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คาํนํา 

 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป หรือท่ีเรียกวา

มาตรฐาน HA/HPH 2006 จัดทําเสร็จสิ้นเมื่อป พ.ศ. 2539  มีเนื้อหาหลักในดานคุณภาพและความปลอดภัยในการ

ดูแลผูปวยและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ และคุณภาพการบริหารจัดการองคกร

โดยรวม 

 เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถทําความเขาใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติได

เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น 

เปนการขยายความกิจกรรมท่ีควรดําเนินการสําหรับมาตรฐานแตละขอ โดยอธิบายใหเห็นรูปธรรมของการปฏิบัติ

อยางเปนขั้นตอน  และใหแนวทางการประเมินตนเองอยางกระชับซึ่งมุงใหตอบเนื้อหาท่ีไดจากผลของการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน 

 จากการทดลองใชคูมือฉบับนี้ พบวาเปนแหลงขอมูลสําคัญท่ีโรงพยาบาลใชประโยชนในการพูดคุยทําความ

เขาใจ ใชเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติซึ่งมีการขยายขอบเขตไปเกินกวาท่ีอธิบายไว และยังใชเปนแนวทางพิจารณา

ในการใหคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานอีกดวย 

 สรพ.หวังวาความเขาใจและการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ จะสงผลใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพและ

ความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมท้ังจะมีขอมูลเชิงปฏิบัติตางๆ เกิดขึ้นมากมาย และปอนกลับมาท่ี สรพ.เพื่อใหคูมือฉบับนี้มี

ความสมบูรณยิ่งขึ้น 
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แนวคิด 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 

 จาก SA (self assessment) สู SPA  มีอักขระท่ีเพิ่มขึ้นคือ “P”  “P” คือ practice คือการเนนความสําคัญ

ของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  มาตรฐานนั้นจึงจะเปนประโยชนตอองคกร 

 การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติสามารถทําไดงายๆ โดยใชวิธีการ “คุยกันเลน – เห็นของจริง – อิงการวิจัย” 

 มาตรฐาน  HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปนี้มีกรอบขอกําหนดและคานิยมหลักท่ี

ประยุกตมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA/MBNQA)  เปนมาตรฐานท่ีเนนกระบวนการและผลลัพธ 

รวมท้ังเนนการนํามาตรฐานไปใชอยางเชื่อมโยงกันดวยมุมมองเชิงระบบ 

 ในสวน P – Practice ของ SPA สรพ.ไดจัดทําเปนแนวทางสําหรับโรงพยาบาลในการนํามาตรฐานไปสูการ

ปฏิบัติ  ระบุถึงแนวคิดสําคัญท่ีทีมงานควรศึกษาใหเขาใจ ขั้นตอนในการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ การประเมินผล

หรือเรียนรูท่ีควรจะเกิดขึ้น  ลงทายดวยประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 การจะตอบแบบประเมินตนเองไดจึงตองนํามาตรฐานไปปฏิบัติแลวระยะหนึ่ง 

 เพื่อใหงายขึ้นในการปฏิบัติสําหรับโรงพยาบาล พรพ.ไดจัดทํา SPA โดยมีแนวคิดดังนี ้

• เนนการมีกิจกรรมหรือกระบวนการพื้นฐานและการใชประโยชนในขั้นตน 

• เรียนรูจากการใชประโยชนกิจกรรมหรือกระบวนการเหลานั้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมหรือ

กระบวนการใหเปนระบบยิ่งขึ้น 

• กระบวนการท่ีเปนระบบ (systematic approach) คือกระบวนการท่ีกําหนดขั้นตอน ผูรับผิดชอบ และรอบ

เวลาดําเนินการท่ีชัดเจน  ทําใหสามารถทําซ้ําไดเหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสมเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้น (ควรแยกแยะใหชัดระหวางการปรับปรุงกระบวนการดานการ

จัดการภายในองคกร กับกระบวนการดานการใหบริการ) 

• สิ่งท่ีระบุวาเปนแนวทางในการดําเนินการในเอกสารชุดนี้เปนขอเสนอใหผูนําและทีมงานของ รพ.พิจารณา

เทานั้น ควรเลือกดําเนินการเฉพาะเทาท่ีจะเปนประโยชนและเหมาะสมกับบริบทของ รพ.  แตอยางนอย

ควรนํามาสูขอมูลท่ีจะตอบในประเด็นสําคัญท่ีระบุไวได 

• จุดเนนในการตอบแบบประเมินตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่งบทเรียน

นั้นควรผานการวิเคราะหประเด็นสําคัญรวมกันในทีมงานท่ีเก่ียวของ  นั่นคือการเนนในสวนของ context 

และ study หรอื learning ในวงลอ PDSA  โดยไมตองบรรยายวิธีการหรือหลักคิด เพื่อจะไดไมเปนภาระใน

การจัดทําเอกสาร 
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SPA II-1 การบรหิารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
 

SPA II - 1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ (RSQ.1) 

มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ. 

ก. การสนับสนุนจากผูนาํ 

(1) ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย เปาประสงค ลําดับความสําคัญ และความคาดหวังในเรื่องคุณภาพและความ

ปลอดภัย 

• ผูนําระดับสูงและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันกําหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรื่องคุณภาพและความ

ปลอดภัย ซึ่งควรเปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธของ รพ.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o นโยบาย (policy) เปนทิศทางท่ัวไปขององคกรเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งประกาศโดย

ผูบริหาร 

o เปาประสงค (goals)  คือขอความท่ีกลาวอยางกวางๆ ถึงผลลัพธ (ในท่ีนี้คือผลลัพธดานคุณภาพ

และความปลอดภัย) 

o ลําดับความสําคัญ (priorities) หรือเข็มมุง (Hoshin) คือจุดเนนท่ีองคกรตองการพัฒนาในแตละ

ชวงเวลา ซึ่งควรมาจากการวิเคราะหขอมูลและสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม 

o ความคาดหวงั (expectation) ควรมีท้ังเปา (targets) ของประเด็นท่ีเปนลําดับความสําคัญ และ

ความคาดหวังตอพฤติกรรมของบุคลากรในดานคุณภาพและความปลอดภัย 

• สรุปลําดับความสําคัญและความคาดหวังในชวงเวลาปจจุบัน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) ผูนําระดับสูงสรางหลักประกันวาบริการท่ีจัดใหผูปวยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ. 

• ผูนําระดับสูงและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะเกิดความไมปลอดภัยหรือ

ความดอยคุณภาพในการดูแลผูปวยท่ีสําคัญ และกําหนดมาตรการท่ีเปนหลักประกันคุณภาพและความ

ปลอดภย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การเรียนรูจากเหตุการณไมพึงประสงคเพื่อนํามาสูการปองกัน 

o การเตรียมบุคลากรใหมีความรูและทักษะเพียงพอ 
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o การดูแลผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูง 

o การเฝาระวังผูปวยเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วทันทวงที 

o การดูแลผูปวยในสถานการณหรือหนวยงานท่ีมีบุคลากรไมเพียงพอ 

o หลักประกันวาผูปวยท่ีมีการเจ็บปวยในลักษณะเดียวกัน จะไดรับการรักษาท่ีจําเปนเหมือนกัน ไม

วาจะไดรับการคุมครองดวยระบบประกันสุขภาพอะไร 

• สรุปมาตรการท่ีเปนหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) ผูนําทุกระดับใหการสนับสนุน และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย. 

• ผูนําทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในประเด็นขางลางนี้ และ

ดําเนินการใหเขมขนมากขึ้น 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การใหการฝกอบรมและโอกาส  

o การใหแนวทางและความชวยเหลือ  

o การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา  

o การสรางแรงจูงใจและใหรางวัล  

o การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน  

o การปรับระบบบริหารเพื่อเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ 

• ผูนําทบทวนบทบาทในการติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย และดําเนินการใหเขมขน

มากขึ้น 

• สรุป good practice ท่ีเปนทบาทของผูนําในการสนับสนุนการพัฒนา และผลท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) ผูนําระดับสูงสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง และการเรียนรู. 

• ผูนําเนนใหบุคลากรทําความเขาใจกับรูปธรรมของการปฏิบัติตาม core values ในเรื่อง customer focus, 

continuous improvement และ learning ท่ีไดจัดทําไวตามมาตรฐาน I-1.1ก (1)  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําสรางสิ่งแวดลอม แรงจูงใจ และติดตามพฤติกรรมของบุคลากรท่ีสะทอนวัฒนธรรมท้ังสามประการ 

• สรุปการสรางสิ่งแวดลอม แรงจูงใจเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

และการเรียนรู  รวมท้ังวิธีการติดตามพฤติกรรมของบุคลากร 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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ข. การเช่ือมโยงและประสานงาน  

(1) มีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ท่ีจะใชในการทํางานขององคกร. 

• ผูนํามอบใหทีมงานท่ีเก่ียวของทบทวนความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” และ “คุณภาพ” ท่ีเขาใจงาย และ

สื่อสารใหบุคลากรทุกระดับเขาใจใหตรงกัน เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o “คุณภาพ” คือ คุณลักษณะโดยรวมท่ีแสดงถึงความมีคุณคา สามารถตอบสนองความตองการและ

ความคาดหวังของผูใช หรือเหมาะสมกับเปาหมายท่ีกําหนด  

 มิติคุณภาพ คือแงมุมตางๆ ของคุณภาพ ซึ่งอาจไดแก Accessibility, Acceptability, 

Appropriateness, Competency, Continuity, Coverage, Effectiveness, Efficiency, 

Equity, Humanized/Holistic, Responsive /  Respect, Safety, Timeliness สามารถ

นําไปใชในการวิเคราะหหาโอกาสพัฒนา การกําหนดตัวชี้วัด การกําหนดประเด็นคุณภาพ

ท่ีสําคัญของหนวยงานหรือกลุมผูปวย 

o  “ความเสี่ยง” คือ โอกาสความนาจะเปนท่ีจะเกิดอุบัติการณ (The probability that an incident will 

occur) 

o อุบัติการณ (incident) คือ เหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดหรือกอใหเกิดอันตรายตอ

บุคคล และ/หรือ คํารองเรียน การสูญเสีย ความเสียหาย 

o เหตุการณท่ีไมพึงประสงค (adverse event)  คือ อุบัติการณท่ีกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย 

o อันตราย (harm) คือ การท่ีโครงสรางหรือการทํางานของรางกายผิดปกติไป และ/หรือผลเสียท่ี

ตามมา  อันตรายครอบคลุมถึงโรค การบาดเจ็บ ความทุกขทรมาน ความพิการ และการเสียชีวิต 

และอาจจะเปนอันตรายทางดานรางกาย สังคม หรือจิตใจ 

o sentinel event คือ เหตุการณไมพึงประสงคท่ีกอใหเกิดการเสียชีวิตหรืออันตรายขั้นรุนแรงตอ

ผูปวย ท่ีตองต่ืนตัว ใสใจ ใหความสําคัญสูง 

o ความผิดพลั้ง (error) คือ การกระทํา (ในสิ่งท่ีผิด) หรือไมกระทํา (ในสิ่งท่ีถูกหรือท่ีควรกระทํา) ซึ่ง

นํามาสูผลลัพธท่ีไมพึงประสงคหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลลัพธท่ีไมพึงประสงค (AHRQ) อาจจะเปนใน

ขั้นตอนของการวางแผนหรือการนําแผนไปปฏิบัติ การมิไดใหการดูแลตามแผนท่ีวางไวหรือ

ประยุกตแผนการดูแลท่ีไมถูกตอง (WHO) 

o near miss คือ การกระทําหรือละเวนการกระทําซึ่งอาจสงผลใหเกิดอันตรายตอผูปวย แตไมเกิด

อันตรายเนื่องจากความบังเอิญ การปองกัน หรือการทําใหปญหาทุเลาลง (IOM)  

o วัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) คือคุณลกัษณะขององคกรในดานความปลอดภยัดงันี ้

(1) การรับรูถึงธรรมชาติในกิจกรรมขององคกรท่ีมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดความผิดพลั้ง  (2) 

สิ่งแวดลอมท่ีไมมีการตําหนิกัน บุคลากรสามารถรายงานความผิดพลั้งหรือ near miss โดยไมตอง
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หวาดกลัววาจะถูกลงโทษ  (3) มีความรวมมือกันอยางกวางขวางเพื่อปองกันความลอแหลมตางๆ  

(4) ความเต็มใจขององคกรท่ีจะสนับสนุนทรัพยากรเพื่อความปลอดภัย (AHRQ) 

• ผูนํามอบใหทีมงานท่ีเก่ียวของประเมินความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความตองการในการกําหนด

ความหมายของคําสําคัญท่ีควรเขาใจใหตรงกัน  

• สรุปบทเรียนจากความเขาใจหรือไมเขาใจในความหมายของคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับคุณภาพและความเสี่ยง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธขององคกร. 

• ผูนําและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันทบทวนวาแผนกลยุทธขององคกรมีสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารความ

เสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ แลวหรือไม มีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานชัดเจนหรือไม 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันทบทวนความกาวหนาและการบรรลุตามเปาหมายของแผน และ

ดําเนินการตอบสนองตามเหมาะสม 

• สรุปแผนกลยุทธและเปาหมายของแผนในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ

คุณภาพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• สรุปการประเมินความกาวหนา การบรรลุเปาหมาย และการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น 

 

(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผูปวย และ

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในทุกขั้นตอนของการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล. 

ดู II-2.1 ข. (1) 

 

(4) มีโครงสรางคุณภาพท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับองคกรเพื่อประสานและชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพ.  มีการกําหนดความรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน. 

• ผูนําและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง

อยางนอยควรประกอบดวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ทีมนําระดับสูงท่ีทําหนาท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ (ถาเปนไปได ควรเปนทีมเดียวกับ

คณะกรรมการบริหารระดับสูงขององคกร และควรรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผลการดําเนินการทุก

วิธี ไมวาจะใชเครื่องมือหรือมาตรฐานใด) 
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o ทีมนําระดับกลาง ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาเฉพาะเรื่อง รวมท้ังระบบการดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขา

วิชาชีพ เชน Clinical Lead Team/Patient Care Team 

o หนวยงานและกลุมคนท่ีทําหนาท่ีวางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล สนับสนุน และจัดการ

ความรู ในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 

• ผูนําและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกับทบทวนหรือกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ 

(quality improvement) และพัฒนาผลการดําเนินงาน (performance improvement) ของโครงสรางและตัว

บุคคล ท้ังโครงสรางบริหารปกติ และโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ตองไมลืมท่ีจะระบุหนาท่ี

ของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตอการพัฒนา) 

• ผูนําและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกับทบทวนประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการตางๆ รวมท้ัง

การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพท่ีใชอยู และวางแผนปรับปรุง 

• ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการตางๆ 

• การปรับปรุงท่ีเกิดขึ้นจากการวิเคราะหและประเมินขางตน 
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ค. การทํางานเปนทีม 

(1) มีการสื่อสารและการแกปญหาท่ีไดผล ท้ังภายในหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวาง

ผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร, และระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ. 

• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพทบทวนและวิเคราะหโอกาสพัฒนาเก่ียวกับการสื่อสารและการแกปญหา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ภายในหนวยงาน / วิชาชีพ 

o ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ 

o ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร 

o ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ (อาจครอบคลมุแลวใน I-3.2) 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของนําโอกาสพัฒนาท่ีพบไปดําเนินการปรับปรุง 

• การปรับปรุงการสื่อสารและการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) บุคลากรรวมมือกันใหบริการและดูแลผูปวยท่ีมีคุณภาพสูง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพตอความ

ปลอดภัยของผูปวย (ทีมในงานปกติประจํา). 

• หัวหนาหนวยงานแตละหนวย ประเมินความรวมมือในการทํางานเปนทีมในงานประจํา เปนระยะอยาง

สม่ําเสมอ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o กิจกรรมประจําวันท่ัวไป เชน การตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกัน การวางแผนดูแลผูปวยรวมกัน การให

ขอมูลแกผูปวย (โดยมีการแบงบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสม) การใชขอมูลของแตละวิชาชีพ การ

ใหขอเสนอแนะและระบุความตองการของตนแกเพื่อนรวมงาน 

o นําอุบัติการณท่ีเคยเกิดขึ้นมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางการทํางานรวมกัน 

• หัวหนาหนวยงานออกแบบระบบงานหรือกิจกรรมการทํางานท่ีสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทํางาน

เปนทีม เชน การจัดใหมีการตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกันอยางสม่ําเสมอ การกําหนดขอบงชี้ท่ีตองมีการประเมิน

และวางแผนดูแลผูปวยรวมกัน ฯลฯ 

• ศูนยคุณภาพจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับวิธีการสงเสริมการทํางานเปนทีมในงานปกติ

ประจํา 

• วิธีการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการสงเสริมการทํางานเปนทีมในงานปกติประจํา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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(3) องคกรสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพท่ีหลากหลาย ท้ังทีมท่ีรวมตัวกันเองและทีมท่ีไดรับมอบหมาย, ทีมภายใน

หนวยงานและทีมครอมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางดานคลินิกและดานอ่ืน  ๆ(ทีมพัฒนาคุณภาพ). 

• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ รวมกับหัวหนาหนวยงานและทีมนําระดับกลางรวมกันประเมินการกอตัว

และการทําหนาท่ีของทีมพัฒนาคุณภาพตางๆ  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ทีมพัฒนาคุณภาพท่ีรวมตัวกันเอง (เชน กลุม QC/CQI) จากความตองการแกปญหาท่ีพบในงาน

ของตนเอง 

o ทีมพัฒนาคุณภาพท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพตามประเด็นสําคัญของหนวยงาน (จากการ

วิเคราะห service profile) 

o ทีมพัฒนาคุณภาพท่ีจัดต้ังขึ้นตามการเข็มมุงขององคกรหรือการชี้นําของทีมนําระดับตางๆ (ซึ่ง

มักจะมีลักษณะเปนทีมครอมสายงาน)  

• ประเด็นท่ีควรประเมินไดแก 

o ความสามารถในการจัดใหมีทีมพัฒนาคุณภาพใหมีสมดุลระหวางจํานวนเรื่องท่ีตองมีการพัฒนา

และกําลังคนท่ีมีอยู 

o การเลือกประเด็นท่ีสําคัญมาดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 

o ความต่ืนตัว ความตอเนื่อง ความต้ังใจ ในการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ รวมท้ังระบบและ

บรรยากาศท่ีสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

o ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเพียงใด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ

นํามาขยายผลอยางไร 

• ทีมท่ีเก่ียวของรวมกับปรับปรุงการสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพ (เชน การวิเคราะหโอกาสพัฒนาและการ

ทําวิจัยรวมกัน การจัดลําดับความสําคัญ การสรางแรงจูงใจ การสนับสนุนตางๆ การฝกอบรมใหทีมมี

เครื่องมือและวิธีคิดในการทํางานใหมๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การประเมินคุณคาของผลงาน) 

• ผลการประเมินและปรับปรุงการสงเสริมการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) องคกรจัดใหมีทีมครอมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ให

การสนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมท่ี

รบัผิดชอบระบบงานสาํคัญขององคกร (ทีมกํากับดูแลภาพรวม). 

• ทีมนําระดับสูงกําหนดใหมีการประเมินทีมครอมสายงาน/ทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของ

การพัฒนาแตละเรื่อง (ทีมนําระดับกลาง) ในประเด็นตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความเหมาะสมของการมีทีมตางๆ ในภาพรวม (เทียบกับบริบทขององคกร) 
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o ความเหมาะสมขององคประกอบของสมาชกิในทีมตางๆ (รวมถึงการท่ีสมาชิกแตละคนไมตอง

รับภาระมากเกินจําเปน) 

o ชองทางการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการติดตามกํากับ 

o ประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ใหการ

สนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตาง  ๆ

• ทีมนําระดับสูงนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของทีมดังกลาว (เชน การปรับโครงสราง การ

ปรับองคประกอบของทีม การกําหนดบทบาทหนาท่ีและวิธีทํางานใหชัดเจนขึ้น การปรับปรุงชองทางการ

สื่อสารและการรายงาน การฝกอบรมใหทีมมีเครื่องมือและวิธีคิดในการทํางานใหมๆ การกําหนดเปาหมายท่ี

ทาทาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีม) 

• ผลการประเมินและปรับปรุงการทํางานของทีมนําระดับกลางท่ีทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของการพัฒนาแตละ

เรื่อง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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ง. การประเมินตนเอง  

(1) มีการใชเทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อคนหาโอกาสพัฒนา ต้ังแตใชวิธีการเชิง

คุณภาพ ไปถึง การประเมินท่ีเปนระบบโดยใชวิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัย.  

• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ และ

นําไปสงเสริมใหมีการใชอยางเหมาะสม 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o สงเสริมใหมีการประเมินผลดวยวิธีการเชิงคุณภาพซึ่งสามารถทําไดงายและรวดเร็วอยาง

กวางขวาง เชน การประเมินจุดแข็ง จุดออน ความสําเร็จ ความรูสึก ของการ การนํามาตรฐานไป

ปฏิบัติ หรือการพัฒนาคุณภาพดวยเครื่องมือตางๆ 

o สงเสริมใหมีการประเมินอยางเปนระบบ (systematic evaluation) สําหรับระบบงานท่ีสําคัญ 

(รวมท้ังระบบการดูแลกลุมผูปวยตางๆ) เริ่มตนดวยการวิเคราะหประเด็นสําคัญและเปาหมายให

ชัดเจน และประเมินการบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใชวิธีการสุมตัวอยางเก็บขอมูลเทาท่ีจําเปน 

o สงเสริมใหมีการนํามาตรฐาน HA/HPH ไปทําวิจัยในลักษณะ mini-research เพื่อรับรูระดับการ

ปฏิบัติ ปญหา ความพยายามในการแกปญหา ความรูสึกของผูเก่ียวของ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

(ไมจําเปนตองครบทุกหัวขอตามนี้) 

o สงเสริมใหมีการทําวิจัยเต็มรูปแบบในเรื่องท่ียังไมมีคําตอบท่ีชัดเจนวาวิธีการปฏิบัติเชนไรเปน

วิธีการท่ีใหผลดีกวากัน เนนการทําวิจัยเพื่อนําคําตอบมาใชมากกวาการสรางผลงานวิชาการเพื่อ

ตีพิมพ 

• ภาพรวมของการใชเทคนิคประเมินผลตางๆ และวิธีการสงเสริมใหมีการนําไปใชใหมากขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) มีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐาน

อ่ืนๆ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร / หนวยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากลตามความ

เหมาะสม. 

• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ รวมกับทีมงานท่ีเก่ียวของกําหนดสิ่งท่ีจะใชเปรียบเทียบสําหรับการ

ประเมินตนเอง เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความตองการและความคาดหวงัของผูปวย/ผูรับผลงาน ท้ังในภาพรวม และเฉพาะกลุม 

o เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

o มาตรฐานโรงพยาบาล ขอกําหนดของวิชาชีพ กฎระเบียบของสวนราชการ 

o ตัวเทียบ (benchmark) ในระดับชาติหรือระดับสากลท่ีมีใหเทียบได 
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• ทีมงานท่ีเก่ียวของพิจารณาสิ่งท่ีจะใชเปรียบเทียบในหนาท่ีรับผิดชอบของตน และดําเนินการประเมินผล

เปรียบเทียบ 

ส่ิงที่จะใชเปรียบเทียบ วิธีการ/ทีมงานที่เกี่ยวของ 

ความตองการของผูปวยในภาพรวม ทีมงานผูปวยสัมพันธวิเคราะหความพึงพอใจใน

ดานตางๆ ท่ีผูปวยใหความสําคัญ, วิเคราะหการ

ยอมรับไดของผูปวยในดานตางๆ เชน ระยะเวลา

รอคอยในจุดตางๆ   

ความตองการและความคาดหวงัของผูปวยเฉพาะ

จุดบริการ 

หนวยงานหรือทีมนําทางคลินิกวิเคราะหการ

ตอบสนองความตองการของผูปวยในจุดท่ีเปน

ความตองการเฉพาะสําหรับบริการนั้น 

เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ทีมงานท่ีรับผิดชอบกลยุทธและระบบงานสําคัญ

ประเมินการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี

เก่ียวของ (ควรจะไดทําตามมาตรฐาน I-2 และ I-4 

แลว) 

มาตรฐานโรงพยาบาล ทีมงานท่ีเก่ียวของใชมาตรฐานเพื่อการตามรอย

หรือการทํา mini-research 

ขอกําหนดของวิชาชีพ/CPG ทีมงานท่ีเก่ียวของใช gap analysis เพื่อวิเคราะห

ขอแตกตางระหวางขอกําหนดของวิชาชีพหรือ

ขอแนะนําบนพื้นฐานของ evidence กับสิ่งท่ี

ปฏิบัติจริง และวางแผนปรับปรุง 

กฎระเบียบของสวนราชการ ทีมงานท่ีเก่ียวของใช gap analysis  

ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากล ทีมนําทางคลินิกเขารวมในโปรแกรมตัวชี้วัด

เปรียบเทียบ หรือแสวงหาตัวชี้วัดท่ีนิยมใชกัน

แพรหลายมาเปรียบเทียบกับผลงานของตน 

 

• ภาพรวมของการเปรียบเทียบท่ีนํามาใชในการประเมินผล การเรียนรูและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) มีการใชวิธีการประเมินตนเองท่ีหลากหลาย ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปรายกลุม การเขียนบันทึก

ความกาวหนาและแบบประเมินตนเอง การใชตัวตามรอยทางคลินิก การเยี่ยมสํารวจหรือตรวจสอบภายใน การ

นําเสนอเพื่อรับฟงขอวิพากษ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวชี้วัด. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพรวมกับทีมงานท่ีเก่ียวของ ศึกษาและจัดใหมีกิจกรรมประเมินตนเองใน

รูปแบบตางๆ โดยเนนการสรางวัฒนธรรมการประเมินตนเองเพื่อขับเดลื่อนการพัฒนาตอเนื่อง มากกวา

การจัดทําเพียงรูปแบบ หรือจัดทําเพื่อใหมีเอกสารไวแสดง 

o การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบรรยากาศท่ีสบายๆ เปนกันเอง เชน ใชเวทีสุนทรียสนทนา, การจัดกลุม

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยสงเสริมใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและสม่ําเสมอ เนนการดึงความรูฝง

ลกึ (tacit knowledge) หรือความรูเชิงปฏิบัติออกมาแลกเปลี่ยนกันและเก็บบันทึกเพื่อใชประโยชน

ตออยางเหมาะสม 

o การใช service profile เพื่อทําความเขาใจเปาหมายและกระบวนการทํางานของหนวยงาน, 

วางแผน กําหนดเปาหมายและติตดามการพัฒนา, บันทึกความกาวหนาในการพัฒนา, เรียนรู

ประเด็นสําคัญภายในทีมงาน, แลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณระหวางหนวยงาน 

o การใชตัวตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการดูแลผูปวยท่ีมี

ความสําคัญ โดยเนนการเขาไปดูในสถานการณจริง รวบรวมสิ่งดีๆ ไวเผยแพรและหาโอกาส

พัฒนาตอเนื่อง (ดู II-1.2) 

o การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย (self enquiry ของมาตรฐานตอน

ท่ี III) 

o การเยี่ยมเพื่อซักซอมความเขาใจ รับรูบทเรียนและปญหาการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ หรือการเยี่ยม

สํารวจภายในดวยบรรยากาศท่ีเปนมิตร ผอนคลาย 

o ฯลฯ 

• ภาพรวมของวิธีการประเมินตนเองท่ีนํามาใช การเรียนรูและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ.2) 

มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสาน

สอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ. 

ก. ระบบบริหารความเสีย่งและความปลอดภัย 

(1) มีการประสานงานและประสานความรวมมือท่ีดีระหวางระบบท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงตาง ,ๆ รวมท้ัง

การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง. 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันวิเคราะหระบบงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารความเสี่ยง เชน ระบบบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม, ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล, ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ, ระบบบริการอาชีวอนามัย, ระบบยา, ระบบสารสนเทศ, 

ระบบพัฒนาบุคลากร, ระบบรายงานอุบัติการณ, ระบบการทบทวนเหตุการณสําคัญ, ระบบผูปวย/ลูกคา

สัมพันธ, ระบบเวชระเบียน, ระบบการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาวาจะประสานเชื่อมโยงระบบท่ีเก่ียวของกันอยางไร 

o ขอมูลของระบบหนึ่งจะนําไปใชเปนประโยชนสําหรับระบบอ่ืนๆ ไดอยางไร เชน ขอมูลจากระบบ

รายงานอุบัติการณ จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการนิเทศงาน 

ฯลฯ ไดอยางไร 

o วิเคราะหวาระบบใดเปนผูรับผลงานของระบบท่ีเรารับผิดชอบ รับรูความตองการและดําเนินการ

ตอบสนองความตองการของระบบท่ีเปนผูรับผลงานของเราหรือทํางานตอจากเรา 

o การวางแผนดําเนินการของระบบท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง มีอะไรบางท่ีสามารถทํา

รวมกันได เชน การวิเคราะหความเสี่ยง การตรวจเยี่ยมในสถานท่ีจริง การออกแบบระบบเพื่อ

ปองกันความเสี่ยง การจัดทําคูมือ การฝกอบรม การรายงาน การติดตามการปฏิบัติตามแนวทางท่ี

กําหนดไว 

o การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติในแตละหนวยงาน 

o การวิเคราะหความเสี่ยงท่ียังไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาวาจะบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงอยางไร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นตอไปนี ้

o ขอมูลความเสี่ยงและอุบัติการณในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึ่งควรจะมีความชัดเจนในวิธีการ

ประมวลผลจากหนวยยอยมาสูภาพรวมเปนลําดับชั้น ควรสามารถแสดงขอมูลแนวโนมตามลําดับ

เวลา (trend) และการจําแนกขอมูลท่ีเหมาะสมเพื่อใหสามารถวิเคราะหจุดท่ีจะดําเนินการปรับปรุง

ได 

o การระบุหรือขึ้นทะเบียนความเสี่ยงท่ีตองดําเนินการแกไข และการติดตามความกาวหนา 
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• ภาพรวมของการประสานเชื่อมโยงระบบท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง และการบูรณาการระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) มีการคนหาความเสี่ยงทางดานคลินิกและความเสี่ยงท่ัวไป ในทุกหนวยงานและในทุกระดับ จัดลําดับความสําคัญ 

เพื่อกําหนดเปาหมายความปลอดภัยและมาตรการปองกัน. 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันทําความเขาใจเรื่องการคนหาความเสี่ยงในประเด็นตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o เปาหมายของการคนหาความเสี่ยงควรมุงเพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกัน และการนําไป

ปฏิบัติ มิใชเพียงแคการจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง 

o การแบงประเภทของความเสี่ยง เปนเพียงเพื่อทําใหสามารถคนหาความเสี่ยงไดครบถวนสมบูรณ

มากขึ้นและชวยใหงายตอการสงขอมูลใหผูท่ีเก่ียวของนําไปใช ไมควรกอใหเกิดความกังวลวาจะ

ระบุประเภทของความเสี่ยงไดถูกตองหรือไม 

o ความเสี่ยงคือโอกาสความนาจะเปนท่ีจะเกิดอุบัติการณ  อุบัติการณท่ีเกิดขึ้นแลวเปนความเสี่ยง

สําหรับผูปวยรายอ่ืนๆ ในอนาคต  การคนหาความเสี่ยงอาจจะพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติการณ 

รวมกับสถิติอุบัติการณท่ีเคยเกิดขึ้น 

o วิธีการคนหาความเสี่ยง อาจจะทําไดโดย 

 เรียนรูจากบทเรียนของผูอ่ืน เชน รายงานจากสื่อมวลชน การพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญ การ

เรียนรูจากเครือขาย การสื่อสารอยางไมเปนทางการกับเพื่อนรวมวิชาชีพหรือชองทาง

อ่ืนๆ 

 ทบทวนความรูทางวิชาการ เชน การทบทวนวรรณกรรม (รวมท้ัง patient safety guide : 

SIMPLE) 

 ทบทวนบทเรียนของเราเอง  

• เหตุการณท่ีเคยเกิดขึ้นแลว เชน รายงานอุบัติการณ การทบทวนเวชระเบียน 

กิจกรรมทบทวนคุณภาพหรือการทบทวนทางคลินิก ตัวชี้วัดตางๆ บนัทึกตรวจ

การ 

• เหตุการณท่ียังไมเคยเกิดขึ้น เชน การวิเคราะหกระบวนการ, การตามรอยทาง

คลินิก, การวิเคราะห FMEA (โอกาสท่ีจะเกิดปญหาขึ้นในอนาคตในระบบงานท่ี

ยังไมไดนําไปใชปฏิบัติ) 

 ตรวจสอบสถานการณจริงของเรา เชน การสํารวจในสถานท่ีจริง การตามรอยกระบวนการ

ทํางาน การตามรอยทางคลินิก  
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o นําความเสี่ยงท่ีวิเคราะหไดมาจัดทํา Risk Profile ซึ่งเปนการนําเสนอภาพรวมของความเสี่ยง ซึ่ง

อาจมีไดหลายรูปแบบ  

 บัญชีรายการความเสี่ยง เปนวิธีท่ีเรียบงายท่ีสุด 

 Risk matrix เปนการจําแนกแยกแยะความเสี่ยงตามตามความถี่และความรุนแรงของ

ความเสี่ยง อาจจะเปน 2x2, 3x3, 3x4 table  

 การวิเคราะหลักษณะ การกระจาย แนวโนมของความเสี่ยงและอุบัติการณตางๆ และ

นําเสนอดวยแผนภูมิ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซึ้งขึ้น 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดแนวทางในการคนหาและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

เพื่อใหหนวยงาน ทีมงาน และคณะกรรมการในระดับตางๆ ใชปฏิบัติ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวบรวมความเสี่ยงท่ีสําคัญจากสวนยอยตางๆ มาประมวลผลเปนภาพรวม

ความเสี่ยงของโรงพยาบาล และจัดลําดับความสําคัญ 

• ภาพรวมความเสี่ยงของโรงพยาบาลท่ีจัดลําดับความสําคัญเพื่อการสื่อสารใน รพ. 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) มีการกําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสรางความตระหนักอยางท่ัวถึง เพื่อใหเกิด

การปฏิบัติท่ีไดผล. 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของในระดับตางๆ (ท้ังระดับหนวยงานและทีมนําระดับกลาง) ดําเนินการเพื่อปองกันความ

เสี่ยงสําคัญท่ีไดวิเคราะหไว 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o กําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม โดยใชการวิเคราะห root cause และใช

แนวคิด human factors engineering  มาออกแบบระบบงานใหเอ้ือตอการทําในสิ่งท่ีถูกตอง  

แนวคิด human factors engineering สามารถนํามาใชในการออกแบบตอไปนี ้

 การเขียนฉลาก 

 การสงสัญญาณเตือน 

 การนําเสนอขอมูล 

 แบบบันทึก 

 กระบวนการ/ขั้นตอนการทํางาน 

 ซอฟทแวร 

 สถานท่ีทํางาน 

 การฝกอบรม 

 เครื่องชวยการจํา การคิด การตัดสินใจ (cognitive aids) 

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
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o สื่อสารและสรางความตระหนักในการปองกันความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

o ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปองกันความเสี่ยงท่ีออกแบบไว 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับทีมงานท่ีเก่ียวของติดตามประเมินการออกแบบมาตรการปองกัน

ของทีมงานและระบบงานตางๆ วามีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการในเรื่องท่ีสําคัญไดรับการนําไปปฏิบัติ

เพียงใด 

• ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ตัวอยางมาตรการท่ีไดรับการออกแบบอยางรัดกุมโดยใชแนวคิด human factor engineering  

 

(4) มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดท่ีเหมาะสม.  มีการวิเคราะหขอมูลและนําขอมูลไปใชเพื่อ

การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู และวางแผน.  

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกแบบรายงานอุบัติการณ (รวมท้ัง near miss) ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ 

รพ. เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ระบบท่ีรวมศูนยรายงานอุบัติการณทุกเรื่องมาท่ีศูนยกลาง โดยผานการรับรูของหัวหนาหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

o ระบบท่ีกระจายการรายงานอุบัติการณไวตามกลุมงานตางๆ มีการประมวลผลท่ีระดับกลุมงานและ

รายงานมาท่ีศูนยกลาง รวมท้ังการกําหนดลักษณะอุบัติการณสําคัญท่ีตองรายงานรายละเอียดมาท่ี

ศูนยกลาง 

• การออกแบบรายงานอุบัติการณ ควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้ดวย 

o ทําใหเกิดการรับรูและตอบสนองอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของอุบัติการณ (เชน อุบัติการณ

ท่ัวไป อุบัติการณท่ีตองรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที อุบัติการณท่ีตองรายงานให

ผูบริหารท่ีสูงกวาหัวหนาหนวยงานทราบโดยทันที)   

o มีระบบท่ีทําใหสามารถติดตามการตอบสนองตออุบัติการณตางๆ ได เชน การขึ้นทะเบียนความ

เสี่ยง (risk register) 

o มีระบบท่ีจะ feed back ใหผูปฏิบัติงานและทีมงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดทราบถึงผลการวิเคราะห

ขอมูลและการปรับปรุงตางๆ ท่ีเปนผลมาจากการรายงาน 

o โอกาสในการดักจับหรือตรวจพบอุบัติการณดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งจะนํามาสูการประมวลผล

ขอมูลท่ีสมบูรณยิ่งขึ้น หรือทําใหมีการรายงานอุบัติการณท่ีสมบูรณมากขึ้นในอนาคต เชน การใช 

safety brief คือการพูดคุยกันสั้นๆ ระหวางปฏิบัติงาน/สงเวร, การเขียนบัตรบันทึกเหตุการณท่ีทีม 

concern ใสในซองท่ีติดไวบนแผนภูมิกระบวนการดูแลผูปวย, กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เปนตน 
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับทีมงานท่ีเก่ียวของ (เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมนําระดับกลางตางๆ) 

วิเคราะหขอมูลอุบัติการณท่ีไดรับรายงาน เชน ความถี่ แนวโนม การจําแนกอุบัติการณตามประเภท การ

กระจายของอุบัติการณตามสถานท่ี/เวลา/บุคคล ระบบงานท่ีเก่ียวของ เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหไป

ใชในการ 

o ประเมินผล - ประสิทธิผลของมาตรการปองกันตางๆ 

o ปรับปรุง - นําอุบัติการณท่ียังคงเปนปญหาไปออกแบบระบบและกําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติม 

o เรียนรู - นําอุบัติการณและมาตรการปองกันมาสรางความตระหนักและสรางการเรียนรูในกลุม

เจาหนาท่ี 

o วางแผน – เพื่อการดําเนินการในระดับกลยุทธของ รพ. เชน การปรับปรุงปจจัยระดับองคกร การ

ปรับปรุงท่ีตองมีการลงทุน การสรางแรงจูงใจ 

• ตัวอยางการปฏิบัติท่ีดีเพื่อสงเสริมการรายงานอุบัติการณ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการวิเคราะหขอมูลอุบัติการณและการนําไปใช 

 

(5) มีการวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริง (root cause) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบท่ีอยูเบื้องหลัง และนําไปสูการแกปญหาท่ี

เหมาะสม. 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานท่ีเก่ียวของ ศึกษาแนวทางการวิเคราะห root cause ตางๆ และ

เรียนรูท่ีจะเลือกใชอยางเหมาะสมกับอุบัติการณตางๆ เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การวิเคราะหลําดับขั้นของการเกิดเหตุการณ และจุดเปลี่ยนในการกระทําหรือการตัดสินใจท่ีเปนไป

ได 

o การขอใหผูเก่ียวของในเหตุการณพูดถึงความรูสึก ความตองการ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการทํางานใน

ขั้นตอนท่ีเก่ียวของ 

o การต้ังคําถามทําไมซ้ําหลายๆ ครั้ง ตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอน 

o การวิเคราะหโดยใชกรอบ RCA เต็มรูปแบบ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนดขอบงชี้ท่ีตองทํา RCA เชน 

o อุบัติการณท่ีมีความรุนแรงสูง ควรทํา RCA เฉพาะสําหรับแตละครั้งท่ีเกิดเหตุการณ 

o อุบัติการณท่ีมีความรุนแรงไมมาก แตเกิดขึ้นบอยครั้ง ควรเลือกนํามาทํา RCA ในภาพรวม 

• คณะกรรมการความเสี่ยงและทีมงานท่ีเก่ียวของ ทบทวนการทํา RCA ท่ีผานมาเพื่อเรียนรูวาจะทํา RCA ให

เกิดประโยชนเต็มท่ีไดอยางไร ไดมีการนําปจจัยเชิงระบบท่ีอยูเบื้องหลังมาพิจารณาเพียงใด เชน IEC 

(Information, Education, Communication), ศักยภาพของบคุลากร, ภาระงาน, การนิเทศงาน, สิ่งแวดลอม

ในการปฏิบัติงาน, อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี, การออกแบบระบบงานและการควบคุมกํากับ เปนตน 
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• ตัวอยางการทํา RCA ท่ีสะทอนใหเห็นวาทีมงานมีความเขาใจและสามารถใช RCA ไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ และนําไปสูการปรับปรุง

ใหดียิ่งขึ้น. 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ

เสี่ยงและความปลอดภัย อยางนอยในประเด็นตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o วัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร 

o ความครอบคลุมในการคนหาความเสี่ยงและความรัดกุมของมาตรการปองกัน 

o การปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

o ความครอบคลุมของการรายงานอุบัติการณ (เทียบกับอุบัติการณท้ังหมดท่ีประมวลไดจากวิธี

ตางๆ) 

o ความสามารถในการปองกันและลดอุบัติการณ รวมท้ังความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมงานท่ีเก่ียวของนําผลท่ีไดจากการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง 

• ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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ข. คุณภาพการดูแลผูปวย  

(1) มีการทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวยอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล 

และคนหาโอกาสพัฒนา. 

• ทีมนําทางคลินิกและหนวยดูแลผูปวยตางๆ สงเสริมใหมีกิจกรรมทบทวนคุณภาพท่ีปฏิบัติผสมผสานในงาน

ประจําอยางเรียบงาย สม่ําเสมอ ไมซ้ําซอน ไมติดรูปแบบ ไดแก 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การทบทวนขณะดูแลผูปวยหรือการทบทวนขางเตียงผูปวย ซึ่งมีท้ังการทบทวนโดยผูประกอบ

วิชาชีพแตละคนเอง และการทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผูปวยท่ีมีความซับซอน ซึ่งควรทํา

ใหบอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

o การทบทวนเวชระเบียน / การตรวจสอบทางคลินิก / การทบทวนโดยเพื่อนรวมวิชาชีพ ซึ่งอาจจะ

ใช trigger tool เปนเครื่องมือในการคัดกรองเวชระเบียน 

o การทบทวนอุบัติการณ / ภาวะแทรกซอน / การเสียชีวิต โดยควรทําเร็วท่ีสุด  

o การทบทวนการใชทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทรัพยากรท่ีเปนผลจากการตัดสินใจทาง

คลินิก เชน การ investigate, การใชยา, การทําหัตถการ โดยเลือกโอกาสท่ีจะลดการใชทรัพยากร

ท่ีไมจําเปนไดมากท่ีสุด 

o การทบทวนความเหมาะสมในการใชยา (DUR) เปนสวนหนึ่งของการทบทวนการใชทรัพยากร  

o การทบทวนคํารองเรียนของผูปวย / ผูรบัผลงาน สวนใหญควรเปนการดําเนินงานในระดับ รพ. แต

อาจมีการพิจารณาคํารองเรียนในระดับหนวยงานดวย 

o การประเมินความรูความสามารถและทักษะ อาจเปนการทบทวนดวยตนเอง หรือทบทวนโดยผู

ชํานาญกวา 

o การทบทวนการสงตอผูปวย เพื่อพิจาณาศักยภาพ และความเหมาะสมในการดูแล  ควรทบทวนทุก

ครั้งท่ีมีการสงตอ 

o การทบทวนการใชเลือด เพื่อพิจาณาความเหมาะสมในการใชเลือดและสวนประกอบของเลือด 

o การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควรมีท้ังการทบทวนในระดับภาพรวมของ รพ.โดย

คณะกรรมการ IC และทบทวนในระดับหนวยานโดยทีมงานของหนวยงาน 

o การทบทวนตัวชี้วัด แตละหนวยงาน/ทีมงานควรทบทวนตัวชี้วัดท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายของ

หนวยงาน/ทีมงาน 

• ทีมงานเชื่อมโยงการทบทวนไปสูการปรับปรุงระบบงานท้ังดวยวิธีการงายๆ และการพัฒนาในรูปแบบ

โครงการท่ีครอบคลุมแงมุมตางๆ โดยใชเครื่องมือคุณภาพท่ีหลากหลาย 

• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพประเมินความถ่ีและความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวนโดยโดย

หนวยงานและทีมนําทางคลินิกตางๆ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  20 
 

• ผลการประเมินความถี่และความครอบคลุมของการทํากิจกรรมทบทวนโดยหนวยงานและทีมนําทางคลินิก

ตางๆ 

• ตัวอยางบทเรียนจากการทบทวนท่ีสะทอนใหเห็นความสามารถในการใชการทบทวนทางคลินิกเพื่อนําไปสู

การปรับปรุงระบบงานท่ีสําคัญ 

 

(2) ทีมดูแลผูปวยกําหนดกลุมประชากรทางคลินิก เปนเปาหมายท่ีจะพัฒนา กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใน

การดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 

(3) ทีมดูแลผูปวยกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย. 

• ทีมนําทางคลินิก (clinical lead team) หรือทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม (patient care team) ทําความเขาใจ

กับคําวากลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) วาหมายถึงกลุมผูปวยดวยภาวะใดภาวะหนึ่งหรือ

ไดรับการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ผูปวยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด, ผูปวยวัณโรค, ผูติดเชื้อ HIV, 

ผูรับการผาตัดสมอง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดกลุมประชากรทางคลินิกสําคัญท่ีเปนเปาหมายในการพัฒนา ซึ่งอาจจะมี

แนวทางพิจารณาดังนี ้

o ใชเกณฑความเสี่ยงสูง มีคาใชจายสูง มีปริมาณมาก มีความหลากหลายในวิธีการรักษา มีผลลัพธท่ี

ยังไมนาพอใจ อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 

o ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในกลุมผูปวยตางๆ ท่ีไดทํามาแลว ดวยเครื่องมือคุณภาพ

บางอยาง เชน CPG, clinical indicator และเห็นวาสามารถขยายผลใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

o กลุมผูปวยท่ีทีมเห็นวามีความสําคัญหรือนาสนใจดวยเหตุผลอ่ืนๆ 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม วิเคราะหประเด็นสําคัญของการดูแลผูปวยกลุมท่ีเลือกมา และกําหนดเปาหมาย

การดูแลท่ีสอดคลองกับประเด็นสําคัญดังกลาว โดยพยายามพิจารณาใหครอบคลุมทุกองคประกอบและทุก

ขั้นตอนของการดูแล (คือขั้นตอนแรกของการตามรอยทางคลินิกนั่นเอง) 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

• ตารางแสดงกลุมประชากรทางคลินิก เปาหมายการดูแล ตัวชี้วัด ของแตละทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) ทีมดูแลผูปวยใชกิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลายรวมกันในการปรับปรุงการดูแลผูปวย เชน ความรวมมือของ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองครวม การใชขอมูลวิชาการ การวิเคราะห root cause นวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผู

ท่ีทําไดดีท่ีสุด.  การปรับปรุงการดูแลผูปวยควรครอบคลุมมิติดานการปองกัน สรางเสริม รักษา ฟนฟ ูตามความ

เหมาะสม. 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  21 
 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการวิเคราะหสถานการณการดูแลกลุมผูปวยท่ีเลือกขึ้นมาดวยการตามรอย

ทางคลนิกิ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ตามรอยกระบวนการดูแลผูปวยเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนหรือความเสี่ยงในขั้นตอนตางๆ ของ

การดูแลผูปวย 

o ตามรอยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําแนวคิดและวิธีการท่ียังไมไดใช มาใชใหเกิดประโยชน

และมีความสมดุลระหวางแนวคิดตางๆ 

 สมดุลระหวางการดูแลแบบองครวม (holistic) กับการใชความรูทางวิชาการ (evidence-

based) และเทคโนโยล ี

 สมดุลระหวางการเรียนรูจากความบกพรองของตนเอง (RCA) กับการเรียนรูแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีของคนอ่ืน (benchmarking) 

 สมดุลระหวางการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน (CPG / protocol / CareMap) กับการ

สรางนวตกรรม (innovation) 

 สมดุลระหวางการพัฒนา competency ของแตละคน แตละวิชาชีพ กับการทํางานรวมใน

ลักษณะทีมสหสขา (multidisciplinary team) 

o ตามรอยระบบงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวย เพื่อนําระบบดังกลาวมาสนับสนุนการดูแลผูปวย 

o ตามรอยผลลัพธของการดูแลผูปวย และต้ังเปาหมายท่ีทาทายขึ้นอยางตอเนื่อง 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยตามขอมูลท่ีวิเคราะหได 

• สรุปผลลัพธของการตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) โรคสําคัญของแตละทีมดูแลผูปวยไวในภาคผนวก

ของแบบประเมินตนเอง โรคละไมเกิน 3 หนา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II-2.1 การกํากับดูแลวิชาชีพดานการพยาบาล 
SPA II - 2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR) 

มีระบบบริหารการพยาบาลรับผดิชอบตอการจดับริการพยาบาลทีม่คีณุภาพสูง เพือ่บรรลพุนัธกจิของ

องคกร 

ก. การบริหารการพยาบาล 

(1) ผูนําทีมการพยาบาลทุกระดับเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอ ท้ังใน

ดานปฏิบัติการพยาบาล และดานบริหารการพยาบาล.  

• ผูนําทีมการพยาบาลระดับสูงประเมินความรู ความสามารถ และประสบการณของผูนําทีมการพยาบาลทุก

ระดับ และดําเนินการพัฒนาในสวนขาด 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• การพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณของผูนําทีมการพยาบาลในรอบ 1-2 ปท่ีผานมา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (2) ระบบบริหารการพยาบาลสรางความมั่นใจวาจะมีบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีความรูความสามารถและปริมาณ

เพียงพอสําหรับบริการท่ีองคกรจัดใหมี. 

• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความมั่นใจในดานความรูความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลโดย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o กําหนดขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  

o ตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติ สมรรถนะของบุคลากรพยาบาลใหเหมาะสมกับลักษณะงาน   

o สงเสริมการศึกษาตอเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสําหรับบริการท่ีมีความซับซอน มีความเสี่ยงสูง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอเนื่อง 

• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความมั่นใจในดานความเพียงพอของบุคลากรทางการพยาบาลโดย 

o กําหนดอัตรากําลังท่ีเหมาะสมสําหรับบริการท่ี โรงพยาบาลจัดใหม ี

o จัดใหมีบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานเพียงพอกับความตองการการพยาบาลของผูปวย 

o วิเคราะหสวนขาดของอัตรากําลังในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีความเสี่ยงตอผูปวย

สูง เชน ER, LR, ICU วางมาตรการเพื่อสรางความมั่นใจวาผูปวยในหนวยงานดังกลาวจะไดรับการ

ดูแลอยางปลอดภัย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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• การจัดอัตรากําลังในภาพรวม ตามตารางใน hospital profile ขอ 2.3 (4) 

• การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลในหนวยงานและบริการ

ท่ีมีความซับซอน มีความเสี่ยงสูง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอเนื่อง 

• มาตรการท่ีจะสรางความมั่นใจวาผูปวยไดรับการดูแลอยางปลอดภัยในหนวยงานท่ีมีอัตรากําลังไมเพียงพอ 

 

 (3) ระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสรางและกลไกท่ีทําหนาท่ีสําคัญตอไปนี้อยางไดผล 

     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 

     -การนิเทศ กํากับดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 

  -การสงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล 

     -การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีอยูระหวางการฝกอบรม  

     -การจัดการความรูและการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

• ผูนําทีมการพยาบาลประยุกตใชแนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรอื 3P ในการพัฒนา

โครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการใหบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพของโรงพยาบาล 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

หนาท่ี เปาหมาย กระบวนการ การประเมินผล 

กํากับดูและมาตรฐาน

และจริยธรรม 

   

นิเทศ กํากับดูแล    

สงเสริมการพัฒนา

คุณภาพและความ

ปลอดภัย 

   

สงเสริมการใช

กระบวนการพยาบาล 

   

สงเสริมการตัดสินใจ

ทางคลินิกและการใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

   

ควบคุมดูแลผูท่ีอยู

ระหวางการฝกอบรม 

   

การจัดการความรูและ

การวิจัย 
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• ผูนําทีมการพยาบาลทําความเขาใจแนวคิดเรื่องการนิเทศทางคลินิก (clinical supervision) ซึ่งเปน

กระบวนการหลักท่ีจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ และนําไปประยุกตใช เชน  

o เปาหมายของการนิเทศทางคลินิก: สรางความมั่นใจในคุณภาพการดูแล, สรางสิ่งแวดลอมการ

ทํางานท่ีดี, พัฒนาทักษะพยาบาล 

o Model ของการนิเทศ 

o พัฒนาการหรือลําดับขั้นในความสามารถของผูนิเทศ 

o บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ: การบริหาร, การประเมินผล, การดูแลผูปวย 

o ทักษะพื้นฐาน:  

• สรุปเนื้อหาของ 3P ตามตารางในตัวอยาง และผลการประเมิน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• รูปแบบการปฏิบัติท่ีดีของการนิเทศทางคลินิก 

 

(4) ระบบบริหารการพยาบาลประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรท่ีเก่ียวกับการใชยา การควบคุม

การติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย. 

• ผูนําทีมการพยาบาลสงตัวแทนพยาบาลเขารวมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแก คณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบําบัดหรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชยา, คณะกรรมการปองกันและ

ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการท่ี

เก่ียวของกับคุณภาพและความปลอดภัยตางๆ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําทีมการพยาบาลสรางชองทางการสื่อสารเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและความคิดเห็นท่ีตัวแทนพยาบาล

นําเสนอตอท่ีประชุม เปนขอมูลท่ีสมบูรณและครอบคลุมท่ีสุดท่ีวิชาชีพมีอยู และเปนความคิดเห็นท่ีเปน

ตัวแทนของวิชาชีพพยาบาลอยางแทจริง  รวมท้ังสรางความมั่นใจวามีการสื่อสารผลสรุปจากท่ีประชุมใหแก

บุคลากรทางการพยาบาลอยางท่ัวถึง 

• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความมั่นใจวาบุคลากรทางการพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีมิไดเปนตัวแทนในคณะกรรมการ

ดังกลาว มีสวนรวมอยางแข็งขันเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกรในระบบดังกลาว ภายใตกรอบความ

รบัผิดชอบของวชิาชพี 

• บทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกรในเรื่องการใชยา การ

ควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (5) การบริหารความเสี่ยง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของปฏิบัติการพยาบาลสอดคลองและ

สนับสนุนเปาหมาย / วัตถุประสงคขององคกร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 
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• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเก่ียวของทบทวนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรในสวนท่ีเก่ียวกับ

ความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเก่ียวของทบทวนกระบวนการและผลลัพธของระบบการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของวิชาชีพพยาบาล วามีจุดแข็งจุดออนอยางไร ในการท่ี

จะสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และนําไปดําเนินการปรับปรุง 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเก่ียวของพิจารณาวากระบวนการและฐานขอมูลท่ีสามารถใชรวมกันใน

การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยภายในวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาในภาพรวมของโรงพยาบาลมี

อะไรบาง และวางระบบเพื่อไมตองทํางานซ้ําซอน 

• ผลการทบทวนและปรับปรุงเพื่อใหระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของวิชาชีพ

พยาบาลสอดคลองและสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (6) มีการประเมินการบรรลุเปาหมายของปฏิบัติการพยาบาลในองคประกอบดานความปลอดภัยของผูปวย การ

บรรเทาจากความทุกขทรมาน การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ ความสามารถในการดูแลตนเอง 

การเสริมพลัง ความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงปฏิบัติการพยาบาล. 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินการบรรลุเปาหมายของ

ปฏบิตักิารพยาบาล ครอบคลมุองคประกอบตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความปลอดภัย 

o การบรรเทาจากความทุกขทรมาน 

o การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ 

o ความสามารถในการดูแลตนเอง 

o การเสริมพลัง 

o ความพงึพอใจ 

o ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเก่ียวของ ออกแบบระบบเพื่อบูรณาการตัวชี้วัดดังกลาวและกระบวนการ

เก็บขอมูล เขากับตัวชี้วัดและระบบงานของโรงพยาบาล 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเก่ียวของ ติดตามตัวชี้วัดดังกลาว นํามาใชกําหนดประเด็นในการพัฒนา 

และต้ังเปาหมายใหมีความทาทายเพิ่มขึ้นเปนลําดับ  อาจจะมีการเทียบเคียงกับองคกรอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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• รายงานตัวชี้วัดใน Hospital Profile 2008 

• การปรับปรุงท่ีเปนผลจากการติดตามตัวชี้วัดทางการพยาบาล 
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ข. ปฏิบตักิารพยาบาล 

(1) พยาบาลใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง เบ็ดเสร็จ

ผสมผสาน และเปนองครวม โดยมีการประสานความรวมมือกับวิชาชีพอ่ืน. 

• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการใชกระบวนการพยาบาล ในประเด็นดังนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความครอบคลุมท้ังกระบวนการพยาบาล การดูแลองครวม สอดคลองสภาวะสุขภาพผูปวย การ

ผสมผสานกับการดูแลตอเนื่องและการเสริมพลัง  ฯลฯ 

o การประสานความรวมมือและการเชื่อมโยงในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชนกับวิชาชีพอ่ืน 

แนวทางการประสานท่ีลดการซ้ําซอน ปญหา อุปสรรค 

o ความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการใชกระบวนการพยาบาลของพยาบาล   

o คุณภาพการใหบริการจากการใชกระบวนการพยาบาล   

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใชกระบวนการพยาบาล 

• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) พยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ   

• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini–research เรื่องพยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพใน

สิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ ในประเด็นดังนี ้

  

o ความตระหนักของพยาบาลในการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ  ใน

เรื่องใดบาง ประเด็นใดท่ีสามารถปฏิบัติไดดี และประเด็นใดท่ีไมสมารถปฏิบัติได และเปนปญหา

หรืออุปสรรค  

o ความรู  ความเขาใจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ. 

o ความรูความเขาใจการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย 

• ผูนําทีมการพยาบาลสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิ

ผูปวย  

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใหการพยาบาล 

• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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(3) พยาบาลใหการพยาบาลบนพื้นฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลท่ี

ทันสมัย มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง. 

• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลท่ี

ทันสมัย เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค 

o การสรางแนวทางการดูแลผูปวยท่ีอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร (evidence-based 

CNPG ซึ่งเชื่อมโยงกับ CPG ของแพทย) 

o การทํา gap analysis (สวนท่ีแตกตางระหวางขอมูลจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรกับสิ่งท่ีปฏิบัติ

จริง) กับโรคท่ีนาสนใจทุกโอกาส  

o สงเสริมใหมีนําแนวคิด Human Factors Engineering มาใชสงเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร เชน การใชแบบบันทึกประกอบ flow chart, การมีขอความเตือน 

o สงเสริมใหมีการตามรอยทางคลินิก (clinical tracing) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CNPG ท่ี

กําหนดไว รวมกับประเด็นคุณภาพอ่ืนๆ 

o สงเสริมใหมีการทํา R to R หรอื mini–research เรื่องการใหบริการพยาบาลบนพื้นฐานของการใช

หลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ เชน ชองวางระหวางความรูกับการนําไปใช, 

ผลลัพธของการใหการพยาบาล 

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ

มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 

• สรุปสภาวะท่ีมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการใหการพยาบาล, ประเด็นสําคัญท่ีนํามา

ปฏิบัติ และอัตราการปฏิบัติในประเด็นเหลานั้น (ถามีการติดตาม) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น  

 

(4) พยาบาลใหการดูแลท่ีสอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม ของผูรับบริการอยางตอเนื่อง, 

โดยมีการวางแผนการดูแลตอเนื่องต้ังแตแรกรับจนหลังจําหนายรวมกับทีมสุขภาพ และผูรับบริการ / ครอบครวั, 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูรับบริการในการดูแลตนเอง ควบคุมปจจัยเสี่ยง และสามารถใชแหลงทรพัยากรในการ

ดูแลตนเองอยางเหมาะสม. 

• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการใหบริการพยาบาล ในประเด็นดังนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o บริการพยาบาลท่ีจัดใหมีความสอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคมของ

ผูรับบริการเพียงใด 
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o แผนการพยาบาลครอบคลุมปญหาของผูปวยเพียงใด  แผนการดูแลในโรงพยาบาลเชื่อมโยงกับ

แผนการจําหนายอยางไร   

o ผูรับบริการไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง ควบคุมปจจัยเสี่ยง และใชแหลงทรัพยากร

ไดเหมาะสมเพียงใด 

o ความรวมมือระหวางทีมผูใหบริการกับผูปวย/ครอบครัว ในการวางแผนการดูแลตอเนื่อง รวมท้ัง

แนวทางการประสานท่ีลดการซ้ําซอน     

o ความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการใชวางแผนการจําหนายของพยาบาล  และคุณภาพของการ

วางแผนจําหนาย 

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการพยาบาล 

• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(5) บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผูรับบริการแบบองครวม ตอเนื่อง และเปนประโยชนในการสื่อสาร 

การดูแลตอเนื่อง การประเมินคุณภาพการพยาบาล และการวิจัย. 

• ผูนําทีมการพยาบาลออกแบบระบบการบันทึกทางการพยาบาลท่ีเอ้ือตอการรับรูและตอบสนองตอปญหา

ของผูปวยอยางเปนองครวมและตอเนื่อง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการบันทึกทางการพยาบาล ในประเด็นดังนี ้

o ประโยชนตอการสื่อสารภายในวิชาชีพและกับวิชาชีพอ่ืน รวมท้ังขอเสนอแนะ/ความตองการจาก

วิชาชีพตางๆ 

o ประโยชนตอการดูแลตอเนื่อง ความงายในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผูปวย 

o ประโยชนตอการประเมินคุณภาพการพยาบาล 

o ประโยชนตอการวิจัย 

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงบันทึกทางการพยาบาล 

• ผลการศึกษาและปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II - 2.2 องคกรแพทย (PFG.2/MED) 

มีการจัดต้ังองคกรแพทย รับผดิชอบตอการสงเสริมและกาํกบัดแูลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบ

วิชาชีพแพทย เพือ่บรรลพุนัธกจิขององคกร. 

(1) มีการจัดต้ังองคกรแพทยในระดับโรงพยาบาลเพื่อสรางความมั่นใจวาจะใหบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพสูง

และดวยความรับผิดชอบแหงวิชาชีพ.  

• ศึกษาบทบาทหนาท่ีขององคกรแพทยวามีเปาหมายเพื่อแสดงจุดยืนท่ีเปนเอกภาพของสมาชิกเพื่อธํารงไว

ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพแพทย เปน มิไดมีเปาหมายเพื่อทําหนาท่ีพิทักษผลประโยชน เพื่อ

ตอรองหรือคานอํานาจกับฝายบริหาร รวมท้ังทําความเขาใจวาองคกรแพทยท่ีประสบความสําเร็จมิไดอยูท่ี

โครงสรางหรือรูปแบบ แตอยูท่ีการทําหนาท่ี  ดังนั้นเวทีขององคกรแพทยใน โรงพยาบาลท่ีมีแพทยอยู 2-3 

คน อาจจะเปนการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการระหวางรับประทานอาหารกลางวันก็ได 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทบทวนกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของแพทยอยูแลว ใชเปนจุดเริ่มในการทํางานขององคกรแพทย   

• คัดเลือกประเด็นท่ีมีความหมายและทาทายตอความนาเชื่อถือและไววางใจตอวิชาชีพแพทย เชิญชวน

สมาชิกมารวมขบคิดเพื่อพัฒนา 

• เมื่อสมาชิกเห็นประโยชนของการมีจุดยืนรวมกัน จึงเริ่มกอต้ังองคกรแพทยท่ีเปนทางการ  กําหนด

เปาหมาย บทบาทหนาท่ี โครงสราง (พึงระวังวาโครงสรางขององคกรแพทยมิใชการเลือกตัวแทนมาทํางาน

แทนแพทย  แตเปนการเลือกตัวแทนมาเพื่อขับเคลื่อนจุดยืนของสมาชิกแพทยท้ังหมด 

• ลักษณะการกอตั้ง ลักษณะการทํางาน ความพยายาในการทําหนาท่ีในภาพรวมขององคกรแพทยในการ

รักษามาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) องคกรแพทยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและรวมวางแผนกับผูบริหารเก่ียวกับการจัดบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพสูง. 

• ผูนําระดับสูงกําหนดกลไกการทํางานรวมกันระหวางองคกรแพทยกับคณะกรรมการบริหาร วาประเด็นใดท่ี

ควรใหองคกรแพทยมีบทบาทในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และรวมวางแผนกับคณะกรรมการบริหาร  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• องคกรแพทยประเมินบทบาทในสวนนี้เปนประจําทุกป และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

• ประเด็นสําคัญท่ีมีการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ วางแผนรวมกัน และผลการดําเนินงาน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  31 
 

(3) องคกรแพทยสรางความมั่นใจวาการใหบริการทางการแพทยอยูบนพื้นฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตร

และมาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตามกํากับและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เคารพในสิทธิผูปวยและเปนไป

ตามจริยธรรมวิชาชีพ. 

• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ กําหนดบทบาทในการสงเสริมการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ

มาตรฐานวิชาชีพใหชัดเจน (เชน องคกรแพทยเปนผูดูแลในภาพรวม และดูแลในสวนท่ีไมมี PCT 

รับผิดชอบชัดเจน) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ กําหนดแนวทางในการสงเสริมใหมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ

มาตรฐานวิชาชีพในการใหบริการทางการแพทย เชน 

o การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค 

o การสรางแนวทางการดูแลผูปวยท่ีอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร (evidence-based 

CPG) 

o การทํา gap analysis (สวนท่ีแตกตางระหวางขอมูลจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรกับสิ่งท่ีปฏิบัติ

จริง) กับโรคท่ีนาสนใจทุกโอกาส  

o สงเสริมใหมีนําแนวคิด Human Factors Engineering มาใชสงเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร เชน การใชแบบบันทึกประกอบ flow chart, การมีขอความเตือน 

o สงเสริมใหมีการตามรอยทางคลินิก (clinical tracing) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CPG ท่ีกําหนด

ไว รวมกับประเด็นคุณภาพอ่ืนๆ 

o สงเสริมใหมีการทํา R to R หรอื mini–research เรื่องการใหบริการทางการแพทยบนพื้นฐานของ

การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ เชน การประเมินความคุมคาของการใช

เทคโนโลยี, การศึกษาระบาดวิทยาของปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเจ็บปวยดวยโรคนั้นๆ, การศึกษา

ผลลัพธของการดูแลในกรณีท่ีมี controversy หรือมีความหลากหลายในวิธีการรักษา  

• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ วิเคราะหความเสี่ยงท่ีผูปวยจะถูกละเมิดสิทธิ หรือโอกาสท่ีสมาชิกจะไม

ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพและวางมาตรการปองกันตามความเหมาะสม 

• สรุปโรคท่ีมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการดูแลผูปวยจําแนกตาม PCT ตางๆ, ประเด็น

สําคัญท่ีนํามาปฏิบัติ และอัตราการปฏิบัติในประเด็นเหลานั้น (ถามีการติดตาม) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) มีโครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการติดตอสื่อสารและการแกปญหาภายในวิชาชีพแพทย ระหวางแพทยกับ

ผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานอ่ืน และระหวางแพทยกับผูรับบริการ. 

• องคกรแพทยกําหนดโครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการติดตอสื่อสารและแกปญหาตอไปนี้ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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o ภายในกลุมแพทย 

o ระหวางแพทยกับวิชาชีพอ่ืน  

o ระหวางแพทยกับผูรับบริการ 

• องคกรแพทยประเมินประสิทธิภาพของกลไกการติดตอสื่อสาร และความสําเร็จในการแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดขึ้น พรอมท้ังแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการทํางานรวมกัน 

• ผลการประเมินประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารและความสําเร็จในการแกไขปญหา  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ตัวอยางการจัดการขอรองเรียนในองคกรแพทย 

 

  (5) องคกรแพทยทําหนาท่ีสําคัญตอไปนี้อยางไดผล: 

     -การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย 

     -การกําหนดสิทธิการดูแลรักษาผูปวยของแพทยแตละคน เพื่อเปนหลักประกันวาแพทยปฏิบัติงานท่ีตนเองมี

ความชํานาญ 

     -การศึกษาตอเนื่องของแพทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 

     -การกํากับดูแลการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย 

     -การกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน 

     -การสงเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

     -การกําหนดหรือรับรองนโยบายท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวย 

     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทยท่ีอยูระหวางการฝกอบรม  และแพทยเวรท่ีไมใชแพทยประจํา 

• องคกรแพทยประยุกตใชแนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรอื 3P ในการพัฒนา

โครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการใหการทําหนาท่ีขององคกรแพทยทําหนาท่ีดังตอไปนี้ไดผล 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

หนาท่ี เปาหมาย กระบวนการ การประเมินผล 

การตรวจสอบและ

ประเมินคุณสมบัติของ

แพทย 

   

การกําหนดสิทธกิารดูแล

รักษาผูปวยของแพทย

แตละคน เพื่อเปน

หลักประกันวาแพทย

ปฏิบัติงานที่ตนเองมี

ความชาํนาญ 
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การศกึษาตอเน่ืองของ

แพทย และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

   

การกํากับดูแลมาตรฐาน

และจริยธรรมของผู

ประกอบวิชาชีพ 

   

การกํากับดูแลการ

ทบทวนและพัฒนา

คุณภาพการดูแลผูปวย 

   

การกํากับดูแลคณุภาพ

เวชระเบยีน 

   

การสงเสริมการตดัสินใจ

ทางคลินิกและการใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   

การกําหนดหรือรับรอง

นโยบายทีเ่ก่ียวกับการ

ดูแลผูปวย 

   

การควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของแพทยที่

อยูระหวางการฝกอบรม  

และแพทยเวรที่ไมใช

แพทยประจํา 

   

 

• สรุปเนื้อหาของ 3P ตามตารางในตัวอยาง และผลการประเมิน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(6) องคกรแพทยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรท่ีเก่ียวกับการใชยา การควบคุมการติดเชื้อ 

การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.  

• องคกรแพทยมีตัวแทนเขารวมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแก คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บําบัดหรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชยา, คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล, คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับคุณภาพและ

ความปลอดภัยตางๆ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• องคกรแพทยวางกลไกใหผูแทนขององคกรแพทยในคณะกรรมการตางๆ เปนจุดเชื่อมตอท่ีมีประสิทธิภาพ

ระหวางองคกรแพทยกับคณะกรรมการดังกลาว 

• บทบาทขององคกรแพทยและสมาชิกองคกรแพทยในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกรในเรื่อง

การใชยา การควบคุมการติดเชื้อ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(7) มีขอตกลงและแนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยท่ีทุกคนยึดถือและนําไปปฏิบัติ ครอบคลุมเรือ่งของการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ประเด็นทางจริยธรรม / กฎหมาย / สงัคม, คุณภาพและความปลอดภัย, การพัฒนา

ความรูความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร. 

• องคกรแพทยสนับสนุนใหสมาชิกจัดทําขอตกลง / แนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยในประเด็น

ดงัตอไปนี้: การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม / กฎหมาย / สงัคม, คุณภาพและความ

ปลอดภัย, การพัฒนาความรูความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• องคกรแพทยติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง ขอคิดเห็นและความรูสึกของสมาชิก รวมท้ังมองหาโอกาส

ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นสําหรับแพทยและผูปวย 

• ผลการติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง ขอคิดเห็น และการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II-3 ส่ิงแวดลอมในการดูแลผูปวย 
 

SPA II -3.1 สิง่แวดลอมทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) 

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอ้ือตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย เจาหนาที่ และผูมา

เยือน.  องคกรสรางความม่ันใจวาผูอยูในพื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสีย

อันตราย หรือภาวะฉกุเฉนิอ่ืนๆ. 

ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 

(1) โครงสรางอาคารสถานท่ีขององคกรเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอกําหนดในการตรวจสอบอาคาร

สถานท่ี.  การออกแบบและการจัดแบงพื้นท่ีใชสอยของอาคารเอ้ือตอความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ

เปนสวนตัวของผูปวย และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ. 

• ผูนําระดับสูงท่ีรับผิดชอบการจัดการอาคารสถานท่ี ศึกษากฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมาตรฐานท่ี

เก่ียวของกับอาคารสถานท่ีในโรงพยาบาล, ตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุงโครงสรางอาคารสถานท่ีให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีมีการ

ปรับปรุงตอเติม 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําระดับสูงท่ีรับผิดชอบการจัดการอาคารสถานท่ี รวมกับหัวหนาและผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ระดม

สมองเพื่อปรับปรุงการจัดพื้นท่ีใชสอย 

o พิจารณาประเด็นเรื่องความปลอดภัยดวยการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะห 

FMEA และการทบทวนอุบัติการณท่ีเคยเกิดขึ้น 

 ปลอดภัยจากความเสี่ยงดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 ความปลอดภัยจากการกระทําของบุคคลท่ีไมประสงคดี (security) เชน การควบคุมการ

เขาไปในพื้นท่ีควบคุมซึ่งองคกรกําหนด การปองกันการลักพาตัวทารกหรือเด็กเล็ก การ

ปองกันการทํารายรางกายผูปวย การปองกันการโจรกรรมทรัพยสิน 

o พิจารณาประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานโดยใชแนวคิด lean (ลดความสูญเปลาของการ

เดินทางหรือเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปน) รวมท้ังปจจัยกายภาพอ่ืนๆ เชน แสง สี เสียง  

o พิจารณาประเด็นเรื่องความสะดวกสบายและความเปนสวนตัวของผูปวยโดย 

 สมมติตนเองเปนผูปวยและผานไปตามเสนทางของการเขารับบริการ  



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  36 
 

 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดใหเหมาะสมกับการใหบริการตามประเภทของผูปวย เชน 

ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ ผูพิการ เปนตน 

• ผลการตรวจสอบ การปรับปรุง และแผนการปรับปรุงโครงสรางอาคารสถานท่ีใหเปนไปตามกฏหมาย  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีใชสอยท่ีสําคัญเพื่อความปลอดภัย สวัสดิภาพ ความสะดวกสบาย 

ความเปนสวนตัวของผูปวย และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 (2) มีผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัย (อาจเปนบคุคล

เดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานดังกลาวในทุกแงมุม. 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความ

ปลอดภัย โดยระบุหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน ประกอบดวย การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การใหความรู

แกบุคลากร การทดสอบและติดตามกํากับแผนงาน การทบทวนและปรับปรุงแผนงานปนระยะ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูรับผิดชอบดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  

o ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีระบุไว 

o สรางชองทางรับรูปญหาขอขัดของและคํารองเรียนจากหนวยงานตางๆ นํามาวิเคราะห และ

ดําเนินการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ 

o ติดตามและปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัย รายงานใหแก

ผูนําระดับสูงและคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม (ถามี) เปนระยะอยางสม่ําเสมอ  

• ตําแหนงของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบงาน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การตอบสนองปญหาขอขัดของจากหนวยงานตางๆ, การปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการ

รักษาความปลอดภัยท่ีสําคัญ 

 

 (3) องคกรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไมปลอดภัยดาน

สิ่งแวดลอม อยางนอยทุกหกเดือนในพื้นท่ีใหบริการผูปวย / ผูมาเยือน และทุกปในพื้นท่ีอ่ืนๆ. 

• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีรวมกับผูเก่ียวของ ทําการตรวจสอบอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไมปลอดภัย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o พื้นท่ีใหบริการผูปวยอยางนอยทุก 6 เดือน  
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o พื้นท่ีอ่ืนๆ อยางนอยปละครั้ง 

o ตรวจสอบโดยทีมผูเชี่ยวชาญจากภายนอกในภาพรวมอยางนอยปละครั้ง  

• นําผลจากการตรวจสอบมาจัดลําดับความสําคัญ และดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง 

• ผลการตรวจสอบในรอบปท่ีผานมาและการแกไขปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (4) องคกรประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและนําไป

ปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงท่ีระบุไว ปองกันการเกิดอันตราย ตอบสนองตออุบัติการณท่ีเกิดขึ้น ธํารงไวซึ่งสภาพ

อาคารสถานท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัยสําหรับผูปวย / ผูมาเยือน และบุคลากร. 

• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีรวมกับผูเก่ียวของจัดทําแนวทางประเมินความเสี่ยง

ดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก (เชน การใช check list รวมกับการสํารวจในสถานท่ีจริง, การทํา FMEA, การ

เรียนรูปญหาและวิธีการแกปญหาของผูอ่ืน) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ี หัวหนาหนวยงาน ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตาง  ๆ

และผูเก่ียวของ รวมกันประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท้ังในภาพรวมและเฉพาะของแตละหนวย 

กําหนดมาตรการปองกัน การตอบสนองเมื่อเกิดอุบัติการณ และกํากับใหมีการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว 

• วางระบบการรายงานอุบัติการณท่ีเชื่อมโยงกับระบบรายงานอุบัติการณของโรงพยาบาล นํารายงาน

อุบัติการณท่ีเกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ และกําหนดแนวทางในการแกไขและปองกันท้ังระบบ 

• ผลการตรวจสอบ การปรับปรุงแกไขและแผนการปรับปรุงแกไขในอนาคต 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

  

(5) บุคลากรทุกคนไดรับความรูและการฝกอบรมเก่ียวกับบทบาทในการสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและเอ้ือตอ

ทํางานอยางมีประสิทธิผล. 

• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีรวมกับผูเก่ียวของ คนหา/วิเคราะหสิ่งท่ีตองสราง

ความรู ความเขาใจแกเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับบรบิทของโรงพยาบาล เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o บุคลากรทุกคน สามารถระบุความเสี่ยงในสิ่งแวดลอมท่ีตนปฏิบัติงาน การรายงานเมื่อเกิดปญหา 

วิธีการลดหรือขจัดความเสี่ยงรวมท้ังการดูแลบํารุงรักษาเพื่อใหเกิดความปลอดภัย การปฏิบัติเมื่อ

เกิดเพลิงไหม (เสนทางและวิธีการเคลื่อนยาย สิ่งท่ีตองปฏิบัติสําหรับผูท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุและผูท่ีอยู

หางไกลจากท่ีเกิดเหตุ การใชระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม)  
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o บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยงตอการกระทําของบุคคลผูไมประสงคดี สามารถระบุกระบวนการ

เพื่อลดความเสี่ยง การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน และการรายงาน 

o บุคลากรท่ีรับผิดชอบหรือสัมผัสสารอันตราย สามารถระบุวิธีการจัดการกับสารอันตราย การจัดการ

กับเหตุฉุกเฉิน และการรายงาน 

o บุคลากรท่ีรับผิดชอบแผนฉุกเฉินและภัยพิบัติสามารถระบุหนาท่ีรับผิดชอบในการเตรียมพรอม 

บทบาทในการฝกซอม ระบบสื่อสารสํารองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การจัดหาเครื่องมือและ

อุปกรณเมื่อเกิดเหตุ 

o ผูใชเครื่องมือแพทย สามารถระบุความสามารถและขอจํากัดของเครื่องมือ วิธีการใชเครื่องมืออยาง

ปลอดภัย การแกไขสถานการณเมื่อไมสามารถใชเครื่องมือได การรายงานเมื่อเกิดปญหา 

o ผูดูแลระบบสาธารณูปโภค สามารถระบุความสามารถและขอจํากัดของระบบ การทํางานของ

อุปกรณตางๆ ในหองควบคุม การแกไขสถานการณเมื่อระบบมีปญหา การรายงานเมื่อเกิดปญหา 

ตําแหนงและวิธีการปดระบบฉุกเฉิน ผูท่ีจะตองติดตอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

o ผูดูแลเครื่องมือแพทย สามารถระบุความรูและทักษะท่ีจําเปนตองมี การรายงานเมื่อเกิดปญหา 

• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานฯ ประเมินผลความรูและทักษะสําคัญในบุคลากรกลุมตางๆ นํามาปรับปรุง

การใหความรูและฝกอบรม 

• การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในการจัดการดานสิ่งแวดลอม ผลการประเมินความรูและทักษะหลังการ

อบรม และการปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

ข. วัสดุและของเสียอันตราย 

(1) องคกรจัดการตอวัสดุและของเสียอันตรายอยางปลอดภัย ดวยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายท่ีใชหรือ

ท่ีเกิดขึ้น, ใชกระบวนการท่ีปลอดภัยในการเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนยาย ใช และกําจัดวัสดุและของเสีย

อันตรายดังกลาว.  

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเก่ียวของรวมกันสํารวจและจัดทํารายการวัสด/ุของเสียอันตรายท่ีมีใชอยู และท่ี

เกิดขึ้นจากการใหบริการ เชน สารเคมี ยาเคมีบําบัด สารกัมมันตภาพรังสี ของเสียทางการแพทยท่ีติดเชื้อ

รวมท้ังของมีคม เปนตน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูเก่ียวของรวมกันจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวัสดุและของเสียอันตราย 

o การเลือก 

o การสัมผัส (handling) มีแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันอันตราย และการปฏิบัติเมื่อเกิดการหกเลอะ

เทอะหรือปนเปอน การใชอุปกรณปองกันและอุปกรณเพื่อจัดการเมื่อเกิดการหกเลอะเทอะ 
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o การจัดเก็บ ระบุอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการจัดเก็บวัสดุ/ของเสียแตละประเภทอยางเหมาะสม 

โดยมีการแยกสถานท่ีเปนสัดสวนอยางชัดเจน 

o การเคลื่อนยาย 

o การใช 

o การกําจัด 

• จัดอบรมและเผยแพรแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดใหหนวยงาน/เจาหนาท่ีผูเก่ียวของไดรับทราบ และนําลงสูการ

ปฏิบัติ 

• ติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว รวมท้ังรวบรวมอุบัติการณท่ีเกิดขึ้นมาทบทวนอยาง

ตอเนื่อง 

• วัสดุและของเสียอันตรายท่ีมีอยูในโรงพยาบาล มาตรการปองกันอันตรายท่ีสําคัญ อุบัติการณหรือความไม

ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นจากวัสดุและของเสียดังกลาว  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

ค. การจัดการกบัภาวะฉกุเฉนิ 

(1) องคกรดําเนินการวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินท่ีเปนไปไดและองคกรตอง

เขาไปมีบทบาทในการใหบริการ. 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเก่ียวของวิเคราะหภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือน้ํามือของมนุษยท่ี

เปนไปได ผลกระทบตอการดําเนินงาน และความตองการบริการท่ีจะเกิดขึ้น 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o เหตุการณท่ีมีผลสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย (พายุ น้ําทวม แผนดินไหว)   

o เหตุการณท่ีทําใหบริการผูปวยตองหยุดชะงัก (ไฟฟา ประปา โทรศัพท ไมสามารถใชการได)   

o เหตุการณท่ีทําใหความตองการบริการเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน (อาวุธชีวภาพ ตึกถลม อุบัติเหตุหมู)   

• ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติท่ีโรงพยาบาลมีโอกาสประสบ ผลกระทบตอการดําเนินงาน และความตองการ

บริการท่ีจะเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) องคกรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติ, การดําเนินงานเมื่อ

เกิดภาวะฉุกเฉิน และนําไปใชปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ. 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเก่ียวของรวมกันจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  40 
 

o การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติแตละประเภท 

 กลยุทธ กิจกรรม  

 ผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมของทรัพยากร  

 การสรางศักยภาพเพื่อรองรับภัยพิบัติ 

o การดําเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

 การดูแลผูปวย  

 การแยกผูปวยและการจัดการสิ่งปนเปอน  

 กิจกรรมชวยเหลือเจาหนาท่ีและครอบครัว  

 การจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  

 การจัดระบบสาธารณูปโภค  

 การรักษาความปลอดภัย  

 การสื่อสาร  

 การเคลื่อนยาย  

 การจัดเตรียมสถานท่ีสํารอง  

 การประสานงานกับองคกรอ่ืน   

 การรายงาน 

• ผูนําระดับสูงประเมินความครอบคลุมสมบูรณของแผน และสรางความมั่นใจวาจะมีการนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเก่ียวของทบทวนบทเรียนการนําแผนไปปฏิบัติ (ถามี) และปรับปรุงแผนตาม

ความเหมาะสม 

• ความครอบคลมุสมบรูณของแผนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• บทเรียนการนําแผนไปปฏิบัติ (ถามี) และการปรับปรุงแผนท่ีเกิดขึ้น 

 

 (3) องคกรดําเนินการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน. 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีการจัดฝกอบรมและดําเนินการฝกซอมเจาหนาท่ีตามแผนท่ีวางไวรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางนอยปละครั้ง  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• สรุปผลการฝกซอมและนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงแผน รวมท้ังการเสริมสรางทักษะองคความรูของ

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหเหมาะสมกับสถานการณ 
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• แผนท่ีมีการฝกซอม วันท่ีฝกซอม หนวยงานท่ีรวมฝกซอม ผลการฝกซอม และสิ่งท่ีมีการปรับปรุงแกไข 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

(1) องคกรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ.  แผนครอบคลมุ การปองกัน / การลดความเสี่ยง

จากอัคคีภยั, การตรวจจับแตเริ่มแรก, การดับเพลิง, และการเคลื่อนยาย / ขนยายออกจากอาคารอยางปลอดภยั

เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน. 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเก่ียวของจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาล ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การตรวจสอบจุดเสี่ยงและวิธีการปฏิบัติท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย  

o การลดปริมาณวัสดุท่ีอาจจะเปนเชื้อเพลงเมื่อเกิดอัคคีภัย 

o การตรวจจับอัคคีภัยแตเริ่มแรก 

o การดับเพลิง 

o การเคลื่อนยาย/ขนยาย คน สิ่งของ ออกจากอาคารอยางปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน 

o การจัดการหลังจากเกิดเหตุการณ 

• หัวหนาหนวยงานจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในระดับหนวยงาน 

• ผูรับผิดชอบนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสํารวจและคนหาจุดเสี่ยง จุดท่ีจะเปนปญหาใน

การจัดการหรือชวยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย และดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม 

• ผูรับผิดชอบจัดทําแผนผังเสนทางการหนีไฟ การติดต้ังปายบอกทางหนีไฟท่ีชัดเจนตามมาตรฐานครอบคลมุ

ท่ัวท้ังโรงพยาบาล 

• ผูรับผิดชอบรวมกันทบทวนแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ 

• ประเด็นสําคัญของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย และการปรับปรุงแผน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการสํารวจความพรอม ความเสี่ยงและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

 

 (2) องคกรใหความรูเพื่อสรางความตระหนักท่ัวท้ังองคกร และดําเนินการฝกซอมแผนอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ.  มี

การคนหาจุดออนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณตางๆ, ประเมินประสิทธิผลของ

การฝกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย, และประเมินความรูของบุคลากร จากการฝกซอม. 
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• ผูรับผิดชอบจัดฝกอบรมใหความรูและสรางความตระหนักแกเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบจุดเสี่ยง

และวิธีการปฏิบัติท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย วิธีการจัดการเบื้องตนเมื่อพบเหตุการณเพลิงใหม การ

บํารุงรักษาและการใชอุปกรณในการแจงเตือน อุปกรณในการปองกันระงับอัคคีภัย การกําหนดประเภทของ

สิ่งของท่ีตองเคลื่อนยาย และวิธิการเคลื่อนยายท่ีถูกตอง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• 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 เหมาะสมกับพื้นท่ี  

• ทําการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัย 

o บุคลากรทุกคนควรเขารวมในการฝกซอมแผนอัคคีภัยและการเคลื่อนยายรวมกับหนวยงาน

ภายนอกท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของอยางนอยปละครั้ง 

o ควรมีการฝกซอมในชวงเวลาตางๆ 

• ผูรับผิดชอบจัดใหมีการประเมินผลตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 

o ความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณตางๆ 

o ประสิทธิผลของการฝกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย 

o ความสามารถในการปฏิบัติของบุคลากรในระหวางการฝกซอม ในการแจงเหตุ การเคลื่อนยาย

ผูปวย การใชอุปกรณดับเพลิง รวมท้ังปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ 

• ผลการประเมินความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณ ประสิทธิผลของการฝกอบรม ความรูความสามารถของ

บุคลากรและปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหวางการฝกซอมการปองกันระงับอัคคีภัย  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 (3) องคกรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการปองกันและควบคุมอัคคีภัย อยาง

สม่ําเสมอ. 

• มีการวางแผนและกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุม

อัคคีภัย ไดแก เครื่องตรวจจับควัน เครื่องแจงสัญญาณไฟไหม ระบบดับเพลิง (ทอน้ํา สารเคมีดับเพลิง 

ระบบฉีดน้ํา) เครื่องยนตดับเพลิง อุปกรณผจญเพลิง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีการตรวจสอบตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด มีปรับปรุงระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุมให

มีความพรอมใช 

• มีการรายงานผลการตรวจสอบใหทีมผูรับผิดชอบทราบตามระยะเวลาท่ีทําการตรวจสอบ 
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• ผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ และการดําเนินการแกไขปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

SPA II - 3.2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณปูโภค (ENV.2) 

องคกรสรางความม่ันใจวามีเคร่ืองมือที่จําเปน พรอมใชงานทําหนาที่ไดเปนปกติ  และมีระบบ

สาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา. 

ก. เคร่ืองมือ 

(1) องคกรจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมท้ังนําไปปฏิบัติ.  แผน

ประกอบดวยกระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ, การจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือท่ีครอบคลุมอยูในแผน, 

การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครื่องมือกอนใชงานครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ และ

บํารุงรักษาเครื่องมือ อยางเหมาะสมตามชวงเวลาท่ีกําหนด, การใหความรูแกผูใช, และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุ

ฉุกเฉินเก่ียวกับเครื่องมือ. 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารเครื่องมือในภาพรวมของโรงพยาบาล  มี

การจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย เชื่อถือได ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o กระบวนการวางแผนความตองการเครื่องมือ กําหนดระดับของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณขั้นตํ่าท่ี

จะตองมีอยูในหนวยงาน (ครอบคลุมเครื่องมือในการชวยชีวิต และเครื่องมือตามขีดความสามารถ

หรือตามความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล) 

o การคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ โดยการมีสวนรวมของผูใช รวมท้ังแนวทางการทดสอบสมรรถนะ

และความปลอดภยัของเครือ่งมอืกอนใชงานครัง้แรก 

o แนวทางการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ (inventory of equipment) เพื่อใชในการบริหารจัดการ

เครื่องมือตามแผน ซึ่งอาจจะ 

 ครอบคลุมเครื่องมือทุกชิ้น, หรอื 

 เลือกทําสําหรับเครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงสูงตามเกณฑท่ีโรงพยาบาลกําหนด เชน เครื่องมือ

ท่ีมีผลตอความถูกตองหรือความปลอดภัยในการดูแลผูปวย, โอกาสเกิดความเสี่ยงทาง

กายภาพระหวางใชงาน, ประวัติอุบัติการณเก่ียวกับเครื่องมือ 

o กําหนดกลยุทธสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีอยูในบัญชีรายการ 

เพื่อใหมั่นใจในการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได ซึ่งอาจใชกลยุทธแตกตางกันสําหรับ

เครื่องมือแตละประเภทตอไปนี้ 
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 predictive maintenance (การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ) เปนการวางแผนบํารุงรักษา

เครื่องมือโดยคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องมือจากการวัดท่ีนาเชื่อถือ มีการวัดคา 

ตัวเลขและมีการเปรียบเทียบขอมูลตัวเลข เพื่อประมาณชวงเวลาและตําแหนงการชํารุดท่ี

อาจเกิดขึ้น 

 interval-based inspection หรอื preventive maintenance (การบํารุงรักษาเชิงปองกัน) 

คือการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 

 corrective maintenance (การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง) คือ การดําเนินการเพื่อการ

ดัดแปลง ปรับปรุงแกไขเครื่องมือเพื่อขจัดเหตุขัดของเรื้อรังใหหมดไปโดยสิ้นเชิง ลดความ

เสียหายจากการเสื่อมสภาพและคาใชจายของการบํารุงรักษาลง  ควรประเมินเหตุการณท่ี

ตองมีการบํารุงรักษาในลักษณะนี้และพิจารณาทางเลือกอ่ืน 

 metered maintenance (การบํารุงรักษาตามระยะเวลาหรือจํานวนครั้งของการใชงาน) 

เครื่องมือท่ีตองใชการบํารุงรักษาลักษณะนี้ เชน CT scanner 

o กําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งอาจใช

ขอมูลคําแนะนําของผูผลิต ระดับความเสี่ยง และประสบการณของโรงพยาบาล 

o เครื่องมือท่ีตองมีการสอบเทียบ และกําหนดระยะเวลาการสอบเทียบท่ีเหมาะสม 

o การใหความรูแกผูใช โดยเฉพาะผูใชงานเครื่องมือท่ีไดรับมาใหม เครื่องมือท่ีมีความซับซอนในการ

ใชงาน เกิดอุบัติการณจากการใชงาน หรือเมื่อผูใชไมไดใชงานเครื่องมือนั้นอยาสม่ําเสมอ 

o กําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อไดรับแจงเตือนอันตรายเก่ียวกับการใชเครื่องมือ ระบบรายงาน

อุบัติการณรุนแรงท่ีอาจเปนผลจากเครื่องมือ 

o แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับเครื่องมือ 

 แนวทางปฏิบัติเมื่อเครื่องมือไมสามารถใชการได 

 การแกไขปญหาทางคลินิกเมื่อเครื่องมือแพทยไมสามารถใชการได 

 การมีเครื่องมือสํารอง 

 การดําเนินการเพื่อใหมีการซอมเครื่องมือ 

• ผูรับผิดชอบนําแผนไปสูการปฏิบัติ และมีระบบติดตามประเมินผล 

• ผลการประเมินความเพียงพอของเครื่องมือในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีตองใหบริการผูปวย

ในภาวะวิกฤติ เชน ER LR OR ICU หนวยไตเทียม เปนตน และแผนการจัดหาเครื่องมือตามความตองการ

ของโรงพยาบาล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• เครื่องมือท่ีมีการจัดระบบสํารอง ผลการดําเนินการท่ีผานมา 

• คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องมือ (จําแนกตามกลยุทธการบํารุงรักษา ถาเปนไปได) การแปลความหมาย

ของขอมูลและการใชประโยชนในการวางแผน/ปรับปรุงการบริหารจัดการเครื่องมือ 
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• อุบัติการณเก่ียวกับเครื่องมือ การตอบสนอง ผลกระทบ และการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

 

(2) การจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปน มีความพรอมใช เพื่อใหการดูแลผูปวยอยางปลอดภัย. 

• หัวหนาหนวยงานแตละหนวยรวมกับทีมงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนตองตรวจสอบความพรอมเปนประจําในแตละหนวยงาน 

o ประเด็นสําคัญและวิธีการตรวจสอบความพรอมท่ีเหมาะสมตามประเภทของเครื่องมือ 

• หนวยงานมีการตรวจสอบเพื่อเตรียมความพรอมใชตามระยะเวลาท่ีกําหนด ลักษณะความพรอมใชท่ี

ตองการและบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง 

• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครื่องมือกําหนดมาตรการเพื่อความมั่นใจในการมีเครื่องมือท่ีจําเปนพรอมใช เชน 

o การจัดระบบรวมศูนยเครื่องมือท่ีมีความจําเปนตามความเหมาะสม 

o การจัดโซนนิ่งของหนวยงานในการใชเครื่องมือบางประเภท 

o การมีเครื่องมือสํารองท่ีสวนกลาง 

• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครื่องมือจัดติดตามขอมูลท่ีสะทอนถึงความพรอมใชของเครื่องมือ ผลกระทบจาก

เครื่องมือไมพรอมใช และดําเนินการปรับปรุงแกไข 

• มาตรการเพื่อความมั่นใจในการมีเครื่องมือท่ีจําเปนพรอมใช และการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใชเพื่อการวางแผนปรับปรุงหรือจัดหาทดแทน

ในระยะยาว. 

• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครื่องมือติดตามและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับเครื่องมือ เชน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความตองการเครื่องมือเปรียบเทียบกับจํานวนเครื่องมือท่ีมีอยู 

o ขอมูลแสดงถึงความไมพรอมใชงาน ความไมเพียงพอ การชํารุดขณะใชงาน  

o ระยะเวลาท่ีเครื่องมือไมสามารถใชการได และคาใชจายในการซอมในแตละครั้ง 

o คาใชจายท้ังหมดในการบํารุงรักษาเครื่องมือ 

o การวิเคราะหความคุมคาหรือไมคุมคาในการยังคงใชเครื่องมือบางรายการ 

• ผูรับผิดขอบระบบบริหารเครื่องมือนําขอมูลท่ีไดมาวางแผน 

o ปรับปรุงระบบบริหารเครื่องมือ 

o จัดหาเครื่องมือทดแทนในระยะยาว  
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• ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารเครื่องมือท่ีสําคัญ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การปรับปรุงระบบบริหารเครื่องมือ และแผนการจัดหาเครื่องมือในระยะยาว 

 

ข. ระบบสาธารณปูโภค 

(1) องคกรจัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได พรอมท้ังนําไป

ปฏิบัติ.  แผนประกอบดวยการจัดทําบัญชีรายการองคกระกอบในการปฏิบัติงานของระบบ, แผนผังตําแหนงท่ีต้ัง

ตางๆ ของระบบ, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา อยางเหมาะสมตามเวลาท่ีกําหนด, แนวทางปฏิบัติ

ฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปญหา, การลดปริมาณเชื้อโรคใน cooling tower และระบบน้ํา, ประสิทธิภาพ

ของระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ.  

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล   

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูรับผิดชอบบริหารระบบ วิเคราะหขอมูลความตองการใชสาธารณูปโภคในภาพรวมของโรงพยาบาล ท้ัง

ประเภทและปริมาณ เชน ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบแกสทาง

การแพทยและสุญญากาศ ระบบขนสงวัสดุอุปกรณ ระบบไอน้ํา ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 

• ผูรับผิดชอบบริหารระบบ จัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย เชื่อถือได 

ประกอบดวย 

o การจัดทําบัญชีรายการองคประกอบของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู และท่ีตองการจัดหาเพิ่มเติม 

o จัดทําแผนผังท่ีต้ัง รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคท้ังหมดภายในโรงพยาบาล  

o แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปญหา 

 แนวทางปฏิบัติเมื่อระบบสาธารณูปโภคขัดของ 

 การเตรียมความพรอมของแหลงสํารองตางๆ และการทดสอบความพรอมใชของแหลง

สาํรองดงักลาว 

o แนวทางในการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

o แนวทางการปองกันการปนปอนในระบบสาธารณูปโภค 

 การลดปริมาณเชื้อโรคใน cooling tower และระบบน้ํา 

 การระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ (เชื้อโรค แก็ส ควัน ฝุน) 

• ผลการวิเคราะหและผลการตรวจสอบ แนวทางการจัดการ และผลท่ีเกิดขึ้นหลังจากดําเนินการแกไขปญหา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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(2) องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองใหแกจุดบริการท่ีจําเปนท้ังหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ี

เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ. 

• จัดไฟฟาสํารองในจุดบริการท่ีจําเปน ไดแก ระบบเตือนภัย, ไฟทางออก, ปายบอกทางออก, ระบบสื่อสาร

ฉุกเฉิน, ท่ีเก็บเลือด กระดูก และเนื้อเยื่อ, หองฉุกเฉิน, ลิฟท (มีอยางนอย 1 ตัวสําหรับผูปวยท่ีไมสามารถ

เดินได), เครื่องอัดอากาศทางการแพทย, ระบบสุญญากาศ, จุดท่ีตองใชเครื่องมือชวยชีวิต,หองอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน,หองผาตัด, หองพักฟน, หองคลอด, หนวยทารกแรกเกิด,หองผูปวยหนัก,หอผูปวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาอยางตอเนื่องตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด  

• หนวยงานท่ีตองมีระบบไฟสํารอง ระยะเวลาท่ีระบบไฟจะสํารองได อุบัติการณ/ปญหา/ขอขัดของท่ีเคย

เกิดขึ้น และการแกไขปองกัน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (3) องคกรติดตามและรวมรวบขอมูลเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค และใชวางแผนปรับปรุงหรือสรางทดแทน. 

• รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอุบัติการณความไมเพียงพอ ความไมพรอมใช การชํารุดในขณะใชงาน ปริมาณการ  

Downtime ของระบบ ผลการทดสอบ ผลการบํารุงรักษา คาใชจายในการซอม การบํารุงรักษา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• วิเคราะหขอมูลและใชประกอบในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  

• ผลการรวบรวมขอมูล/ปญหาท่ีเก่ียวของของระบบสาธารณูปโภคท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีผานมา และแผนการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II - 3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษสิ่งแวดลอม  (ENV.3) 

องคกรแสดงความมุงม่ันในการที่จะทําใหโรงพยาบาลเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอ้ือตอสุขภาพ เอ้ือตอ

กจิกรรมสรางเสริมสุขภาพ และพิทักษส่ิงแวดลอม. 

ก. การสรางเสริมสขุภาพ 

(1) องคกรจัดใหมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการมีสุขภาพทางดานสังคม จิตใจ ท่ีดีสําหรับผูปวย ครอบครัว และบุคลากร. 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพ รวมกันจัดเวทีรับฟงขอคิดเห็นและความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดีท้ังดานสังคมและ

จติใจ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ประเด็นท่ีควรพิจารณาไดแก ความสะดวกสบาย อุณหภูมิและการระบายอากาศ แสง เสียง ภาพ ความเปน

ธรรมชาติ การจัดสถานท่ีท่ีใหความรูสึกเปนกันเอง อบอุน สามารถมีปฏิสัมพันธกันไดสะดวก 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบวางแผนการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาตามแผน 

• การปรับปรุงท่ีเกิดขึ้นในชวง 1-2 ปท่ีผานมา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (2) องคกรจัดใหมีสถานท่ี9และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผูปวย ผูรับบริการอ่ืนๆ 

และประชาชนท่ัวไป. 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบประเมินสื่อการเรียนรูท่ีมีอยูตามจุดตางๆ วามีเปาหมายการเรียนรูท่ีชัดเจนหรือไม และ

สามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดเพียงใด 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบวางแผนปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู โดยพิจารณาประเด็นตอไปนี ้

o โอกาสสรางการเรียนรูในแตละจุด 

o เนื้อหาการเรียนรูท่ีเปนประโยชน 

o กลุมเปาหมายท่ีจะไดประโยชน 

o ขอคิดเห็นและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบสงเสริมใหมีการนําขอมูลขางตนมาสรางนวตกรรมในการจัดสถานท่ีและสิ่งแวดลอมเพื่อ

การเรียนรูและพัฒนาทักษะ 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบรับฟงหรือประเมินผลซ้ําอีกครั้งวากลุมเปาหมายไดรับประโยชนเพียงใด 
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• ตัวอยางการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 (3) องคกรสงเสริมการเขาถึง การบริโภคอาหาร / ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบุคคล.   

• จัดกิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพโดยเจาหนาท่ีหรือผูผลิต

หรือผูรับบริการ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• จัดรานอาหาร รานคาภายในโรงพยาบาลใหถูกตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

• จัดใหมีรานคาหรือจัดใหมีการนําเสนอ/จําหนายผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพภายในโรงพยาบาล รานคาภายใน

โรงพยาบาลไมจําหนายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

• ตัวอยางอาหาร / ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพท่ีโรงพยาบาลนํามาสงเสริมใหผูปวย ญาติ และเจาหนาท่ี และ

ผลการดําเนินการท่ีผานมา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 (4) องคกรสงเสริมใหมีการใชวัสดุครุภัณฑท่ีไมมีอันตรายตอสุขภาพ. 

• ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบายการใชวัสดุครุภัณฑท่ีไมมีอันตรายตอสุขภาพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของสํารวจและจัดทํารายการวัสดุครุภัณฑท่ีไมมีอันตรายตอสุขภาพท่ีควรไดรับการสงเสริมให

มีการใช และรายการวัสดุครุภัณฑท่ีควรลดการใชหรือหามใชในโรงพยาบาล 

• สรางความรู ความเขาใจแกเจาหนาท่ีและสื่อสารใหผูรับบริการ/ผูปวยไดรับทราบนโยบาย บัญชีรายการ 

และเหตุผล และอาจมีการจัดกิจกรรมรณรงคตามความเหมาะสม 

• ประเภทของวัสดุครุภัณฑท่ีลด/หามใชในโรงพยาบาล และผลการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

ข. การพิทักษสิ่งแวดลอม 

(1) มีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ: 

     -มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําท้ิงของโรงพยาบาล  

     -มีการดูแลรักษาระบบโดยผูท่ีไดรับการฝกอบรม  

     -มีการตรวจคุณภาพของน้ําท่ีผานการบําบัดตามขอกําหนดของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ  

     -น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดในชวงเวลาท่ีระบบรับภาระมากท่ีสุดมีคามาตรฐานตามท่ีหนวยราชการกําหนด 
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• ศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล(ประเภทของการบําบัด ขนาด ความจุ ปริมาณน้ําเขามากท่ีสุด/น้ํา

ออกมากท่ีสุกในแตละวัน การดูแลบํารุงรักษา การตรวจคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัด) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียตลอด 24 ชั่วโมง 

• ผูรับผิดชอบตองไดรับการอบรมในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย และตองไดรับการทบทวนความรูความเขาใจ

ในการดูแลระบบอยางสม่ําเสมอ 

• กําหนดแผนการดูแล บํารุงรักษาระบบ การตรวจคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดท้ังการตรวจโดยเจาหนาท่ี

ผูดูแลระบบ(ประจําวัน ประจําสัปดาห)และการตรวจโดยหนวยงานภายนอกตามกฎหมาย/มาตรฐานของ

หนวยราชการท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ 3 ครั้ง 

• กํากับใหมีการดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่องและบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อใชในการติดตาม วิเคราะห 

และแกไขปญหาท่ีอาจจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ  

 

• ประเภท (ขนาด/ความสามารถในการรองรับ)ของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําเสียสูงสุดในแตละวัน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผูดูแลระบบและความรูความสามารถ 

• ปญหาและการดําเนินการแกไขระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ  

• การตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด และผลการตรวจคุณภาพน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจากหนวยงาน

ภายนอก 3 ครั้งสุดทาย ตามมาตรฐานตามท่ีหนวยงานราชการกําหนด 

 

(2) องคกรจัดการเพื่อลดปริมาณของเสียโดยจัดใหมีระบบการนํามาใชใหม การลดปริมาณการใช การแปรรูป และลด

การใชวัสดุท่ีทําลายสิ่งแวดลอม. 

• วิเคราะหปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการใหบริการของโรงพยาบาลโดยรวม กําหนดแนวทางการลดการใช

วัสดุท่ีจะกอใหเกิดของเสีย  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทบทวนและกําหนดวิธีการใชวัสดุ ครุภัณฑใหคุมคากอนท้ิง เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การนําน้ําท่ีผาน

การบําบัดและมีคุณภาพน้ําท้ิงตามมาตรฐานมาใชใหม 

• กําหนดขอหาม/ลดการใชวัสดุท่ีทําลายสิ่งแวดลอม เชน กลองโฟม โฟม ถุงพลาสติก การใชน้ํายา สารเคมี 

เปนตน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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• ของเสยีและของใช/วัสดุวัสดุท่ีทําลายสิ่งแวดลอมท่ีองคกรตองการลดปริมาณใช และผลการดําเนินการท่ี

ผานมา และแผนการดําเนินการในอนาคต 

 

 (3) มีระบบและวิธีการกําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ:  

     -มีภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสม และเพียงพอ  

     -มีระบบ / อุปกรณในการแยกรับ / ขนยาย / จัดท่ีพัก  ขยะท่ัวไป / ขยะติดเชื้อ / ขยะอันตราย  ท่ีรัดกุม 

     -มีการฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในเรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถูกวิธี 

     -มีกระบวนการในการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายอยางเหมาะสม 

     -มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเชื้อของผูรับชวง 

• กําหนดภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสมกับประเภทขยะ (ประเภท สี ขนาด) และจํานวนใหเพียงพอกับปริมาณ

ขยะ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะในภาพรวมของโรงพยาบาล ฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใน

เรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถูกวิธี 

• กําหนดแนวทางในการจัดเก็บ ระยะเวลา การขนยายขยะ อุปกรณในการขนยาย เสนทางการขนยายจาก

หนวยงานและผูรับผิดชอบในการขนยาย  

• จัดทําสถานท่ีพักขยะทุกประเภทเพื่อรอการกําจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ลดโอกาสในการปนเปอน ปองกัน

สัตว แมลง ลางทําความสะอาดได น้ําลางลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

• กําจัดขยะใหหมาะสมกับประเภทของขยะ เปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• การจางกําจัดขยะ ทําการคัดลือกผูท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูกําจัดขยะ ติดตามดูกระบวนการขนยาย อุปกรณ

ในการขนยาย การปองกันตนเองของผูขนยาย วิธีการกําจัดขยะ รวมท้ังผลการตรวจประสิทธิภาพเตาเผา

ของผูรับจาง 

• ผลการดําเนินการตามแนวทางการจัดการขยะ ปญหาขอขัดของ และสิ่งท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให

เปนไปตามแนวทางและมาตรฐานท่ีกําหนด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการดําเนินการเพื่อลดปริมาณขยะประเภทตางๆ และผลการตรวจสอบผูรับเหมาชวง  

 (4) องคกรรวมมือกับชุมชนและองคกรอ่ืนๆ ดําเนินการพิทักษปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอม, รวมท้ังมีการ

ประเมินและฟงเสียงสะทอนในการกําจัดของเสียของโรงพยาบาลท่ีมีผลกระทบตอชุมชน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• รวมกับหนวยงาน/องคกรบริหารสวนทองถ่ิน/ชุมชน วิเคราะหปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม(เชน ขยะ น้ําเสีย 

ฝุนละออง) รวมกันจัดการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของ มีการใหความรู การดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดลอม การ

กําจัดของเสีย 

• จัดระบบและกําหนดชองทางในการรับฟงเสียงสะทอนจากชุมชน ผูรับเหมาชวง หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการของเสีย และนําเสียงสะทอนมาใชกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการของเสีย 

• ตัวอยางการจัดการพิทักษสิ่งแวดลอมท่ีเปนการรวมมือกับชุมชนและองคกรอ่ืนๆ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการรับฟงเสียงสะทอนจากชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการพิทักษสิ่งแวดลอมขององคกร 

รวมท้ังผลการแกไขปรับปรุง 
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SPA II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
SPA II - 4.1 ระบบการควบคมุและปองกันการติดเชือ้  (IC.1) 

ระบบการปองกนัและควบคมุการติดเช้ือขององคกร ไดรบัการออกแบบอยางเหมาะสม ไดรบัการสนับสนุน

ทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานทีด่.ี 

ก. การออกแบบระบบ 

(1) มีการกําหนดเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อท่ีเหมาะสม

กับขนาดขององคกร บริการท่ีจัด และผูปวยท่ีใหบริการ. 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหบริบทขององคกร (จํานวนเตียง จํานวนผูรับบริการ บริการท่ีมี

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ความรุนแรงของผูปวย โอกาสรับผูปวยติดเชื้อจากสถานพยาบาลอ่ืน การติดเชื้อท่ี

มีโอกาสแพรกระจายในสถานพยาบาล) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันจัดทําหรือทบทวนเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการใน

เรื่อง IC ท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคกร 

o เปาประสงค 

o วัตถุประสงค 

o กลยทุธ 

o มาตรการ 

• บริบทขององคกรท่ีเก่ียวของกับระบบ IC 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• สรุปเปาประสงค วัตถุประสงค และกลยุทธในเรื่อง IC 

 

(2) มีการกําหนดการติดเชื้อท่ีมีความสําคัญทางระบาดวิทยา (Epidemiological important infections)รวมท้ัง

ตําแหนงท่ีมีการติดเชื้อ และอุปกรณท่ีเก่ียวของ เพื่อเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล. 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อ (จากการเฝาระวังท่ีทํา

อยู จากการทํา prevalence survey ในโรงพยาบาลขนาดใหญ) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ประเภท / ตําแหนงของการติดเชื้อ และอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
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o อุบัติการณการติดเชื้อแตละประเภท / ตําแหนง (เทียบกับฐานท่ีเหมาะสม เชน  1,000 วันท่ีสอดใส

เครื่องมือ และอาจวิเคราะหจําแนกตามหอผูปวยตางๆ)  

o จํานวนผูปวยท่ีมีการติดเชื้อดื้อยาในแตละป 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันพิจารณาการติดเชื้อท่ีมีความสําคัญทางระบาดวิทยาตามความหมายของ 

CDC  

o ลักษณะนิสัยของการแพรกระจายเชือ้ภายในสถานพยาบาลจากรายงานทีม่กีารตพีมิพและการเกิด 

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.) เพยีง

รายเดียวก็ถือวาเปน trigger สําหรับการสืบสวนและยกระดับมาตรการควบคุมเน่ืองจากความเส่ียงของที่

จะมีจํานวนผูปวยและความรุนแรงของการเจ็บปวยเพิ่มมากขึ้นจากการติดเชื้อเหลาน้ี.  

o เชื้อที่ด้ือตอยาตานจุลชีพที่ใชเปน first-line therapies (เชน MRSA, VISA, VRSA, VRE, ESBL 

producing organisms). 

o เชื้อจุลชีพซ่ึงมีแบบแผนการด้ือยาที่ไมปกติภายในสถานพยาบาล  

o การติดเชื้อที่ยากจะรักษาเน่ืองจากด้ือตอยาตานจุลชีพหลายกลุม (classes) (เชน Stenotrophomonas 

maltophilia, Acinetobacter spp.). 

o มีความเก่ียวเน่ืองกับโรคที่รุนแรง ม ีmorbidity & mortality สูง (เชน MRSA & MSSA, group A 

streptococcus) 

o เชื้อโรคที่อุบัติใหมหรือกลับเปนซํ้าใหม เชน ไขหวัดนก วัณโรค 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันกําหนดการติดเชื้อท่ีจะเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม เชน  

o การแพรกระจายของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจท่ี OPD และพื้นท่ีท่ีติดเครื่องปรับอากาศ 

o การติดเชื้อแผลฝเย็บและ CAUTI ใน รพ.ชุมชน 

o การติดเชื้อ VAP, SSI, CAUTI, CA-BSI, MDR ใน รพ.ขนาดใหญ  

• การติดเชื้อท่ีจะเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม พรอมท้ังขอมูลหรือเหตุผลสนับสนุน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(3) ระบบการปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบนพื้นฐานของความรูทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย การปฏิบัติซึ่งเปนท่ี

ยอมรับ เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร. 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันเลือกสรร scientific evidence (หลักฐานวิธีการท่ีไดรับการพิสูจนวา

ไดผลจากการศึกษาอยางเปนวิทยาศาสตร) ท่ี update จากแหลงท่ีเหมาะสม เชน CDC, ชมรมโรคติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• นําขอมูลหลักฐานดังกลาวมาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติงานท่ีใชอยู (ถามีการจัดทําไวแลว)  mบทวน

แนวทางปฏิบัติใหทันสมัยกับ evidence 

• ทํา gap analysis เพื่อหาชองวางของการปฏิบัติกับมาตรการท่ีไดรับการพิสูจนแลว กําหนดเปาหมายและ

แผนการปรับปรุง 

• จัดทําแนวทางปฏิบัติงานเทาท่ีจําเปน เพื่อเปนท่ีใชอางอิง ทําความเขาใจ และธํางใหการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้นมี

ความยั่งยืน  

• ตัวอยาง scientific evidence ท่ีนํามาใชในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(4) ระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบริการแกผูปวย บุคลากร และผูมาเยือน. 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหความเสี่ยงตอการติดเชื้อในพื้นท่ีตางๆ ท้ังในสวนท่ีเปนพื้นท่ี

ใหบริการผูปวยและพื้นท่ีปฏิบัติงานของบุคลากร 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o พื้นท่ีในท่ีนี้ครอบคลุมโอกาสตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ เชน อาชีวอ

นามัยของบุคลากร โอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือไดรับการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน  

• กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ีดังกลาว 

• ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันในพื้นท่ีตางๆ 

• ความเสี่ยงตอการติดเชื้อในพื้นท่ีตางๆ ท่ีสําคัญ และมาตรการปองกันการติดเชื้อท่ีกําหนดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติ 

 

(5) กระบวนการควบคุมการติดเชื้อเชื่อมประสานเปนสวนหนึ่งของระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ

องคกรโดยรวม. 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกับผูรับผิดชอบระบบงานพัฒนาคุณภาพ/ความปลอดภยัของโรงพยาบาล 

รวมกันวางแผนเชื่อมประสานระบบงานท้ังสองเขาดวยกัน เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การกําหนด Patient Safety Goal ของ รพ. ในเรื่องการติดเชื้อ  

o การกําหนดและ monitor ตัวชี้วัดของระบบ IC ในระดับตางๆ และประมวลเปนตัวชี้วัดระดับ รพ. 

o การสนับสนุนวิธีการทํา CQI เพื่อลดอัตราการติดเชื้อท่ีเปนปญหาของหอผูปวย 

o การทบทวนเวชระเบียนเพื่อวินิจฉัย adverse event ในผูปวยท่ีสงสัยวาจะมีการติดเชื้อใน รพ. แต

ไมสามารถสรุปไดวาติดเชื้อตามเกณฑของ IC  

o การเยี่ยมสํารวจภายใน 
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o อ่ืนๆ 

• กําหนดกรอบเวลาของการนําแผนไปปฏิบัติและระบบการติดตามกํากับ 

• สิ่งท่ีมีการเชื่อมประสานและผลงานท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(6) มีการประสานกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งไดรับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนท่ัวท้ัง

องคกรอยางสม่ําเสมอ และอาจรวมถึงบานของผูปวย. 

• ICN รวมกับหัวหนาหนวยงานตางๆ กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อท่ีสําคัญท่ีจะตองมีการ

ติดตามกํากับในแตละหนวยงาน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• หัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของวางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีสําคัญ และประสานกับ 

ICN เพื่อปรับปรุงในจุดออนท่ีพบ 

• ICN รวมกับหัวหนาหนวยดูแลผูปวย  

o จัดทําแนวทางการใหความรูและเสริมพลังผูปวยและครอบครัวสําหรับการปองกันและควบคุมการ

ติดเชื้อท่ีบานของผูปวย เชน การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค การสวนปสสาวะดวยตนเอง

หรือการคาสายสวนปสสาวะอยูท่ีบาน การปองกันแผลกดทับหรือ aspiration  ในผูปวยท่ีชวยเหลือ

ตนเองไมได   

o สรางความมั่นใจวาแนวทางดังกลาวไดรับการปฏิบัติ 

o ติดตามใหความชวยเหลือผูปวยและครอบครัว 

• มาตรการสําคัญในหนวยงานตางๆ ผลการติดตามประเมินการปฏิบัติโดยหัวหนาหนวยงาน และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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ข. การจัดการและทรัพยากร 

(1) มีบุคคลหรือคณะกรรมการไดรับมอบใหทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบงาน กําหนดนโยบายและมาตรการ การ

วางแผน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย.  

• กําหนดหรือทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) หรอื

ทีมงานท่ีทําหนาท่ีดังกลาว วามีผูแทนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ (แพทยจากกลุมงานทางคลินิกท่ีสําคัญ 

ฝายการพยาบาล หองปฏิบัติการทางการแพทย เภสัชกรรม ฝายบริหาร) และมีผูท่ีมีความรูดานระบาด

วิทยาและดานการติดเชื้อรวมอยูดวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทบทวนการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ IC ถึงบทบาทหนาท่ีท่ีประสบความสําเร็จ และบทบาทหนาท่ีท่ียัง

ทําไดนอย วางแผนท่ีจะทําหนาท่ีดังกลาวใหเขมขนขึ้น 

o การกําหนดนโยบายและมาตรการ 

o การวางแผน  

o การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

o การติดตามประเมินผล (ควรใหความสําคัญกับการทําหนาท่ีนี้ใหมาก) 

• การใชความรูดานระบาดวิทยาและดานการติดเชื้อในการกําหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน การ

วิเคราะหขอมูล (ระบุรูปธรรมท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาล) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• การตัดสินใจของคณะกรรมการ IC ท่ีมีความสําคัญในรอบปท่ีผานมา 

• การประเมินผลระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ รวมท้ังการปฏิบติตามมาตรการตางๆ และการ

ตอบสนองของคณะกรรมการ IC 

 

(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) ในจํานวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล ทําหนาท่ีรับผิดชอบ

การดําเนินงานระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ.  ผูทําหนาท่ีนี้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ผานการศึกษา 

ฝกอบรม ประสบการณ และมีการกําหนดบทบาทท่ีชัดเจน  โดยมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการควบคุมการติดเชื้อหรือ

ดําเนินการศึกษาเมื่อรับรูวาจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับผูปวยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล. 

• มอบหมายใหมีผูทําหนาท่ี ICN ในจํานวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การท่ี ICN จะตองปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาหรือไมขึ้นอยูกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล 

o จํานวน ICN ท่ีควรมีคือ 1 คนตอ 200 เตียง  
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• สนับสนุนให ICN ไดรับการศึกษาอบรมเก่ียวกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระดับท่ี

มีความรูเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี  ถาเปนไปไดควรเขารับการอบรมในหลักสูตร 4 เดือน (ICN ใน

โรงพยาบาลขนาดต่ํากวา 90 เตียง อยางนอยควรไดรับการอบรมในหลักสูตร 2 สัปดาห) 

• กําหนดบทบาทหนาท่ีของ ICN ใหชัดเจน และกําหนด performance ท่ีจะใชประเมินความสําเร็จในการทํา

หนาท่ี  บทบาทหนาท่ีของ ICN ควรประกอบดวย 

o ประสานนโยบาย กลวิธี และกิจกรรมการดําเนินงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

o ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการตางๆ  

o พัฒนาและฝกอบรมเจาหนาท่ีในดาน IC 

o เปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ ในดาน IC  

o เฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม  รวบรวม ตรวจสอบ และ

วิเคราะหขอมูลการเฝาระวังฯ และแปลผลขอมูล  นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ IC 

o คนหาการระบาดและสอบสวนการระบาดของ NI 

• ICN ควรมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการควบคุมการติดเชื้อหรือดําเนินการศึกษาเมื่อรับรูวาจะมีอันตรายเกิด

ขึ้นกับผูปวยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล เชน การระบาดของเชื้อดื้อยา การปองกันการแพรกระจายของ

การติดเชื้ออุบัติใหม 

• จํานวน ICN และการศึกษาอบรมของ ICN แตละคน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• จุดเนนในการทํางานของ ICN แตละป ในชวง 3 ปท่ีผานมา 

 

(3) มีทรัพยากรท่ีเพียงพอสําหรับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. 

• คณะกรรมการ IC วิเคราะหทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับระบบ IC เชน PPE, alcohol handrub, antiseptic, 

ระบบทําใหปราศจากเชื้อ หองแยกโรค ฯลฯ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN รวมกับสมาชิกในคณะกรรมการ IC สํารวจการมีหรือการเขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับระบบ IC 

ของหนวยงานตางๆ วางแผนปรับปรุงรวมกับผูเก่ียวของ  

• ICN รวมกับคณะกรรมการ IC วางแผนการเตรียมสํารองอุปกรณและทรัพยากรท่ีจําเปนใหพรอม (พิจารณา

ท้ังจํานวน ขนาด) หากมีการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม 

หรือในสถานการณฉุกเฉินอ่ืนๆ   

• ควรมีการทํา Fit test/fit check ในบุคลากรท่ีเก่ียวของในการสวม mask N95 

• ผลการสํารวจการมีหรือการเขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปนและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

  



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  59 
 

(4) ระบบสารสนเทศขององคกรสนับสนุนระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อ. 

• คณะกรรมการ IC รวมกับทีมสารสนเทศ สํารวจและวิเคราะหความตองการใชสารสนเทศของผูท่ีเก่ียวของ

กับระบบ IC เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ขอมูลและความรูท่ีชวยใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน นโยบาย, แนวทางปฏิบัติ, 

scientific evidence และ guideline ตางๆ 

o การใชระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการรายงาน 

o การเชื่อมโยงฐานขอมูลผูปวยเขากับฐานขอมูลทางหองปฏิบัติและฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

o ขอมูลสถานการณการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน ท้ังในภาพรวมและขอมูลของสวนยอย

ตางๆ  (ซึ่งจะเอ้ือตอการประมวลผลเปนตัวชี้วัดท่ีผูใชตองการ) 

• ICN (หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC) รวมกับทีมสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ตอบสนองความตองการขางตน 

• ICN (หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC) รวมกับทีมสารสนเทศติดตามประเมินการตอบสนอง

ความตองการและความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศในระบบ IC  

• ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชในระบบ IC 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(5) บุคลากรไดรับอบรมความรูอยางตอเนื่องเก่ียวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ นโยบายขององคกร และบทบาทของ

บุคลากรในการปองกันการติดเชื้อ. 

• คณะกรรมการ IC กําหนด training need ในเรื่อง IC สําหรับบุคลากรประเภทตางๆ โดยอาศัยปญหาท่ีพบ

จากการปฏิบัติเปนตัวชี้นํา และการวิเคราะหในมาตรฐาน II-4.1 ก (6) และครอบคลมุสิง่ตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความเสี่ยงตอการติดเชื้อสําคัญในจุดตางๆ ท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นและเปนจุดเนนขององคกร รวมท้ัง

ขอมูลจากการเฝาระวัง 

o นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ขององคกร 

o บทบาทของบุคลากรในการปองกันการติดเชื้อในสวนท่ีแตละคนตองรับผิดชอบ 

• ดําเนินการฝกอบรมใหความรูตาม training need 

• ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของผูรับผิดชอบงานหนวยงานกลางเปนพิเศษ 

• ประเมินการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และนําปญหาท่ีพบมากําหนดรูปแบบการฝกอบรม

ใหม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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• ความเชื่อมโยงระหวางปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน, training need, การฝกอบรม, การประเมินผล, และ

การปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรม 

 

(6) มีการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครัว / ชุมชน ถึงวิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและปองกันการ

แพรกระจายเชื้อในครัวเรือน / ชุมชน. 

• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเก่ียวของ กําหนดกลุมเปาหมาย ขอมูลท่ีควรรู และแนวทางการใหขอมูลแก

ครอบครวั/ชุมชน ในวิธีการลดความเสี่ยงและปองกันการแพรกระจายเชื้อในครัวเรือน/ชุมชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ผูปวยและครอบครัวของผูปวยท่ีเปนโรคติดตอซึ่งสามารถแพรกระจายสูสมาชิกในครัวเรือน หรือมี

โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคติดเชื้อได 

o ชุมชนท่ัวไป 

• ผูเก่ียวของใหขอมูลตามแนวทางท่ีกําหนดไว 

• ประเมินประสิทธิผลของการใหขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการใหขอมูล 

• กลุมเปาหมายสําคัญและแนวทางการใหขอมูลไดมีการปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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SPA II - 4.2 การปองกันการติดเชือ้ (IC.2) 

องคกรสรางความม่ันใจวามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การปองกันการติดเช้ือ 

(1) มีการระบุความเสี่ยงจากการติดเชื้อในหัตถการและกระบวนการตางๆ และมีการดําเนินการตามกลยุทธเพื่อลด

ความเสี่ยงจากการติดเชื้อดังตอไปนี้: 

     -การใช standard precautions และ isolation precautions 

     -การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ และการทําใหปราศจากเชื้อ 

     -การจัดการ (สัมผัส จัดเก็บ กําจัด) กับสิ่งท่ีปนเปอนเชื้อโรค 

     -การสงเสริมการลางมือและสุขอนามัยของบุคคล 

• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเก่ียวของทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อท่ีสําคัญวาเปนไปตาม 

scientific evidence ท่ีทันสมัย (ใช gap analysis ชวยตรวจสอบ) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตาม

มาตรการดังกลาวเพียงพอ (ใชแนวคิด human factors engineering) และโครงสรางทางกายภาพเอ้ือตอ

การปองกันการติดเชื้อ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN รวมกับผูเก่ียวของวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะมีการติดเชื้อในการทําหัตถการและขั้นตอนหรือกระบวนการ

ทํางานตางๆ และสรางความต่ืนตัวหรือจัดใหมีขอความเตือนใจ (reminder) ท่ีจําเปนในจุดท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

• ใช FMEA วิเคราะหโอกาสและลักษณะท่ีจะไมมีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว  ดําเนินการปรับปรุง

แกไขตามความเหมาะสม (เชน การทําความสะอาดเครื่องมือท่ีมี lumen) 

• ใชการรณรงคอยางสม่ําเสมอสําหรับมาตรการบางอยาง เชน การสงเสริมการลางมือ 

• ติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการท่ีสําคัญเปนระยะ  ท้ังดวยการทํา focus group / สัมภาษณ 

ผูปฏิบัติงาน และ การสังเกตการทํางาน 

o Standard precaution : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม ปฏิบัติครบถวนเพียงใด 

o Transmission-based (Isolation) precaution : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม การจัด

สถานท่ีเหมาะสมหรือไม ผูปฏิบัติเขาใจหรือไม ปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด 

o การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ การทําใหปราศจากเชื้อ : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ

หรือไม ผูปฏิบัติเขาใจหรือไม ปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด 

o การสงเสริมการลางมือและอนามัยสวนบุคคล : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม ปฏิบัติได

ครบถวนเพียงใด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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• ผลการติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการท่ีสําคัญและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

 

(2) มีการควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

     -การจัดโครงสราง การระบายอากาศ และบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีเพื่อปองกันการแพรกระจายสิ่งปนเปอนและ

เชื้อโรค 

     -การจัดใหมีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ การทําความสะอาด และการแยกบริเวณใชงานท่ี

สะอาดจากบริเวณปนเปอน 

• ICN  หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC รวมกับผูเก่ียวของ ดําเนินการในเรื่องตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อเนื่องจากโครงสรางและสิ่งแวดลอมในจุดตางๆ และดําเนินการ

ปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแยกบริเวณใชงานท่ีสะอาดจากบริเวณปนเปอน 

o จัดใหมีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ (เชน อางลางมือ, alcohol handrub, ผา

เช็ดมือ) การทําความสะอาดอาคารสถานท่ี 

o กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารสถานท่ี (รวมท้ังเตียงผูปวย) เพื่อปองกัน

การแพรกระจายสิ่งปนเปอนและเชื้อโรค และนําสูการปฏิบัติ 

o ตรวจสอบโอกาสท่ีจะมีการแพรกระจายเชื้อในระบบระบายอากาศ และดําเนินการปรับปรุง เชน 

 การควบคุมฝุนละอองในอากาศ (โดยเฉพาะระหวางการกอสราง) 

 การติดตามประสิทธิผลของการกรองอากาศ 

 การปองกันการปนเปอนทางอากาศ (airborne contamination) ในหองผาตัดเมื่อมีการ

ผาตัดผูปวยติดเชื้อวัณโรค 

 การติดตามความดันอากาศในหองท่ีใช negative airflow หรอื positive airflow 

o ตรวจสอบ endotoxin ในน้ําท่ีใชสําหรับ hemodialysis ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต 

o การจัดการขยะ (การแยกท้ิงขยะ การจัดการกับขยะมีคม) 

o การควบคุมแมลงและสัตว 

• ICN ดําเนินการเฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เชน น้ําดื่มน้ําใช, น้ํายาฆาเชื้อ, cooling 

tower ฯลฯ  

• ผลการประเมิน/ตรวจสอบ และการปรับปรุงท่ีไดดําเนินการไปแลว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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(3) มีการระบุพื้นท่ีทํางานท่ีตองใสใจในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงตอการ

ติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีตอไปนี้: หองผาตัด, หองคลอด, หอผูปวยวิกฤติ, หนวยซักฟอก, หนวยจาย

กลาง, โรงครัว, หนวยกายภาพบําบัด, หองเก็บศพ 

• ICN รวมกับหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันจัดทําแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ

ในหนวยงานตางๆ และจัดทํา check list เพื่อใชในการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงโครงสรางในสวนท่ีจําเปน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ตัวอยาง check list เพื่อใชในการตรวจสอบ 

o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยซักฟอก 

 การบรรจุถุงผาเปอนที่จุดใชงาน 

 การขนสงผาเปอนโดยพาหนะที่เหมาะสม 

 การทาํความสะอาดพาหนะใสผาอยางสม่าํเสมอ 

 การแบงโซน 

 การดูแลบริเวณที่รับผาเปอนเพื่อปองกันการปนเปอนไปยังบริเวณที่สะอาด 

 การแยกผาเปอนและผาสะอาด 

 การรักษาความสะอาด ปองกันฝุนและส่ิงสกปรกระหวางการเคล่ือนยายและรับสงผาสะอาด 

 การปองกันบุคลากรที่ตองสัมผัสผาเปอน 

 การลางมือหลังจากสัมผัสกับผาเปอน 

o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยจายกลาง 

 การมสีถานทีแ่ยกเฉพาะ 

 การมีพื้นที่ทํางานเพียงพอและออกแบบพื้นที่ทํางานเหมาะสม 

 การจราจรแบบเดินทางเดียว 

 การจํากัดบุคคลที่จะเขามาในหนวยงาน 

 การไหลเวียนของอากาศจากบริเวณสะอาดไปสูบริเวณที่ปนเปอน 

 การลางมอื 

 การดําเนินการทาํลายเชือ้และทาํใหปราศจากเชือ้ตามมาตรฐาน 

 การตดิตามประสิทธภิาพของการเตรียมอุปกรณและการทาํใหปราศจากเชือ้ 

 การขนสงของสะอาด 

 การมบีคุลากรทีเ่พยีงพอและไดรบัการฝกอบรมอยางเหมาะสม 

o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงครัว (สามารถใชแบบประเมินงานสุขาภิบาลอาหารของกรม

อนามัย) 

 การใหความรูแกเจาหนาที่เก่ียวกับการเตรียมอาหารและสุขอนามัยสวนบุคคล 

 การใชอุปกรณปองกัน 

 การจับตองอาหารที่ยังไมไดปรุง 
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 การปรุงอาหาร 

 การทาํความสะอาดบริเวณทีเ่ตรียมอาหาร 

 การเก็บอาหาร 

 การควบคุมอุณหภูมิที่ใชปรุงอาหารและเก็บอาหาร 

 การลดการปนเปอน,อุณหภูมิที่ใชทําความสะอาดภาชนะ 

 การทําความสะอาดเคร่ืองทํานํ้าแข็ง 

 การลางมอื 

 การจดัการกับเศษอาหาร 

 การกําจดัแมลง 

 สุขอนามยัของเจาหนาที ่

 การสอบสวนโรคเมือ่มกีารระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร 

o ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยกายภาพบําบัด 

 การทาํความสะอาดและทาํลายเชือ้อุปกรณธาราบาํบดั 

 การลางมอื 

 การทาํความสะอาดอุปกรณออกกําลังกาย 

o หองเก็บศพ 

 ระบบระบายอากาศ 

 การใช PPE ที่เหมาะสม 

• ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในหนวยงานตางๆ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(4) มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อท่ีสําคัญขององคกร เชน การติดเชื้อแผลผาตัด การติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อจากการใหสารน้ําและการติดเชื้อในกระแส

เลือด. 

• คณะกรรมการ IC รวมกันทบทวนการติดเชื้อท่ีสําคัญขององคกร ตาม II-4.1 ก (2) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มอบหมายใหมีทีมรับผิดชอบในการทํา clinical CQI เพื่อลดอัตราการติดเชื้อดังกลาว (อาจใช model ต้ัง

เปา-เฝาดู-ปรับเปลี่ยน)  ควรรวมพลังในการพัฒนาเขาดวยกันแทนท่ีจะตางคนตางทําในแตละหอผูปวยเพื่อ

ลดความซ้ําซอน 

• ดําเนินการปรับเปลี่ยนโดยใชแนวคิดและเครื่องมือคุณภาพท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง evidence-

based practice (ดวยการทํา gap analysis), การทํา RCA จากอุบัติการณท่ีพบ, การเรียนรู good practice 

จากท่ีอ่ืน, การใช human factors engineering  เนนการทดลองหลายๆ เรื่อง และทําหลายๆ รอบ 
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• ในการใช evidence หากมี guideline อยูแลว ควรนํามาใชท้ัง bundle คือพัฒนาทุกองคประกอบท่ีมี

ความสําคัญ (ดูตัวอยางใน HA Patient Safety Goals: SIMPLE) มิใชเลือกมาทําเพียงบางประเด็น 

• การปรับเปลี่ยนตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อลดอัตราการติดเชื้อท่ีสําคัญ และผลลัพธท่ีเกิดขึ้น (ควรนําเสนอดวย 

control chart)  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(5) มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดูแลผูปวยท่ีติดเชื้อซึ่งติดตอไดทางโลหิตและผูปวยท่ีมีภูมิตานทานตํ่า การจัดการ

กับการติดเชื้อท่ีดื้อยาและการติดเชื้อท่ีอุบัติขึ้นใหม.  

• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเก่ียวของ ระบุกลุมผูปวยติดเชื้อท่ีตองดูแลดวยความระมัดระวังสูงเปนพิเศษ ที่

โรงพยาบาลมีโอกาสรับไว 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ผูปวยท่ีติดเชื้อซึ่งติดตอไดทางโลหิต เชน HIV, hepatitis B & C 

o ผูปวยท่ีมีภูมิตานทานตํ่า เชน HIV, ผูปวยท่ีไดรับเคมีบําบัด, ผูปวยโรคเลือด 

o ผูปวยท่ีติดเชื้อดื้อยา เชน MRSA, VRE 

o ผูปวยท่ีติดเชื้อท่ีอุบัติขึ้นใหม เชน Bird Flu, SARS 

• จัดทําแนวทางปฏิบัติและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการดูแลผูปวยกลุมนี้อยางเหมาะสม และเพื่อ

ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค 

• สรางความเขาใจกับผูเก่ียวของและซอมปฏิบัติเปนระยะ 

• ทบทวนปญหาอุปสรรคท่ีเคยเกิดขึ้น รวมกับการทํา FMEA เพื่อวิเคราะหโอกาสและลักษณะท่ีแนวทาง

ดังกลาวจะไมไดรับการปฏิบัติ หรือปฏิบัติแลวไมไดผล และดําเนินการปรับปรุง 

• ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการดูแลผูปวย การซอมปฏิบัติ การทํา FMEA และการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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SPA II - 4.3 การเฝาระวัง ติดตามกํากับ และควบคมุการระบาด (IC.3) 

องคกรใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาระวังและติดตามกํากับ เพื่อคนหาและควบคุมการติดเช้ือ และ

จัดการกบัสถานการณทีม่กีารระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การเฝาระวังและติดตามกํากับ 

(1) มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกับองคกรอยางตอเนื่อง.  องคกรติดตามความเสี่ยง อัตรา 

และแนวโนมของการติดเชื้อในเชิงรุก.  

• คณะกรรมการ IC ทบทวนวิธีการเฝาระวังการติดเชื้อท่ีเหมาะสมกับโรงพยาบาล เพื่อใหไดขอมูลท่ีเชื่อถือได

และไมเปนภาระในการเก็บขอมูลมากเกินไป 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ขอแนะนําจาก พรพ. 

o ใชการเฝาระวังแบบจําเพาะเจาะจง (priority directed, targeted surveillance) คือเฝาระวังการติด

เชื้อในตําแหนงท่ีเปนปญหา และการติดเชื้อท่ีมีความสําคัญทางระบาดวิทยาในทุกหนวยงานท่ีมี

โอกาสรับผูปวยดังกลาว  

o ไมตองรายงานอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยรวมทุกตําแหนงท่ีไดจากการเฝาระวังให พรพ.

ทราบ (ยกเวนเปนอัตราท่ีไดจากการทํา prevalence survey ใน รพ.ขนาดใหญ) 

o ใชเกณฑการวินิจฉัยการติดเชื้อท่ีเปนมาตรฐานซึ่งอางอิงจาก CDC หรือชมรมโรคติดเชื้อใน

โรงพยาบาลรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

o ผูเก่ียวของมีโอกาสใชเกณฑวินิจฉัยการติดเชื้อไดสะดวก ใชเครื่องมือท่ีงายตอการนําเกณฑการ

วินิจฉัยการติดเชื้อไปสูการปฏิบัติ และเปดโอกาสใหผูดูแลทุกวิชาชีพรวมกันประเมินผูปวยเพื่อให

ไดขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุดท่ีจะเปนประโยชนตอการวินิจฉัยการติดเชื้อ 

o การเฝาระวัง SSI ควรเฝาระวังตามประเภทของการผาตัดท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง ควบคูไป

กับการรายงานการติดเชื้อเปนรายกรณีสําหรับการผาตัดท่ีไมไดมีการเฝาระวัง 

o ประสานงานกับ OPD ท่ีเก่ียวของเพื่อรับทราบการติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นหลังจากผูปวยกลับบาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง OPD สูตินรีเวชและศัลยกรรม อาจใช IT เขามาชวยในการรายงานและ

เชื่อมโยงขอมูล  หากสามารถประสานตอไดถึงสถานพยาบาลใกลบานไดจะยิ่งเปนการด ี

o กําหนดเกณฑคัดกรองเพื่อใหหนวยเวชระเบียนเลือกเวชระเบียนท่ีมีโอกาสพบการติดเชื้อให ICN 

ทบทวนเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ท้ังท่ีอยูในเปาหมายการเฝาระวังและไมอยูใน

เปาหมาย) 

o นําเวชระเบียนท่ีสงสัยวาอาจจะมีการติดเชื้อแตไมสามารถวินิจฉัยวาติดเชื้อไดตามเกณฑ มา

ทบทวนโดยใชมุมมองของการเกิด adverse event  หากพบวามี adverse event ใหถือวาผูปวย

กลุมนี้เปนกลุมท่ีอาจจะกอใหเกิด under report ในอัตราการติดเชื้อของ รพ. 
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• สําหรับ รพ.ชุมชนท่ีมีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลตํ่า อาจจะเนนความสําคัญไปท่ีการเฝาระวังในดาน

กระบวนการ 

• ICN วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเฝาระวังเพื่อดูแนวโนมของอัตราการติดเชื้อท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังใน

ภาพรวมของโรงพยาบาลและจําแนกตามระบาดวิทยา (หนวยงาน, เวลา, บคุคล-กรณี SSI) 

• ทํา point prevalence survey ปละครั้งใน รพ.ขนาดใหญ 

• เผยแพรผลการวิเคราะหใหผูเก่ียวของทราบโดยทันที (หนวยดูแลผูปวยควรรับทราบอัตราการติดเชื้อใน

หนวยงานของตนเทียบกับหนวยงานอ่ืนและของ รพ.ภายใน 1 เดือน) 

• แนวทางการเฝาระวังการติดเชื้อของโรงพยาบาล มาตรการตางๆ ท่ีจะรับทราบโอกาสเกิด under report   

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• อัตราการติดเชื้อในตําแหนงท่ีมีการเฝาระวัง และโอกาสเกิด under report 

• ตัวอยางรายงานท่ีสงใหผูเก่ียวของและการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น 

 

(2) มีการติดตามเฝาดูการเกิดปญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีรุนแรง ในการดูแลผูปวยซึ่งไมไดมีระบบการเฝา

ระวังไปขางหนาในขอ (1). 

• คณะกรรมการ IC กําหนดแนวทางการรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีรุนแรงหรือมีความสําคัญ แต

ไมไดอยูในเปาหมายการเฝาระวังในขอ (1) เพื่อใหมั่นใจวามีการรับรูการติดเชื้ออยางรวดเร็วและครบถวน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN รวบรวมขอมูลและรายงานใหผูเก่ียวของทราบ โดยใชสถิติจํานวนผูปวยเปนหลัก  หากสามารถ

คํานวณอัตราไดไมยากและไดอัตราท่ีมีความหมาย ก็อาจจะนําเสนอขอมูลอัตราการติดเชื้อในตําแหนงนั้น

รวมดวยเมื่อครบรอบป 

• ขอมูลการติดเชื้อในตําแหนงท่ีไมไดเปนเปาหมายของการเฝาระวังในขอ (1) และการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(3) มีการติดตามการใชยาตานจุลชีพ และความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ (ถาเปนไปได) และสื่อสารใหบุคคลและ

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ. 

• หองปฏิบัติการทางการแพทยวิเคราะหความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ ท้ังของปท่ีผานมาและแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อใหแพทยใชประกอบการตัดสินใจในการสั่งใชยาตานจุลชีพ  หากสามารถแยกแยะเชื้อท่ี

เกิดจากชุมชนและเชื้อท่ีเกิดจากการติดตอในโรงพยาบาลไดก็ยิ่งดี  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• คณะกรรมการ IC รวมกับหนวยเภสัชกรรมและผูเก่ียวของ ติดตามการใชยาตานจุลชีพภายในโรงพยาบาล 

แนวโนมการเพิ่มของการใชยาแตละตัว เทียบกับความไวของเชื้อตอยาดังกลาว และการคาดการณปญหา

เชื้อดื้อยาท่ีจะเกิดขึ้น 
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• สื่อสารแนวโนมการใชยาตานจุลชีพและการคาดการณปญหาใหองคกรแพทย คณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบําบัด  เพื่อรวมกันกําหนดมาตรการสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม และอาจรวมไปถึงการทํา Drug 

Use Evaluation 

• แนวโนมการใชยาตานจุลชีพท่ีสําคัญ แนวโนมการดื้อยา และการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(4) มีการนําสารสนเทศจากการติดตามเฝาระวังมาใชในการวางแผน คนหาการระบาด ใหความรู ประเมินผลและ

ปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังตอบสนองตอปญหาของผูปวยเฉพาะราย. 

• ICN ประเมินกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยท่ีมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลแตละราย ให

ขอเสนอแนะตอผูเก่ียวของ และรวบรวมเพื่อทําแผนปรับปรุงในภาพรวม 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันศึกษาขอมูลท่ีวิเคราะหไดจากการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

o ใชประโยชนโดยคณะกรรมการ IC เชน การวางแผน การคนหาการระบาด การใหความรู การ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบ IC 

o เผยแพรใหผูเก่ียวของใชประโยชนในการปรับปรุงระบบงานท่ีเก่ียวของ 

• สรุปความรูเก่ียวกับสถานการณการติดเชื้อท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล และการปรับปรุงระบบงานท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(5) องคกรทํางานรวมกับสวนราชการ องคกรอ่ืน และชุมชน เพื่อคนหาและตอบสนองตอการอุบัติของเชื้อโรคใหม

และเชื้อโรคท่ีดื้อยา.  

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันกําหนดปญหาการอุบัติของเชื้อโรคใหมและเชื้อโรคดื้อยาท่ีโรงพยาบาล

ตองเผชิญ พรอมท้ังวิเคราะหสวนราชการ องคกร และชุมชนท่ีโรงพยาบาลควรไปสรางความรวมมือในการ

ทํางาน เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความรวมมือกับสถานีอนามัยและรานขายยาชุมชนในการลดจายยาตานจุลชีพใหแกประชาชนโดย

ไมมีขอบงชี้ โดยเฉพาะในกรณีการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน บาดแผลจากของมีคม ทองรวง 

o ความรวมมือกับภาคการเกษตรและปศุสัตวในการปองกันและควบคุมการระบาดของไขหวัดนก 

• ทบทวนบทเรียนและผลลัพธของความรวมมือเพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ความรวมมือท่ีเกิดขึ้น และขอมูลท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของความรวมมือ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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ข. การควบคมุการระบาด 

(1) มีการบงชี้การเพิ่มท่ีผิดปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อดวยการวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง, รับทราบ

ขอมูลจากบุคลากรทางคลินิกอยางสม่ําเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อตรวจหาการ

เพิ่มขึ้นผิดปกติของเชื้อบางชนิดอยางสม่ําเสมอ (ถาเปนไปได). 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหการระบาดของการติดเชื้อท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นใน รพ. เชน การติด

เชื้อ MRSA, การติดเชื้อใน NICU 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันทบทวนบทเรียนในการตรวจพบการระบาดของการติดเชื้อวาสามารถทํา

ไดรวดเร็วทันการณเพียงใด มีโอกาสจะปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางไร 

• ในกรณีท่ี รพ.ไมเคยมีประสบการณการระบาดของการติดเชื้อ ใหรวมกันวางแผนวาจุดท่ีมีสัญญาณเตือนวา

มีการระบาดอยูท่ีใดบาง รวมกันซักซอมความเขาใจและจัดใหมีชองทางการสื่อสาร/รายงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

o การวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง 

o การรับทราบขอมูลจากแพทย พยาบาล และผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

o การทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยา 

• กําหนดแนวทางการสอบสวนทางระบาดวิทยาเพื่อวินิจฉัยวามีการระบาดเกิดขึ้น 

• การบงชี้การเพิ่มท่ีผิดปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 

(2) เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ทีมผูรับผิดชอบในการควบคุมการติดเชื้อมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและใช

มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม อยางรอบดานและทันกาล. 

• ICN, คณะกรรมการ IC และผูเก่ียวของ รวมกันจัดทําแนวทางควบคุมเมื่อเกิดการระบาดของการติดเชื้อ  

จัดทําแผนเตรียมความพรอมรับการระบาด โดยระบุทรัพยากรท่ีตองการ การสืบคนและมาตรการควบคุมท่ี

จําเปนในสถานการณตางๆ รวมท้ังผูมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการดังกลาว 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ซักซอมความเขาใจกับผูเก่ียวของเปนระยะ 

• ดําเนินการตามแผน จัดทํารายงาน และเฝาระวังตอเนื่องจนกวาจะแนใจวาไมมีปญหา 

• สถานการณท่ี รพ.มีโอกาสประสบ และแผนรองรับสถานการณดังกลาว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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SPA II-5 ระบบเวชระเบียน 
SPA II - 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 

องคกรจัดใหมีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของทุก

ฝาย. 

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(1) มีการกําหนดเปาหมายของการบันทึกเวชระเบียนรวมกันโดยทุกวิชาชีพท่ีเก่ียวของ.  เปาหมายครอบคลุมการ

สื่อสาร ความตอเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ. 

• เชิญทุกวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการบันทึกเวชระเบียนมารวมกันกําหนดเปาหมาย (เชน แพทย ทันตแพทย 

พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักโภชนาการ ฯลฯ) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• เปาหมายพื้นฐานท่ีจําเปนของระบบเวชระเบียนไดแก การสื่อสารระหวางวิชาชีพ ความตอเนื่องในการดูแล

รักษา การประเมินคุณภาพ 

• เปาหมายท่ีทีมอาจจะกําหนดเพิ่มเติม เชน การเปนหลักฐานทางกฎหมาย การเรียนรู การวิจัย 

• แตละวิชาชีพใชเปาหมายในการประเมินหาสวนขาดของการบันทึกเวชระเบียนท่ีเปนอยู และวางแผน

ปรับปรุงท้ังในสวนของแตละวิชาชีพ และในสวนของภาพรวม 

• วิชาชีพและวันท่ีมารวมกันกําหนดเปาหมาย  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• เปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 

• สวนขาดท่ีประเมินได 

 

(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเปนผลจากการประเมินความตองการของผูใหบริการ ผูบริหาร รวมท้ังบุคคลและ

หนวยงานภายนอก. 

• วิเคราะหผูใชเวชระเบียนท้ังภายในและภายนอก 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ประเมินความตองการของผูใชท้ังหมด (รวมท้ังแผนการปรับปรุงท่ีแตละวิชาชีพจัดทําขึ้นในขอ (1) 

• ปรับปรุงและ redesign แบบบันทึกตางๆ  ลดความซ้ําซอนของการบันทึก ตัดการบันทึกท่ีไมจําเปนออก ใช

ความคิดใหมๆ ในการออกแบบบันทึก รักษาสมดุลระหวางการใช check list กับการบันทึกแบบอิสระ 
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• ความตองการของผูใชเวชระเบียน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การปรับปรุงและ redesign ท่ีเกิดขึ้น 

• การประเมินวาระบบท่ีปรับปรุงแลวตอบสนองตอความตองการของผูใชเพียงใด 

 

(3) องคกรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเวชระเบียนผูปวยท่ีเหมาะสม ในดานการบันทึก การแกไข การรับ

คําสั่ง การใชรหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเขาถึง และการทําลาย.  

• จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ (คูมือ) เก่ียวกับเวชระเบียนผูปวยในประเด็นตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การกําหนดผูมีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน 

o การใชสัญญลักษณและคํายอท่ีเปนมาตรฐาน 

o การบันทึกขอมูลท่ีมีความสําคัญและแบบฟอรมมาตรฐาน 

o การระบุชื่อผูบันทึก วันท่ีและเวลาท่ีบันทึก 

o การบันทึกขอมูลแตละประเภทในเวลาท่ีกําหนดไว 

o การแกไขบันทึกเวชระเบียน 

o การจัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย และการคนหาเวชระเบียน 

o การเขาถึงเวชระเบียนตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังการใชเพื่องานวิจัย 

o การเก็บรักษาและการทําลายเวชระเบียน 

o การรับคําสั่ง การบันทึก และการรับรองคําสั่งการรักษาดวยวาจา 

o การใชรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการท่ีเปนมาตรฐาน 

• สํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดวยวิธีการตางๆ เชน การสนทนากลุม การสุมตรวจเวช

ระเบียน 

• นําปญหาท่ีพบมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง

ท่ีกําหนดไว 

• ประเมินซ้ําเปนระยะ 

• ปญหาท่ีพบจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงท่ีไดดําเนินการ และผล

การประเมินรอบสุดทาย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) ขอมูลในบันทึกเวชระเบียนไดรับการบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีเพื่อนําไปประมวลผลเปนสารสนเทศการดูแล

ผูปวยท่ีมีคุณภาพในเวลาท่ีเหมาะสม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• สัมภาษณหรือสนทนากลุมกับผูมีหนาท่ีบันทึกรหัสเพื่อประเมินปญหาการปฏิบัติ 

• ประสานกับ CLT/PCT ตางๆ เพื่อขอทราบความตองการสารสนเทศท่ีจะใชในการพัฒนาคุณภาพการดูแล

ผูปวย  

• ประมวลผลสารสนเทศท่ี CLT/PCT ตองการ และสื่อสารใหผูเก่ียวของทราบ 

• ติดตามการใชประโยชนจากสารสนเทศท่ีประมวลผลให และปญหาท่ีผูใชแจงใหทราบ 

• นําปญหามาปรับปรุงการบันทึกรหัสและการประมวลผล 

• ปญหาการบันทึกรหัส การประมวลผลสารสนเทศ และการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การใชประโยชนจากสารสนเทศท่ีประมวลผลให CLT/PCT 

 

(5) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบตอบสนอง

ความตองการขององคกรและผูปวย. 

• ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน อยางนอยในประเด็นตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความเหมาะสมของแบบบันทึกตางๆ เทียบกับเปาหมายและความตองการของผูใช 

o การตอบสนองความตองการของผูใชในแงของเนือ้หา ความรวดเรว็ 

o การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีวางไว 

o ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและคนหาเวชระเบียน 

o ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน 

o คุณภาพในการใหรหัส 

o การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียนและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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ข. การรักษาความปลอดภัยและความลบั 

(1) เวชระเบียนไดรับการปองกันการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแกไขดัดแปลง เขาถึง หรือใชโดย

ผูไมมีอํานาจหนาท่ี. 

• สํารวจสถานท่ีเก็บเวชระเบียนวามีโอกาสท่ีจะสูญหาย เกิดความเสียหายทางกายภาพ หรือเขาถึงโดยผูไมมี

อํานาจหนาท่ีไดหรือไม และดําเนินการปรับปรุง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• วิเคราะหทางเดินของเวชระเบียนวามีโอกาสสูญหายในขั้นตอนใดบาง และดําเนินการปรับปรุง 

• วิเคราะหระบบคอมพิวเตอรท่ีใชอยูวามีโอกาสท่ีขอมูลในเวชระเบียนจะสูญหาย เขาถึง/ใช/ถูกแกไขดัดแปลง

โดยผูไมมีอํานาจหนาท่ีหรือไม อยางไร และดําเนินการปรับปรุง 

• ความเสี่ยงท่ีสํารวจและวิเคราะหได และการดําเนินการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) องคกรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปนเพื่อรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศของผูปวยในเวช

ระเบียน. 

• จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ (คูมือ) เก่ียวกับการรักษาความลับของขอมูลในเวชระเบียนผูปวยใน

ประเด็นตอไปนี ้

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การกําหนดผูมีสิทธิเขาถึงขอมูล 

o ขอมูลท่ีผูเก่ียวของแตละระดับสามารถเขาถึงได 

o มาตรการในการรักษาความลับของขอมูลผูปวยท่ีเก็บไวดวยคอมพิวเตอร 

o การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลผูปวย 

o หนาท่ีในการรักษาความลับของผูท่ีเขาถึงขอมูล 

o วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด 

o ลักษณะขอมูลบางอยางท่ีควรมีมาตรการพิเศษ เชน เวชระเบียนของผูปวยท่ีถูกขมขืนหรือทําแทง, 

ผลการตรวจ HIV ท่ีเปนผลบวก 

• สํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดวยวิธีการตางๆ เชน การสนทนากลุม การสุมตรวจเวช

ระเบียน 

• นําปญหาท่ีพบมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง

ท่ีกําหนดไว 

• ประเมินซ้ําเปนระยะ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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• ปญหาท่ีพบจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงท่ีไดดําเนินการ และผล

การประเมินรอบสุดทาย 

 

(3) องคกรใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่องเก่ียวกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ วิธีการจัดการเมื่อมีการ

ขอใหเปดเผยขอมูลซึ่งเปนการละเมิดการรักษาความลับ. 

• นําขอมูลจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับผูเก่ียวของ 

รวมกันคนหาวิธีการท่ีรัดกุมยิ่งขึ้น 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• การปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการรักษาความลับของผูปวยดวยวิธีการท่ีสรางสรรค 

• วิธีการปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) องคกรมีกระบวนการใหผูปวยสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได โดยมีเจาหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายรวมอยูดวย. 

• กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการใหผูปวยเขาถึงขอมูลในเวชระเบียนของตน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• กําหนดผูมีหนาท่ีใหคําอธิบายขอมูลในเวชระเบียนผูปวย และฝกอบรมใหมีทักษะในการแปลความหมาย

ขอมูลในเวชระเบียน 

• เมื่อผูปวยหรือญาติมีขอสงสัยเก่ียวกับการดูแลรักษา ใหสงเสริมใหผูปวยไดรับรูขอมูลในเวชระเบียนของตน

ใหเร็วท่ีสุดโดยมีผูท่ีไดรับมอบหมายรวมใหคําอธิบาย 

• ประเมินผลดวยวิธีเชิงคุณภาพ (จุดแข็ง จุดออน เรื่องเลา) เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II - 5.2 เวชระเบียนผูปวย (MRS.2) 

ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีขอมูลเพียงพอสําหรับการส่ือสาร การดูแลตอเน่ือง การเรียนรู การวิจัย การ

ประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย. 

(1) บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรับ: 

     -การระบุตัวผูปวย  

     -มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค  

     -ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา  

     -ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา  

     -เอ้ือตอความตอเนื่องในการดูแล 

     -ใหรหัสไดอยางถูกตอง 

     -การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย 

     -การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย  

(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ ความถูกตอง และการบันทึกในเวลาท่ีกําหนด. 

• สงเสริมใหมีการทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนในงานประจํา เชน การทบทวนขางเตียง

ผูปวย (R ใน C3THER) การทบทวนโดยหัวหนาเวร  และปรับปรุงบันทึกใหสมบูรณท่ีหนางานทันที 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• จัดใหมีการทบทวนเวชระเบียนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อประเมินความเพียงพอของขอมูลและโอกาส

พัฒนาในแตละประเด็นตอไปนี้  (ใชการประเมินเชิงคุณภาพ) 

o การระบุตัวผูปวย

o 

  มีอยูครบถวนในเอกสารทุกหนาหรือไม มีท่ีอยูท่ีสามารถใชติดตามผูปวยและ

ญาติไดหรือไม 

มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค

o 

  การวินิจฉัยโรคมีความเหมาะสมหรือไม มีขอมูล (ประวัติ การ

ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ) สนับสนุนการวินิจฉัยโรคหรือไม  มีการใช guideline 

หรอื scientific evidence ในการประเมินผูปวยหรือไม 

ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา

o 

  ขอมูลมีเพียงพอท่ีจะประเมินไดวามีการตอบสนอง

ปญหาของผูปวยครบถวนเปนองครวมหรือไม มีการตอบสนองตอภาวะวิกฤตเหมาะสมหรือไม มี

การใช guideline หรอื scientific evidence ในการวางแผนการดูแลรักษาหรือไม 

ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา

o 

  ขอมูลมีเพียงพอท่ีจะทําใหทราบความ

เปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษาไดหรือไม   

เอ้ือตอความตอเนื่องในการดูแล

o 

  ขอมูลทําใหผูอานสามารถทําความเขาใจปญหาของผูปวยได

อยางครบถวนในเวลารวดเร็วหรือไม 

ใหรหัสไดอยางถูกตอง ใหผูทําหนาท่ีบันทึกรหัสบอกเลาวามีปญหาในการใหรหัสหรือไม อยางไร 
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o การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย

o 

  ต้ังสมมติฐานวาผูปวยรายนี้มีการรองเรียนเกิดขึ้น  ตรงจุดไหน

คือจุดท่ีอาจจะถูกฟองรองได  ขอมูลท่ีมีอยูเพียงพอหรือไมท่ีจะแสดงใหเห็นคุณภาพของการดูแลใน

ชวงเวลานั้น 

การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย

• นําขอมูลท่ีไดจากการทบทวนรวมกันไปแลกเปลี่ยนในกลุมผูเก่ียวของ รวมกันกําหนดลําดับความสําคัญท่ี

ควรไดรับการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงและประเมินผล 

  ประเด็นคุณภาพ ความเสี่ยง ความคลาดเคลื่อน เหตุการณท่ี

ไมพึงประสงคในผูปวยรายนี้คืออะไร  ขอมูลท่ีมีอยูเพียงพอหรือไมท่ีจะแสดงใหเห็นวาผูดูแลไดให

การดูแลดวยความระมัดระวัง มีมาตรฐานวิชาชีพ 

 

• โอกาสพัฒนาท่ีไดจากการทบทวน การปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น ผลลัพธหลังจากการปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II-6 ระบบการจัดการดานยา 
SPA II - 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสาํรองยา (MMS.1) 

องคกรสรางความม่ันใจในระบบการจัดการดานยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และไดผล พรอมท้ังการมียาท่ีมี

คุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย. 

ก. การวางแผนและการจัดการ  

(1) มีคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลท่ีมาจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหนาท่ีกําหนดทิศทางและสงเสริมใหเกิดระบบการ

จัดการดานยาท่ีมีประสิทธิภาพ.  

• ผูนําระดับสูงทบทวนการแตงต้ังคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลท่ีทําหนาท่ีกําหนดทิศทางและสงเสริมให

เกิดระบบการจัดการดานยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ลกัษณะของคณะกรรมการควรสอดคลองกับบรบิทขององคกร เชน  

 ใน รพ.ขนาดเล็กอาจจะควบกับคณะกรรมการอ่ืน   

 ใน รพ.ขนาดใหญอาจตั้งเปนคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) หรืออาจ

แยกเปนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เชน คณะกรรมการความปลอดภัยทางยา 

คณะอนุกรรมการตามประเภทกลุมยา  

 ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการประสานงานระหวางคณะกรรมการ อนุกรรมการและทีม

พัฒนาคุณภาพท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  

o คณะกรรมการฯ ควรประกอบดวยบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ เชน 

 ผูอํานวยการหรือผูท่ีผูอํานวยการมอบหมายเปนประธาน 

 เภสัชกร 1-2 คน ทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ และ/หรือผูชวยเลขานุการ 

 แพทยผูแทนจากสาขาหลัก และทันตแพทย ตามความเหมาะสม 

 หัวหนาฝาย/กลุมงานการพยาบาล 

 บุคลากรสายสนับสนุนทางการแพทยท่ีเหมาะสมเชน เทคนิคการแพทย 

o คณะกรรมการฯ ควรมีหนาท่ีกําหนดทิศทางในดาน 

 การวางแผน การคัดเลือก การจัดหา การเก็บสํารองยา เพื่อใหไดยาท่ีมีคุณภาพสูง ให

เพียงพอและพรอมใช 
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 การสั่งใชยา การเตรียม จัดจาย และใหยา เพื่อการใชยาท่ีปลอดภัย ถูกตอง เหมาะสม 

และไดผล  

o คณะกรรมการฯ ควรกําหนดแนวทางการประเมินผล และสนับสนุนใหมีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังการรายงานตามวงรอบเวลาท่ีกําหนด 

• คณะกรรมการฯ ประเมินบทบาทหนาท่ีของตน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน การใชเวลา การตัดสินใจ และ

ดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ผลการประเมินการทําบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจํากัดใหมีรายการยาเทาท่ีจําเปน  มีการทบทวนบัญชียาอยางนอยปละครั้ง  

มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหมท่ีมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง รวมท้ังมีแนวทางปฏิบัติ

ท่ีเหมาะสมในการขอใชยาท่ีอยูนอกบัญชียาเมื่อจําเปน 

• คณะกรรมการ PTC ทบทวนระบบการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o เปาหมายเพื่อใหมียาเพียงพอสําหรับการดูแลผูปวยท่ีใหบริการ และมีรายการยาเทาท่ีจําเปน 

o กระบวนการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาล 

 ขอมูลท่ีตองนําเสนอ ซึ่งควรมีขอมูลท่ัวไปของยาท่ีนําเสนอ ขอบงใช ประสิทธิผล อันตร

กิริยาของยา ขอมูลความปลอดภัย 

 เกณฑการคัดเลือกควรพิจารณาความปลอดภัย และความคุมคาเปนอยางนอย 

o มาตรการเพื่อความปลอดภัยและคุมคา 

 มาตรการสําหรับยาใหมท่ีมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูงหรือเปน high alert drug 

เชน แบบฟอรมสั่งยามาตรฐาน แนวทางการสั่งใชยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนใจ 

ขอจํากัดในการใช การบริหารยา การเก็บรักษายา การติดตามอุบัติการณไมพึง

ประสงคการใหขอมูลตอผูปวย 

 มาตรการสําหรับการขอใชยานอกบัญชี เชน การขออนุญาต การจัดหา การเบิกจาย 

การติดตามผล โดยพิจารณาความจําเปนและความเสี่ยง  

 การทบทวนเมื่อมีรายงานอุบัติการณรุนแรงจากการใชยาในบัญชียาโรงพยาบาล (ท้ัง

ภายในองคกรและจากวารสารท่ีนาเชื่อถือ) ท่ีทันตอเหตุการณ  

 ยาท่ีมีการใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย อาจพิจารณารับเขาเปนยาในโรงพยาบาล แตยัง

ไมตองดําเนินการจัดซื้อมาสํารอง ซึ่งจะดําเนินการเมื่อเกิดความตองการเปนครั้งคราว 

• คณะกรรมการ PTC กําหนดระบบและรอบเวลาในการทบทวนบัญชียาท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง (อยาง

นอยปละครั้ง) และดําเนินการตามท่ีกําหนดไว 
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• คณะกรรมการ PTC สงเสริมใหบุคลากรสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบัญชียาโรงพยาบาลท่ีเปน

ปจจุบัน (เชน การจัดทําบัญชียา on-line, การระบุขอบงใชท่ีสําคัญและใชบอย ฯลฯ) 

• ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชียา รายการยาประเภทตางๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) การจัดหายาเปนไปตามบัญชียาท่ีผานการรับรอง.  มีกระบวนการในการจัดการกับปญหายาขาดแคลนและยาท่ี

จําเปนเรงดวน 

• สรางหลักประกันเรื่องความพรอมใช 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o คณะกรรมการ PTC รวมกับทีมดูแลผูปวยแตละสาขาจําแนกยาในบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อชวย

พิจารณาลําดับความสําคัญในการจัดหา เชน แบงเปนยาท่ีจําเปนตอการชวยชีวิต (vital drug) 

ยาท่ีจําเปนในการรักษาโรคท่ีสําคัญ (essential drug) และยาท่ัวไปท่ีใชในการบําบัดหรือ

บรรเทา  

o จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงความสําคัญของยาแตละประเภท โดยเฉพาะยาท่ีจําเปนตอการ

ชวยชีวิต วัคซีน หรือยาจําเปนท่ีสงผลกระทบตอผูปวยปริมาณมากหากเกิดการขาดคลัง  

• การจัดการกับปญหายาขาดแคลน 

o ผูรับผิดชอบในการจัดหายา มีระบบในการสื่อสารใหผูเก่ียวของทราบเก่ียวกับรายการยาท่ีขาด

ชั่วคราว หรือรายการยาท่ีไมมีการผลิตอีก และขอแนะนําวาควรดําเนินการอยางไร 

o ฝายเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ จัดทําแนวทางการใชหรือจาย

ยาทดแทนยาในบัญชีท่ีไมสามารถดําเนินการจัดหาไดทัน 

• คณะกรรมการ PTC รวมกับฝายเภสัชกรรม วางระบบท่ีชัดเจนในการจัดหายาท่ีจําเปนเรงดวน เชน ยา

ชวยชีวิต ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม หรือยาอ่ืนๆ ท่ีองคกรกําหนดใหเปนยาสําคัญ รวมท้ังการจัดหาใน

สถานการณภัยพิบัติ การสรางระบบเครือขาย 

• มีระบบการติดตามยาท่ีมีการเคลื่อนไหวมากกวาปกติ และดําเนินการอยางเหมาะสม 

• ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชียา รายการยาประเภทตางๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) องคกรระบุยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง, ออกแบบกระบวนการท่ีเหมาะสม

ปลอดภัยในการจัดหา เก็บรักษา สั่งใช ถายทอดคําสั่ง จัดเตรียม จาย ให และติดตามกํากับยา เพื่อลดความเสี่ยง

ในการใชยาเหลานี.้ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• คณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการความปลอดภัยดานยา (Medication Safety Team) กําหนด

รายการยาซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง โดยมีแนวทางกวางๆ ดังนี้ 

o ลักษณะของยา เปนยาท่ี 

 มีโอกาสเกิดความเสี่ยงตอการใชผิดวัตถุประสงค เชน ยาเสพติด ยาควบคุมพิเศษบาง

รายการ  

 มีรายงานความถ่ีของการเกิดคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไมพึงประสงคบอยใน

องคกร 

 มีรายงานวาเปนปจจัยสาเหตุ หรือเก่ียวของกับเหตุการณพึงสังวร (sentinel events) ท้ัง

ในวารสารวิชาการ หรือในองคกร หรืออาจรวมถึงยาท่ีอยูระหวางการศึกษาทดลอง ยาท่ี

ตองควบคุม ยาท่ีไมอยูในบัญชียาโรงพยาบาล ยาท่ีมีพิสัยการบําบัดแคบ (narrow 

therapeutic range) ยาทางจิตเวช ยาท่ีมีชื่อคลายกันหรือออกเสียงคลายกัน (look alike-

sound alike drugs)  

o วิธีการกําหนด 

 อยูในดุลยพินิจของทีมสหสาขา หรือทีมดูแลผูปวย ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามความ

เหมาะสม หรือบริบทของงาน/หอผูปวย 

 ปจจัยท่ีอาจคํานึงรวมดวยคือแบบแผนการใชยาของแตละองคกร ขอมูลอุบัติการณภายใน

องคกร 

 อาจใชแบบสํารวจอยางงาย สํารวจความคิดเห็นบุคลากร ตอการจัดประเภทยาท่ีตอง

ระมัดระวังสูง รวมกับการรายงานอุบัติการณ 

 สําหรับโรงพยาบาลท่ีไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกรายการ ควรใหความสําคัญ

พิเศษในกลุม heparin, insulin, morphine, potassium chloride และ warfarin  

• จัดทําแนวทางการจัดการยาท่ีตองระมัดระวังสูงอยางเปนระบบ  

o ครอบคลุมกระบวนการรักษาดวยยาตั้งแตการคัดเลือกยา การจัดหา การเก็บรักษา การสั่งจาย การ

ถายทอดคําสั่ง การเตรียม การกระจาย การสงมอบ การใหยา และการติดตาม 

o มีสัญญลักษณหรือเครื่องหมาย ท่ีรับรูรวมกันท้ังระบบวาเปนยาท่ีตองระมัดระวังสูง อาจแยกเก็บ

เปนสัดสวนหรือเปนกลุม เพื่อใหเกิดความระมัดระวังท้ังในกระบวนการเก็บรักษา การสํารองในแต

ละจุด  

o สรางสื่อความรูท่ีสามารถนําลงสูการปฏิบัติในลักษณะ drug tips ท่ีงายตอการนําไปใช หรือเพื่อ

เปนแนวทางใหพยาบาลวางแผนติดตามผูปวยภายหลังไดรับยาท่ีตองระมัดระวังสูง (โดยอาจแนบ

ไปพรอมกับยาท่ีจัด)  

o สรางระบบการตรวจสอบอิสระซ้ําสําหรับยาท่ีตองระมัดระวังสูง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการรับ

คําสั่งใชยา การกระจาย การสงมอบ การเตรียม การบันทึก และการใหยา 
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• ผูบริหารสนับสนุนใหมีแหลงขอมูลสารสนเทศทางยาอยางเหมาะสม หรือมีศักยภาพในการเขาถึง

แหลงขอมูลทางยา ท้ังในสวนของกลุมงาน/ฝายเภสัชกรรม และในสวนของหอผูปวย หรือหนวยงานท่ี

ดูแลผูปวยสําคัญ 

• สรางความรูความเขาใจ ประเมินความรูความเขาใจ และประเมินการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว 

• สําหรับองคกรท่ีมีการศึกษาวิจัยดานเภสัชกรรมคลินิก ใหมีระบบการจัดการยาดังกลาวท่ีชัดเจน แยก

จากยาท่ีอยูในบัญชียาโรงพยาบาล และตองดําเนินการครอบคลุมระบบการจัดการยาทุกดาน โดย

ดําเนินการในลักษณะโครงการท่ีไดรับการรับรองใหมีการศึกษาได และเปนการพิทักษสิทธิผูปวย 

• รายการยาท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ตัวอยางมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใชยา และผลการตามรอยการปฏิบัติหรือการประเมินความรู

ความเขาใจของผูเก่ียวของ 

• ผลท่ีไมพึงประสงคจากการใชยากลุมนี้ 

 

 (5) องคกรกําหนดนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา และนําสูการ

ปฏิบัติ.  มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณไมพึงประสงคจากยาและความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีเกิดขึ้น

หรือท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น.   

• มีคณะกรรมการทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย มาตรการ ติดตามและกํากับดูแล ในเรื่องความปลอดภัยดาน

ยา โดยอาจตั้งเปนคณะกรรมการภายใต PTC หรือมอบหมายให PTC ทําหนาท่ีนี้ดวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบกําหนดหรือทบทวนนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและ

เหตุการณไมพึงประสงคจากยา ไดแก 

o การปองกันการสั่งใชคูยาท่ีมีอันตรกิริยารุนแรง  

o การสงเสริมการใชชื่อสามัญทางยา  

o การปองกันคําสั่งใชยาท่ีมีโอกาสเกิดปญหา (เชน การใชคําสั่ง PRN การใชคําสั่งยืน การใชคําสั่ง

หยุดยาอัตโนมัติ การใชคําสั่งเดิมตอ การใชคําสั่งท่ีปรับขนาดยา การใชคําสั่งลดยา การใชคําสั่งท่ี

ระบุพิสัย การสั่งยาผสมซึ่งไมมีจําหนาย การสั่งใชอุปกรณสําหรับใชยา การสั่งยาท่ีอยูระหวาง

การศึกษาทดลอง การสั่งยาสมุนไพร การสั่งยาเมื่อจําหนาย)    

• คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบออกแบบระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงค

จากยา 

o กําหนดความหมายของคําท่ีเก่ียวของกับอุบัติการณ เหตุการณไมพึงประสงค หรือความคลาด

เคลื่อนท่ีงายตอการนําลงสูการปฏิบัติ และเปนไปตามความหมายท่ีถูกตองในระบบความปลอดภัย 
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เชน เหตุการณพึงสังวร (sentinel event) ความคลาดเคลื่อนทางยาแตละประเภท เหตุการณไมพึง

ประสงคดานยา อาการไมพึงประสงคดานยา เหตุเกือบสูญเสีย (Near miss) 

o กําหนดระดับความรุนแรงของอุบัติการณเพื่อการรายงานอยางเหมาะสมและการวิเคราะหขอมูล  

ในทางคลินิกอาจใชการแบงระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา 9 ระดับ ตาม NCC-

MERP และสรางความเขาใจรวมกันท้ังระบบ 

o กําหนดรูปแบบรายงานหรือการบันทึก 

o ทบทวนความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อคนหาวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเพื่อ

ความปลอดภยัของผูปวย 

o กําหนดแนวทางการตอบสนองท่ีเหมาะสมเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึง

ประสงคจากยา ครอบคลุมการแกปญหาใหผูปวย การใหขอมูล การสื่อสารท่ีเหมาะสมทัน

เหตุการณ 

o มีการปอนกลับขอมูลอยางเปนรูปธรรม และการติดตามประเมินผล ผานตัวบงชี้คุณภาพในระดับ

ตางๆ 

• นําขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยาไปวิเคราะหและปรับปรุงระบบท่ี

เก่ียวของ (ใชหลัก human factors engineering ถาเปนไปได) 

• ขอมูลอุบัติการณเก่ียวกับยา ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ และการปรับปรุงระบบท่ีเกิดขึ้นในชวง 2 

ปท่ีผานมา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การประเมินความเหมาะสมทันการณในการตอบสนองเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไม

พงึประสงคจากยา รวมท้ังผลลัพธตอผูปวย 

 

(6) ผูประกอบวิชาชีพไดรับการประเมินและเพิ่มความรูความสามารถเก่ียวกับระบบยา และการใชยาท่ีเหมาะสม 

ปลอดภัยกอนเริ่มตนปฏิบัติงานและเปนประจําทุกป.  

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนดเนื้อหาความรูความสามารถเก่ียวกับระบบยาและการ

ใชยาท่ีเหมาะสมปลอดภัย สําหรับการประเมินและใหความรูผูประกอบวิชาชีพสาขาตางๆ (ครอบคลมุ 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล) เชน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o นโยบาย เปาหมาย มาตรการสําคัญ 

o ผลการประเมินความรูและการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพ 

o กรณีศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยา เหตุการณไมพึงประสงคจากยาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังการวิเคราะห

ปจจัยสาเหตุ 

o ระบบขอมูลขาวสารและระบบรายงาน 

o การสื่อสาร การทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ  
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• PTC มอบหมายใหประเมินความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในเรื่องระบบยาและการใชยาท่ี

เหมาะสมปลอดภัย การประเมินควรครอบคลุมถึงการปฏิบัติจริงดวย 

• PTC จัดใหมีการปฐมนิเทศและเพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกผูประกอบวิชาชีพ โดยเนนจุดออนจาก

ผลการประเมิน และควรมีท้ังการฟนฟูความรูประจําปและการสอดแทรกในกิจกรรมวิชาการตางๆ    

• ผลการประเมินความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพ และจุดเนนของการเพิ่มพูนความรูใหแกผู

ประกอบวิชาชีพในรอบ 2 ปท่ีผานมา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(7) องคกรประเมินและปรับ9ปรุง9ระบบบริหารจัดการดานยาเปรียบเทียบกับเปาประสงคของระบบ  มีการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จและเทคโนโลยีใหมๆ เก่ียวกับระบบจัดการดานยาอยาง

สม่ําเสมอ. 

• PTC ทบทวนเปาประสงคของระบบยา ประเมินการบรรลุเปาประสงคของระบบยา และประสิทธิภาพของ

ระบบการจัดการดานยา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ความพรอมใช คุณภาพของยา ผลกระทบของการจัดหายาไมทันตอผูปวย 

o ประสิทธิภาพของการเก็บสํารองยา 

o ความเหมาะสมของการสั่งใชยา (โดยเฉพาะในกลุมยาใหม ยาท่ีมีมูลคาการจัดซื้อสูง หรือยาท่ีมี

ความเสี่ยงอ่ืนๆ) 

o การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา รวมท้ังความเหมาะสมในการ

ตอบสนอง 

• PTC มอบหมายใหมีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับระบบการจัดการดานยาท่ีประสบความสําเร็จและ

เทคโนโลยีใหมๆ 

• PTC สนับสนุนใหนําผลการประเมินและการทบทวนวรรณกรรมมาปรับปรุงระบบการจัดการดานยา 

• ผลการประเมินการบรรลุเปาประสงคของระบบยา ประสิทธิภาพของระบบการจัดการดานยา และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

ข. การเกบ็สาํรองยา 
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 (1) ยาทุกรายการไดรับการเก็บสํารองอยางเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อสรางความมั่นใจวาจะมียาใชอยางเพียงพอ, 

มีคุณภาพและความคงตัว, พรอมใช, ปองกันการเขาถึงโดยผูไมมีอํานาจหนาท่ี, ปองกันความคลาดเคลือ่นทางยา

และผลไมพงึประสงคจากยา, สามารถทวนกลับถึงแหลงท่ีมา, มีการตรวจสอบบริเวณท่ีเก็บยาอยางสม่ําเสมอ, 

โดยมีการปฏิบัติเพื่อเปาหมายดังกลาวท่ัวท้ังองคกร. 

• วางระบบ และ/หรือ ทบทวนระบบการตรวจรับยาและเวชภัณฑ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o จัดระบบเพื่อปองกันการปะปนกับยาท่ีมีอยูเดิม ใหคงคุณภาพระหวางการรอตรวจรับ และ

ดําเนินการตรวจรับใหเร็วท่ีสุด หรือไมเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด  

o กําหนดรายการยาท่ีตองมีการตรวจรับ หรือการตรวจสอบคุณภาพการขนสงเปนพิเศษ เชนยาท่ี

ตองอยูในระบบหวงโซความเย็น ท้ังนี้เนนใหมีการตรวจสอบจริง มีการบันทึกผลการตรวจรับ หาก

พบวาไมเปนไปตามขอกําหนด ใหมีระบบการจัดการ การเก็บรักษาเพื่อรอสงคืนท่ีชัดเจน 

o บันทึกขอมูลการตรวจรับเขาคลังหรือการลงบัญชีควบคุม ใหดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมงท่ี

กระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้น  

• วางแนวทาง และ/หรือ ทบทวนแนวทางการเก็บสํารองยาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันในทุกจุดท่ีมีการ

เก็บสํารองยา  

o ยึดขอมูลความคงตัวของผูผลิตเปนสําคัญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเง่ือนไขดานอุณหภูมิ การปองกัน

แสง) ในกรณีท่ีไมมีขอเสนอแนะจากผูผลิตชัดเจน สามารถดําเนินการตามแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

o การควบคุมสิ่งแวดลอม 

 คลังยามีการจัดการเรื่องอุณหภูมิและความชื้นท่ีเปนไปตามขอกําหนด มีความสะอาด และ

แข็งแรง มีอุปกรณท่ีชวยในการจัดเก็บ การเบิก 

 ดูแลสิ่งแวดลอมในดานอุณหภูมิ แสงสวาง ความชื้น การถายเทอากาศ เปนพิเศษ สําหรับ

ยาท่ีมีความไวตออุณหภูมิและแสง โดยจัดใหมีเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถระบุอุณหภูมิตํ่าสุด 

หรือสูงสุดในแตละรอบวัน รวมท้ังใหมีอุปกรณตรวจความชื้น การบันทึกผลอยางตอเนื่อง 

และเปนประจํา 

 คลังยามีระบบปองกันการโจรกรรมและปองกันการเขาถึงโดยบุคลากรท่ีไมใชเจาหนาท่ี

รับผิดชอบเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเปดคลังคางไวท้ังวัน การถือกุญแจอาจมีมากกวา 1 รายท่ี

รวมรับผิดชอบ 

 ตูเย็นเก็บเวชภัณฑเหมาะสม เพียงพอ และมีระบบการติดตามอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอทุก

วัน  มีระบบการสํารองไฟทนทีท่ีไฟฟาจากภายนอกดับสําหรับตูเย็นเก็บวัคซีนหรือยาท่ี

จําเปนตองควบคุมอุณหภูมิเขมงวด  

o ระบบและลักษณะการจัดเก็บ 
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 คลังยามีระบบการจัดเก็บท่ีสามารถระบุสถานท่ีจัดเก็บ มีความเพียงพอ อยูในบริเวณ

เดียวกัน หลีกเลี่ยงการเก็บรักษายารายการเดียวกันแยกจากกัน ควรมีบัตรควบคุมท่ีคลัง

เพื่อสอบทานกับรายการยาและปริมาณในฐานขอมูล 

 เก็บยาในภาชนะหรือหีบหอเดิม มีฉลากครบถวน และจัดเก็บในระบบ first expired first 

out สามารถบอกไดถึงกําหนดวันหมดอายุ 

 ควบคุมเก็บรักษา ยากลุมพิเศษ เชนยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ให

เปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และรัดกุม หลีกเลี่ยงการเขาถึงโดยงาย และใน

กระบวนการเบิกจายกลุมยาดังกลาวเภสัชกรจะตองรับรูกอนทุกครั้ง 

 ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพหรือยาท่ีเรียกเก็บกลับคืนเนื่องจากปญหาคุณภาพ ตองแยก

ออกไวตางหากอยางชัดเจน และระมัดระวังสําหรับรายการยาท่ีเสี่ยงตอการนําไปใชในทาง

ท่ีผิด ท้ังนี้ใหมีระบบการบันทึกรายการ ปริมาณท่ีชัดเจน  สําหรับยาท่ีไมสามารถ

แลกเปลี่ยนใหมีระบบการกําจัดตามความเหมาะสม เชน การละลายน้ํา การเผา หรือการ

กําจัดโดยวิธีเฉพาะ 

o มีระบบการสุมตรวจสอบปริมาณคงคลังอยางเปนระบบและตอเนื่องทุกวัน กําหนดเปนตัวบงชี้

คุณภาพ เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใชเปนแนวทางการพัฒนา หรือสามารถตรวจพบ

ความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ เชน รอยละความถูกตองของยาคงคลงั 

(ครอบคลมุรอยละ 10 ของรายการยาท้ังหมด เปนตน) และการตรวจสอบตามวงรอบป 

o การสํารองยาบนหอผูปวยหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมิใชหองยา  

 ใหมีเฉพาะรายการยาท่ีจําเปน กําหนดโดยทีมดูแลผูปวยท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ใหมีระบบการ

สํารองท่ีสามารถควบคุมและมีการคืนกลับตามความเหมาะสม เชน นําคืนกลับตามระบบ

การเบิกจายปกติ  

 หลีกเลี่ยงการสํารองอิเล็คโทรไลตความเขมขนสูงบนหอผูปวย ยกเวนรายการท่ีมีความ

จําเปนท่ีจะตองใชทันทีเพื่อความปลอดภัยผูปวย ซึ่งตองมีระบบหรือขอควรระวังในการ

เขาถึงเพื่อปองกันการบริหารคลาดเคลื่อนโดยไมไดต้ังใจ 

 ยาท่ีสํารองนอกหนวยงานเภสัชกรรม ควรอยูในรูปท่ีพรอมบริหารท่ีผลิตจากผูผลิต

โดยตรง หรืออยูในรูปหนึ่งหนวยการใชท่ีมีฉลากและขอมูลครบถวน 

• การควบคุม เบิกจาย เรียกคืน 

o เนนใหมีการตรวจสอบ การตัดจาย และการอนุมัติการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ยกเวน

ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจผานการรับรู อนุมัติกอนท่ีจะมีการตัดจาย 

o ระบบการเบิกจายจากคลังโดยภาพรวม ควรดําเนินการตัดจายในลักษณะท่ีเปนกลองบรรจุ 

หลีกเลี่ยงการจายหนวยยอย เพราะยากในการควบคุม 
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o กรณีท่ีมีปญหาดานคุณภาพยา ใหมีระบบท่ีสามารถเรียกเก็บกลับคืนยา และหากจําเปนจะตอง

สามารถเรียกเก็บกลับคืนยาท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูปวยได รวมท้ังการใหขอมูลแกแพทย 

พยาบาล บุคลากรการแพทยท่ีเก่ียวของ หรือผูปวย ถึงเหตุผล ความจําเปน 

o มีระบบการติดตามรายการยาท่ีไมมีการเคลื่อนไหว โดยตองประสานแพทยผูเก่ียวของ เพื่อรับรู

เหตุผล หรือปจจัยสาเหตุ ท่ีจะดําเนินการเพื่อไมใหเกิดการคางคลังยา หรือความเสียหาย 

• มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาในทุกจุดท่ีมีการเก็บสํารองยาอยาง

สม่ําเสมอ และนําผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม 

• ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยา และการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) มีการจัดใหมียา และ / หรือ เวชภัณฑฉุกเฉินท่ีจําเปนในหนวยดูแลผูปวยตางๆ อยูตลอดเวลา, มีระบบควบคุม 

และดูแลใหเกิดความปลอดภัย, และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากท่ีใชไป 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนดรายการยาและเวชภัณฑฉุกเฉินท่ีจําเปนในหนวยฉุกเฉิน หอผูปวย 

และหนวยดูแลผูปวยอ่ืนๆ เพื่อใหมีการสํารองไวในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาการสํารองวัสดุ

การแพทยหรือสวนประกอบท่ีจําเปนอ่ืนๆ รวมดวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนดระบบควบคุมยาฉุกเฉินใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และนําไปสูการ

ปฏิบัติ เชน  

o การจัดเก็บยาฉุกเฉินในลักษณะท่ีสามารถระบุไดวายาท่ีบรรจุในภาชนะนั้นยังมีครบถวนและไม

หมดอายุ  

o แนวทางในการเติมยาเมื่อมีการใชไป อาจดําเนินการในลักษณะท่ีเปนกระเปาฉุกเฉินท่ีนําไปแลก 

หรือมีระบบการสงตอขอมูลวามีการใช โดยฝายเภสัชกรรมเขามารวมรับผิดชอบเรื่องความพรอมใช  

• หากเปนไปไดยาฉุกเฉินท่ีสํารองควรอยูในรูปท่ีพรอมใชทันที มฉีลากครอบคลมุ และอาจสอดคลองกับ

กลุมอายุผูปวย ใหมีระบบการขานหรือทวนซ้ําชื่อยาเพื่อการรับรูรวมกัน เปนการตรวจสอบอิสระ เพื่อลด

ความเสี่ยงจากการบริหารคลาดเคลื่อน 

• สนับสนุนแหลงขอมูลยาท่ีนาเชื่อถือ เนื่องจากความรีบดวน จําเปนท่ีจะตองมีไวเพื่ออางอิง เพื่อปองกัน

ความคลาดเคลื่อนรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้น 

• มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาและเวชภัณฑฉุกเฉินยาอยางสม่ําเสมอ 

และนําผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม 

• ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาและเวชภัณฑฉุกเฉิน และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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(3) มีระบบท่ีจะจายยาเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยอยางปลอดภัยในเวลาท่ีหองยาปด 

• คณะกรรมการท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาแนวทางการจายยาในเวลาท่ีหองยาปดซึ่ง รพ.ใชอยู และ

ทางเลือกอ่ืนๆ โดยพิจารณาความเสี่ยงของทางเลือกตางๆ และโอกาสท่ีจะปองกันความเสี่ยงดังกลาว  

เพื่อเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มาตรการท่ีควรกําหนดเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชน 

o คุณสมบัติของผูท่ีจะจายยาในเวลาท่ีหองยาปด 

o ระบบการติดตามหรือขอคําปรึกษาจากเภสัชกร 

o การกําหนดรายการยาเทาท่ีจําเปนในการสํารองท่ีจุดจาย โดยอยูในรูปแบบหรือภาชนะท่ีพรอมจาย 

o ระบบการควบคุม และการตรวจสอบปริมาณยาท่ีใชไป 

o การตรวจสอบเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 

o แนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีตองใชยาท่ีไมมีการสํารอง 

• สรุปวิธีการจายยาเมื่อหองยาปด และมาตรการความปลอดภัยท่ีสําคัญ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) มีการจัดการกับยาท่ีสงคืนมาท่ีหองยาอยางเหมาะสม เชน ยาท่ีแพทยสั่งหยุดใช 

• ฝายเภสัชกรรมประสานกับหนวยดูแลผูปวยเพื่อวางระบบใหมีการสงคืนยาท่ีแพทยสั่งหยุดใช หรือไม

จําเปนตองใชมาท่ีหองยาโดยเร็วท่ีสุด ตลอดจนการเขียนคําสั่งหยุดใชยาท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ฝายเภสัชกรรมมีระบบหรือแนวทางการประเมินสภาพของยาท่ีถูกสงคืนวามีคุณภาพท่ีดีในการนําไปใช

ตอ เชน เม็ดยาเปลือยพิจารณาทําลาย ยาท่ีอยูในแผงสามารถนํามาไวบริการตอ  รวมถึงแนวทางการ

ทําลายท่ีเหมาะสม 

 

• สรุปวิธีจัดการกับยาท่ีสงคืนมาหองยา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II - 6.2 การใชยา (MMS.2) 

องคกรสรางความม่ันใจวามีการสั่งใชยาและการใหยาท่ีปลอดภัย ถูกตอง เหมาะสม และไดผล. 

ก. การสั่งใชยาและถายทอดคําสั่ง 

(1) ผูท่ีเก่ียวของกับระบบยาสามารถเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวยแตละราย ไดแก ขอมูลท่ัวไป การวินิจฉัยโรคหรือ

ขอบงชี้ในการใชยา, และขอมูลทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปน  

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รวมกันพิจารณาประโยชนของการใชขอมูลเฉพาะของผูปวยตอการ

สั่งใช จัดจาย และใหยา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o ขอมูลท่ัวไป เชน การแพยา การต้ังครรภ น้ําหนักตัว พื้นท่ีผิว 

o ขอมูลการวินิจฉัยโรคหรือขอบงชี้ในการใชยา 

o ขอมูลทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปน 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนดหรือพัฒนาวิธีการท่ีจะเพิ่มการเขาถึงขอมูลดังกลาว 

เชน 

o การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหผูเก่ียวของทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลได 

o การบันทึกขอมูลท่ีจําเปนในใบสั่งยา เชน ขอมูลการวินิจฉัยโรคหรือขอบงชี้ในการใชยา 

o การบันทึกขอมูลท่ีจําเปนในใบคําสั่งการรักษาทุกใบ เชน ขอมูลการแพยา 

• PTC มอบหมายใหมีการประเมินความพรอมและความสามารถในการเขาถึงขอมูล รวมถึงการใช

ประโยชนจากขอมูลเฉพาะของผูปวย และนําไปปรับปรุง 

• ผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) มีขอมูลยาท่ีจําเปนในรูปแบบท่ีใชงาย ในขณะสั่งใช จัด และใหยาแกผูปวย. 

• ฝายเภสัชกรรมวิเคราะหความตองการใชขอมูลยาในสถานการณตางๆ ไดแก ขณะท่ีแพทยสั่งใชยา 

เภสัชกรหรือผูชวยเภสัชกรจัดยา และพยาบาลใหยาแกผูปวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยาท่ีตองใชความ

ระมัดระวังสูง มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาไดงาย หรือมีเทคนิคการใหยาท่ีตองระมัดระวัง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ฝายเภสัชกรรมสรางสื่อ บัตรยา บันทึก โปสเตอร คูมือ ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร ท่ีงายตอการใชงานใน

สถานการณตางๆ เชน ความเขากันไดของยากับสารละลาย แนวทางการติดตามผูปวยซึ่งไดรับยาท่ีตอง

ระมัดระวังสูง 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  89 
 

• ฝายเภสัชกรรมประเมินวาขอมูลท่ีจัดใหมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการของ

ผูใชงานเพียงใด และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการจัดใหมีขอมูลท่ีจําเปน 

• ผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) องคกรจัดทํานโยบายเพื่อปองกันความผิดพลั้ง / คลาดเคลือ่น และเหตุการณไมพึงประสงคจากการสั่งใชยาและ

การถายทอดคําสั่ง พรอมท้ังนําสูการปฏิบัติ, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดท่ีจําเปนในคําสั่งใชยา, การระมัดระวัง

เปนพิเศษสําหรับยาท่ีดูคลายกันหรือชื่อเรียกคลายกัน, มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งใชยาท่ีมีโอกาสเกิดปญหา และ

การปองกันการใชคูยาท่ีมีอันตรกิริยารุนแรง 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนด / ทบทวนนโยบายเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนและ

เหตุการณไมพึงประสงคจากการสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่ง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o การระบุรายละเอียดท่ีจําเปนในคําสั่งใชยา เชน การวินิจฉัยโรคหรือขอบงชี้ในการใช การใชชื่อ

สามัญ ขนาดและวิธีการใชยา  

o มาตรการปองกันความคลาดเคลื่อนสําหรับยาท่ีดูคลายกันหรือชื่อเรียกคลายกัน  

o มาตรการเพื่อปองกันคําสั่งใชยาท่ีมีโอกาสเกิดปญหา เชน 

 คําสั่งใชยาท่ีมีการกําหนดปริมาตรชัดเจนในฝง 24 ชั่วโมง ถาหมดกอนจะตองใหตอ

หรอืไม 

 การระบุขอบงใชและวัน/เวลาท่ีสิ้นสุดของคําสั่ง PRN 

 การมีคําแนะนําสําหรับการใชคําสั่งยืน (standing orders) เก่ียวกับสถานการณท่ีตองใช

อยางชัดเจน 

 การระบุวันหรือระยะเวลาท่ีชัดเจนในการใชคําสั่งหยุดยาอัตโนมัติ (automatic stop 

orders) 

 การกําหนดชวงท่ียินยอมในการใชคําสั่งเพื่อปรับขนาดยา (titrating orders) เพื่อปองกัน

การบริหารยาท่ีมากเกินขนาด  

 การใชคําสั่งลดขนาดยา (taper orders) ในปริมาณท่ีชัดเจน ตามแตละชวงเวลา 

 การใชคําสั่งท่ีระบุเปนชวง (range orders) เปนคําสั่งท่ีระบุขนาดยา หรือชวงระยะเวลาให

ยา ผันแปรอยูในชวงของการสั่งใช ขึ้นกับเง่ือนไข หรือ สภาวะของผูปวย 

 การระบุความชัดเจนของตัวยาสําคัญหรือยาพื้นท่ีตองการในการสั่งเตรียมยา หรือยาผสม

ซึ่งไมมีจําหนาย 

 การสั่งใชอุปกรณสําหรับใชยาตามเง่ือนไขผูปวยท่ีแตกตาง เชน nebulizers หรอื 

catheters 
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 การกําหนดมาตรการสําหรับสั่งใชยาท่ีอยูระหวางการศึกษาทดลอง เชน ผูสั่งใช แบบ

บันทึกท่ีเก่ียวของ การรวบรวมขอมูล และการติดตาม 

 การสั่งยาสมุนไพร ตองทราบขอมูลรายการยาท่ีมี และเภสัชกรควรตรวจสอบอันตรกิริยา

กับยาอ่ืนๆท่ีมีการสั่งใช หรือผูปวยมีการใชอยูเองในปจจุบัน 

 การสื่อสารท่ีชัดเจนในการสั่งยาเมื่อจําหนาย หรือการสงตอ รวมท้ังการบันทึกขอมูลการ

สั่งใชยาครั้งสุดทาย หรือยาท่ีจําหนายอยางถูกตองลงในเอกสารท่ีใชในการติดตามผูปวย

หรือประวัติในเลมเวชระเบียนผูปวยนอก 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ สื่อสาร/สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของเพื่อนํานโยบายท่ีกําหนดไว

ไปสูการปฏิบัติ 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของติดตามประเมินการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว และตอบสนองผล

การประเมิน 

• ผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (4) มีการเขียนคําสั่งใชยาอยางชัดเจนและถายทอดคําสั่งอยางถูกตอง. มีการกําหนดมาตรฐานการสื่อสารคําสั่งใชยา

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน มีการทบทวนและปรับปรุงคําสั่งใชยาท่ีจัดพิมพไวลวงหนาใหทันสมัย

อยางสม่ําเสมอ 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ กําหนดมาตรฐานเขียนคําสั่งใชยา การสื่อสารและถายทอดคําสั่งใช

ยาเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o นโยบายหรือแนวทางการเขียนใบสั่งยาท่ีสมบูรณ 

o องคประกอบของใบสั่งยาควรมีขอมูลใดบาง 

o วางระบบเพื่อลดการคัดลอกคําสั่งระหวางบุคลากรการแพทย โดยมุงเนนใหทุกกลุมสาขาอาชีพ 

สามารถเขาถึงคําสั่งใชยา โดยตรง เพื่อตองการลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นจากการคัดลอกยา 

อันเปนความเสี่ยงท่ีจะเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนอ่ืนๆ ตามมา 

o เง่ือนไขการสั่งใชยาท่ีควรระบุชื่อการคาหรือชื่อท่ัวไปรวมดวยเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน 

o เง่ือนไขท่ีตองระบุขอบงใชในการสั่งใชยาบางรายการ ท่ีมีขอบงใชหลักท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะ

ขนาดท่ีใชในการรักษา 

• ขอควรระวัง หรือแนวทางการสั่งใชยาท่ีชื่อพอง มองคลาย 
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• มาตรฐานการสื่อสารคําสั่งใชยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน เชน การสั่งโดยวาจาหรือทาง

โทรศัพท จะสามารถทําไดในกรณีใด และกระบวนการรับคําสั่งเพื่อลดความคลาดเคลื่อน เชน การอาน

ทวน หรือการสะกดทีละอักษร 

• ตัวยอท่ีไมควรใช แนวทางการดําเนินการหากพบวาไมเปนไปตามขอกําหนด 

• ควรมีขอมูลการวินิจฉัย เง่ือนไขผูปวย และ ขอบงใช สําหรับการสั่งใชยาทุกครั้ง 

• กําหนดกลุมโรค หรือกลุมผูปวยท่ีจําเปนตองมีการระบุคาตางๆท่ีจําเปน เชน น้ําหนัก 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของประเมินการเขียนคําสั่งใชยาและการถายทอดคําสั่งในประเด็นตอไปนี้ 

และนําไปปรับปรุงตามความเหมาะสม 

o ความชัดเจนในการเขียนคําสั่งใชยา ลักษณะการเขียนและลายมือท่ีเปนปญหา 

o การปฏิบัติตามมาตรฐานการสื่อสารและถายทอดคําสั่งใชยา 

 

(5) มีกระบวนการในการระบุ จัดทํารายการยาท่ีผูปวยไดรับหรือมีการใชอยูในปจจุบันอยางถูกตองแมนยํา และใช

บันทึกรายการยานี้ในการสั่งใชยาท่ีถูกตองแกผูปวยในทุกจุดของการใหบริการ.  มีการเปรียบเทียบบันทึกรายการ

ยาของผูปวยท่ีใชอยูในปจจุบันกับคําสั่งแพทยทุกครั้งเมื่อมีการรับไว ยายหอผูปวย และ / หรือ จําหนาย. 

(Admission, transfer, and discharge medication reconciliation) 

• กําหนดนโยบายการดําเนินการเรื่อง การเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยา (medication 

reconciliation) วัตถุประสงค แนวทางปฏิบัติ และการกําหนดงาน กลุมยา กลุมโรคท่ีจะดําเนินการตาม

ความเหมาะสม  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• การกําหนดกลุมยาและกลุมผูปวยท่ีสําคัญเพื่อดําเนินการเรื่องนี้อาจจําแนกไดเปน 

o กลุมผูปวยท่ีเฝาระวัง เชน ผูสูงอายุ, เด็กเล็ก, ผูปวยโรคเบาหวาน, ผูปวยท่ีรับการผาตัดใหญ, 

ผูปวยท่ีกลับมารักษากอนกําหนด 

o กลุมยาท่ีเฝาระวัง เชน ยาวารฟาริน, ยากลอมประสาท, ยาท่ีตองระมัดระวังสูงอ่ืน ,ๆ ยาท่ีมีการแพ

หรือมีการรายงาน ADE บอย, ยาโครงการพิเศษ  

o บริการท่ีสําคัญ เชน การผาตัดในผูปวยนอก, คลินิกเคมีบําบัดผูปวยนอก, การฟอกไต 

• ทบทวนบทบาทและแบบฟอรมบันทึกประวัติการใชยาท่ีมีอยูเดิม และออกแบบบันทึกท่ีใชงานรวมกัน

ระหวางวิชาชีพตางๆ เพื่อลดความซ้ําซอน และเพื่อใหใชประโยชนไดมากท่ีสุด (ขอมูลควรครอบคลุมชื่อ

ยา ความแรง ขนาดยา ความถี่ และวิธีการบริหารยาท่ีผูปวยใชจริง) 

• กําหนดขั้นตอนการดําเนินการท่ีเหมาะสม และบทบาทของผูเก่ียวของ 

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 จัดทํารายการยาท่ีผูปวยไดรับในปจจุบัน 

o เปรียบเทียบรายการยาท่ีผูปวยไดรับในปจจุบันกับยาท่ีแพทยสั่งใช 

o ปรับเปลี่ยนหรือแกไขความแตกตางท่ีพบ 

• กลุมผูปวย/กลุมยาท่ีกําหนดใหมีการทํา medication reconciliation อยางสมบูรณ และบทบาทหนาท่ีของ

ผูเก่ียวของ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกับ medication reconciliation 

 

ข. การเตรียม การจัดจาย และการใหยา 

(1) มีการทบทวนคําสั่งใชยาทุกรายการเพื่อความมั่นใจในความเหมาะสมและความปลอดภัย 

• ผูเก่ียวของรวมกันทบทวนโอกาสท่ีจะเกิดความไมเหมาะสมและไมปลอดภัยในการสั่งใชยา วางระบบ

เพื่อติดตามเฝาสังเกตอยางตอเนื่อง สื่อสารขอมูลใหผูเก่ียวของเพื่อใหเกิดความตระหนักในผูสั่งใชและผู

ทบทวนคําสั่งใชยา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• บริการเภสัชกรรมจัดระบบใหมีการทบทวนคําสั่งใชยาของแพทย 

o ครอบคลุมท้ังผูปวยนอกและผูปวยในทุกรายกอนท่ีจะมีการใหยาแกผูปวย ยกเวนกรณีท่ีลาชา

แลวอาจเปนอันตรายตอผูปวย 

o จัดระบบใหมีการทบทวนยอนหลังทันทีสําหรับการจายยาในขณะท่ีเภสัชกรไมไดขึ้นปฏิบัติงาน 

• การทบทวนคําสั่งใชยาควรพิจารณาประเด็นตอไปนี ้

o ประวัติการแพยา หรือมีศักยภาพท่ีจะเกิดความไวตอยา 

o อันตรกิริยาหรือโอกาสเกิดอันตรกิริยาของยาท่ีไดรับการสั่ง กับยาเดิมของผูปวย 

o ความเหมาะสมของยาท่ีไดรับ ขนาด ความถ่ี และวิถีทางบริหารยา 

o การไดรับยาซ้ําซอน 

o การไดรับยาท่ีหามใช 

o การสั่งจายยานั้นไมไดเปนไปตามขอบงใชท่ีองคกรกําหนด 
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o ผลกระทบ หรือโอกาสเกิดผลกระทบท่ีสามารถระบุจากผลทางหองปฏิบัติการ 

• ขอพิจารณาสําหรับยาเฉพาะกลุม 

o ยาท่ีตองระมัดระวังสูง ใหมีการกําหนดเกณฑท่ีชัดเจนในการรับคําสั่ง เชน ขนาดยาท่ี

เหมาะสม ตอครั้ง/ตอวัน หรือความเขมขนของยาท่ีไมมากเกินไป  

o ยา IV admixture ใหทบทวนความเหมาะสมของสารละลายท่ีใชเจือจางท่ีมีความเขากันไดและ

กอใหเกิดความคงตว รวมท้ังแนวทางการเตรียมความเขมขนสุดทายท่ีตองการ  

• ความครอบคลมุของการทบทวนคําสัง่ใชยา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียนท่ีไดรับจากการทบทวนคําสั่งใชยา (เชื่อมโยงกับเปาหมายเรื่องความเหมาะสม

และความปลอดภัย) รวมท้ังการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

 

(2) มีการจัดเตรียมยาอยางเหมาะสมและปลอดภัย  แผนกเภสัชกรรมเปนผูเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย  หรือ

ยาท่ีไมมีจําหนายในทองตลาด โดยใชวิธีการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน 

• การจัดเตรียมยาโดยหนวยดูแลผูปวย 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

o หัวหนาหนวยดูแลผูปวย (โดยอาจรวมมือกับบริการเภสัชกรรม) จัดระบบ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ 

และเทคนิคท่ีเหมาะสมปลอดภัยสําหรับการจัดเตรียมยาท่ีจะใหแกผูปวยในความดูแล โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การปองกันการปนเปอน การมีแสงสวางเพียงพอ การไมถูกรบกวนสมาธิ และการกําจัด

ขยะอันตราย 

o คณะกรรมการ PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม จัดใหมีการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของ

การจัดเตรียมยาในหนวยดูแลผูปวยท้ังหมดเปนระยะ และดําเนินการปรับปรุง 

• การจัดเตรียมยาโดยบริการเภสัชกรรม 

o คณะกรรมการ PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม พิจารณาโอกาสท่ีบริการเภสัชกรรมจะตอง

จัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) ซึ่งบริการเภสัชกรรมตอง

เตรียมขึ้นใชในทันที เพื่อตอบสนองความตองการของแพทยสําหรับผูปวยเฉพาะราย เฉพาะโรค 

หรือกลุมท่ีมีความสําคัญ เชน เดก็เลก็ ทารก รวมท้ังยาเตรียมปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด IV 

admixtures, Total Parenteral Nutrition, Cytotoxic preparation, ยาหยอดตา หรือยาท่ีมุงหมาย

อ่ืนๆ ท่ีตองเตรียมโดยวิธีปราศจากเชื้อ เชน dilution ของ heparin 

o พิจารณาศักยภาพและความรับผิดชอบโดยรวม 
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 โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและปริมาณงานมากพอ ควรรับผิดชอบในการผสมหรือเตรียมยา

ผสมท่ีปราศจากเชื้อ เชน ยาเคมีบําบัด IV admixtures โดยบริการเภสัชกรรม (ยกเวนราย

ท่ีลาชาแลวอาจเปนอันตราย หรือความคงตัวของยาสั้นมาก) 

 โรงพยาบาลท่ีมีปริมาณการใชไมมาก ใหเปนไปตามนโยบายหรือใชระบบเครือขายในการ

สนับสนุน  

 บริการเภสัชกรรมควรรับผิดชอบจัดเตรียมยาเคมีบําบัดหากมีการใชมากกวา 20 ขนานตอ

เดือน 

o บริการเภสัชกรรมออกแบบระบบการเตรียมยาท่ีเปนมาตรฐาน (ครอบคลุมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ  

เทคนิควิธี การติดฉลาก และบุคลากรผูรับผิดชอบ) เพื่อการเตรียมยาท่ีเหมาะสมปลอดภัย 

ฝกอบรมบุคลากรผูรับผิดชอบใหมีความรูและทักษะเพียงพอ ควบคุมกํากับใหเปนไปตามระบบ 

และติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

• ผลการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของการจัดเตรียมยาในหนวยดูแลผูปวยและการปรับปรุงท่ีก ิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• สถิติและบทเรียนในการจัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายโดยบริการเภสัชกรรม 

 

(3) ยาไดรับการติดฉลากอยางเหมาะสม ชัดเจนและอานงายติดท่ีภาชนะบรรจุยาทุกประเภท และมีฉลากยาติดจนถึง

จุดท่ีใหยาแกผูปวย โดยระบุชื่อผูปวย ชื่อยา ความเขมขน และขนาดยา 

• คณะกรรมการยา PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม กําหนดนโยบายและแนวทางการติดฉลากยา 

ครอบคลุมท้ังการติดฉลากโดยบริการเภสัชกรรม และการติดฉลากในหนวยดูแลผูปวยกรณีท่ีมีการ

จัดเตรียมแลวไมไดใหยาแกผูปวยทันที โดยอาศัยการวิเคราะหโอกาสเกิดปญหาจากการไมมีฉลากยาท่ี

เหมาะสม 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• แนวทางสําหรับการระบุขอมูลบนฉลากยา  

o ชื่อผูปวย หอผู �ปวย และขอมูลบงชี้ตัวผูปวยอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

o ชื่อยา ความเขมขนหรือความแรง ขนาดยาหรือปริมาณยา 

o วันหมดอายุ หากไมไดใชภายใน 24 ชั่วโมง 

o เวลาท่ีหมดอายุเมื่ออายุยานอยกวา 24 ชั่วโมง 

o วันท่ีเตรียม สารละลายท่ีใชเจือจางหรือผสม ชื่อผูเตรียมและผูตรวสอบ สําหรับ IV admixture 

o สูตรสารอาหารท่ีใหเขาทางหลอดเลือดดํา 

o วิธีการให อุปกรณท่ีใช และคําแนะนําหรือขอควรระวัง 

• ผูเก่ียวของรวมกันพิจารณาแนวทางปฏิบัติในกรณีตอไปนี้เปนพิเศษ 
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o การติดฉลากสําหรับยาฉีดและสารละลายสําหรับ flush สายน้ําเกลือท่ีเตรียมนอกหองผูปวยหรือ

ไกลจากเตียงผูปวย 

o การตรวจสอบชื่อยาดวยความมั่นใจ ณ จุดท่ีใหยาแกผูปวย 

o การเตรียมยาสําหรับใชกับผูปวยซึ่งไมไดระบุชื่อแนนอน เชน ยาท่ีใชในการระงับความรูสึก 

• นโยบายและแนวทางการติดฉลากยา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

(4) มีการสงมอบยาใหหนวยดูแลผูปวยในลักษณะท่ีปลอดภัย รัดกุม และพรอมใหใช ในเวลาท่ีทันความตองการของ

ผูปวย 

• บริการเภสัชกรรมรวมกับหนวยดูแลผูปวย วิเคราะหปญหาและความตองการในการสงมอบยาหรือการ

กระจายยา 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• คณะกรรมการ PTC หรือผูเก่ียวของรวมกันกําหนดนโยบายการสงมอบยาหรือการกระจายยาแกหนวย

ดูแลผูปวยตามบริบทและความพรอมขององคกร โดยพิจารณาเปาหมายสําคัญตอไปนี ้

o ความปลอดภัยรัดกุม 

 การตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองระหวางยา ฉลากยา และคําสั่งใชยา โดย

เภสัชกร 

 ระบบการจัดสงยาท่ีรัดกุมหรือแยกจากกันสําหรับยาท่ีตองแชเย็น หรือสารเสพติด หรือยา

ท่ีตองควบคุมเปนพิเศษ 

o ความพรอมใช  

 รูปแบบของเภสัชภัณฑท่ีพรอมใช 

 ระบบการกระจายยาท่ีควรเปนระบบเดียวกันท้ังโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะเปนระบบการจาย

ยารายวัน (daily dose) หรือระบบการจายแบบ unit-dose 

o ทันความตองการของผูปวย 

 การสื่อสารคําสั่งใชยาไปยังหองยาอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชโทรสารหรือการใช 

intranet 

 การประกันรอบเวลาในการสงมอบยา 

 การกําหนดมาตรฐานระยะเวลาในการจายยาครั้งแรก และการปรับชวงเวลา 

 การจายยาท่ีแพทยตองการใหผูปวยไดรับอยางเรงดวน 

• คณะกรรมการ PTC หรือผูเก่ียวของ ทบทวนประเมินผลระบบการสงมอบยาหรือการกระจายยาอยาง

นอยปละครั้ง  และนําผลไปดําเนินกาปรับปรุง 
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• นโยบายและแนวทางการสงมอบยาหรือการกระจายยาท่ีสําคัญ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกับการสงมอบยาหรือการกระจายยา 

(5) การสงมอบยาใหแกผูปวยทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายและไดรับการฝกอบรม มีการตรวจสอบ

ความถูกตองของยากอนท่ีจะสงมอบ และมีการใหคําแนะนําการใชยาอยางเหมาะสม 

• คณะกรรมการ PTC หรือผูเก่ียวของรวมกันกําหนดนโยบายและแนวทางการสงมอบยาใหแกผูปวย 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

o ผูสงมอบ 

 เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหกับผูปวย  

 โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีปญหาดานอัตรากําลัง อาจมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรม 

หรือบุคลากรระดับรองท่ีไดรับการฝกฝนเปนผูสงมอบยาแทน ในกลุมผูปวยท่ัวไปท่ีไมใช

โรคเรื้อรังท่ีตองติดตาม หรือไมใชผูปวยคลินิกพิเศษ หรือไมใชผูปวยท่ีใชยาท่ีตอง

ระมัดระวังสูง 

o กําหนดแนวทางการสงมอบท่ีชัดเจน เชน คําถามหลักท่ีใชในการสงมอบ 

o ดูเรื่องการใหคําแนะนําการใชยาในขอ (8) 

• ทีมท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยนอก รวมกันวางระบบตรวจสอบความถูกตอง (หรอืความคลาดเคลือ่น) 

ของยาท่ีผูปวยไดรับกอนท่ีจะออกจากโรงพยาบาล โดยอาจกําหนดเกณฑท่ีจะขอใหผูปวยนํายาท่ีไดรับ

กลับมาตรวจสอบท่ีหองตรวจผูปวยนอก เชน ผูปวยท่ีไดรับยามากกวา x รายการ ผูปวยเรื้อรังท่ีมีการ

เปลี่ยนรายการยา เปนตน 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกับการสงมอบยาแกผูปวย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(6) การสั่งใช คัดลอกคําสั่ง จัดเตรียม จัดจาย และใหยา กระทําในสิ่งแวดลอมทางกายภาพซึ่งมีความสะอาด มีพื้นท่ี

และแสงสวางพอเพียง และเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพมีสมาธิกับการใชยาโดยไมมีการรบกวน. 

• คณะกรรมการ PTC รวมกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูรับผิดชอบ กําหนดมาตรฐานสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพสําหรับการสั่งใช คัดลอกคําสั่ง จัดเตรียม จัดจาย และใหยา โดยคํานงึถึงความ

สะอาด การปองกันการปนเปอน ระบบไหลเวียนของงาน ความเพียงพอของพื้นท่ีและแสงสวาง การ

ปราศจากสิ่งรบกวนทางกายภาพ 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 
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• หัวหนาหนวยดูแลผูปวยดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

• คณะกรรมการ PTC จัดใหมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลอยางนอยปละครั้ง และสื่อสารขอมูลให

ผูเก่ียวของนําไปดําเนินการปรับปรุง 

• ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(7) มีการใหยาแกผูปวยอยางปลอดภัยและถูกตองโดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและอุปกรณการใหยาท่ีได

มาตรฐาน, โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของยา คุณภาพยา ขอหามในการใช และเวลา / ขนาดยา / วิธีการให

ยา ท่ีเหมาะสม  ผูสั่งใชยาไดรับการรายงานเมื่อมีเหตุการณไมพึงประสงคจากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา 

• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของ กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารยาหรือใหยาแกผูปวย 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• คุณสมบัติของบุคลากร 

o กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีสามารถบริหารยาประเภทตางๆ เชน การฉีดยาเขากลามเนื้อ การ

ฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา การฉีดยาเขาไขสันหลัง การใหยาเคมีบําบัด การใชสารทึบรังสี  

o มีการเพิ่มพูนและทดสอบความรูและทักษะของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

o มีระบบการกํากับหรือดูแลบุคลากรการท่ีปฏิบัติงานภายใตการควบคุมอยางใกลชิด 

• กําหนดแนวทางการใชบันทึกการบริหารยาผูปวย (Medication Administration Record - MAR) เพื่อ

เปนประกันความถูกตองในการบริหารยา 

o คัดลอกโดยตรงจากใบคําสั่งการรักษาของแพทยโดยผูท่ีตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกับแพทย และมีการ

ตรวจสอบความถูกตองของการลงบนัทึกโดยอีกบคุคลหนึง่ทันที 

o ขอมูลท่ีสําคัญบน MAR ประกอบดวย patient identification และขอมูลท่ัวไปท่ีมีความสําคัญตอ

การบริหารยา  เชน ขอมูลแพยา ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับคํานวณขนาดยา (น้ําหนักสําหรับ

โดยเฉพาะเด็ก, สวนสูงสําหรับผูปวยท่ีใชยาเคมีบําบัดบางรายการ) 

o ขอมูลรายการยาแตละรายการควรมีชื่อ ขนาดยาท่ีให วิธีบริหาร ความถี่ และขอควรระวังสําคัญ 

เชน อัตราเร็ว  ควรแยกบันทึกระหวางยาท่ีใหวันเดียวกับยาท่ีใหตอเนื่องและบันทึกวันท่ีใหยาอยาง

ชัดเจน 

o การใช MAR  

 ใชตรวจสอบยาท่ีรับจากหองยา 

 ใช MAR กํากับการบริหารยาโดยนําติดตัวไปท่ีขางเตียงผูปวย ลงเวลาจริงในการบริหาร

ยาและลายมือชื่อผูบริหารยา (อาจรวมกับ IT พัฒนาระบบท่ีสามารถบันทึกไดสะดวก เชน 

การใช barcode) 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  98 
 

 บันทึกเหตุการณไมพึงประสงคดานยาท่ีรายแรงทันทีในบริเวณ/ชองท่ีกําหนดใน MAR 

และทําสัญลักษณหรือขีดฆาท่ีรายการยาดังกลาว สงตอขอมูลใหเภสัชกร เพื่อประเมินและ

รวบรวมลงฐานขอมูล 

 สงตอ MAR เมื่อมีการยายผูปวย 

 ใชเปนเอกสารหลักชิ้นหนึ่งสําหรับ medication reconciliation 

o สรางแนวทางการกํากับ การยืนยันความถูกตองของการบันทึก เชน การสุมตรวจสอบวามีการลง

เวลาตามท่ีเปนจริงหรือไม หรือการสอบทานระหวางเวร  

• กอนการบริหารยาทุกครั้งตองยืนยันผูปวยและความถูกตองครอบคลุม ท้ังนี้ใหยึดบันทึกการบริหารยา

เปนหลักในการชวยทวนสอบ และควรใหผูปวยมีสวนรวมในการชวยยืนยันความถูกตอง  

o ถูกคน ยืนยันอยางนอย 2 ตัวบงชี้ 

o ถูกยา พิจารณาฉลากกับบันทึกการบริหารยา พิจารณารูปแบบ ลักษณะภายนอก ตะกอน การ

เปลี่ยนส ียังไมหมดอายุ 

o ถูกขนาด เปนไปตามขนาดท่ีแพทยระบุ หรือคํานวณจากน้ําหนัก ไมเกินขนาดท่ีสามารถใหได 

โดยเฉพาะยาท่ีตองระมัดระวังสูง  

o ถูกวิธีบริหาร ระวังยาท่ีมีเทคนิกพิเศษ หรือยาท่ีใหเขาไขสันหลัง ใหสรางระบบการยืนยันซ้ําอิสระ 

ใหมีระบบการประกันความเสี่ยงของอุปกรณการแพทยท่ีสามารถเชื่อมตอไดระหวางการใหทาง

หลอดเลือด กับความตองการบริหารโดยวิธีอ่ืน เชน กระบอกฉีดยาสําหรับยารับประทานสามารถ

สวมตอกับ catheter ท่ีบริหารเขาหลอดเลือด 

o ถูกเวลา ทีมดูแลผูปวยอาจกําหนดระยะเวลาท่ียอมรับไดในการบริหารยาท่ีไมเปนไปตาม actual 

time เพื่อใหพยาบาลสามารถวางระบบ และสามารถบันทึกเวลาในการบริหารจริง 

o ถูกเทคนิก โดยเฉพาะยาท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะกอใหเกิดเหตุการณขางเคียงเชน การทําลายเนื้อเยื่อ

หากเกิดการแทงทะลนุอกหลอดเลอืด 

• ขอควรพิจารณาอ่ืนๆ ในการบริหารยา 

o หากยังมีขอกังวลใดๆ จะตองยังไมบริหารยาจนกวาขอกังวลหรือขอสังเกตนั้นไดรับการแกไขหรือ

ทําความเขาใจ จนมั่นใจวาไมเกิดความคลาดเคลื่อน 

o กอนการบริหารยา ควรใหขอมูลกับผูปวยหรือญาติ ถึงความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณไม

พึงประสงคดานยาท่ีสําคัญ หรือสิ่งท่ีตองใหความสนใจเนื่องจากเปนยาใหม เปนตน 

o มีความพรอมดานอุปกรณการใหยา เชน infusion pump โดยเฉพาะสําหรับยาท่ีมีความเสี่ยงหรือมี

อันตรายสูงหากบริหารยาในอัตราท่ีไมเหมาะสม ใหมีระบบการตรวจสอบความเท่ียง อยาง

สม่ําเสมอ สุมประเมินระยะเวลาท่ียาควรหมดกับระยะเวลาท่ีใชในการบริหารจริง 

• หากเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา ใหระงับการบริหารยาท่ี

เก่ียวของหรือท่ีสงสัยวาจะเปนสาเหตุเปนเบื้องตน รีบรายงานแพทยผูเก่ียวของทันที และดําเนินการตาม

ระบบการรายงาน การจัดการอุบัติการณท่ีองคกรกําหนด 
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• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกับการสงมอบยาแกผูปวย การใช MAR  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(8) ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเก่ียวกับยาท่ีตนไดรับ และรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดูแล เพื่อเปาหมาย

ความถูกตอง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใชยา 

• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของ กําหนดนโยบายและแนวทางในการใหความรูแกผูปวยและ

ครอบครวั 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• ทีมดูแลผูปวยพัฒนาการใหคําแนะนําเพื่อใหเกิด drug adherence และปองกันภาวะไมพึงประสงคจาก

ยา 

o ขอบงชี้ท่ีตองใหคําแนะนําเปนพิเศษ ครอบคลุมถึง กลุมยาเด็ก ยาท่ีมีชวงการรักษาท่ีแคบ ยาท่ีมี

อาการอันไมพึงประสงคสําคัญ ยาท่ีมีเทคนิคการใชพิเศษ เชน ยาสูดพน 

o พิจารณาสถานท่ีและอุปกรณสําหรับใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม สําหรับผูปวยท่ีตองใชยาท่ีมีเทค

นิกการใชพิเศษ หรือผูปวยท่ีตองติดตามตอเนื่อง 

o มีฉลากชวยหรือแผนพับใหความรูท่ีเก่ียวของกับยาท่ีรับประทาน การปฏิบัติตน ขอควรระวัง 

o การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา ขอบงชี้เมื่อควรขอคําปรึกษาจากเภสัชกร 

o มีชองทางท่ีผู
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(9) ผูปวยไดรับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยาและบันทึกไวในเวชระเบียน เพื่อสรางความมั่นใจในความ

เหมาะสมของเภสัชบําบัดและลดโอกาสเกิดผลท่ีไมพึงประสงค 

• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของ กําหนดนโยบายและแนวทางการติดตามผลการบําบัดรักษาดวย

ยา และการบันทึกในเวชระเบียน 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• ทีมดูแลผูปวยวิเคราะหแนวทางการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา และการบงชี้ผลท่ีไมพึงประสงค

จากยาแตเนิ่นๆ ในยากลุมตางๆ ท่ีมีความสําคัญ เชน 

o ยาท่ีมี therapeutic ratio แคบ 

o ยาท่ีแพทยหวังผลการรักษาในระยะสั้น 

o ยาตานจุลชีพซึ่งเชื้ออาจจะไมไวตอยาหรือมีการติดเชื้อใหมเพิ่มขึ้น 

o ยาท่ีมีผลตอสมดุลของการทําหนาท่ีของอวัยวะตางๆ หรือมีผลตอความเปนความตายของผูปวย 

o ยาท่ีมีผลขางเคียงตอการทํางานของตับ ไต หัวใจ 

o การตอบสนองตอยาใหมท่ีผูปวยไดรับเปนครั้งแรก 

• ทีมดูแลผูปวยรวมกันกําหนดแนวทางตอบสนองเมื่อผลการติดตามการบําบัดรักษาไมเปนไปตามความ

คาดหวังหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือเกิดผลท่ีไมพึงประสงคขึ้น 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(10) มีการจัดการกับยาท่ีผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสอดคลองกับแผนการดูแล

ผูปวยท่ีเปนปจจุบัน 

• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการกับยาท่ีผูปวยและ

ครอบครัวนํามา 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• องคประกอบของการจัดการกับยาท่ีผูปวยและครอบครัวนํามา 

o การทําบัญชีรายการยาท่ีผูปวยใชและนําติดตัวมา 

o เภสัชกรพิจารณาสภาพยาวายังสามารถใชไดหรือไม 

o แพทยพิจารณาความจําเปนในการใชยาตอ และบันทึกในเวชระเบียน 

o การใหยาแกผูปวย ซึ่งอาจทําไดโดย 

 ใชยาเดิมของผูปวย โดยพยาบาลเปนผูจัดใหรวมกับยาอ่ืนๆ ท่ีผูปวยไดรับ 
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 ใชยาเดิมของผูปวย โดยนํามาท่ีหองยาและดําเนินการรวมกับยาอ่ืนๆ ตามระบบการจาย

ยาปกติ 

 เก็บยาของผูปวย โดยใหผูปวยรับรู และใชยาของโรงพยาบาลขนานเดียวกันแทนยา

ดังกลาว 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกับการจัดการกับยาท่ีผูปวยและครอบครัวนําติดตัว

มา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II – 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค 

SPA II-7A บริการหองปฏบิตักิารทางการแพทย (ยังไมเสร็จสมบูรณ) 

II – 7.1  ขอกําหนดทั่วไป (DIN.1) 

บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคท่ีถูกตองนาเช่ือถือ โดยมี

อันตรายตอผูปวยและเจาหนาท่ีนอยท่ีสุด. 

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ 

(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวและความคาดหวังของผูใช .  แผนจัดบริการ

ครอบคลุมขอบเขตของบริการ ทรัพยากรท่ีตองการ และระดับผลงานท่ีคาดหวัง
1
. 

• มีการกาํหนดเปาหมาย  และวางแผนการจัดบริการตามเปาหมาย ทิศทางนโยบายขององคกร   

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีการประสานกบัทีมนําทางคลนิกิในการวางแผนการจัดบริการ  

• มีการพฒันาขีดความสามารถของขอบเขตบริการ  โดยการใชฐานขอมูล ของบริบทองคกร  กลุม

ผูปวยท่ีสําคัญ   

• มีการวเิคราะหความตองการผูรบับริการ และจัดบริการตามความตองการของผูรบับริการ  

• มีการกําหนดระดับความคาดหวัง เชน กําหนด turn around time   accuracy  ในการตรวจท่ีสาํคญั  

• การเพิม่ขีดความสามารถในการวางแผนการจัดบริการในรอบ 1-2 ปท่ีผานมา เพื่อตอบสนองการ

บรรลุเปาหมาย และพันกิจขององคกร  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การประกนัคณุภาพ ดานความถกูตอง ระยะเวลา  

 

(2) มีทรัพยากรบุคคลท่ีเพยีงพอและมีความรูความสามารถในการทํางานท่ีตองการ .   

                                            
1 ระดับผลงานที่คาดหวัง เชน accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, turn 

around time 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 
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• มีการสงเสริมใหมกีารพฒันาศกัยภาพของเจาหนาท่ีผานกจิกรรมตางๆ เชน กจิกรรมทบทวน  การ

ประชุมวชิาการ การฝกอบรม เปนตน  

• มีกิจกรรมทบทวนผูท่ีชํานาญกวาในกรณีท่ีตองใชบุคลากรอื่นทํางานแทน  

• มีการวเิคราะหภาระงานกบัเจาหนาท่ี   มีแนวทางในการสรรหาเม่ือผลการวเิคราะหขาดแคลน 

• ผลการประเมินความรูความสามารถของเจาหนาท่ี  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการพฒันาศกัยภาพของเจาหนาท่ีชาํนาญนอยกวา หรือ ต่าํกวาเกณฑ 

 

(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นท่ีใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย มีการแยกเขต
2
และสถานท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม

3
 และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการ

ตรวจทดสอบ
4
.   

• มีการแบงพื้นท่ีในการตรวจแตละประเภท โดยคํานึงถึงเร่ืองการปนเปอน  การใชสอย  ความ

ปลอดภัยของผูรับและผูใหบริการ  

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• สถานท่ีจัดเก็บสิ่งสงตรวจ 

• สถานท่ีเกบ็สารเคมี  

• มีอางลางมือ  มีอุปกรณดับเพลิง  

• สถานท่ีเกบ็เอกสารแยกเปนสดัสวนชัดเจน   มีการกาํหนดแนวทางในการเกบ็เอกสารท่ีเปนความลบั 

เชน สถานท่ีเก็บ  การเขาถึงขอมูล เปนตน   

• มีระบบระบายอากาศ ท่ีไดมาตรฐาน โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีเสี่ยง 

• มีการวเิคราะห / วางแผน ปองกันสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการทดสอบ เชน ความปราศจากเช้ือฝุน

ละออง การรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา รังสี ความช้ืน ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีท่ีเปนพิษ กลิ่น 

ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน   

                                            
2 การแยกเขต ควรพิจารณาการแยกเขตระหวางหนวยยอยซ่ึงมีลักษณะกิจกรรมที่เขากันไมไดและการปองกันการปนเปอน

ขามหนวย 
3 สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ควรคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บส่ิงสงตรวจ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร 
4 สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทดสอบ ไดแก ความปราศจากเชื้อ ฝุนละออง การรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รังสี 

ความชื้น ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีที่เปนพิษ กล่ิน ระดับเสียงและการส่ันสะเทือน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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•  

 

 (4) บริการตรวจทดสอบมีเคร่ืองมือและอุปกรณ
5
พรอมสําหรับทําการตรวจทดสอบท่ีตองการ ในสภาพการ

ทํางานท่ีปลอดภัย
6
, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, มีการสอบเทียบ

7
 และการใชผลการสอบเทียบ

8
อยาง

เหมาะสม.  เคร่ืองมือผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานท่ีรบัผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด  (ถา

มี).  

• มีแนวทางในการจัดซ้ือเคร่ืองมือ   มีแนวทางในการคดัเลอืกบริษทัตวัแทนจําหนาย 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองมือและอุปกรณ  

• มีแผนการบํารุงรักษาและแผนสอบเทียบประจําป โดยองคกรภายนอกและบริษทัตวัแทนจําหนาย  

• มีแผนสาํรอง / จัดหาเคร่ืองมือ เม่ือเคร่ืองหลักเสีย 

• มีการติดตั้งสายดินและระบบสาํรองไฟในเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญและตูเย็นเก็บเลือด 

• กําหนดผูรับผิดชอบในการดูรักษาเคร่ืองมือ 

• มีคูมือ / ทะเบียนประวัติเคร่ืองมือท่ีสําคัญ 

• มีการติดปายแสดงผลการสอบเทียบ และกําหนดในการสอบเทียบคร้ังตอไปในท่ีท่ีเห็นชัด เพื่อเปน

การยํ้าเตอืน  

• มีแนวทางในการกาํจัดของเสยีจากการตรวจ ท่ีไดมาตรฐาน  

• อุบัติการณท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือไมพรอมใช / ไมไดมาตรฐาน และแนวทางปรับปรุงแกไข  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการตรวจสอบประสทิธภิาพของเคร่ืองมือ 

 

 (5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบท่ีรับตรวจตอ , 

รวมท้ังมีการประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดาน

เน้ือเย่ือวิทยาและดานเซลลวิทยา) 

                                            
5 อปุกรณ ครอบคลุมถึง วัสดุอางอิง นํ้ายา และระบบวิเคราะห 
6 สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถงึ มาตรการการปองกันอันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคม ีจุลชีพ อุปกรณปองกัน

ที่จําเปน รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตรายตาง  ๆ
7 การสอบเทียบ ควรกระทํากับ เคร่ืองมือ อุปกรณ นํ้ายา ระบบตรวจวิเคราะห  
8 การใชผลการสอบเทียบ เชน การใช correction factors ที่เปนปจจุบันเพื่อปรับคาที่ไดจากการตรวจวิเคราะห 
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• แนวทางการสงตรวจทดแทน เม่ือไมสามารถจัดบริการได  

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

•  มีการระบบในการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาสิ่งสงตรวจทดแทนไดคุณภาพตามท่ีตองการ  

• มีการประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดาน

เน้ือเย่ือวิทยาและดานเซลลวิทยา ) 

• มีแนวทางในการขอคาํปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ ในกรณมีีความไมสอดคลองของผลการตรวจ  

• ผลการประเมินความสามารถของหองปฏิบตักิาร / หนวยตรวจทดสอบท่ีรับตรวจตอ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการทบทวนความไมสอดคลองของผลการตรวจ 

 

 (6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซ้ือจัดหา บริการจากภายนอก เคร่ืองมือวิทยาศาสตร วัสดุ นํ้ายา ซ่ึง

มีผลตอคุณภาพของบริการหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง.  มีการประเมินผูผลิตหรือ

ผูขายนํ้ายา วัสดุ และบริการท่ีมีความสําคัญสูง.  มีระบบควบคุมคลังพรอมดวยบันทึกท่ีเหมาะสม.  

• แนวทางในการคดัเลอืกและตรวจสอบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร วัสดุ นํ้ายา 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีการประเมินผูผลิดผูขายนํ้ายา วัสดุ และการบริการท่ีมีความสําคัญ  

• มีการจัดเก็บนํ้ายาในตูเย็นท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ช่ัวโมง 

• มีระบบในการควบคุมคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

• มีการบันทึก 

•  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (7) มีการสื่อสารท่ีดีกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยางสมํ่าเสมอและดวยวิธีการ

อื่นๆ ไดแก การใหคําแนะนํา
9
 การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวชิาการ การตรวจเย่ียมทางคลนิกิ 

การเปลีย่นแปลงวธิกีารตรวจ
10

. 

• มีชองทางในการสื่อสารกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ แบบ two way communication  

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

                                            
9 ขอมูลที่ใหคําแนะนํา เชน ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่ ประเภทของตัวอยางส่ิงสงตรวจ 
10 มีการส่ือสารผลกระทบทางคลินิกที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนที่จะมีการเปล่ียนแปลง 
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• คูมือการจัดเก็บสิ่งสงตรวจโดยภายในจะระบุวิธีการจัดเก็บ ชนิดของสิ่งสงตรวจ ระยะเวลา

โดยประมาณการ สงใหกับหนวยงานหรือจุดตางๆท่ีมีการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ  

• มีการสื่อสารผลกระทบทางคลินิกท่ีจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนท่ีจะมี

การเปลีย่นแปลง 

• วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

•  

ข. การจัดบริการ 

(1) ในการตรวจทดสอบท่ีกระทํากับผูปวยโดยตรง มีการประเมินผูปวยกอนสงตรวจและกอนเขารับการตรวจ 

มีการเตรียมผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อปองกันผลท่ีไมพึงประสงค ลดอันตรายตอผูปวย และม่ันใจวาผล

การตรวจมีคณุภาพตามท่ีตองการ. มีการใหขอมูลผูปวยอยางเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีท่ีเปนการ

ตรวจท่ีมีความเสี่ยงสูง. 

• ผูปวยไดรับขอมูล เหตุผลในการสงตรวจท่ีเหมาะสม 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีการประเมินผูปวยอยางเหมาะสม เชน ประวัติประจําเดือนคร้ังสุดทายในผูปวยท่ีตรวจทางรังสี  

ประวตักิารแพอาหารทะเลในกรณฉีดีสารทึบแสง   

• มีแนวทางในการจัดการเม่ือเกิดภาวะไมพึงประสงค 

• มีกระบวนการในการทวนสอบเพิ่อการระบุตัวผูปวย ระบุสิ่งสงตรวจ   ตําแหนงหรือชนิดของการสง

ตรวจ อยางรัดกุม  

• ในกรณตีรวจ HIV มีการใหคําปรึกษาท้ังกอนและหลังตรวจ 

• มีการใหขอมูลผูปวยในการเตรียมตวักอนเขารับการตรวจ 

• มีการใหขอมูลถึงความเสี่ยง โอกาสเกิดภาวะแทรกซอน ทางเลือกแกผูปวย ในกรณีการตรวจท่ีมี

ความเสี่ยงสูง กอนใหผูปวยลงนามยินยอม  

•  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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 (2) มีการแปลผลการตรวจโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ ระบุสรุปสิ่งท่ีพบ
11

 หรือการวินิจฉัยท่ีชัดเจน.  มี

การสื่อสารผลการตรวจใหแกแพทยเจาของไขเปนลายลักษณอักษรในเวลาที่เหมาะสม.  

• มีการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบตักิารโดยนักเทคนิคการแพทย  

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีการแปลผลทางรังสีโดยรังสีแพทย  และมีการทวนสอบผลการอานฟลมของแพทยอื่นโดยรังสีแพทย  

( กรณีมีรังสีแพทย ) 

• มีแนวทางในการขอคาํปรึกษาในกรณทีีไ่มมีผูเช่ียวชาญในโรงพยาบาล   

•  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

II – 7.2 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับแตละบริการ (INV.2) 

ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย / พยาธิวิทยาคลินิก 

(1) หองปฏิบัติการเขารวมโปรแกรมทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ (proficiency testing - PT) 

ตามขอบเขตและความซับซอนของการตรวจวเิคราะหทีใ่หบริการ, หรือจัดใหมีระบบประเมิน performance 

อืน่ๆ เพือ่พจิารณาความนาเช่ือถอืของการตรวจวเิคราะห.  มีหลักฐานวามีการนําปญหาท้ังหมดท่ีพบจาก

การทดสอบความชํานาญหรือระบบประเมินอืน่มาแกไขโดยทันที.  

• มีการทํา EQC โดยองคกรภายนอกอยางสมํ่าเสมอ 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีการแจงผลการทดสอบแกเจาหนาท่ีทกุคน เพือ่วางแผนในการพฒันา ปรับปรุง  

• มีการทบทวนผลการทํา EQC นําผลท่ีต่ํากวาเกณฑมาปรับปรุงแกไข 

• ผลการตรวจ EQC   

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการวิเคราะหและปรับปรุงแกไข เม่ือผลการตรวจไมเปนไปตามเกณฑ  

 

(2) หองปฏิบติการมีโปรแกรม / ระบบบริหารคณุภาพซ่ึงครอบคลมุบริการหองปฏิบตักิารทุกดาน และ

ประสานกบัสวนอืน่ๆ ในองคกร.  โปรแกรม / ระบบบริหารคณุภาพครอบคลมุ การช้ีบงปญหา / โอกาส

                                            
11 สรุปสิ่งที่พบ ควรครอบคลุม คําอธิบายตอประเด็นทางคลินิกที่ระบุไวโดยผูสงตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่

ผานมา รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคหรือขอเสนอแนะสําหรับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อจําเปน 
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พฒันา, บันทึกความผดิพลาดและการรายงานอบุตักิารณ, การติดตามตัวช้ีวัด, การแกไข  / ปองกันปญหา, 

การตดิตามปจจัยกอนและหลงัการตรวจวเิคราะหทีม่ผีลตอการตรวจวเิคราะห, การควบคมุเอกสาร, เปา

หมายความปลอดภัยของผูปวย, และการประเมินประสทิธผิลของโปรแกรม  / ระบบบริหารคณุภาพ. 

• มีการวเิคราะหคนหา ความเสีย่งระดบัหนวยงาน   

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีการจัดทําบัญชีความเสี่ยงและแนวทางปองกันความเสี่ยงท่ีสําคัญ  

• ตัวช้ีวัด และการทบทวนตัวชี้วัด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ความเสี่ยง / อุบัติการณืท่ีเกิดข้ึนท่ีสําคัญในรอบ 1-2 ป รวมท้ังการปรับปรุงแกไข  

 

(3) หองปฏิบัติการดําเนินการควบคุมคุณภาพเพื่อติดตาม performance ของการตรวจวเิคราะห, รวมท้ังการ

จัดทํา tolerance limit, จํานวนและความถีข่อง control, การนําขอมูลการควบคมุคณุภาพและสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของมาสูปฏิบัติการแกไขปญหา, และวธิกีารเพือ่ยืนยันความนาเช่ือถอืของการผลการตรวจทดสอบ

เม่ือไมมีการ calibrate หรือไมมีวัสดุควบคุม. 

• มีการตรวจ IQC กอนทุกวัน และมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในกณีท่ีผล IQC ไมเปนไปตามเกณฑ 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

•  

•  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) การจัดการกับสิ่งสงตรวจ ไดแก การเก็บ, การสมัผสั (handle), การช้ีบง, การบรรจุ, การเขียนฉลาก, การ

รักษาความคงตวั, ใบสงตรวจ, การขนสง, และการเก็บรักษา เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ

หองปฏิบัติการ.  มีการประเมินคุณสมบัติของสิ่งสงตรวจเพื่อใชในการรับ / ปฏิเสธ / แปลผล.  สามารถ

ทวนสอบสิ่งสงตรวจและตัวอยางท่ีแบงใชได. 

• มีแนวทาง /คูมือสิ่งสงตรวจ  ครอบคลุมประเด็น การเก็บ การสัมผัส การช้ีบง , การบรรจุ, การเขียน

ฉลาก, การรักษาความคงตวั, ใบสงตรวจ, การขนสง 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• มีแนวทางในการรับ / ปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 
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• มีระเบียบปฏิบัติในการเก็บรักษาสิ่งท่ีตรวจตามความคงตัวของแตละสิ่งสงตรวจ  ท้ังวิธีเก็บรักษา 

และระยะเวลา เพือ่สามารถนําสิง่สงตรวจมาใชในการตรวจสอบความถกูตอง และการขอตรวจ

วิเคราะหเพิ่ม 

• มีการทวนสอบความถูกตองของสิ่งสงตรวจทุกคร้ัง 

• มีการทบทวนในการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  รวมท้ังมีการเก็บขอมูลและสะทอนขอมูลกลับไปยังหนวยงาน

ท่ีถูกปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  

• ผลลัพธการควบคุมคุณภาพสิ่งสงตรวจ  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(5) กระบวนการตรวจวเิคราะหสรางความม่ันใจวาผลการตรวจมีความถกูตอง เช่ือถอืได , ดวยการใชวิธีการ

ทดสอบมาตรฐานท่ีเหมาะสมและไดรบัการ validate วาใหผลลัพธตามท่ีตองการ.  มีการ verify วานํ้ายา 

วิธีการทดสอบ เคร่ืองมือ เคร่ืองวิเคราะห ผลิตภัณฑหรือบริการ เปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไว . 

• มีการทวนสอบผลการตรวจ CBC กบั automade  

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

•  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(6) มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะหท่ีถูกตองแกผูใชในเวลาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ 

ระดับความผิดปกติของผลการตรวจท่ีอาจเปนอันตรายตอผูปวย และการสืบคนสําเนาขอมูล.   

•  

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

•  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(7) มีการจัดการกับสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม  เพือ่ใหสามารถทําการตรวจวเิคราะห

เพิ่มเติมไดเม่ือจําเปน, และมีการกําจัดสิ่งสงตรวจท่ีเหลืออยางปลอดภัย. 

• แนวทางในการกาํจัดสิง่สงตรวจท่ีเหลอื ตามมาตรฐานของ IC  

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

•  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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(8) หองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม นํามาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยซ่ึงเปนท่ียอมรับมาใชประโยชน 

และขอรับการประเมินจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน กรมวทิยาศาสตรการแพทย   สมาคมเทคนิค

การแพทยแหงประเทศไทย หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย . 

 

• มีการประเมินมาตรฐานหองปฏิบตักิารทางการแพทยจากหนวยงานภายนอก 

กจิกรรมท่ีควรดาํเนินการ 

• ผลการประเมินจากองคกรภายนอก  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II-7C บริการรังสวีทิยาและ Medical Imaging 

II – 7.1  ขอกําหนดทั่วไป (DIN.1) 

บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคท่ีถูกตองนาเช่ือถือ โดยมี

อันตรายตอผูปวยและเจาหนาท่ีนอยท่ีสุด. 

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ 

(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวและความคาดหวังของผูใช.  แผนจัดบริการครอบคลุม

ขอบเขตของบริการ ทรัพยากรท่ีตองการ และระดับผลงานท่ีคาดหวัง12. 

• วิเคราะหความครอบคลุมการจัดบริการท่ีจําเปนของหนวยงาน  การเขาถึงบริการ  ระยะเวลาการบริการ 

การรายงานผล  การจัดการคิวตรวจใหสอดคลองกับการดูแลผูปวย  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีการประกันคุณภาพการตรวจโดยเทียบกับผลการประเมินจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 

• การดําเนินงานเพื่อจัดบริการท่ีจําเปน รวมถึงการจัดแนวทางการสงตอการตรวจอยางเหมาะสม สะดวก 

ถูกตอง และรวดเร็ว  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การประเมินผลการตรวจเมื่อเทียบกับผลการทดสอบคุณภาพ 

• ความถกูตองในการเก็บ ระบส่ิุงสงตรวจและการรายงานผลการวนิิจฉยั 

 

(2) มีทรัพยากรบุคคลท่ีเพียงพอและมีความรูความสามารถในการทํางานท่ีตองการ.   

• การพัฒนาความรูและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• การบริหารจัดการบุคลากรรับผิดชอบงานอยางเหมาะสม 

• ผูปฏิบัติงานไดรับวุฒิบัตร และการรับรองความรูความชาํนาญและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• เชื่อมโยงระหวางปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน, training need, การฝกอบรม, การประเมินผล, และการ

ปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรม 

 

                                            
12 ระดับผลงานที่คาดหวัง เชน accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, analytical sensitivity, 

turn around time 
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(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นท่ีใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มี

การแยกเขต 13และสถานท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม14 และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการตรวจทดสอบ15.   

• จัดพื้นท่ีบริการผูปวยเปนสัดสวน เหมาะสม   

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• การแบงพื้นท่ีการทํางาน  การจัดเก็บอุปกรณ เปนสัดสวน 

• แสดงใหเห็นวาการออกแบบและกําหนดเขตการทํางาน  ไดคํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน

และผูปวย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (4) บริการตรวจทดสอบมีเครื่องมือและอุปกรณ16พรอมสําหรับทําการตรวจทดสอบท่ีตองการ ในสภาพการทํางานท่ี

ปลอดภัย17, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, มีการสอบเทียบ18 และการใชผลการสอบเทียบ19อยางเหมาะสม.  

เครื่องมือผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด (ถามี).  

• กําหนดแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน มีการประกันคุณภาพเครื่องมือตามมาตรฐาน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีการตรวจทดสอบ สอบเทียบ และรับรองผลการตรวจโดยจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

• มีการเปรียบเทียบ กับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมาและมกีารแจงผลการตรวจวิเคราะห ท่ีอยูในชวงคา

วกิฤติ 

 

• มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเครื่องมือท่ีใชกับผูปวยไดผานการตรวจสอบ และมีความถูกตองแมนยํา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

                                            
13 การแยกเขต ควรพิจารณาการแยกเขตระหวางหนวยยอยซ่ึงมีลักษณะกิจกรรมที่เขากันไมไดและการปองกันการปนเปอน

ขามหนวย 
14 สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ควรคํานึงถึงสถานที่จัดเก็บส่ิงสงตรวจ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร 
15 สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการทดสอบ ไดแก ความปราศจากเชื้อ ฝุนละออง การรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รังสี 

ความชื้น ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีที่เปนพิษ กล่ิน ระดับเสียงและการส่ันสะเทือน 
16 อปุกรณ ครอบคลุมถึง วัสดุอางอิง นํ้ายา และระบบวิเคราะห   
17 สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ครอบคลุมถงึ มาตรการการปองกันอันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคม ีจุลชีพ อุปกรณปองกัน

ที่จําเปน รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตรายตาง  ๆ
18 การสอบเทียบ ควรกระทํากับ เคร่ืองมือ อุปกรณ นํ้ายา ระบบตรวจวิเคราะห  
19 การใชผลการสอบเทียบ เชน การใช correction factors ที่เปนปจจุบันเพื่อปรับคาที่ไดจากการตรวจวิเคราะห 
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• เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพ  และผลวิเคราะหการประเมินเครื่องมือ  

 

 (5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบท่ีรับตรวจตอ, 

รวมท้ังมีการประเมินผูใหคําปรึกษาหรอืขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดานเนื้อเยื่อ

วิทยาและดานเซลลวิทยา) 

• ประเมินผลความนาเชื่อถือวาเปนตามมาตรฐาน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (6) มีการคัดเลือกและตรวจสอบการจัดซื้อจัดหา บริการจากภายนอก เครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา ซึ่งมีผลตอ

คุณภาพของบริการหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง.  มีการประเมินผูผลิตหรือผูขายน้ํายา วัสดุ 

และบริการท่ีมีความสําคัญสูง.  มีระบบควบคุมคลังพรอมดวยบันทึกท่ีเหมาะสม. 

• การจัดทําหลักเกณฑและคุณลักษณะ ในการคัดเลือกวัสดุ และนํ้ายาใหตรงตามความตองการจัดทําเปนบัญชีรายชื่อ 

ผูผานการประเมิน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

 

• การประเมินผลการตรวจสอบเครื่องมือ น้ํายา และวัสดุตางๆ  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (7) มีการสื่อสารท่ีดีกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยางสม่ําเสมอและดวยวิธีการอ่ืนๆ 

ไดแก การใหคําแนะนํา20 การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมทางคลินิก การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจ21. 

• มกีารครอมสายงานกับหนวยงานตาง ๆ ทีใ่ชบริการ   

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีการจัดทําคูมือการสงตรวจ มีเง่ือนไขในการรับหรือปฏิเสธสิ่งสงตรวจ การเก็บรักษาตลอดกระบวนการ 

การรับสิ่งสงตรวจเปนไปโดยไมลาชา มีการ Identificationและระบุตัวผูปวยอยางถูกตองและถูกขาง   

 

• ความถูกตองของการใหบริการการตรวจทดสอบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

                                            
20 ขอมูลที่ใหคําแนะนํา เชน ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่ ประเภทของตัวอยางส่ิงสงตรวจ 
21 มีการส่ือสารผลกระทบทางคลินิกที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนที่จะมีการเปล่ียนแปลง 
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• การประกันเวลาในการรายงานผล  และมีการรายงานผลคาวิกฤติทันที 

• มีระบบปองกันขอมูลท่ีเปนความลับ  

ข. การจัดบริการ 

(1) ในการตรวจทดสอบท่ีกระทํากับผูปวยโดยตรง มีการประเมินผูปวยกอนสงตรวจและกอนเขารับการตรวจ มีการ

เตรียมผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อปองกันผลท่ีไมพึงประสงค ลดอันตรายตอผูปวย และมั่นใจวาผลการตรวจมี

คุณภาพตามท่ีตองการ. มีการใหขอมูลผูปวยอยางเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีท่ีเปนการตรวจท่ีมีความ

เสี่ยงสูง. 

• จัดทําคูมือการใชหองปฏิบัติการ การเก็บ การระบุตัว การใหขอมูลผูปวย การนําสงส่ิงสงตรวจ การรักษา และ

รายการตรวจวเิคราะห 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

 

• ผลประเมินการรายงานการตรวจวิเคราห 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

 (2) มีการแปลผลการตรวจโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ ระบุสรุปสิ่งท่ีพบ22 หรือการวินิจฉัยท่ีชัดเจน.  มีการ

สื่อสารผลการตรวจใหแกแพทยเจาของไขเปนลายลักษณอักษรในเวลาท่ีเหมาะสม. 

• ผลการตรวจวิเคราะห ทางหองปฏิบัติการ ทุกรายไดรับการตรวจสอบ และแปลผล โดยผูมีคุณวุฒกิอนรายงานผล  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

 

• ความนาเชื่อถือของผลการรายงานผลตรวจทดสอบ  และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

ค. บริการรังสวีทิยา และ Medical Imaging อื่นๆ 

(1) หนวยบริการทางรังสีวิทยาและ medical imaging อ่ืนๆ มีความพรอมของสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีจะให

หลักประกันในการปองกันอันตรายจากรังสีแกผูปวย ญาติ และเจาหนาท่ี, เปนไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ 

ขอบงัคับ, ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด. 

• สถานท่ี หองตรวจมีพื้นท่ีเพียงพอ ไดรับการออกแบบในการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเหมาะสม  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• การจัดบริเวณพื้นท่ีใหบริการปลอดภัยจากรังส ี มีการแยกเขตบริเวณรังสีชัดเจน 

                                            
22 สรุปสิ่งที่พบ ควรครอบคลุม คําอธิบายตอประเด็นทางคลินิกที่ระบุไวโดยผูสงตรวจ การเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่

ผานมา รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคหรือขอเสนอแนะสําหรับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อจําเปน 
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• มีเครื่องมือทางรังสีท่ีผานการตรวจสอบความถูกตอง ความปลอดภัยกอนการใชงาน 

• ประเมิน และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณชวยชีวิตตามความเหมาะสมและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการตรวจ

ทางรงัส ี

• กําหนดแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และมีการประกันคุณภาพเครื่องมือทางรังสี และเครื่องมือท่ีสําคัญ

ตามมาตรฐานทางรังสี  

• มีการตรวจ ทดสอบ และรับรองเครื่องมือทางรังสีโดยจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

• มีขอมูลรายงาน วิเคราะหความพรอมและความปลอดภัยทางรังส ี

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• มีความพรอมของเครื่องมืออ่ืนๆท่ีชวยในการทํางาน เชน เครื่องลางฟลม เครื่องฉีดสารทึบรังสี  เครื่องวัด

ความดัน เครื่องมือและยาท่ีใชในการชวยชีวิตอยางเหมาะสมตามการตรวจ 

• มีเครื่องมือ อุปกรณ  และยาท่ีจําเปน พรอมสําหรับการชวยเหลือผูปวยเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงคขณะทํา

การตรวจ 

• แสดงผลยืนยันความถูกตอง รวดเร็วในการตรวจวินิจฉัย การรักษา  และการรายงานผล 

 

 (2) มีการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเครงครัด. มีการตรวจวัดรังสีและการรายงานผล. การ

จัดพื้นท่ีหองตรวจและปายแสดงบริเวณรังสีท่ีชัดเจน.  มีการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรังสี และขยะทางรังสีอยาง

เหมาะสมและปลอดภัย. 

• วางระบบในการปองกันอันตรายจากรังสีชนิดตางๆ เพื่อใหปลอดภัยท้ังแกผูปวย ผูปฏิบัติงาน เชน การจัด

พื้นท่ีรอตรวจท่ีปลอดภัย เครื่องหมายแสดงบริเวณรังสี  สัญญาณไฟแดง การแยก จัดเก็บและกําจัดกาก

กัมมันตรังสี 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีคูมือ แนวทางในการตรวจ  การกําหนดปริมาณรังสีท่ีเหมาะสม 

• มีระบบการประเมิน การวางแผน และทวนสอบกอนการตรวจทางรังสีทุกครั้ง 

• มีอุปกรณในการปองกันอันตรายจากรังสีใหแกผูปวย ญาติ และผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ปลอดภัย 

• การวัดปริมาณรังสีของบุคลากร  สถานท่ี และการรั่วไหลของรังส ี

• ความตระหนักของบุคลากรในปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเรื่องความปลอดภัยจากรังส ี

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การดําเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงรุกท่ีอาจเกิดจากอันตรายของรังส ี

• แสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดเก็บ และการกําจัดอยางเหมาะสม รวมถึงการปนเปอนกับ

สิ่งแวดลอม 
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• ตรวจสอบปริมาณรังสีของบุคลากร หองตรวจ พื้นท่ีปนเปอนรังสีและพื้นท่ีเสี่ยงตอรังส ี

 

(3) มีขอบงชี้ทางคลินิกท่ีเพียงพอ ในการสงตรวจทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อ่ืนๆ.  มีการสื่อสารขอบงชี้

ดังกลาวใหหนวยบริการและแพทยท่ีจะทําการตรวจและอานผล.  ขอบงชี้และการสื่อสารดังกลาวอยูบนพื้นฐาน

แนวทางขององคกรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ. 

• มีขอมูลการขอตรวจทางรังสีเพียงพอในการตัดสินใจการตรวจ  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีระบบการคัดกรอง การรับใบขอตรวจทางรังสี การตรวจสอบ และปรึกษาขอบงชี้ในการเลือกการตรวจท่ี

เหมาะสมกับโรคและผูปวย 

• การประสานการบริการกับหนวยงาน หอผูปวย และการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยกลุมตาง  ๆ

• การประเมินความเหมาะสมในการสงตรวจทางรังสีท้ังขอบงชี้และเวลาในการใหบริการ  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการประเมิน วิเคราะหการใชการตรวจทางรังสีเทียบกับรายงานผลและความเหมาะสมในการรักษา 

• การจัดระบบการรายงานผลในเวลาท่ีเหมาะสม  การสื่อสารผลการตรวจท่ีผิดปกติ และการประสานงานและ

สื่อสารกับแพทยผูดูแลผูปวย 

 

 (4) การตรวจทางรังสีวิทยาเปนไปอยางถูกตอง, มีการเขียน label ท่ีถูกตองและเหมาะสม.  มีการจัดทํามาตรฐาน

เก่ียวกับการจัดตําแหนงและการต้ังคาในการถายภาพรังสี เพื่อใหไดภาพถายท่ีมีคุณภาพ และผูปวยไดรับรังสี

นอยท่ีสุด. 

• จัดทําคูมือ แนวทางการตรวจ การจัดทาผูปวย การกําหนดปริมาณรังสีท่ีใชกับผูปวยแตละรายอยาง

เหมาะสม และปลอดภัย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทุกภาพถายรังสีตองระบุชื่อผูปวย การ label ขอมูลท่ีสําคัญชัดเจน  

• มีคูมือ แนวทางการเตรียมตรวจ การใหคําแนะนํา กอน ระหวาง และหลังการตรวจ 

• มีระบบในการคนหา แกไขและปองกันความผิดพลาดในการบริการทางรังส ี

 

• บุคลากรมีคุณวุฒิ ไดรับการพัฒนาใหมีความรู และทักษะในการใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง ปลอดภัย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การคัดกรอง การเตรียมผูปวย วิธีการตรวจ และการเลือกใชยา หรือสารทึบรังสีท่ีมั่นใจวาเหมาะสม และ

ปลอดภัย 
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• การบริการท่ีผูปวยไดรับการตรวจทางรังสีท่ีถูกตอง เหมาะสมกับเวลา และปลอดภัยโดยมีขอบงชี้ในการ

ตรวจและกระบวนการท่ีชวยลดปริมาณรังสีใหแกผูปวย 

• การวางแผนการรักษาทางรังสี มีการวางระบบเพื่อใหมีความแมนยํา ถูกตอง 

 

 (5) การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อ่ืนๆ ทําโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ.  มี

ระบบการปรึกษารังสีแพทยและทบทวนความถูกตองของการอานผลการตรวจทางรังสีวิทยาตามความเหมาะสม. 

• มีระบบในการประเมิน ตรวจสอบความถูกตองการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการายงานผลทางรังสีโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• การายงานผลทางรังสีมีความนาเชื่อถือ และในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

• ผูทําการตรวจวินิจฉัย รักษาทางรังสีมีคุณวุฒิและประสบการณ  ไดรับการอบรมเทคนิคการตรวจใหม  ๆ

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การประเมินความถูกตองของการตรวจ การรายงานผล  

 

 (6) บริการรังสีวิทยามีแผนงาน / ระบบบริหารคุณภาพท่ีจะสรางความมั่นใจในคุณภาพของภาพรังสีท่ีเหมาะสม โดย

มีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาท่ีนอยท่ีสุด ประกอบดวย:  

• การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการตรวจทางรังสี / medical imaging อ่ืนๆ และแผนการบํารุงรักษา

เชิงปองกัน 

• การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม (กระบวนการทางรังสีเทคนิค23

• การตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข 

) 

• การปองกันและติดตามเฝาระวังความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจากการไดรับรังสี ความเสี่ยงในการใชยา 

• การทบทวนอุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

• การทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป 

                                            
23 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม เชน การตรวจสอบคณุภาพของ processor ประจําวัน, 

การตรวจสอบความสะอาดของหองมดืประจาํสัปดาห, การตรวจสอบ visual checklist ประจําเดือน, การตรวจสอบ phantom 

images ทกุสามเดือน, การตรวจสอบ viewboxes ทกุสามเดือน, การทาํ repeat analysis ทกุสามเดือน, การวเิคราะหการ

ตกคางของ fixer บนแผนฟลมทุกหกเดือน, การตรวจสอบ fog ในหองมดืทกุหกเดือน, การตรวจสอบ screen-film contact 

ประจําป, การตรวจสอบ screen cleanliness ประจําปหรือเมื่อจําเปน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• กิจกรรมพัฒนาคุณภาพท่ีชวยใหผูปวยไดรับบริการท่ีถูกตองรวดเร็ว 

• มีระบบในการประเมิน คัดกรอง เตรียมผูปวย การเลือกใชยา และสารทึบรังสีในการตรวจพิเศษทางรังส ี

• มีระบบประเมิน คัดกรองและเลือกใชการตรวจท่ีปลอดภัยใหแกผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตอการใชรังสี เชนเด็ก 

และหญิงมีครรภ 

• ทบทวนผลลัพธการบริหารคุณภาพ ความรวมมือกับทีมในการพัฒนาการดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• การประเมินแผนงานการใหบริการ รวมถึงการมีสวนรวมกับทีมดูแลผูปวย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหความกาวหนาในการพัฒนาตามแผน การบรรลุวัตถุประสงค 

• ความเหมาะสมของเวลาการใหบริการ การนัดตรวจพิเศษ  การรายงานผล  โดยเฉพาะรายเรงดวน ฉุกเฉิน 

• ขอมูลแสดงใหมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ความถูกตองของการตรวจและรักษาทางรังส ี

• การนําอุบัติการณและผลลัพธการดําเนินการมาปรับปรุง 

• การประเมินและทบทวนความปลอดภัยในการใหบริการตรวจตางๆทางรังส ี

• ความสําเร็จ สิ่งท่ีทําไดดี นวัตกรรม และความภาคภูมิใจในผลงานการบริการ 
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SPA II-8 การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ  
SPA II – 8 การเฝาระวังโรคและภยัสขุภาพ 

องคกรสรางความม่ันใจวามีการติดตามเฝาระวังเพือ่คนหาการเกิดโรคและภยัสขุภาพทีผ่ดิปกติ

อยางมีประสทิธภิาพ และดาํเนินการสอบสวนควบคมุโรคไมใหเกิดการแพรระบาดได . 

ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร 

(1) มีนโยบายเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบริการแกผูปวย บุคลากร และประชาชน. 

(2) มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน สอดคลองกับปญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นท่ี. 

(3) มีระบบในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุง

กระบวนการเฝาระวัง. 

(4) มีบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะ ทําหนาท่ีเฝาระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนท่ีเหมาะสม. 

(5) มีงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สําหรับการเฝาระวัง สอบสวน และ

ควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ. 

(6) มีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ในดานแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเฝา

ระวังโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ. 

• ผูนําระดับสูงกับทีมท่ีรับผิดชอบ รวมกันทําความเขาใจความมุงหมายของการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

วาเปนไปเพื่อการคนหาโรคและภัยสุขภาพท่ีเกิดขึ้นในชุมชนมากผิดปกติ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคมิให

เกิดการแพรระบาด 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําระดับสูงกําหนดทีมท่ีรับผิดชอบกิจกรรมการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งอาจประกอบดวย 

o การเฝาระวังโรคติดตอท่ีตองรายงานตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

o การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพท่ีมีลักษณะเฉียบพลันอ่ืนๆ  

o การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพท่ีมีลักษณะคอยเปนคอยไป เชน โรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม  

• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบจัดทํานโยบายเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ี

ใหบริการแกผูปวย บุคลากร และประชาชน. 

• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

o วิเคราะหปญหาโรคและภัยสุขภาพท่ีมีโอกาสเกิดในพื้นท่ี 
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o จัดลําดับความสําคัญของโรคและภัยสุขภาพ 

o จัดทําแผนการเฝาระวังท่ีสอดคลองกับโรคและภัยสุขภาพท่ีจัดลําดับความสําคัญไว รวมท้ังความ

พรอมในการตรวจพบโรคและภัยสุขภาพท่ีมิไดคาดการณไวกอน 

• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบจัดระบบกํากับดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผล โดยใหความสําคัญ

กับประเด็นตอไปนี ้

o ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญท่ีเฝาระวัง 

o ความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีเฝาระวัง 

o การใชประโยชนขอมูลเฝาระวังเพื่อเรงรัดหรือปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมปองกันโรค 

o ความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ 

o ความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคลากรทําหนาท่ีเฝาระวังและสอบสวนโรค 

o มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ หรือจํานวนเตียงของโรงพยาบาล 

o ไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี 

• ผูนําระดับสูงจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใหสามารถเฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรคอยาง

มีประสิทธิภาพ 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุก

ระดับ 

• โรคและภัยสุขภาพสําคัญท่ีอยูในแผนการเฝาระวัง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการประเมินระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

o ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญท่ีเฝาระวัง 

o ความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีเฝาระวัง 

o การใชประโยชนขอมูลเฝาระวังเพื่อเรงรัดหรือปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมปองกันโรค 

o ความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ 

o ความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม 
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ข. การเก็บและวิเคราะหขอมูลเฝาระวัง 

(1) มีการเฝาระวังโรคติดตอ โรคไมติดตอและปญหาสุขภาพอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นท่ี 

องคกร และตามท่ีกฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด.  

(2) ผูใหบริการท่ีเก่ียวของ เชน แพทย พยาบาล ผูปฏิบัติงานการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีสวนรวมในการเฝาระวัง

โรคและภัยสุขภาพ. 

(3) มีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 

และเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีมีอยูเดิมได. 

(4) มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ แปลความหมายขอมูลการเฝาระวังอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยใชวิธีการทาง

ระบาดวิทยา. 

(5

.

(6) . 

(7) .

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบวิเคราะหวาระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นท่ี 

และครอบคลุมโรคท่ีตองเฝาระวังตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือไม  และดําเนินการปรับปรุงใหมี

ความครอบคลุมตามความเหมาะสม 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• สงเสริมบทบาทของผูใหบริการในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูใหบริการ (แพทย พยาบาล หองปฏิบัติการ) วาไดมีสวนรวมใน

การเฝาระวังอยางไร เคยมีประสบการณอะไร และควรจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางไร 

o ใชกรณีศึกษาของโรงพยาบาลอ่ืนเพื่อเรียนรูความสําคัญของผูใหบริการในการเฝาระวัง และโอกาส

ท่ีจะพบโรคและภัยสุขภาพในรูปแบบตางๆ เชน ภัยสุขภาพจากปลาปกเปา หนอไมปบ หมูดิบ 

o สรางระบบใหคําปรึกษาสําหรับผูมีประสบการณนอย 

o จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรับรายงานและตัดสินใจ take action ท่ีชัดเจน 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบตามรอยดูการเก็บบันทึกและจัดเก็บขอมูลในประเด็นตอไปนี้ และปรับปรุงตามความ

เหมาะสม 

o มีระบบการบันทึกและจัดเก็บขอมูลชัดเจนหรือไม 

o ขอมูลมีความเปนปจจุบัน ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา หรอืไม 

o สามารถเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลท่ีผานมาไดหรือไม 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบประเมินการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตอไปนี ้

o มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ แปลความหมายขอมูลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพียงใด 
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o มีผูรูทางดานระบาดวิทยา และมีการใชวิธีการทางระบาดวิทยาในการวิเคราะหขอมูลหรือไม 

o สามารถคนหาการเพิ่มท่ีผิดปกติหรือการระบาดของโรคไดหรือไม พบอะไรบาง อะไรคือจุดเริ่มของ

การสงสัยวาจะมีการระบาด 

o สามารถบอกสถานการณและแนวโนมของโรคท่ีเฝาระวังไดหรือไม 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบรวมกันคาดการณแนวโนมการเกิดโรคท่ีสําคัญ และวางแผนปองกันควบคุม 

• การพบการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในรอบ 1-2 ปท่ีผานมา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการประเมินและตามรอยท่ีสะทอนประสิทธิภาพของการเฝาระวัง 

 

ค. การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสขุภาพ 

(1) (SRRT) 

.

(2) . 

(3) .

(4) มีชองทางและบุคลากรท่ีสามารถรับรายงานผูปวยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิกตลอด 

24 ชั่วโมง.

(5) มีการดําเนินการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคอยางทันทวงที. 

(6) เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ทีมผูรับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและใช

มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมอยางรอบดานและทันกาล. 

(7) มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณผิดปกติ การปวยเปนกลุมกอน หรือพบแนวโนมท่ีบงบอกวาอาจมีการ

ระบาด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคในวงกวางอยางทันทวงที. 

(8) มีการแจงเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางทันเวลา. 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบประเมินการทําหนาท่ีของ SRRT  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

o มีทีมรับผิดชอบชัดเจนหรือไม อยูในความรับผิดชอบของใคร 

o ระบบการประสานงานระหวาง SRRT กับโรงพยาบาลเปนอยางไร 

o จากการระบาดท่ีเกิดขึ้น SRRT สามารถตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพไดดี

เพียงใด สามารถควบคุมใหโรคสงบไดเร็วเพียงใด 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของรวมกันวิเคราะหเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุขท่ีอาจเกิดขึ้น  จัดทําแผนและเตรียมพรอมใน

การรองรับ 
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• ทีมงานท่ีรับผิดชอบกําหนดชองทางและบุคลากรท่ีจะรับรายงานผูปวยและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ต้ังแตผูรับรายงานเบื้องตนไปจนถึงผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งใหมีการปฏิบัติท่ีจําเปน 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบกําหนดขอบงชี้และแนวทางในการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เพื่อใหสามารถควบคุม

แหลงแพรเชื้อและปองกันการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที, ทบทวนความรวดเร็วและประสิทธิภาพใน

การสอบสวน/ควบคุมปองกัน 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบกําหนดแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาด 

o กําหนดขอบงชี้ท่ีตองมีการสอบสวนโรค  

 มีเหตุการณผิดปกติ  

 มีการปวยเปนกลุมกอน  

 พบแนวโนมท่ีบงบอกวาอาจมีการระบาด 

o ใหอํานาจผูรับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรค 

 การสั่งใชทรัพยากร 

 อํานาจการสืบคน 

 การใชมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมอยางทันกาลและรอบดาน 

o การแจงเตือนไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรท่ีเก่ียวของ 

• ทีมงานท่ีเก่ียวของประเมินประสิทธิภาพของการสอบสวนและควบคุมโรคท่ีเคยเกิดขึ้น 

• ประสบการณในการตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

ง. การเผยแพรขอมูลขาวสารและเตอืนภัย 

(1) มีการจัดทํารายงานสถานการณโรคและภัยสุขภาพท่ีใหขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ี

เฝาระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค. 

(2) มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ  

กฎอนามัยระหวางประเทศ  และกฎขอบงัคับอ่ืนๆ. 

(3) มีการเผยแพรสารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปจจุบันไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของและสื่อสาธารณะ 

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อการวางแผนปองกันและควบคุมโรค. 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานและเผยแพรสารสนเทศตามท่ีระบุไว  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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SPA II-9 การทํางานกับชุมชน 

SPA II - 9.1 การจัดบริการสรางเสริมสขุภาพสาํหรับชมุชน  (COM.1) 

ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชน จัดใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพท่ีสนองตอบตอความตองการของชุมชนท่ี

รับผิดชอบ. 

(1) ทีมผูใหบริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบ, ประเมินความตองการ และศักยภาพของชุมชน, และกําหนด

กลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน.    

• ผูบริหารรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบ รวมกันทําความเขาใจความหมายของชุมชน วาครอบคลุมถึงชุมชนทาง

ภูมิศาสตร และชุมชนทางสังคมท่ีมารวมตัวกันเพื่อเปาหมายเดียวกัน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูบริหารรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบ กําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบท่ีจะจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ 

• ทีมผูใหบริการรวมกันทําความเขาใจบริบทของชุมชนท่ีรับผิดชอบ โดย  

o ประเมินความตองการของชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับสุขภาพของ

ชุมชน  เชน ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ สถานะสุขภาพ ศักยภาพ และความเสี่ยงดานสุขภาพของ

ชุมชน 

o ทบทวน ทําความเขาใจกับสถานการณ และขีดความสามารถในปจจุบันของชุมชน ครอบคลุม

มุมมองดานการสงเสริม รักษา ปองกัน และฟนฟู  

o ประเมินศักยภาพของชุมชน เพื่อรับรูถึงความสามารถสูงสุดท่ีเปนไปไดของชุมชนนั้นๆ ถาหาก

ชุมชนนั้นไดรับการสนับสนุน ดานการบริการ ประสานความรวมมือ สงเสริม เพิ่มพลังอํานาจอยาง

เต็มท่ี   

o กําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน (ซึ่งอาจมีท้ังกลุมท่ีมีสุขภาพดี กลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือดอย

โอกาส กลุมท่ีมีปญหาสุขภาพ)  

• สรุปชุมชนท่ีรับผิดชอบ ความตองการ ศักยภาพ กลุมเปาหมายสําคัญ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

  

(2) ทีมผูใหบริการวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการและ

ปญหาของชุมชน.  

• ทีมผูใหบริการรวมกับชุมชนวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพ โดย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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o ใชขอมูลท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับชุมชน เพื่อระบุปญหาและความตองการดาน

สุขภาพ 

o พิจารณาบริการใหครอบคลุมกลุมสุขภาพดี กลุมเสี่ยง และกลุมท่ีมีปญหาสุขภาพ   

o พิจารณาบริการท่ีเปนไปได ไดแก 

 การดูแลสุขภาพ   

 การชวยเหลือสนับสนุน  

 การสงเสริมการเรียนรู  

 การพัฒนาทักษะสุขภาพ  

 การชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะ   

 การสรางเครือขาย 

o จัดทําแผนประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีตองการ และตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 

• สรุปแผนงานสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนจําแนกตามลักษณะบริการตางๆ และผลคาดวาจะสามารถ

ตอบสนองความตองการและปญหาของชมุชน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) ทีมผูใหบริการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอ่ืนๆ. 

• ทีมผูใหบริการดําเนินการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนตามแผนท่ีกําหนดไวในขอ (2) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการแสวงหาความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอ่ืนๆ ในการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ เชน 

องคการปกครองสวนทองถิ่น สถานีอนามัย รานขายยาในชุมชน การแพทยพื้นบาน เปนตน 

•  ทบทวนการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยพิจารณาถึงลักษณะการดําเนิน ความครอบคลุม 

ความเหมาะสมสอดคลองกับแผนงานท่ีวางไว และรูปแบบ ลักษณะ ระดับการมีสวนรวมขององคกรและผู

ใหบริการอ่ืนๆ ในประเด็นดังตอไปนี ้

o การดูแลสุขภาพ   

o การชวยเหลือสนับสนุน  

o การสงเสริมการเรียนรู  

o การพัฒนาทักษะสุขภาพ  

o การชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะ   

o การสรางเครือขาย 

• ความครอบคลุมของการดําเนินงาน, ความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอ่ืนๆ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน.   
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• ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน เปรียบเทียบกับแผนงานและ

ความตองการสขุภาพของชมุชน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการนําสิ่งท่ีไดจากการทบทวนประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญ สื่อสารแกชุมชนท่ีมีสวนรวม 

เพื่อรวมกันพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนอยางตอเนื่อง 

• สรุปผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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SPA II - 9.2 การเสริมพลงัชมุชน (COM.2) 

ทีมผูใหบริการทํางานรวมกบัชุมชนเพือ่สนับสนุนการพฒันาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสขุภาพ

และความเปนอยูท่ีดีของชุมชน. 

(1) องคกรสงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของชุมชน รวมท้ังการเปนคูพันธมิตร ท่ีเขมแข็งกับชุมชน. 

• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันกําหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรื่องการ

ทํางานรวมกับชุมชน  การสงเสริมการมีสวนรวม และการสนับสนุนการสรางเครือขายของชุมชน  ซึ่งควร

เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธของ รพ.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําทุกระดับ ทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินการของทีมผูใหบริการ ในการดําเนินการเสริม

พลังชุมชน อยางชัดเจนและสื่อสารท่ัวถึงท้ังองคกร 

• ทีมผูใหบริการ ทบทวนปรับปรุงบทบาทการทํางานใหลักษณะดําเนินการให ไปสูการใหบริการ ในลักษณะคู

พันธมิตร หุนสวนทางสุขภาพ ท่ีเขมแข็ง ดวยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ความรู ทักษะ และทรัพยากร ท่ี

จําเปนเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของ

ชุมชน และการเรียนรูรวมกัน 

• สรุปภาพรวมท่ีเปนรูปธรรมของการทํางานรวมกับชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การสรางเครือขายของ

ชุมชน การเปนคูพันธมิตรท่ีเขมแข็งกับชุมชน  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(2) องคกรมีสวนรวมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยการสรางความสัมพันธ รวมมือกับ

ผูเก่ียวของ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเนื่อง.  

• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันทําความเขาใจวานโยบายสาธารณะ อาจจะมา

จากการกําหนดมาตรการเชิงบังคับโดยสวนราชการ หรือมาจากมาตรการเชิงสังคมโดยชุมชนก็ได 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันพิจารณาขอมูลและสถานการณตางๆ เพื่อ

กําหนดหรือทบทวนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีองคกรควรมีบทบาทในการชี้แนะและสนับสนุน  

• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเก่ียวของ รวมกันวิเคราะห ชุมชน องคกร และบุคคลผูเก่ียวของ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแตละประเด็น รวมถึงรูปแบบการมีสวนรวม สารสนเทศท่ีจําเปน และ

ชองทางการสื่อสาร  

• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเก่ียวของ สรางความสัมพันธและความรวมมือกับผูเก่ียวของและ

สื่อสารแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของประเด็นนโยบาย

สาธารณะดังกลาว และนําไปสูการกําหนดมาตรการตางๆ โดยชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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• นโยบายสาธารณะท่ีองคกรขับเคลื่อน และผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(3) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ในชุมชนเพื่อดําเนินการแกปญหาท่ีชุมชนให

ความสําคัญ. 

• ทีมผูใหบริการวิเคราะหกลุมตางๆ ในชุมชนท่ีจะมีบทบาทในการแกปญหาของชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม

พระสงฆ กลุมผูติดเชื้อ HIV 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชนในการสงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ท่ีวิเคราะหได เพื่อแกปญหาของ

ชุมชน 

• กลุมตางๆ ในชุมชนท่ีองคกรเขาไปสงเสริมความสามารถ และผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกลุม

ดังกลาว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(4) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคล (รวมถึงความรู เจตคติ ความเชื่อ 

คานิยม) ซึ่งมีความสําคัญตอสุขภาพของแตละคน. 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนทบทวนขอมูล สถานการณ ของปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวของ

และทักษะสุขภาพสวนบุคคลของชุมชนท่ีรับผิดชอบ ในปจจุบัน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนในปจจุบัน  ในการสงเสริมพฤติกรรมและ

ทักษะสุขภาพสวนบุคคล ท่ีมีความสําคัญตอสุขภาพของแตละคน ในประเด็นดังตอไปนี ้

o พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี (การออกกําลัง การผอนคลาย อาหาร) 

o การลดพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพ 

o การปกปองสวนบุคคลใหพนจากความเสี่ยง 

o การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจําวัน 

• ทีมผูใหบริการ ประเมินผลการสนับสนุนสงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคลรวมกับชุมชน และ

ประเมินแนวโนมสุขภาพสวนบุคคลในภาพรวม ท่ีเกิดขึ้นหลังมีความรวมมือกัน 

• สรุปภาพรวมของความรวมมือท่ีเกิดขึ้นจริง  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและทักษะสุขภาพ

สวนบคุคล  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(5) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพด ี
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• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนขอมูล สถานการณ ของปญหาสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีมี

ผลตอสุขภาพ และผูมีหนาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบในองคกรอ่ืนๆ  ในปจจุบัน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบใน

องคกรอ่ืนๆ ในปจจุบัน  ในการสงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี ใน

ประเด็นดังตอไปนี ้

o การลดสิ่งปนเปอนทางกายภาพและสารเคม ี

o การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

o สิ่งแวดลอมเพื่อสันทนาการ การพักผอน สมดุลของชีวิตและกิจกรรมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบในองคกรอ่ืนๆ  ประเมินผลการสงเสริมใหมี

สิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพด ี

• สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี   

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 

(6) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการมี

สุขภาพด ี

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนขอมูล สถานการณ ของผูตองการความชวยเหลือทางสังคม  ผูมี

หนาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบในองคกรอ่ืนๆ และปญหาสิ่งแวดลอมทางสังคมในชุมชนท่ีมีผลตอสุขภาพ และผู

มีสวนเก่ียวของ  ในปจจุบัน  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบใน

องคกรอ่ืนๆ ในปจจุบัน  ในสงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอ

การมีสุขภาพดี ในประเด็นดังตอไปนี ้

o การชวยเหลือทางสังคมในกลุมเปาหมาย (เชน ผูท่ีดอยโอกาสทางสังคม) 

o การสรางเครือขายทางสังคม 

o ปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีสงเสริมความเปนอยูท่ีดีในท่ีทํางานและชุมชน 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบในองคกรอ่ืนๆ ประเมินผลการสงเสริมใหมี

บริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพด ี

• สรุปภาพรวมการสงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการมี

สุขภาพดี  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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