การรายงานเมื่อเกิดปญหา
ตําแหนงและวิธีการปดระบบฉุกเฉิน ผูที่จะตองติดตอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
o ผูดูแลเครื่องมือแพทย สามารถระบุความรูและทักษะที่จําเปนตองมี การรายงานเมื่อเกิดปญหา
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานฯ ประเมินผลความรูและทักษะสําคัญในบุคลากรกลุมตางๆ นํามาปรับปรุง
การใหความรูและฝกอบรม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในการจัดการดานสิ่งแวดลอม ผลการประเมินความรูและทักษะหลังการ
อบรม และการปรับปรุง

ข. วัสดุและของเสียอันตราย
(1) องคกรจัดการตอวัสดุและของเสียอันตรายอยางปลอดภัย ดวยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายที่ใชหรือ
ที่เกิดขึ้น, ใชกระบวนการที่ปลอดภัยในการเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนยาย ใช และกําจัดวัสดุและของเสีย
อันตรายดังกลาว.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของรวมกันสํารวจและจัดทํารายการวัสดุ/ของเสียอันตรายที่มีใชอยู และที่
เกิดขึ้นจากการใหบริการ เชน สารเคมี ยาเคมีบําบัด สารกัมมันตภาพรังสี ของเสียทางการแพทยที่ติดเชื้อ
รวมทั้งของมีคม เปนตน
• ผูเกี่ยวของรวมกันจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุและของเสียอันตราย
o การเลือก
o การสัมผัส (handling) มีแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันอันตราย และการปฏิบัติเมื่อเกิดการหกเลอะ
เทอะหรือปนเปอน การใชอุปกรณปองกันและอุปกรณเพื่อจัดการเมื่อเกิดการหกเลอะเทอะ
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o การจัดเก็บ ระบุอุปกรณและสถานที่สําหรับการจัดเก็บวัสดุ/ของเสียแตละประเภทอยางเหมาะสม
โดยมีการแยกสถานที่เปนสัดสวนอยางชัดเจน
o การเคลื่อนยาย
o การใช
o การกําจัด
• จัดอบรมและเผยแพรแนวทางปฏิบัติที่กําหนดใหหนวยงาน/เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับทราบ และนําลงสูการ
ปฏิบัติ
• ติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว รวมทั้งรวบรวมอุบัติการณที่เกิดขึ้นมาทบทวนอยาง
ตอเนื่อง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• วัสดุและของเสียอันตรายที่มีอยูในโรงพยาบาล มาตรการปองกันอันตรายที่สําคัญ อุบัติการณหรือความไม
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากวัสดุและของเสียดังกลาว

ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
(1) องคกรดําเนินการวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินที่เปนไปไดและองคกรตอง
เขาไปมีบทบาทในการใหบริการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของวิเคราะหภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือน้ํามือของมนุษยที่
เปนไปได ผลกระทบตอการดําเนินงาน และความตองการบริการที่จะเกิดขึ้น
o เหตุการณที่มีผลสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย (พายุ น้ําทวม แผนดินไหว)
o เหตุการณที่ทําใหบริการผูปวยตองหยุดชะงัก (ไฟฟา ประปา โทรศัพท ไมสามารถใชการได)
o เหตุการณที่ทําใหความตองการบริการเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน (อาวุธชีวภาพ ตึกถลม อุบัติเหตุหมู)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่โรงพยาบาลมีโอกาสประสบ ผลกระทบตอการดําเนินงาน และความตองการ
บริการที่จะเกิดขึ้น
(2) องคกรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติ, การดําเนินงานเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉิน และนําไปใชปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
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o การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติแตละประเภท
 กลยุทธ กิจกรรม
 ผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมของทรัพยากร
 การสรางศักยภาพเพื่อรองรับภัยพิบัติ
o การดําเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
 การดูแลผูปวย
 การแยกผูปวยและการจัดการสิ่งปนเปอน
 กิจกรรมชวยเหลือเจาหนาที่และครอบครัว
 การจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน
 การจัดระบบสาธารณูปโภค
 การรักษาความปลอดภัย
 การสื่อสาร
 การเคลื่อนยาย
 การจัดเตรียมสถานที่สํารอง
 การประสานงานกับองคกรอื่น
 การรายงาน
• ผูนําระดับสูงประเมินความครอบคลุมสมบูรณของแผน และสรางความมั่นใจวาจะมีการนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของทบทวนบทเรียนการนําแผนไปปฏิบัติ (ถามี) และปรับปรุงแผนตาม
ความเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความครอบคลุมสมบูรณของแผนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
• บทเรียนการนําแผนไปปฏิบัติ (ถามี) และการปรับปรุงแผนที่เกิดขึ้น
(3) องคกรดําเนินการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีการจัดฝกอบรมและดําเนินการฝกซอมเจาหนาที่ตามแผนที่วางไวรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางนอยปละครั้ง
• สรุปผลการฝกซอมและนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงแผน รวมทั้งการเสริมสรางทักษะองคความรูของ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหเหมาะสมกับสถานการณ
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• แผนที่มีการฝกซอม วันที่ฝกซอม หนวยงานที่รวมฝกซอม ผลการฝกซอม และสิ่งที่มีการปรับปรุงแกไข

ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
(1) องคกรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ. แผนครอบคลุม การปองกัน / การลดความเสี่ยง
จากอัคคีภยั , การตรวจจับแตเริ่มแรก, การดับเพลิง, และการเคลื่อนยาย / ขนยายออกจากอาคารอยางปลอดภัย
เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาล ประกอบดวย
o การตรวจสอบจุดเสี่ยงและวิธีการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
o การลดปริมาณวัสดุที่อาจจะเปนเชื้อเพลงเมื่อเกิดอัคคีภัย
o การตรวจจับอัคคีภัยแตเริ่มแรก
o การดับเพลิง
o การเคลื่อนยาย/ขนยาย คน สิ่งของ ออกจากอาคารอยางปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน
o การจัดการหลังจากเกิดเหตุการณ
• หัวหนาหนวยงานจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในระดับหนวยงาน
• ผูรับผิดชอบนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสํารวจและคนหาจุดเสี่ยง จุดที่จะเปนปญหาใน
การจัดการหรือชวยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย และดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม
• ผูรับผิดชอบจัดทําแผนผังเสนทางการหนีไฟ การติดตั้งปายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนตามมาตรฐานครอบคลุม
ทั่วทั้งโรงพยาบาล
• ผูรับผิดชอบรวมกันทบทวนแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ประเด็นสําคัญของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย และการปรับปรุงแผน
• ผลการสํารวจความพรอม ความเสี่ยงและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น

(2) องคกรใหความรูเพื่อสรางความตระหนักทั่วทั้งองคกร และดําเนินการฝกซอมแผนอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ. มี
การคนหาจุดออนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณตางๆ, ประเมินประสิทธิผลของ
การฝกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย, และประเมินความรูของบุคลากร จากการฝกซอม.
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กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบจัดฝกอบรมใหความรูแ ละสรางความตระหนักแกเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจุดเสี่ยง
และวิธีการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย วิธีการจัดการเบื้องตนเมื่อพบเหตุการณเพลิงใหม การ
บํารุงรักษาและการใชอุปกรณในการแจงเตือน อุปกรณในการปองกันระงับอัคคีภัย การกําหนดประเภทของ
สิ่งของที่ตองเคลื่อนยาย และวิธิการเคลื่อนยายที่ถูกตอง
• จัดเตรียมอุปกรณไดแก เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณในการแจงเหตุไฟไหม ระบบดับเพลิง (ทอน้ํา สารเคมี
ดับเพลิง ระบบฉีดน้ํา ระบบน้ําสํารอง ตามมาตรฐานกําหนด (เชน มีถังดับเพลิง 1 ถง ทุก 200 ตารางเมตร
หรือหางกันไมเกิน 20 เมตร อาคารสูงตองมีระบบเครื่องยนตดับเพลิง ระบบอัดอากาศ เปนตน) และ
อุปกรณผจญเพลิงอยางเพียงพอ เหมาะสมกับพื้นที่
• ทําการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัย
o บุคลากรทุกคนควรเขารวมในการฝกซอมแผนอัคคีภัยและการเคลื่อนยายรวมกับหนวยงาน
ภายนอกที่มีหนาที่เกี่ยวของอยางนอยปละครั้ง
o ควรมีการฝกซอมในชวงเวลาตางๆ
• ผูรับผิดชอบจัดใหมีการประเมินผลตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
o ความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณตางๆ
o ประสิทธิผลของการฝกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย
o ความสามารถในการปฏิบัติของบุคลากรในระหวางการฝกซอม ในการแจงเหตุ การเคลื่อนยาย
ผูปวย การใชอุปกรณดับเพลิง รวมทั้งปญหาอุปสรรคอื่นๆ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณ ประสิทธิผลของการฝกอบรม ความรูความสามารถของ
บุคลากรและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการฝกซอมการปองกันระงับอัคคีภัย
(3) องคกรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการปองกันและควบคุมอัคคีภัย อยาง
สม่ําเสมอ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• มีการวางแผนและกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุม
อัคคีภัย ไดแก เครื่องตรวจจับควัน เครื่องแจงสัญญาณไฟไหม ระบบดับเพลิง (ทอน้ํา สารเคมีดับเพลิง
ระบบฉีดน้ํา) เครื่องยนตดับเพลิง อุปกรณผจญเพลิง
• มีการตรวจสอบตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด มีปรับปรุงระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุมให
มีความพรอมใช
• มีการรายงานผลการตรวจสอบใหทีมผูรับผิดชอบทราบตามระยะเวลาที่ทําการตรวจสอบ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

42

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ และการดําเนินการแกไขปรับปรุง

SPA II - 3.2 เครือ่ งมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2)
องคกรสรางความมั่นใจวามีเครื่องมือที่จําเปน พรอมใชงานทําหนาที่ไดเปนปกติ และมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา.

ก. เครื่องมือ
(1) องคกรจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ. แผน
ประกอบดวยกระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ, การจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือที่ครอบคลุมอยูในแผน,
การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครื่องมือกอนใชงานครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ และ
บํารุงรักษาเครื่องมือ อยางเหมาะสมตามชวงเวลาที่กําหนด, การใหความรูแกผูใช, และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารเครื่องมือในภาพรวมของโรงพยาบาล มี
การจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย เชื่อถือได ประกอบดวย
o กระบวนการวางแผนความตองการเครื่องมือ กําหนดระดับของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณขั้นต่ําที่
จะตองมีอยูในหนวยงาน (ครอบคลุมเครื่องมือในการชวยชีวิต และเครื่องมือตามขีดความสามารถ
หรือตามความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล)
o การคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ โดยการมีสวนรวมของผูใช รวมทั้งแนวทางการทดสอบสมรรถนะ
และความปลอดภัยของเครือ่ งมือกอนใชงานครัง้ แรก
o แนวทางการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ (inventory of equipment) เพื่อใชในการบริหารจัดการ
เครื่องมือตามแผน ซึ่งอาจจะ
 ครอบคลุมเครื่องมือทุกชิ้น, หรือ
 เลือกทําสําหรับเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงตามเกณฑที่โรงพยาบาลกําหนด เชน เครื่องมือ
ที่มีผลตอความถูกตองหรือความปลอดภัยในการดูแลผูปวย, โอกาสเกิดความเสี่ยงทาง
กายภาพระหวางใชงาน, ประวัติอุบัติการณเกี่ยวกับเครื่องมือ
o กําหนดกลยุทธสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือที่อยูในบัญชีรายการ
เพื่อใหมั่นใจในการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได ซึ่งอาจใชกลยุทธแตกตางกันสําหรับ
เครื่องมือแตละประเภทตอไปนี้
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 predictive maintenance (การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ) เปนการวางแผนบํารุงรักษา
เครื่องมือโดยคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องมือจากการวัดที่นาเชื่อถือ มีการวัดคา
ตัวเลขและมีการเปรียบเทียบขอมูลตัวเลข เพื่อประมาณชวงเวลาและตําแหนงการชํารุดที่
อาจเกิดขึ้น
 interval-based inspection หรือ preventive maintenance (การบํารุงรักษาเชิงปองกัน)
คือการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามชวงเวลาที่กําหนดไว
 corrective maintenance (การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง) คือ การดําเนินการเพื่อการ
ดัดแปลง ปรับปรุงแกไขเครื่องมือเพื่อขจัดเหตุขัดของเรื้อรังใหหมดไปโดยสิ้นเชิง ลดความ
เสียหายจากการเสื่อมสภาพและคาใชจายของการบํารุงรักษาลง ควรประเมินเหตุการณที่
ตองมีการบํารุงรักษาในลักษณะนี้และพิจารณาทางเลือกอื่น
 metered maintenance (การบํารุงรักษาตามระยะเวลาหรือจํานวนครั้งของการใชงาน)
เครื่องมือที่ตองใชการบํารุงรักษาลักษณะนี้ เชน CT scanner
o กําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งอาจใช
ขอมูลคําแนะนําของผูผลิต ระดับความเสี่ยง และประสบการณของโรงพยาบาล
o เครื่องมือที่ตองมีการสอบเทียบ และกําหนดระยะเวลาการสอบเทียบที่เหมาะสม
o การใหความรูแกผูใช โดยเฉพาะผูใชงานเครื่องมือที่ไดรับมาใหม เครื่องมือที่มีความซับซอนในการ
ใชงาน เกิดอุบัติการณจากการใชงาน หรือเมื่อผูใชไมไดใชงานเครื่องมือนั้นอยาสม่ําเสมอ
o กําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อไดรับแจงเตือนอันตรายเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ ระบบรายงาน
อุบัติการณรุนแรงที่อาจเปนผลจากเครื่องมือ
o แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ
 แนวทางปฏิบัติเมื่อเครื่องมือไมสามารถใชการได
 การแกไขปญหาทางคลินิกเมื่อเครื่องมือแพทยไมสามารถใชการได
 การมีเครื่องมือสํารอง
 การดําเนินการเพื่อใหมีการซอมเครื่องมือ
• ผูรับผิดชอบนําแผนไปสูการปฏิบัติ และมีระบบติดตามประเมินผล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินความเพียงพอของเครื่องมือในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองใหบริการผูปวย
ในภาวะวิกฤติ เชน ER LR OR ICU หนวยไตเทียม เปนตน และแผนการจัดหาเครื่องมือตามความตองการ
ของโรงพยาบาล
• เครื่องมือที่มีการจัดระบบสํารอง ผลการดําเนินการที่ผานมา
• คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องมือ (จําแนกตามกลยุทธการบํารุงรักษา ถาเปนไปได) การแปลความหมาย
ของขอมูลและการใชประโยชนในการวางแผน/ปรับปรุงการบริหารจัดการเครื่องมือ
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• อุบัติการณเกี่ยวกับเครื่องมือ การตอบสนอง ผลกระทบ และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) การจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพรอมใช เพื่อใหการดูแลผูปวยอยางปลอดภัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• หัวหนาหนวยงานแตละหนวยรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของกําหนด
o ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองตรวจสอบความพรอมเปนประจําในแตละหนวยงาน
o ประเด็นสําคัญและวิธีการตรวจสอบความพรอมที่เหมาะสมตามประเภทของเครื่องมือ
• หนวยงานมีการตรวจสอบเพื่อเตรียมความพรอมใชตามระยะเวลาที่กําหนด ลักษณะความพรอมใชท่ี
ตองการและบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง
• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครื่องมือกําหนดมาตรการเพื่อความมั่นใจในการมีเครื่องมือที่จําเปนพรอมใช เชน
o การจัดระบบรวมศูนยเครื่องมือที่มีความจําเปนตามความเหมาะสม
o การจัดโซนนิ่งของหนวยงานในการใชเครื่องมือบางประเภท
o การมีเครื่องมือสํารองที่สวนกลาง
• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครื่องมือจัดติดตามขอมูลที่สะทอนถึงความพรอมใชของเครื่องมือ ผลกระทบจาก
เครื่องมือไมพรอมใช และดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• มาตรการเพื่อความมั่นใจในการมีเครื่องมือที่จําเปนพรอมใช และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใชเพื่อการวางแผนปรับปรุงหรือจัดหาทดแทน
ในระยะยาว.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครื่องมือติดตามและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับเครื่องมือ เชน
o ความตองการเครื่องมือเปรียบเทียบกับจํานวนเครื่องมือที่มีอยู
o ขอมูลแสดงถึงความไมพรอมใชงาน ความไมเพียงพอ การชํารุดขณะใชงาน
o ระยะเวลาที่เครื่องมือไมสามารถใชการได และคาใชจายในการซอมในแตละครั้ง
o คาใชจายทั้งหมดในการบํารุงรักษาเครื่องมือ
o การวิเคราะหความคุมคาหรือไมคุมคาในการยังคงใชเครื่องมือบางรายการ
• ผูรับผิดขอบระบบบริหารเครื่องมือนําขอมูลที่ไดมาวางแผน
o ปรับปรุงระบบบริหารเครื่องมือ
o จัดหาเครื่องมือทดแทนในระยะยาว
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารเครื่องมือที่สําคัญ
• การปรับปรุงระบบบริหารเครื่องมือ และแผนการจัดหาเครื่องมือในระยะยาว

ข. ระบบสาธารณูปโภค
(1) องคกรจัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมทั้งนําไป
ปฏิบัติ. แผนประกอบดวยการจัดทําบัญชีรายการองคกระกอบในการปฏิบัติงานของระบบ, แผนผังตําแหนงที่ตั้ง
ตางๆ ของระบบ, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา อยางเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด, แนวทางปฏิบัติ
ฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปญหา, การลดปริมาณเชื้อโรคใน cooling tower และระบบน้ํา, ประสิทธิภาพ
ของระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล
• ผูรับผิดชอบบริหารระบบ วิเคราะหขอมูลความตองการใชสาธารณูปโภคในภาพรวมของโรงพยาบาล ทั้ง
ประเภทและปริมาณ เชน ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบแกสทาง
การแพทยและสุญญากาศ ระบบขนสงวัสดุอุปกรณ ระบบไอน้ํา ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
• ผูรับผิดชอบบริหารระบบ จัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย เชื่อถือได
ประกอบดวย
o การจัดทําบัญชีรายการองคประกอบของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู และที่ตองการจัดหาเพิ่มเติม
o จัดทําแผนผังที่ตั้ง รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในโรงพยาบาล
o แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปญหา
 แนวทางปฏิบัติเมื่อระบบสาธารณูปโภคขัดของ
 การเตรียมความพรอมของแหลงสํารองตางๆ และการทดสอบความพรอมใชของแหลง
สํารองดังกลาว
o แนวทางในการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม
o แนวทางการปองกันการปนปอนในระบบสาธารณูปโภค
 การลดปริมาณเชื้อโรคใน cooling tower และระบบน้ํา
 การระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ (เชื้อโรค แก็ส ควัน ฝุน)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการวิเคราะหและผลการตรวจสอบ แนวทางการจัดการ และผลที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินการแกไขปญหา
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(2) องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองใหแกจุดบริการที่จําเปนทั้งหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• จัดไฟฟาสํารองในจุดบริการที่จําเปน ไดแก ระบบเตือนภัย, ไฟทางออก, ปายบอกทางออก, ระบบสื่อสาร
ฉุกเฉิน, ที่เก็บเลือด กระดูก และเนื้อเยื่อ, หองฉุกเฉิน, ลิฟท (มีอยางนอย 1 ตัวสําหรับผูปวยที่ไมสามารถ
เดินได), เครื่องอัดอากาศทางการแพทย, ระบบสุญญากาศ, จุดที่ตองใชเครื่องมือชวยชีวิต,หองอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน,หองผาตัด, หองพักฟน, หองคลอด, หนวยทารกแรกเกิด,หองผูปวยหนัก,หอผูปวย
• มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาอยางตอเนื่องตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• หนวยงานที่ตองมีระบบไฟสํารอง ระยะเวลาที่ระบบไฟจะสํารองได อุบัติการณ/ปญหา/ขอขัดของที่เคย
เกิดขึ้น และการแกไขปองกัน
(3) องคกรติดตามและรวมรวบขอมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และใชวางแผนปรับปรุงหรือสรางทดแทน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุบัติการณความไมเพียงพอ ความไมพรอมใช การชํารุดในขณะใชงาน ปริมาณการ
Downtime ของระบบ ผลการทดสอบ ผลการบํารุงรักษา คาใชจายในการซอม การบํารุงรักษา
• วิเคราะหขอมูลและใชประกอบในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการรวบรวมขอมูล/ปญหาที่เกี่ยวของของระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา และแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
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SPA II - 3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษสิ่งแวดลอม (ENV.3)
องคกรแสดงความมุงมั่นในการที่จะทําใหโรงพยาบาลเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อตอสุขภาพ เอื้อตอ
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และพิทักษสิ่งแวดลอม.

ก. การสรางเสริมสุขภาพ
(1) องคกรจัดใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพทางดานสังคม จิตใจ ที่ดีสําหรับผูปวย ครอบครัว และบุคลากร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพ รวมกันจัดเวทีรับฟงขอคิดเห็นและความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งดานสังคมและ
จิตใจ
• ประเด็นที่ควรพิจารณาไดแก ความสะดวกสบาย อุณหภูมิและการระบายอากาศ แสง เสียง ภาพ ความเปน
ธรรมชาติ การจัดสถานที่ที่ใหความรูสึกเปนกันเอง อบอุน สามารถมีปฏิสัมพันธกันไดสะดวก
• ทีมงานที่รับผิดชอบวางแผนการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาตามแผน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การปรับปรุงที่เกิดขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมา
(2) องคกรจัดใหมีสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผูปวย ผูรับบริการอื่นๆ
และประชาชนทั่วไป.
9

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินสื่อการเรียนรูที่มีอยูตามจุดตางๆ วามีเปาหมายการเรียนรูที่ชัดเจนหรือไม และ
สามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดเพียงใด
• ทีมงานที่รับผิดชอบวางแผนปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู โดยพิจารณาประเด็นตอไปนี้
o โอกาสสรางการเรียนรูในแตละจุด
o เนื้อหาการเรียนรูที่เปนประโยชน
o กลุมเปาหมายที่จะไดประโยชน
o ขอคิดเห็นและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
• ทีมงานที่รับผิดชอบสงเสริมใหมีการนําขอมูลขางตนมาสรางนวตกรรมในการจัดสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การเรียนรูและพัฒนาทักษะ
• ทีมงานที่รับผิดชอบรับฟงหรือประเมินผลซ้ําอีกครั้งวากลุมเปาหมายไดรับประโยชนเพียงใด
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยางการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะ
(3) องคกรสงเสริมการเขาถึง การบริโภคอาหาร / ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• จัดกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพโดยเจาหนาที่หรือผูผลิต
หรือผูรับบริการ
• จัดรานอาหาร รานคาภายในโรงพยาบาลใหถูกตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
• จัดใหมีรานคาหรือจัดใหมีการนําเสนอ/จําหนายผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพภายในโรงพยาบาล รานคาภายใน
โรงพยาบาลไมจําหนายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยางอาหาร / ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาลนํามาสงเสริมใหผูปวย ญาติ และเจาหนาที่ และ
ผลการดําเนินการที่ผานมา
(4) องคกรสงเสริมใหมีการใชวัสดุครุภัณฑที่ไมมีอันตรายตอสุขภาพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบายการใชวัสดุครุภัณฑที่ไมมีอันตรายตอสุขภาพ
• ทีมงานที่เกี่ยวของสํารวจและจัดทํารายการวัสดุครุภัณฑที่ไมมีอันตรายตอสุขภาพที่ควรไดรับการสงเสริมให
มีการใช และรายการวัสดุครุภัณฑที่ควรลดการใชหรือหามใชในโรงพยาบาล
• สรางความรู ความเขาใจแกเจาหนาที่และสื่อสารใหผูรับบริการ/ผูปวยไดรับทราบนโยบาย บัญชีรายการ
และเหตุผล และอาจมีการจัดกิจกรรมรณรงคตามความเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ประเภทของวัสดุครุภัณฑที่ลด/หามใชในโรงพยาบาล และผลการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว

ข. การพิทักษสิ่งแวดลอม
(1) มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ:
-มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําทิ้งของโรงพยาบาล
-มีการดูแลรักษาระบบโดยผูที่ไดรับการฝกอบรม
-มีการตรวจคุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดตามขอกําหนดของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
-น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดในชวงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดมีคามาตรฐานตามทีห่ นวยราชการกําหนด
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กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล(ประเภทของการบําบัด ขนาด ความจุ ปริมาณน้ําเขามากที่สุด/น้ํา
ออกมากที่สุกในแตละวัน การดูแลบํารุงรักษา การตรวจคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัด)
• กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียตลอด 24 ชั่วโมง
• ผูรับผิดชอบตองไดรับการอบรมในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย และตองไดรับการทบทวนความรูความเขาใจ
ในการดูแลระบบอยางสม่ําเสมอ
• กําหนดแผนการดูแล บํารุงรักษาระบบ การตรวจคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดทั้งการตรวจโดยเจาหนาที่
ผูดูแลระบบ(ประจําวัน ประจําสัปดาห)และการตรวจโดยหนวยงานภายนอกตามกฎหมาย/มาตรฐานของ
หนวยราชการที่เกี่ยวของอยางนอยปละ 3 ครั้ง
• กํากับใหมีการดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่องและบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อใชในการติดตาม วิเคราะห
และแกไขปญหาที่อาจจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ประเภท (ขนาด/ความสามารถในการรองรับ)ของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําเสียสูงสุดในแตละวัน
• ผูดูแลระบบและความรูความสามารถ
• ปญหาและการดําเนินการแกไขระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ
• การตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัด และผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจากหนวยงาน
ภายนอก 3 ครั้งสุดทาย ตามมาตรฐานตามที่หนวยงานราชการกําหนด
(2) องคกรจัดการเพื่อลดปริมาณของเสียโดยจัดใหมีระบบการนํามาใชใหม การลดปริมาณการใช การแปรรูป และลด
การใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• วิเคราะหปริมาณของเสียที่เกิดจากการใหบริการของโรงพยาบาลโดยรวม กําหนดแนวทางการลดการใช
วัสดุที่จะกอใหเกิดของเสีย
• ทบทวนและกําหนดวิธีการใชวัสดุ ครุภัณฑใหคุมคากอนทิ้ง เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การนําน้ําที่ผาน
การบําบัดและมีคุณภาพน้ําทิ้งตามมาตรฐานมาใชใหม
• กําหนดขอหาม/ลดการใชวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชน กลองโฟม โฟม ถุงพลาสติก การใชน้ํายา สารเคมี
เปนตน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• ของเสียและของใช/วัสดุวัสดุที่ทําลายสิ่งแวดลอมที่องคกรตองการลดปริมาณใช และผลการดําเนินการที่
ผานมา และแผนการดําเนินการในอนาคต
(3) มีระบบและวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ:
-มีภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม และเพียงพอ
-มีระบบ / อุปกรณในการแยกรับ / ขนยาย / จัดที่พัก ขยะทั่วไป / ขยะติดเชื้อ / ขยะอันตราย ที่รัดกุม
-มีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถูกวิธี
-มีกระบวนการในการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายอยางเหมาะสม
-มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเชื้อของผูรับชวง
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• กําหนดภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมกับประเภทขยะ (ประเภท สี ขนาด) และจํานวนใหเพียงพอกับปริมาณ
ขยะ
• กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะในภาพรวมของโรงพยาบาล ฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
เรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถูกวิธี
• กําหนดแนวทางในการจัดเก็บ ระยะเวลา การขนยายขยะ อุปกรณในการขนยาย เสนทางการขนยายจาก
หนวยงานและผูรับผิดชอบในการขนยาย
• จัดทําสถานที่พักขยะทุกประเภทเพื่อรอการกําจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ลดโอกาสในการปนเปอน ปองกัน
สัตว แมลง ลางทําความสะอาดได น้ําลางลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
• กําจัดขยะใหหมาะสมกับประเภทของขยะ เปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
• การจางกําจัดขยะ ทําการคัดลือกผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูกําจัดขยะ ติดตามดูกระบวนการขนยาย อุปกรณ
ในการขนยาย การปองกันตนเองของผูขนยาย วิธีการกําจัดขยะ รวมทั้งผลการตรวจประสิทธิภาพเตาเผา
ของผูรับจาง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการดําเนินการตามแนวทางการจัดการขยะ ปญหาขอขัดของ และสิ่งที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให
เปนไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กําหนด
• ผลการดําเนินการเพื่อลดปริมาณขยะประเภทตางๆ และผลการตรวจสอบผูรับเหมาชวง
(4) องคกรรวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ดําเนินการพิทักษปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอม, รวมทั้งมีการ
ประเมินและฟงเสียงสะทอนในการกําจัดของเสียของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบตอชุมชน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
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• รวมกับหนวยงาน/องคกรบริหารสวนทองถิ่น/ชุมชน วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม(เชน ขยะ น้ําเสีย
ฝุน ละออง) รวมกันจัดการแกไขปญหาที่เกี่ยวของ มีการใหความรู การดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดลอม การ
กําจัดของเสีย
• จัดระบบและกําหนดชองทางในการรับฟงเสียงสะทอนจากชุมชน ผูรับเหมาชวง หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดการของเสีย และนําเสียงสะทอนมาใชกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการของเสีย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยางการจัดการพิทักษสิ่งแวดลอมที่เปนการรวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ
• ผลการรับฟงเสียงสะทอนจากชุมชนและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการพิทักษสิ่งแวดลอมขององคกร
รวมทั้งผลการแกไขปรับปรุง
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SPA II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
SPA II - 4.1 ระบบการควบคุมและปองกันการติดเชือ้ (IC.1)
ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ ขององคกร ไดรบั การออกแบบอยางเหมาะสม ไดรบั การสนับสนุน
ทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานทีด่ .ี

ก. การออกแบบระบบ
(1) มีการกําหนดเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม
กับขนาดขององคกร บริการที่จัด และผูปวยที่ใหบริการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหบริบทขององคกร (จํานวนเตียง จํานวนผูรับบริการ บริการที่มี
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ความรุนแรงของผูปวย โอกาสรับผูปวยติดเชื้อจากสถานพยาบาลอื่น การติดเชื้อที่
มีโอกาสแพรกระจายในสถานพยาบาล)
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันจัดทําหรือทบทวนเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการใน
เรื่อง IC ที่เหมาะสมกับบริบทขององคกร
o เปาประสงค
o วัตถุประสงค
o กลยุทธ
o มาตรการ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• บริบทขององคกรที่เกี่ยวของกับระบบ IC
• สรุปเปาประสงค วัตถุประสงค และกลยุทธในเรื่อง IC
(2) มีการกําหนดการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา (Epidemiological important infections)รวมทั้ง
ตําแหนงที่มีการติดเชื้อ และอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อ (จากการเฝาระวังที่ทํา
อยู จากการทํา prevalence survey ในโรงพยาบาลขนาดใหญ)
o ประเภท / ตําแหนงของการติดเชื้อ และอุปกรณที่เกี่ยวของ
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o อุบัติการณการติดเชื้อแตละประเภท / ตําแหนง (เทียบกับฐานที่เหมาะสม เชน 1,000 วันที่สอดใส
เครื่องมือ และอาจวิเคราะหจําแนกตามหอผูปวยตางๆ)
o จํานวนผูปวยที่มีการติดเชื้อดื้อยาในแตละป
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันพิจารณาการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยาตามความหมายของ
CDC
o ลักษณะนิสยั ของการแพรกระจายเชือ้ ภายในสถานพยาบาลจากรายงานทีม่ กี ารตีพมิ พและการเกิด
clusters ที่มีผูปวยมากกวา 2 รายในพื้นที่หรือชวงเวลาเดียวกัน, (เชน C.difficile, norovirus, respiratory
syncytial virus (RSV), influenza, rotavirus, Enterobacter spp; Serratia spp., group A
streptococcus). การเกิด healthcare-associated invasive disease โดยเชื้อโรคบางตัว (เชน group A
streptococcus post-operatively, in burn units, or in a LTCF; Legionella sp., Aspergillus sp.) เพียง
รายเดียวก็ถือวาเปน trigger สําหรับการสืบสวนและยกระดับมาตรการควบคุมเนื่องจากความเสี่ยงของที่
จะมีจํานวนผูปวยและความรุนแรงของการเจ็บปวยเพิ่มมากขึ้นจากการติดเชื้อเหลานี.้
o เชื้อที่ดื้อตอยาตานจุลชีพที่ใชเปน first-line therapies (เชน MRSA, VISA, VRSA, VRE, ESBL
producing organisms).
o เชื้อจุลชีพซึ่งมีแบบแผนการดื้อยาที่ไมปกติภายในสถานพยาบาล
o การติดเชื้อที่ยากจะรักษาเนื่องจากดื้อตอยาตานจุลชีพหลายกลุม (classes) (เชน Stenotrophomonas
maltophilia, Acinetobacter spp.).
o มีความเกี่ยวเนื่องกับโรคที่รุนแรง มี morbidity & mortality สูง (เชน MRSA & MSSA, group A
streptococcus)
o เชื้อโรคที่อุบัติใหมหรือกลับเปนซ้ําใหม เชน ไขหวัดนก วัณโรค

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันกําหนดการติดเชื้อที่จะเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม เชน
o การแพรกระจายของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่ OPD และพื้นที่ที่ติดเครื่องปรับอากาศ
o การติดเชื้อแผลฝเย็บและ CAUTI ใน รพ.ชุมชน
o การติดเชื้อ VAP, SSI, CAUTI, CA-BSI, MDR ใน รพ.ขนาดใหญ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การติดเชื้อที่จะเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม พรอมทั้งขอมูลหรือเหตุผลสนับสนุน
(3) ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพื้นฐานของความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย การปฏิบัติซึ่งเปนที่
ยอมรับ เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันเลือกสรร scientific evidence (หลักฐานวิธีการที่ไดรับการพิสูจนวา
ไดผลจากการศึกษาอยางเปนวิทยาศาสตร) ที่ update จากแหลงที่เหมาะสม เชน CDC, ชมรมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
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• นําขอมูลหลักฐานดังกลาวมาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติงานที่ใชอยู (ถามีการจัดทําไวแลว) mบทวน
แนวทางปฏิบัติใหทันสมัยกับ evidence
• ทํา gap analysis เพื่อหาชองวางของการปฏิบัติกับมาตรการที่ไดรับการพิสูจนแลว กําหนดเปาหมายและ
แผนการปรับปรุง
• จัดทําแนวทางปฏิบัติงานเทาที่จําเปน เพื่อเปนที่ใชอางอิง ทําความเขาใจ และธํางใหการปรับปรุงที่เกิดขึ้นมี
ความยั่งยืน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอยาง scientific evidence ที่นํามาใชในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
(4) ระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ใหบริการแกผูปวย บุคลากร และผูมาเยือน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหความเสี่ยงตอการติดเชื้อในพื้นที่ตางๆ ทั้งในสวนที่เปนพื้นที่
ใหบริการผูปวยและพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร
o พื้นที่ในที่นี้ครอบคลุมโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ เชน อาชีวอ
นามัยของบุคลากร โอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือไดรับการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
• กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ดังกลาว
• ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันในพื้นที่ตางๆ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความเสี่ยงตอการติดเชื้อในพื้นที่ตางๆ ที่สําคัญ และมาตรการปองกันการติดเชื้อที่กําหนดขึ้น
• ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติ
(5) กระบวนการควบคุมการติดเชื้อเชื่อมประสานเปนสวนหนึ่งของระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ
องคกรโดยรวม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกับผูรับผิดชอบระบบงานพัฒนาคุณภาพ/ความปลอดภัยของโรงพยาบาล
รวมกันวางแผนเชื่อมประสานระบบงานทั้งสองเขาดวยกัน เชน
o การกําหนด Patient Safety Goal ของ รพ. ในเรื่องการติดเชื้อ
o การกําหนดและ monitor ตัวชี้วัดของระบบ IC ในระดับตางๆ และประมวลเปนตัวชี้วัดระดับ รพ.
o การสนับสนุนวิธีการทํา CQI เพื่อลดอัตราการติดเชื้อที่เปนปญหาของหอผูปวย
o การทบทวนเวชระเบียนเพื่อวินิจฉัย adverse event ในผูปวยที่สงสัยวาจะมีการติดเชื้อใน รพ. แต
ไมสามารถสรุปไดวาติดเชื้อตามเกณฑของ IC
o การเยี่ยมสํารวจภายใน
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o อื่นๆ
• กําหนดกรอบเวลาของการนําแผนไปปฏิบัติและระบบการติดตามกํากับ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สิ่งที่มีการเชื่อมประสานและผลงานที่เกิดขึ้น
(6) มีการประสานกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งไดรับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนทั่วทั้ง
องคกรอยางสม่ําเสมอ และอาจรวมถึงบานของผูปวย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN รวมกับหัวหนาหนวยงานตางๆ กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่สําคัญที่จะตองมีการ
ติดตามกํากับในแตละหนวยงาน
• หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่สําคัญ และประสานกับ
ICN เพื่อปรับปรุงในจุดออนที่พบ
• ICN รวมกับหัวหนาหนวยดูแลผูปวย
o จัดทําแนวทางการใหความรูและเสริมพลังผูปวยและครอบครัวสําหรับการปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อที่บานของผูปวย เชน การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค การสวนปสสาวะดวยตนเอง
หรือการคาสายสวนปสสาวะอยูที่บาน การปองกันแผลกดทับหรือ aspiration ในผูปวยที่ชวยเหลือ
ตนเองไมได
o สรางความมั่นใจวาแนวทางดังกลาวไดรับการปฏิบัติ
o ติดตามใหความชวยเหลือผูปวยและครอบครัว
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• มาตรการสําคัญในหนวยงานตางๆ ผลการติดตามประเมินการปฏิบัติโดยหัวหนาหนวยงาน และการ
ปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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ข. การจัดการและทรัพยากร
(1) มีบุคคลหรือคณะกรรมการไดรับมอบใหทําหนาที่กํากับดูแลระบบงาน กําหนดนโยบายและมาตรการ การ
วางแผน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• กําหนดหรือทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) หรือ
ทีมงานที่ทําหนาที่ดังกลาว วามีผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ (แพทยจากกลุมงานทางคลินิกที่สําคัญ
ฝายการพยาบาล หองปฏิบัติการทางการแพทย เภสัชกรรม ฝายบริหาร) และมีผูที่มีความรูดานระบาด
วิทยาและดานการติดเชื้อรวมอยูดวย
• ทบทวนการทําหนาที่ของคณะกรรมการ IC ถึงบทบาทหนาที่ที่ประสบความสําเร็จ และบทบาทหนาที่ที่ยัง
ทําไดนอย วางแผนที่จะทําหนาที่ดังกลาวใหเขมขนขึ้น
o การกําหนดนโยบายและมาตรการ
o การวางแผน
o การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
o การติดตามประเมินผล (ควรใหความสําคัญกับการทําหนาที่นี้ใหมาก)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การใชความรูดานระบาดวิทยาและดานการติดเชื้อในการกําหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน การ
วิเคราะหขอมูล (ระบุรูปธรรมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล)
• การตัดสินใจของคณะกรรมการ IC ที่มีความสําคัญในรอบปที่ผานมา
• การประเมินผลระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ รวมทั้งการปฏิบติตามมาตรการตางๆ และการ
ตอบสนองของคณะกรรมการ IC
(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) ในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล ทําหนาที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. ผูทําหนาที่นี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผานการศึกษา
ฝกอบรม ประสบการณ และมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน โดยมีอํานาจที่จะใชมาตรการควบคุมการติดเชื้อหรือ
ดําเนินการศึกษาเมื่อรับรูวาจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับผูปวยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• มอบหมายใหมีผูทําหนาที่ ICN ในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล
o การที่ ICN จะตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาหรือไมขึ้นอยูกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล
o จํานวน ICN ที่ควรมีคอื 1 คนตอ 200 เตียง
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• สนับสนุนให ICN ไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระดับที่
มีความรูเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ ถาเปนไปไดควรเขารับการอบรมในหลักสูตร 4 เดือน (ICN ใน
โรงพยาบาลขนาดต่ํากวา 90 เตียง อยางนอยควรไดรับการอบรมในหลักสูตร 2 สัปดาห)
• กําหนดบทบาทหนาที่ของ ICN ใหชัดเจน และกําหนด performance ที่จะใชประเมินความสําเร็จในการทํา
หนาที่ บทบาทหนาที่ของ ICN ควรประกอบดวย
o ประสานนโยบาย กลวิธี และกิจกรรมการดําเนินงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
o ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการตางๆ
o พัฒนาและฝกอบรมเจาหนาทีใ่ นดาน IC
o เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ ในดาน IC
o เฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม รวบรวม ตรวจสอบ และ
วิเคราะหขอมูลการเฝาระวังฯ และแปลผลขอมูล นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ IC
o คนหาการระบาดและสอบสวนการระบาดของ NI
• ICN ควรมีอํานาจที่จะใชมาตรการควบคุมการติดเชื้อหรือดําเนินการศึกษาเมื่อรับรูวาจะมีอันตรายเกิด
ขึ้นกับผูปวยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล เชน การระบาดของเชื้อดื้อยา การปองกันการแพรกระจายของ
การติดเชื้ออุบัติใหม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• จํานวน ICN และการศึกษาอบรมของ ICN แตละคน
• จุดเนนในการทํางานของ ICN แตละป ในชวง 3 ปที่ผานมา
(3) มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC วิเคราะหทรัพยากรที่จําเปนสําหรับระบบ IC เชน PPE, alcohol handrub, antiseptic,
ระบบทําใหปราศจากเชื้อ หองแยกโรค ฯลฯ
• ICN รวมกับสมาชิกในคณะกรรมการ IC สํารวจการมีหรือการเขาถึงทรัพยากรที่จําเปนสําหรับระบบ IC
ของหนวยงานตางๆ วางแผนปรับปรุงรวมกับผูเกี่ยวของ
• ICN รวมกับคณะกรรมการ IC วางแผนการเตรียมสํารองอุปกรณและทรัพยากรที่จําเปนใหพรอม (พิจารณา
ทั้งจํานวน ขนาด) หากมีการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม
หรือในสถานการณฉุกเฉินอื่นๆ
• ควรมีการทํา Fit test/fit check ในบุคลากรที่เกี่ยวของในการสวม mask N95
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการสํารวจการมีหรือการเขาถึงทรัพยากรที่จําเปนและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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(4) ระบบสารสนเทศขององคกรสนับสนุนระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC รวมกับทีมสารสนเทศ สํารวจและวิเคราะหความตองการใชสารสนเทศของผูที่เกี่ยวของ
กับระบบ IC เชน
o ขอมูลและความรูที่ชวยใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน นโยบาย, แนวทางปฏิบัติ,
scientific evidence และ guideline ตางๆ
o การใชระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการรายงาน
o การเชื่อมโยงฐานขอมูลผูปวยเขากับฐานขอมูลทางหองปฏิบัติและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
o ขอมูลสถานการณการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เปนปจจุบัน ทั้งในภาพรวมและขอมูลของสวนยอย
ตางๆ (ซึ่งจะเอื้อตอการประมวลผลเปนตัวชี้วัดที่ผูใชตองการ)
• ICN (หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC) รวมกับทีมสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองความตองการขางตน
• ICN (หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC) รวมกับทีมสารสนเทศติดตามประเมินการตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศในระบบ IC
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชในระบบ IC
(5) บุคลากรไดรับอบรมความรูอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ นโยบายขององคกร และบทบาทของ
บุคลากรในการปองกันการติดเชื้อ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC กําหนด training need ในเรื่อง IC สําหรับบุคลากรประเภทตางๆ โดยอาศัยปญหาที่พบ
จากการปฏิบัติเปนตัวชี้นํา และการวิเคราะหในมาตรฐาน II-4.1 ก (6) และครอบคลุมสิง่ ตอไปนี้
o ความเสี่ยงตอการติดเชื้อสําคัญในจุดตางๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นและเปนจุดเนนขององคกร รวมทั้ง
ขอมูลจากการเฝาระวัง
o นโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ ขององคกร
o บทบาทของบุคลากรในการปองกันการติดเชื้อในสวนที่แตละคนตองรับผิดชอบ
• ดําเนินการฝกอบรมใหความรูตาม training need
• ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของผูรับผิดชอบงานหนวยงานกลางเปนพิเศษ
• ประเมินการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และนําปญหาที่พบมากําหนดรูปแบบการฝกอบรม
ใหม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• ความเชื่อมโยงระหวางปญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน, training need, การฝกอบรม, การประเมินผล, และ
การปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรม
(6) มีการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครัว / ชุมชน ถึงวิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและปองกันการ
แพรกระจายเชื้อในครัวเรือน / ชุมชน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเกี่ยวของ กําหนดกลุมเปาหมาย ขอมูลที่ควรรู และแนวทางการใหขอมูลแก
ครอบครัว/ชุมชน ในวิธีการลดความเสี่ยงและปองกันการแพรกระจายเชื้อในครัวเรือน/ชุมชน
o ผูปวยและครอบครัวของผูปวยที่เปนโรคติดตอซึ่งสามารถแพรกระจายสูสมาชิกในครัวเรือน หรือมี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคติดเชื้อได
o ชุมชนทั่วไป
• ผูเกี่ยวของใหขอมูลตามแนวทางที่กําหนดไว
• ประเมินประสิทธิผลของการใหขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการใหขอมูล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• กลุมเปาหมายสําคัญและแนวทางการใหขอมูลไดมีการปรับปรุง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

60

SPA II - 4.2 การปองกันการติดเชือ้ (IC.2)
องคกรสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล.

ก. การปองกันการติดเชื้อ
(1) มีการระบุความเสี่ยงจากการติดเชื้อในหัตถการและกระบวนการตางๆ และมีการดําเนินการตามกลยุทธเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อดังตอไปนี้:
-การใช standard precautions และ isolation precautions
-การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และการทําใหปราศจากเชื้อ
-การจัดการ (สัมผัส จัดเก็บ กําจัด) กับสิ่งที่ปนเปอนเชื้อโรค
-การสงเสริมการลางมือและสุขอนามัยของบุคคล
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเกี่ยวของทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่สําคัญวาเปนไปตาม
scientific evidence ที่ทันสมัย (ใช gap analysis ชวยตรวจสอบ) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาวเพียงพอ (ใชแนวคิด human factors engineering) และโครงสรางทางกายภาพเอื้อตอ
การปองกันการติดเชื้อ
• ICN รวมกับผูเกี่ยวของวิเคราะหความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อในการทําหัตถการและขั้นตอนหรือกระบวนการ
ทํางานตางๆ และสรางความตื่นตัวหรือจัดใหมีขอความเตือนใจ (reminder) ที่จําเปนในจุดที่จะเกิดความ
เสี่ยง
• ใช FMEA วิเคราะหโอกาสและลักษณะที่จะไมมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว ดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามความเหมาะสม (เชน การทําความสะอาดเครื่องมือที่มี lumen)
• ใชการรณรงคอยางสม่ําเสมอสําหรับมาตรการบางอยาง เชน การสงเสริมการลางมือ
• ติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการที่สําคัญเปนระยะ ทั้งดวยการทํา focus group / สัมภาษณ
ผูปฏิบัติงาน และ การสังเกตการทํางาน
o Standard precaution : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม ปฏิบัติครบถวนเพียงใด
o Transmission-based (Isolation) precaution : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม การจัด
สถานที่เหมาะสมหรือไม ผูปฏิบัติเขาใจหรือไม ปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด
o การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ การทําใหปราศจากเชื้อ : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
หรือไม ผูปฏิบัติเขาใจหรือไม ปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด
o การสงเสริมการลางมือและอนามัยสวนบุคคล : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม ปฏิบัติได
ครบถวนเพียงใด
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• ผลการติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการที่สําคัญและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) มีการควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม
-การจัดโครงสราง การระบายอากาศ และบํารุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อปองกันการแพรกระจายสิ่งปนเปอนและ
เชื้อโรค
-การจัดใหมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ การทําความสะอาด และการแยกบริเวณใชงานที่
สะอาดจากบริเวณปนเปอน
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC รวมกับผูเกี่ยวของ ดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
o ประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อเนื่องจากโครงสรางและสิ่งแวดลอมในจุดตางๆ และดําเนินการ
ปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแยกบริเวณใชงานที่สะอาดจากบริเวณปนเปอน
o จัดใหมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ (เชน อางลางมือ, alcohol handrub, ผา
เช็ดมือ) การทําความสะอาดอาคารสถานที่
o กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารสถานที่ (รวมทั้งเตียงผูปวย) เพื่อปองกัน
การแพรกระจายสิ่งปนเปอนและเชื้อโรค และนําสูการปฏิบัติ
o ตรวจสอบโอกาสที่จะมีการแพรกระจายเชื้อในระบบระบายอากาศ และดําเนินการปรับปรุง เชน
 การควบคุมฝุน ละอองในอากาศ (โดยเฉพาะระหวางการกอสราง)
 การติดตามประสิทธิผลของการกรองอากาศ
 การปองกันการปนเปอนทางอากาศ (airborne contamination) ในหองผาตัดเมื่อมีการ
ผาตัดผูปวยติดเชื้อวัณโรค
 การติดตามความดันอากาศในหองที่ใช negative airflow หรือ positive airflow
o ตรวจสอบ endotoxin ในน้ําที่ใชสําหรับ hemodialysis ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต
o การจัดการขยะ (การแยกทิ้งขยะ การจัดการกับขยะมีคม)
o การควบคุมแมลงและสัตว
• ICN ดําเนินการเฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เชน น้ําดื่มน้ําใช, น้ํายาฆาเชื้อ, cooling
tower ฯลฯ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมิน/ตรวจสอบ และการปรับปรุงที่ไดดําเนินการไปแลว
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(3) มีการระบุพื้นที่ทํางานที่ตองใสใจในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ตอไปนี้: หองผาตัด, หองคลอด, หอผูปวยวิกฤติ, หนวยซักฟอก, หนวยจาย
กลาง, โรงครัว, หนวยกายภาพบําบัด, หองเก็บศพ
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN รวมกับหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
ในหนวยงานตางๆ และจัดทํา check list เพื่อใชในการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงโครงสรางในสวนที่จําเปน
• ตัวอยาง check list เพื่อใชในการตรวจสอบ
o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยซักฟอก










การบรรจุถุงผาเปอนที่จุดใชงาน
การขนสงผาเปอนโดยพาหนะที่เหมาะสม
การทําความสะอาดพาหนะใสผา อยางสม่าํ เสมอ
การแบงโซน
การดูแลบริเวณที่รับผาเปอนเพื่อปองกันการปนเปอนไปยังบริเวณที่สะอาด
การแยกผาเปอนและผาสะอาด
การรักษาความสะอาด ปองกันฝุนและสิ่งสกปรกระหวางการเคลื่อนยายและรับสงผาสะอาด
การปองกันบุคลากรที่ตองสัมผัสผาเปอน
การลางมือหลังจากสัมผัสกับผาเปอน

o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยจายกลาง











การมีสถานทีแ่ ยกเฉพาะ
การมีพื้นที่ทํางานเพียงพอและออกแบบพื้นที่ทํางานเหมาะสม
การจราจรแบบเดินทางเดียว
การจํากัดบุคคลที่จะเขามาในหนวยงาน
การไหลเวียนของอากาศจากบริเวณสะอาดไปสูบริเวณที่ปนเปอน
การลางมือ
การดําเนินการทําลายเชือ้ และทําใหปราศจากเชือ้ ตามมาตรฐาน
การติดตามประสิทธิภาพของการเตรียมอุปกรณและการทําใหปราศจากเชือ้
การขนสงของสะอาด
การมีบคุ ลากรทีเ่ พียงพอและไดรบั การฝกอบรมอยางเหมาะสม

o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงครัว (สามารถใชแบบประเมินงานสุขาภิบาลอาหารของกรม
อนามัย)
 การใหความรูแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหารและสุขอนามัยสวนบุคคล
 การใชอปุ กรณปองกัน
 การจับตองอาหารที่ยังไมไดปรุง
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การปรุงอาหาร
การทําความสะอาดบริเวณทีเ่ ตรียมอาหาร
การเก็บอาหาร
การควบคุมอุณหภูมิที่ใชปรุงอาหารและเก็บอาหาร
การลดการปนเปอ น,อุณหภูมิที่ใชทําความสะอาดภาชนะ
การทําความสะอาดเครื่องทําน้ําแข็ง
การลางมือ
การจัดการกับเศษอาหาร
การกําจัดแมลง
สุขอนามัยของเจาหนาที่
การสอบสวนโรคเมือ่ มีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร

o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยกายภาพบําบัด

 การทําความสะอาดและทําลายเชือ้ อุปกรณธาราบําบัด
 การลางมือ
 การทําความสะอาดอุปกรณออกกําลังกาย
o หองเก็บศพ
 ระบบระบายอากาศ
 การใช PPE ที่เหมาะสม

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยงานตางๆ
(4) มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร เชน การติดเชื้อแผลผาตัด การติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อในกระแส
เลือด.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC รวมกันทบทวนการติดเชื้อที่สําคัญขององคกร ตาม II-4.1 ก (2)
• มอบหมายใหมีทีมรับผิดชอบในการทํา clinical CQI เพื่อลดอัตราการติดเชื้อดังกลาว (อาจใช model ตั้ง
เปา-เฝาดู-ปรับเปลี่ยน) ควรรวมพลังในการพัฒนาเขาดวยกันแทนที่จะตางคนตางทําในแตละหอผูปวยเพื่อ
ลดความซ้ําซอน
• ดําเนินการปรับเปลี่ยนโดยใชแนวคิดและเครื่องมือคุณภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง evidencebased practice (ดวยการทํา gap analysis), การทํา RCA จากอุบัติการณที่พบ, การเรียนรู good practice
จากที่อื่น, การใช human factors engineering เนนการทดลองหลายๆ เรื่อง และทําหลายๆ รอบ
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• ในการใช evidence หากมี guideline อยูแลว ควรนํามาใชทั้ง bundle คือพัฒนาทุกองคประกอบที่มี
ความสําคัญ (ดูตัวอยางใน HA Patient Safety Goals: SIMPLE) มิใชเลือกมาทําเพียงบางประเด็น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การปรับเปลี่ยนตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อลดอัตราการติดเชื้อที่สําคัญ และผลลัพธที่เกิดขึ้น (ควรนําเสนอดวย
control chart)
(5) มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อซึ่งติดตอไดทางโลหิตและผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ํา การจัดการ
กับการติดเชื้อที่ดื้อยาและการติดเชื้อที่อุบัติขึ้นใหม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเกี่ยวของ ระบุกลุมผูปวยติดเชื้อที่ตองดูแลดวยความระมัดระวังสูงเปนพิเศษ ที่
โรงพยาบาลมีโอกาสรับไว
o ผูปวยที่ติดเชื้อซึ่งติดตอไดทางโลหิต เชน HIV, hepatitis B & C
o ผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ํา เชน HIV, ผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัด, ผูปวยโรคเลือด
o ผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยา เชน MRSA, VRE
o ผูปวยที่ติดเชื้อที่อุบัติขึ้นใหม เชน Bird Flu, SARS
• จัดทําแนวทางปฏิบัติและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการดูแลผูปวยกลุมนี้อยางเหมาะสม และเพื่อ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค
• สรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของและซอมปฏิบัติเปนระยะ
• ทบทวนปญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้น รวมกับการทํา FMEA เพื่อวิเคราะหโอกาสและลักษณะที่แนวทาง
ดังกลาวจะไมไดรับการปฏิบัติ หรือปฏิบัติแลวไมไดผล และดําเนินการปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ปญหาอุปสรรคที่พบในการดูแลผูปวย การซอมปฏิบัติ การทํา FMEA และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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SPA II - 4.3 การเฝาระวัง ติดตามกํากับ และควบคุมการระบาด (IC.3)
องคกรใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาระวังและติดตามกํากับ เพื่อคนหาและควบคุมการติดเชื้อ และ
จัดการกับสถานการณทม่ี กี ารระบาดของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล.

ก. การเฝาระวังและติดตามกํากับ
(1) มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับองคกรอยางตอเนื่อง. องคกรติดตามความเสี่ยง อัตรา
และแนวโนมของการติดเชื้อในเชิงรุก.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC ทบทวนวิธีการเฝาระวังการติดเชื้อที่เหมาะสมกับโรงพยาบาล เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได
และไมเปนภาระในการเก็บขอมูลมากเกินไป
• ขอแนะนําจาก พรพ.
o ใชการเฝาระวังแบบจําเพาะเจาะจง (priority directed, targeted surveillance) คือเฝาระวังการติด
เชื้อในตําแหนงที่เปนปญหา และการติดเชื้อที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยาในทุกหนวยงานที่มี
โอกาสรับผูปวยดังกลาว
o ไมตองรายงานอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยรวมทุกตําแหนงที่ไดจากการเฝาระวังให พรพ.
ทราบ (ยกเวนเปนอัตราที่ไดจากการทํา prevalence survey ใน รพ.ขนาดใหญ)
o ใชเกณฑการวินิจฉัยการติดเชื้อที่เปนมาตรฐานซึ่งอางอิงจาก CDC หรือชมรมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
o ผูเกี่ยวของมีโอกาสใชเกณฑวินิจฉัยการติดเชื้อไดสะดวก ใชเครื่องมือที่งายตอการนําเกณฑการ
วินิจฉัยการติดเชื้อไปสูการปฏิบัติ และเปดโอกาสใหผูดูแลทุกวิชาชีพรวมกันประเมินผูปวยเพื่อให
ไดขอมูลที่สมบูรณที่สุดที่จะเปนประโยชนตอการวินิจฉัยการติดเชื้อ
o การเฝาระวัง SSI ควรเฝาระวังตามประเภทของการผาตัดที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง ควบคูไป
กับการรายงานการติดเชื้อเปนรายกรณีสําหรับการผาตัดที่ไมไดมีการเฝาระวัง
o ประสานงานกับ OPD ที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากผูปวยกลับบาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง OPD สูตินรีเวชและศัลยกรรม อาจใช IT เขามาชวยในการรายงานและ
เชื่อมโยงขอมูล หากสามารถประสานตอไดถึงสถานพยาบาลใกลบานไดจะยิ่งเปนการดี
o กําหนดเกณฑคัดกรองเพื่อใหหนวยเวชระเบียนเลือกเวชระเบียนที่มีโอกาสพบการติดเชื้อให ICN
ทบทวนเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ทั้งที่อยูในเปาหมายการเฝาระวังและไมอยูใน
เปาหมาย)
o นําเวชระเบียนที่สงสัยวาอาจจะมีการติดเชื้อแตไมสามารถวินิจฉัยวาติดเชื้อไดตามเกณฑ มา
ทบทวนโดยใชมุมมองของการเกิด adverse event หากพบวามี adverse event ใหถือวาผูปวย
กลุมนี้เปนกลุมที่อาจจะกอใหเกิด under report ในอัตราการติดเชื้อของ รพ.
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• สําหรับ รพ.ชุมชนที่มีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่ํา อาจจะเนนความสําคัญไปที่การเฝาระวังในดาน
กระบวนการ
• ICN วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังเพื่อดูแนวโนมของอัตราการติดเชื้อที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลและจําแนกตามระบาดวิทยา (หนวยงาน, เวลา, บุคคล-กรณี SSI)
• ทํา point prevalence survey ปละครั้งใน รพ.ขนาดใหญ
• เผยแพรผลการวิเคราะหใหผูเกี่ยวของทราบโดยทันที (หนวยดูแลผูปวยควรรับทราบอัตราการติดเชื้อใน
หนวยงานของตนเทียบกับหนวยงานอื่นและของ รพ.ภายใน 1 เดือน)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• แนวทางการเฝาระวังการติดเชื้อของโรงพยาบาล มาตรการตางๆ ที่จะรับทราบโอกาสเกิด under report
• อัตราการติดเชื้อในตําแหนงที่มีการเฝาระวัง และโอกาสเกิด under report
• ตัวอยางรายงานที่สงใหผูเกี่ยวของและการตอบสนองที่เกิดขึ้น
(2) มีการติดตามเฝาดูการเกิดปญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรง ในการดูแลผูปวยซึ่งไมไดมีระบบการเฝา
ระวังไปขางหนาในขอ (1).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ IC กําหนดแนวทางการรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงหรือมีความสําคัญ แต
ไมไดอยูในเปาหมายการเฝาระวังในขอ (1) เพื่อใหมั่นใจวามีการรับรูการติดเชื้ออยางรวดเร็วและครบถวน
• ICN รวบรวมขอมูลและรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ โดยใชสถิติจํานวนผูปวยเปนหลัก หากสามารถ
คํานวณอัตราไดไมยากและไดอัตราที่มีความหมาย ก็อาจจะนําเสนอขอมูลอัตราการติดเชื้อในตําแหนงนั้น
รวมดวยเมื่อครบรอบป
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ขอมูลการติดเชื้อในตําแหนงที่ไมไดเปนเปาหมายของการเฝาระวังในขอ (1) และการตอบสนองที่เกิดขึ้น
(3) มีการติดตามการใชยาตานจุลชีพ และความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ (ถาเปนไปได) และสื่อสารใหบุคคลและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• หองปฏิบัติการทางการแพทยวิเคราะหความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ ทั้งของปที่ผานมาและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหแพทยใชประกอบการตัดสินใจในการสั่งใชยาตานจุลชีพ หากสามารถแยกแยะเชื้อที่
เกิดจากชุมชนและเชื้อที่เกิดจากการติดตอในโรงพยาบาลไดก็ยิ่งดี
• คณะกรรมการ IC รวมกับหนวยเภสัชกรรมและผูเกี่ยวของ ติดตามการใชยาตานจุลชีพภายในโรงพยาบาล
แนวโนมการเพิ่มของการใชยาแตละตัว เทียบกับความไวของเชื้อตอยาดังกลาว และการคาดการณปญหา
เชื้อดื้อยาที่จะเกิดขึ้น
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

67

• สื่อสารแนวโนมการใชยาตานจุลชีพและการคาดการณปญหาใหองคกรแพทย คณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัด เพื่อรวมกันกําหนดมาตรการสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม และอาจรวมไปถึงการทํา Drug
Use Evaluation
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• แนวโนมการใชยาตานจุลชีพที่สําคัญ แนวโนมการดื้อยา และการตอบสนองที่เกิดขึ้น
(4) มีการนําสารสนเทศจากการติดตามเฝาระวังมาใชในการวางแผน คนหาการระบาด ใหความรู ประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งตอบสนองตอปญหาของผูปวยเฉพาะราย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN ประเมินกระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลแตละราย ให
ขอเสนอแนะตอผูเกี่ยวของ และรวบรวมเพื่อทําแผนปรับปรุงในภาพรวม
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันศึกษาขอมูลที่วิเคราะหไดจากการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ
o ใชประโยชนโดยคณะกรรมการ IC เชน การวางแผน การคนหาการระบาด การใหความรู การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ IC
o เผยแพรใหผูเกี่ยวของใชประโยชนในการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปความรูเกี่ยวกับสถานการณการติดเชื้อที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล และการปรับปรุงระบบงานที่เกิดขึ้น
(5) องคกรทํางานรวมกับสวนราชการ องคกรอื่น และชุมชน เพื่อคนหาและตอบสนองตอการอุบัติของเชื้อโรคใหม
และเชื้อโรคที่ดื้อยา.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันกําหนดปญหาการอุบัติของเชื้อโรคใหมและเชื้อโรคดื้อยาที่โรงพยาบาล
ตองเผชิญ พรอมทั้งวิเคราะหสวนราชการ องคกร และชุมชนที่โรงพยาบาลควรไปสรางความรวมมือในการ
ทํางาน เชน
o ความรวมมือกับสถานีอนามัยและรานขายยาชุมชนในการลดจายยาตานจุลชีพใหแกประชาชนโดย
ไมมีขอบงชี้ โดยเฉพาะในกรณีการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน บาดแผลจากของมีคม ทองรวง
o ความรวมมือกับภาคการเกษตรและปศุสัตวในการปองกันและควบคุมการระบาดของไขหวัดนก
• ทบทวนบทเรียนและผลลัพธของความรวมมือเพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความรวมมือที่เกิดขึ้น และขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพของความรวมมือ
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ข. การควบคุมการระบาด
(1) มีการบงชี้การเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อดวยการวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง, รับทราบ
ขอมูลจากบุคลากรทางคลินิกอยางสม่ําเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อตรวจหาการ
เพิ่มขึ้นผิดปกติของเชื้อบางชนิดอยางสม่ําเสมอ (ถาเปนไปได).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหการระบาดของการติดเชื้อที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน รพ. เชน การติด
เชื้อ MRSA, การติดเชื้อใน NICU
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันทบทวนบทเรียนในการตรวจพบการระบาดของการติดเชื้อวาสามารถทํา
ไดรวดเร็วทันการณเพียงใด มีโอกาสจะปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางไร
• ในกรณีที่ รพ.ไมเคยมีประสบการณการระบาดของการติดเชื้อ ใหรวมกันวางแผนวาจุดที่มีสัญญาณเตือนวา
มีการระบาดอยูที่ใดบาง รวมกันซักซอมความเขาใจและจัดใหมีชองทางการสื่อสาร/รายงานที่มีประสิทธิภาพ
o การวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง
o การรับทราบขอมูลจากแพทย พยาบาล และผูเกี่ยวของอื่นๆ
o การทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยา
• กําหนดแนวทางการสอบสวนทางระบาดวิทยาเพื่อวินิจฉัยวามีการระบาดเกิดขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การบงชี้การเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อในรอบ 3 ปที่ผานมา
(2) เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ทีมผูรับผิดชอบในการควบคุมการติดเชื้อมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและใช
มาตรการควบคุมที่เหมาะสม อยางรอบดานและทันกาล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ICN, คณะกรรมการ IC และผูเกี่ยวของ รวมกันจัดทําแนวทางควบคุมเมื่อเกิดการระบาดของการติดเชื้อ
จัดทําแผนเตรียมความพรอมรับการระบาด โดยระบุทรัพยากรที่ตองการ การสืบคนและมาตรการควบคุมที่
จําเปนในสถานการณตางๆ รวมทั้งผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการดังกลาว
• ซักซอมความเขาใจกับผูเกี่ยวของเปนระยะ
• ดําเนินการตามแผน จัดทํารายงาน และเฝาระวังตอเนื่องจนกวาจะแนใจวาไมมีปญหา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สถานการณที่ รพ.มีโอกาสประสบ และแผนรองรับสถานการณดังกลาว
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SPA II-5 ระบบเวชระเบียน
SPA II - 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1)
องคกรจัดใหมีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย.

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
(1) มีการกําหนดเปาหมายของการบันทึกเวชระเบียนรวมกันโดยทุกวิชาชีพที่เกี่ยวของ. เปาหมายครอบคลุมการ
สื่อสาร ความตอเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• เชิญทุกวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการบันทึกเวชระเบียนมารวมกันกําหนดเปาหมาย (เชน แพทย ทันตแพทย
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักโภชนาการ ฯลฯ)
• เปาหมายพื้นฐานที่จําเปนของระบบเวชระเบียนไดแก การสื่อสารระหวางวิชาชีพ ความตอเนื่องในการดูแล
รักษา การประเมินคุณภาพ
• เปาหมายที่ทีมอาจจะกําหนดเพิ่มเติม เชน การเปนหลักฐานทางกฎหมาย การเรียนรู การวิจัย
• แตละวิชาชีพใชเปาหมายในการประเมินหาสวนขาดของการบันทึกเวชระเบียนที่เปนอยู และวางแผน
ปรับปรุงทั้งในสวนของแตละวิชาชีพ และในสวนของภาพรวม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• วิชาชีพและวันที่มารวมกันกําหนดเปาหมาย
• เปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
• สวนขาดที่ประเมินได
(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเปนผลจากการประเมินความตองการของผูใหบริการ ผูบริหาร รวมทั้งบุคคลและ
หนวยงานภายนอก.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• วิเคราะหผูใชเวชระเบียนทั้งภายในและภายนอก
• ประเมินความตองการของผูใชทั้งหมด (รวมทั้งแผนการปรับปรุงที่แตละวิชาชีพจัดทําขึ้นในขอ (1)
• ปรับปรุงและ redesign แบบบันทึกตางๆ ลดความซ้ําซอนของการบันทึก ตัดการบันทึกที่ไมจําเปนออก ใช
ความคิดใหมๆ ในการออกแบบบันทึก รักษาสมดุลระหวางการใช check list กับการบันทึกแบบอิสระ
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความตองการของผูใชเวชระเบียน
• การปรับปรุงและ redesign ที่เกิดขึ้น
• การประเมินวาระบบที่ปรับปรุงแลวตอบสนองตอความตองการของผูใชเพียงใด
(3) องคกรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยที่เหมาะสม ในดานการบันทึก การแกไข การรับ
คําสั่ง การใชรหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเขาถึง และการทําลาย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ (คูมือ) เกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยในประเด็นตอไปนี้
o การกําหนดผูมีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน
o การใชสัญญลักษณและคํายอที่เปนมาตรฐาน
o การบันทึกขอมูลที่มีความสําคัญและแบบฟอรมมาตรฐาน
o การระบุชื่อผูบันทึก วันที่และเวลาที่บันทึก
o การบันทึกขอมูลแตละประเภทในเวลาที่กําหนดไว
o การแกไขบันทึกเวชระเบียน
o การจัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย และการคนหาเวชระเบียน
o การเขาถึงเวชระเบียนตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการใชเพื่องานวิจัย
o การเก็บรักษาและการทําลายเวชระเบียน
o การรับคําสั่ง การบันทึก และการรับรองคําสั่งการรักษาดวยวาจา
o การใชรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการที่เปนมาตรฐาน
• สํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดวยวิธีการตางๆ เชน การสนทนากลุม การสุมตรวจเวช
ระเบียน
• นําปญหาที่พบมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กําหนดไว
• ประเมินซ้ําเปนระยะ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ปญหาที่พบจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงที่ไดดําเนินการ และผล
การประเมินรอบสุดทาย
(4) ขอมูลในบันทึกเวชระเบียนไดรับการบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีเพื่อนําไปประมวลผลเปนสารสนเทศการดูแล
ผูปวยที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
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• สัมภาษณหรือสนทนากลุมกับผูมีหนาที่บันทึกรหัสเพื่อประเมินปญหาการปฏิบัติ
• ประสานกับ CLT/PCT ตางๆ เพื่อขอทราบความตองการสารสนเทศที่จะใชในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูปวย
• ประมวลผลสารสนเทศที่ CLT/PCT ตองการ และสื่อสารใหผูเกี่ยวของทราบ
• ติดตามการใชประโยชนจากสารสนเทศที่ประมวลผลให และปญหาที่ผูใชแจงใหทราบ
• นําปญหามาปรับปรุงการบันทึกรหัสและการประมวลผล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ปญหาการบันทึกรหัส การประมวลผลสารสนเทศ และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
• การใชประโยชนจากสารสนเทศที่ประมวลผลให CLT/PCT
(5) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบตอบสนอง
ความตองการขององคกรและผูป ว ย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน อยางนอยในประเด็นตอไปนี้
o ความเหมาะสมของแบบบันทึกตางๆ เทียบกับเปาหมายและความตองการของผูใช
o การตอบสนองความตองการของผูใ ชในแงของเนือ้ หา ความรวดเร็ว
o การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่วางไว
o ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและคนหาเวชระเบียน
o ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน
o คุณภาพในการใหรหัส
o การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียนและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(1) เวชระเบียนไดรับการปองกันการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแกไขดัดแปลง เขาถึง หรือใชโดย
ผูไมมีอํานาจหนาที่.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• สํารวจสถานที่เก็บเวชระเบียนวามีโอกาสที่จะสูญหาย เกิดความเสียหายทางกายภาพ หรือเขาถึงโดยผูไมมี
อํานาจหนาที่ไดหรือไม และดําเนินการปรับปรุง
• วิเคราะหทางเดินของเวชระเบียนวามีโอกาสสูญหายในขั้นตอนใดบาง และดําเนินการปรับปรุง
• วิเคราะหระบบคอมพิวเตอรที่ใชอยูวามีโอกาสที่ขอมูลในเวชระเบียนจะสูญหาย เขาถึง/ใช/ถูกแกไขดัดแปลง
โดยผูไมมีอํานาจหนาที่หรือไม อยางไร และดําเนินการปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความเสี่ยงที่สํารวจและวิเคราะหได และการดําเนินการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) องคกรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศของผูปวยในเวช
ระเบียน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ (คูมือ) เกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลในเวชระเบียนผูปวยใน
ประเด็นตอไปนี้
o การกําหนดผูมีสิทธิเขาถึงขอมูล
o ขอมูลที่ผูเกี่ยวของแตละระดับสามารถเขาถึงได
o มาตรการในการรักษาความลับของขอมูลผูปวยที่เก็บไวดวยคอมพิวเตอร
o การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลผูปวย
o หนาที่ในการรักษาความลับของผูที่เขาถึงขอมูล
o วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด
o ลักษณะขอมูลบางอยางที่ควรมีมาตรการพิเศษ เชน เวชระเบียนของผูปวยที่ถูกขมขืนหรือทําแทง,
ผลการตรวจ HIV ที่เปนผลบวก
• สํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดวยวิธีการตางๆ เชน การสนทนากลุม การสุมตรวจเวช
ระเบียน
• นําปญหาที่พบมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กําหนดไว
• ประเมินซ้ําเปนระยะ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• ปญหาที่พบจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงที่ไดดําเนินการ และผล
การประเมินรอบสุดทาย
(3) องคกรใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ วิธีการจัดการเมื่อมีการ
ขอใหเปดเผยขอมูลซึ่งเปนการละเมิดการรักษาความลับ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• นําขอมูลจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับผูเกี่ยวของ
รวมกันคนหาวิธีการที่รัดกุมยิ่งขึ้น
• การปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการรักษาความลับของผูปวยดวยวิธีการที่สรางสรรค
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• วิธีการปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการรักษาความลับ
(4) องคกรมีกระบวนการใหผูปวยสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได โดยมีเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายรวมอยูดวย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการใหผูปวยเขาถึงขอมูลในเวชระเบียนของตน
• กําหนดผูมีหนาที่ใหคําอธิบายขอมูลในเวชระเบียนผูปวย และฝกอบรมใหมีทักษะในการแปลความหมาย
ขอมูลในเวชระเบียน
• เมื่อผูปวยหรือญาติมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษา ใหสงเสริมใหผูปวยไดรับรูขอมูลในเวชระเบียนของตน
ใหเร็วที่สุดโดยมีผูที่ไดรับมอบหมายรวมใหคําอธิบาย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ประเมินผลดวยวิธีเชิงคุณภาพ (จุดแข็ง จุดออน เรื่องเลา) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้
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SPA II - 5.2 เวชระเบียนผูปวย (MRS.2)
ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การเรียนรู การวิจัย การ
ประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย.
(1) บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรับ:
-การระบุตัวผูปวย
-มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
-ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
-ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา
-เอื้อตอความตอเนื่องในการดูแล
-ใหรหัสไดอยางถูกตอง
-การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย
-การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย
(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ ความถูกตอง และการบันทึกในเวลาที่กําหนด.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• สงเสริมใหมีการทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนในงานประจํา เชน การทบทวนขางเตียง
ผูปวย (R ใน C3THER) การทบทวนโดยหัวหนาเวร และปรับปรุงบันทึกใหสมบูรณที่หนางานทันที
• จัดใหมีการทบทวนเวชระเบียนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อประเมินความเพียงพอของขอมูลและโอกาส
พัฒนาในแตละประเด็นตอไปนี้ (ใชการประเมินเชิงคุณภาพ)
o การระบุตัวผูปวย มีอยูครบถวนในเอกสารทุกหนาหรือไม มีที่อยูที่สามารถใชติดตามผูปวยและ
ญาติไดหรือไม
o มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคมีความเหมาะสมหรือไม มีขอมูล (ประวัติ การ
ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ) สนับสนุนการวินิจฉัยโรคหรือไม มีการใช guideline
หรือ scientific evidence ในการประเมินผูปวยหรือไม
o ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา ขอมูลมีเพียงพอที่จะประเมินไดวามีการตอบสนอง
ปญหาของผูปวยครบถวนเปนองครวมหรือไม มีการตอบสนองตอภาวะวิกฤตเหมาะสมหรือไม มี
การใช guideline หรือ scientific evidence ในการวางแผนการดูแลรักษาหรือไม
o ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา ขอมูลมีเพียงพอที่จะทําใหทราบความ
เปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษาไดหรือไม
o เอื้อตอความตอเนื่องในการดูแล ขอมูลทําใหผูอานสามารถทําความเขาใจปญหาของผูปวยได
อยางครบถวนในเวลารวดเร็วหรือไม
o ใหรหัสไดอยางถูกตอง ใหผูทําหนาที่บันทึกรหัสบอกเลาวามีปญหาในการใหรหัสหรือไม อยางไร
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o การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย ตั้งสมมติฐานวาผูปวยรายนี้มีการรองเรียนเกิดขึ้น ตรงจุดไหน
คือจุดที่อาจจะถูกฟองรองได ขอมูลที่มีอยูเพียงพอหรือไมที่จะแสดงใหเห็นคุณภาพของการดูแลใน
ชวงเวลานั้น
o การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย ประเด็นคุณภาพ ความเสี่ยง ความคลาดเคลื่อน เหตุการณที่
ไมพึงประสงคในผูปวยรายนี้คืออะไร ขอมูลที่มีอยูเพียงพอหรือไมที่จะแสดงใหเห็นวาผูดูแลไดให
การดูแลดวยความระมัดระวัง มีมาตรฐานวิชาชีพ
• นําขอมูลที่ไดจากการทบทวนรวมกันไปแลกเปลี่ยนในกลุมผูเกี่ยวของ รวมกันกําหนดลําดับความสําคัญที่
ควรไดรับการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงและประเมินผล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• โอกาสพัฒนาที่ไดจากการทบทวน การปรับปรุงที่เกิดขึ้น ผลลัพธหลังจากการปรับปรุง
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SPA II-6 ระบบการจัดการดานยา
SPA II - 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา (MMS.1)
องคกรสรางความมั่นใจในระบบการจัดการดานยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และไดผล พรอมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย.
ก. การวางแผนและการจัดการ
(1) มีคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลที่มาจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหนาที่กําหนดทิศทางและสงเสริมใหเกิดระบบการ
จัดการดานยาที่มีประสิทธิภาพ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่กําหนดทิศทางและสงเสริมให
เกิดระบบการจัดการดานยาที่มีประสิทธิภาพ
o ลักษณะของคณะกรรมการควรสอดคลองกับบริบทขององคกร เชน
 ใน รพ.ขนาดเล็กอาจจะควบกับคณะกรรมการอื่น
 ใน รพ.ขนาดใหญอาจตั้งเปนคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) หรืออาจ
แยกเปนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เชน คณะกรรมการความปลอดภัยทางยา
คณะอนุกรรมการตามประเภทกลุมยา
 ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการประสานงานระหวางคณะกรรมการ อนุกรรมการและทีม
พัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวของอื่นๆ
o คณะกรรมการฯ ควรประกอบดวยบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ เชน
 ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายเปนประธาน
 เภสัชกร 1-2 คน ทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ และ/หรือผูชวยเลขานุการ
 แพทยผูแทนจากสาขาหลัก และทันตแพทย ตามความเหมาะสม
 หัวหนาฝาย/กลุมงานการพยาบาล
 บุคลากรสายสนับสนุนทางการแพทยที่เหมาะสมเชน เทคนิคการแพทย
o คณะกรรมการฯ ควรมีหนาที่กําหนดทิศทางในดาน
 การวางแผน การคัดเลือก การจัดหา การเก็บสํารองยา เพื่อใหไดยาที่มีคุณภาพสูง ให
เพียงพอและพรอมใช
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 การสั่งใชยา การเตรียม จัดจาย และใหยา เพื่อการใชยาที่ปลอดภัย ถูกตอง เหมาะสม
และไดผล
o คณะกรรมการฯ ควรกําหนดแนวทางการประเมินผล และสนับสนุนใหมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการรายงานตามวงรอบเวลาที่กําหนด
• คณะกรรมการฯ ประเมินบทบาทหนาที่ของตน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน การใชเวลา การตัดสินใจ และ
ดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินการทําบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจํากัดใหมีรายการยาเทาที่จําเปน มีการทบทวนบัญชียาอยางนอยปละครั้ง
มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหมที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในการขอใชยาที่อยูนอกบัญชียาเมื่อจําเปน
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการ PTC ทบทวนระบบการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
o เปาหมายเพื่อใหมียาเพียงพอสําหรับการดูแลผูปวยที่ใหบริการ และมีรายการยาเทาที่จําเปน
o กระบวนการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาล
 ขอมูลที่ตองนําเสนอ ซึ่งควรมีขอมูลทั่วไปของยาที่นําเสนอ ขอบงใช ประสิทธิผล อันตร
กิริยาของยา ขอมูลความปลอดภัย
 เกณฑการคัดเลือกควรพิจารณาความปลอดภัย และความคุมคาเปนอยางนอย
o มาตรการเพื่อความปลอดภัยและคุมคา
 มาตรการสําหรับยาใหมที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูงหรือเปน high alert drug
เชน แบบฟอรมสั่งยามาตรฐาน แนวทางการสั่งใชยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนใจ
ขอจํากัดในการใช การบริหารยา การเก็บรักษายา การติดตามอุบัติการณไมพึง
ประสงคการใหขอมูลตอผูปวย
 มาตรการสําหรับการขอใชยานอกบัญชี เชน การขออนุญาต การจัดหา การเบิกจาย
การติดตามผล โดยพิจารณาความจําเปนและความเสี่ยง
 การทบทวนเมื่อมีรายงานอุบัติการณรุนแรงจากการใชยาในบัญชียาโรงพยาบาล (ทั้ง
ภายในองคกรและจากวารสารที่นาเชื่อถือ) ที่ทันตอเหตุการณ
 ยาที่มีการใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย อาจพิจารณารับเขาเปนยาในโรงพยาบาล แตยัง
ไมตองดําเนินการจัดซื้อมาสํารอง ซึ่งจะดําเนินการเมื่อเกิดความตองการเปนครั้งคราว
• คณะกรรมการ PTC กําหนดระบบและรอบเวลาในการทบทวนบัญชียาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง (อยาง
นอยปละครั้ง) และดําเนินการตามที่กําหนดไว
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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• คณะกรรมการ PTC สงเสริมใหบุคลากรสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบัญชียาโรงพยาบาลที่เปน
ปจจุบัน (เชน การจัดทําบัญชียา on-line, การระบุขอบงใชที่สําคัญและใชบอย ฯลฯ)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชียา รายการยาประเภทตางๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล
(3) การจัดหายาเปนไปตามบัญชียาที่ผานการรับรอง. มีกระบวนการในการจัดการกับปญหายาขาดแคลนและยาที่
จําเปนเรงดวน
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• สรางหลักประกันเรื่องความพรอมใช
o คณะกรรมการ PTC รวมกับทีมดูแลผูปวยแตละสาขาจําแนกยาในบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อชวย
พิจารณาลําดับความสําคัญในการจัดหา เชน แบงเปนยาที่จําเปนตอการชวยชีวิต (vital drug)
ยาที่จําเปนในการรักษาโรคที่สําคัญ (essential drug) และยาทั่วไปที่ใชในการบําบัดหรือ
บรรเทา
o จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงความสําคัญของยาแตละประเภท โดยเฉพาะยาที่จําเปนตอการ
ชวยชีวิต วัคซีน หรือยาจําเปนที่สงผลกระทบตอผูปวยปริมาณมากหากเกิดการขาดคลัง
• การจัดการกับปญหายาขาดแคลน
o ผูรับผิดชอบในการจัดหายา มีระบบในการสื่อสารใหผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับรายการยาที่ขาด
ชั่วคราว หรือรายการยาที่ไมมีการผลิตอีก และขอแนะนําวาควรดําเนินการอยางไร
o ฝายเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ จัดทําแนวทางการใชหรือจาย
ยาทดแทนยาในบัญชีที่ไมสามารถดําเนินการจัดหาไดทัน
• คณะกรรมการ PTC รวมกับฝายเภสัชกรรม วางระบบที่ชัดเจนในการจัดหายาที่จําเปนเรงดวน เชน ยา
ชวยชีวิต ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม หรือยาอื่นๆ ที่องคกรกําหนดใหเปนยาสําคัญ รวมทั้งการจัดหาใน
สถานการณภัยพิบัติ การสรางระบบเครือขาย
• มีระบบการติดตามยาที่มีการเคลื่อนไหวมากกวาปกติ และดําเนินการอยางเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชียา รายการยาประเภทตางๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล
(4) องคกรระบุยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง, ออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม
ปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สั่งใช ถายทอดคําสั่ง จัดเตรียม จาย ให และติดตามกํากับยา เพื่อลดความเสี่ยง
ในการใชยาเหลานี.้
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
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• คณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการความปลอดภัยดานยา (Medication Safety Team) กําหนด
รายการยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง โดยมีแนวทางกวางๆ ดังนี้
o ลักษณะของยา เปนยาที่
 มีโอกาสเกิดความเสี่ยงตอการใชผิดวัตถุประสงค เชน ยาเสพติด ยาควบคุมพิเศษบาง
รายการ
 มีรายงานความถี่ของการเกิดคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไมพึงประสงคบอยใน
องคกร
 มีรายงานวาเปนปจจัยสาเหตุ หรือเกี่ยวของกับเหตุการณพึงสังวร (sentinel events) ทั้ง
ในวารสารวิชาการ หรือในองคกร หรืออาจรวมถึงยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง ยาที่
ตองควบคุม ยาที่ไมอยูในบัญชียาโรงพยาบาล ยาที่มีพิสัยการบําบัดแคบ (narrow
therapeutic range) ยาทางจิตเวช ยาที่มีชื่อคลายกันหรือออกเสียงคลายกัน (look alikesound alike drugs)
o วิธีการกําหนด
 อยูในดุลยพินิจของทีมสหสาขา หรือทีมดูแลผูปวย ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามความ
เหมาะสม หรือบริบทของงาน/หอผูปวย
 ปจจัยที่อาจคํานึงรวมดวยคือแบบแผนการใชยาของแตละองคกร ขอมูลอุบัติการณภายใน
องคกร
 อาจใชแบบสํารวจอยางงาย สํารวจความคิดเห็นบุคลากร ตอการจัดประเภทยาที่ตอง
ระมัดระวังสูง รวมกับการรายงานอุบัติการณ
 สําหรับโรงพยาบาลที่ไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกรายการ ควรใหความสําคัญ
พิเศษในกลุม heparin, insulin, morphine, potassium chloride และ warfarin
• จัดทําแนวทางการจัดการยาที่ตองระมัดระวังสูงอยางเปนระบบ
o ครอบคลุมกระบวนการรักษาดวยยาตั้งแตการคัดเลือกยา การจัดหา การเก็บรักษา การสั่งจาย การ
ถายทอดคําสั่ง การเตรียม การกระจาย การสงมอบ การใหยา และการติดตาม
o มีสัญญลักษณหรือเครื่องหมาย ที่รับรูรวมกันทั้งระบบวาเปนยาที่ตองระมัดระวังสูง อาจแยกเก็บ
เปนสัดสวนหรือเปนกลุม เพื่อใหเกิดความระมัดระวังทั้งในกระบวนการเก็บรักษา การสํารองในแต
ละจุด
o สรางสื่อความรูที่สามารถนําลงสูการปฏิบัติในลักษณะ drug tips ที่งายตอการนําไปใช หรือเพื่อ
เปนแนวทางใหพยาบาลวางแผนติดตามผูปวยภายหลังไดรับยาที่ตองระมัดระวังสูง (โดยอาจแนบ
ไปพรอมกับยาที่จัด)
o สรางระบบการตรวจสอบอิสระซ้ําสําหรับยาที่ตองระมัดระวังสูง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการรับ
คําสั่งใชยา การกระจาย การสงมอบ การเตรียม การบันทึก และการใหยา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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• ผูบริหารสนับสนุนใหมีแหลงขอมูลสารสนเทศทางยาอยางเหมาะสม หรือมีศักยภาพในการเขาถึง
แหลงขอมูลทางยา ทั้งในสวนของกลุมงาน/ฝายเภสัชกรรม และในสวนของหอผูปวย หรือหนวยงานที่
ดูแลผูปวยสําคัญ
• สรางความรูความเขาใจ ประเมินความรูความเขาใจ และประเมินการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
• สําหรับองคกรที่มีการศึกษาวิจัยดานเภสัชกรรมคลินิก ใหมีระบบการจัดการยาดังกลาวที่ชัดเจน แยก
จากยาที่อยูในบัญชียาโรงพยาบาล และตองดําเนินการครอบคลุมระบบการจัดการยาทุกดาน โดย
ดําเนินการในลักษณะโครงการที่ไดรับการรับรองใหมีการศึกษาได และเปนการพิทักษสิทธิผูปวย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• รายการยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง
• ตัวอยางมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใชยา และผลการตามรอยการปฏิบัติหรือการประเมินความรู
ความเขาใจของผูเกี่ยวของ
• ผลที่ไมพึงประสงคจากการใชยากลุมนี้
(5) องคกรกําหนดนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา และนําสูการ
ปฏิบัติ. มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณไมพึงประสงคจากยาและความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น
หรือที่มีโอกาสเกิดขึ้น.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• มีคณะกรรมการทําหนาที่กําหนดนโยบาย มาตรการ ติดตามและกํากับดูแล ในเรื่องความปลอดภัยดาน
ยา โดยอาจตั้งเปนคณะกรรมการภายใต PTC หรือมอบหมายให PTC ทําหนาที่นี้ดวย
• คณะกรรมการที่รับผิดชอบกําหนดหรือทบทวนนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและ
เหตุการณไมพึงประสงคจากยา ไดแก
o การปองกันการสั่งใชคูยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง
o การสงเสริมการใชชื่อสามัญทางยา
o การปองกันคําสั่งใชยาที่มีโอกาสเกิดปญหา (เชน การใชคําสั่ง PRN การใชคําสั่งยืน การใชคําสั่ง
หยุดยาอัตโนมัติ การใชคําสั่งเดิมตอ การใชคําสั่งที่ปรับขนาดยา การใชคําสั่งลดยา การใชคําสั่งที่
ระบุพิสัย การสั่งยาผสมซึ่งไมมีจําหนาย การสั่งใชอุปกรณสําหรับใชยา การสั่งยาที่อยูระหวาง
การศึกษาทดลอง การสั่งยาสมุนไพร การสั่งยาเมื่อจําหนาย)
• คณะกรรมการที่รับผิดชอบออกแบบระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงค
จากยา
o กําหนดความหมายของคําที่เกี่ยวของกับอุบัติการณ เหตุการณไมพึงประสงค หรือความคลาด
เคลื่อนที่งายตอการนําลงสูการปฏิบัติ และเปนไปตามความหมายที่ถูกตองในระบบความปลอดภัย
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เชน เหตุการณพึงสังวร (sentinel event) ความคลาดเคลื่อนทางยาแตละประเภท เหตุการณไมพึง
ประสงคดานยา อาการไมพึงประสงคดานยา เหตุเกือบสูญเสีย (Near miss)
o กําหนดระดับความรุนแรงของอุบัติการณเพื่อการรายงานอยางเหมาะสมและการวิเคราะหขอมูล
ในทางคลินิกอาจใชการแบงระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา 9 ระดับ ตาม NCCMERP และสรางความเขาใจรวมกันทั้งระบบ
o กําหนดรูปแบบรายงานหรือการบันทึก
o ทบทวนความรูทางวิชาการที่ทันสมัย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อคนหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อ
ความปลอดภัยของผูปวย
o กําหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึง
ประสงคจากยา ครอบคลุมการแกปญหาใหผูปวย การใหขอมูล การสื่อสารที่เหมาะสมทัน
เหตุการณ
o มีการปอนกลับขอมูลอยางเปนรูปธรรม และการติดตามประเมินผล ผานตัวบงชี้คุณภาพในระดับ
ตางๆ
• นําขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยาไปวิเคราะหและปรับปรุงระบบที่
เกี่ยวของ (ใชหลัก human factors engineering ถาเปนไปได)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ขอมูลอุบัติการณเกี่ยวกับยา ผลการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ และการปรับปรุงระบบที่เกิดขึ้นในชวง 2
ปที่ผานมา
• การประเมินความเหมาะสมทันการณในการตอบสนองเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไม
พึงประสงคจากยา รวมทั้งผลลัพธตอผูปวย
(6) ผูประกอบวิชาชีพไดรับการประเมินและเพิ่มความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบยา และการใชยาที่เหมาะสม
ปลอดภัยกอนเริ่มตนปฏิบัติงานและเปนประจําทุกป.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดเนื้อหาความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบยาและการ
ใชยาที่เหมาะสมปลอดภัย สําหรับการประเมินและใหความรูผูประกอบวิชาชีพสาขาตางๆ (ครอบคลุม
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล) เชน
o นโยบาย เปาหมาย มาตรการสําคัญ
o ผลการประเมินความรูและการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพ
o กรณีศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยา เหตุการณไมพึงประสงคจากยาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห
ปจจัยสาเหตุ
o ระบบขอมูลขาวสารและระบบรายงาน
o การสื่อสาร การทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ
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• PTC มอบหมายใหประเมินความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในเรื่องระบบยาและการใชยาที่
เหมาะสมปลอดภัย การประเมินควรครอบคลุมถึงการปฏิบัติจริงดวย
• PTC จัดใหมีการปฐมนิเทศและเพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกผูประกอบวิชาชีพ โดยเนนจุดออนจาก
ผลการประเมิน และควรมีทั้งการฟนฟูความรูประจําปและการสอดแทรกในกิจกรรมวิชาการตางๆ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพ และจุดเนนของการเพิ่มพูนความรูใหแกผู
ประกอบวิชาชีพในรอบ 2 ปที่ผานมา
(7) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานยาเปรียบเทียบกับเปาประสงคของระบบ มีการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จและเทคโนโลยีใหมๆ เกี่ยวกับระบบจัดการดานยาอยาง
สม่ําเสมอ.
9

9

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PTC ทบทวนเปาประสงคของระบบยา ประเมินการบรรลุเปาประสงคของระบบยา และประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการดานยา
o ความพรอมใช คุณภาพของยา ผลกระทบของการจัดหายาไมทันตอผูปวย
o ประสิทธิภาพของการเก็บสํารองยา
o ความเหมาะสมของการสั่งใชยา (โดยเฉพาะในกลุมยาใหม ยาที่มีมูลคาการจัดซื้อสูง หรือยาที่มี
ความเสี่ยงอื่นๆ)
o การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา รวมทั้งความเหมาะสมในการ
ตอบสนอง
• PTC มอบหมายใหมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบการจัดการดานยาที่ประสบความสําเร็จและ
เทคโนโลยีใหมๆ
• PTC สนับสนุนใหนําผลการประเมินและการทบทวนวรรณกรรมมาปรับปรุงระบบการจัดการดานยา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินการบรรลุเปาประสงคของระบบยา ประสิทธิภาพของระบบการจัดการดานยา และการ
ปรับปรุงที่เกิดขึ้น

ข. การเก็บสํารองยา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

83

(1) ยาทุกรายการไดรับการเก็บสํารองอยางเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อสรางความมั่นใจวาจะมียาใชอยางเพียงพอ,
มีคุณภาพและความคงตัว, พรอมใช, ปองกันการเขาถึงโดยผูไมมีอํานาจหนาที่, ปองกันความคลาดเคลือ่ นทางยา
และผลไมพงึ ประสงคจากยา, สามารถทวนกลับถึงแหลงที่มา, มีการตรวจสอบบริเวณที่เก็บยาอยางสม่ําเสมอ,
โดยมีการปฏิบัติเพื่อเปาหมายดังกลาวทั่วทั้งองคกร.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• วางระบบ และ/หรือ ทบทวนระบบการตรวจรับยาและเวชภัณฑ
o จัดระบบเพื่อปองกันการปะปนกับยาที่มีอยูเดิม ใหคงคุณภาพระหวางการรอตรวจรับ และ
ดําเนินการตรวจรับใหเร็วที่สุด หรือไมเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด
o กําหนดรายการยาที่ตองมีการตรวจรับ หรือการตรวจสอบคุณภาพการขนสงเปนพิเศษ เชนยาที่
ตองอยูในระบบหวงโซความเย็น ทั้งนี้เนนใหมีการตรวจสอบจริง มีการบันทึกผลการตรวจรับ หาก
พบวาไมเปนไปตามขอกําหนด ใหมีระบบการจัดการ การเก็บรักษาเพื่อรอสงคืนที่ชัดเจน
o บันทึกขอมูลการตรวจรับเขาคลังหรือการลงบัญชีควบคุม ใหดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมงที่
กระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้น
• วางแนวทาง และ/หรือ ทบทวนแนวทางการเก็บสํารองยาที่เปนไปในแนวทางเดียวกันในทุกจุดที่มีการ
เก็บสํารองยา
o ยึดขอมูลความคงตัวของผูผลิตเปนสําคัญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเงื่อนไขดานอุณหภูมิ การปองกัน
แสง) ในกรณีที่ไมมีขอเสนอแนะจากผูผลิตชัดเจน สามารถดําเนินการตามแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
o การควบคุมสิ่งแวดลอม
 คลังยามีการจัดการเรื่องอุณหภูมิและความชื้นที่เปนไปตามขอกําหนด มีความสะอาด และ
แข็งแรง มีอุปกรณที่ชวยในการจัดเก็บ การเบิก
 ดูแลสิ่งแวดลอมในดานอุณหภูมิ แสงสวาง ความชื้น การถายเทอากาศ เปนพิเศษ สําหรับ
ยาที่มีความไวตออุณหภูมิและแสง โดยจัดใหมีเทอรโมมิเตอรที่สามารถระบุอุณหภูมิต่ําสุด
หรือสูงสุดในแตละรอบวัน รวมทั้งใหมีอุปกรณตรวจความชื้น การบันทึกผลอยางตอเนื่อง
และเปนประจํา
 คลังยามีระบบปองกันการโจรกรรมและปองกันการเขาถึงโดยบุคลากรที่ไมใชเจาหนาที่
รับผิดชอบเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเปดคลังคางไวทั้งวัน การถือกุญแจอาจมีมากกวา 1 รายที่
รวมรับผิดชอบ
 ตูเย็นเก็บเวชภัณฑเหมาะสม เพียงพอ และมีระบบการติดตามอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอทุก
วัน มีระบบการสํารองไฟทนทีที่ไฟฟาจากภายนอกดับสําหรับตูเย็นเก็บวัคซีนหรือยาที่
จําเปนตองควบคุมอุณหภูมิเขมงวด
o ระบบและลักษณะการจัดเก็บ
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 คลังยามีระบบการจัดเก็บที่สามารถระบุสถานที่จัดเก็บ มีความเพียงพอ อยูในบริเวณ
เดียวกัน หลีกเลี่ยงการเก็บรักษายารายการเดียวกันแยกจากกัน ควรมีบัตรควบคุมที่คลัง
เพื่อสอบทานกับรายการยาและปริมาณในฐานขอมูล
 เก็บยาในภาชนะหรือหีบหอเดิม มีฉลากครบถวน และจัดเก็บในระบบ first expired first
out สามารถบอกไดถึงกําหนดวันหมดอายุ
 ควบคุมเก็บรักษา ยากลุมพิเศษ เชนยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ให
เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ และรัดกุม หลีกเลี่ยงการเขาถึงโดยงาย และใน
กระบวนการเบิกจายกลุมยาดังกลาวเภสัชกรจะตองรับรูกอนทุกครั้ง
 ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพหรือยาที่เรียกเก็บกลับคืนเนื่องจากปญหาคุณภาพ ตองแยก
ออกไวตางหากอยางชัดเจน และระมัดระวังสําหรับรายการยาที่เสี่ยงตอการนําไปใชในทาง
ที่ผิด ทั้งนี้ใหมีระบบการบันทึกรายการ ปริมาณที่ชัดเจน สําหรับยาที่ไมสามารถ
แลกเปลี่ยนใหมีระบบการกําจัดตามความเหมาะสม เชน การละลายน้ํา การเผา หรือการ
กําจัดโดยวิธีเฉพาะ
o มีระบบการสุมตรวจสอบปริมาณคงคลังอยางเปนระบบและตอเนื่องทุกวัน กําหนดเปนตัวบงชี้
คุณภาพ เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใชเปนแนวทางการพัฒนา หรือสามารถตรวจพบ
ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ เชน รอยละความถูกตองของยาคงคลัง
(ครอบคลุมรอยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด เปนตน) และการตรวจสอบตามวงรอบป
o การสํารองยาบนหอผูปวยหรือหนวยงานอื่นๆ ที่มิใชหองยา
 ใหมีเฉพาะรายการยาที่จําเปน กําหนดโดยทีมดูแลผูปวยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหมีระบบการ
สํารองที่สามารถควบคุมและมีการคืนกลับตามความเหมาะสม เชน นําคืนกลับตามระบบ
การเบิกจายปกติ
 หลีกเลี่ยงการสํารองอิเล็คโทรไลตความเขมขนสูงบนหอผูปวย ยกเวนรายการที่มีความ
จําเปนที่จะตองใชทันทีเพื่อความปลอดภัยผูปวย ซึ่งตองมีระบบหรือขอควรระวังในการ
เขาถึงเพื่อปองกันการบริหารคลาดเคลื่อนโดยไมไดตั้งใจ
 ยาที่สํารองนอกหนวยงานเภสัชกรรม ควรอยูในรูปที่พรอมบริหารที่ผลิตจากผูผลิต
โดยตรง หรืออยูในรูปหนึ่งหนวยการใชที่มีฉลากและขอมูลครบถวน
• การควบคุม เบิกจาย เรียกคืน
o เนนใหมีการตรวจสอบ การตัดจาย และการอนุมัติการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ยกเวน
ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจผานการรับรู อนุมัติกอนที่จะมีการตัดจาย
o ระบบการเบิกจายจากคลังโดยภาพรวม ควรดําเนินการตัดจายในลักษณะที่เปนกลองบรรจุ
หลีกเลี่ยงการจายหนวยยอย เพราะยากในการควบคุม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

85

o กรณีที่มีปญหาดานคุณภาพยา ใหมีระบบที่สามารถเรียกเก็บกลับคืนยา และหากจําเปนจะตอง
สามารถเรียกเก็บกลับคืนยาที่อยูในความรับผิดชอบของผูปวยได รวมทั้งการใหขอมูลแกแพทย
พยาบาล บุคลากรการแพทยที่เกี่ยวของ หรือผูปวย ถึงเหตุผล ความจําเปน
o มีระบบการติดตามรายการยาที่ไมมีการเคลื่อนไหว โดยตองประสานแพทยผูเกี่ยวของ เพื่อรับรู
เหตุผล หรือปจจัยสาเหตุ ที่จะดําเนินการเพื่อไมใหเกิดการคางคลังยา หรือความเสียหาย
• มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาในทุกจุดที่มีการเก็บสํารองยาอยาง
สม่ําเสมอ และนําผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยา และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) มีการจัดใหมียา และ / หรือ เวชภัณฑฉุกเฉินที่จําเปนในหนวยดูแลผูปวยตางๆ อยูตลอดเวลา, มีระบบควบคุม
และดูแลใหเกิดความปลอดภัย, และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใชไป
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดรายการยาและเวชภัณฑฉุกเฉินที่จําเปนในหนวยฉุกเฉิน หอผูปวย
และหนวยดูแลผูปวยอื่นๆ เพื่อใหมีการสํารองไวในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาการสํารองวัสดุ
การแพทยหรือสวนประกอบที่จําเปนอื่นๆ รวมดวย
• ทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดระบบควบคุมยาฉุกเฉินใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และนําไปสูการ
ปฏิบัติ เชน
o การจัดเก็บยาฉุกเฉินในลักษณะที่สามารถระบุไดวายาที่บรรจุในภาชนะนั้นยังมีครบถวนและไม
หมดอายุ
o แนวทางในการเติมยาเมื่อมีการใชไป อาจดําเนินการในลักษณะที่เปนกระเปาฉุกเฉินที่นําไปแลก
หรือมีระบบการสงตอขอมูลวามีการใช โดยฝายเภสัชกรรมเขามารวมรับผิดชอบเรื่องความพรอมใช
• หากเปนไปไดยาฉุกเฉินที่สํารองควรอยูในรูปที่พรอมใชทันที มีฉลากครอบคลุม และอาจสอดคลองกับ
กลุมอายุผูปวย ใหมีระบบการขานหรือทวนซ้ําชื่อยาเพื่อการรับรูรวมกัน เปนการตรวจสอบอิสระ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการบริหารคลาดเคลื่อน
• สนับสนุนแหลงขอมูลยาที่นาเชื่อถือ เนื่องจากความรีบดวน จําเปนที่จะตองมีไวเพื่ออางอิง เพื่อปองกัน
ความคลาดเคลื่อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
• มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาและเวชภัณฑฉุกเฉินยาอยางสม่ําเสมอ
และนําผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาและเวชภัณฑฉุกเฉิน และการ
ปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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(3) มีระบบที่จะจายยาเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยอยางปลอดภัยในเวลาที่หองยาปด
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• คณะกรรมการที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาแนวทางการจายยาในเวลาที่หองยาปดซึ่ง รพ.ใชอยู และ
ทางเลือกอื่นๆ โดยพิจารณาความเสี่ยงของทางเลือกตางๆ และโอกาสที่จะปองกันความเสี่ยงดังกลาว
เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
• มาตรการที่ควรกําหนดเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชน
o คุณสมบัติของผูที่จะจายยาในเวลาที่หองยาปด
o ระบบการติดตามหรือขอคําปรึกษาจากเภสัชกร
o การกําหนดรายการยาเทาที่จําเปนในการสํารองที่จุดจาย โดยอยูในรูปแบบหรือภาชนะที่พรอมจาย
o ระบบการควบคุม และการตรวจสอบปริมาณยาที่ใชไป
o การตรวจสอบเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
o แนวทางปฏิบัติในกรณีที่ตองใชยาที่ไมมีการสํารอง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปวิธีการจายยาเมื่อหองยาปด และมาตรการความปลอดภัยที่สําคัญ
(4) มีการจัดการกับยาที่สงคืนมาที่หองยาอยางเหมาะสม เชน ยาที่แพทยสั่งหยุดใช
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ฝายเภสัชกรรมประสานกับหนวยดูแลผูปวยเพื่อวางระบบใหมีการสงคืนยาที่แพทยสั่งหยุดใช หรือไม
จําเปนตองใชมาที่หองยาโดยเร็วที่สุด ตลอดจนการเขียนคําสั่งหยุดใชยาที่เหมาะสม
• ฝายเภสัชกรรมมีระบบหรือแนวทางการประเมินสภาพของยาที่ถูกสงคืนวามีคุณภาพที่ดีในการนําไปใช
ตอ เชน เม็ดยาเปลือยพิจารณาทําลาย ยาที่อยูในแผงสามารถนํามาไวบริการตอ รวมถึงแนวทางการ
ทําลายที่เหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปวิธีจัดการกับยาที่สงคืนมาหองยา
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SPA II - 6.2 การใชยา (MMS.2)
องคกรสรางความมั่นใจวามีการสั่งใชยาและการใหยาที่ปลอดภัย ถูกตอง เหมาะสม และไดผล.
ก. การสั่งใชยาและถายทอดคําสั่ง
(1) ผูที่เกี่ยวของกับระบบยาสามารถเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวยแตละราย ไดแก ขอมูลทั่วไป การวินิจฉัยโรคหรือ
ขอบงชี้ในการใชยา, และขอมูลทางหองปฏิบัติการที่จําเปน
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมกันพิจารณาประโยชนของการใชขอมูลเฉพาะของผูปวยตอการ
สั่งใช จัดจาย และใหยา
o ขอมูลทั่วไป เชน การแพยา การตั้งครรภ น้ําหนักตัว พื้นที่ผิว
o ขอมูลการวินิจฉัยโรคหรือขอบงชี้ในการใชยา
o ขอมูลทางหองปฏิบัติการที่จําเปน
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดหรือพัฒนาวิธีการที่จะเพิ่มการเขาถึงขอมูลดังกลาว
เชน
o การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลได
o การบันทึกขอมูลที่จําเปนในใบสั่งยา เชน ขอมูลการวินิจฉัยโรคหรือขอบงชี้ในการใชยา
o การบันทึกขอมูลที่จําเปนในใบคําสั่งการรักษาทุกใบ เชน ขอมูลการแพยา
• PTC มอบหมายใหมีการประเมินความพรอมและความสามารถในการเขาถึงขอมูล รวมถึงการใช
ประโยชนจากขอมูลเฉพาะของผูปวย และนําไปปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) มีขอมูลยาที่จําเปนในรูปแบบที่ใชงาย ในขณะสั่งใช จัด และใหยาแกผูปวย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ฝายเภสัชกรรมวิเคราะหความตองการใชขอมูลยาในสถานการณตางๆ ไดแก ขณะที่แพทยสั่งใชยา
เภสัชกรหรือผูชวยเภสัชกรจัดยา และพยาบาลใหยาแกผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยาที่ตองใชความ
ระมัดระวังสูง มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาไดงาย หรือมีเทคนิคการใหยาที่ตองระมัดระวัง
• ฝายเภสัชกรรมสรางสื่อ บัตรยา บันทึก โปสเตอร คูมือ ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร ที่งายตอการใชงานใน
สถานการณตางๆ เชน ความเขากันไดของยากับสารละลาย แนวทางการติดตามผูปวยซึ่งไดรับยาที่ตอง
ระมัดระวังสูง
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• ฝายเภสัชกรรมประเมินวาขอมูลที่จัดใหมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานเพียงใด และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการจัดใหมีขอมูลที่จําเปน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(3) องคกรจัดทํานโยบายเพื่อปองกันความผิดพลั้ง / คลาดเคลือ่ น และเหตุการณไมพึงประสงคจากการสั่งใชยาและ
การถายทอดคําสั่ง พรอมทั้งนําสูการปฏิบัต,ิ ครอบคลุมการระบุรายละเอียดที่จําเปนในคําสั่งใชยา, การระมัดระวัง
เปนพิเศษสําหรับยาที่ดูคลายกันหรือชื่อเรียกคลายกัน, มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งใชยาที่มีโอกาสเกิดปญหา และ
การปองกันการใชคูยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนด / ทบทวนนโยบายเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนและ
เหตุการณไมพึงประสงคจากการสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่ง
o การระบุรายละเอียดที่จําเปนในคําสั่งใชยา เชน การวินิจฉัยโรคหรือขอบงชี้ในการใช การใชชื่อ
สามัญ ขนาดและวิธีการใชยา
o มาตรการปองกันความคลาดเคลื่อนสําหรับยาที่ดูคลายกันหรือชื่อเรียกคลายกัน
o มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งใชยาที่มีโอกาสเกิดปญหา เชน
 คําสั่งใชยาที่มีการกําหนดปริมาตรชัดเจนในฝง 24 ชั่วโมง ถาหมดกอนจะตองใหตอ
หรือไม
 การระบุขอบงใชและวัน/เวลาที่สิ้นสุดของคําสั่ง PRN
 การมีคําแนะนําสําหรับการใชคําสั่งยืน (standing orders) เกี่ยวกับสถานการณที่ตองใช
อยางชัดเจน
 การระบุวันหรือระยะเวลาที่ชัดเจนในการใชคําสั่งหยุดยาอัตโนมัติ (automatic stop
orders)
 การกําหนดชวงที่ยินยอมในการใชคําสั่งเพื่อปรับขนาดยา (titrating orders) เพื่อปองกัน
การบริหารยาที่มากเกินขนาด
 การใชคําสั่งลดขนาดยา (taper orders) ในปริมาณที่ชัดเจน ตามแตละชวงเวลา
 การใชคําสั่งที่ระบุเปนชวง (range orders) เปนคําสั่งที่ระบุขนาดยา หรือชวงระยะเวลาให
ยา ผันแปรอยูในชวงของการสั่งใช ขึ้นกับเงื่อนไข หรือ สภาวะของผูปวย
 การระบุความชัดเจนของตัวยาสําคัญหรือยาพื้นที่ตองการในการสั่งเตรียมยา หรือยาผสม
ซึ่งไมมีจําหนาย
 การสั่งใชอุปกรณสําหรับใชยาตามเงื่อนไขผูปวยที่แตกตาง เชน nebulizers หรือ
catheters
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 การกําหนดมาตรการสําหรับสั่งใชยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง เชน ผูสั่งใช แบบ
บันทึกที่เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูล และการติดตาม
 การสั่งยาสมุนไพร ตองทราบขอมูลรายการยาที่มี และเภสัชกรควรตรวจสอบอันตรกิริยา
กับยาอื่นๆที่มีการสั่งใช หรือผูปวยมีการใชอยูเองในปจจุบัน
 การสื่อสารที่ชัดเจนในการสั่งยาเมื่อจําหนาย หรือการสงตอ รวมทั้งการบันทึกขอมูลการ
สั่งใชยาครั้งสุดทาย หรือยาที่จําหนายอยางถูกตองลงในเอกสารที่ใชในการติดตามผูปวย
หรือประวัติในเลมเวชระเบียนผูปวยนอก
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ สื่อสาร/สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของเพื่อนํานโยบายที่กําหนดไว
ไปสูการปฏิบัติ
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของติดตามประเมินการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว และตอบสนองผล
การประเมิน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(4) มีการเขียนคําสั่งใชยาอยางชัดเจนและถายทอดคําสั่งอยางถูกตอง. มีการกําหนดมาตรฐานการสื่อสารคําสั่งใชยา
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน มีการทบทวนและปรับปรุงคําสั่งใชยาที่จัดพิมพไวลวงหนาใหทันสมัย
อยางสม่ําเสมอ
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ กําหนดมาตรฐานเขียนคําสั่งใชยา การสื่อสารและถายทอดคําสั่งใช
ยาเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน
o นโยบายหรือแนวทางการเขียนใบสั่งยาที่สมบูรณ
o องคประกอบของใบสั่งยาควรมีขอมูลใดบาง
o วางระบบเพื่อลดการคัดลอกคําสั่งระหวางบุคลากรการแพทย โดยมุงเนนใหทุกกลุมสาขาอาชีพ
สามารถเขาถึงคําสั่งใชยา โดยตรง เพื่อตองการลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการคัดลอกยา
อันเปนความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนอื่นๆ ตามมา
o เงื่อนไขการสั่งใชยาที่ควรระบุชื่อการคาหรือชื่อทั่วไปรวมดวยเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน
o เงื่อนไขที่ตองระบุขอบงใชในการสั่งใชยาบางรายการ ที่มีขอบงใชหลักที่แตกตางกันโดยเฉพาะ
ขนาดที่ใชในการรักษา
• ขอควรระวัง หรือแนวทางการสั่งใชยาที่ชื่อพอง มองคลาย
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• มาตรฐานการสื่อสารคําสั่งใชยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน เชน การสั่งโดยวาจาหรือทาง
โทรศัพท จะสามารถทําไดในกรณีใด และกระบวนการรับคําสั่งเพื่อลดความคลาดเคลื่อน เชน การอาน
ทวน หรือการสะกดทีละอักษร
• ตัวยอที่ไมควรใช แนวทางการดําเนินการหากพบวาไมเปนไปตามขอกําหนด
• ควรมีขอมูลการวินิจฉัย เงื่อนไขผูปวย และ ขอบงใช สําหรับการสั่งใชยาทุกครั้ง
• กําหนดกลุมโรค หรือกลุมผูปวยที่จําเปนตองมีการระบุคาตางๆที่จําเปน เชน น้ําหนัก
• PTC และคณะกรรมการที่เกี่ยวของประเมินการเขียนคําสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่งในประเด็นตอไปนี้
และนําไปปรับปรุงตามความเหมาะสม
o ความชัดเจนในการเขียนคําสั่งใชยา ลักษณะการเขียนและลายมือที่เปนปญหา
o การปฏิบัติตามมาตรฐานการสื่อสารและถายทอดคําสั่งใชยา
(5) มีกระบวนการในการระบุ จัดทํารายการยาที่ผูปวยไดรับหรือมีการใชอยูในปจจุบันอยางถูกตองแมนยํา และใช
บันทึกรายการยานี้ในการสั่งใชยาที่ถูกตองแกผูปวยในทุกจุดของการใหบริการ. มีการเปรียบเทียบบันทึกรายการ
ยาของผูปวยที่ใชอยูในปจจุบันกับคําสั่งแพทยทุกครั้งเมื่อมีการรับไว ยายหอผูปวย และ / หรือ จําหนาย.
(Admission, transfer, and discharge medication reconciliation)
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• กําหนดนโยบายการดําเนินการเรื่อง การเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยา (medication
reconciliation) วัตถุประสงค แนวทางปฏิบัติ และการกําหนดงาน กลุมยา กลุมโรคที่จะดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
• การกําหนดกลุมยาและกลุมผูปวยที่สําคัญเพื่อดําเนินการเรื่องนี้อาจจําแนกไดเปน
o กลุมผูปวยที่เฝาระวัง เชน ผูสูงอายุ, เด็กเล็ก, ผูปวยโรคเบาหวาน, ผูปวยที่รับการผาตัดใหญ,
ผูปวยที่กลับมารักษากอนกําหนด
o กลุมยาที่เฝาระวัง เชน ยาวารฟาริน, ยากลอมประสาท, ยาที่ตองระมัดระวังสูงอื่นๆ, ยาที่มีการแพ
หรือมีการรายงาน ADE บอย, ยาโครงการพิเศษ
o บริการที่สําคัญ เชน การผาตัดในผูปวยนอก, คลินิกเคมีบําบัดผูปวยนอก, การฟอกไต
• ทบทวนบทบาทและแบบฟอรมบันทึกประวัติการใชยาที่มีอยูเดิม และออกแบบบันทึกที่ใชงานรวมกัน
ระหวางวิชาชีพตางๆ เพื่อลดความซ้ําซอน และเพื่อใหใชประโยชนไดมากที่สุด (ขอมูลควรครอบคลุมชื่อ
ยา ความแรง ขนาดยา ความถี่ และวิธีการบริหารยาที่ผูปวยใชจริง)
• กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่เหมาะสม และบทบาทของผูเกี่ยวของ
o กรณีผู
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o กรณีผาตัด day surgery หรือนอนโรงพยาบาลเพื่อผาตัดเพียง 1-2 วัน
o กรณียายหอผูปวย
o กรณีจําหนาย
• สรางความเขาใจกับทีมดูแลผูปวยทุกวิชาชีพถึงแนวคิด เปาหมาย และขั้นตอนการดําเนินการ โดยยึด
หลัการสําคัญอยางนอย 3 ขั้นตอน
o จัดทํารายการยาที่ผูปวยไดรับในปจจุบัน
o เปรียบเทียบรายการยาที่ผูปวยไดรับในปจจุบันกับยาที่แพทยสั่งใช
o ปรับเปลี่ยนหรือแกไขความแตกตางที่พบ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• กลุมผูปวย/กลุมยาที่กําหนดใหมีการทํา medication reconciliation อยางสมบูรณ และบทบาทหนาที่ของ
ผูเกี่ยวของ
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับ medication reconciliation

ข. การเตรียม การจัดจาย และการใหยา
(1) มีการทบทวนคําสั่งใชยาทุกรายการเพื่อความมั่นใจในความเหมาะสมและความปลอดภัย
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูเกี่ยวของรวมกันทบทวนโอกาสที่จะเกิดความไมเหมาะสมและไมปลอดภัยในการสั่งใชยา วางระบบ
เพื่อติดตามเฝาสังเกตอยางตอเนื่อง สื่อสารขอมูลใหผูเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความตระหนักในผูสั่งใชและผู
ทบทวนคําสั่งใชยา
• บริการเภสัชกรรมจัดระบบใหมีการทบทวนคําสั่งใชยาของแพทย
o ครอบคลุมทั้งผูปวยนอกและผูปวยในทุกรายกอนที่จะมีการใหยาแกผูปวย ยกเวนกรณีที่ลาชา
แลวอาจเปนอันตรายตอผูปวย
o จัดระบบใหมีการทบทวนยอนหลังทันทีสําหรับการจายยาในขณะที่เภสัชกรไมไดขึ้นปฏิบัติงาน
• การทบทวนคําสั่งใชยาควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้
o ประวัติการแพยา หรือมีศักยภาพที่จะเกิดความไวตอยา
o อันตรกิริยาหรือโอกาสเกิดอันตรกิริยาของยาที่ไดรับการสั่ง กับยาเดิมของผูปวย
o ความเหมาะสมของยาที่ไดรับ ขนาด ความถี่ และวิถีทางบริหารยา
o การไดรับยาซ้ําซอน
o การไดรับยาที่หามใช
o การสั่งจายยานั้นไมไดเปนไปตามขอบงใชที่องคกรกําหนด
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o ผลกระทบ หรือโอกาสเกิดผลกระทบที่สามารถระบุจากผลทางหองปฏิบัติการ
• ขอพิจารณาสําหรับยาเฉพาะกลุม
o ยาที่ตองระมัดระวังสูง ใหมีการกําหนดเกณฑที่ชัดเจนในการรับคําสั่ง เชน ขนาดยาที่
เหมาะสม ตอครั้ง/ตอวัน หรือความเขมขนของยาที่ไมมากเกินไป
o ยา IV admixture ใหทบทวนความเหมาะสมของสารละลายที่ใชเจือจางที่มีความเขากันไดและ
กอใหเกิดความคงตว รวมทั้งแนวทางการเตรียมความเขมขนสุดทายที่ตองการ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความครอบคลุมของการทบทวนคําสัง่ ใชยา
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียนที่ไดรับจากการทบทวนคําสั่งใชยา (เชื่อมโยงกับเปาหมายเรื่องความเหมาะสม
และความปลอดภัย) รวมทั้งการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(2) มีการจัดเตรียมยาอยางเหมาะสมและปลอดภัย แผนกเภสัชกรรมเปนผูเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย หรือ
ยาที่ไมมีจําหนายในทองตลาด โดยใชวิธีการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• การจัดเตรียมยาโดยหนวยดูแลผูปวย
o หัวหนาหนวยดูแลผูปวย (โดยอาจรวมมือกับบริการเภสัชกรรม) จัดระบบ สถานที่ วัสดุอุปกรณ
และเทคนิคที่เหมาะสมปลอดภัยสําหรับการจัดเตรียมยาที่จะใหแกผูปวยในความดูแล โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การปองกันการปนเปอน การมีแสงสวางเพียงพอ การไมถูกรบกวนสมาธิ และการกําจัด
ขยะอันตราย
o คณะกรรมการ PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม จัดใหมีการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของ
การจัดเตรียมยาในหนวยดูแลผูปวยทั้งหมดเปนระยะ และดําเนินการปรับปรุง
• การจัดเตรียมยาโดยบริการเภสัชกรรม
o คณะกรรมการ PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม พิจารณาโอกาสที่บริการเภสัชกรรมจะตอง
จัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) ซึ่งบริการเภสัชกรรมตอง
เตรียมขึ้นใชในทันที เพื่อตอบสนองความตองการของแพทยสําหรับผูปวยเฉพาะราย เฉพาะโรค
หรือกลุมที่มีความสําคัญ เชน เด็กเล็ก ทารก รวมทั้งยาเตรียมปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด IV
admixtures, Total Parenteral Nutrition, Cytotoxic preparation, ยาหยอดตา หรือยาที่มุงหมาย
อื่นๆ ที่ตองเตรียมโดยวิธีปราศจากเชื้อ เชน dilution ของ heparin
o พิจารณาศักยภาพและความรับผิดชอบโดยรวม
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 โรงพยาบาลที่มีศักยภาพและปริมาณงานมากพอ ควรรับผิดชอบในการผสมหรือเตรียมยา
ผสมที่ปราศจากเชื้อ เชน ยาเคมีบําบัด IV admixtures โดยบริการเภสัชกรรม (ยกเวนราย
ที่ลาชาแลวอาจเปนอันตราย หรือความคงตัวของยาสั้นมาก)
 โรงพยาบาลที่มีปริมาณการใชไมมาก ใหเปนไปตามนโยบายหรือใชระบบเครือขายในการ
สนับสนุน
 บริการเภสัชกรรมควรรับผิดชอบจัดเตรียมยาเคมีบําบัดหากมีการใชมากกวา 20 ขนานตอ
เดือน
o บริการเภสัชกรรมออกแบบระบบการเตรียมยาที่เปนมาตรฐาน (ครอบคลุมสถานที่ วัสดุอุปกรณ
เทคนิควิธี การติดฉลาก และบุคลากรผูรับผิดชอบ) เพื่อการเตรียมยาที่เหมาะสมปลอดภัย
ฝกอบรมบุคลากรผูรับผิดชอบใหมีความรูและทักษะเพียงพอ ควบคุมกํากับใหเปนไปตามระบบ
และติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของการจัดเตรียมยาในหนวยดูแลผูปวยและการปรับปรุงทีก่ ิดขึ้น
• สถิติและบทเรียนในการจัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายโดยบริการเภสัชกรรม
(3) ยาไดรับการติดฉลากอยางเหมาะสม ชัดเจนและอานงายติดที่ภาชนะบรรจุยาทุกประเภท และมีฉลากยาติดจนถึง
จุดที่ใหยาแกผูปวย โดยระบุชื่อผูปวย ชื่อยา ความเขมขน และขนาดยา

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• คณะกรรมการยา PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม กําหนดนโยบายและแนวทางการติดฉลากยา
ครอบคลุมทั้งการติดฉลากโดยบริการเภสัชกรรม และการติดฉลากในหนวยดูแลผูปวยกรณีที่มีการ
จัดเตรียมแลวไมไดใหยาแกผูปวยทันที โดยอาศัยการวิเคราะหโอกาสเกิดปญหาจากการไมมีฉลากยาที่
เหมาะสม
• แนวทางสําหรับการระบุขอมูลบนฉลากยา
o ชื่อผูปวย หอผูป�
วย และขอมูลบงชี้ตัวผูปวยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
o ชื่อยา ความเขมขนหรือความแรง ขนาดยาหรือปริมาณยา
o วันหมดอายุ หากไมไดใชภายใน 24 ชั่วโมง
o เวลาที่หมดอายุเมื่ออายุยานอยกวา 24 ชั่วโมง
o วันที่เตรียม สารละลายที่ใชเจือจางหรือผสม ชื่อผูเตรียมและผูตรวสอบ สําหรับ IV admixture
o สูตรสารอาหารที่ใหเขาทางหลอดเลือดดํา
o วิธีการให อุปกรณที่ใช และคําแนะนําหรือขอควรระวัง
• ผูเกี่ยวของรวมกันพิจารณาแนวทางปฏิบัติในกรณีตอไปนี้เปนพิเศษ
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o การติดฉลากสําหรับยาฉีดและสารละลายสําหรับ flush สายน้ําเกลือที่เตรียมนอกหองผูปวยหรือ
ไกลจากเตียงผูปวย
o การตรวจสอบชื่อยาดวยความมั่นใจ ณ จุดที่ใหยาแกผูปวย
o การเตรียมยาสําหรับใชกับผูปวยซึ่งไมไดระบุชื่อแนนอน เชน ยาที่ใชในการระงับความรูสึก
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• นโยบายและแนวทางการติดฉลากยา
(4) มีการสงมอบยาใหหนวยดูแลผูปวยในลักษณะที่ปลอดภัย รัดกุม และพรอมใหใช ในเวลาที่ทันความตองการของ
ผูปวย

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• บริการเภสัชกรรมรวมกับหนวยดูแลผูปวย วิเคราะหปญหาและความตองการในการสงมอบยาหรือการ
กระจายยา
• คณะกรรมการ PTC หรือผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดนโยบายการสงมอบยาหรือการกระจายยาแกหนวย
ดูแลผูปวยตามบริบทและความพรอมขององคกร โดยพิจารณาเปาหมายสําคัญตอไปนี้
o ความปลอดภัยรัดกุม
 การตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองระหวางยา ฉลากยา และคําสั่งใชยา โดย
เภสัชกร
 ระบบการจัดสงยาที่รัดกุมหรือแยกจากกันสําหรับยาที่ตองแชเย็น หรือสารเสพติด หรือยา
ที่ตองควบคุมเปนพิเศษ
o ความพรอมใช
 รูปแบบของเภสัชภัณฑที่พรอมใช
 ระบบการกระจายยาที่ควรเปนระบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะเปนระบบการจาย
ยารายวัน (daily dose) หรือระบบการจายแบบ unit-dose
o ทันความตองการของผูป ว ย
 การสื่อสารคําสั่งใชยาไปยังหองยาอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชโทรสารหรือการใช
intranet
 การประกันรอบเวลาในการสงมอบยา
 การกําหนดมาตรฐานระยะเวลาในการจายยาครั้งแรก และการปรับชวงเวลา
 การจายยาที่แพทยตองการใหผูปวยไดรับอยางเรงดวน
• คณะกรรมการ PTC หรือผูเกี่ยวของ ทบทวนประเมินผลระบบการสงมอบยาหรือการกระจายยาอยาง
นอยปละครั้ง และนําผลไปดําเนินกาปรับปรุง
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• นโยบายและแนวทางการสงมอบยาหรือการกระจายยาที่สําคัญ
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการสงมอบยาหรือการกระจายยา
(5) การสงมอบยาใหแกผูปวยทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายและไดรับการฝกอบรม มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของยากอนที่จะสงมอบ และมีการใหคําแนะนําการใชยาอยางเหมาะสม

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• คณะกรรมการ PTC หรือผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดนโยบายและแนวทางการสงมอบยาใหแกผูปวย
o ผูสงมอบ
 เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหกับผูปวย
 โรงพยาบาลชุมชนที่มีปญหาดานอัตรากําลัง อาจมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรม
หรือบุคลากรระดับรองที่ไดรับการฝกฝนเปนผูสงมอบยาแทน ในกลุมผูปวยทั่วไปที่ไมใช
โรคเรื้อรังที่ตองติดตาม หรือไมใชผูปวยคลินิกพิเศษ หรือไมใชผูปวยที่ใชยาที่ตอง
ระมัดระวังสูง
o กําหนดแนวทางการสงมอบที่ชัดเจน เชน คําถามหลักที่ใชในการสงมอบ
o ดูเรื่องการใหคําแนะนําการใชยาในขอ (8)
• ทีมที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยนอก รวมกันวางระบบตรวจสอบความถูกตอง (หรือความคลาดเคลือ่ น)
ของยาที่ผูปวยไดรับกอนที่จะออกจากโรงพยาบาล โดยอาจกําหนดเกณฑที่จะขอใหผูปวยนํายาที่ไดรับ
กลับมาตรวจสอบที่หองตรวจผูปวยนอก เชน ผูปวยที่ไดรับยามากกวา x รายการ ผูปวยเรื้อรังที่มีการ
เปลี่ยนรายการยา เปนตน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการสงมอบยาแกผูปวย
(6) การสั่งใช คัดลอกคําสั่ง จัดเตรียม จัดจาย และใหยา กระทําในสิ่งแวดลอมทางกายภาพซึ่งมีความสะอาด มีพื้นที่
และแสงสวางพอเพียง และเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพมีสมาธิกับการใชยาโดยไมมีการรบกวน.

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ

• คณะกรรมการ PTC รวมกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูรับผิดชอบ กําหนดมาตรฐานสถานที่และ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพสําหรับการสั่งใช คัดลอกคําสั่ง จัดเตรียม จัดจาย และใหยา โดยคํานึงถึงความ
สะอาด การปองกันการปนเปอน ระบบไหลเวียนของงาน ความเพียงพอของพื้นที่และแสงสวาง การ
ปราศจากสิ่งรบกวนทางกายภาพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

96

• หัวหนาหนวยดูแลผูปวยดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
• คณะกรรมการ PTC จัดใหมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลอยางนอยปละครั้ง และสื่อสารขอมูลให
ผูเกี่ยวของนําไปดําเนินการปรับปรุง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
(7) มีการใหยาแกผูปวยอยางปลอดภัยและถูกตองโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและอุปกรณการใหยาที่ได
มาตรฐาน, โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของยา คุณภาพยา ขอหามในการใช และเวลา / ขนาดยา / วิธีการให
ยา ที่เหมาะสม ผูสั่งใชยาไดรับการรายงานเมื่อมีเหตุการณไมพึงประสงคจากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ

• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเกี่ยวของ กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารยาหรือใหยาแกผูปวย
• คุณสมบัติของบุคลากร
o กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่สามารถบริหารยาประเภทตางๆ เชน การฉีดยาเขากลามเนื้อ การ
ฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา การฉีดยาเขาไขสันหลัง การใหยาเคมีบําบัด การใชสารทึบรังสี
o มีการเพิ่มพูนและทดสอบความรูและทักษะของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
o มีระบบการกํากับหรือดูแลบุคลากรการที่ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมอยางใกลชิด
• กําหนดแนวทางการใชบันทึกการบริหารยาผูปวย (Medication Administration Record - MAR) เพื่อ
เปนประกันความถูกตองในการบริหารยา
o คัดลอกโดยตรงจากใบคําสั่งการรักษาของแพทยโดยผูที่ตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกับแพทย และมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของการลงบันทึกโดยอีกบุคคลหนึง่ ทันที
o ขอมูลที่สําคัญบน MAR ประกอบดวย patient identification และขอมูลทั่วไปที่มีความสําคัญตอ
การบริหารยา เชน ขอมูลแพยา ขอมูลที่จําเปนสําหรับคํานวณขนาดยา (น้ําหนักสําหรับ
โดยเฉพาะเด็ก, สวนสูงสําหรับผูปวยที่ใชยาเคมีบําบัดบางรายการ)
o ขอมูลรายการยาแตละรายการควรมีชื่อ ขนาดยาที่ให วิธีบริหาร ความถี่ และขอควรระวังสําคัญ
เชน อัตราเร็ว ควรแยกบันทึกระหวางยาที่ใหวันเดียวกับยาที่ใหตอเนื่องและบันทึกวันที่ใหยาอยาง
ชัดเจน
o การใช MAR
 ใชตรวจสอบยาที่รับจากหองยา
 ใช MAR กํากับการบริหารยาโดยนําติดตัวไปที่ขางเตียงผูปวย ลงเวลาจริงในการบริหาร
ยาและลายมือชื่อผูบริหารยา (อาจรวมกับ IT พัฒนาระบบที่สามารถบันทึกไดสะดวก เชน
การใช barcode)
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 บันทึกเหตุการณไมพึงประสงคดานยาที่รายแรงทันทีในบริเวณ/ชองที่กําหนดใน MAR
และทําสัญลักษณหรือขีดฆาทีร่ ายการยาดังกลาว สงตอขอมูลใหเภสัชกร เพื่อประเมินและ
รวบรวมลงฐานขอมูล
 สงตอ MAR เมื่อมีการยายผูปวย
 ใชเปนเอกสารหลักชิ้นหนึ่งสําหรับ medication reconciliation
o สรางแนวทางการกํากับ การยืนยันความถูกตองของการบันทึก เชน การสุมตรวจสอบวามีการลง
เวลาตามที่เปนจริงหรือไม หรือการสอบทานระหวางเวร
• กอนการบริหารยาทุกครั้งตองยืนยันผูปวยและความถูกตองครอบคลุม ทั้งนี้ใหยึดบันทึกการบริหารยา
เปนหลักในการชวยทวนสอบ และควรใหผูปวยมีสวนรวมในการชวยยืนยันความถูกตอง
o ถูกคน ยืนยันอยางนอย 2 ตัวบงชี้
o ถูกยา พิจารณาฉลากกับบันทึกการบริหารยา พิจารณารูปแบบ ลักษณะภายนอก ตะกอน การ
เปลี่ยนสี ยังไมหมดอายุ
o ถูกขนาด เปนไปตามขนาดที่แพทยระบุ หรือคํานวณจากน้ําหนัก ไมเกินขนาดที่สามารถใหได
โดยเฉพาะยาที่ตองระมัดระวังสูง
o ถูกวิธีบริหาร ระวังยาที่มีเทคนิกพิเศษ หรือยาที่ใหเขาไขสันหลัง ใหสรางระบบการยืนยันซ้ําอิสระ
ใหมีระบบการประกันความเสี่ยงของอุปกรณการแพทยที่สามารถเชื่อมตอไดระหวางการใหทาง
หลอดเลือด กับความตองการบริหารโดยวิธีอื่น เชน กระบอกฉีดยาสําหรับยารับประทานสามารถ
สวมตอกับ catheter ที่บริหารเขาหลอดเลือด
o ถูกเวลา ทีมดูแลผูปวยอาจกําหนดระยะเวลาที่ยอมรับไดในการบริหารยาที่ไมเปนไปตาม actual
time เพื่อใหพยาบาลสามารถวางระบบ และสามารถบันทึกเวลาในการบริหารจริง
o ถูกเทคนิก โดยเฉพาะยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกอใหเกิดเหตุการณขางเคียงเชน การทําลายเนื้อเยื่อ
หากเกิดการแทงทะลุนอกหลอดเลือด
• ขอควรพิจารณาอื่นๆ ในการบริหารยา
o หากยังมีขอกังวลใดๆ จะตองยังไมบริหารยาจนกวาขอกังวลหรือขอสังเกตนั้นไดรับการแกไขหรือ
ทําความเขาใจ จนมั่นใจวาไมเกิดความคลาดเคลื่อน
o กอนการบริหารยา ควรใหขอมูลกับผูปวยหรือญาติ ถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณไม
พึงประสงคดานยาที่สําคัญ หรือสิ่งที่ตองใหความสนใจเนื่องจากเปนยาใหม เปนตน
o มีความพรอมดานอุปกรณการใหยา เชน infusion pump โดยเฉพาะสําหรับยาที่มีความเสี่ยงหรือมี
อันตรายสูงหากบริหารยาในอัตราที่ไมเหมาะสม ใหมีระบบการตรวจสอบความเที่ยง อยาง
สม่ําเสมอ สุมประเมินระยะเวลาที่ยาควรหมดกับระยะเวลาที่ใชในการบริหารจริง
• หากเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา ใหระงับการบริหารยาที่
เกี่ยวของหรือที่สงสัยวาจะเปนสาเหตุเปนเบื้องตน รีบรายงานแพทยผูเกี่ยวของทันที และดําเนินการตาม
ระบบการรายงาน การจัดการอุบัติการณที่องคกรกําหนด
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

98

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการสงมอบยาแกผูปวย การใช MAR
(8) ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเกี่ยวกับยาที่ตนไดรับ และรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดูแล เพื่อเปาหมาย
ความถูกตอง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใชยา

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ

• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเกี่ยวของ กําหนดนโยบายและแนวทางในการใหความรูแกผูปวยและ
ครอบครัว
• ทีมดูแลผูปวยพัฒนาการใหคําแนะนําเพื่อใหเกิด drug adherence และปองกันภาวะไมพึงประสงคจาก
ยา
o ขอบงชี้ที่ตองใหคําแนะนําเปนพิเศษ ครอบคลุมถึง กลุมยาเด็ก ยาที่มีชวงการรักษาที่แคบ ยาที่มี
อาการอันไมพึงประสงคสําคัญ ยาที่มีเทคนิคการใชพิเศษ เชน ยาสูดพน
o พิจารณาสถานที่และอุปกรณสําหรับใหคําแนะนําที่เหมาะสม สําหรับผูปวยที่ตองใชยาที่มีเทค
นิกการใชพิเศษ หรือผูปวยที่ตองติดตามตอเนื่อง
o มีฉลากชวยหรือแผนพับใหความรูที่เกี่ยวของกับยาที่รับประทาน การปฏิบัติตน ขอควรระวัง
o การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา ขอบงชี้เมื่อควรขอคําปรึกษาจากเภสัชกร
o มีชองทางที่ผู
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(9) ผูปวยไดรับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยาและบันทึกไวในเวชระเบียน เพื่อสรางความมั่นใจในความ
เหมาะสมของเภสัชบําบัดและลดโอกาสเกิดผลที่ไมพึงประสงค

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเกี่ยวของ กําหนดนโยบายและแนวทางการติดตามผลการบําบัดรักษาดวย
ยา และการบันทึกในเวชระเบียน
• ทีมดูแลผูปวยวิเคราะหแนวทางการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา และการบงชี้ผลที่ไมพึงประสงค
จากยาแตเนิ่นๆ ในยากลุมตางๆ ที่มีความสําคัญ เชน
o ยาที่มี therapeutic ratio แคบ
o ยาที่แพทยหวังผลการรักษาในระยะสั้น
o ยาตานจุลชีพซึ่งเชื้ออาจจะไมไวตอยาหรือมีการติดเชื้อใหมเพิ่มขึ้น
o ยาที่มีผลตอสมดุลของการทําหนาที่ของอวัยวะตางๆ หรือมีผลตอความเปนความตายของผูปวย
o ยาที่มีผลขางเคียงตอการทํางานของตับ ไต หัวใจ
o การตอบสนองตอยาใหมที่ผูปวยไดรับเปนครั้งแรก
• ทีมดูแลผูปวยรวมกันกําหนดแนวทางตอบสนองเมื่อผลการติดตามการบําบัดรักษาไมเปนไปตามความ
คาดหวังหรือเปาหมายที่กําหนดไว หรือเกิดผลที่ไมพึงประสงคขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา
(10) มีการจัดการกับยาที่ผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสอดคลองกับแผนการดูแล
ผูปวยที่เปนปจจุบัน

กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ

• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเกี่ยวของกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการกับยาที่ผูปวยและ
ครอบครัวนํามา
• องคประกอบของการจัดการกับยาที่ผูปวยและครอบครัวนํามา
o การทําบัญชีรายการยาที่ผูปวยใชและนําติดตัวมา
o เภสัชกรพิจารณาสภาพยาวายังสามารถใชไดหรือไม
o แพทยพิจารณาความจําเปนในการใชยาตอ และบันทึกในเวชระเบียน
o การใหยาแกผูปวย ซึ่งอาจทําไดโดย
 ใชยาเดิมของผูปวย โดยพยาบาลเปนผูจัดใหรวมกับยาอื่นๆ ที่ผูปวยไดรับ
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 ใชยาเดิมของผูปวย โดยนํามาที่หองยาและดําเนินการรวมกับยาอื่นๆ ตามระบบการจาย
ยาปกติ
 เก็บยาของผูปวย โดยใหผูปวยรับรู และใชยาของโรงพยาบาลขนานเดียวกันแทนยา
ดังกลาว
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการจัดการกับยาที่ผูปวยและครอบครัวนําติดตัว
มา
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SPA II – 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค
SPA II-7A บริการหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย (ยังไมเสร็จสมบูรณ)
II – 7.1 ขอกําหนดทั่วไป (DIN.1)

บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกตองนาเชื่อถือ โดยมี
อันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด.
ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคที่กําหนดไวและความคาดหวังของผูใช . แผนจัดบริการ
ครอบคลุมขอบเขตของบริการ ทรัพยากรที่ตองการ และระดับผลงานที่คาดหวัง 1.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการกําหนดเปาหมาย และวางแผนการจัดบริการตามเปาหมาย ทิศทางนโยบายขององคกร
• มีการประสานกับทีมนําทางคลินกิ ในการวางแผนการจัดบริการ
• มีการพัฒนาขีดความสามารถของขอบเขตบริการ โดยการใชฐานขอมูล ของบริบทองคกร กลุม
ผูปวยที่สําคัญ
• มีการวิเคราะหความตองการผูร บั บริการ และจัดบริการตามความตองการของผูร บั บริการ
• มีการกําหนดระดับความคาดหวัง เชน กําหนด turn around time accuracy ในการตรวจทีส่ าํ คัญ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การเพิม่ ขีดความสามารถในการวางแผนการจัดบริการในรอบ 1-2 ปที่ผานมา เพื่อตอบสนองการ
บรรลุเปาหมาย และพันกิจขององคกร
• การประกันคุณภาพ ดานความถูกตอง ระยะเวลา
(2) มีทรัพยากรบุคคลทีเ่ พียงพอและมีความรูค วามสามารถในการทํางานทีต่ อ งการ.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ

1

ระดับผลงานที่คาดหวัง เชน accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn
around time
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• มีการสงเสริมใหมกี ารพัฒนาศักยภาพของเจาหนาทีผ่ า นกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมทบทวน การ
ประชุมวิชาการ การฝกอบรม เปนตน
• มีกิจกรรมทบทวนผูที่ชํานาญกวาในกรณีที่ตองใชบุคลากรอื่นทํางานแทน
• มีการวิเคราะหภาระงานกับเจาหนาที่ มีแนวทางในการสรรหาเมือ่ ผลการวิเคราะหขาดแคลน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินความรูค วามสามารถของเจาหนาที่
• ผลการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาทีช่ าํ นาญนอยกวา หรือ ต่าํ กวาเกณฑ
(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย มีการแยกเขต 2และสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม 3 และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการ
ตรวจทดสอบ 4.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการแบงพื้นที่ในการตรวจแตละประเภท โดยคํานึงถึงเรื่องการปนเปอน การใชสอย ความ
ปลอดภัยของผูรับและผูใหบริการ
• สถานที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ
• สถานทีเ่ ก็บสารเคมี
• มีอางลางมือ มีอุปกรณดับเพลิง
• สถานทีเ่ ก็บเอกสารแยกเปนสัดสวนชัดเจน มีการกําหนดแนวทางในการเก็บเอกสารทีเ่ ปนความลับ
เชน สถานที่เก็บ การเขาถึงขอมูล เปนตน
• มีระบบระบายอากาศ ทีไ่ ดมาตรฐาน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยง
• มีการวิเคราะห / วางแผน ปองกันสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทดสอบ เชน ความปราศจากเชื้อฝุน
ละออง การรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา รังสี ความชื้น ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีที่เปนพิษ กลิ่น
ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
2

การแยกเขต ควรพิจารณาการแยกเขตระหวางหนวยยอยซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่เขากันไมไดและการปองกันการปนเปอน
ขามหนวย
3
สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ควรคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร
4
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทดสอบ ไดแก ความปราศจากเชื้อ ฝุนละออง การรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา รังสี
ความชื้น ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีที่เปนพิษ กลิ่น ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน
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•
(4) บริการตรวจทดสอบมีเครื่องมือและอุปกรณ 5พรอมสําหรับทําการตรวจทดสอบที่ตองการ ในสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย 6, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน , มีการสอบเทียบ 7 และการใชผลการสอบเทียบ 8อยาง
เหมาะสม. เครือ่ งมือผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถา
มี).
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีแนวทางในการจัดซื้อเครื่องมือ มีแนวทางในการคัดเลือกบริษทั ตัวแทนจําหนาย
• มีระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องมือและอุปกรณ
• มีแผนการบํารุงรักษาและแผนสอบเทียบประจําป โดยองคกรภายนอกและบริษทั ตัวแทนจําหนาย
• มีแผนสํารอง / จัดหาเครื่องมือ เมื่อเครื่องหลักเสีย
• มีการติดตั้งสายดินและระบบสํารองไฟในเครื่องมือที่มีความสําคัญและตูเย็นเก็บเลือด
• กําหนดผูรับผิดชอบในการดูรักษาเครื่องมือ
• มีคูมือ / ทะเบียนประวัติเครื่องมือที่สําคัญ
• มีการติดปายแสดงผลการสอบเทียบ และกําหนดในการสอบเทียบครั้งตอไปในที่ที่เห็นชัด เพื่อเปน
การย้าํ เตือน
• มีแนวทางในการกําจัดของเสียจากการตรวจ ทีไ่ ดมาตรฐาน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• อุบัติการณที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือไมพรอมใช / ไมไดมาตรฐาน และแนวทางปรับปรุงแกไข
• ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
(5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ ,
รวมทั้งมีการประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดาน
เนื้อเยื่อวิทยาและดานเซลลวิทยา)
5

อุปกรณ ครอบคลุมถึง วัสดุอางอิง น้ํายา และระบบวิเคราะห
สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถึง มาตรการการปองกันอันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคมี จุลชีพ อุปกรณปองกัน
ที่จําเปน รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตรายตางๆ
7
การสอบเทียบ ควรกระทํากับ เครื่องมือ อุปกรณ น้ํายา ระบบตรวจวิเคราะห
8
การใชผลการสอบเทียบ เชน การใช correction factors ที่เปนปจจุบันเพื่อปรับคาที่ไดจากการตรวจวิเคราะห
6
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กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• แนวทางการสงตรวจทดแทน เมือ่ ไมสามารถจัดบริการได
• มีการระบบในการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาสิ่งสงตรวจทดแทนไดคุณภาพตามที่ตองการ
• มีการประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดาน
เนื้อเยื่อวิทยาและดานเซลลวิทยา )
• มีแนวทางในการขอคําปรึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญ ในกรณีมคี วามไมสอดคลองของผลการตรวจ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินความสามารถของหองปฏิบตั กิ าร / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ
• ผลการทบทวนความไมสอดคลองของผลการตรวจ
(6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซื้อจัดหา บริการจากภายนอก เครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา ซึ่ง
มีผลตอคุณภาพของบริการหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง. มีการประเมินผูผลิตหรือ
ผูขายน้ํายา วัสดุ และบริการที่มีความสําคัญสูง. มีระบบควบคุมคลังพรอมดวยบันทึกที่เหมาะสม.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• แนวทางในการคัดเลือกและตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา
• มีการประเมินผูผลิดผูขายน้ํายา วัสดุ และการบริการที่มีความสําคัญ
• มีการจัดเก็บน้ํายาในตูเย็นที่มีการควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง
• มีระบบในการควบคุมคลังที่มีประสิทธิภาพ
• มีการบันทึก
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
•
(7) มีการสื่อสารที่ดีกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยางสม่ําเสมอและดวยวิธีการ
อื่นๆ ไดแก การใหคําแนะนํา 9 การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยีย่ มทางคลินกิ
การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารตรวจ 10.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีชองทางในการสื่อสารกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ แบบ two way communication
9

ขอมูลที่ใหคําแนะนํา เชน ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่ ประเภทของตัวอยางสิ่งสงตรวจ
มีการสื่อสารผลกระทบทางคลินิกที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

10
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• คูมือการจัดเก็บสิ่งสงตรวจโดยภายในจะระบุวิธีการจัดเก็บ ชนิดของสิ่งสงตรวจ ระยะเวลา
โดยประมาณการ สงใหกับหนวยงานหรือจุดตางๆที่มีการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ
• มีการสื่อสารผลกระทบทางคลินิกที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนที่จะมี
การเปลีย่ นแปลง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
•
ข. การจัดบริการ
(1) ในการตรวจทดสอบที่กระทํากับผูปวยโดยตรง มีการประเมินผูปวยกอนสงตรวจและกอนเขารับการตรวจ
มีการเตรียมผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อปองกันผลที่ไมพึงประสงค ลดอันตรายตอผูปวย และมั่นใจวาผล
การตรวจมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ งการ. มีการใหขอมูลผูปวยอยางเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีที่เปนการ
ตรวจที่มีความเสี่ยงสูง.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• ผูปวยไดรับขอมูล เหตุผลในการสงตรวจที่เหมาะสม
• มีการประเมินผูปวยอยางเหมาะสม เชน ประวัติประจําเดือนครั้งสุดทายในผูปวยที่ตรวจทางรังสี
ประวัตกิ ารแพอาหารทะเลในกรณีฉดี สารทึบแสง
• มีแนวทางในการจัดการเมื่อเกิดภาวะไมพึงประสงค
• มีกระบวนการในการทวนสอบเพิ่อการระบุตัวผูปวย ระบุสิ่งสงตรวจ ตําแหนงหรือชนิดของการสง
ตรวจ อยางรัดกุม
• ในกรณีตรวจ HIV มีการใหคําปรึกษาทั้งกอนและหลังตรวจ
• มีการใหขอ มูลผูป ว ยในการเตรียมตัวกอนเขารับการตรวจ
• มีการใหขอมูลถึงความเสี่ยง โอกาสเกิดภาวะแทรกซอน ทางเลือกแกผูปวย ในกรณีการตรวจที่มี
ความเสี่ยงสูง กอนใหผูปวยลงนามยินยอม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
•
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(2) มีการแปลผลการตรวจโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ ระบุสรุปสิ่งที่พบ 11 หรือการวินิจฉัยที่ชัดเจน. มี
การสื่อสารผลการตรวจใหแกแพทยเจาของไขเปนลายลักษณอักษรในเวลาที่เหมาะสม.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารโดยนักเทคนิคการแพทย
• มีการแปลผลทางรังสีโดยรังสีแพทย และมีการทวนสอบผลการอานฟลมของแพทยอื่นโดยรังสีแพทย
( กรณีมีรังสีแพทย )
• มีแนวทางในการขอคําปรึกษาในกรณีทไ่ี มมผี เู ชีย่ วชาญในโรงพยาบาล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
•
II – 7.2 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับแตละบริการ (INV.2)
ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย / พยาธิวิทยาคลินิก
(1) หองปฏิบัติการเขารวมโปรแกรมทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ (proficiency testing - PT)
ตามขอบเขตและความซับซอนของการตรวจวิเคราะหทใ่ี หบริการ, หรือจัดใหมีระบบประเมิน performance
อืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาความนาเชือ่ ถือของการตรวจวิเคราะห. มีหลักฐานวามีการนําปญหาทั้งหมดที่พบจาก
การทดสอบความชํานาญหรือระบบประเมินอืน่ มาแกไขโดยทันที.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการทํา EQC โดยองคกรภายนอกอยางสม่ําเสมอ
• มีการแจงผลการทดสอบแกเจาหนาทีท่ กุ คน เพือ่ วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง
• มีการทบทวนผลการทํา EQC นําผลที่ต่ํากวาเกณฑมาปรับปรุงแกไข
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการตรวจ EQC
• ผลการวิเคราะหและปรับปรุงแกไข เมื่อผลการตรวจไมเปนไปตามเกณฑ
(2) หองปฏิบติการมีโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพซึง่ ครอบคลุมบริการหองปฏิบตั กิ ารทุกดาน และ
ประสานกับสวนอืน่ ๆ ในองคกร. โปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพครอบคลุม การชีบ้ ง ปญหา / โอกาส
11

สรุปสิ่งที่พบ ควรครอบคลุม คําอธิบายตอประเด็นทางคลินิกที่ระบุไวโดยผูสงตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่
ผานมา รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคหรือขอเสนอแนะสําหรับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อจําเปน
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พัฒนา, บันทึกความผิดพลาดและการรายงานอุบตั กิ ารณ, การติดตามตัวชี้วัด, การแกไข / ปองกันปญหา,
การติดตามปจจัยกอนและหลังการตรวจวิเคราะหทม่ี ผี ลตอการตรวจวิเคราะห, การควบคุมเอกสาร, เปา
หมายความปลอดภัยของผูปวย, และการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพ.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการวิเคราะหคน หา ความเสีย่ งระดับหนวยงาน
• มีการจัดทําบัญชีความเสี่ยงและแนวทางปองกันความเสี่ยงที่สําคัญ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวชี้วัด และการทบทวนตัวชี้วัด
• ความเสี่ยง / อุบัติการณืที่เกิดขึ้นที่สําคัญในรอบ 1-2 ป รวมทั้งการปรับปรุงแกไข
(3) หองปฏิบัติการดําเนินการควบคุมคุณภาพเพื่อติดตาม performance ของการตรวจวิเคราะห, รวมทั้งการ
จัดทํา tolerance limit, จํานวนและความถีข่ อง control, การนําขอมูลการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาสูปฏิบัติการแกไขปญหา, และวิธกี ารเพือ่ ยืนยันความนาเชือ่ ถือของการผลการตรวจทดสอบ
เมื่อไมมีการ calibrate หรือไมมีวัสดุควบคุม.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการตรวจ IQC กอนทุกวัน และมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในกณีที่ผล IQC ไมเปนไปตามเกณฑ
•
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
•
(4) การจัดการกับสิ่งสงตรวจ ไดแก การเก็บ, การสัมผัส (handle), การชี้บง, การบรรจุ, การเขียนฉลาก, การ
รักษาความคงตัว, ใบสงตรวจ, การขนสง, และการเก็บรักษา เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
หองปฏิบัติการ. มีการประเมินคุณสมบัติของสิ่งสงตรวจเพื่อใชในการรับ / ปฏิเสธ / แปลผล. สามารถ
ทวนสอบสิ่งสงตรวจและตัวอยางที่แบงใชได.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีแนวทาง /คูมือสิ่งสงตรวจ ครอบคลุมประเด็น การเก็บ การสัมผัส การชี้บง , การบรรจุ, การเขียน
ฉลาก, การรักษาความคงตัว, ใบสงตรวจ, การขนสง
• มีแนวทางในการรับ / ปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
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• มีระเบียบปฏิบัติในการเก็บรักษาสิ่งที่ตรวจตามความคงตัวของแตละสิ่งสงตรวจ ทั้งวิธีเก็บรักษา
และระยะเวลา เพือ่ สามารถนําสิง่ สงตรวจมาใชในการตรวจสอบความถูกตอง และการขอตรวจ
วิเคราะหเพิ่ม
• มีการทวนสอบความถูกตองของสิ่งสงตรวจทุกครั้ง
• มีการทบทวนในการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ รวมทั้งมีการเก็บขอมูลและสะทอนขอมูลกลับไปยังหนวยงาน
ที่ถูกปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลลัพธการควบคุมคุณภาพสิ่งสงตรวจ
(5) กระบวนการตรวจวิเคราะหสรางความมัน่ ใจวาผลการตรวจมีความถูกตอง เชือ่ ถือได , ดวยการใชวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานทีเ่ หมาะสมและไดรบั การ validate วาใหผลลัพธตามที่ตองการ. มีการ verify วาน้าํ ยา
วิธีการทดสอบ เครื่องมือ เครื่องวิเคราะห ผลิตภัณฑหรือบริการ เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว .
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการทวนสอบผลการตรวจ CBC กับ automade
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
•
(6) มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตองแกผูใชในเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ
ระดับความผิดปกติของผลการตรวจที่อาจเปนอันตรายตอผูปวย และการสืบคนสําเนาขอมูล.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
•
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
•
(7) มีการจัดการกับสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม เพือ่ ใหสามารถทําการตรวจวิเคราะห
เพิ่มเติมไดเมื่อจําเปน, และมีการกําจัดสิ่งสงตรวจที่เหลืออยางปลอดภัย .
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• แนวทางในการกําจัดสิง่ สงตรวจทีเ่ หลือ ตามมาตรฐานของIC
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
•
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(8) หองปฏิบัติการที่มีความพรอม นํามาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยซึ่งเปนที่ยอมรับมาใชประโยชน
และขอรับการประเมินจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย สมาคมเทคนิค
การแพทยแหงประเทศไทย หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย.
กิจกรรมทีค่ วรดําเนินการ
• มีการประเมิน มาตรฐานหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย จากหนวยงานภายนอก
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินจากองคกรภายนอก
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SPA II-7C บริการรังสีวทิ ยาและ Medical Imaging
II – 7.1 ขอกําหนดทั่วไป (DIN.1)

บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกตองนาเชื่อถือ โดยมี
อันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด.
ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคที่กําหนดไวและความคาดหวังของผูใช. แผนจัดบริการครอบคลุม
ขอบเขตของบริการ ทรัพยากรที่ตองการ และระดับผลงานที่คาดหวัง 12.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• วิเคราะหความครอบคลุมการจัดบริการที่จําเปนของหนวยงาน การเขาถึงบริการ ระยะเวลาการบริการ
การรายงานผล การจัดการคิวตรวจใหสอดคลองกับการดูแลผูปวย
• มีการประกันคุณภาพการตรวจโดยเทียบกับผลการประเมินจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การดําเนินงานเพื่อจัดบริการที่จําเปน รวมถึงการจัดแนวทางการสงตอการตรวจอยางเหมาะสม สะดวก
ถูกตอง และรวดเร็ว
• การประเมินผลการตรวจเมื่อเทียบกับผลการทดสอบคุณภาพ
• ความถูกตองในการเก็บ ระบุสง่ิ สงตรวจและการรายงานผลการวินจิ ฉัย

(2) มีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและมีความรูความสามารถในการทํางานที่ตองการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• การพัฒนาความรูและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
• การบริหารจัดการบุคลากรรับผิดชอบงานอยางเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผูปฏิบัติงานไดรับวุฒิบัตร และการรับรองความรูค วามชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงาน
• เชื่อมโยงระหวางปญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน, training need, การฝกอบรม, การประเมินผล, และการ
ปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรม

12

ระดับผลงานที่คาดหวัง เชน accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity,
turn around time

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

111

(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มี
การแยกเขต 13และสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม 14 และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตรวจทดสอบ 15.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• จัดพื้นที่บริการผูปวยเปนสัดสวน เหมาะสม
• การแบงพื้นที่การทํางาน การจัดเก็บอุปกรณ เปนสัดสวน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• แสดงใหเห็นวาการออกแบบและกําหนดเขตการทํางาน ไดคํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
และผูปวย
(4) บริการตรวจทดสอบมีเครื่องมือและอุปกรณ 16พรอมสําหรับทําการตรวจทดสอบที่ตองการ ในสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย 17, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, มีการสอบเทียบ 18 และการใชผลการสอบเทียบ 19อยางเหมาะสม.
เครื่องมือผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี).
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• กําหนดแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน มีการประกันคุณภาพเครื่องมือตามมาตรฐาน
• มีการตรวจทดสอบ สอบเทียบ และรับรองผลการตรวจโดยจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมาย
กําหนด
• มีการเปรียบเทียบ กับผลการตรวจวิเคราะหที่ผานมาและมีการแจงผลการตรวจวิเคราะห ที่อยูในชวงคา
วิกฤติ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ใชกับผูปวยไดผานการตรวจสอบ และมีความถูกตองแมนยํา
13

การแยกเขต ควรพิจารณาการแยกเขตระหวางหนวยยอยซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่เขากันไมไดและการปองกันการปนเปอน
ขามหนวย
14
สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ควรคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร
15
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทดสอบ ไดแก ความปราศจากเชื้อ ฝุนละออง การรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา รังสี
ความชื้น ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีที่เปนพิษ กลิ่น ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน
16
อุปกรณ ครอบคลุมถึง วัสดุอางอิง น้ํายา และระบบวิเคราะห
17
สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถึง มาตรการการปองกันอันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคมี จุลชีพ อุปกรณปองกัน
ที่จําเปน รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตรายตางๆ
18
การสอบเทียบ ควรกระทํากับ เครื่องมือ อุปกรณ น้ํายา ระบบตรวจวิเคราะห
19
การใชผลการสอบเทียบ เชน การใช correction factors ที่เปนปจจุบันเพื่อปรับคาที่ไดจากการตรวจวิเคราะห
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• เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพ และผลวิเคราะหการประเมินเครื่องมือ
(5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ,
รวมทั้งมีการประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดานเนื้อเยื่อ
วิทยาและดานเซลลวิทยา)
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ประเมินผลความนาเชื่อถือวาเปนตามมาตรฐาน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
(6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซื้อจัดหา บริการจากภายนอก เครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา ซึ่งมีผลตอ
คุณภาพของบริการหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง. มีการประเมินผูผลิตหรือผูขายน้ํายา วัสดุ
และบริการที่มีความสําคัญสูง. มีระบบควบคุมคลังพรอมดวยบันทึกที่เหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• การจัดทําหลักเกณฑและคุณลักษณะ ในการคัดเลือกวัสดุ และน้ํายาใหตรงตามความตองการจัดทําเปนบัญชีรายชื่อ
ผูผานการประเมิน

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การประเมินผลการตรวจสอบเครื่องมือ น้ํายา และวัสดุตางๆ
(7) มีการสื่อสารที่ดีกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยางสม่ําเสมอและดวยวิธีการอื่นๆ
ไดแก การใหคําแนะนํา 20 การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมทางคลินิก การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจ 21.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• มีการครอมสายงานกับหนวยงานตาง ๆ ทีใ่ ชบริการ

• มีการจัดทําคูมือการสงตรวจ มีเงื่อนไขในการรับหรือปฏิเสธสิ่งสงตรวจ การเก็บรักษาตลอดกระบวนการ
การรับสิ่งสงตรวจเปนไปโดยไมลาชา มีการ Identificationและระบุตัวผูปวยอยางถูกตองและถูกขาง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความถูกตองของการใหบริการการตรวจทดสอบ
20
21

ขอมูลที่ใหคําแนะนํา เชน ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่ ประเภทของตัวอยางสิ่งสงตรวจ
มีการสื่อสารผลกระทบทางคลินิกที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
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• การประกันเวลาในการรายงานผล และมีการรายงานผลคาวิกฤติทันที
• มีระบบปองกันขอมูลที่เปนความลับ

ข. การจัดบริการ
(1) ในการตรวจทดสอบที่กระทํากับผูปวยโดยตรง มีการประเมินผูปวยกอนสงตรวจและกอนเขารับการตรวจ มีการ
เตรียมผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อปองกันผลที่ไมพึงประสงค ลดอันตรายตอผูปวย และมั่นใจวาผลการตรวจมี
คุณภาพตามที่ตองการ. มีการใหขอมูลผูปวยอยางเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีที่เปนการตรวจที่มีความ
เสี่ยงสูง.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• จัดทําคูมือการใชหองปฏิบัติการ การเก็บ การระบุตัว การใหขอมูลผูปวย การนําสงสิ่งสงตรวจ การรักษา และ
รายการตรวจวิเคราะห

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลประเมินการรายงานการตรวจวิเคราห
(2) มีการแปลผลการตรวจโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ ระบุสรุปสิ่งที่พบ22 หรือการวินิจฉัยที่ชัดเจน. มีการ
สื่อสารผลการตรวจใหแกแพทยเจาของไขเปนลายลักษณอักษรในเวลาที่เหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ

• ผลการตรวจวิเคราะห ทางหองปฏิบัติการ ทุกรายไดรับการตรวจสอบ และแปลผล โดยผูมีคุณวุฒกิ อ นรายงานผล

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความนาเชื่อถือของผลการรายงานผลตรวจทดสอบ และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ค. บริการรังสีวทิ ยา และ Medical Imaging อื่นๆ
(1) หนวยบริการทางรังสีวิทยาและ medical imaging อื่นๆ มีความพรอมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ ที่จะให
หลักประกันในการปองกันอันตรายจากรังสีแกผูปวย ญาติ และเจาหนาที,่ เปนไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
ขอบังคับ, ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• สถานที่ หองตรวจมีพื้นที่เพียงพอ ไดรับการออกแบบในการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเหมาะสม
• การจัดบริเวณพื้นที่ใหบริการปลอดภัยจากรังสี มีการแยกเขตบริเวณรังสีชัดเจน
22

สรุปสิ่งที่พบ ควรครอบคลุม คําอธิบายตอประเด็นทางคลินิกที่ระบุไวโดยผูสงตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่
ผานมา รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคหรือขอเสนอแนะสําหรับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อจําเปน
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• มีเครื่องมือทางรังสีที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง ความปลอดภัยกอนการใชงาน
• ประเมิน และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณชวยชีวิตตามความเหมาะสมและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการตรวจ
ทางรังสี
• กําหนดแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และมีการประกันคุณภาพเครื่องมือทางรังสี และเครื่องมือที่สําคัญ
ตามมาตรฐานทางรังสี
• มีการตรวจ ทดสอบ และรับรองเครื่องมือทางรังสีโดยจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• มีขอมูลรายงาน วิเคราะหความพรอมและความปลอดภัยทางรังสี
• มีความพรอมของเครื่องมืออื่นๆที่ชวยในการทํางาน เชน เครื่องลางฟลม เครื่องฉีดสารทึบรังสี เครื่องวัด
ความดัน เครื่องมือและยาที่ใชในการชวยชีวิตอยางเหมาะสมตามการตรวจ
• มีเครื่องมือ อุปกรณ และยาที่จําเปน พรอมสําหรับการชวยเหลือผูปวยเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงคขณะทํา
การตรวจ
• แสดงผลยืนยันความถูกตอง รวดเร็วในการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการรายงานผล
(2) มีการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเครงครัด. มีการตรวจวัดรังสีและการรายงานผล. การ
จัดพื้นที่หองตรวจและปายแสดงบริเวณรังสีที่ชัดเจน. มีการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรังสี และขยะทางรังสีอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• วางระบบในการปองกันอันตรายจากรังสีชนิดตางๆ เพื่อใหปลอดภัยทั้งแกผูปวย ผูปฏิบัติงาน เชน การจัด
พื้นที่รอตรวจที่ปลอดภัย เครื่องหมายแสดงบริเวณรังสี สัญญาณไฟแดง การแยก จัดเก็บและกําจัดกาก
กัมมันตรังสี
• มีคูมือ แนวทางในการตรวจ การกําหนดปริมาณรังสีที่เหมาะสม
• มีระบบการประเมิน การวางแผน และทวนสอบกอนการตรวจทางรังสีทุกครั้ง
• มีอุปกรณในการปองกันอันตรายจากรังสีใหแกผูปวย ญาติ และผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ปลอดภัย
• การวัดปริมาณรังสีของบุคลากร สถานที่ และการรั่วไหลของรังสี
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความตระหนักของบุคลากรในปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเรื่องความปลอดภัยจากรังสี
• การดําเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงรุกที่อาจเกิดจากอันตรายของรังสี
• แสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดเก็บ และการกําจัดอยางเหมาะสม รวมถึงการปนเปอนกับ
สิ่งแวดลอม
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• ตรวจสอบปริมาณรังสีของบุคลากร หองตรวจ พื้นที่ปนเปอนรังสีและพื้นที่เสี่ยงตอรังสี
(3) มีขอบงชี้ทางคลินิกที่เพียงพอ ในการสงตรวจทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ. มีการสื่อสารขอบงชี้
ดังกลาวใหหนวยบริการและแพทยที่จะทําการตรวจและอานผล. ขอบงชี้และการสื่อสารดังกลาวอยูบนพื้นฐาน
แนวทางขององคกรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• มีขอมูลการขอตรวจทางรังสีเพียงพอในการตัดสินใจการตรวจ
• มีระบบการคัดกรอง การรับใบขอตรวจทางรังสี การตรวจสอบ และปรึกษาขอบงชี้ในการเลือกการตรวจที่
เหมาะสมกับโรคและผูปวย
• การประสานการบริการกับหนวยงาน หอผูปวย และการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยกลุมตางๆ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การประเมินความเหมาะสมในการสงตรวจทางรังสีทั้งขอบงชี้และเวลาในการใหบริการ
• ผลการประเมิน วิเคราะหการใชการตรวจทางรังสีเทียบกับรายงานผลและความเหมาะสมในการรักษา
• การจัดระบบการรายงานผลในเวลาที่เหมาะสม การสื่อสารผลการตรวจที่ผิดปกติ และการประสานงานและ
สื่อสารกับแพทยผูดูแลผูปวย
(4) การตรวจทางรังสีวิทยาเปนไปอยางถูกตอง, มีการเขียน label ที่ถูกตองและเหมาะสม. มีการจัดทํามาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดตําแหนงและการตั้งคาในการถายภาพรังสี เพื่อใหไดภาพถายที่มีคุณภาพ และผูปวยไดรับรังสี
นอยที่สุด.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• จัดทําคูมือ แนวทางการตรวจ การจัดทาผูปวย การกําหนดปริมาณรังสีที่ใชกับผูปวยแตละรายอยาง
เหมาะสม และปลอดภัย
• ทุกภาพถายรังสีตองระบุชื่อผูปวย การ label ขอมูลที่สําคัญชัดเจน
• มีคูมือ แนวทางการเตรียมตรวจ การใหคําแนะนํา กอน ระหวาง และหลังการตรวจ
• มีระบบในการคนหา แกไขและปองกันความผิดพลาดในการบริการทางรังสี
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• บุคลากรมีคุณวุฒิ ไดรับการพัฒนาใหมีความรู และทักษะในการใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง ปลอดภัย
• การคัดกรอง การเตรียมผูปวย วิธีการตรวจ และการเลือกใชยา หรือสารทึบรังสีที่มั่นใจวาเหมาะสม และ
ปลอดภัย
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• การบริการที่ผูปวยไดรับการตรวจทางรังสีที่ถูกตอง เหมาะสมกับเวลา และปลอดภัยโดยมีขอบงชี้ในการ
ตรวจและกระบวนการที่ชวยลดปริมาณรังสีใหแกผูปวย
• การวางแผนการรักษาทางรังสี มีการวางระบบเพื่อใหมีความแมนยํา ถูกตอง
(5) การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ ทําโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ. มี
ระบบการปรึกษารังสีแพทยและทบทวนความถูกตองของการอานผลการตรวจทางรังสีวิทยาตามความเหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• มีระบบในการประเมิน ตรวจสอบความถูกตองการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการายงานผลทางรังสีโดย
ผูทรงคุณวุฒิ
• การายงานผลทางรังสีมีความนาเชื่อถือ และในเวลาที่เหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผูทําการตรวจวินิจฉัย รักษาทางรังสีมีคุณวุฒิและประสบการณ ไดรับการอบรมเทคนิคการตรวจใหมๆ
• การประเมินความถูกตองของการตรวจ การรายงานผล
(6) บริการรังสีวิทยามีแผนงาน / ระบบบริหารคุณภาพที่จะสรางความมั่นใจในคุณภาพของภาพรังสีที่เหมาะสม โดย
มีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด ประกอบดวย:
• การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการตรวจทางรังสี / medical imaging อื่นๆ และแผนการบํารุงรักษา
เชิงปองกัน
• การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม (กระบวนการทางรังสีเทคนิค 23)
• การตอบสนองความตองการของผูป ว ยและแพทยเจาของไข
• การปองกันและติดตามเฝาระวังความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจากการไดรับรังสี ความเสี่ยงในการใชยา
• การทบทวนอุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
• การทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
23

การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม เชน การตรวจสอบคุณภาพของ processor ประจําวัน,
การตรวจสอบความสะอาดของหองมืดประจําสัปดาห, การตรวจสอบ visual checklist ประจําเดือน, การตรวจสอบ phantom
images ทุกสามเดือน, การตรวจสอบ viewboxes ทุกสามเดือน, การทํา repeat analysis ทุกสามเดือน, การวิเคราะหการ
ตกคางของ fixer บนแผนฟลมทุกหกเดือน, การตรวจสอบ fog ในหองมืดทุกหกเดือน, การตรวจสอบ screen-film contact
ประจําป, การตรวจสอบ screen cleanliness ประจําปหรือเมื่อจําเปน
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• กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ชวยใหผูปวยไดรับบริการที่ถูกตองรวดเร็ว
• มีระบบในการประเมิน คัดกรอง เตรียมผูปวย การเลือกใชยา และสารทึบรังสีในการตรวจพิเศษทางรังสี
• มีระบบประเมิน คัดกรองและเลือกใชการตรวจที่ปลอดภัยใหแกผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการใชรังสี เชนเด็ก
และหญิงมีครรภ
• ทบทวนผลลัพธการบริหารคุณภาพ ความรวมมือกับทีมในการพัฒนาการดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การประเมินแผนงานการใหบริการ รวมถึงการมีสวนรวมกับทีมดูแลผูปวย
• การวิเคราะหความกาวหนาในการพัฒนาตามแผน การบรรลุวัตถุประสงค
• ความเหมาะสมของเวลาการใหบริการ การนัดตรวจพิเศษ การรายงานผล โดยเฉพาะรายเรงดวน ฉุกเฉิน
• ขอมูลแสดงใหมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ความถูกตองของการตรวจและรักษาทางรังสี
• การนําอุบัติการณและผลลัพธการดําเนินการมาปรับปรุง
• การประเมินและทบทวนความปลอดภัยในการใหบริการตรวจตางๆทางรังสี
• ความสําเร็จ สิ่งที่ทําไดดี นวัตกรรม และความภาคภูมิใจในผลงานการบริการ
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SPA II-8 การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
SPA II – 8 การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
องคกรสรางความมัน่ ใจวามีการติดตามเฝาระวังเพือ่ คนหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีผ่ ดิ ปกติ
อยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไมใหเกิดการแพรระบาดได .
ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร
(1) มีนโยบายเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ใหบริการแกผูปวย บุคลากร และประชาชน.
(2) มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที.่
(3) มีระบบในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุง
กระบวนการเฝาระวัง.
(4) มีบุคลากรที่มีความรูและทักษะ ทําหนาที่เฝาระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนที่เหมาะสม.
(5) มีงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ทีเ่ พียงพอ มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับการเฝาระวัง สอบสวน และ
ควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ.
(6) มีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ในดานแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูงกับทีมที่รับผิดชอบ รวมกันทําความเขาใจความมุงหมายของการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
วาเปนไปเพื่อการคนหาโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนมากผิดปกติ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคมิให
เกิดการแพรระบาด
• ผูนําระดับสูงกําหนดทีมที่รับผิดชอบกิจกรรมการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งอาจประกอบดวย
o การเฝาระวังโรคติดตอที่ตองรายงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
o การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพที่มีลักษณะเฉียบพลันอื่นๆ
o การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพที่มีลักษณะคอยเปนคอยไป เชน โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม
• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมที่รับผิดชอบจัดทํานโยบายเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ที่
ใหบริการแกผูปวย บุคลากร และประชาชน.
• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมที่รับผิดชอบจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
o วิเคราะหปญหาโรคและภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่
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•

•

•
•

o จัดลําดับความสําคัญของโรคและภัยสุขภาพ
o จัดทําแผนการเฝาระวังที่สอดคลองกับโรคและภัยสุขภาพที่จัดลําดับความสําคัญไว รวมทั้งความ
พรอมในการตรวจพบโรคและภัยสุขภาพที่มิไดคาดการณไวกอน
ผูนําระดับสูงรวมกับทีมที่รับผิดชอบจัดระบบกํากับดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผล โดยใหความสําคัญ
กับประเด็นตอไปนี้
o ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญที่เฝาระวัง
o ความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่เฝาระวัง
o การใชประโยชนขอมูลเฝาระวังเพื่อเรงรัดหรือปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมปองกันโรค
o ความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ
o ความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม
ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคลากรทําหนาที่เฝาระวังและสอบสวนโรค
o มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ หรือจํานวนเตียงของโรงพยาบาล
o ไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่
ผูนําระดับสูงจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใหสามารถเฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรคอยาง
มีประสิทธิภาพ
ทีมงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุก
ระดับ

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• โรคและภัยสุขภาพสําคัญที่อยูในแผนการเฝาระวัง
• ผลการประเมินระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
o ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญที่เฝาระวัง
o ความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่เฝาระวัง
o การใชประโยชนขอมูลเฝาระวังเพื่อเรงรัดหรือปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมปองกันโรค
o ความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ
o ความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม
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ข. การเก็บและวิเคราะหขอมูลเฝาระวัง
(1) มีการเฝาระวังโรคติดตอ โรคไมติดตอและปญหาสุขภาพอื่นๆ อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นที่
องคกร และตามที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด.
(2) ผูใหบริการที่เกี่ยวของ เชน แพทย พยาบาล ผูปฏิบัติงานการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีสวนรวมในการเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพ.
(3) มีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
และเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีอยูเดิมได.
(4) มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ แปลความหมายขอมูลการเฝาระวังอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยใชวิธีการทาง
ระบาดวิทยา.
(5
.
(6)
.
(7)
.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่รับผิดชอบวิเคราะหวาระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นที่
และครอบคลุมโรคที่ตองเฝาระวังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือไม และดําเนินการปรับปรุงใหมี
ความครอบคลุมตามความเหมาะสม
• สงเสริมบทบาทของผูใหบริการในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูใหบริการ (แพทย พยาบาล หองปฏิบัติการ) วาไดมีสวนรวมใน
การเฝาระวังอยางไร เคยมีประสบการณอะไร และควรจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางไร
o ใชกรณีศึกษาของโรงพยาบาลอื่นเพื่อเรียนรูความสําคัญของผูใหบริการในการเฝาระวัง และโอกาส
ที่จะพบโรคและภัยสุขภาพในรูปแบบตางๆ เชน ภัยสุขภาพจากปลาปกเปา หนอไมปบ หมูดิบ
o สรางระบบใหคําปรึกษาสําหรับผูมีประสบการณนอย
o จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรับรายงานและตัดสินใจ take action ที่ชัดเจน
• ทีมงานที่รับผิดชอบตามรอยดูการเก็บบันทึกและจัดเก็บขอมูลในประเด็นตอไปนี้ และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม
o มีระบบการบันทึกและจัดเก็บขอมูลชัดเจนหรือไม
o ขอมูลมีความเปนปจจุบัน ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา หรือไม
o สามารถเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลที่ผานมาไดหรือไม
• ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตอไปนี้
o มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ แปลความหมายขอมูลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพียงใด
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o มีผูรูทางดานระบาดวิทยา และมีการใชวิธีการทางระบาดวิทยาในการวิเคราะหขอมูลหรือไม
o สามารถคนหาการเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของโรคไดหรือไม พบอะไรบาง อะไรคือจุดเริ่มของ
การสงสัยวาจะมีการระบาด
o สามารถบอกสถานการณและแนวโนมของโรคที่เฝาระวังไดหรือไม
• ทีมงานที่รับผิดชอบรวมกันคาดการณแนวโนมการเกิดโรคที่สําคัญ และวางแผนปองกันควบคุม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การพบการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในรอบ 1-2 ปที่ผานมา
• ผลการประเมินและตามรอยที่สะทอนประสิทธิภาพของการเฝาระวัง

ค. การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
(1)

(SRRT)
.

(2)
.
(3)
.
(4) มีชองทางและบุคลากรที่สามารถรับรายงานผูปวยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิกตลอด
24 ชั่วโมง.
(5) มีการดําเนินการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคอยางทันทวงที.
(6) เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ทีมผูรับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและใช
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมอยางรอบดานและทันกาล.
(7) มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณผิดปกติ การปวยเปนกลุมกอน หรือพบแนวโนมที่บงบอกวาอาจมีการ
ระบาด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคในวงกวางอยางทันทวงที.
(8) มีการแจงเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรอื่นที่เกี่ยวของอยางทันเวลา.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่รับผิดชอบประเมินการทําหนาที่ของ SRRT
o มีทีมรับผิดชอบชัดเจนหรือไม อยูในความรับผิดชอบของใคร
o ระบบการประสานงานระหวาง SRRT กับโรงพยาบาลเปนอยางไร
o จากการระบาดที่เกิดขึ้น SRRT สามารถตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพไดดี
เพียงใด สามารถควบคุมใหโรคสงบไดเร็วเพียงใด
• ทีมงานที่เกี่ยวของรวมกันวิเคราะหเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น จัดทําแผนและเตรียมพรอมใน
การรองรับ
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• ทีมงานที่รับผิดชอบกําหนดชองทางและบุคลากรที่จะรับรายงานผูปวยและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ตั้งแตผูรับรายงานเบื้องตนไปจนถึงผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งใหมีการปฏิบัติที่จําเปน
• ทีมงานที่รับผิดชอบกําหนดขอบงชี้และแนวทางในการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เพื่อใหสามารถควบคุม
แหลงแพรเชื้อและปองกันการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที, ทบทวนความรวดเร็วและประสิทธิภาพใน
การสอบสวน/ควบคุมปองกัน
• ทีมงานที่รับผิดชอบกําหนดแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาด
o กําหนดขอบงชี้ที่ตองมีการสอบสวนโรค
 มีเหตุการณผิดปกติ
 มีการปวยเปนกลุมกอน
 พบแนวโนมที่บงบอกวาอาจมีการระบาด
o ใหอํานาจผูรับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรค
 การสั่งใชทรัพยากร
 อํานาจการสืบคน
 การใชมาตรการควบคุมที่เหมาะสมอยางทันกาลและรอบดาน
o การแจงเตือนไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรที่เกี่ยวของ
• ทีมงานที่เกี่ยวของประเมินประสิทธิภาพของการสอบสวนและควบคุมโรคที่เคยเกิดขึ้น
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ประสบการณในการตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

ง. การเผยแพรขอ มูลขาวสารและเตือนภัย
(1) มีการจัดทํารายงานสถานการณโรคและภัยสุขภาพที่ใหขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่
เฝาระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค.
(2) มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ
กฎอนามัยระหวางประเทศ และกฎขอบังคับอื่นๆ.
(3) มีการเผยแพรสารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เปนปจจุบันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสื่อสาธารณะ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อการวางแผนปองกันและควบคุมโรค.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานและเผยแพรสารสนเทศตามที่ระบุไว

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

123

SPA II-9 การทํางานกับชุมชน
SPA II - 9.1 การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (COM.1)
ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชน จัดใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพที่สนองตอบตอความตองการของชุมชนที่
รับผิดชอบ.
(1) ทีมผูใหบริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ, ประเมินความตองการ และศักยภาพของชุมชน, และกําหนด
กลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูบริหารรวมกับทีมที่รับผิดชอบ รวมกันทําความเขาใจความหมายของชุมชน วาครอบคลุมถึงชุมชนทาง
ภูมิศาสตร และชุมชนทางสังคมที่มารวมตัวกันเพื่อเปาหมายเดียวกัน
• ผูบริหารรวมกับทีมที่รับผิดชอบ กําหนดชุมชนที่รับผิดชอบที่จะจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ
• ทีมผูใหบริการรวมกันทําความเขาใจบริบทของชุมชนที่รับผิดชอบ โดย
o ประเมินความตองการของชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพของ
ชุมชน เชน ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ สถานะสุขภาพ ศักยภาพ และความเสี่ยงดานสุขภาพของ
ชุมชน
o ทบทวน ทําความเขาใจกับสถานการณ และขีดความสามารถในปจจุบันของชุมชน ครอบคลุม
มุมมองดานการสงเสริม รักษา ปองกัน และฟนฟู
o ประเมินศักยภาพของชุมชน เพื่อรับรูถึงความสามารถสูงสุดที่เปนไปไดของชุมชนนั้นๆ ถาหาก
ชุมชนนั้นไดรับการสนับสนุน ดานการบริการ ประสานความรวมมือ สงเสริม เพิ่มพลังอํานาจอยาง
เต็มที่
o กําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน (ซึ่งอาจมีทั้งกลุมที่มีสุขภาพดี กลุมที่มีความเสี่ยงสูงหรือดอย
โอกาส กลุมที่มีปญหาสุขภาพ)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปชุมชนที่รับผิดชอบ ความตองการ ศักยภาพ กลุมเปาหมายสําคัญ
(2) ทีมผูใหบริการวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการและ
ปญหาของชุมชน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมผูใหบริการรวมกับชุมชนวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพ โดย
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o ใชขอมูลทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับชุมชน เพื่อระบุปญหาและความตองการดาน
สุขภาพ
o พิจารณาบริการใหครอบคลุมกลุมสุขภาพดี กลุมเสี่ยง และกลุมที่มีปญหาสุขภาพ
o พิจารณาบริการที่เปนไปได ไดแก
 การดูแลสุขภาพ
 การชวยเหลือสนับสนุน
 การสงเสริมการเรียนรู
 การพัฒนาทักษะสุขภาพ
 การชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะ
 การสรางเครือขาย
o จัดทําแผนประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค ผลลัพธที่ตองการ และตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปแผนงานสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนจําแนกตามลักษณะบริการตางๆ และผลคาดวาจะสามารถ
ตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชน
(3) ทีมผูใหบริการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมผูใหบริการดําเนินการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนตามแผนที่กําหนดไวในขอ (2)
• ทีมผูใหบริการแสวงหาความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ ในการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ เชน
องคการปกครองสวนทองถิ่น สถานีอนามัย รานขายยาในชุมชน การแพทยพื้นบาน เปนตน
• ทบทวนการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยพิจารณาถึงลักษณะการดําเนิน ความครอบคลุม
ความเหมาะสมสอดคลองกับแผนงานที่วางไว และรูปแบบ ลักษณะ ระดับการมีสวนรวมขององคกรและผู
ใหบริการอื่นๆ ในประเด็นดังตอไปนี้
o การดูแลสุขภาพ
o การชวยเหลือสนับสนุน
o การสงเสริมการเรียนรู
o การพัฒนาทักษะสุขภาพ
o การชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะ
o การสรางเครือขาย
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ความครอบคลุมของการดําเนินงาน, ความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ
(4) ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน.
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กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน เปรียบเทียบกับแผนงานและ
ความตองการสุขภาพของชุมชน
• ทีมผูใหบริการนําสิ่งที่ไดจากการทบทวนประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญ สื่อสารแกชุมชนที่มีสวนรวม
เพื่อรวมกันพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนอยางตอเนื่อง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปผลการประเมินและการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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SPA II - 9.2 การเสริมพลังชุมชน (COM.2)
ทีมผูใ หบริการทํางานรวมกับชุมชนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดีของชุมชน.
(1) องคกรสงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของชุมชน รวมทั้งการเปนคูพันธมิตร ที่เขมแข็งกับชุมชน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันกําหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรื่องการ
ทํางานรวมกับชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม และการสนับสนุนการสรางเครือขายของชุมชน ซึ่งควร
เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธของ รพ.
• ผูนําทุกระดับ ทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินการของทีมผูใหบริการ ในการดําเนินการเสริม
พลังชุมชน อยางชัดเจนและสื่อสารทั่วถึงทั้งองคกร
• ทีมผูใหบริการ ทบทวนปรับปรุงบทบาทการทํางานใหลักษณะดําเนินการให ไปสูการใหบริการ ในลักษณะคู
พันธมิตร หุนสวนทางสุขภาพ ที่เขมแข็ง ดวยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ความรู ทักษะ และทรัพยากร ที่
จําเปนเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของ
ชุมชน และการเรียนรูรวมกัน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปภาพรวมที่เปนรูปธรรมของการทํางานรวมกับชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การสรางเครือขายของ
ชุมชน การเปนคูพันธมิตรที่เขมแข็งกับชุมชน
(2) องคกรมีสวนรวมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยการสรางความสัมพันธ รวมมือกับ
ผูเกี่ยวของ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเนื่อง.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันทําความเขาใจวานโยบายสาธารณะ อาจจะมา
จากการกําหนดมาตรการเชิงบังคับโดยสวนราชการ หรือมาจากมาตรการเชิงสังคมโดยชุมชนก็ได
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันพิจารณาขอมูลและสถานการณตางๆ เพื่อ
กําหนดหรือทบทวนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่องคกรควรมีบทบาทในการชี้แนะและสนับสนุน
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานที่เกี่ยวของ รวมกันวิเคราะห ชุมชน องคกร และบุคคลผูเกี่ยวของ
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแตละประเด็น รวมถึงรูปแบบการมีสวนรวม สารสนเทศที่จําเปน และ
ชองทางการสื่อสาร
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานที่เกี่ยวของ สรางความสัมพันธและความรวมมือกับผูเกี่ยวของและ
สื่อสารแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของประเด็นนโยบาย
สาธารณะดังกลาว และนําไปสูการกําหนดมาตรการตางๆ โดยชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• นโยบายสาธารณะที่องคกรขับเคลื่อน และผลลัพธที่เกิดขึ้น
(3) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ในชุมชนเพื่อดําเนินการแกปญหาที่ชุมชนให
ความสําคัญ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมผูใหบริการวิเคราะหกลุมตางๆ ในชุมชนที่จะมีบทบาทในการแกปญหาของชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม
พระสงฆ กลุมผูติดเชื้อ HIV
• ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชนในการสงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ที่วิเคราะหได เพื่อแกปญหาของ
ชุมชน
ประเด็นทีค่ วรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• กลุมตางๆ ในชุมชนที่องคกรเขาไปสงเสริมความสามารถ และผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกลุม
ดังกลาว
(4) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคล (รวมถึงความรู เจตคติ ความเชื่อ
คานิยม) ซึ่งมีความสําคัญตอสุขภาพของแตละคน.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนทบทวนขอมูล สถานการณ ของปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของ
และทักษะสุขภาพสวนบุคคลของชุมชนที่รับผิดชอบ ในปจจุบัน
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนในปจจุบัน ในการสงเสริมพฤติกรรมและ
ทักษะสุขภาพสวนบุคคล ที่มีความสําคัญตอสุขภาพของแตละคน ในประเด็นดังตอไปนี้
o พฤติกรรมสุขภาพที่ดี (การออกกําลัง การผอนคลาย อาหาร)
o การลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ
o การปกปองสวนบุคคลใหพนจากความเสี่ยง
o การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจําวัน
• ทีมผูใหบริการ ประเมินผลการสนับสนุนสงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคลรวมกับชุมชน และ
ประเมินแนวโนมสุขภาพสวนบุคคลในภาพรวม ที่เกิดขึ้นหลังมีความรวมมือกัน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปภาพรวมของความรวมมือที่เกิดขึ้นจริง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและทักษะสุขภาพ
สวนบุคคล
(5) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
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กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนขอมูล สถานการณ ของปญหาสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่มี
ผลตอสุขภาพ และผูมีหนาที่เกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอื่นๆ ในปจจุบัน
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูมีหนาที่เกี่ยวของรับผิดชอบใน
องคกรอื่นๆ ในปจจุบัน ในการสงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ใน
ประเด็นดังตอไปนี้
o การลดสิ่งปนเปอนทางกายภาพและสารเคมี
o การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
o สิ่งแวดลอมเพื่อสันทนาการ การพักผอน สมดุลของชีวิตและกิจกรรมที่เอื้อตอสุขภาพ
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนและผูมีหนาที่เกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอื่นๆ ประเมินผลการสงเสริมใหมี
สิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
(6) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดี
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนขอมูล สถานการณ ของผูตองการความชวยเหลือทางสังคม ผูมี
หนาที่เกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอื่นๆ และปญหาสิ่งแวดลอมทางสังคมในชุมชนที่มีผลตอสุขภาพ และผู
มีสวนเกี่ยวของ ในปจจุบัน
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูมีหนาที่เกี่ยวของรับผิดชอบใน
องคกรอื่นๆ ในปจจุบัน ในสงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอ
การมีสุขภาพดี ในประเด็นดังตอไปนี้
o การชวยเหลือทางสังคมในกลุมเปาหมาย (เชน ผูที่ดอยโอกาสทางสังคม)
o การสรางเครือขายทางสังคม
o ปฏิสัมพันธทางสังคมที่สงเสริมความเปนอยูที่ดีในที่ทํางานและชุมชน
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนและผูมีหนาที่เกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอื่นๆ ประเมินผลการสงเสริมใหมี
บริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สรุปภาพรวมการสงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดี
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