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คํานํา 
 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ป หรอืที่เรยีกวา
มาตรฐาน HA/HPH 2006 จัดทําเสร็จส้ินเมื่อป พ.ศ. 2539  มีเนื้อหาหลักในดานคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ดูแลผูปวยและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ และคุณภาพการบริหารจัดการองคกร
โดยรวม 

 เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถทําความเขาใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติได
เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึน้ 
เปนการขยายความกิจกรรมที่ควรดําเนินการสําหรับมาตรฐานแตละขอ โดยอธิบายใหเห็นรูปธรรมของการปฏิบัติ
อยางเปนขั้นตอน  และใหแนวทางการประเมินตนเองอยางกระชับซึ่งมุงใหตอบเนื้อหาที่ไดจากผลของการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน 

 จากการทดลองใชคูมือฉบับนี ้พบวาเปนแหลงขอมูลสําคัญที่โรงพยาบาลใชประโยชนในการพูดคุยทําความ
เขาใจ ใชเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติซึ่งมีการขยายขอบเขตไปเกินกวาที่อธิบายไว และยังใชเปนแนวทางพิจารณา
ในการใหคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานอีกดวย 

 สรพ.หวังวาความเขาใจและการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ จะสงผลใหผูปวยไดรับการดูแลที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีขอมูลเชิงปฏิบัติตางๆ เกิดขึ้นมากมาย และปอนกลับมาที่ สรพ.เพื่อใหคูมือฉบับนี้มี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
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แนวคิด 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 

 จาก SA (self assessment) สู SPA  มีอักขระที่เพิ่มขึ้นคือ “P”  “P” คือ practice คือการเนนความสําคัญ
ของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  มาตรฐานนั้นจึงจะเปนประโยชนตอองคกร 

 การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติสามารถทําไดงายๆ โดยใชวิธีการ “คุยกันเลน – เห็นของจริง – อิงการวิจัย” 

 มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปนี้มีกรอบขอกําหนดและคานิยมหลักท่ี
ประยุกตมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA/MBNQA)  เปนมาตรฐานที่เนนกระบวนการและผลลัพธ 
รวมทั้งเนนการนํามาตรฐานไปใชอยางเชื่อมโยงกันดวยมุมมองเชิงระบบ 

 ในสวน P – Practice ของ SPA สรพ.ไดจัดทําเปนแนวทางสําหรับโรงพยาบาลในการนํามาตรฐานไปสูการ
ปฏิบัติ  ระบุถึงแนวคิดสําคัญที่ทีมงานควรศึกษาใหเขาใจ ขั้นตอนในการดําเนินงาน ผูรบัผิดชอบ การประเมินผล
หรือเรียนรูที่ควรจะเกิดขึ้น  ลงทายดวยประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 การจะตอบแบบประเมินตนเองไดจึงตองนํามาตรฐานไปปฏิบัติแลวระยะหนึ่ง 

 เพื่อใหงายขึ้นในการปฏิบัติสําหรับโรงพยาบาล พรพ.ไดจัดทํา SPA โดยมีแนวคิดดังนี ้

• เนนการมีกิจกรรมหรือกระบวนการพื้นฐานและการใชประโยชนในขัน้ตน 

• เรียนรูจากการใชประโยชนกจิกรรมหรือกระบวนการเหลานั้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมหรือ
กระบวนการใหเปนระบบยิ่งขึ้น 

• กระบวนการท่ีเปนระบบ (systematic approach) คือกระบวนการท่ีกําหนดขั้นตอน ผูรบัผิดชอบ และรอบ
เวลาดําเนินการที่ชัดเจน  ทําใหสามารถทําซ้ําไดเหมือนเดิม มกีารวัดและประเมินผลอยางเหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้น (ควรแยกแยะใหชัดระหวางการปรับปรุงกระบวนการดานการ
จัดการภายในองคกร กับกระบวนการดานการใหบริการ) 

• ส่ิงที่ระบุวาเปนแนวทางในการดําเนินการในเอกสารชุดนี้เปนขอเสนอใหผูนําและทีมงานของ รพ.พิจารณา
เทานั้น ควรเลอืกดําเนินการเฉพาะเทาที่จะเปนประโยชนและเหมาะสมกับบริบทของ รพ.  แตอยางนอย
ควรนํามาสูขอมูลที่จะตอบในประเด็นสําคัญที่ระบุไวได 

• จุดเนนในการตอบแบบประเมนิตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่งบทเรียน
นั้นควรผานการวิเคราะหประเด็นสําคัญรวมกันในทีมงานทีเ่กี่ยวของ  นั่นคือการเนนในสวนของ context 
และ study หรอื learning ในวงลอ PDSA  โดยไมตองบรรยายวิธีการหรือหลักคิด เพือ่จะไดไมเปนภาระใน
การจัดทําเอกสาร 
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SPA II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
 

SPA II - 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (RSQ.1) 

มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับ. 

ก. การสนับสนุนจากผูนํา 
(1) ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย เปาประสงค ลําดับความสําคัญ และความคาดหวังในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําระดับสูงและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันกาํหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัย ซึ่งควรเปนสวนหนึง่ของแผนกลยทุธของ รพ.  

o นโยบาย (policy) เปนทิศทางท่ัวไปขององคกรเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งประกาศโดย
ผูบริหาร 

o เปาประสงค (goals)  คือขอความท่ีกลาวอยางกวางๆ ถึงผลลัพธ (ในท่ีนี้คือผลลัพธดานคุณภาพและ
ความปลอดภัย) 

o ลําดับความสําคัญ (priorities) หรอืเข็มมุง (Hoshin) คือจุดเนนท่ีองคกรตองการพัฒนาในแตละ
ชวงเวลา ซึ่งควรมาจากการวิเคราะหขอมูลและสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม 

o ความคาดหวัง (expectation) ควรมีท้ังเปา (targets) ของประเด็นท่ีเปนลําดับความสําคัญ และความ
คาดหวังตอพฤติกรรมของบุคลากรในดานคุณภาพและความปลอดภัย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปลําดับความสําคัญและความคาดหวังในชวงเวลาปจจุบัน 

 

(2) ผูนําระดับสูงสรางหลักประกันวาบริการท่ีจัดใหผูปวยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําระดับสูงและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันวิเคราะหความเส่ียงหรอืโอกาสท่ีจะเกิดความไมปลอดภัยหรือความ
ดอยคุณภาพในการดูแลผูปวยท่ีสําคัญ และกําหนดมาตรการท่ีเปนหลักประกันคุณภาพและความปลอดภย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

o การเรียนรูจากเหตุการณไมพึงประสงคเพื่อนํามาสูการปองกัน 

o การเตรียมบุคลากรใหมีความรูและทักษะเพียงพอ 
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o การดูแลผูปวยท่ีมีความเส่ียงสูง 
o การเฝาระวังผูปวยเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วทันทวงที 

o การดูแลผูปวยในสถานการณหรือหนวยงานท่ีมีบุคลากรไมเพียงพอ 

o หลักประกันวาผูปวยท่ีมีการเจบ็ปวยในลักษณะเดียวกัน จะไดรับการรักษาท่ีจําเปนเหมือนกัน ไมวาจะ
ไดรับการคุมครองดวยระบบประกันสุขภาพอะไร 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปมาตรการท่ีเปนหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัย 

 
(3) ผูนําทุกระดับใหการสนับสนุน และติดตามกํากับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในประเด็นขางลางน้ี และ
ดําเนินการใหเขมขนมากข้ึน 

o การใหการฝกอบรมและโอกาส  
o การใหแนวทางและความชวยเหลือ  
o การขจัดอุปสรรคในการพัฒนา  
o การสรางแรงจงูใจและใหรางวัล  
o การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน  
o การปรับระบบบริหารเพื่อเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ 

• ผูนําทบทวนบทบาทในการติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย และดําเนินการใหเขมขนมาก
ข้ึน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุป good practice ท่ีเปนทบาทของผูนําในการสนับสนุนการพัฒนา และผลท่ีเกิดข้ึน 

 
(4) ผูนําระดับสูงสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมของการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนื่อง และการเรยีนรู. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําเนนใหบุคลากรทําความเขาใจกับรูปธรรมของการปฏิบัติตาม core values ในเรื่อง customer focus, 

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

• ผูนําสรางส่ิงแวดลอม แรงจงูใจ และติดตามพฤติกรรมของบุคลากรท่ีสะทอนวัฒนธรรมท้ังสามประการ 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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• สรุปการสรางส่ิงแวดลอม แรงจูงใจเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการมุงเนนผูรับผลงาน การพัฒนาอยางตอเนือ่ง และ
การเรียนรู  รวมท้ังวิธีการติดตามพฤติกรรมของบุคลากร 
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ข. การเช่ือมโยงและประสานงาน  
(1) มีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเส่ียง” และ “คุณภาพ” ท่ีจะใชในการทํางานขององคกร. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนํามอบใหทีมงานท่ีเกี่ยวของทบทวนความหมายของคําวา “ความเส่ียง” และ “คุณภาพ” ท่ีเขาใจงาย และสื่อสาร
ใหบุคลากรทุกระดับเขาใจใหตรงกัน เชน 

o “คุณภาพ” คือ คุณลักษณะโดยรวมท่ีแสดงถึงความมีคุณคา สามารถตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูใช หรือเหมาะสมกับเปาหมายท่ีกําหนด  

 มิติคุณภาพ คือแงมุมตางๆ ของคุณภาพ ซึ่งอาจไดแก Accessibility, Acceptability, 
Appropriateness, Competency, Continuity, Coverage, Effectiveness, Efficiency, 
Equity, Humanized/Holistic, Responsive /  Respect, Safety, Timeliness สามารถ
นําไปใชในการวิเคราะหหาโอกาสพัฒนา การกําหนดตัวช้ีวัด การกําหนดประเด็นคุณภาพท่ี
สําคัญของหนวยงานหรอืกลุมผูปวย 

o  “ความเส่ียง” คือ โอกาสความนาจะเปนท่ีจะเกิดอุบัติการณ (The probability that an incident will 
occur) 

o อุบัติการณ (incident) คือ เหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดหรอืกอใหเกิดอันตรายตอบุคคล 
และ/หรือ คํารองเรยีน การสูญเสีย ความเสียหาย 

o เหตุการณท่ีไมพึงประสงค (adverse event)  คือ อุบัติการณท่ีกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย 
o อันตราย (harm) คือ การท่ีโครงสรางหรือการทํางานของรางกายผิดปกติไป และ/หรือผลเสียท่ีตามมา  

อันตรายครอบคลุมถึงโรค การบาดเจ็บ ความทุกขทรมาน ความพิการ และการเสียชีวิต และอาจจะเปน
อันตรายทางดานรางกาย สังคม หรือจิตใจ 

o sentinel event คือ เหตุการณไมพึงประสงคท่ีกอใหเกิดการเสียชีวิตหรอือนัตรายข้ันรุนแรงตอผูปวย 
ท่ีตองต่ืนตัว ใสใจ ใหความสําคัญสูง 

o ความผิดพลั้ง (error) คือ การกระทํา (ในส่ิงท่ีผิด) หรือไมกระทํา (ในส่ิงท่ีถูกหรือท่ีควรกระทํา) ซึ่ง
นํามาสูผลลัพธท่ีไมพึงประสงคหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลลัพธท่ีไมพึงประสงค (AHRQ) อาจจะเปนใน
ข้ันตอนของการวางแผนหรือการนําแผนไปปฏิบัติ การมิไดใหการดูแลตามแผนท่ีวางไวหรือประยุกต
แผนการดูแลท่ีไมถูกตอง (WHO) 

o near miss คือ การกระทําหรือละเวนการกระทําซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอันตรายตอผูปวย แตไมเกิด
อันตรายเน่ืองจากความบังเอิญ การปองกัน หรือการทําใหปญหาทุเลาลง (IOM)  

o วัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) คือคุณลักษณะขององคกรในดานความปลอดภยัดังน้ี (1) 

การรับรูถึงธรรมชาติในกิจกรรมขององคกรท่ีมีความเส่ียงสูง มีโอกาสเกิดความผิดพลั้ง  (2) 
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สิ่งแวดลอมท่ีไมมีการตําหนิกัน บุคลากรสามารถรายงานความผิดพลั้งหรือ near miss โดยไมตอง
หวาดกลัววาจะถูกลงโทษ  (3) มีความรวมมือกันอยางกวางขวางเพ่ือปองกันความลอแหลมตางๆ  (4) 

ความเต็มใจขององคกรท่ีจะสนับสนุนทรัพยากรเพื่อความปลอดภยั (AHRQ) 

• ผูนํามอบใหทีมงานท่ีเกี่ยวของประเมินความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความตองการในการกําหนด
ความหมายของคําสําคัญท่ีควรเขาใจใหตรงกัน  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปบทเรียนจากความเขาใจหรือไมเขาใจในความหมายของคําสําคัญท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพและความเส่ียง 

 

(2) โปรแกรมการบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธขององคกร. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันทบทวนวาแผนกลยุทธขององคกรมีสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง 
ความปลอดภัย และคุณภาพ แลวหรอืไม มีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานชัดเจนหรือไม 

• ผูนําและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันทบทวนความกาวหนาและการบรรลุตามเปาหมายของแผน และดําเนินการ
ตอบสนองตามเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปแผนกลยุทธและเปาหมายของแผนในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

• สรุปการประเมินความกาวหนา การบรรลุเปาหมาย และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 
 

(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเส่ียง การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผูปวย และการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ง ในทุกข้ันตอนของการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล. 

ดู II-2.1 ข. (1) 
 
(4) มีโครงสรางคุณภาพท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับองคกรเพื่อประสานและชวยเหลอืสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพ.  มีการกําหนดความรับผิดชอบ (accountability & responsibility) ในการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาผล
การดําเนินงาน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งอยาง

นอยควรประกอบดวย 
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o ทีมนําระดับสูงท่ีทําหนาท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ (ถาเปนไปได ควรเปนทีมเดียวกับ
คณะกรรมการบริหารระดับสูงขององคกร และควรรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผลการดําเนินการทุกวิธี 
ไมวาจะใชเครื่องมือหรอืมาตรฐานใด) 

o ทีมนําระดับกลาง ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาเฉพาะเรื่อง รวมท้ังระบบการดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ เชน Clinical Lead Team/Patient Care Team 

o หนวยงานและกลุมคนท่ีทําหนาท่ีวางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล สนับสนุน และจัดการ
ความรู ในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 

• ผูนําและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกับทบทวนหรือกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ (quality 

improvement) และพัฒนาผลการดําเนินงาน (performance improvement) ของโครงสรางและตัวบุคคล ท้ัง
โครงสรางบรหิารปกติ และโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ตองไมลืมท่ีจะระบุหนาท่ีของผูบริหาร
และบุคลากรทุกระดับตอการพัฒนา) 

• ผูนําและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกับทบทวนประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการตางๆ รวมท้ังการ
วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพท่ีใชอยู และวางแผนปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงสรางองคกรเพือ่การพัฒนาคุณภาพ 

• ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการตางๆ 

• การปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะหและประเมินขางตน 
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ค. การทํางานเปนทีม 
(1) มีการส่ือสารและการแกปญหาท่ีไดผล ท้ังภายในหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ, ระหวาง

ผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร, และระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพทบทวนและวิเคราะหโอกาสพัฒนาเกี่ยวกับการส่ือสารและการแกปญหา 
o ภายในหนวยงาน / วิชาชีพ 

o ระหวางหนวยงาน / วิชาชีพ 

o ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร 
o ระหวางผูใหบรกิารกับผูรับบริการ (อาจครอบคลุมแลวใน I-3.2) 

• ทีมงานท่ีเกี่ยวของนําโอกาสพัฒนาท่ีพบไปดําเนินการปรับปรุง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การปรับปรุงการส่ือสารและการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
(2) บุคลากรรวมมือกันใหบริการและดูแลผูปวยท่ีมีคุณภาพสูง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพตอความ

ปลอดภัยของผูปวย (ทีมในงานปกติประจํา). 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• หัวหนาหนวยงานแตละหนวย ประเมินความรวมมือในการทํางานเปนทีมในงานประจํา เปนระยะอยาง
สมํ่าเสมอ 

o กิจกรรมประจําวันท่ัวไป เชน การตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกัน การวางแผนดูแลผูปวยรวมกัน การใหขอมูล
แกผูปวย (โดยมีการแบงบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสม) การใชขอมูลของแตละวิชาชีพ การให
ขอเสนอแนะและระบุความตองการของตนแกเพื่อนรวมงาน 

o นําอุบัติการณท่ีเคยเกิดข้ึนมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงแนวทางการทํางานรวมกัน 

• หัวหนาหนวยงานออกแบบระบบงานหรือกิจกรรมการทํางานท่ีสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทํางานเปน
ทีม เชน การจัดใหมีการตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกันอยางสมํ่าเสมอ การกําหนดขอบงช้ีท่ีตองมีการประเมินและ
วางแผนดูแลผูปวยรวมกัน ฯลฯ 

• ศูนยคุณภาพจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการทํางานเปนทีมในงานปกติประจํา 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• วิธีการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการสงเสริมการทํางานเปนทีมในงานปกติประจํา 
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(3) องคกรสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพท่ีหลากหลาย ท้ังทีมท่ีรวมตัวกันเองและทีมท่ีไดรับมอบหมาย, ทีมภายใน
หนวยงานและทีมครอมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางดานคลินิกและดานอื่นๆ (ทีมพัฒนาคุณภาพ). 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ รวมกับหวัหนาหนวยงานและทีมนําระดับกลางรวมกันประเมินการกอตัว

และการทําหนาท่ีของทีมพัฒนาคุณภาพตางๆ  

o ทีมพัฒนาคุณภาพท่ีรวมตัวกันเอง (เชน กลุม QC/CQI) จากความตองการแกปญหาท่ีพบในงานของ
ตนเอง 

o ทีมพัฒนาคุณภาพท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพตามประเด็นสําคัญของหนวยงาน (จากการวิเคราะห 
service profile) 

o ทีมพัฒนาคุณภาพท่ีจัดต้ังข้ึนตามการเข็มมุงขององคกรหรอืการช้ีนําของทีมนําระดับตางๆ (ซึ่งมักจะมี
ลักษณะเปนทีมครอมสายงาน)  

• ประเด็นท่ีควรประเมินไดแก 
o ความสามารถในการจัดใหมีทีมพัฒนาคุณภาพใหมีสมดุลระหวางจํานวนเรือ่งท่ีตองมีการพัฒนาและ

กําลังคนท่ีมีอยู 
o การเลือกประเด็นท่ีสําคัญมาดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 

o ความต่ืนตัว ความตอเนื่อง ความต้ังใจ ในการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ รวมท้ังระบบและ
บรรยากาศท่ีสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

o ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเพียงใด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามา
ขยายผลอยางไร 

• ทีมท่ีเกี่ยวของรวมกับปรับปรุงการสงเสริมใหมีทีมพัฒนาคุณภาพ (เชน การวิเคราะหโอกาสพัฒนาและการทํา
วิจัยรวมกัน การจัดลําดับความสําคัญ การสรางแรงจูงใจ การสนับสนุนตางๆ การฝกอบรมใหทีมมีเครื่องมือและ
วิธีคิดในการทํางานใหมๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การประเมินคุณคาของผลงาน) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินและปรับปรุงการสงเสริมการทํางานของทีมพัฒนาคุณภาพ 

 
(4) องคกรจัดใหมีทีมครอมสายงานหรอืทีมสหสาขาวิชาชีพทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ใหการ

สนับสนุน ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมท่ีรับผิดชอบ
ระบบงานสําคัญขององคกร (ทีมกํากับดูแลภาพรวม). 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• ทีมนําระดับสูงกําหนดใหมีการประเมินทีมครอมสายงาน/ทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของการ
พัฒนาแตละเรื่อง (ทีมนําระดับกลาง) ในประเด็นตอไปนี้ 

o ความเหมาะสมของการมีทีมตางๆ ในภาพรวม (เทียบกับบริบทขององคกร) 
o ความเหมาะสมขององคประกอบของสมาชิกในทีมตางๆ (รวมถึงการท่ีสมาชิกแตละคนไมตอง

รับภาระมากเกินจําเปน) 
o ชองทางการส่ือสาร การประสานงาน การรายงาน และการติดตามกํากับ 

o ประสิทธภิาพในการทําหนาท่ีทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของการพัฒนา กําหนดทิศทาง ใหการสนับสนุน 
ติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในดานตางๆ 

• ทีมนําระดับสูงนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของทีมดังกลาว (เชน การปรับโครงสราง การปรับ
องคประกอบของทีม การกําหนดบทบาทหนาท่ีและวิธีทํางานใหชัดเจนข้ึน การปรับปรุงชองทางการส่ือสาร
และการรายงาน การฝกอบรมใหทีมมีเครื่องมือและวิธีคิดในการทํางานใหมๆ การกําหนดเปาหมายท่ีทาทาย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีม) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินและปรับปรุงการทํางานของทีมนําระดับกลางท่ีทําหนาท่ีดูแลภาพรวมของการพัฒนาแตละเรื่อง 
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ง. การประเมินตนเอง  
(1) มีการใชเทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมเพ่ือคนหาโอกาสพัฒนา ต้ังแตใชวิธีการเชิงคุณภาพ 

ไปถึง การประเมินท่ีเปนระบบโดยใชวิธีการเชิงปริมาณ หรือการวจิัย.  
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบตางๆ และนําไป
สงเสริมใหมีการใชอยางเหมาะสม 

o สงเสริมใหมีการประเมินผลดวยวิธีการเชิงคุณภาพซึ่งสามารถทําไดงายและรวดเรว็อยางกวางขวาง 
เชน การประเมินจุดแข็ง จุดออน ความสําเร็จ ความรูสึก ของการ การนํามาตรฐานไปปฏิบัติ หรือการ
พัฒนาคุณภาพดวยเครื่องมือตางๆ 

o สงเสริมใหมีการประเมินอยางเปนระบบ (systematic evaluation) สําหรับระบบงานท่ีสําคัญ (รวมท้ัง
ระบบการดูแลกลุมผูปวยตางๆ) เริ่มตนดวยการวิเคราะหประเด็นสําคัญและเปาหมายใหชัดเจน และ
ประเมินการบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใชวธิีการสุมตัวอยางเก็บขอมูลเทาท่ีจําเปน 

o สงเสริมใหมีการนํามาตรฐาน HA/HPH ไปทําวิจัยในลักษณะ mini-research เพื่อรับรูระดับการ
ปฏิบัติ ปญหา ความพยายามในการแกปญหา ความรูสึกของผูเกี่ยวของ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (ไม
จําเปนตองครบทุกหัวขอตามน้ี) 

o สงเสริมใหมีการทําวิจัยเต็มรูปแบบในเรื่องท่ียังไมมีคําตอบท่ีชัดเจนวาวิธีการปฏิบัติเชนไรเปนวิธีการ
ท่ีใหผลดีกวากัน เนนการทําวิจัยเพื่อนําคําตอบมาใชมากกวาการสรางผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ภาพรวมของการใชเทคนิคประเมินผลตางๆ และวิธีการสงเสริมใหมีการนําไปใชใหมากข้ึน 

 

(2) มีการประเมินผลโดยเปรยีบเทียบกับความตองการของผูปวย/ผูรับผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานอื่นๆ 
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร / หนวยงาน ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากลตามความเหมาะสม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพ รวมกับทีมงานท่ีเกี่ยวของกําหนดส่ิงท่ีจะใชเปรียบเทียบสําหรับการประเมิน

ตนเอง เชน 

o ความตองการและความคาดหวังของผูปวย/ผูรับผลงาน ท้ังในภาพรวม และเฉพาะกลุม 

o เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
o มาตรฐานโรงพยาบาล ขอกําหนดของวิชาชีพ กฎระเบียบของสวนราชการ 
o ตัวเทียบ (benchmark) ในระดับชาติหรือระดับสากลท่ีมีใหเทียบได 
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• ทีมงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาสิ่งท่ีจะใชเปรียบเทียบในหนาท่ีรับผิดชอบของตน และดําเนินการประเมินผล
เปรียบเทียบ 

ส่ิงที่จะใชเปรียบเทียบ วิธีการ/ทีมงานที่เกี่ยวของ 
ความตองการของผูปวยในภาพรวม ทีมงานผูปวยสัมพันธวิเคราะหความพึงพอใจใน

ดานตางๆ ที่ผูปวยใหความสําคัญ, วิเคราะหการ
ยอมรับไดของผูปวยในดานตางๆ เชน ระยะเวลา
รอคอยในจุดตางๆ   

ความตองการและความคาดหวังของผูปวยเฉพาะ
จุดบริการ 

หนวยงานหรือทีมนําทางคลินิกวิเคราะหการ
ตอบสนองความตองการของผูปวยในจุดท่ีเปน
ความตองการเฉพาะสําหรับบริการนั้น 

เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ทีมงานที่รับผิดชอบกลยุทธและระบบงานสําคัญ
ประเมินการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่
เกี่ยวของ (ควรจะไดทําตามมาตรฐาน I-2 และ I-4 
แลว) 

มาตรฐานโรงพยาบาล ทีมงานที่เกี่ยวของใชมาตรฐานเพื่อการตามรอย
หรือการทํา mini-research 

ขอกําหนดของวิชาชีพ/CPG ทีมงานที่เกี่ยวของใช gap analysis เพื่อวิเคราะห
ขอแตกตางระหวางขอกําหนดของวิชาชีพหรือ
ขอแนะนําบนพื้นฐานของ evidence กับส่ิงที่
ปฏิบัติจริง และวางแผนปรับปรุง 

กฎระเบียบของสวนราชการ ทีมงานที่เกี่ยวของใช gap analysis  
ตัวเทียบในระดับชาติหรือระดับสากล ทีมนําทางคลินิกเขารวมในโปรแกรมตัวชี้วัด

เปรียบเทียบ หรือแสวงหาตัวชี้วัดท่ีนิยมใชกัน
แพรหลายมาเปรียบเทียบกับผลงานของตน 

 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ภาพรวมของการเปรียบเทียบท่ีนํามาใชในการประเมินผล การเรียนรูและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
 

(3) มีการใชวิธีการประเมินตนเองท่ีหลากหลาย ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปรายกลุม การเขียนบันทึก
ความกาวหนาและแบบประเมินตนเอง การใชตัวตามรอยทางคลินิก การเยี่ยมสํารวจหรือตรวจสอบภายใน การ
นําเสนอเพ่ือรับฟงขอวิพากษ การทบทวนหลังกิจกรรม การติดตามตัวช้ีวัด. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพรวมกับทีมงานท่ีเกี่ยวของ ศึกษาและจัดใหมีกิจกรรมประเมินตนเองใน
รูปแบบตางๆ โดยเนนการสรางวัฒนธรรมการประเมินตนเองเพ่ือขับเดลื่อนการพัฒนาตอเนื่อง มากกวาการ
จัดทําเพียงรูปแบบ หรือจัดทําเพ่ือใหมีเอกสารไวแสดง 

o การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบรรยากาศท่ีสบายๆ เปนกันเอง เชน ใชเวทีสุนทรียสนทนา, การจัดกลุม
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยสงเสริมใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและสมํ่าเสมอ เนนการดึงความรูฝงลึก 
(tacit knowledge) หรือความรูเชิงปฏิบัติออกมาแลกเปลี่ยนกันและเก็บบันทึกเพื่อใชประโยชนตอ
อยางเหมาะสม 

o การใช service profile เพ่ือทําความเขาใจเปาหมายและกระบวนการทํางานของหนวยงาน, วางแผน 
กําหนดเปาหมายและติตดามการพัฒนา, บันทึกความกาวหนาในการพัฒนา, เรียนรูประเด็นสําคัญ
ภายในทีมงาน, แลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณระหวางหนวยงาน 

o การใชตัวตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการดูแลผูปวยท่ีมี
ความสําคัญ โดยเนนการเขาไปดูในสถานการณจริง รวบรวมส่ิงดีๆ ไวเผยแพรและหาโอกาสพัฒนา
ตอเนื่อง (ดู II-1.2) 

o การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย (self enquiry ของมาตรฐานตอนท่ี 
III) 

o การเยี่ยมเพื่อซักซอมความเขาใจ รับรูบทเรียนและปญหาการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ หรือการเยี่ยม
สํารวจภายในดวยบรรยากาศท่ีเปนมิตร ผอนคลาย 

o ฯลฯ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ภาพรวมของวธิีการประเมินตนเองท่ีนํามาใช การเรียนรูและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
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SPA II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ.2) 

มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสาน
สอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ. 

ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภัย 
(1) มีการประสานงานและประสานความรวมมือท่ีดีระหวางระบบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียงตางๆ, รวมท้ัง

การบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียง. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันวิเคราะหระบบงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารความเส่ียง เชน ระบบบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม, ระบบการปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล, ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ, ระบบบริการอาชีวอนามัย, ระบบยา, ระบบสารสนเทศ, ระบบ
พัฒนาบุคลากร, ระบบรายงานอุบัติการณ, ระบบการทบทวนเหตุการณสําคัญ, ระบบผูปวย/ลูกคาสัมพันธ, 
ระบบเวชระเบียน, ระบบการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ 

• ทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันพิจารณาวาจะประสานเช่ือมโยงระบบท่ีเกี่ยวของกันอยางไร 
o ขอมูลของระบบหน่ึงจะนําไปใชเปนประโยชนสําหรับระบบอื่นๆ ไดอยางไร เชน ขอมูลจากระบบ

รายงานอุบัติการณ จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการนิเทศงาน ฯลฯ 
ไดอยางไร 

o วิเคราะหวาระบบใดเปนผูรับผลงานของระบบท่ีเรารับผิดชอบ รับรูความตองการและดําเนินการ
ตอบสนองความตองการของระบบท่ีเปนผูรับผลงานของเราหรือทํางานตอจากเรา 

o การวางแผนดําเนินการของระบบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง มีอะไรบางท่ีสามารถทํารวมกัน
ได เชน การวิเคราะหความเส่ียง การตรวจเยี่ยมในสถานท่ีจริง การออกแบบระบบเพื่อปองกันความ
เส่ียง การจัดทําคูมือ การฝกอบรม การรายงาน การติดตามการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว 

o การบูรณาการระบบบริหารความเส่ียงสูการปฏิบัติในแตละหนวยงาน 

o การวิเคราะหความเส่ียงท่ียังไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง เพือ่กําหนดผูรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 

• ทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันพิจารณาวาจะบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียงอยางไร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นตอไปนี้ 

o ขอมูลความเส่ียงและอุบัติการณในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึ่งควรจะมีความชัดเจนในวิธีการ
ประมวลผลจากหนวยยอยมาสูภาพรวมเปนลําดับช้ัน ควรสามารถแสดงขอมูลแนวโนมตามลําดับเวลา 
(trend) และการจําแนกขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสามารถวิเคราะหจุดท่ีจะดําเนินการปรับปรุงได 

o การระบุหรือข้ึนทะเบียนความเสี่ยงท่ีตองดําเนินการแกไข และการติดตามความกาวหนา 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ภาพรวมของการประสานเช่ือมโยงระบบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง และการบูรณาการระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียง 
 

(2) มีการคนหาความเส่ียงทางดานคลินิกและความเสี่ยงท่ัวไป ในทุกหนวยงานและในทุกระดับ จัดลําดับความสําคัญ 
เพื่อกําหนดเปาหมายความปลอดภัยและมาตรการปองกัน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันทําความเขาใจเรื่องการคนหาความเส่ียงในประเด็นตอไปนี้ 

o เปาหมายของการคนหาความเส่ียงควรมุงเพ่ือนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกัน และการนําไป
ปฏิบัติ มิใชเพียงแคการจัดทําบัญชีรายการความเส่ียง 

o การแบงประเภทของความเส่ียง เปนเพียงเพื่อทําใหสามารถคนหาความเส่ียงไดครบถวนสมบูรณมาก
ข้ึนและชวยใหงายตอการสงขอมูลใหผูท่ีเกี่ยวของนําไปใช ไมควรกอใหเกิดความกังวลวาจะระบุ
ประเภทของความเส่ียงไดถูกตองหรอืไม 

o ความเส่ียงคือโอกาสความนาจะเปนท่ีจะเกิดอุบัติการณ  อุบัติการณท่ีเกิดข้ึนแลวเปนความเส่ียงสําหรับ
ผูปวยรายอื่นๆ ในอนาคต  การคนหาความเส่ียงอาจจะพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติการณ รวมกับสถิติ
อุบัติการณท่ีเคยเกิดข้ึน 

o วิธีการคนหาความเส่ียง อาจจะทําไดโดย 
 เรียนรูจากบทเรียนของผูอื่น เชน รายงานจากสื่อมวลชน การพูดคุยกับผูเช่ียวชาญ การเรียนรู
จากเครือขาย การส่ือสารอยางไมเปนทางการกับเพื่อนรวมวชิาชีพหรือชองทางอื่นๆ 

 ทบทวนความรูทางวิชาการ เชน การทบทวนวรรณกรรม (รวมท้ัง patient safety guide : 
SIMPLE) 

 ทบทวนบทเรียนของเราเอง  
• เหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนแลว เชน รายงานอุบัติการณ การทบทวนเวชระเบียน 

กิจกรรมทบทวนคุณภาพหรือการทบทวนทางคลินิก ตัวช้ีวัดตางๆ บันทึกตรวจการ 
• เหตุการณท่ียังไมเคยเกิดข้ึน เชน การวิเคราะหกระบวนการ, การตามรอยทางคลินิก, 

การวิเคราะห FMEA (โอกาสท่ีจะเกิดปญหาข้ึนในอนาคตในระบบงานท่ียังไมได
นําไปใชปฏิบัติ) 

 ตรวจสอบสถานการณจริงของเรา เชน การสํารวจในสถานท่ีจริง การตามรอยกระบวนการ
ทํางาน การตามรอยทางคลินิก  

o นําความเส่ียงท่ีวิเคราะหไดมาจัดทํา Risk Profile ซึ่งเปนการนําเสนอภาพรวมของความเส่ียง ซึ่งอาจมี
ไดหลายรูปแบบ  
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 บัญชีรายการความเสี่ยง เปนวธิีท่ีเรียบงายท่ีสุด 

 Risk matrix เปนการจําแนกแยกแยะความเส่ียงตามตามความถี่และความรุนแรงของความ
เส่ียง อาจจะเปน 2x2, 3x3, 3x4 table  

 การวิเคราะหลกัษณะ การกระจาย แนวโนมของความเส่ียงและอุบัติการณตางๆ และนําเสนอ
ดวยแผนภูมิ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซึ้งข้ึน 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนดแนวทางในการคนหาและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงเพือ่ให
หนวยงาน ทีมงาน และคณะกรรมการในระดับตางๆ ใชปฏิบัติ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวบรวมความเส่ียงท่ีสําคัญจากสวนยอยตางๆ มาประมวลผลเปนภาพรวม
ความเส่ียงของโรงพยาบาล และจัดลําดับความสําคัญ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ภาพรวมความเส่ียงของโรงพยาบาลท่ีจัดลําดับความสําคัญเพื่อการส่ือสารใน รพ. 

 

(3) มีการกําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม สื่อสารและสรางความตระหนักอยางท่ัวถึง เพือ่ใหเกิดการ
ปฏิบัติท่ีไดผล. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีเกี่ยวของในระดับตางๆ (ท้ังระดับหนวยงานและทีมนําระดับกลาง) ดําเนินการเพื่อปองกันความเส่ียง

สําคัญท่ีไดวิเคราะหไว 
o กําหนดกลยุทธและมาตรการปองกันอยางเหมาะสม โดยใชการวิเคราะห root cause และใชแนวคิด 

human factors engineering  มาออกแบบระบบงานใหเอื้อตอการทําในส่ิงท่ีถูกตอง  แนวคิด 
human factors engineering สามารถนํามาใชในการออกแบบตอไปนี้ 

 การเขียนฉลาก 

 การสงสัญญาณเตือน 

 การนําเสนอขอมูล 

 แบบบันทึก 

 กระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน 

 ซอฟทแวร 
 สถานท่ีทํางาน 

 การฝกอบรม 

 เครื่องชวยการจํา การคิด การตัดสินใจ (cognitive aids) 

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
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o สื่อสารและสรางความตระหนักในการปองกันความเส่ียงท่ีสําคัญ 

o ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปองกันความเส่ียงท่ีออกแบบไว 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวมกับทีมงานท่ีเกี่ยวของติดตามประเมินการออกแบบมาตรการปองกันของ

ทีมงานและระบบงานตางๆ วามีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการในเรื่องท่ีสําคัญไดรับการนําไปปฏิบัติเพียงใด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
• ตัวอยางมาตรการท่ีไดรับการออกแบบอยางรดักุมโดยใชแนวคิด human factor engineering  

 

(4) มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดท่ีเหมาะสม.  มีการวิเคราะหขอมูลและนําขอมูลไปใชเพื่อการ
ประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู และวางแผน.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงออกแบบรายงานอุบัติการณ (รวมท้ัง near miss) ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ 

รพ. เชน 

o ระบบท่ีรวมศูนยรายงานอุบัติการณทุกเรื่องมาท่ีศูนยกลาง โดยผานการรับรูของหวัหนาหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

o ระบบท่ีกระจายการรายงานอบัุติการณไวตามกลุมงานตางๆ มีการประมวลผลท่ีระดับกลุมงานและ
รายงานมาท่ีศูนยกลาง รวมท้ังการกําหนดลักษณะอุบัติการณสําคัญท่ีตองรายงานรายละเอยีดมาท่ี
ศูนยกลาง 

• การออกแบบรายงานอุบัติการณ ควรพิจารณาประเด็นตอไปน้ีดวย 
o ทําใหเกิดการรับรูและตอบสนองอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของอุบัติการณ (เชน อุบัติการณท่ัวไป 

อุบัติการณท่ีตองรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทันที อุบัติการณท่ีตองรายงานใหผูบริหารท่ีสูงกวา
หัวหนาหนวยงานทราบโดยทันที)   

o มีระบบท่ีทําใหสามารถติดตามการตอบสนองตออุบัติการณตางๆ ได เชน การข้ึนทะเบียนความเส่ียง 
(risk register) 

o มีระบบท่ีจะ feed back ใหผูปฏิบัติงานและทีมงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดทราบถึงผลการวิเคราะห
ขอมูลและการปรับปรุงตางๆ ท่ีเปนผลมาจากการรายงาน 

o โอกาสในการดักจับหรือตรวจพบอุบัติการณดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งจะนํามาสูการประมวลผล
ขอมูลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน หรือทําใหมีการรายงานอุบัติการณท่ีสมบูรณมากข้ึนในอนาคต เชน การใช 
safety brief คือการพูดคุยกันส้ันๆ ระหวางปฏิบัติงาน/สงเวร, การเขียนบัตรบันทึกเหตุการณท่ีทีม 
concern ใสในซองท่ีติดไวบนแผนภูมิกระบวนการดูแลผูปวย, กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เปนตน 
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• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวมกับทีมงานท่ีเกี่ยวของ (เชน ทีมนําทางคลินิก ทีมนําระดับกลางตางๆ) 
วิเคราะหขอมูลอุบัติการณท่ีไดรับรายงาน เชน ความถี่ แนวโนม การจําแนกอุบัติการณตามประเภท การกระจาย
ของอุบัติการณตามสถานท่ี/เวลา/บุคคล ระบบงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหไปใชในการ 

o ประเมินผล - ประสิทธิผลของมาตรการปองกันตางๆ 

o ปรับปรุง - นําอุบัติการณท่ียังคงเปนปญหาไปออกแบบระบบและกําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติม 

o เรียนรู - นําอุบัติการณและมาตรการปองกันมาสรางความตระหนักและสรางการเรียนรูในกลุม
เจาหนาท่ี 

o วางแผน – เพ่ือการดําเนินการในระดับกลยุทธของ รพ. เชน การปรับปรุงปจจัยระดับองคกร การ
ปรับปรุงท่ีตองมีการลงทุน การสรางแรงจูงใจ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ตัวอยางการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสงเสริมการรายงานอุบัติการณ 
• ผลการวิเคราะหขอมูลอุบัติการณและการนําไปใช 

 
(5) มีการวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริง (root cause) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบท่ีอยูเบ้ืองหลัง และนําไปสูการแกปญหาท่ี

เหมาะสม. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและทีมงานท่ีเกี่ยวของ ศึกษาแนวทางการวิเคราะห root cause ตางๆ และ
เรียนรูท่ีจะเลือกใชอยางเหมาะสมกับอุบัติการณตางๆ เชน 

o การวิเคราะหลําดับข้ันของการเกิดเหตุการณ และจุดเปลี่ยนในการกระทําหรือการตัดสินใจท่ีเปนไปได 
o การขอใหผูเกี่ยวของในเหตุการณพูดถึงความรูสึก ความตองการ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทํางานใน

ข้ันตอนท่ีเกี่ยวของ 
o การต้ังคําถามทําไมซํ้าหลายๆ ครั้ง ตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน 

o การวิเคราะหโดยใชกรอบ RCA เต็มรูปแบบ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันกําหนดขอบงช้ีท่ีตองทํา RCA เชน 

o อุบัติการณท่ีมีความรุนแรงสูง ควรทํา RCA เฉพาะสําหรับแตละครั้งท่ีเกิดเหตุการณ 
o อุบัติการณท่ีมีความรุนแรงไมมาก แตเกิดข้ึนบอยครั้ง ควรเลือกนํามาทํา RCA ในภาพรวม 

• คณะกรรมการความเส่ียงและทีมงานท่ีเกี่ยวของ ทบทวนการทํา RCA ท่ีผานมาเพ่ือเรียนรูวาจะทํา RCA ใหเกิด
ประโยชนเต็มท่ีไดอยางไร ไดมีการนําปจจัยเชิงระบบท่ีอยูเบ้ืองหลังมาพิจารณาเพียงใด เชน IEC (Information, 

Education, Communication), ศักยภาพของบุคลากร, ภาระงาน, การนิเทศงาน, สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน, 
อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี, การออกแบบระบบงานและการควบคุมกํากับ เปนตน 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ตัวอยางการทํา RCA ท่ีสะทอนใหเห็นวาทีมงานมีความเขาใจและสามารถใช RCA ไดอยางเหมาะสม 

 
(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ และนําไปสูการปรับปรุงให

ดียิ่งข้ึน. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ
เสี่ยงและความปลอดภัย อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

o วัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร 
o ความครอบคลุมในการคนหาความเส่ียงและความรัดกุมของมาตรการปองกัน 

o การปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเส่ียงท่ีสําคัญ 

o ความครอบคลุมของการรายงานอุบัติการณ (เทียบกับอุบัติการณท้ังหมดท่ีประมวลไดจากวิธีตางๆ) 
o ความสามารถในการปองกันและลดอุบัติการณ รวมท้ังความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและทีมงานท่ีเกี่ยวของนําผลท่ีไดจากการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียงและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 
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ข. คุณภาพการดูแลผูปวย  
(1) มีการทบทวนการใหบริการและการดูแลผูปวยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล 

และคนหาโอกาสพัฒนา. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมนําทางคลินิกและหนวยดูแลผูปวยตางๆ สงเสริมใหมีกิจกรรมทบทวนคุณภาพท่ีปฏิบัติผสมผสานในงาน
ประจําอยางเรียบงาย สมํ่าเสมอ ไมซ้ําซอน ไมติดรูปแบบ ไดแก 

o การทบทวนขณะดูแลผูปวยหรือการทบทวนขางเตียงผูปวย ซึ่งมีท้ังการทบทวนโดยผูประกอบวิชาชีพ
แตละคนเอง และการทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในผูปวยท่ีมีความซับซอน ซึ่งควรทําใหบอย
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

o การทบทวนเวชระเบียน / การตรวจสอบทางคลินิก / การทบทวนโดยเพ่ือนรวมวิชาชีพ ซึ่งอาจจะใช 
trigger tool เปนเครื่องมือในการคัดกรองเวชระเบียน 

o การทบทวนอุบัติการณ / ภาวะแทรกซอน / การเสียชีวิต โดยควรทําเร็วท่ีสุด  

o การทบทวนการใชทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทรัพยากรท่ีเปนผลจากการตัดสินใจทางคลินิก 
เชน การ investigate, การใชยา, การทําหัตถการ โดยเลอืกโอกาสท่ีจะลดการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปน
ไดมากท่ีสุด 

o การทบทวนความเหมาะสมในการใชยา (DUR) เปนสวนหนึ่งของการทบทวนการใชทรัพยากร  
o การทบทวนคํารองเรียนของผูปวย / ผูรับผลงาน สวนใหญควรเปนการดําเนินงานในระดับ รพ. แตอาจ

มีการพิจารณาคํารองเรียนในระดับหนวยงานดวย 
o การประเมินความรูความสามารถและทักษะ อาจเปนการทบทวนดวยตนเอง หรือทบทวนโดยผูชํานาญ

กวา 
o การทบทวนการสงตอผูปวย เพื่อพิจาณาศักยภาพ และความเหมาะสมในการดูแล  ควรทบทวนทุกครั้ง

ท่ีมีการสงตอ 

o การทบทวนการใชเลือด เพ่ือพจิาณาความเหมาะสมในการใชเลือดและสวนประกอบของเลือด 

o การทบทวนการติดเช้ือในโรงพยาบาล ควรมีท้ังการทบทวนในระดับภาพรวมของ รพ.โดย
คณะกรรมการ IC และทบทวนในระดับหนวยานโดยทีมงานของหนวยงาน 

o การทบทวนตัวช้ีวัด แตละหนวยงาน/ทีมงานควรทบทวนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน/ทีมงาน 

• ทีมงานเช่ือมโยงการทบทวนไปสูการปรับปรุงระบบงานท้ังดวยวิธีการงายๆ และการพัฒนาในรูปแบบโครงการ
ท่ีครอบคลุมแงมุมตางๆ โดยใชเครื่องมือคุณภาพท่ีหลากหลาย 
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• ผูจัดการคุณภาพหรือศูนยคุณภาพประเมินความถี่และความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวนโดยโดยหนวยงาน
และทีมนําทางคลินิกตางๆ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินความถี่และความครอบคลุมของการทํากิจกรรมทบทวนโดยหนวยงานและทีมนําทางคลินิก

ตางๆ 

• ตัวอยางบทเรียนจากการทบทวนท่ีสะทอนใหเห็นความสามารถในการใชการทบทวนทางคลินิกเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงระบบงานท่ีสําคัญ 

 

(2) ทีมดูแลผูปวยกําหนดกลุมประชากรทางคลินิก เปนเปาหมายท่ีจะพัฒนา กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
ดูแลและพัฒนาคุณภาพ. 

(3) ทีมดูแลผูปวยกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมนําทางคลินิก (clinical lead team) หรือทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม (patient care team) ทําความเขาใจกับ
คําวากลุมประชากรทางคลินิก (clinical population) วาหมายถึงกลุมผูปวยดวยภาวะใดภาวะหน่ึงหรือไดรบัการ
รักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ผูปวยโรคเบาหวาน, ทารกแรกเกิด, ผูปวยวัณโรค, ผูติดเช้ือ HIV, ผูรับการผาตัด
สมอง 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดกลุมประชากรทางคลินิกสําคัญท่ีเปนเปาหมายในการพัฒนา ซึ่งอาจจะมี
แนวทางพิจารณาดังน้ี 

o ใชเกณฑความเส่ียงสูง มีคาใชจายสูง มีปริมาณมาก มีความหลากหลายในวิธีการรักษา มผีลลัพธท่ียัง
ไมนาพอใจ อยางใดอยางหน่ึงหรือรวมกัน 

o ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในกลุมผูปวยตางๆ ท่ีไดทํามาแลว ดวยเครื่องมือคุณภาพบางอยาง 
เชน CPG, clinical indicator และเห็นวาสามารถขยายผลใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

o กลุมผูปวยท่ีทีมเห็นวามีความสําคัญหรือนาสนใจดวยเหตุผลอืน่ๆ 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม วิเคราะหประเด็นสําคัญของการดูแลผูปวยกลุมท่ีเลือกมา และกําหนดเปาหมายการ
ดูแลท่ีสอดคลองกับประเด็นสําคัญดังกลาว โดยพยายามพิจารณาใหครอบคลุมทุกองคประกอบและทุกข้ันตอน
ของการดูแล (คือข้ันตอนแรกของการตามรอยทางคลินิกนั่นเอง) 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม กําหนดตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมในการติดตามกํากับผลการดูแลผูปวยตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ตารางแสดงกลุมประชากรทางคลินิก เปาหมายการดูแล ตัวช้ีวัด ของแตละทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุม 
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(4) ทีมดูแลผูปวยใชกิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลายรวมกันในการปรับปรุงการดูแลผูปวย เชน ความรวมมือของทีมสห

สาขาวิชาชีพ วิถีองครวม การใชขอมูลวิชาการ การวิเคราะห root cause นวัตกรรม การเปรยีบเทียบกับผูท่ีทําไดดี
ท่ีสุด.  การปรับปรุงการดูแลผูปวยควรครอบคลุมมิติดานการปองกัน สรางเสริม รักษา ฟนฟู ตามความเหมาะสม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการวิเคราะหสถานการณการดูแลกลุมผูปวยท่ีเลือกข้ึนมาดวยการตามรอยทาง

คลินิก 

o ตามรอยกระบวนการดูแลผูปวยเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนหรือความเส่ียงในข้ันตอนตางๆ ของการ
ดูแลผูปวย 

o ตามรอยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําแนวคิดและวิธีการท่ียังไมไดใช มาใชใหเกิดประโยชนและ
มีความสมดุลระหวางแนวคิดตางๆ 

 สมดุลระหวางการดูแลแบบองครวม (holistic) กับการใชความรูทางวิชาการ (evidence-

based) และเทคโนโยล ี

 สมดุลระหวางการเรียนรูจากความบกพรองของตนเอง (RCA) กับการเรียนรูแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีของคนอื่น (benchmarking) 

 สมดุลระหวางการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน (CPG / protocol / CareMap) กับการ
สรางนวตกรรม (innovation) 

 สมดุลระหวางการพัฒนา competency ของแตละคน แตละวิชาชีพ กับการทํางานรวมใน
ลักษณะทีมสหสขา (multidisciplinary team) 

o ตามรอยระบบงานท่ีเกี่ยวของกับการดูแลผูปวย เพื่อนําระบบดังกลาวมาสนับสนุนการดูแลผูปวย 
o ตามรอยผลลัพธของการดูแลผูปวย และต้ังเปาหมายท่ีทาทายข้ึนอยางตอเนื่อง 

• ทีมดูแลผูปวยเฉพาะกลุมดําเนินการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยตามขอมูลท่ีวิเคราะหได 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• สรุปผลลัพธของการตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) โรคสําคัญของแตละทีมดูแลผูปวยไวในภาคผนวก
ของแบบประเมินตนเอง โรคละไมเกิน 3 หนา 
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SPA II-2.1 การกํากับดูแลวิชาชีพดานการพยาบาล 
SPA II - 2.1 การพยาบาล (PFG.1/NUR) 

มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบตอการจัดบรกิารพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพ่ือบรรลุพันธกิจของ
องคกร 

ก. การบริหารการพยาบาล 
(1) ผูนําทีมการพยาบาลทุกระดับเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณเพียงพอ ท้ังในดาน

ปฏิบัติการพยาบาล และดานบริหารการพยาบาล.  
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําทีมการพยาบาลระดับสูงประเมินความรู ความสามารถ และประสบการณของผูนําทีมการพยาบาลทุกระดับ 
และดําเนินการพัฒนาในสวนขาด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณของผูนําทีมการพยาบาลในรอบ 1-2 ปท่ีผานมา 

 

 (2) ระบบบริหารการพยาบาลสรางความม่ันใจวาจะมีบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีความรูความสามารถและปริมาณ
เพียงพอสําหรบับริการท่ีองคกรจัดใหม.ี 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความม่ันใจในดานความรูความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลโดย 

o กําหนดขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  
o ตรวจสอบและประเมินผลคุณสมบัติ สมรรถนะของบุคลากรพยาบาลใหเหมาะสมกับลักษณะงาน   
o สงเสริมการศึกษาตอเนื่องของบุคลากรทางการพยาบาลและการแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับบริการท่ีมีความซับซอน มีความเส่ียงสูง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอเนือ่ง 
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความม่ันใจในดานความเพียงพอของบุคลากรทางการพยาบาลโดย 

o กําหนดอัตรากาํลังท่ีเหมาะสมสําหรับบริการท่ี โรงพยาบาลจัดใหมี 
o จัดใหมีบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานเพียงพอกับความตองการการพยาบาลของผูปวย 
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o วิเคราะหสวนขาดของอัตรากําลังในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีความเส่ียงตอผูปวยสูง 
เชน ER, LR, ICU วางมาตรการเพ่ือสรางความม่ันใจวาผูปวยในหนวยงานดังกลาวจะไดรบัการดูแล
อยางปลอดภัย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การจัดอัตรากําลังในภาพรวม ตามตารางใน hospital profile ขอ 2.3 (4) 

• การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลในหนวยงานและบริการท่ีมี
ความซับซอน มีความเส่ียงสูง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอเนื่อง 

• มาตรการท่ีจะสรางความม่ันใจวาผูปวยไดรับการดูแลอยางปลอดภยัในหนวยงานท่ีมีอัตรากําลังไมเพียงพอ 
 
 (3) ระบบบริหารการพยาบาลมีโครงสรางและกลไกท่ีทําหนาท่ีสําคัญตอไปนี้อยางไดผล 

     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 

     -การนิเทศ กํากับดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 
  -การสงเสริมการใชกระบวนการพยาบาล 

     -การสงเสรมิการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีอยูระหวางการฝกอบรม  
     -การจัดการความรูและการวิจยัเพื่อสงเสริมการพัฒนาวชิาชีพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลประยุกตใชแนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรือ 3P ในการพัฒนา

โครงสรางและกลไกเพื่อสงเสริมการใหบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพของโรงพยาบาล 
หนาที่ เปาหมาย กระบวนการ การประเมินผล 

กํากับดูและมาตรฐาน
และจริยธรรม 

   

นิเทศ กํากับดูแล    
สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพและความ
ปลอดภัย 

   

สงเสริมการใช
กระบวนการพยาบาล 

   

สงเสริมการตัดสินใจ
ทางคลินิกและการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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ควบคุมดูแลผูที่อยู
ระหวางการฝกอบรม 

   

การจัดการความรูและ
การวิจัย 

   

 

• ผูนําทีมการพยาบาลทําความเขาใจแนวคิดเรื่องการนิเทศทางคลินิก (clinical supervision) ซึ่งเปนกระบวนการ
หลักท่ีจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ และนําไปประยุกตใช เชน  

o เปาหมายของการนิเทศทางคลินิก: สรางความม่ันใจในคุณภาพการดูแล, สรางส่ิงแวดลอมการทํางานท่ี
ดี, พัฒนาทักษะพยาบาล 

o Model ของการนิเทศ 

o พัฒนาการหรือลําดับข้ันในความสามารถของผูนิเทศ 

o บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ: การบริหาร, การประเมินผล, การดูแลผูปวย 
o ทักษะพื้นฐาน:  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปเนื้อหาของ 3P ตามตารางในตัวอยาง และผลการประเมิน 

• รูปแบบการปฏิบัติท่ีดีของการนิเทศทางคลินิก 
 
(4) ระบบบริหารการพยาบาลประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรท่ีเกี่ยวกบัการใชยา การควบคุมการติด

เช้ือ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําทีมการพยาบาลสงตัวแทนพยาบาลเขารวมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแก คณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบําบัดหรือคณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชยา, คณะกรรมการปองกนัและควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล, คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ
และความปลอดภัยตางๆ 

• ผูนําทีมการพยาบาลสรางชองทางการส่ือสารเพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลและความคิดเห็นท่ีตัวแทนพยาบาลนําเสนอ
ตอท่ีประชุม เปนขอมูลท่ีสมบูรณและครอบคลุมท่ีสุดท่ีวิชาชีพมีอยู และเปนความคิดเห็นท่ีเปนตัวแทนของ
วิชาชีพพยาบาลอยางแทจริง  รวมท้ังสรางความม่ันใจวามีการส่ือสารผลสรปุจากท่ีประชุมใหแกบุคลากร
ทางการพยาบาลอยางท่ัวถงึ 

• ผูนําทีมการพยาบาลสรางความม่ันใจวาบุคลากรทางการพยาบาลอื่นๆ ท่ีมิไดเปนตัวแทนในคณะกรรมการ
ดังกลาว มีสวนรวมอยางแข็งขันเพื่อการบรรลเุปาหมายขององคกรในระบบดังกลาว ภายใตกรอบความ
รับผิดชอบของวิชาชีพ 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• บทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกรในเรือ่งการใชยา การ

ควบคุมการติดเช้ือ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย 
 

 (5) การบริหารความเส่ียง การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของปฏิบัติการพยาบาลสอดคลองและ
สนับสนุนเปาหมาย / วัตถุประสงคขององคกร และมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเกี่ยวของทบทวนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรในสวนท่ีเกี่ยวกับ

ความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเกี่ยวของทบทวนกระบวนการและผลลัพธของระบบการบริหารความเส่ียง 
การบริหารความปลอดภัย และการบริหารคุณภาพของวิชาชีพพยาบาล วามีจุดแข็งจุดออนอยางไร ในการท่ีจะ
สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และนําไปดําเนินการปรับปรุง 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาวากระบวนการและฐานขอมูลท่ีสามารถใชรวมกันในการ
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยภายในวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาในภาพรวมของโรงพยาบาลมีอะไรบาง 
และวางระบบเพื่อไมตองทํางานซํ้าซอน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการทบทวนและปรับปรุงเพ่ือใหระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพของวิชาชีพพยาบาล

สอดคลองและสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
 
 (6) มีการประเมินการบรรลุเปาหมายของปฏิบัติการพยาบาลในองคประกอบดานความปลอดภยัของผูปวย การบรรเทา

จากความทุกขทรมาน การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ ความสามารถในการดูแลตนเอง การเสริมพลัง 
ความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงปฏิบัติการพยาบาล. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินการบรรลุเปาหมายของ

ปฏิบัติการพยาบาล ครอบคลุมองคประกอบตอไปนี้ 
o ความปลอดภัย 
o การบรรเทาจากความทุกขทรมาน 

o การไดรับขอมูลและการเรียนรูของผูรับบริการ 
o ความสามารถในการดูแลตนเอง 
o การเสริมพลัง 
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o ความพึงพอใจ 
o ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเกี่ยวของ ออกแบบระบบเพื่อบูรณาการตัวช้ีวัดดังกลาวและกระบวนการเก็บ
ขอมูล เขากับตัวช้ีวัดและระบบงานของโรงพยาบาล 

• ผูนําทีมการพยาบาลและทีมงานท่ีเกี่ยวของ ติดตามตัวช้ีวัดดังกลาว นํามาใชกําหนดประเด็นในการพัฒนา และ
ต้ังเปาหมายใหมีความทาทายเพิ่มข้ึนเปนลําดับ  อาจจะมีการเทียบเคียงกับองคกรอื่นตามความเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• รายงานตัวช้ีวัดใน Hospital Profile 2008 

• การปรับปรุงท่ีเปนผลจากการติดตามตัวช้ีวัดทางการพยาบาล 
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ข. ปฏิบัติการพยาบาล 
(1) พยาบาลใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง เบ็ดเสร็จ

ผสมผสาน และเปนองครวม โดยมีการประสานความรวมมือกับวิชาชีพอื่น. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการใชกระบวนการพยาบาล ในประเด็นดังน้ี 

o ความครอบคลุมท้ังกระบวนการพยาบาล การดูแลองครวม สอดคลองสภาวะสุขภาพผูปวย การ
ผสมผสานกับการดูแลตอเนื่องและการเสริมพลัง  ฯลฯ 

o การประสานความรวมมือและการเช่ือมโยงในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชนกับวิชาชีพอื่น แนว
ทางการประสานท่ีลดการซํ้าซอน ปญหา อุปสรรค 

o ความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการใชกระบวนการพยาบาลของพยาบาล   
o คุณภาพการใหบริการจากการใชกระบวนการพยาบาล   

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใชกระบวนการพยาบาล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 
(2) พยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ     

• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini–research เรื่องพยาบาลใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิ
ผูปวยและจริยธรรมวิชาชีพ ในประเด็นดังน้ี 

o ความตระหนักของพยาบาลในการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมวชิาชีพ  ใน
เรื่องใดบาง ประเด็นใดท่ีสามารถปฏิบัติไดดี และประเด็นใดท่ีไมสมารถปฏิบัติได และเปนปญหาหรือ
อุปสรรค  

o ความรู  ความเขาใจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ. 

o ความรูความเขาใจการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย 
• ผูนําทีมการพยาบาลสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอือ้ตอการใหการพยาบาลดวยความเคารพในสิทธิผูปวย  
• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใหการพยาบาล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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(3) พยาบาลใหการพยาบาลบนพ้ืนฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลท่ีทันสมัย 
มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลท่ีทันสมัย 

เชน 

o การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค 
o การสรางแนวทางการดูแลผูปวยท่ีอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร (evidence-based 

CNPG ซึ่งเช่ือมโยงกับ CPG ของแพทย) 
o การทํา gap analysis (สวนท่ีแตกตางระหวางขอมูลจากหลกัฐานทางวิทยาศาสตรกับส่ิงท่ีปฏิบัติจริง) 

กับโรคท่ีนาสนใจทุกโอกาส  
o สงเสริมใหมีนําแนวคิด Human Factors Engineering มาใชสงเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร เชน การใชแบบบันทึกประกอบ flow chart, การมีขอความเตือน 

o สงเสริมใหมีการตามรอยทางคลินิก (clinical tracing) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CNPG ท่ีกําหนด
ไว รวมกับประเด็นคุณภาพอื่นๆ 

o สงเสริมใหมีการทํา R to R หรือ mini–research เรื่องการใหบริการพยาบาลบนพ้ืนฐานของการใช
หลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ เชน ชองวางระหวางความรูกับการนําไปใช, ผลลัพธ
ของการใหการพยาบาล 

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ
มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปสภาวะท่ีมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการใหการพยาบาล, ประเด็นสําคัญท่ีนํามา

ปฏิบัติ และอัตราการปฏิบัติในประเด็นเหลาน้ัน (ถามีการติดตาม) 
• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน  

 
(4) พยาบาลใหการดูแลท่ีสอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวติ และบริบททางสังคม ของผูรับบริการอยางตอเนื่อง, โดยมี

การวางแผนการดูแลตอเนื่องต้ังแตแรกรับจนหลังจําหนายรวมกับทีมสุขภาพ และผูรับบริการ / ครอบครัว, เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูรับบริการในการดูแลตนเอง ควบคุมปจจัยเสี่ยง และสามารถใชแหลงทรัพยากรในการดูแลตนเองอยาง
เหมาะสม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการใหบริการพยาบาล ในประเด็นดังน้ี 
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o บริการพยาบาลท่ีจัดใหมีความสอดคลองกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคมของผูรับบริการ
เพียงใด 

o แผนการพยาบาลครอบคลุมปญหาของผูปวยเพียงใด  แผนการดูแลในโรงพยาบาลเช่ือมโยงกับแผนการ
จําหนายอยางไร   

o ผูรับบริการไดรบัการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง ควบคุมปจจัยเสี่ยง และใชแหลงทรัพยากรได
เหมาะสมเพียงใด 

o ความรวมมือระหวางทีมผูใหบริการกับผูปวย/ครอบครัว ในการวางแผนการดูแลตอเนื่อง รวมท้ัง
แนวทางการประสานท่ีลดการซํ้าซอน     

o ความรู ความเขาใจ ทักษะ ในการใชวางแผนการจําหนายของพยาบาล  และคุณภาพของการวางแผน
จําหนาย 

• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการพยาบาล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการศึกษาและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน  

 

(5) บันทึกทางการพยาบาลแสดงถึงการพยาบาลผูรับบริการแบบองครวม ตอเนื่อง และเปนประโยชนในการส่ือสาร การ
ดูแลตอเน่ือง การประเมินคุณภาพการพยาบาล และการวิจัย. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําทีมการพยาบาลออกแบบระบบการบันทึกทางการพยาบาลท่ีเอื้อตอการรับรูและตอบสนองตอปญหาของ

ผูปวยอยางเปนองครวมและตอเนื่อง 
• ผูนําทีมการพยาบาลสงเสริมใหมีการทํา mini – research เรื่องการบันทึกทางการพยาบาล ในประเด็นดังน้ี 

o ประโยชนตอการส่ือสารภายในวิชาชีพและกับวิชาชีพอื่น รวมท้ังขอเสนอแนะ/ความตองการจาก
วิชาชีพตางๆ 

o ประโยชนตอการดูแลตอเนื่อง ความงายในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูปวย 
o ประโยชนตอการประเมินคุณภาพการพยาบาล 

o ประโยชนตอการวิจัย 
• ผูนําทีมการพยาบาลนําผลการทํา mini-research ไปใชเพื่อปรับปรุงบันทึกทางการพยาบาล 

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

มีการจัดต้ังองคกรแพทย รับผิดชอบตอการสงเสริมและกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบ
วิชาชีพแพทย เพ่ือบรรลุพันธกิจขององคกร. 

 
(1) มีการจัดต้ังองคกรแพทยในระดับโรงพยาบาลเพ่ือสรางความม่ันใจวาจะใหบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพสูงและ

ดวยความรับผดิชอบแหงวิชาชีพ.  
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ศึกษาบทบาทหนาท่ีขององคกรแพทยวามีเปาหมายเพ่ือแสดงจุดยืนท่ีเปนเอกภาพของสมาชิกเพื่อธํารงไวซึง่
มาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพแพทย เปน มิไดมีเปาหมายเพ่ือทําหนาท่ีพิทักษผลประโยชน เพื่อตอรอง
หรือคานอํานาจกับฝายบริหาร รวมท้ังทําความเขาใจวาองคกรแพทยท่ีประสบความสําเร็จมิไดอยูท่ีโครงสราง
หรือรูปแบบ แตอยูท่ีการทําหนาท่ี  ดังน้ันเวทีขององคกรแพทยใน โรงพยาบาลท่ีมีแพทยอยู 2-3 คน อาจจะเปน
การพูดคุยกันอยางไมเปนทางการระหวางรับประทานอาหารกลางวันก็ได 

• ทบทวนกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของแพทยอยูแลว ใชเปนจุดเริ่มในการทํางานขององคกรแพทย   
• คัดเลือกประเด็นท่ีมีความหมายและทาทายตอความนาเช่ือถือและไววางใจตอวิชาชีพแพทย เชิญชวนสมาชิก

มารวมขบคิดเพ่ือพัฒนา 
• เมื่อสมาชิกเห็นประโยชนของการมีจุดยืนรวมกัน จึงเริ่มกอต้ังองคกรแพทยท่ีเปนทางการ  กําหนดเปาหมาย 

บทบาทหนาท่ี โครงสราง (พึงระวังวาโครงสรางขององคกรแพทยมิใชการเลือกตัวแทนมาทํางานแทนแพทย  
แตเปนการเลือกตัวแทนมาเพ่ือขับเคลื่อนจุดยืนของสมาชิกแพทยท้ังหมด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ลักษณะการกอต้ัง ลักษณะการทํางาน ความพยายาในการทําหนาท่ีในภาพรวมขององคกรแพทยในการรักษา

มาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพ 
 
(2) องคกรแพทยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและรวมวางแผนกับผูบริหารเก่ียวกับการจัดบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพสูง. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ผูนําระดับสูงกําหนดกลไกการทํางานรวมกันระหวางองคกรแพทยกับคณะกรรมการบรหิาร วาประเด็นใดท่ี
ควรใหองคกรแพทยมีบทบาทในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และรวมวางแผนกับคณะกรรมการบรหิาร  

• องคกรแพทยประเมินบทบาทในสวนนี้เปนประจําทุกป และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ประเด็นสําคัญท่ีมีการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ วางแผนรวมกัน และผลการดําเนินงาน 
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(3) องคกรแพทยสรางความม่ันใจวาการใหบริการทางการแพทยอยูบนพื้นฐานของการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ

มาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตามกํากับและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ง เคารพในสิทธิผูปวยและเปนไปตาม
จริยธรรมวิชาชีพ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ กําหนดบทบาทในการสงเสริมการใชหลกัฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐาน

วิชาชีพใหชัดเจน (เชน องคกรแพทยเปนผูดูแลในภาพรวม และดูแลในสวนท่ีไมมี PCT รบัผิดชอบชัดเจน) 
• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ กําหนดแนวทางในการสงเสริมใหมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและ

มาตรฐานวิชาชีพในการใหบริการทางการแพทย เชน 

o การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค 
o การสรางแนวทางการดูแลผูปวยท่ีอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร (evidence-based 

CPG) 
o การทํา gap analysis (สวนท่ีแตกตางระหวางขอมูลจากหลกัฐานทางวิทยาศาสตรกับส่ิงท่ีปฏิบัติจริง) 

กับโรคท่ีนาสนใจทุกโอกาส  
o สงเสริมใหมีนําแนวคิด Human Factors Engineering มาใชสงเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร เชน การใชแบบบันทึกประกอบ flow chart, การมีขอความเตือน 

o สงเสริมใหมีการตามรอยทางคลินิก (clinical tracing) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CPG ท่ีกําหนดไว 
รวมกับประเด็นคุณภาพอื่นๆ 

o สงเสริมใหมีการทํา R to R หรือ mini–research เรื่องการใหบริการทางการแพทยบนพื้นฐานของ
การใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรและมาตรฐานวิชาชีพ เชน การประเมินความคุมคาของการใช
เทคโนโลยี, การศึกษาระบาดวิทยาของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเจ็บปวยดวยโรคนั้นๆ, การศึกษา
ผลลัพธของการดูแลในกรณีท่ีมี controversy หรอืมีความหลากหลายในวิธกีารรักษา  

• องคกรแพทยรวมกับ PCT ตางๆ วิเคราะหความเส่ียงท่ีผูปวยจะถูกละเมิดสิทธิ หรือโอกาสท่ีสมาชิกจะไม
ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพและวางมาตรการปองกันตามความเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปโรคท่ีมีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการดูแลผูปวยจาํแนกตาม PCT ตางๆ, ประเด็น

สําคัญท่ีนํามาปฏิบัติ และอัตราการปฏิบัติในประเด็นเหลาน้ัน (ถามีการติดตาม) 
 
(4) มีโครงสรางและกลไกเพ่ือสงเสริมการติดตอสื่อสารและการแกปญหาภายในวิชาชีพแพทย ระหวางแพทยกับ

ผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานอื่น และระหวางแพทยกับผูรับบริการ. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• องคกรแพทยกําหนดโครงสรางและกลไกเพ่ือสงเสริมการติดตอสื่อสารและแกปญหาตอไปน้ี 

o ภายในกลุมแพทย 
o ระหวางแพทยกับวิชาชีพอื่น  
o ระหวางแพทยกับผูรับบริการ 

• องคกรแพทยประเมินประสิทธิภาพของกลไกการติดตอสื่อสาร และความสําเร็จในการแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน พรอมท้ังแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการทํางานรวมกัน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินประสิทธิภาพของการติดตอสือ่สารและความสําเร็จในการแกไขปญหา  
• ตัวอยางการจัดการขอรองเรียนในองคกรแพทย 

 
  (5) องคกรแพทยทําหนาท่ีสําคัญตอไปนี้อยางไดผล: 

     -การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย 
     -การกําหนดสิทธิการดูแลรักษาผูปวยของแพทยแตละคน เพื่อเปนหลักประกันวาแพทยปฏิบัติงานท่ีตนเองมีความ

ชํานาญ 

     -การศึกษาตอเนื่องของแพทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     -การกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 

     -การกํากับดูแลการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย 
     -การกํากับดูแลคุณภาพเวชระเบียน 

     -การสงเสรมิการตัดสินใจทางคลินิกและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

     -การกําหนดหรือรับรองนโยบายท่ีเกี่ยวกับการดูแลผูปวย 
     -การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทยท่ีอยูระหวางการฝกอบรม  และแพทยเวรท่ีไมใชแพทยประจํา 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• องคกรแพทยประยุกตใชแนวคิด Process Management ตามมาตรฐาน I-6 หรือ 3P ในการพัฒนาโครงสราง
และกลไกเพ่ือสงเสริมการใหการทําหนาท่ีขององคกรแพทยทําหนาท่ีดังตอไปนี้ไดผล 
หนาที่ เปาหมาย กระบวนการ การประเมินผล 

การตรวจสอบและ
ประเมินคุณสมบัติของ
แพทย 

   

การกําหนดสิทธิการดูแล
รักษาผูปวยของแพทย
แตละคน เพ่ือเปน
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หลักประกันวาแพทย
ปฏิบัติงานท่ีตนเองมี
ความชํานาญ 
การศึกษาตอเนื่องของ
แพทย และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 

   

การกํากับดูแลมาตรฐาน
และจริยธรรมของผู
ประกอบวิชาชีพ 

   

การกํากับดูแลการ
ทบทวนและพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวย 

   

การกํากับดูแลคุณภาพ
เวชระเบียน 

   

การสงเสริมการตัดสินใจ
ทางคลินิกและการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

   

การกําหนดหรือรับรอง
นโยบายที่เกี่ยวกับการ
ดูแลผูปวย 

   

การควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของแพทยท่ี
อยูระหวางการฝกอบรม  
และแพทยเวรท่ีไมใช
แพทยประจํา 

   

 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• สรุปเนื้อหาของ 3P ตามตารางในตัวอยาง และผลการประเมิน 
 
(6) องคกรแพทยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระดับองคกรท่ีเกี่ยวกับการใชยา การควบคุมการติดเช้ือ การ

สรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย.  
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• องคกรแพทยมีตัวแทนเขารวมในคณะกรรมการของโรงพยาบาล ไดแก คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดหรือคณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชยา, คณะกรรมการปองกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
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โรงพยาบาล, คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยตางๆ 

• องคกรแพทยวางกลไกใหผูแทนขององคกรแพทยในคณะกรรมการตางๆ เปนจุดเช่ือมตอท่ีมีประสิทธิภาพ
ระหวางองคกรแพทยกับคณะกรรมการดังกลาว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• บทบาทขององคกรแพทยและสมาชิกองคกรแพทยในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกรในเรือ่งการ

ใชยา การควบคุมการติดเช้ือ การสรางเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย  
 

(7) มีขอตกลงและแนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยท่ีทุกคนยึดถือและนําไปปฏิบัติ ครอบคลุมเรื่องของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ประเด็นทางจริยธรรม / กฎหมาย / สังคม, คุณภาพและความปลอดภยั, การพัฒนาความรู
ความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• องคกรแพทยสนับสนุนใหสมาชิกจัดทําขอตกลง / แนวทางปฏิบัติในการทํางานของแพทยในประเด็น

ดังตอไปนี้: การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางจริยธรรม / กฎหมาย / สังคม, คุณภาพและความ
ปลอดภัย, การพัฒนาความรูความสามารถ, บันทึกและการจัดทําเอกสาร 

• องคกรแพทยติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง ขอคิดเห็นและความรูสึกของสมาชิก รวมท้ังมองหาโอกาส
ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนสําหรับแพทยและผูปวย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง ขอคิดเห็น และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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SPA II-3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย 
 

SPA II -3.1 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1) 

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอื้อตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย เจาหนาที่ และผูมา
เยือน.  องคกรสรางความมั่นใจวาผูอยูในพ้ืนที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอคัคีภัย วัสดุและของเสีย
อันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ. 

ก. ความปลอดภัยและสวัสดภิาพ 
(1) โครงสรางอาคารสถานท่ีขององคกรเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอกําหนดในการตรวจสอบอาคารสถานท่ี.  

การออกแบบและการจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยของอาคารเอื้อตอความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปนสวนตัวของ
ผูปวย และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงท่ีรับผิดชอบการจัดการอาคารสถานท่ี ศึกษากฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมาตรฐานท่ี

เกี่ยวของกับอาคารสถานท่ีในโรงพยาบาล, ตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุงโครงสรางอาคารสถานท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีมีการปรับปรุง
ตอเติม 

• ผูนําระดับสูงท่ีรับผิดชอบการจัดการอาคารสถานท่ี รวมกับหัวหนาและผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ระดม
สมองเพ่ือปรับปรุงการจัดพ้ืนท่ีใชสอย 

o พิจารณาประเด็นเรื่องความปลอดภัยดวยการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะห 
FMEA และการทบทวนอุบัติการณท่ีเคยเกิดข้ึน 

 ปลอดภัยจากความเส่ียงดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 ความปลอดภัยจากการกระทําของบุคคลท่ีไมประสงคดี (security) เชน การควบคุมการเขา
ไปในพื้นท่ีควบคุมซ่ึงองคกรกําหนด การปองกันการลักพาตัวทารกหรือเดก็เล็ก การปองกัน
การทํารายรางกายผูปวย การปองกันการโจรกรรมทรัพยสิน 

o พิจารณาประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานโดยใชแนวคิด lean (ลดความสูญเปลาของการ
เดินทางหรือเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปน) รวมท้ังปจจัยกายภาพอื่นๆ เชน แสง สี เสียง  

o พิจารณาประเด็นเรื่องความสะดวกสบายและความเปนสวนตัวของผูปวยโดย 
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 สมมติตนเองเปนผูปวยและผานไปตามเสนทางของการเขารับบริการ  
 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดใหเหมาะสมกับการใหบริการตามประเภทของผูปวย เชน ผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ ผูพิการ เปนตน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการตรวจสอบ การปรับปรุง และแผนการปรับปรุงโครงสรางอาคารสถานท่ีใหเปนไปตามกฏหมาย  
• การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีใชสอยท่ีสําคัญเพื่อความปลอดภัย สวสัดิภาพ ความสะดวกสบาย ความ

เปนสวนตัวของผูปวย และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 (2) มีผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภยั (อาจเปนบุคคล

เดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานดังกลาวในทุกแงมุม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภยั 

โดยระบุหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน ประกอบดวย การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การใหความรูแกบุคลากร 
การทดสอบและติดตามกํากับแผนงาน การทบทวนและปรับปรุงแผนงานปนระยะ 

• ผูรับผิดชอบดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  
o ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีระบุไว 
o สรางชองทางรบัรูปญหาขอขัดของและคํารองเรียนจากหนวยงานตางๆ นํามาวิเคราะห และดําเนินการ

ตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ 

o ติดตามและปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษาความปลอดภยั รายงานใหแกผูนํา
ระดับสูงและคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม (ถามี) เปนระยะอยางสมํ่าเสมอ  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ตําแหนงของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบงาน 

• การตอบสนองปญหาขอขัดของจากหนวยงานตางๆ, การปรับปรุงระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีและการรักษา
ความปลอดภัยท่ีสําคัญ 

 
 (3) องคกรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมเพือ่คนหาความเส่ียงและการปฏิบัติท่ีไมปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม 

อยางนอยทุกหกเดือนในพื้นท่ีใหบริการผูปวย / ผูมาเยือน และทุกปในพื้นท่ีอื่นๆ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีรวมกับผูเกี่ยวของ ทําการตรวจสอบอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมเพือ่คนหาความเส่ียงและการปฏิบัติท่ีไมปลอดภัย 

o พื้นท่ีใหบริการผูปวยอยางนอยทุก 6 เดือน  
o พื้นท่ีอื่นๆ อยางนอยปละครั้ง 
o ตรวจสอบโดยทีมผูเช่ียวชาญจากภายนอกในภาพรวมอยางนอยปละครั้ง  

• นําผลจากการตรวจสอบมาจัดลําดับความสําคัญ และดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการตรวจสอบในรอบปท่ีผานมาและการแกไขปรับปรุง 

 
 (4) องคกรประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมในเชิงรุก จดัทําแผนบริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมและนําไปปฏิบัติ 

เพื่อลดความเส่ียงท่ีระบุไว ปองกันการเกิดอันตราย ตอบสนองตออุบัติการณท่ีเกิดข้ึน ธํารงไวซึ่งสภาพอาคารสถานท่ี
ท่ีสะอาดและปลอดภยัสําหรับผูปวย / ผูมาเยือน และบุคลากร. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีรวมกับผูเกี่ยวของจัดทําแนวทางประเมินความเส่ียงดาน

สิ่งแวดลอมในเชิงรุก (เชน การใช check list รวมกับการสํารวจในสถานท่ีจริง, การทํา FMEA, การเรียนรู
ปญหาและวิธีการแกปญหาของผูอื่น) 

• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ี หัวหนาหนวยงาน ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ และ
ผูเกี่ยวของ รวมกันประเมินความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมท้ังในภาพรวมและเฉพาะของแตละหนวย กําหนด
มาตรการปองกัน การตอบสนองเม่ือเกิดอุบัติการณ และกํากับใหมีการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว 

• วางระบบการรายงานอุบัติการณท่ีเช่ือมโยงกับระบบรายงานอุบัติการณของโรงพยาบาล นาํรายงานอุบัติการณท่ี
เกิดข้ึนมาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุ และกําหนดแนวทางในการแกไขและปองกันท้ังระบบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการตรวจสอบ การปรับปรุงแกไขและแผนการปรับปรุงแกไขในอนาคต 

  
(5) บุคลากรทุกคนไดรับความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทในการสรางส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและเอื้อตอทํางาน

อยางมีประสิทธิผล. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานท่ีรวมกับผูเกี่ยวของ คนหา/วิเคราะหสิ่งท่ีตองสรางความรู 

ความเขาใจแกเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล เชน 
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o บุคลากรทุกคน สามารถระบุความเสี่ยงในส่ิงแวดลอมท่ีตนปฏิบัติงาน การรายงานเมื่อเกิดปญหา 
วิธีการลดหรือขจัดความเส่ียงรวมท้ังการดูแลบํารุงรักษาเพื่อใหเกิดความปลอดภัย การปฏิบัติเมื่อเกิด
เพลิงไหม (เสนทางและวิธีการเคลื่อนยาย สิ่งท่ีตองปฏิบัติสําหรับผูท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุและผูท่ีอยูหางไกล
จากท่ีเกิดเหตุ การใชระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม)  

o บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการกระทําของบุคคลผูไมประสงคดี สามารถระบุกระบวนการ
เพ่ือลดความเส่ียง การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน และการรายงาน 

o บุคลากรท่ีรับผิดชอบหรือสัมผัสสารอันตราย สามารถระบุวิธีการจัดการกับสารอันตราย การจัดการกับ
เหตุฉุกเฉิน และการรายงาน 

o บุคลากรท่ีรับผิดชอบแผนฉุกเฉินและภัยพิบัติสามารถระบุหนาท่ีรับผิดชอบในการเตรียมพรอม 
บทบาทในการฝกซอม ระบบสื่อสารสํารองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณเม่ือเกิดเหตุ 

o ผูใชเครื่องมือแพทย สามารถระบุความสามารถและขอจํากัดของเครื่องมือ วธิีการใชเครื่องมืออยาง
ปลอดภัย การแกไขสถานการณเมื่อไมสามารถใชเครื่องมือได การรายงานเม่ือเกิดปญหา 

o ผูดูแลระบบสาธารณูปโภค สามารถระบุความสามารถและขอจํากัดของระบบ การทํางานของอุปกรณ
ตางๆ ในหองควบคุม การแกไขสถานการณเมื่อระบบมีปญหา การรายงานเมื่อเกิดปญหา ตําแหนงและ
วิธีการปดระบบฉุกเฉิน ผูท่ีจะตองติดตอเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน  

o ผูดูแลเครื่องมือแพทย สามารถระบุความรูและทักษะท่ีจําเปนตองมี การรายงานเมื่อเกิดปญหา 
• ผูรับผิดชอบกํากับดูแลระบบงานฯ ประเมินผลความรูและทักษะสําคัญในบุคลากรกลุมตางๆ นํามาปรับปรุงการ

ใหความรูและฝกอบรม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในการจัดการดานสิ่งแวดลอม ผลการประเมินความรูและทักษะหลังการ

อบรม และการปรับปรุง 

ข. วัสดุและของเสียอันตราย 
(1) องคกรจัดการตอวัสดุและของเสียอันตรายอยางปลอดภัย ดวยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายท่ีใชหรือท่ี

เกิดข้ึน, ใชกระบวนการท่ีปลอดภัยในการเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนยาย ใช และกําจัดวัสดุและของเสียอนัตราย
ดังกลาว.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของรวมกันสํารวจและจัดทํารายการวัสดุ/ของเสียอันตรายท่ีมีใชอยู และท่ี
เกิดข้ึนจากการใหบริการ เชน สารเคมี ยาเคมีบําบัด สารกัมมันตภาพรังสี ของเสียทางการแพทยท่ีติดเช้ือรวมท้ัง
ของมีคม เปนตน 

• ผูเกี่ยวของรวมกันจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุและของเสียอันตราย 
o การเลือก 

o การสัมผัส (handling) มแีนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันอันตราย และการปฏิบัติเมื่อเกิดการหกเลอะ
เทอะหรือปนเปอน การใชอุปกรณปองกันและอุปกรณเพื่อจัดการเมื่อเกิดการหกเลอะเทอะ 

o การจัดเก็บ ระบุอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการจัดเก็บวัสดุ/ของเสียแตละประเภทอยางเหมาะสม โดย
มีการแยกสถานท่ีเปนสัดสวนอยางชัดเจน 

o การเคลื่อนยาย 
o การใช 
o การกําจัด 

• จัดอบรมและเผยแพรแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดใหหนวยงาน/เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของไดรับทราบ และนําลงสูการ
ปฏิบัติ 

• ติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว รวมท้ังรวบรวมอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนมาทบทวนอยางตอเนื่อง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• วัสดุและของเสียอันตรายท่ีมีอยูในโรงพยาบาล มาตรการปองกันอันตรายท่ีสําคัญ อุบัติการณหรือความไม
ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนจากวัสดุและของเสียดังกลาว  

ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน 

(1) องคกรดําเนินการวิเคราะหความลอแหลมตอการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินท่ีเปนไปไดและองคกรตองเขาไป
มีบทบาทในการใหบริการ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของวิเคราะหภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือน้ํามือของมนุษยท่ีเปนไป

ได ผลกระทบตอการดําเนินงาน และความตองการบริการท่ีจะเกิดข้ึน 

o เหตุการณท่ีมีผลสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย (พายุ น้ําทวม แผนดินไหว)   
o เหตุการณท่ีทําใหบริการผูปวยตองหยุดชะงัก (ไฟฟา ประปา โทรศัพท ไมสามารถใชการได)   
o เหตุการณท่ีทําใหความตองการบริการเพ่ิมข้ึนอยางฉับพลัน (อาวุธชีวภาพ ตึกถลม อุบัติเหตุหมู)   

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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• ภาวะฉุกเฉินหรือภยัพิบัติท่ีโรงพยาบาลมีโอกาสประสบ ผลกระทบตอการดําเนินงาน และความตองการบริการ
ท่ีจะเกิดข้ึน 

 
(2) องคกรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภัยพบัิติ, การดําเนินงานเมื่อเกิด

ภาวะฉุกเฉิน และนําไปใชปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

o การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติแตละประเภท 

 กลยุทธ กิจกรรม  
 ผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมของทรพัยากร  
 การสรางศักยภาพเพื่อรองรับภยัพิบัติ 

o การดําเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
 การดูแลผูปวย  
 การแยกผูปวยและการจัดการส่ิงปนเปอน  
 กิจกรรมชวยเหลือเจาหนาท่ีและครอบครัว  
 การจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  
 การจัดระบบสาธารณูปโภค  
 การรักษาความปลอดภัย  
 การส่ือสาร  
 การเคลื่อนยาย  
 การจัดเตรียมสถานท่ีสํารอง  
 การประสานงานกับองคกรอื่น   
 การรายงาน 

• ผูนําระดับสูงประเมินความครอบคลุมสมบูรณของแผน และสรางความม่ันใจวาจะมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุการณ 

• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของทบทวนบทเรียนการนําแผนไปปฏิบัติ (ถามี) และปรับปรุงแผนตามความ
เหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ความครอบคลุมสมบูรณของแผนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
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• บทเรียนการนําแผนไปปฏิบัติ (ถามี) และการปรับปรุงแผนท่ีเกิดข้ึน 
 
 (3) องคกรดําเนินการฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมือ่เกิดภาวะฉุกเฉิน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีการจัดฝกอบรมและดําเนินการฝกซอมเจาหนาท่ีตามแผนท่ีวางไวรวมกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางนอยปละครั้ง  
• สรุปผลการฝกซอมและนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงแผน รวมท้ังการเสริมสรางทักษะองคความรูของเจาหนาท่ี

ผูเกี่ยวของใหเหมาะสมกับสถานการณ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• แผนท่ีมีการฝกซอม วันท่ีฝกซอม หนวยงานท่ีรวมฝกซอม ผลการฝกซอม และสิ่งท่ีมีการปรับปรุงแกไข 

 

ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั 
(1) องคกรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ.  แผนครอบคลุม การปองกัน / การลดความเส่ียงจาก

อัคคีภัย, การตรวจจับแตเริ่มแรก, การดับเพลิง, และการเคลื่อนยาย / ขนยายออกจากอาคารอยางปลอดภัยเมื่อเกิด
อัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหผูเกี่ยวของจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาล ประกอบดวย 

o การตรวจสอบจุดเส่ียงและวิธกีารปฏิบัติท่ีเสี่ยงตอการเกิดอคัคีภัย  
o การลดปริมาณวัสดุท่ีอาจจะเปนเช้ือเพลงเม่ือเกิดอัคคีภัย 
o การตรวจจับอัคคีภัยแตเริ่มแรก 

o การดับเพลิง 
o การเคลื่อนยาย/ขนยาย คน สิ่งของ ออกจากอาคารอยางปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน 

o การจัดการหลงัจากเกิดเหตุการณ 
• หัวหนาหนวยงานจัดทําแผนปองกันและระงบัอัคคีภัยในระดับหนวยงาน 

• ผูรับผิดชอบนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสํารวจและคนหาจุดเส่ียง จุดท่ีจะเปนปญหาในการ
จัดการหรอืชวยเหลือเม่ือเกิดอคัคีภัย และดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม 

• ผูรับผิดชอบจัดทําแผนผังเสนทางการหนีไฟ การติดต้ังปายบอกทางหนีไฟท่ีชัดเจนตามมาตรฐานครอบคลุมท่ัว
ท้ังโรงพยาบาล 
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• ผูรับผิดชอบรวมกันทบทวนแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอยางสมํ่าเสมอ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ประเด็นสําคัญของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย และการปรับปรุงแผน 

• ผลการสํารวจความพรอม ความเส่ียงและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 

 (2) องคกรใหความรูเพ่ือสรางความตระหนักท่ัวท้ังองคกร และดําเนินการฝกซอมแผนอัคคีภัยอยางสมํ่าเสมอ.  มีการ
คนหาจุดออนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณตางๆ, ประเมินประสิทธิผลของการ
ฝกอบรมเพ่ือรองรับอัคคีภัย, และประเมินความรูของบุคลากร จากการฝกซอม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบจัดฝกอบรมใหความรูและสรางความตระหนักแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจุดเส่ียงและ

วิธีการปฏิบัติท่ีเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย วิธีการจัดการเบ้ืองตนเมื่อพบเหตุการณเพลิงใหม การบํารุงรักษาและการ
ใชอุปกรณในการแจงเตือน อปุกรณในการปองกันระงับอัคคีภัย การกําหนดประเภทของส่ิงของท่ีตอง
เคลื่อนยาย และวิธิการเคลื่อนยายท่ีถูกตอง 

• จัดเตรียมอุปกรณไดแก เครื่องตรวจจับควัน อปุกรณในการแจงเหตุไฟไหม ระบบดับเพลิง (ทอน้ํา สารเคมี
ดับเพลิง ระบบฉีดนํ้า ระบบน้ําสํารอง ตามมาตรฐานกําหนด (เชน มีถังดับเพลิง 1 ถง ทุก 200 ตารางเมตร หรือ
หางกันไมเกิน 20 เมตร อาคารสูงตองมีระบบเครื่องยนตดับเพลิง ระบบอัดอากาศ เปนตน) และอุปกรณผจญ
เพลิงอยางเพียงพอ เหมาะสมกับพ้ืนท่ี  

• ทําการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัย 
o บุคลากรทุกคนควรเขารวมในการฝกซอมแผนอัคคีภัยและการเคลื่อนยายรวมกับหนวยงานภายนอกท่ี

มีหนาท่ีเกี่ยวของอยางนอยปละครั้ง 
o ควรมีการฝกซอมในชวงเวลาตางๆ 

• ผูรับผิดชอบจัดใหมีการประเมินผลตอไปนี้อยางสมํ่าเสมอ 

o ความพรอมใชของเครื่องมืออปุกรณตางๆ 

o ประสิทธิผลของการฝกอบรมเพ่ือรองรับอัคคีภัย 
o ความสามารถในการปฏิบัติของบุคลากรในระหวางการฝกซอม ในการแจงเหตุ การเคลื่อนยายผูปวย 

การใชอุปกรณดับเพลิง รวมท้ังปญหาอุปสรรคอื่นๆ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
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• ผลการประเมินความพรอมใชของเครื่องมืออปุกรณ ประสิทธิผลของการฝกอบรม ความรูความสามารถของ
บุคลากรและปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการฝกซอมการปองกันระงับอคัคีภัย  

 (3) องคกรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการปองกันและควบคุมอัคคีภัย อยางสมํ่าเสมอ. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• มีการวางแผนและกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุมอัคคีภัย 
ไดแก เครื่องตรวจจับควัน เครื่องแจงสัญญาณไฟไหม ระบบดับเพลิง (ทอน้ํา สารเคมีดับเพลิง ระบบฉีดนํ้า) 
เครื่องยนตดับเพลิง อุปกรณผจญเพลิง 

• มีการตรวจสอบตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด มีปรับปรุงระบบและเครื่องมือในการปองกันและควบคุมใหมี
ความพรอมใช 

• มีการรายงานผลการตรวจสอบใหทีมผูรับผิดชอบทราบตามระยะเวลาท่ีทําการตรวจสอบ 
 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ และการดําเนินการแกไขปรับปรุง 

 

SPA II - 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) 

องคกรสรางความมั่นใจวามีเครื่องมือทีจ่ําเปน พรอมใชงานทําหนาที่ไดเปนปกติ  และมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา. 

ก. เคร่ืองมือ 

(1) องคกรจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพ่ือการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย และเช่ือถือได พรอมท้ังนําไปปฏิบัติ.  แผน
ประกอบดวยกระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ, การจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือท่ีครอบคลุมอยูในแผน, การ
ทดสอบสมรรถนะและความปลอดภยัของเครือ่งมือกอนใชงานครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา
เครื่องมือ อยางเหมาะสมตามชวงเวลาท่ีกําหนด, การใหความรูแกผูใช, และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉนิเกี่ยวกับ
เครื่องมือ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารเครื่องมือในภาพรวมของโรงพยาบาล  มีการ

จัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพ่ือการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย เช่ือถือได ประกอบดวย 
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o กระบวนการวางแผนความตองการเครื่องมือ กําหนดระดับของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณข้ันตํ่าท่ี
จะตองมีอยูในหนวยงาน (ครอบคลุมเครื่องมือในการชวยชีวติ และเครื่องมือตามขีดความสามารถหรอื
ตามความเช่ียวชาญของโรงพยาบาล) 

o การคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ โดยการมีสวนรวมของผูใช รวมท้ังแนวทางการทดสอบสมรรถนะ
และความปลอดภัยของเครือ่งมือกอนใชงานครั้งแรก 

o แนวทางการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ (inventory of equipment) เพื่อใชในการบริหารจดัการ
เครื่องมือตามแผน ซึ่งอาจจะ 

 ครอบคลุมเครื่องมือทุกช้ิน, หรือ 

 เลือกทําสําหรับเครื่องมือท่ีมีความเส่ียงสูงตามเกณฑท่ีโรงพยาบาลกําหนด เชน เครื่องมือท่ีมี
ผลตอความถูกตองหรอืความปลอดภัยในการดูแลผูปวย, โอกาสเกิดความเส่ียงทางกายภาพ
ระหวางใชงาน, ประวัติอุบัติการณเกี่ยวกับเครื่องมือ 

o กําหนดกลยุทธสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีอยูในบัญชีรายการ เพื่อให
มั่นใจในการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย และเช่ือถือได ซึ่งอาจใชกลยุทธแตกตางกันสําหรับเครื่องมือแต
ละประเภทตอไปนี้ 

 predictive maintenance (การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ) เปนการวางแผนบํารุงรักษาเครื่องมือ
โดยคาดคะเนอัตราการเส่ือมของเครื่องมือจากการวัดท่ีนาเช่ือถือ มีการวัดคา ตัวเลขและมีการ
เปรียบเทียบขอมูลตัวเลข เพื่อประมาณชวงเวลาและตําแหนงการชํารุดท่ีอาจเกิดข้ึน 

 interval-based inspection หรือ preventive maintenance (การบํารุงรักษาเชิงปองกัน) คือ
การตรวจสอบและบํารุงรกัษาตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 

 corrective maintenance (การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง) คือ การดําเนินการเพ่ือการ
ดัดแปลง ปรับปรุงแกไขเครื่องมือเพื่อขจัดเหตุขัดของเรื้อรังใหหมดไปโดยส้ินเชิง ลดความ
เสียหายจากการเส่ือมสภาพและคาใชจายของการบํารุงรักษาลง  ควรประเมินเหตุการณท่ีตอง
มีการบํารุงรักษาในลักษณะน้ีและพิจารณาทางเลือกอื่น 

 metered maintenance (การบํารุงรักษาตามระยะเวลาหรอืจํานวนครั้งของการใชงาน) 
เครื่องมือท่ีตองใชการบํารุงรักษาลักษณะนี้ เชน CT scanner 

o กําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งอาจใชขอมูล
คําแนะนําของผูผลิต ระดับความเสี่ยง และประสบการณของโรงพยาบาล 

o เครื่องมือท่ีตองมีการสอบเทียบ และกําหนดระยะเวลาการสอบเทียบท่ีเหมาะสม 

o การใหความรูแกผูใช โดยเฉพาะผูใชงานเครื่องมือท่ีไดรับมาใหม เครื่องมือท่ีมีความซับซอนในการใช
งาน เกิดอุบัติการณจากการใชงาน หรือเมือ่ผูใชไมไดใชงานเครื่องมือนั้นอยาสมํ่าเสมอ 
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o กําหนดแนวทางปฏิบัติเม่ือไดรับแจงเตือนอนัตรายเก่ียวกับการใชเครื่องมือ ระบบรายงานอุบัติการณ
รุนแรงท่ีอาจเปนผลจากเครื่องมือ 

o แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือ 

 แนวทางปฏิบัติเมื่อเครื่องมือไมสามารถใชการได 
 การแกไขปญหาทางคลินิกเมื่อเครื่องมือแพทยไมสามารถใชการได 
 การมีเครื่องมือสํารอง 
 การดําเนินการเพื่อใหมีการซอมเครื่องมือ 

• ผูรับผิดชอบนําแผนไปสูการปฏิบัติ และมีระบบติดตามประเมินผล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินความเพียงพอของเครื่องมือในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีตองใหบริการผูปวยใน

ภาวะวิกฤติ เชน ER LR OR ICU หนวยไตเทียม เปนตน และแผนการจัดหาเครื่องมือตามความตองการของ
โรงพยาบาล 

• เครื่องมือท่ีมีการจัดระบบสํารอง ผลการดําเนนิการท่ีผานมา 
• คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องมือ (จําแนกตามกลยุทธการบํารุงรักษา ถาเปนไปได) การแปลความหมายของ

ขอมูลและการใชประโยชนในการวางแผน/ปรับปรุงการบรหิารจัดการเครือ่งมือ 

• อุบัติการณเกี่ยวกับเครื่องมือ การตอบสนอง ผลกระทบ และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 
(2) การจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปน มีความพรอมใช เพื่อใหการดูแลผูปวยอยางปลอดภัย. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• หัวหนาหนวยงานแตละหนวยรวมกับทีมงานที่เกี่ยวของกําหนด 

o ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองตรวจสอบความพรอมเปนประจําในแตละหนวยงาน 

o ประเด็นสําคัญและวิธีการตรวจสอบความพรอมที่เหมาะสมตามประเภทของเครื่องมือ 

• หนวยงานมีการตรวจสอบเพื่อเตรียมความพรอมใชตามระยะเวลาที่กําหนด ลักษณะความพรอมใชที่
ตองการและบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง 

• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครือ่งมือกําหนดมาตรการเพื่อความมั่นใจในการมีเครื่องมือที่จาํเปนพรอมใช เชน 

o การจัดระบบรวมศูนยเครื่องมือที่มีความจําเปนตามความเหมาะสม 

o การจัดโซนนิง่ของหนวยงานในการใชเครื่องมือบางประเภท 

o การมีเครื่องมือสํารองที่สวนกลาง 
• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครือ่งมือจัดติดตามขอมูลที่สะทอนถึงความพรอมใชของเครื่องมือ ผลกระทบจาก

เครื่องมือไมพรอมใช และดําเนินการปรับปรงุแกไข 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• มาตรการเพ่ือความมั่นใจในการมีเครื่องมือท่ีจาํเปนพรอมใช และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 
(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใชเพื่อการวางแผนปรับปรุงหรอืจัดหาทดแทนใน

ระยะยาว. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบระบบบริหารเครื่องมือติดตามและรวบรวมขอมลูท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือ เชน  

o ความตองการเครื่องมือเปรยีบเทียบกับจํานวนเครื่องมือท่ีมอียู 
o ขอมูลแสดงถึงความไมพรอมใชงาน ความไมเพียงพอ การชํารุดขณะใชงาน  
o ระยะเวลาท่ีเครื่องมือไมสามารถใชการได และคาใชจายในการซอมในแตละครั้ง 
o คาใชจายท้ังหมดในการบํารุงรักษาเครื่องมือ 

o การวิเคราะหความคุมคาหรือไมคุมคาในการยังคงใชเครื่องมือบางรายการ 
• ผูรับผิดขอบระบบบริหารเครื่องมือนําขอมูลท่ีไดมาวางแผน 

o ปรับปรุงระบบบริหารเครื่องมือ 

o จัดหาเครื่องมือทดแทนในระยะยาว  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัระบบบริหารเครื่องมือท่ีสําคัญ 

• การปรับปรุงระบบบริหารเครื่องมือ และแผนการจัดหาเครื่องมือในระยะยาว 

ข. ระบบสาธารณูปโภค 

(1) องคกรจัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย และเช่ือถือได พรอมท้ังนําไปปฏิบัติ.  
แผนประกอบดวยการจัดทําบัญชีรายการองคกระกอบในการปฏิบัติงานของระบบ, แผนผังตําแหนงท่ีต้ังตางๆ ของ
ระบบ, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา อยางเหมาะสมตามเวลาท่ีกําหนด, แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบ
สาธารณูปโภคมีปญหา, การลดปริมาณเช้ือโรคใน cooling tower และระบบน้ํา, ประสิทธิภาพของระบบระบาย
อากาศเพ่ือควบคุมการปนเปอนในอากาศ.  

กิจกรรมท่ีควรดาํเนินการ 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคคลหรือทีมรับผิดชอบการบริหารระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล   
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• ผูรับผิดชอบบริหารระบบ วิเคราะหขอมูลความตองการใชสาธารณูปโภคในภาพรวมของโรงพยาบาล ท้ัง
ประเภทและปริมาณ เชน ระบบไฟฟา ระบบนํ้าประปา ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบแกสทาง
การแพทยและสุญญากาศ ระบบขนสงวัสดุอุปกรณ ระบบไอนํ้า ระบบสื่อสาร ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 

• ผูรับผิดชอบบริหารระบบ จัดทําแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใชงานท่ีไดผล ปลอดภัย เช่ือถอืได 
ประกอบดวย 

o การจัดทําบัญชีรายการองคประกอบของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู และท่ีตองการจัดหาเพิ่มเติม 

o จัดทําแผนผังท่ีต้ัง รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคท้ังหมดภายในโรงพยาบาล  
o แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีปญหา 

 แนวทางปฏิบัติเมื่อระบบสาธารณูปโภคขัดของ 
 การเตรียมความพรอมของแหลงสํารองตางๆ และการทดสอบความพรอมใชของแหลง
สํารองดังกลาว 

o แนวทางในการตรวจสอบ ทดสอบระบบ และบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

o แนวทางการปองกันการปนปอนในระบบสาธารณูปโภค 

 การลดปริมาณเช้ือโรคใน cooling tower และระบบน้ํา 
 การระบายอากาศเพ่ือควบคุมการปนเปอนในอากาศ (เช้ือโรค แก็ส ควัน ฝุน) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการวิเคราะหและผลการตรวจสอบ แนวทางการจัดการ และผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากดําเนนิการแกไขปญหา 

  

(2) องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองใหแกจุดบริการท่ีจําเปนท้ังหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่
เหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• จัดไฟฟาสํารองในจุดบริการท่ีจําเปน ไดแก ระบบเตือนภัย, ไฟทางออก, ปายบอกทางออก, ระบบสื่อสาร

ฉุกเฉิน, ท่ีเก็บเลือด กระดูก และเนื้อเยื่อ, หองฉุกเฉิน, ลิฟท (มีอยางนอย 1 ตัวสําหรับผูปวยท่ีไมสามารถเดิน
ได), เครื่องอัดอากาศทางการแพทย, ระบบสุญญากาศ, จุดท่ีตองใชเครื่องมือชวยชีวิต,หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,
หองผาตัด, หองพักฟน, หองคลอด, หนวยทารกแรกเกิด,หองผูปวยหนัก,หอผูปวย 

• มีการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาอยางตอเนื่องตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• หนวยงานท่ีตองมีระบบไฟสํารอง ระยะเวลาท่ีระบบไฟจะสํารองได อุบัติการณ/ปญหา/ขอขัดของท่ีเคยเกิดข้ึน 

และการแกไขปองกัน 
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 (3) องคกรติดตามและรวมรวบขอมูลเกี่ยวกบัระบบสาธารณูปโภค และใชวางแผนปรับปรุงหรอืสรางทดแทน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุบัติการณความไมเพียงพอ ความไมพรอมใช การชํารุดในขณะใชงาน ปริมาณการ  

Downtime ของระบบ ผลการทดสอบ ผลการบํารุงรักษา คาใชจายในการซอม การบํารุงรกัษา 
• วิเคราะหขอมูลและใชประกอบในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการรวบรวมขอมูล/ปญหาท่ีเกี่ยวของของระบบสาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีผานมา และแผนการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
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SPA II - 3.3 ส่ิงแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการพิทกัษส่ิงแวดลอม (ENV.3) 

องคกรแสดงความมุงมั่นในการที่จะทําใหโรงพยาบาลเปนสถานทีท่ี่ปลอดภัยและเอ้ือตอสุขภาพ เอื้อตอ
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และพิทักษส่ิงแวดลอม. 

ก. การสรางเสริมสุขภาพ 
(1) องคกรจัดใหมีสภาพแวดลอมเอือ้ตอการมีสุขภาพทางดานสังคม จิตใจ ท่ีดีสําหรับผูปวย ครอบครัว และบุคลากร. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีรับผิดชอบเรื่องส่ิงแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพ รวมกันจัดเวทีรับฟงขอคิดเห็นและความ

ตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพท่ีดีท้ังดานสังคมและจิตใจ 
• ประเด็นท่ีควรพิจารณาไดแก ความสะดวกสบาย อุณหภูมิและการระบายอากาศ แสง เสียง ภาพ ความเปน

ธรรมชาติ การจัดสถานท่ีท่ีใหความรูสึกเปนกันเอง อบอุน สามารถมีปฏิสัมพันธกันไดสะดวก 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบวางแผนการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาตามแผน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนในชวง 1-2 ปท่ีผานมา 

 
 (2) องคกรจดัใหมีสถานท่ีและสิ่งแวดลอมเพือ่การเรยีนรูและพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผูปวย ผูรับบริการอื่นๆ และ

ประชาชนท่ัวไป. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีรับผิดชอบประเมินสื่อการเรยีนรูท่ีมอียูตามจุดตางๆ วามีเปาหมายการเรียนรูท่ีชัดเจนหรือไม และ

สามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดเพียงใด 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบวางแผนปรับปรุงส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู โดยพจิารณาประเด็นตอไปนี้ 
o โอกาสสรางการเรียนรูในแตละจุด 

o เนื้อหาการเรยีนรูท่ีเปนประโยชน 
o กลุมเปาหมายท่ีจะไดประโยชน 
o ขอคิดเห็นและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบสงเสริมใหมีการนําขอมูลขางตนมาสรางนวตกรรมในการจัดสถานท่ีและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรูและพัฒนาทักษะ 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบรับฟงหรือประเมินผลซํ้าอีกครั้งวากลุมเปาหมายไดรับประโยชนเพียงใด 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ตัวอยางการจัดส่ิงแวดลอมเพือ่การเรยีนรูและพัฒนาทักษะ 

 (3) องคกรสงเสริมการเขาถึง การบริโภคอาหาร / ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบุคคล.   

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• จัดกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพโดยเจาหนาท่ีหรือผูผลิตหรือ

ผูรับบริการ 
• จัดรานอาหาร รานคาภายในโรงพยาบาลใหถูกตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
• จัดใหมีรานคาหรือจดัใหมีการนําเสนอ/จําหนายผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพภายในโรงพยาบาล รานคาภายใน

โรงพยาบาลไมจําหนายบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ตัวอยางอาหาร / ผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพท่ีโรงพยาบาลนํามาสงเสริมใหผูปวย ญาติ และเจาหนาท่ี และผล

การดําเนินการท่ีผานมา 

 (4) องคกรสงเสริมใหมีการใชวัสดุครุภัณฑท่ีไมมีอันตรายตอสุขภาพ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบายการใชวัสดุครุภณัฑท่ีไมมีอันตรายตอสุขภาพ 

• ทีมงานท่ีเกี่ยวของสํารวจและจดัทํารายการวัสดุครุภัณฑท่ีไมมีอันตรายตอสขุภาพท่ีควรไดรับการสงเสริมใหมี
การใช และรายการวัสดุครุภัณฑท่ีควรลดการใชหรือหามใชในโรงพยาบาล 

• สรางความรู ความเขาใจแกเจาหนาท่ีและสื่อสารใหผูรับบริการ/ผูปวยไดรบัทราบนโยบาย บัญชีรายการ และ
เหตุผล และอาจมีการจัดกิจกรรมรณรงคตามความเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ประเภทของวัสดุครุภัณฑท่ีลด/หามใชในโรงพยาบาล และผลการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว 

 

ข. การพิทักษส่ิงแวดลอม 

(1) มีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ: 

     -มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําท้ิงของโรงพยาบาล  

     -มีการดูแลรกัษาระบบโดยผูท่ีไดรับการฝกอบรม  
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     -มีการตรวจคุณภาพของนํ้าท่ีผานการบําบัดตามขอกําหนดของหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ  
     -น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดในชวงเวลาท่ีระบบรับภาระมากท่ีสุดมีคามาตรฐานตามท่ีหนวยราชการกําหนด 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ศึกษาระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาล(ประเภทของการบําบัด ขนาด ความจุ ปริมาณน้ําเขามากท่ีสุด/น้ําออก

มากท่ีสุกในแตละวัน การดูแลบํารุงรักษา การตรวจคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัด) 
• กําหนดใหมีผูรบัผิดชอบในการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียตลอด 24 ช่ัวโมง 
• ผูรับผิดชอบตองไดรับการอบรมในการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย และตองไดรบัการทบทวนความรูความเขาใจใน

การดูแลระบบอยางสมํ่าเสมอ 

• กําหนดแผนการดูแล บํารุงรักษาระบบ การตรวจคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดท้ังการตรวจโดยเจาหนาท่ีผูดูแล
ระบบ(ประจําวัน ประจําสัปดาห)และการตรวจโดยหนวยงานภายนอกตามกฎหมาย/มาตรฐานของหนวย
ราชการท่ีเกี่ยวของอยางนอยปละ 3 ครั้ง 

• กํากับใหมีการดําเนินการตามแผนอยางตอเนือ่งและบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อใชในการติดตาม วิเคราะห 
และแกไขปญหาท่ีอาจจะทําใหระบบบําบัดนํ้าเสียไมมีประสิทธิภาพ  

 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ประเภท (ขนาด/ความสามารถในการรองรับ)ของระบบบําบัดนํ้าเสีย ปริมาณนํ้าเสียสูงสุดในแตละวัน 

• ผูดูแลระบบและความรูความสามารถ 

• ปญหาและการดําเนินการแกไขระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพ  
• การตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด และผลการตรวจคุณภาพน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจากหนวยงาน

ภายนอก 3 ครั้งสุดทาย ตามมาตรฐานตามท่ีหนวยงานราชการกําหนด 
 
(2) องคกรจัดการเพ่ือลดปริมาณของเสียโดยจดัใหมีระบบการนํามาใชใหม การลดปริมาณการใช การแปรรูป และลด

การใชวัสดุท่ีทําลายส่ิงแวดลอม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• วิเคราะหปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการใหบริการของโรงพยาบาลโดยรวม กาํหนดแนวทางการลดการใชวสัดุท่ี

จะกอใหเกิดของเสีย  
• ทบทวนและกําหนดวิธีการใชวัสดุ ครุภัณฑใหคุมคากอนท้ิง เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การนํานํ้าท่ีผานการ

บําบัดและมีคุณภาพนํ้าท้ิงตามมาตรฐานมาใชใหม 
• กําหนดขอหาม/ลดการใชวัสดุท่ีทําลายส่ิงแวดลอม เชน กลองโฟม โฟม ถุงพลาสติก การใชน้ํายา สารเคมี เปน

ตน 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ของเสียและของใช/วัสดุวัสดุท่ีทําลายส่ิงแวดลอมท่ีองคกรตองการลดปริมาณใช และผลการดําเนินการท่ีผานมา 

และแผนการดําเนินการในอนาคต 

 
 (3) มีระบบและวิธีการกําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ:  
     -มีภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสม และเพียงพอ  
     -มีระบบ / อุปกรณในการแยกรับ / ขนยาย / จัดท่ีพัก  ขยะท่ัวไป / ขยะติดเช้ือ / ขยะอันตราย  ท่ีรัดกุม 

     -มีการฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในเรือ่งการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถูกวธิี 
     -มีกระบวนการในการกําจัดขยะติดเช้ือและขยะอันตรายอยางเหมาะสม 

     -มีการตรวจสอบการกําจัดขยะติดเช้ือของผูรับชวง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• กําหนดภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสมกับประเภทขยะ (ประเภท สี ขนาด) และจํานวนใหเพียงพอกับปริมาณ

ขยะ 
• กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะในภาพรวมของโรงพยาบาล ฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใน

เรื่องการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอยางถูกวิธ ี

• กําหนดแนวทางในการจัดเก็บ ระยะเวลา การขนยายขยะ อุปกรณในการขนยาย เสนทางการขนยายจาก
หนวยงานและผูรับผิดชอบในการขนยาย  

• จัดทําสถานท่ีพักขยะทุกประเภทเพ่ือรอการกําจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ลดโอกาสในการปนเปอน ปองกัน
สัตว แมลง ลางทําความสะอาดได น้ําลางลงสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 

• กําจัดขยะใหหมาะสมกับประเภทของขยะ เปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
• การจางกําจัดขยะ ทําการคัดลือกผูท่ีไดรับอนญุาตใหเปนผูกําจัดขยะ ติดตามดูกระบวนการขนยาย อุปกรณใน

การขนยาย การปองกันตนเองของผูขนยาย วธิีการกําจัดขยะ รวมท้ังผลการตรวจประสิทธิภาพเตาเผาของผู
รับจาง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการดําเนินการตามแนวทางการจัดการขยะ ปญหาขอขัดของ และสิ่งท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหเปนไป

ตามแนวทางและมาตรฐานท่ีกําหนด 

• ผลการดําเนินการเพ่ือลดปริมาณขยะประเภทตางๆ และผลการตรวจสอบผูรับเหมาชวง  
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 (4) องคกรรวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ดําเนินการพิทักษปกปองและปรับปรุงส่ิงแวดลอม, รวมท้ังมีการประเมิน
และฟงเสียงสะทอนในการกําจัดของเสียของโรงพยาบาลท่ีมีผลกระทบตอชุมชน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• รวมกับหนวยงาน/องคกรบริหารสวนทองถิ่น/ชุมชน วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม(เชน ขยะ น้ําเสีย ฝุน

ละออง) รวมกันจัดการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของ มีการใหความรู การดูแลและปรับปรุงส่ิงแวดลอม การกําจัดของ
เสีย 

• จัดระบบและกําหนดชองทางในการรับฟงเสียงสะทอนจากชุมชน ผูรับเหมาชวง หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการของเสีย และนําเสียงสะทอนมาใชกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการของเสีย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ตัวอยางการจัดการพิทักษสิ่งแวดลอมท่ีเปนการรวมมือกับชุมชนและองคกรอื่นๆ 

• ผลการรับฟงเสียงสะทอนจากชุมชนและหนวยงานอื่นๆท่ีเกีย่วของกับการพิทักษสิ่งแวดลอมขององคกร รวมท้ัง
ผลการแกไขปรับปรุง 
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SPA II-4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
SPA II - 4.1 ระบบการควบคุมและปองกันการติดเชื้อ (IC.1) 

ระบบการปองกันและควบคุมการติดเช้ือขององคกร ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม ไดรับการสนับสนนุ
ทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี. 

ก. การออกแบบระบบ 

(1) มีการกําหนดเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดขององคกร บริการท่ีจัด และผูปวยท่ีใหบริการ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหบริบทขององคกร (จํานวนเตียง จํานวนผูรับบริการ บริการท่ีมี

ความเส่ียงตอการติดเช้ือ ความรุนแรงของผูปวย โอกาสรับผูปวยติดเช้ือจากสถานพยาบาลอื่น การติดเช้ือท่ีมี
โอกาสแพรกระจายในสถานพยาบาล) 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันจัดทําหรอืทบทวนเปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการในเรื่อง 
IC ท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคกร 

o เปาประสงค 
o วัตถุประสงค 
o กลยุทธ 
o มาตรการ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• บริบทขององคกรท่ีเกี่ยวของกับระบบ IC 

• สรุปเปาประสงค วัตถุประสงค และกลยุทธในเรื่อง IC 
 

(2) มีการกําหนดการติดเช้ือท่ีมีความสําคัญทางระบาดวิทยา (Epidemiological important infections)รวมท้ังตําแหนงท่ี
มีการติดเช้ือ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยาของการติดเช้ือ (จากการเฝาระวังท่ีทําอยู 

จากการทํา prevalence survey ในโรงพยาบาลขนาดใหญ) 
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o ประเภท / ตําแหนงของการติดเช้ือ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 
o อุบัติการณการติดเช้ือแตละประเภท / ตําแหนง (เทียบกับฐานท่ีเหมาะสม เชน  1,000 วันท่ีสอดใส

เครื่องมือ และอาจวิเคราะหจําแนกตามหอผูปวยตางๆ)  
o จํานวนผูปวยท่ีมีการติดเช้ือด้ือยาในแตละป 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันพิจารณาการติดเช้ือท่ีมีความสําคัญทางระบาดวิทยาตามความหมายของ 
CDC  

o ลักษณะนิสัยของการแพรกระจายเช้ือภายในสถานพยาบาลจากรายงานท่ีมีการตีพิมพและการเกิด clusters ที่
มีผูปวยมากกวา 2 รายในพ้ืนที่หรือชวงเวลาเดียวกัน, (เชน  C.difficile, norovirus, respiratory syncytial 

virus (RSV), influenza, rotavirus, Enterobacter spp; Serratia spp., group A streptococcus). การเกิด 

healthcare-associated invasive disease โดยเช้ือโรคบางตัว (เชน group A streptococcus post-

operatively, in burn units, or in a LTCF; Legionella sp., Aspergillus sp.) เพียงรายเดียวก็ถือวาเปน 

trigger สําหรับการสืบสวนและยกระดับมาตรการควบคุมเน่ืองจากความเสี่ยงของที่จะมีจํานวนผูปวยและ
ความรุนแรงของการเจ็บปวยเพ่ิมมากขึ้นจากการติดเช้ือเหลาน้ี.  

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

o เช้ือจุลชีพซึ่งมีแบบแผนการด้ือยาที่ไมปกติภายในสถานพยาบาล  

o การติดเช้ือที่ยากจะรักษาเน่ืองจากด้ือตอยาตานจุลชีพหลายกลุม (classes) (เชน Stenotrophomonas 
maltophilia, Acinetobacter spp.). 

o มีความเก่ียวเน่ืองกับโรคที่รุนแรง มี morbidity & mortality สูง (เชน MRSA & MSSA, group A 
streptococcus) 

o เช้ือโรคที่อุบัติใหมหรือกลับเปนซ้ําใหม เชน ไขหวัดนก วัณโรค 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันกําหนดการติดเช้ือท่ีจะเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม เชน  
o การแพรกระจายของการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจท่ี OPD และพื้นท่ีท่ีติดเครื่องปรับอากาศ 

o การติดเช้ือแผลฝเย็บและ CAUTI ใน รพ.ชุมชน 

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

• การติดเช้ือท่ีจะเปนจุดเนนของการปองกันและควบคุม พรอมท้ังขอมูลหรือเหตุผลสนับสนุน 
 

(3) ระบบการปองกันและควบคุมการติดเช้ืออยูบนพื้นฐานของความรูทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย การปฏิบัติซึ่งเปนท่ี
ยอมรับ เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมาย และจัดทําแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันเลือกสรร scientific evidence (หลักฐานวิธีการท่ีไดรบัการพิสูจนวาไดผล
จากการศึกษาอยางเปนวิทยาศาสตร) ท่ี update จากแหลงท่ีเหมาะสม เชน CDC, ชมรมโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาล 

• นําขอมูลหลักฐานดังกลาวมาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติงานท่ีใชอยู (ถามีการจัดทําไวแลว)  mบทวน
แนวทางปฏิบัติใหทันสมัยกับ evidence 

• ทํา gap analysis เพื่อหาชองวางของการปฏิบัติกับมาตรการท่ีไดรับการพิสูจนแลว กําหนดเปาหมายและ
แผนการปรับปรุง 

• จัดทําแนวทางปฏิบัติงานเทาท่ีจําเปน เพื่อเปนท่ีใชอางอิง ทําความเขาใจ และธํางใหการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนมี
ความยั่งยืน  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ตัวอยาง scientific evidence ท่ีนํามาใชในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ 

 

(4) ระบบปองกันและควบคุมการติดเช้ือครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบริการแกผูปวย บุคลากร และผูมาเยือน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหความเส่ียงตอการติดเช้ือในพื้นท่ีตางๆ ท้ังในสวนท่ีเปนพื้นท่ี

ใหบริการผูปวยและพื้นท่ีปฏิบัติงานของบุคลากร 
o พื้นท่ีในท่ีนี้ครอบคลุมโอกาสตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ เชน อาชีวอนามัย

ของบุคลากร โอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือไดรบัการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน  

• กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการติดเช้ือท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ีดังกลาว 
• ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันในพ้ืนท่ีตางๆ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ความเส่ียงตอการติดเช้ือในพื้นท่ีตางๆ ท่ีสําคัญ และมาตรการปองกันการติดเช้ือท่ีกําหนดข้ึน 

• ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติ 
 
(5) กระบวนการควบคุมการติดเช้ือเช่ือมประสานเปนสวนหนึ่งของระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ

องคกรโดยรวม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกับผูรับผิดชอบระบบงานพัฒนาคุณภาพ/ความปลอดภัยของโรงพยาบาล 

รวมกันวางแผนเช่ือมประสานระบบงานท้ังสองเขาดวยกัน เชน 

o การกําหนด Patient Safety Goal ของ รพ. ในเรื่องการติดเช้ือ  
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o การกําหนดและ monitor ตัวช้ีวัดของระบบ IC ในระดับตางๆ และประมวลเปนตัวช้ีวัดระดับ รพ. 
o การสนับสนุนวิธีการทํา CQI เพื่อลดอัตราการติดเช้ือท่ีเปนปญหาของหอผูปวย 
o การทบทวนเวชระเบียนเพื่อวนิิจฉัย adverse event ในผูปวยท่ีสงสัยวาจะมีการติดเช้ือใน รพ. แตไม

สามารถสรุปไดวาติดเช้ือตามเกณฑของ IC  

o การเยี่ยมสํารวจภายใน 

o อื่นๆ 

• กําหนดกรอบเวลาของการนําแผนไปปฏิบัติและระบบการติดตามกํากับ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• สิ่งท่ีมีการเช่ือมประสานและผลงานท่ีเกิดข้ึน 

 
(6) มีการประสานกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ ซึ่งไดรับการนําไปปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนท่ัวท้ังองคกร

อยางสมํ่าเสมอ และอาจรวมถงึบานของผูปวย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN รวมกับหัวหนาหนวยงานตางๆ กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการติดเช้ือท่ีสําคัญท่ีจะตองมีการ
ติดตามกํากับในแตละหนวยงาน 

• หัวหนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของวางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีสําคัญ และประสานกับ ICN 

เพื่อปรับปรุงในจุดออนท่ีพบ 

• ICN รวมกับหัวหนาหนวยดูแลผูปวย  
o จัดทําแนวทางการใหความรูและเสริมพลังผูปวยและครอบครัวสําหรับการปองกันและควบคุมการติด

เช้ือท่ีบานของผูปวย เชน การปองกันการแพรกระจายเช้ือวณัโรค การสวนปสสาวะดวยตนเองหรือ
การคาสายสวนปสสาวะอยูท่ีบาน การปองกันแผลกดทับหรือ aspiration  ในผูปวยท่ีชวยเหลือตนเอง
ไมได   

o สรางความม่ันใจวาแนวทางดังกลาวไดรับการปฏิบัติ 

o ติดตามใหความชวยเหลอืผูปวยและครอบครัว 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• มาตรการสําคัญในหนวยงานตางๆ ผลการติดตามประเมินการปฏิบัติโดยหัวหนาหนวยงาน และการปรับปรุงท่ี
เกิดข้ึน 
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ข. การจัดการและทรัพยากร 
(1) มีบุคคลหรือคณะกรรมการไดรับมอบใหทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบงาน กําหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน 

ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนนิงานรวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย.  
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• กําหนดหรือทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการปองกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (IC) หรือ
ทีมงานท่ีทําหนาท่ีดังกลาว วามีผูแทนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (แพทยจากกลุมงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ฝายการ
พยาบาล หองปฏิบัติการทางการแพทย เภสัชกรรม ฝายบริหาร) และมีผูท่ีมีความรูดานระบาดวิทยาและดานการ
ติดเช้ือรวมอยูดวย 

• ทบทวนการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ IC ถงึบทบาทหนาท่ีท่ีประสบความสําเร็จ และบทบาทหนาท่ีท่ียังทํา
ไดนอย วางแผนท่ีจะทําหนาท่ีดังกลาวใหเขมขนข้ึน 

o การกําหนดนโยบายและมาตรการ 
o การวางแผน  
o การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
o การติดตามประเมินผล (ควรใหความสําคัญกับการทําหนาท่ีนี้ใหมาก) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• การใชความรูดานระบาดวิทยาและดานการติดเช้ือในการกําหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน การ

วิเคราะหขอมูล (ระบุรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล) 
• การตัดสินใจของคณะกรรมการ IC ท่ีมีความสําคัญในรอบปท่ีผานมา 
• การประเมินผลระบบปองกันและควบคุมการติดเช้ือ รวมท้ังการปฏิบติตามมาตรการตางๆ และการตอบสนอง

ของคณะกรรมการ IC 
 

(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ (ICN) ในจํานวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล ทําหนาท่ีรับผิดชอบการ
ดําเนินงานระบบปองกันและควบคุมการติดเช้ือ.  ผูทําหนาท่ีนี้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ผานการศึกษา ฝกอบรม 
ประสบการณ และมีการกําหนดบทบาทท่ีชัดเจน  โดยมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการควบคุมการติดเช้ือหรอืดําเนิน
การศึกษาเมื่อรับรูวาจะมีอันตรายเกิดข้ึนกับผูปวยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• มอบหมายใหมีผูทําหนาท่ี ICN ในจํานวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล  

o การท่ี ICN จะตองปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาหรือไมข้ึนอยูกับจํานวนเตียงของโรงพยาบาล 

o จํานวน ICN ท่ีควรมีคือ 1 คนตอ 200 เตียง  
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• สนับสนุนให ICN ไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลในระดับท่ีมี
ความรูเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี  ถาเปนไปไดควรเขารับการอบรมในหลักสูตร 4 เดือน (ICN ใน
โรงพยาบาลขนาดตํ่ากวา 90 เตียง อยางนอยควรไดรับการอบรมในหลักสูตร 2 สัปดาห) 

• กําหนดบทบาทหนาท่ีของ ICN ใหชัดเจน และกําหนด performance ท่ีจะใชประเมินความสําเร็จในการทํา
หนาท่ี  บทบาทหนาท่ีของ ICN ควรประกอบดวย 

o ประสานนโยบาย กลวิธี และกิจกรรมการดําเนินงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
o ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการตางๆ  

o พัฒนาและฝกอบรมเจาหนาท่ีในดาน IC 

o เปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ ในดาน IC  

o เฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม  รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห
ขอมูลการเฝาระวังฯ และแปลผลขอมูล  นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ IC 

o คนหาการระบาดและสอบสวนการระบาดของ NI 

• ICN ควรมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการควบคุมการติดเช้ือหรือดําเนินการศึกษาเมื่อรับรูวาจะมีอนัตรายเกิดข้ึนกับ
ผูปวยหรอืบุคลากรของโรงพยาบาล เชน การระบาดของเช้ือดื้อยา การปองกันการแพรกระจายของการติดเช้ือ
อุบัติใหม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• จํานวน ICN และการศึกษาอบรมของ ICN แตละคน 

• จุดเนนในการทํางานของ ICN แตละป ในชวง 3 ปท่ีผานมา 
 

(3) มีทรัพยากรท่ีเพียงพอสําหรับการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ. 

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

ระบบทําใหปราศจากเช้ือ หองแยกโรค ฯลฯ 

• ICN รวมกับสมาชิกในคณะกรรมการ IC สํารวจการมีหรอืการเขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับระบบ IC ของ
หนวยงานตางๆ วางแผนปรับปรุงรวมกับผูเกีย่วของ  

• ICN รวมกับคณะกรรมการ IC วางแผนการเตรียมสํารองอปุกรณและทรัพยากรท่ีจําเปนใหพรอม (พิจารณาท้ัง
จํานวน ขนาด) หากมีการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล หรือการระบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม หรือใน
สถานการณฉุกเฉินอื่นๆ   

• ควรมีการทํา Fit test/fit check ในบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการสวม mask N95 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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• ผลการสํารวจการมีหรอืการเขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปนและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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(4) ระบบสารสนเทศขององคกรสนับสนุนระบบปองกันและควบคุมการติดเช้ือ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ IC รวมกับทีมสารสนเทศ สํารวจและวิเคราะหความตองการใชสารสนเทศของผูท่ีเกี่ยวของกับ

ระบบ IC เชน 

o ขอมูลและความรูท่ีชวยใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน นโยบาย, แนวทางปฏิบัติ, scientific 

evidence และ guideline ตางๆ 

o การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลและการรายงาน 

o การเช่ือมโยงฐานขอมูลผูปวยเขากับฐานขอมูลทางหองปฏิบัติและฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
o ขอมูลสถานการณการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน ท้ังในภาพรวมและขอมูลของสวนยอยตางๆ  

(ซึ่งจะเอื้อตอการประมวลผลเปนตัวช้ีวัดท่ีผูใชตองการ) 
• ICN (หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC) รวมกับทีมสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ตอบสนองความตองการขางตน 

• ICN (หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC) รวมกับทีมสารสนเทศติดตามประเมินการตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศในระบบ IC  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชในระบบ IC 

 
(5) บุคลากรไดรับอบรมความรูอยางตอเนื่องเก่ียวกับความเสี่ยงของการติดเช้ือ นโยบายขององคกร และบทบาทของ

บุคลากรในการปองกันการติดเช้ือ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ IC กําหนด training need ในเรื่อง IC สําหรับบุคลากรประเภทตางๆ โดยอาศัยปญหาท่ีพบจาก

การปฏิบัติเปนตัวช้ีนํา และการวิเคราะหในมาตรฐาน II-4.1 ก (6) และครอบคลุมส่ิงตอไปน้ี 

o ความเส่ียงตอการติดเช้ือสําคัญในจุดตางๆ ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนและเปนจุดเนนขององคกร รวมท้ัง
ขอมูลจากการเฝาระวัง 

o นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือขององคกร 
o บทบาทของบุคลากรในการปองกันการติดเช้ือในสวนท่ีแตละคนตองรับผิดชอบ 

• ดําเนินการฝกอบรมใหความรูตาม training need 

• ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของผูรับผิดชอบงานหนวยงานกลางเปนพิเศษ 

• ประเมินการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และนําปญหาท่ีพบมากําหนดรูปแบบการฝกอบรมใหม 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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• ความเช่ือมโยงระหวางปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน, training need, การฝกอบรม, การประเมินผล, และการ
ปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรม 

 
(6) มีการใหขอมูลและเสริมพลังแกครอบครัว / ชุมชน ถึงวิธีการลดความเส่ียงในการติดเช้ือและปองกันการแพรกระจาย

เช้ือในครัวเรือน / ชุมชน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเกีย่วของ กําหนดกลุมเปาหมาย ขอมูลท่ีควรรู และแนวทางการใหขอมูลแก

ครอบครัว/ชุมชน ในวิธีการลดความเส่ียงและปองกันการแพรกระจายเช้ือในครัวเรอืน/ชุมชน 

o ผูปวยและครอบครัวของผูปวยท่ีเปนโรคติดตอซึ่งสามารถแพรกระจายสูสมาชิกในครัวเรือน หรือมี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคติดเช้ือได 

o ชุมชนท่ัวไป 

• ผูเกี่ยวของใหขอมูลตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
• ประเมินประสิทธิผลของการใหขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการใหขอมูล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• กลุมเปาหมายสําคัญและแนวทางการใหขอมูลไดมีการปรับปรุง 
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SPA II - 4.2 การปองกันการติดเชื้อ (IC.2) 

องคกรสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติทีเ่หมาะสมเพ่ือการปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การปองกันการติดเช้ือ 

(1) มีการระบุความเส่ียงจากการติดเช้ือในหัตถการและกระบวนการตางๆ และมีการดําเนินการตามกลยุทธเพื่อลดความ
เสี่ยงจากการติดเช้ือดังตอไปนี้: 

     -การใช standard precautions และ isolation precautions 

     -การทําความสะอาด การทําลายเช้ือ และการทําใหปราศจากเช้ือ 

     -การจัดการ (สัมผัส จัดเก็บ กําจัด) กับสิ่งท่ีปนเปอนเช้ือโรค 

     -การสงเสรมิการลางมือและสุขอนามัยของบุคคล 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเกีย่วของทบทวนมาตรการลดความเส่ียงจากการติดเช้ือท่ีสําคัญวาเปนไปตาม 

scientific evidence ท่ีทันสมัย (ใช gap analysis ชวยตรวจสอบ) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาวเพียงพอ (ใชแนวคิด human factors engineering) และโครงสรางทางกายภาพเอื้อตอการ
ปองกันการติดเช้ือ 

• ICN รวมกับผูเกี่ยวของวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะมีการติดเช้ือในการทําหัตถการและข้ันตอนหรือกระบวนการ
ทํางานตางๆ และสรางความต่ืนตัวหรอืจัดใหมีขอความเตือนใจ (reminder) ท่ีจําเปนในจุดท่ีจะเกิดความเส่ียง 

• ใช FMEA วิเคราะหโอกาสและลักษณะท่ีจะไมมีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว  ดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามความเหมาะสม (เชน การทําความสะอาดเครื่องมือท่ีมี lumen) 

• ใชการรณรงคอยางสมํ่าเสมอสําหรับมาตรการบางอยาง 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 การทําลายเช้ือ การทําใหปราศจากเช้ือ : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรอืไม 
ผูปฏิบัติเขาใจหรือไม ปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด 

o การสงเสริมการลางมือและอนามัยสวนบุคคล : มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอหรือไม ปฏิบัติได
ครบถวนเพียงใด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  66 

 

• ผลการติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการท่ีสําคัญและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 
(2) มีการควบคุมส่ิงแวดลอมเพ่ือลดความเส่ียงในการแพรกระจายและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

     -การจัดโครงสราง การระบายอากาศ และบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีเพื่อปองกันการแพรกระจายส่ิงปนเปอนและเช้ือ
โรค 

     -การจัดใหมีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ การทําความสะอาด และการแยกบริเวณใชงานท่ีสะอาด
จากบริเวณปนเปอน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN  หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ IC รวมกับผูเกี่ยวของ ดําเนนิการในเรื่องตอไปนี้ 

o ประเมินความเสี่ยงตอการติดเช้ือเนื่องจากโครงสรางและสิ่งแวดลอมในจุดตางๆ และดําเนินการ
ปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแยกบริเวณใชงานท่ีสะอาดจากบริเวณปนเปอน 

o จัดใหมีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลางมือ (เชน อางลางมือ, alcohol handrub, ผาเช็ด
มือ) การทําความสะอาดอาคารสถานท่ี 

o กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารสถานท่ี (รวมท้ังเตียงผูปวย) เพื่อปองกันการ
แพรกระจายส่ิงปนเปอนและเช้ือโรค และนําสูการปฏิบัติ 

o ตรวจสอบโอกาสท่ีจะมีการแพรกระจายเช้ือในระบบระบายอากาศ และดําเนินการปรับปรุง เชน 

 การควบคุมฝุนละอองในอากาศ (โดยเฉพาะระหวางการกอสราง) 
 การติดตามประสิทธิผลของการกรองอากาศ 

 การปองกันการปนเปอนทางอากาศ (airborne contamination) ในหองผาตัดเม่ือมีการผาตัด
ผูปวยติดเช้ือวณัโรค 

 การติดตามความดันอากาศในหองท่ีใช negative airflow หรือ positive airflow 

o ตรวจสอบ endotoxin ในน้ําท่ีใชสําหรับ hemodialysis ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต 

o การจัดการขยะ (การแยกท้ิงขยะ การจัดการกับขยะมีคม) 
o การควบคุมแมลงและสัตว 

• ICN ดําเนินการเฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เชน น้ําด่ืมนํ้าใช, น้ํายาฆาเช้ือ, cooling 

tower ฯลฯ  
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• ผลการประเมิน/ตรวจสอบ และการปรับปรุงท่ีไดดําเนินการไปแลว 
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(3) มีการระบุพื้นท่ีทํางานท่ีตองใสใจในการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ และดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงตอการติด
เช้ือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีตอไปนี้: หองผาตัด, หองคลอด, หอผูปวยวกิฤติ, หนวยซักฟอก, หนวยจายกลาง, โรง
ครัว, หนวยกายภาพบําบัด, หองเก็บศพ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN รวมกับหัวหนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันจัดทําแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงตอการติดเช้ือใน

หนวยงานตางๆ และจัดทํา check list เพื่อใชในการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังจัดทําขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงโครงสรางในสวนท่ีจําเปน 

• ตัวอยาง check list เพ่ือใชในการตรวจสอบ 

o ลดความเส่ียงตอการติดเช้ือในหนวยซักฟอก 
 การบรรจุถุงผาเปอนที่จุดใชงาน 

 การขนสงผาเปอนโดยพาหนะที่เหมาะสม 

 การทําความสะอาดพาหนะใสผาอยางสมํ่าเสมอ 

 การแบงโซน 

 การดูแลบริเวณที่รับผาเปอนเพ่ือปองกันการปนเปอนไปยังบริเวณที่สะอาด 

 การแยกผาเปอนและผาสะอาด 

 การรักษาความสะอาด ปองกันฝุนและสิ่งสกปรกระหวางการเคล่ือนยายและรับสงผาสะอาด 

 การปองกันบุคลากรท่ีตองสัมผัสผาเปอน 

 การลางมือหลังจากสัมผัสกับผาเปอน 

o ลดความเส่ียงตอการติดเช้ือในหนวยจายกลาง 
 การมีสถานที่แยกเฉพาะ 
 การมีพ้ืนที่ทํางานเพียงพอและออกแบบพ้ืนที่ทํางานเหมาะสม 

 การจราจรแบบเดินทางเดียว 
 การจํากัดบุคคลที่จะเขามาในหนวยงาน 

 การไหลเวียนของอากาศจากบริเวณสะอาดไปสูบริเวณที่ปนเปอน 

 การลางมือ 

 การดําเนินการทําลายเช้ือและทําใหปราศจากเช้ือตามมาตรฐาน 

 การติดตามประสิทธิภาพของการเตรียมอุปกรณและการทําใหปราศจากเช้ือ 

 การขนสงของสะอาด 

 การมีบุคลากรท่ีเพียงพอและไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม 

o ลดความเส่ียงตอการติดเช้ือในโรงครวั (สามารถใชแบบประเมินงานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย) 
 การใหความรูแกเจาหนาที่เก่ียวกับการเตรียมอาหารและสุขอนามัยสวนบุคคล 

 การใชอุปกรณปองกัน 
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 การจับตองอาหารที่ยังไมไดปรุง 
 การปรุงอาหาร 
 การทําความสะอาดบริเวณที่เตรียมอาหาร 
 การเก็บอาหาร 
 การควบคุมอุณหภูมิที่ใชปรุงอาหารและเก็บอาหาร 
 การลดการปนเปอน,อุณหภูมิที่ใชทําความสะอาดภาชนะ 
 การทําความสะอาดเครื่องทํานํ้าแข็ง 
 การลางมือ 

 การจัดการกับเศษอาหาร 
 การกําจัดแมลง 
 สุขอนามัยของเจาหนาที่ 
 การสอบสวนโรคเมื่อมีการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร 

o ลดความเส่ียงตอการติดเช้ือในหนวยกายภาพบําบัด 
 การทําความสะอาดและทําลายเช้ืออุปกรณธาราบําบัด 

 การลางมือ 

 การทําความสะอาดอุปกรณออกกําลังกาย 
o หองเก็บศพ 

 ระบบระบายอากาศ 

 การใช PPE ที่เหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงตอการติดเช้ือในหนวยงานตางๆ 

 
(4) มีการดําเนินการเพื่อลดความเส่ียงของการติดเช้ือท่ีสําคัญขององคกร เชน การติดเช้ือแผลผาตัด การติดเช้ือระบบ

ทางเดินหายใจ การติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะ การติดเช้ือจากการใหสารนํ้าและการติดเช้ือในกระแสเลือด. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ IC รวมกันทบทวนการติดเช้ือท่ีสําคัญขององคกร ตาม II-4.1 ก (2) 

• มอบหมายใหมีทีมรับผิดชอบในการทํา clinical CQI เพื่อลดอัตราการติดเช้ือดังกลาว (อาจใช model ต้ังเปา-
เฝาดู-ปรับเปลี่ยน)  ควรรวมพลงัในการพัฒนาเขาดวยกันแทนท่ีจะตางคนตางทําในแตละหอผูปวยเพื่อลดความ
ซ้ําซอน 

• ดําเนินการปรับเปลี่ยนโดยใชแนวคิดและเครื่องมือคุณภาพท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง evidence-based 

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

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• การปรับเปลี่ยนตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดอัตราการติดเช้ือท่ีสําคัญ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน (ควรนําเสนอดวย control 

chart)  
 

(5) มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดูแลผูปวยท่ีติดเช้ือซึ่งติดตอไดทางโลหติและผูปวยท่ีมีภูมิตานทานตํ่า การจัดการกับ
การติดเช้ือท่ีดื้อยาและการติดเช้ือท่ีอุบัติข้ึนใหม.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ IC รวมกับผูเกีย่วของ ระบุกลุมผูปวยติดเช้ือท่ีตองดูแลดวยความระมัดระวังสูงเปนพิเศษ ที่

โรงพยาบาลมีโอกาสรับไว 
o ผูปวยท่ีติดเช้ือซ่ึงติดตอไดทางโลหิต เชน HIV, hepatitis B & C 

o ผูปวยท่ีมีภูมิตานทานตํ่า เชน HIV, ผูปวยท่ีไดรับเคมีบําบัด, ผูปวยโรคเลอืด 

o ผูปวยท่ีติดเช้ือดื้อยา เชน MRSA, VRE 

o ผูปวยท่ีติดเช้ือท่ีอุบัติข้ึนใหม เชน Bird Flu, SARS 

• จัดทําแนวทางปฏิบัติและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการดูแลผูปวยกลุมน้ีอยางเหมาะสม และเพื่อปองกัน
การแพรกระจายเช้ือโรค 

• สรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของและซอมปฏิบัติเปนระยะ 
• ทบทวนปญหาอุปสรรคท่ีเคยเกิดข้ึน รวมกับการทํา FMEA เพื่อวิเคราะหโอกาสและลักษณะท่ีแนวทางดังกลาว

จะไมไดรับการปฏิบัติ หรือปฏิบัติแลวไมไดผล และดําเนินการปรับปรุง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการดูแลผูปวย การซอมปฏิบัติ การทํา FMEA และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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SPA II - 4.3 การเฝาระวงั ติดตามกํากับ และควบคมุการระบาด (IC.3) 

องคกรใชวิธกีารทีเ่หมาะสมในการเฝาระวังและติดตามกํากับ เพ่ือคนหาและควบคุมการติดเช้ือ และ
จัดการกับสถานการณที่มกีารระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การเฝาระวงัและติดตามกาํกับ 

(1) มีการเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกับองคกรอยางตอเนื่อง.  องคกรติดตามความเส่ียง อัตรา และ
แนวโนมของการติดเช้ือในเชิงรุก.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ IC ทบทวนวิธีการเฝาระวังการติดเช้ือท่ีเหมาะสมกับโรงพยาบาล เพื่อใหไดขอมูลท่ีเช่ือถือได

และไมเปนภาระในการเก็บขอมูลมากเกินไป 

• ขอแนะนําจาก พรพ. 
o ใชการเฝาระวังแบบจําเพาะเจาะจง (priority directed, targeted surveillance) คือเฝาระวังการติดเช้ือ

ในตําแหนงท่ีเปนปญหา และการติดเช้ือท่ีมีความสําคัญทางระบาดวิทยาในทุกหนวยงานท่ีมีโอกาสรับ
ผูปวยดังกลาว  

o ไมตองรายงานอัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยรวมทุกตําแหนงท่ีไดจากการเฝาระวังให พรพ.
ทราบ (ยกเวนเปนอัตราท่ีไดจากการทํา prevalence survey ใน รพ.ขนาดใหญ) 

o ใชเกณฑการวินิจฉัยการติดเช้ือท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงอางองิจาก CDC หรือชมรมโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาลรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

o ผูเกี่ยวของมีโอกาสใชเกณฑวินิจฉัยการติดเช้ือไดสะดวก ใชเครื่องมือท่ีงายตอการนําเกณฑการวินิจฉัย
การติดเช้ือไปสูการปฏิบัติ และเปดโอกาสใหผูดูแลทุกวิชาชีพรวมกันประเมินผูปวยเพื่อใหไดขอมูลท่ี
สมบูรณท่ีสุดท่ีจะเปนประโยชนตอการวินิจฉยัการติดเช้ือ 

o การเฝาระวัง SSI ควรเฝาระวงัตามประเภทของการผาตัดท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือสูง ควบคูไปกับ
การรายงานการติดเช้ือเปนรายกรณีสําหรับการผาตัดท่ีไมไดมีการเฝาระวัง 

o ประสานงานกับ OPD ท่ีเกี่ยวของเพื่อรับทราบการติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนหลังจากผูปวยกลับบาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง OPD สูตินรีเวชและศัลยกรรม อาจใช IT เขามาชวยในการรายงานและเช่ือมโยงขอมูล  หาก
สามารถประสานตอไดถึงสถานพยาบาลใกลบานไดจะยิ่งเปนการดี 

o กําหนดเกณฑคัดกรองเพือ่ใหหนวยเวชระเบียนเลือกเวชระเบียนท่ีมีโอกาสพบการติดเช้ือให ICN 

ทบทวนเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ท้ังท่ีอยูในเปาหมายการเฝาระวังและไมอยูในเปาหมาย) 
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o นําเวชระเบียนท่ีสงสัยวาอาจจะมีการติดเช้ือแตไมสามารถวนิิจฉัยวาติดเช้ือไดตามเกณฑ มาทบทวน
โดยใชมุมมองของการเกิด adverse event  หากพบวามี adverse event ใหถือวาผูปวยกลุมน้ีเปน
กลุมท่ีอาจจะกอใหเกิด under report ในอัตราการติดเช้ือของ รพ. 

• สําหรับ รพ.ชุมชนท่ีมีอัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาลตํ่า อาจจะเนนความสําคัญไปท่ีการเฝาระวังในดาน
กระบวนการ 

• ICN วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเฝาระวังเพ่ือดูแนวโนมของอัตราการติดเช้ือท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังในภาพรวม
ของโรงพยาบาลและจําแนกตามระบาดวิทยา (หนวยงาน, เวลา, บุคคล-กรณี SSI) 

• ทํา point prevalence survey ปละครั้งใน รพ.ขนาดใหญ 
• เผยแพรผลการวิเคราะหใหผูเกี่ยวของทราบโดยทันที (หนวยดูแลผูปวยควรรับทราบอัตราการติดเช้ือใน

หนวยงานของตนเทียบกับหนวยงานอื่นและของ รพ.ภายใน 1 เดือน) 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• แนวทางการเฝาระวังการติดเช้ือของโรงพยาบาล มาตรการตางๆ ท่ีจะรับทราบโอกาสเกิด under report   
• อัตราการติดเช้ือในตําแหนงท่ีมีการเฝาระวัง และโอกาสเกิด under report 

• ตัวอยางรายงานท่ีสงใหผูเกี่ยวของและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 
 
(2) มีการติดตามเฝาดูการเกิดปญหาการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีรุนแรง ในการดูแลผูปวยซึ่งไมไดมีระบบการเฝาระวังไป

ขางหนาในขอ (1). 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• คณะกรรมการ IC กําหนดแนวทางการรายงานการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีรนุแรงหรอืมีความสําคัญ แตไมได
อยูในเปาหมายการเฝาระวังในขอ (1) เพื่อใหมั่นใจวามีการรบัรูการติดเช้ืออยางรวดเร็วและครบถวน  

• ICN รวบรวมขอมูลและรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ โดยใชสถิติจํานวนผูปวยเปนหลัก  หากสามารถคํานวณ
อัตราไดไมยากและไดอัตราท่ีมีความหมาย ก็อาจจะนําเสนอขอมูลอัตราการติดเช้ือในตําแหนงน้ันรวมดวยเมื่อ
ครบรอบป 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ขอมูลการติดเช้ือในตําแหนงท่ีไมไดเปนเปาหมายของการเฝาระวังในขอ (1) และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน  

 

(3) มีการติดตามการใชยาตานจุลชีพ และความไวของเช้ือตอยาตานจุลชีพ (ถาเปนไปได) และสื่อสารใหบุคคลและ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  72 

 

• หองปฏิบัติการทางการแพทยวิเคราะหความไวของเช้ือตอยาตานจุลชีพ ท้ังของปท่ีผานมาและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหแพทยใชประกอบการตัดสินใจในการส่ังใชยาตานจุลชีพ  หากสามารถแยกแยะเช้ือท่ีเกิด
จากชุมชนและเช้ือท่ีเกิดจากการติดตอในโรงพยาบาลไดก็ยิ่งดี  

• คณะกรรมการ IC รวมกับหนวยเภสัชกรรมและผูเกี่ยวของ ติดตามการใชยาตานจุลชีพภายในโรงพยาบาล 
แนวโนมการเพิม่ของการใชยาแตละตัว เทียบกับความไวของเช้ือตอยาดังกลาว และการคาดการณปญหาเช้ือดื้อ
ยาท่ีจะเกิดข้ึน 

• สื่อสารแนวโนมการใชยาตานจุลชีพและการคาดการณปญหาใหองคกรแพทย คณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัด  เพ่ือรวมกันกําหนดมาตรการสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม และอาจรวมไปถงึการทํา Drug Use 
Evaluation 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• แนวโนมการใชยาตานจุลชีพท่ีสําคัญ แนวโนมการด้ือยา และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 

 
(4) มีการนําสารสนเทศจากการติดตามเฝาระวังมาใชในการวางแผน คนหาการระบาด ใหความรู ประเมินผลและ

ปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังตอบสนองตอปญหาของผูปวยเฉพาะราย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN ประเมินกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยท่ีมีการติดเช้ือในโรงพยาบาลแตละราย ใหขอเสนอแนะ
ตอผูเกี่ยวของ และรวบรวมเพือ่ทําแผนปรับปรุงในภาพรวม 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันศึกษาขอมูลท่ีวิเคราะหไดจากการติดตามเฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ 

o ใชประโยชนโดยคณะกรรมการ IC เชน การวางแผน การคนหาการระบาด การใหความรู การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ IC 

o เผยแพรใหผูเกีย่วของใชประโยชนในการปรับปรุงระบบงานท่ีเกี่ยวของ 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

• สรุปความรูเกี่ยวกับสถานการณการติดเช้ือท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล และการปรับปรุงระบบงานท่ีเกิดข้ึน 
 

(5) องคกรทํางานรวมกับสวนราชการ องคกรอื่น และชุมชน เพื่อคนหาและตอบสนองตอการอุบัติของเช้ือโรคใหมและ
เช้ือโรคท่ีดื้อยา.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันกําหนดปญหาการอุบัติของเช้ือโรคใหมและเช้ือโรคดื้อยาท่ีโรงพยาบาลตอง

เผชิญ พรอมท้ังวิเคราะหสวนราชการ องคกร และชุมชนท่ีโรงพยาบาลควรไปสรางความรวมมือในการทํางาน 
เชน 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  73 

 

o ความรวมมือกบัสถานีอนามัยและรานขายยาชุมชนในการลดจายยาตานจุลชีพใหแกประชาชนโดยไม
มีขอบงช้ี โดยเฉพาะในกรณีการติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบน บาดแผลจากของมีคม ทองรวง 

o ความรวมมือกบัภาคการเกษตรและปศุสัตวในการปองกันและควบคุมการระบาดของไขหวัดนก 

• ทบทวนบทเรียนและผลลัพธของความรวมมือเพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ความรวมมือท่ีเกิดข้ึน และขอมูลท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของความรวมมือ 
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ข. การควบคุมการระบาด 

(1) มีการบงช้ีการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของการติดเช้ือดวยการวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง, รับทราบขอมูล
จากบุคลากรทางคลินิกอยางสม่ําเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อตรวจหาการเพ่ิมข้ึนผิดปกติ
ของเช้ือบางชนิดอยางสมํ่าเสมอ (ถาเปนไปได). 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันวิเคราะหการระบาดของการติดเช้ือท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนใน รพ. เชน การติดเช้ือ 

MRSA, การติดเช้ือใน NICU 

• ICN และคณะกรรมการ IC รวมกันทบทวนบทเรียนในการตรวจพบการระบาดของการติดเช้ือวาสามารถทําได
รวดเร็วทันการณเพียงใด มีโอกาสจะปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยางไร 

• ในกรณีท่ี รพ.ไมเคยมีประสบการณการระบาดของการติดเช้ือ ใหรวมกันวางแผนวาจุดท่ีมีสัญญาณเตือนวามี
การระบาดอยูท่ีใดบาง รวมกันซักซอมความเขาใจและจัดใหมีชองทางการส่ือสาร/รายงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

o การวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง 
o การรับทราบขอมูลจากแพทย พยาบาล และผูเกี่ยวของอื่นๆ 

o การทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยา 
• กําหนดแนวทางการสอบสวนทางระบาดวิทยาเพื่อวินิจฉัยวามีการระบาดเกิดข้ึน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• การบงช้ีการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของการติดเช้ือในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

 
(2) เมื่อมีการระบาดเกิดข้ึน ทีมผูรับผิดชอบในการควบคุมการติดเช้ือมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและใช

มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม อยางรอบดานและทันกาล. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ICN, คณะกรรมการ IC และผูเกี่ยวของ รวมกันจัดทําแนวทางควบคุมเม่ือเกิดการระบาดของการติดเช้ือ  จัดทํา
แผนเตรียมความพรอมรับการระบาด โดยระบุทรัพยากรท่ีตองการ การสืบคนและมาตรการควบคุมท่ีจําเปนใน
สถานการณตางๆ รวมท้ังผูมีอาํนาจหนาท่ีในการดําเนินการดังกลาว 

• ซักซอมความเขาใจกับผูเกี่ยวของเปนระยะ 
• ดําเนินการตามแผน จัดทํารายงาน และเฝาระวังตอเนือ่งจนกวาจะแนใจวาไมมีปญหา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• สถานการณท่ี รพ.มีโอกาสประสบ และแผนรองรับสถานการณดังกลาว 
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SPA II-5 ระบบเวชระเบียน 
SPA II - 5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1) 

องคกรจัดใหมีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเกีย่วของทุก
ฝาย. 

ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(1) มีการกําหนดเปาหมายของการบันทึกเวชระเบียนรวมกันโดยทุกวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ.  เปาหมายครอบคลุมการส่ือสาร 
ความตอเน่ืองในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• เชิญทุกวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกเวชระเบียนมารวมกันกําหนดเปาหมาย (เชน แพทย ทันตแพทย 

พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักโภชนาการ ฯลฯ) 
• เปาหมายพ้ืนฐานท่ีจําเปนของระบบเวชระเบียนไดแก การส่ือสารระหวางวิชาชีพ ความตอเนื่องในการดูแล

รักษา การประเมินคุณภาพ 

• เปาหมายท่ีทีมอาจจะกําหนดเพิ่มเติม เชน การเปนหลักฐานทางกฎหมาย การเรียนรู การวจิัย 
• แตละวิชาชีพใชเปาหมายในการประเมินหาสวนขาดของการบันทึกเวชระเบียนท่ีเปนอยู และวางแผนปรับปรุง

ท้ังในสวนของแตละวิชาชีพ และในสวนของภาพรวม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• วิชาชีพและวันท่ีมารวมกันกําหนดเปาหมาย  
• เปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 

• สวนขาดท่ีประเมินได 
 
(2) การออกแบบระบบเวชระเบียนเปนผลจากการประเมินความตองการของผูใหบริการ ผูบริหาร รวมท้ังบุคคลและ

หนวยงานภายนอก. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• วิเคราะหผูใชเวชระเบียนท้ังภายในและภายนอก 

• ประเมินความตองการของผูใชท้ังหมด (รวมท้ังแผนการปรับปรุงท่ีแตละวิชาชีพจัดทําข้ึนในขอ (1) 
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• ปรับปรุงและ redesign แบบบันทึกตางๆ  ลดความซํ้าซอนของการบันทึก ตัดการบันทึกท่ีไมจําเปนออก ใช
ความคิดใหมๆ ในการออกแบบบันทึก รักษาสมดุลระหวางการใช check list กับการบันทึกแบบอิสระ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ความตองการของผูใชเวชระเบียน 

• การปรับปรุงและ redesign ท่ีเกิดข้ึน 

• การประเมินวาระบบท่ีปรับปรุงแลวตอบสนองตอความตองการของผูใชเพียงใด 
 
(3) องคกรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยท่ีเหมาะสม ในดานการบันทึก การแกไข การรับคําส่ัง 

การใชรหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเขาถึง และการทําลาย.  
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ (คูมือ) เกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยในประเด็นตอไปนี้ 
o การกําหนดผูมสีิทธิบันทึกในเวชระเบียน 

o การใชสัญญลักษณและคํายอท่ีเปนมาตรฐาน 

o การบันทึกขอมูลท่ีมีความสําคัญและแบบฟอรมมาตรฐาน 

o การระบุช่ือผูบันทึก วันท่ีและเวลาท่ีบันทึก 

o การบันทึกขอมูลแตละประเภทในเวลาท่ีกําหนดไว 
o การแกไขบันทึกเวชระเบียน 

o การจัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย และการคนหาเวชระเบียน 

o การเขาถึงเวชระเบียนตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังการใชเพื่องานวจิัย 
o การเก็บรักษาและการทําลายเวชระเบียน 

o การรับคําส่ัง การบันทึก และการรับรองคําส่ังการรักษาดวยวาจา 
o การใชรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการท่ีเปนมาตรฐาน 

• สํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดวยวิธกีารตางๆ เชน การสนทนากลุม การสุมตรวจเวช
ระเบียน 

• นําปญหาท่ีพบมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หรือจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กําหนดไว 

• ประเมินซ้ําเปนระยะ 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ปญหาท่ีพบจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงท่ีไดดําเนินการ และผลการ
ประเมินรอบสุดทาย 
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(4) ขอมูลในบันทึกเวชระเบียนไดรับการบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีเพื่อนําไปประมวลผลเปนสารสนเทศการดูแลผูปวย

ท่ีมีคุณภาพในเวลาท่ีเหมาะสม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• สัมภาษณหรือสนทนากลุมกับผูมีหนาท่ีบันทึกรหัสเพ่ือประเมินปญหาการปฏิบัติ 

• ประสานกับ CLT/PCT ตางๆ เพ่ือขอทราบความตองการสารสนเทศท่ีจะใชในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย  
• ประมวลผลสารสนเทศท่ี CLT/PCT ตองการ และสื่อสารใหผูเกี่ยวของทราบ 

• ติดตามการใชประโยชนจากสารสนเทศท่ีประมวลผลให และปญหาท่ีผูใชแจงใหทราบ 

• นําปญหามาปรับปรุงการบันทึกรหัสและการประมวลผล 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ปญหาการบันทึกรหัส การประมวลผลสารสนเทศ และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

• การใชประโยชนจากสารสนเทศท่ีประมวลผลให CLT/PCT 
 
(5) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารเวชระเบียนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความม่ันใจวาระบบตอบสนองความ

ตองการขององคกรและผูปวย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
o ความเหมาะสมของแบบบันทึกตางๆ เทียบกับเปาหมายและความตองการของผูใช 
o การตอบสนองความตองการของผูใชในแงของเน้ือหา ความรวดเรว็ 
o การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีวางไว 
o ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและคนหาเวชระเบียน 

o ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน 

o คุณภาพในการใหรหัส 

o การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียนและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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ข. การรักษาความปลอดภยัและความลับ 
(1) เวชระเบียนไดรับการปองกันการสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแกไขดัดแปลง เขาถึง หรือใชโดยผูไมมี

อํานาจหนาท่ี. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• สํารวจสถานท่ีเก็บเวชระเบียนวามีโอกาสท่ีจะสูญหาย เกิดความเสียหายทางกายภาพ หรือเขาถึงโดยผูไมมี
อํานาจหนาท่ีไดหรือไม และดาํเนินการปรับปรุง 

• วิเคราะหทางเดินของเวชระเบียนวามีโอกาสสูญหายในข้ันตอนใดบาง และดําเนินการปรับปรุง 
• วิเคราะหระบบคอมพิวเตอรท่ีใชอยูวามีโอกาสที่ขอมูลในเวชระเบียนจะสูญหาย เขาถึง/ใช/ถูกแกไขดัดแปลง

โดยผูไมมอีํานาจหนาท่ีหรือไม อยางไร และดําเนินการปรับปรุง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ความเส่ียงท่ีสํารวจและวิเคราะหได และการดําเนินการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 

(2) องคกรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปนเพื่อรักษาความลับของขอมูลและสารสนเทศของผูปวยในเวช
ระเบียน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติ (คูมือ) เกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลในเวชระเบียนผูปวยในประเด็น

ตอไปนี้ 
o การกําหนดผูมสีิทธิเขาถึงขอมูล 

o ขอมูลท่ีผูเกี่ยวของแตละระดับสามารถเขาถึงได 
o มาตรการในการรักษาความลบัของขอมูลผูปวยท่ีเก็บไวดวยคอมพิวเตอร 
o การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลผูปวย 
o หนาท่ีในการรักษาความลับของผูท่ีเขาถึงขอมูล 

o วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด 

o ลักษณะขอมูลบางอยางท่ีควรมีมาตรการพิเศษ เชน เวชระเบียนของผูปวยท่ีถูกขมขืนหรือทําแทง, ผล
การตรวจ HIV ท่ีเปนผลบวก 

• สํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดวยวิธกีารตางๆ เชน การสนทนากลุม การสุมตรวจเวช
ระเบียน 

• นําปญหาท่ีพบมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หรือจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กําหนดไว 
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• ประเมินซ้ําเปนระยะ 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ปญหาท่ีพบจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงท่ีไดดําเนินการ และผลการ
ประเมินรอบสุดทาย 

 
(3) องคกรใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่องเก่ียวกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ วิธีการจัดการเมื่อมีการ

ขอใหเปดเผยขอมูลซ่ึงเปนการละเมิดการรักษาความลับ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• นําขอมูลจากการสํารวจการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับผูเกี่ยวของ รวมกัน

คนหาวิธีการท่ีรัดกุมยิ่งข้ึน 

• การปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการรักษาความลับของผูปวยดวยวิธีการท่ีสรางสรรค 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• วิธีการปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 
 
(4) องคกรมีกระบวนการใหผูปวยสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได โดยมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายรวมอยูดวย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการใหผูปวยเขาถึงขอมูลในเวชระเบียนของตน  
• กําหนดผูมีหนาท่ีใหคําอธิบายขอมูลในเวชระเบียนผูปวย และฝกอบรมใหมีทักษะในการแปลความหมายขอมูล

ในเวชระเบียน 

• เมื่อผูปวยหรือญาติมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษา ใหสงเสริมใหผูปวยไดรับรูขอมูลในเวชระเบียนของตนให
เร็วท่ีสุดโดยมีผูท่ีไดรับมอบหมายรวมใหคําอธิบาย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ประเมินผลดวยวิธีเชิงคุณภาพ (จุดแข็ง จุดออน เรื่องเลา) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี ้
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SPA II - 5.2 เวชระเบียนผูปวย (MRS.2) 

ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการส่ือสาร การดูแลตอเนื่อง การเรียนรู การวิจัย การ
ประเมินผล และการใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย. 
(1) บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอสําหรับ: 

     -การระบุตัวผูปวย  
     -มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค  
     -ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา  
     -ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา  
     -เอื้อตอความตอเนื่องในการดูแล 

     -ใหรหสัไดอยางถูกตอง 
     -การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย 
     -การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย  

(2) มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ ความถูกตอง และการบันทึกในเวลาท่ีกําหนด. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• สงเสริมใหมีการทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนในงานประจํา เชน การทบทวนขางเตียงผูปวย 
(R ใน C3THER) การทบทวนโดยหวัหนาเวร  และปรับปรุงบันทึกใหสมบูรณท่ีหนางานทันที 

• จัดใหมีการทบทวนเวชระเบียนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อประเมินความเพียงพอของขอมลูและโอกาสพัฒนา
ในแตละประเด็นตอไปนี้  (ใชการประเมินเชิงคุณภาพ) 

o การระบุตัวผูปวย  มีอยูครบถวนในเอกสารทุกหนาหรือไม มีท่ีอยูท่ีสามารถใชติดตามผูปวยและญาติ
ไดหรือไม 

o มีขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค  การวินิจฉยัโรคมีความเหมาะสมหรือไม มีขอมูล (ประวัติ การตรวจ
รางกาย การตรวจทางหองปฏบัิติการ) สนับสนุนการวินิจฉัยโรคหรอืไม  มีการใช guideline หรือ 
scientific evidence ในการประเมินผูปวยหรือไม 

o ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา  ขอมูลมีเพียงพอท่ีจะประเมินไดวามีการตอบสนองปญหา
ของผูปวยครบถวนเปนองครวมหรือไม มีการตอบสนองตอภาวะวิกฤตเหมาะสมหรือไม มกีารใช 
guideline หรือ scientific evidence ในการวางแผนการดูแลรกัษาหรือไม 

o ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา  ขอมูลมีเพียงพอท่ีจะทําใหทราบความเปนไป 
การเปลี่ยนแปลง และผลการรกัษาไดหรือไม   

o เอื้อตอความตอเนื่องในการดูแล  ขอมูลทําใหผูอานสามารถทําความเขาใจปญหาของผูปวยไดอยาง
ครบถวนในเวลารวดเรว็หรือไม 
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o ใหรหัสไดอยางถูกตอง ใหผูทําหนาท่ีบันทึกรหัสบอกเลาวามีปญหาในการใหรหัสหรือไม อยางไร 
o การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย  ต้ังสมมติฐานวาผูปวยรายนีม้ีการรองเรียนเกิดข้ึน  ตรงจุดไหนคือจุด

ท่ีอาจจะถูกฟองรองได  ขอมูลท่ีมีอยูเพียงพอหรือไมท่ีจะแสดงใหเห็นคุณภาพของการดูแลในชวงเวลา
นั้น 

o การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย  ประเด็นคุณภาพ ความเส่ียง ความคลาดเคลื่อน เหตุการณท่ีไมพึง
ประสงคในผูปวยรายนี้คืออะไร  ขอมูลท่ีมีอยูเพียงพอหรือไมท่ีจะแสดงใหเห็นวาผูดูแลไดใหการดูแล
ดวยความระมัดระวัง มีมาตรฐานวิชาชีพ 

• นําขอมูลท่ีไดจากการทบทวนรวมกันไปแลกเปลี่ยนในกลุมผูเกี่ยวของ รวมกันกําหนดลําดับความสําคัญท่ีควร
ไดรับการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงและประเมินผล 

 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• โอกาสพัฒนาท่ีไดจากการทบทวน การปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน ผลลัพธหลังจากการปรับปรุง 
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SPA II-6 ระบบการจัดการดานยา 
SPA II - 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา (MMS.1) 

องคกรสรางความมั่นใจในระบบการจัดการดานยาทีป่ลอดภัย เหมาะสม และไดผล พรอมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย. 

ก. การวางแผนและการจัดการ  
(1) มีคณะกรรมการหรอืกลุมบุคคลท่ีมาจากสหสาขาวิชาชีพ ทําหนาท่ีกําหนดทิศทางและสงเสริมใหเกิดระบบการ

จัดการดานยาท่ีมีประสิทธิภาพ.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงทบทวนการแตงต้ังคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลท่ีทําหนาท่ีกําหนดทิศทางและสงเสริมใหเกิด

ระบบการจัดการดานยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

o ลักษณะของคณะกรรมการควรสอดคลองกับบริบทขององคกร เชน  
 ใน รพ.ขนาดเล็กอาจจะควบกับคณะกรรมการอ่ืน   
 ใน รพ.ขนาดใหญอาจต้ังเปนคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) หรืออาจ
แยกเปนคณะกรรมการหรอือนุกรรมการ เชน คณะกรรมการความปลอดภัยทางยา 
คณะอนุกรรมการตามประเภทกลุมยา  

 ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการประสานงานระหวางคณะกรรมการ อนุกรรมการและทีม
พัฒนาคุณภาพท่ีเกี่ยวของอื่นๆ  

o คณะกรรมการฯ ควรประกอบดวยบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ เชน 

 ผูอํานวยการหรอืผูท่ีผูอํานวยการมอบหมายเปนประธาน 

 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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 การส่ังใชยา การเตรียม จัดจาย และใหยา เพื่อการใชยาท่ีปลอดภัย ถูกตอง เหมาะสม และ
ไดผล  

o คณะกรรมการฯ ควรกําหนดแนวทางการประเมินผล และสนับสนุนใหมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังการรายงานตามวงรอบเวลาท่ีกําหนด 

• คณะกรรมการฯ ประเมินบทบาทหนาท่ีของตน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน การใชเวลา การตัดสินใจ และ
ดําเนินการปรับปรุงเพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินการทําบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 
(2) มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพ่ือจํากัดใหมีรายการยาเทาท่ีจําเปน  มีการทบทวนบัญชียาอยางนอยปละครั้ง  มีการ

กําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหมท่ีมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง รวมท้ังมีแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในการขอใชยาท่ีอยูนอกบัญชียาเมื่อจําเปน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ PTC ทบทวนระบบการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 

o เปาหมายเพ่ือใหมียาเพียงพอสําหรับการดูแลผูปวยท่ีใหบริการ และมีรายการยาเทาท่ีจําเปน 

o กระบวนการพิจารณาบัญชียาโรงพยาบาล 

 ขอมูลท่ีตองนําเสนอ ซึ่งควรมีขอมูลท่ัวไปของยาท่ีนําเสนอ ขอบงใช ประสิทธิผล อันตร
กิริยาของยา ขอมูลความปลอดภัย 

 เกณฑการคัดเลือกควรพิจารณาความปลอดภัย และความคุมคาเปนอยางนอย 
o มาตรการเพ่ือความปลอดภัยและคุมคา 

 มาตรการสําหรบัยาใหมท่ีมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูงหรือเปน high alert drug เชน 
แบบฟอรมส่ังยามาตรฐาน แนวทางการส่ังใชยา ระบบตรวจสอบ ระบบเตือนใจ ขอจํากัด
ในการใช การบริหารยา การเก็บรักษายา การติดตามอุบัติการณไมพึงประสงคการให
ขอมูลตอผูปวย 

 มาตรการสําหรบัการขอใชยานอกบัญชี เชน การขออนุญาต การจัดหา การเบิกจาย การ
ติดตามผล โดยพิจารณาความจําเปนและความเสี่ยง  

 การทบทวนเม่ือมีรายงานอุบัติการณรุนแรงจากการใชยาในบัญชียาโรงพยาบาล (ท้ัง
ภายในองคกรและจากวารสารท่ีนาเช่ือถือ) ท่ีทันตอเหตุการณ  

 ยาท่ีมีการใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย อาจพิจารณารับเขาเปนยาในโรงพยาบาล แตยังไม
ตองดําเนินการจัดซ้ือมาสํารอง ซึ่งจะดําเนินการเมื่อเกิดความตองการเปนครั้งคราว 
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• คณะกรรมการ PTC กําหนดระบบและรอบเวลาในการทบทวนบัญชียาท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง (อยางนอย
ปละครั้ง) และดําเนินการตามท่ีกําหนดไว 

• คณะกรรมการ PTC สงเสริมใหบุคลากรสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบัญชียาโรงพยาบาลท่ีเปน
ปจจุบัน (เชน การจัดทําบัญชียา on-line, การระบุขอบงใชท่ีสําคัญและใชบอย ฯลฯ) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชียา รายการยาประเภทตางๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล 

 
(3) การจัดหายาเปนไปตามบัญชียาท่ีผานการรับรอง.  มีกระบวนการในการจัดการกับปญหายาขาดแคลนและยาท่ีจําเปน

เรงดวน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• สรางหลักประกันเรื่องความพรอมใช 

o คณะกรรมการ PTC รวมกับทีมดูแลผูปวยแตละสาขาจําแนกยาในบัญชียาโรงพยาบาลเพ่ือชวย
พิจารณาลําดับความสําคัญในการจัดหา เชน แบงเปนยาท่ีจําเปนตอการชวยชีวิต (vital drug) ยาท่ี
จําเปนในการรักษาโรคท่ีสําคัญ (essential drug) และยาท่ัวไปท่ีใชในการบําบัดหรือบรรเทา  

o จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงความสําคัญของยาแตละประเภท โดยเฉพาะยาท่ีจําเปนตอการ
ชวยชีวิต วัคซีน หรือยาจําเปนท่ีสงผลกระทบตอผูปวยปริมาณมากหากเกิดการขาดคลัง  

• การจัดการกับปญหายาขาดแคลน 

o ผูรับผิดชอบในการจัดหายา มีระบบในการส่ือสารใหผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกบัรายการยาท่ีขาด
ช่ัวคราว หรือรายการยาท่ีไมมีการผลิตอีก และขอแนะนําวาควรดําเนินการอยางไร 

o ฝายเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ จัดทําแนวทางการใชหรือจายยา
ทดแทนยาในบัญชีท่ีไมสามารถดําเนินการจัดหาไดทัน 

• คณะกรรมการ PTC รวมกับฝายเภสัชกรรม วางระบบท่ีชัดเจนในการจัดหายาท่ีจําเปนเรงดวน เชน ยา
ชวยชีวิต ยาฉุกเฉิน วัคซีน เซรุม หรือยาอื่นๆ ท่ีองคกรกําหนดใหเปนยาสําคัญ รวมท้ังการจดัหาใน
สถานการณภัยพิบัติ การสรางระบบเครือขาย 

• มีระบบการติดตามยาท่ีมีการเคลื่อนไหวมากกวาปกติ และดําเนินการอยางเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชียา รายการยาประเภทตางๆ ในบัญชียาโรงพยาบาล 
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(4) องคกรระบุยาซ่ึงมีความเส่ียงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง, ออกแบบกระบวนการท่ีเหมาะสมปลอดภัย
ในการจัดหา เก็บรักษา สั่งใช ถายทอดคําส่ัง จัดเตรียม จาย ให และติดตามกํากับยา เพื่อลดความเส่ียงในการใชยา
เหลาน้ี. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการความปลอดภัยดานยา (Medication Safety Team) กําหนดรายการ

ยาซ่ึงมีความเส่ียงสูงหรือตองมีความระมัดระวังในการใชสูง โดยมีแนวทางกวางๆ ดังน้ี 

o ลักษณะของยา เปนยาท่ี 

 มีโอกาสเกิดความเส่ียงตอการใชผิดวัตถุประสงค เชน ยาเสพติด ยาควบคุมพิเศษบางรายการ  
 มีรายงานความถี่ของการเกิดคลาดเคลื่อนทางยาหรือเหตุการณไมพึงประสงคบอยในองคกร 
 มีรายงานวาเปนปจจัยสาเหตุ หรือเกี่ยวของกับเหตุการณพึงสังวร (sentinel events) ท้ังใน
วารสารวิชาการ หรือในองคกร หรืออาจรวมถึงยาท่ีอยูระหวางการศึกษาทดลอง ยาท่ีตอง
ควบคุม ยาท่ีไมอยูในบัญชียาโรงพยาบาล ยาท่ีมีพิสัยการบําบัดแคบ (narrow therapeutic 

range) ยาทางจิตเวช ยาท่ีมีช่ือคลายกันหรอืออกเสียงคลายกัน (look alike-sound alike 
drugs)  

o วิธีการกําหนด 

 อยูในดุลยพินิจของทีมสหสาขา หรือทีมดูแลผูปวย ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามความเหมาะสม 
หรือบริบทของงาน/หอผูปวย 

 ปจจัยท่ีอาจคํานึงรวมดวยคือแบบแผนการใชยาของแตละองคกร ขอมูลอุบัติการณภายใน
องคกร 

 อาจใชแบบสํารวจอยางงาย สํารวจความคิดเหน็บุคลากร ตอการจัดประเภทยาท่ีตอง
ระมัดระวังสูง รวมกับการรายงานอุบัติการณ 

 สําหรับโรงพยาบาลท่ีไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกรายการ ควรใหความสําคัญ
พิเศษในกลุม heparin, insulin, morphine, potassium chloride และ warfarin  

• จัดทําแนวทางการจัดการยาท่ีตองระมัดระวังสูงอยางเปนระบบ  
o ครอบคลุมกระบวนการรักษาดวยยาต้ังแตการคัดเลือกยา การจัดหา การเก็บรักษา การส่ังจาย การ

ถายทอดคําส่ัง การเตรียม การกระจาย การสงมอบ การใหยา และการติดตาม 

o มีสัญญลักษณหรือเครือ่งหมาย ท่ีรับรูรวมกันท้ังระบบวาเปนยาท่ีตองระมัดระวังสูง อาจแยกเก็บเปน
สัดสวนหรอืเปนกลุม เพ่ือใหเกิดความระมัดระวังท้ังในกระบวนการเก็บรักษา การสํารองในแตละจุด  
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o สรางส่ือความรูท่ีสามารถนําลงสูการปฏิบัติในลักษณะ drug tips ท่ีงายตอการนําไปใช หรือเพื่อเปน
แนวทางใหพยาบาลวางแผนติดตามผูปวยภายหลังไดรับยาท่ีตองระมัดระวังสูง (โดยอาจแนบไป
พรอมกับยาท่ีจัด)  

o สรางระบบการตรวจสอบอิสระซ้ําสําหรับยาท่ีตองระมัดระวังสูง โดยเฉพาะในข้ันตอนของการรับ
คําส่ังใชยา การกระจาย การสงมอบ การเตรียม การบันทึก และการใหยา 

• ผูบริหารสนับสนุนใหมีแหลงขอมูลสารสนเทศทางยาอยางเหมาะสม หรือมศัีกยภาพในการเขาถึง
แหลงขอมูลทางยา ท้ังในสวนของกลุมงาน/ฝายเภสัชกรรม และในสวนของหอผูปวย หรือหนวยงานท่ีดูแล
ผูปวยสําคัญ 

• สรางความรูความเขาใจ ประเมินความรูความเขาใจ และประเมินการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
• สําหรับองคกรท่ีมีการศึกษาวิจัยดานเภสัชกรรมคลินิก ใหมีระบบการจัดการยาดังกลาวท่ีชัดเจน แยกจากยาท่ี

อยูในบัญชียาโรงพยาบาล และตองดําเนินการครอบคลุมระบบการจัดการยาทุกดาน โดยดําเนินการใน
ลักษณะโครงการท่ีไดรับการรบัรองใหมีการศึกษาได และเปนการพิทักษสิทธิผูปวย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• รายการยาท่ีมีความเส่ียงสูงหรอืตองมีความระมัดระวังในการใชสูง 
• ตัวอยางมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงจากการใชยา และผลการตามรอยการปฏิบัติหรือการประเมินความรูความ

เขาใจของผูเกี่ยวของ 
• ผลท่ีไมพึงประสงคจากการใชยากลุมน้ี 
 

 (5) องคกรกําหนดนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา และนําสูการปฏิบัติ.  
มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณไมพึงประสงคจากยาและความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีมี
โอกาสเกิดข้ึน.   

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• มีคณะกรรมการทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย มาตรการ ติดตามและกํากับดูแล ในเรื่องความปลอดภยัดานยา 

โดยอาจต้ังเปนคณะกรรมการภายใต PTC หรือมอบหมายให PTC ทําหนาท่ีนี้ดวย 
• คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบกําหนดหรอืทบทวนนโยบายการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ

ไมพึงประสงคจากยา ไดแก 
o การปองกันการสั่งใชคูยาท่ีมีอันตรกิริยารุนแรง  
o การสงเสริมการใชช่ือสามัญทางยา  
o การปองกันคําส่ังใชยาท่ีมีโอกาสเกิดปญหา (เชน การใชคําส่ัง PRN การใชคําส่ังยืน การใชคําส่ังหยุด

ยาอัตโนมัติ การใชคําส่ังเดิมตอ การใชคําส่ังท่ีปรับขนาดยา การใชคําส่ังลดยา การใชคําส่ังท่ีระบุพิสัย 
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การส่ังยาผสมซ่ึงไมมีจําหนาย การส่ังใชอุปกรณสําหรับใชยา การส่ังยาท่ีอยูระหวางการศึกษาทดลอง 
การส่ังยาสมุนไพร การส่ังยาเม่ือจําหนาย)    

• คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบออกแบบระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจาก
ยา 
o กําหนดความหมายของคําท่ีเกี่ยวของกับอุบัติการณ เหตุการณไมพึงประสงค หรือความคลาดเคลื่อนท่ี

งายตอการนําลงสูการปฏิบัติ และเปนไปตามความหมายท่ีถูกตองในระบบความปลอดภัย เชน 
เหตุการณพึงสังวร (sentinel event) ความคลาดเคลื่อนทางยาแตละประเภท เหตุการณไมพึงประสงค
ดานยา อาการไมพึงประสงคดานยา เหตุเกือบสูญเสีย (Near miss) 

o กําหนดระดับความรุนแรงของอุบัติการณเพื่อการรายงานอยางเหมาะสมและการวิเคราะหขอมูล  
ในทางคลินิกอาจใชการแบงระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา 9 ระดับ ตาม NCC-

MERP และสรางความเขาใจรวมกันท้ังระบบ 

o กําหนดรูปแบบรายงานหรอืการบันทึก 

o ทบทวนความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือ่คนหาวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเพ่ือ
ความปลอดภัยของผูปวย 

o กําหนดแนวทางการตอบสนองท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึง
ประสงคจากยา ครอบคลุมการแกปญหาใหผูปวย การใหขอมูล การส่ือสารท่ีเหมาะสมทันเหตุการณ 

o มีการปอนกลับขอมูลอยางเปนรูปธรรม และการติดตามประเมินผล ผานตัวบงช้ีคุณภาพในระดับตางๆ 

• นําขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยาไปวิเคราะหและปรับปรุงระบบท่ี
เกี่ยวของ (ใชหลัก human factors engineering ถาเปนไปได) 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ขอมูลอุบัติการณเกี่ยวกับยา ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของ และการปรับปรุงระบบท่ีเกิดข้ึนในชวง 2 ปท่ี

ผานมา 
• การประเมินความเหมาะสมทันการณในการตอบสนองเม่ือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึง

ประสงคจากยา รวมท้ังผลลัพธตอผูปวย 
 

(6) ผูประกอบวิชาชีพไดรับการประเมินและเพ่ิมความรูความสามารถเก่ียวกับระบบยา และการใชยาท่ีเหมาะสม 

ปลอดภัยกอนเริ่มตนปฏิบัติงานและเปนประจําทุกป.  
กิจกรรมท่ีควรดําเนนิการ 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  88 

 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ รวมกันกาํหนดเนื้อหาความรูความสามารถเก่ียวกับระบบยาและการใช
ยาท่ีเหมาะสมปลอดภยั สําหรบัการประเมินและใหความรูผูประกอบวิชาชีพสาขาตางๆ (ครอบคลุม แพทย 
ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล) เชน 

o นโยบาย เปาหมาย มาตรการสําคัญ 

o ผลการประเมินความรูและการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพ 

o กรณีศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยา เหตุการณไมพึงประสงคจากยาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการวิเคราะหปจจัย
สาเหตุ 

o ระบบขอมูลขาวสารและระบบรายงาน 

o การส่ือสาร การทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ  
• PTC มอบหมายใหประเมินความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในเรื่องระบบยาและการใชยาท่ี

เหมาะสมปลอดภัย การประเมินควรครอบคลุมถึงการปฏิบัติจริงดวย 
• PTC จัดใหมีการปฐมนิเทศและเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหแกผูประกอบวิชาชีพ โดยเนนจุดออนจากผล

การประเมิน และควรมีท้ังการฟนฟูความรูประจําปและการสอดแทรกในกิจกรรมวิชาการตางๆ    

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพ และจุดเนนของการเพ่ิมพูนความรูใหแกผู

ประกอบวิชาชีพในรอบ 2 ปท่ีผานมา 
 
(7) องคกรประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานยาเปรียบเทียบกับเปาประสงคของระบบ  มีการทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จและเทคโนโลยีใหมๆ เกี่ยวกับระบบจัดการดานยาอยางสมํ่าเสมอ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• PTC ทบทวนเปาประสงคของระบบยา ประเมินการบรรลุเปาประสงคของระบบยา และประสิทธิภาพของ

ระบบการจัดการดานยา 
o ความพรอมใช คุณภาพของยา ผลกระทบของการจัดหายาไมทันตอผูปวย 
o ประสิทธิภาพของการเก็บสํารองยา 
o ความเหมาะสมของการส่ังใชยา (โดยเฉพาะในกลุมยาใหม ยาท่ีมีมูลคาการจัดซ้ือสูง หรอืยาท่ีมีความ

เส่ียงอื่นๆ) 
o การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึงประสงคจากยา รวมท้ังความเหมาะสมในการ

ตอบสนอง 
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• PTC มอบหมายใหมีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับระบบการจัดการดานยาท่ีประสบความสําเร็จและ
เทคโนโลยีใหมๆ 

• PTC สนับสนุนใหนําผลการประเมินและการทบทวนวรรณกรรมมาปรับปรุงระบบการจัดการดานยา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินการบรรลุเปาประสงคของระบบยา ประสิทธิภาพของระบบการจัดการดานยา และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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ข. การเก็บสํารองยา 
 (1) ยาทุกรายการไดรับการเกบ็สํารองอยางเหมาะสมและปลอดภยั เพื่อสรางความม่ันใจวาจะมียาใชอยางเพียงพอ, มี

คุณภาพและความคงตัว, พรอมใช, ปองกันการเขาถึงโดยผูไมมีอํานาจหนาท่ี, ปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาและผล
ไมพึงประสงคจากยา, สามารถทวนกลับถึงแหลงท่ีมา, มีการตรวจสอบบริเวณท่ีเก็บยาอยางสมํ่าเสมอ, โดยมีการ
ปฏิบัติเพื่อเปาหมายดังกลาวท่ัวท้ังองคกร. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• วางระบบ และ/หรือ ทบทวนระบบการตรวจรบัยาและเวชภัณฑ 

o จัดระบบเพ่ือปองกันการปะปนกับยาท่ีมีอยูเดิม ใหคงคุณภาพระหวางการรอตรวจรับ และดําเนินการ
ตรวจรับใหเร็วท่ีสุด หรือไมเกนิกวาระยะเวลาท่ีกําหนด  

o กําหนดรายการยาท่ีตองมีการตรวจรับ หรือการตรวจสอบคุณภาพการขนสงเปนพิเศษ เชนยาท่ีตองอยู
ในระบบหวงโซความเย็น ท้ังน้ีเนนใหมีการตรวจสอบจริง มีการบันทึกผลการตรวจรับ หากพบวาไม
เปนไปตามขอกําหนด ใหมีระบบการจัดการ การเก็บรักษาเพื่อรอสงคืนท่ีชัดเจน 

o บันทึกขอมูลการตรวจรับเขาคลังหรอืการลงบัญชีควบคุม ใหดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมงที่
กระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้น  

• วางแนวทาง และ/หรือ ทบทวนแนวทางการเก็บสํารองยาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันในทุกจุดท่ีมีการเก็บ
สํารองยา  
o ยึดขอมูลความคงตัวของผูผลติเปนสําคัญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเงื่อนไขดานอุณหภูมิ การปองกันแสง) 

ในกรณีท่ีไมมีขอเสนอแนะจากผูผลิตชัดเจน สามารถดําเนินการตามแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

o การควบคุมส่ิงแวดลอม 

 คลังยามีการจัดการเรื่องอุณหภมูิและความช้ืนท่ีเปนไปตามขอกําหนด มีความสะอาด และ
แข็งแรง มีอุปกรณท่ีชวยในการจัดเก็บ การเบิก 

 ดูแลส่ิงแวดลอมในดานอุณหภูมิ แสงสวาง ความช้ืน การถายเทอากาศ เปนพิเศษ สําหรับยาท่ี
มีความไวตออณุหภูมิและแสง โดยจัดใหมีเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถระบุอุณหภูมิตํ่าสุด หรือ
สูงสุดในแตละรอบวัน รวมท้ังใหมีอุปกรณตรวจความช้ืน การบันทึกผลอยางตอเนื่อง และ
เปนประจํา 

 คลังยามีระบบปองกันการโจรกรรมและปองกันการเขาถึงโดยบุคลากรท่ีไมใชเจาหนาท่ี
รับผิดชอบเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเปดคลังคางไวท้ังวัน การถือกุญแจอาจมีมากกวา 1 รายท่ีรวม
รับผิดชอบ 
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 ตูเย็นเก็บเวชภัณฑเหมาะสม เพียงพอ และมีระบบการติดตามอุณหภูมิอยางสมํ่าเสมอทุกวัน  
มีระบบการสํารองไฟทนทีท่ีไฟฟาจากภายนอกดับสําหรับตูเย็นเก็บวัคซีนหรือยาท่ี
จําเปนตองควบคุมอุณหภูมิเขมงวด  

o ระบบและลักษณะการจัดเก็บ 

 คลังยามีระบบการจัดเก็บท่ีสามารถระบุสถานท่ีจัดเก็บ มีความเพียงพอ อยูในบริเวณเดียวกนั 

หลีกเลี่ยงการเก็บรักษายารายการเดียวกันแยกจากกัน ควรมีบัตรควบคุมท่ีคลังเพ่ือสอบทาน
กับรายการยาและปริมาณในฐานขอมูล 

 เก็บยาในภาชนะหรือหีบหอเดมิ มีฉลากครบถวน และจัดเก็บในระบบ first expired first out 

สามารถบอกไดถึงกําหนดวันหมดอาย ุ
 ควบคุมเก็บรักษา ยากลุมพิเศษ เชนยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ และรดักุม หลีกเลี่ยงการเขาถึงโดยงาย และในกระบวนการเบิกจาย
กลุมยาดังกลาวเภสัชกรจะตองรับรูกอนทุกครัง้ 

 ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพหรือยาท่ีเรียกเก็บกลับคืนเนื่องจากปญหาคุณภาพ ตองแยกออกไว
ตางหากอยางชัดเจน และระมัดระวังสําหรับรายการยาท่ีเสี่ยงตอการนําไปใชในทางท่ีผิด 

ท้ังน้ีใหมีระบบการบันทึกรายการ ปริมาณท่ีชัดเจน  สําหรับยาท่ีไมสามารถแลกเปลี่ยนใหมี
ระบบการกําจัดตามความเหมาะสม เชน การละลายนํ้า การเผา หรือการกําจดัโดยวิธีเฉพาะ 

o มีระบบการสุมตรวจสอบปริมาณคงคลังอยางเปนระบบและตอเนื่องทุกวัน กําหนดเปนตัวบงช้ีคุณภาพ 
เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใชเปนแนวทางการพัฒนา หรอืสามารถตรวจพบความคลาดเคลื่อนท่ี
อาจเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ เชน รอยละความถูกตองของยาคงคลัง (ครอบคลุมรอยละ 10 ของ
รายการยาท้ังหมด เปนตน) และการตรวจสอบตามวงรอบป 

o การสํารองยาบนหอผูปวยหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีมิใชหองยา  
 ใหมีเฉพาะรายการยาท่ีจําเปน กําหนดโดยทีมดูแลผูปวยท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีใหมีระบบการ
สํารองท่ีสามารถควบคุมและมีการคืนกลับตามความเหมาะสม เชน นําคืนกลับตามระบบการ
เบิกจายปกติ  

 หลีกเลี่ยงการสํารองอิเล็คโทรไลตความเขมขนสูงบนหอผูปวย ยกเวนรายการท่ีมีความจําเปน
ท่ีจะตองใชทันทีเพ่ือความปลอดภัยผูปวย ซึ่งตองมีระบบหรือขอควรระวังในการเขาถึงเพ่ือ
ปองกันการบรหิารคลาดเคลื่อนโดยไมไดต้ังใจ 

 ยาท่ีสํารองนอกหนวยงานเภสัชกรรม ควรอยูในรูปท่ีพรอมบริหารท่ีผลิตจากผูผลิตโดยตรง 
หรืออยูในรูปหนึ่งหนวยการใชท่ีมีฉลากและขอมูลครบถวน 

• การควบคุม เบิกจาย เรียกคืน 
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o เนนใหมีการตรวจสอบ การตัดจาย และการอนุมัติการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ยกเวนใน
กรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจผานการรับรู อนุมัติกอนท่ีจะมีการตัดจาย 

o ระบบการเบิกจายจากคลังโดยภาพรวม ควรดําเนินการตัดจายในลักษณะท่ีเปนกลองบรรจุ หลีกเลี่ยง
การจายหนวยยอย เพราะยากในการควบคุม 

o กรณีท่ีมีปญหาดานคุณภาพยา ใหมีระบบท่ีสามารถเรียกเก็บกลับคืนยา และหากจําเปนจะตองสามารถ
เรียกเก็บกลับคืนยาท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูปวยได รวมทั้งการใหขอมูลแกแพทย พยาบาล 
บุคลากรการแพทยท่ีเกี่ยวของ หรือผูปวย ถงึเหตุผล ความจําเปน 

o มีระบบการติดตามรายการยาท่ีไมมีการเคลื่อนไหว โดยตองประสานแพทยผูเกี่ยวของ เพื่อรับรูเหตุผล 
หรือปจจยัสาเหตุ ท่ีจะดําเนินการเพื่อไมใหเกดิการคางคลังยา หรือความเสียหาย 

• มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาในทุกจุดท่ีมีการเก็บสํารองยาอยางสมํ่าเสมอ 
และนําผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยา และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 

(2) มีการจัดใหมียา และ / หรอื เวชภัณฑฉุกเฉินท่ีจําเปนในหนวยดูแลผูปวยตางๆ อยูตลอดเวลา, มีระบบควบคุม และ
ดูแลใหเกิดความปลอดภัย, และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากท่ีใชไป 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันกําหนดรายการยาและเวชภัณฑฉุกเฉินท่ีจําเปนในหนวยฉุกเฉิน หอผูปวย และ

หนวยดูแลผูปวยอื่นๆ เพ่ือใหมกีารสํารองไวในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาการสํารองวัสดุการแพทย
หรือสวนประกอบท่ีจําเปนอื่นๆ รวมดวย 

• ทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันกําหนดระบบควบคุมยาฉุกเฉินใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และนําไปสูการ
ปฏิบัติ เชน  
o การจัดเก็บยาฉุกเฉินในลักษณะท่ีสามารถระบุไดวายาท่ีบรรจุในภาชนะนั้นยังมีครบถวนและไม

หมดอาย ุ 
o แนวทางในการเติมยาเม่ือมีการใชไป อาจดําเนินการในลักษณะท่ีเปนกระเปาฉุกเฉินท่ีนําไปแลก หรือ

มีระบบการสงตอขอมูลวามีการใช โดยฝายเภสัชกรรมเขามารวมรับผิดชอบเรื่องความพรอมใช  
• หากเปนไปไดยาฉุกเฉินท่ีสํารองควรอยูในรปูท่ีพรอมใชทันที มีฉลากครอบคลุม และอาจสอดคลองกับกลุม

อายุผูปวย ใหมีระบบการขานหรือทวนซํ้าช่ือยาเพื่อการรับรูรวมกัน เปนการตรวจสอบอิสระ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการบริหารคลาดเคลื่อน 
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• สนับสนุนแหลงขอมูลยาท่ีนาเช่ือถือ เนื่องจากความรีบดวน จําเปนท่ีจะตองมีไวเพื่ออางอิง เพื่อปองกันความ
คลาดเคลื่อนรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน 

• มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาและเวชภัณฑฉุกเฉินยาอยางสมํ่าเสมอ และ
นําผลมาปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสํารองยาและเวชภัณฑฉุกเฉิน และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 

(3) มีระบบท่ีจะจายยาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูปวยอยางปลอดภัยในเวลาท่ีหองยาปด 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของรวมกันพิจารณาแนวทางการจายยาในเวลาท่ีหองยาปดซ่ึง รพ.ใชอยู และทางเลือก

อื่นๆ โดยพิจารณาความเส่ียงของทางเลือกตางๆ และโอกาสท่ีจะปองกันความเส่ียงดังกลาว  เพื่อเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

• มาตรการท่ีควรกําหนดเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชน 

o คุณสมบัติของผูท่ีจะจายยาในเวลาท่ีหองยาปด 

o ระบบการติดตามหรือขอคําปรึกษาจากเภสัชกร 
o การกําหนดรายการยาเทาท่ีจําเปนในการสํารองท่ีจดุจาย โดยอยูในรูปแบบหรือภาชนะท่ีพรอมจาย 
o ระบบการควบคุม และการตรวจสอบปริมาณยาท่ีใชไป 

o การตรวจสอบเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
o แนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีตองใชยาท่ีไมมีการสํารอง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปวิธีการจายยาเม่ือหองยาปด และมาตรการความปลอดภยัท่ีสําคัญ 

 
(4) มีการจัดการกับยาท่ีสงคืนมาท่ีหองยาอยางเหมาะสม เชน ยาท่ีแพทยสั่งหยุดใช 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ฝายเภสัชกรรมประสานกับหนวยดูแลผูปวยเพื่อวางระบบใหมีการสงคืนยาท่ีแพทยสั่งหยุดใช หรือไม
จําเปนตองใชมาท่ีหองยาโดยเร็วท่ีสุด ตลอดจนการเขียนคําส่ังหยุดใชยาท่ีเหมาะสม 

• ฝายเภสัชกรรมมีระบบหรือแนวทางการประเมินสภาพของยาท่ีถูกสงคืนวามีคุณภาพท่ีดีในการนําไปใชตอ 
เชน เม็ดยาเปลือยพิจารณาทําลาย ยาท่ีอยูในแผงสามารถนํามาไวบริการตอ  รวมถึงแนวทางการทําลายท่ี
เหมาะสม 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• สรุปวิธีจัดการกับยาท่ีสงคืนมาหองยา 
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SPA II - 6.2 การใชยา (MMS.2) 

องคกรสรางความมั่นใจวามีการส่ังใชยาและการใหยาที่ปลอดภัย ถกูตอง เหมาะสม และไดผล. 

ก. การส่ังใชยาและถายทอดคําส่ัง 
(1) ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบยาสามารถเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวยแตละราย ไดแก ขอมูลท่ัวไป การวินิจฉัยโรคหรอืขอ

บงช้ีในการใชยา, และขอมูลทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปน  
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ รวมกันพจิารณาประโยชนของการใชขอมูลเฉพาะของผูปวยตอการส่ัง
ใช จัดจาย และใหยา 
o ขอมูลท่ัวไป เชน การแพยา การต้ังครรภ น้ําหนักตัว พื้นท่ีผิว 
o ขอมูลการวินิจฉัยโรคหรอืขอบงช้ีในการใชยา 
o ขอมูลทางหองปฏิบัติการท่ีจําเปน 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ รวมกันกาํหนดหรือพัฒนาวิธีการท่ีจะเพ่ิมการเขาถึงขอมูลดังกลาว เชน 

o การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหผูเกีย่วของทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลได 
o การบันทึกขอมูลท่ีจําเปนในใบส่ังยา เชน ขอมูลการวินิจฉยัโรคหรือขอบงช้ีในการใชยา 
o การบันทึกขอมูลท่ีจําเปนในใบคําส่ังการรักษาทุกใบ เชน ขอมูลการแพยา 

• PTC มอบหมายใหมีการประเมินความพรอมและความสามารถในการเขาถึงขอมูล รวมถงึการใชประโยชน
จากขอมูลเฉพาะของผูปวย และนําไปปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 
(2) มีขอมูลยาท่ีจําเปนในรูปแบบท่ีใชงาย ในขณะสั่งใช จัด และใหยาแกผูปวย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ฝายเภสัชกรรมวิเคราะหความตองการใชขอมูลยาในสถานการณตางๆ ไดแก ขณะท่ีแพทยสั่งใชยา เภสัชกร
หรือผูชวยเภสชักรจัดยา และพยาบาลใหยาแกผูปวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยาท่ีตองใชความระมัดระวังสูง มี
โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาไดงาย หรือมีเทคนิคการใหยาท่ีตองระมัดระวัง 

• ฝายเภสัชกรรมสรางส่ือ บัตรยา บันทึก โปสเตอร คูมือ ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร ท่ีงายตอการใชงานใน
สถานการณตางๆ เชน ความเขากันไดของยากับสารละลาย แนวทางการติดตามผูปวยซึ่งไดรับยาท่ีตอง
ระมัดระวังสูง 
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• ฝายเภสัชกรรมประเมินวาขอมูลท่ีจัดใหมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานเพียงใด และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการจัดใหมีขอมูลท่ีจําเปน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 
(3) องคกรจัดทํานโยบายเพื่อปองกันความผิดพลั้ง / คลาดเคลื่อน และเหตุการณไมพึงประสงคจากการส่ังใชยาและการ

ถายทอดคําส่ัง พรอมท้ังนําสูการปฏิบัติ, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดท่ีจาํเปนในคําส่ังใชยา, การระมัดระวังเปน
พิเศษสําหรับยาท่ีดูคลายกันหรือช่ือเรียกคลายกัน, มาตรการเพ่ือปองกันคําส่ังใชยาท่ีมีโอกาสเกิดปญหา และการ
ปองกันการใชคูยาท่ีมีอันตรกิริยารุนแรง 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ รวมกันกาํหนด / ทบทวนนโยบายเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนและ

เหตุการณไมพึงประสงคจากการส่ังใชยาและการถายทอดคําส่ัง 
o การระบุรายละเอียดท่ีจําเปนในคําส่ังใชยา เชน การวินิจฉัยโรคหรือขอบงช้ีในการใช การใชช่ือสามัญ 

ขนาดและวิธีการใชยา  
o มาตรการปองกันความคลาดเคล่ือนสําหรับยาที่ดูคลายกันหรือช่ือเรียกคลายกัน  
o มาตรการเพ่ือปองกันคําส่ังใชยาท่ีมีโอกาสเกิดปญหา เชน 

 คําส่ังใชยาท่ีมีการกําหนดปริมาตรชัดเจนในฝง 24 ช่ัวโมง ถาหมดกอนจะตองใหตอหรือไม 
 การระบุขอบงใชและวัน/เวลาท่ีสิ้นสุดของคําส่ัง PRN 

 การมีคําแนะนําสําหรับการใชคําส่ังยืน (standing orders) เกี่ยวกับสถานการณท่ีตองใชอยาง
ชัดเจน 

 การระบุวันหรอืระยะเวลาท่ีชัดเจนในการใชคําส่ังหยุดยาอัตโนมัติ (automatic stop orders) 

 การกําหนดชวงท่ียินยอมในการใชคําส่ังเพ่ือปรับขนาดยา (titrating orders) เพื่อปองกันการ
บริหารยาท่ีมากเกินขนาด  

 การใชคําส่ังลดขนาดยา (taper orders) ในปริมาณท่ีชัดเจน ตามแตละชวงเวลา 
 การใชคําส่ังท่ีระบุเปนชวง (range orders) เปนคําส่ังท่ีระบุขนาดยา หรือชวงระยะเวลาใหยา 
ผันแปรอยูในชวงของการส่ังใช ข้ึนกับเงื่อนไข หรือ สภาวะของผูปวย 

 การระบุความชัดเจนของตัวยาสําคัญหรือยาพื้นท่ีตองการในการส่ังเตรียมยา หรือยาผสมซึง่
ไมมีจําหนาย 

 การส่ังใชอุปกรณสําหรับใชยาตามเงื่อนไขผูปวยท่ีแตกตาง เชน nebulizers หรือ catheters 
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 การกําหนดมาตรการสําหรับสั่งใชยาท่ีอยูระหวางการศึกษาทดลอง เชน ผูสั่งใช แบบบันทึกท่ี
เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูล และการติดตาม 

 การส่ังยาสมุนไพร ตองทราบขอมูลรายการยาท่ีมี และเภสัชกรควรตรวจสอบอันตรกิริยากับ
ยาอื่นๆท่ีมีการส่ังใช หรือผูปวยมีการใชอยูเองในปจจุบัน 

 การส่ือสารท่ีชัดเจนในการส่ังยาเม่ือจําหนาย หรือการสงตอ รวมท้ังการบันทึกขอมูลการสั่ง
ใชยาครั้งสุดทาย หรือยาท่ีจําหนายอยางถูกตองลงในเอกสารท่ีใชในการติดตามผูปวยหรือ
ประวัติในเลมเวชระเบียนผูปวยนอก 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ สื่อสาร/สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของเพ่ือนํานโยบายที่กําหนดไวไปสู
การปฏิบัติ 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของติดตามประเมินการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว และตอบสนองผลการ
ประเมิน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 
 (4) มีการเขียนคําส่ังใชยาอยางชัดเจนและถายทอดคําส่ังอยางถูกตอง. มีการกําหนดมาตรฐานการส่ือสารคําส่ังใชยาเพ่ือ

ลดโอกาสเส่ียงตอความคลาดเคลื่อน มีการทบทวนและปรับปรุงคําส่ังใชยาท่ีจัดพิมพไวลวงหนาใหทันสมัยอยาง
สมํ่าเสมอ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ กําหนดมาตรฐานเขียนคําส่ังใชยา การส่ือสารและถายทอดคําส่ังใชยา
เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน 

o นโยบายหรอืแนวทางการเขียนใบส่ังยาท่ีสมบูรณ 
o องคประกอบของใบสั่งยาควรมีขอมูลใดบาง 
o วางระบบเพ่ือลดการคัดลอกคําส่ังระหวางบุคลากรการแพทย โดยมุงเนนใหทุกกลุมสาขาอาชีพ 

สามารถเขาถึงคําส่ังใชยา โดยตรง เพื่อตองการลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากการคัดลอกยา อัน
เปนความเส่ียงท่ีจะเกิดความคลาดเคลื่อนในข้ันตอนอื่นๆ ตามมา 

o เงื่อนไขการส่ังใชยาท่ีควรระบุช่ือการคาหรือช่ือท่ัวไปรวมดวยเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน 

o เงื่อนไขท่ีตองระบุขอบงใชในการส่ังใชยาบางรายการ ท่ีมีขอบงใชหลักท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะขนาด
ท่ีใชในการรักษา 

• ขอควรระวัง หรือแนวทางการสั่งใชยาท่ีช่ือพอง มองคลาย 
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• มาตรฐานการส่ือสารคําส่ังใชยาเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน เชน การส่ังโดยวาจาหรือทาง
โทรศัพท จะสามารถทําไดในกรณีใด และกระบวนการรับคําส่ังเพ่ือลดความคลาดเคลื่อน เชน การอานทวน 
หรือการสะกดทีละอักษร 

• ตัวยอท่ีไมควรใช แนวทางการดําเนินการหากพบวาไมเปนไปตามขอกําหนด 

• ควรมีขอมูลการวินิจฉยั เงื่อนไขผูปวย และ ขอบงใช สําหรับการส่ังใชยาทุกครั้ง 
• กําหนดกลุมโรค หรือกลุมผูปวยท่ีจําเปนตองมีการระบุคาตางๆท่ีจําเปน เชน น้ําหนัก 

• PTC และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของประเมินการเขียนคําส่ังใชยาและการถายทอดคําส่ังในประเด็นตอไปน้ี 
และนําไปปรับปรุงตามความเหมาะสม 

o ความชัดเจนในการเขียนคําส่ังใชยา ลักษณะการเขียนและลายมือท่ีเปนปญหา 
o การปฏิบัติตามมาตรฐานการส่ือสารและถายทอดคําส่ังใชยา 

 
(5) มีกระบวนการในการระบุ จัดทํารายการยาท่ีผูปวยไดรับหรือมีการใชอยูในปจจุบันอยางถูกตองแมนยาํ และใชบันทึก

รายการยาน้ีในการส่ังใชยาท่ีถูกตองแกผูปวยในทุกจุดของการใหบริการ.  มีการเปรียบเทียบบันทึกรายการยาของ
ผูปวยท่ีใชอยูในปจจุบันกับคําส่ังแพทยทุกครั้งเม่ือมีการรับไว ยายหอผูปวย และ / หรือ จําหนาย. (Admission, 
transfer, and discharge medication reconciliation) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• กําหนดนโยบายการดําเนินการเรื่อง การเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยา (medication reconciliation) 

วัตถุประสงค แนวทางปฏิบัติ และการกําหนดงาน กลุมยา กลุมโรคท่ีจะดําเนินการตามความเหมาะสม  
• การกําหนดกลุมยาและกลุมผูปวยท่ีสําคัญเพื่อดําเนินการเรือ่งนี้อาจจําแนกไดเปน 

o กลุมผูปวยท่ีเฝาระวัง เชน ผูสูงอายุ, เด็กเล็ก, ผูปวยโรคเบาหวาน, ผูปวยท่ีรับการผาตัดใหญ, ผูปวยท่ี
กลบัมารักษากอนกําหนด 

o กลุมยาท่ีเฝาระวัง เชน ยาวารฟาริน, ยากลอมประสาท, ยาท่ีตองระมัดระวังสูงอื่นๆ, ยาท่ีมีการแพหรือ
มีการรายงาน ADE บอย, ยาโครงการพิเศษ  

o บริการท่ีสําคัญ เชน การผาตัดในผูปวยนอก, คลินิกเคมีบําบัดผูปวยนอก, การฟอกไต 

• ทบทวนบทบาทและแบบฟอรมบันทึกประวัติการใชยาท่ีมีอยูเดิม และออกแบบบันทึกท่ีใชงานรวมกัน
ระหวางวิชาชีพตางๆ เพ่ือลดความซํ้าซอน และเพื่อใหใชประโยชนไดมากท่ีสุด (ขอมูลควรครอบคลุมช่ือยา 
ความแรง ขนาดยา ความถี่ และวิธีการบริหารยาท่ีผูปวยใชจริง) 

• กําหนดข้ันตอนการดําเนินการท่ีเหมาะสม และบทบาทของผูเกี่ยวของ 
o กรณีผู ปวยนอก (เฉพาะในกลุมท่ีมีโอกาสเกิดปญหาสูง) 
o กรณีรับผูปวยใหม 
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o กรณีผาตัด day surgery หรือนอนโรงพยาบาลเพื่อผาตัดเพียง 1-2 วัน 

o กรณียายหอผูปวย 
o กรณีจําหนาย 

• สรางความเขาใจกับทีมดูแลผูปวยทุกวิชาชีพถึงแนวคิด เปาหมาย และข้ันตอนการดําเนินการ โดยยึดหลัการ
สําคัญอยางนอย 3 ข้ันตอน 

o จัดทํารายการยาท่ีผูปวยไดรับในปจจุบัน 

o เปรียบเทียบรายการยาท่ีผูปวยไดรับในปจจุบันกับยาท่ีแพทยสั่งใช 
o ปรับเปลี่ยนหรือแกไขความแตกตางท่ีพบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• กลุมผูปวย/กลุมยาท่ีกําหนดใหมีการทํา medication reconciliation อยางสมบูรณ และบทบาทหนาท่ีของ
ผูเกี่ยวของ 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับ medication reconciliation 
 

ข. การเตรียม การจัดจาย และการใหยา 
(1) มีการทบทวนคําส่ังใชยาทุกรายการเพ่ือความม่ันใจในความเหมาะสมและความปลอดภัย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูเกี่ยวของรวมกันทบทวนโอกาสท่ีจะเกิดความไมเหมาะสมและไมปลอดภัยในการส่ังใชยา วางระบบเพ่ือ

ติดตามเฝาสังเกตอยางตอเนื่อง สื่อสารขอมูลใหผูเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดความตระหนักในผูสั่งใชและผูทบทวน
คําส่ังใชยา 

• บริการเภสัชกรรมจัดระบบใหมีการทบทวนคําส่ังใชยาของแพทย 
o ครอบคลุมท้ังผูปวยนอกและผูปวยในทุกรายกอนท่ีจะมีการใหยาแกผูปวย ยกเวนกรณีท่ีลาชาแลว

อาจเปนอันตรายตอผูปวย 
o จัดระบบใหมีการทบทวนยอนหลังทันทีสําหรับการจายยาในขณะท่ีเภสัชกรไมไดข้ึนปฏิบัติงาน 

• การทบทวนคําส่ังใชยาควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้ 
o ประวัติการแพยา หรือมีศักยภาพท่ีจะเกิดความไวตอยา 
o อันตรกิรยิาหรอืโอกาสเกิดอันตรกิริยาของยาท่ีไดรับการส่ัง กับยาเดิมของผูปวย 
o ความเหมาะสมของยาท่ีไดรับ ขนาด ความถี่ และวิถีทางบริหารยา 
o การไดรับยาซ้ําซอน 
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o การไดรับยาท่ีหามใช 
o การส่ังจายยาน้ันไมไดเปนไปตามขอบงใชท่ีองคกรกําหนด 

o ผลกระทบ หรือโอกาสเกิดผลกระทบท่ีสามารถระบุจากผลทางหองปฏิบัติการ 
• ขอพิจารณาสําหรับยาเฉพาะกลุม 

o ยาท่ีตองระมัดระวังสูง ใหมีการกําหนดเกณฑท่ีชัดเจนในการรับคําส่ัง เชน ขนาดยาท่ีเหมาะสม 
ตอครั้ง/ตอวนั หรือความเขมขนของยาท่ีไมมากเกินไป  

o ยา IV admixture ใหทบทวนความเหมาะสมของสารละลายท่ีใชเจือจางท่ีมีความเขากันไดและ
กอใหเกิดความคงตว รวมท้ังแนวทางการเตรยีมความเขมขนสุดทายท่ีตองการ  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ความครอบคลุมของการทบทวนคําส่ังใชยา 
• การวิเคราะหขอมูล บทเรียนท่ีไดรับจากการทบทวนคําส่ังใชยา (เช่ือมโยงกับเปาหมายเรื่องความเหมาะสมและ

ความปลอดภัย) รวมท้ังการปรบัปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 
(2) มีการจัดเตรียมยาอยางเหมาะสมและปลอดภัย  แผนกเภสัชกรรมเปนผูเตรียมยาสําหรบัผูปวยเฉพาะราย  หรือยาท่ีไม

มีจําหนายในทองตลาด โดยใชวิธีการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• การจัดเตรียมยาโดยหนวยดูแลผูปวย 

o หัวหนาหนวยดแูลผูปวย (โดยอาจรวมมือกับบริการเภสัชกรรม) จัดระบบ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ และ
เทคนิคท่ีเหมาะสมปลอดภัยสําหรับการจัดเตรยีมยาท่ีจะใหแกผูปวยในความดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การปองกันการปนเปอน การมีแสงสวางเพียงพอ การไมถูกรบกวนสมาธิ และการกําจัดขยะอันตราย 

o คณะกรรมการ PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม จัดใหมีการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของการ
จัดเตรยีมยาในหนวยดูแลผูปวยท้ังหมดเปนระยะ และดําเนินการปรับปรุง 

• การจัดเตรียมยาโดยบริการเภสัชกรรม 

o คณะกรรมการ PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม พิจารณาโอกาสท่ีบริการเภสัชกรรมจะตองจดัเตรียมยา
สําหรับผูปวยเฉพาะราย (extemporaneous preparation) ซึ่งบริการเภสัชกรรมตองเตรียมข้ึนใช
ในทันที เพ่ือตอบสนองความตองการของแพทยสําหรับผูปวยเฉพาะราย เฉพาะโรค หรือกลุมท่ีมี
ความสําคัญ เชน เด็กเล็ก ทารก รวมท้ังยาเตรยีมปราศจากเช้ือ เชน ยาฉีด IV admixtures, Total 

Parenteral Nutrition, Cytotoxic preparation, ยาหยอดตา หรือยาท่ีมุงหมายอื่นๆ ท่ีตองเตรียมโดย
วิธีปราศจากเช้ือ เชน dilution ของ heparin 
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o พิจารณาศักยภาพและความรับผิดชอบโดยรวม 

 โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและปริมาณงานมากพอ ควรรับผิดชอบในการผสมหรือเตรียมยา
ผสมท่ีปราศจากเช้ือ เชน ยาเคมีบําบัด IV admixtures โดยบริการเภสัชกรรม (ยกเวนรายท่ี
ลาชาแลวอาจเปนอันตราย หรือความคงตัวของยาส้ันมาก) 

 โรงพยาบาลท่ีมีปริมาณการใชไมมาก ใหเปนไปตามนโยบายหรือใชระบบเครือขายในการ
สนับสนุน  

 บริการเภสัชกรรมควรรับผิดชอบจัดเตรียมยาเคมีบําบัดหากมีการใชมากกวา 20 ขนานตอ
เดือน 

o บริการเภสัชกรรมออกแบบระบบการเตรียมยาท่ีเปนมาตรฐาน (ครอบคลุมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ  
เทคนิควิธี การติดฉลาก และบุคลากรผูรับผิดชอบ) เพื่อการเตรียมยาท่ีเหมาะสมปลอดภัย ฝกอบรม
บุคลากรผูรับผิดชอบใหมีความรูและทักษะเพียงพอ ควบคุมกํากับใหเปนไปตามระบบ และติดตาม
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการประเมินความเหมาะสมปลอดภัยของการจัดเตรียมยาในหนวยดูแลผูปวยและการปรับปรุงท่ีก ิดข้ึน 

• สถิติและบทเรียนในการจัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายโดยบริการเภสัชกรรม 
 
(3) ยาไดรับการติดฉลากอยางเหมาะสม ชัดเจนและอานงายติดท่ีภาชนะบรรจุยาทุกประเภท และมีฉลากยาติดจนถึงจุดท่ี

ใหยาแกผูปวย โดยระบุช่ือผูปวย ช่ือยา ความเขมขน และขนาดยา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการยา PTC รวมกับบริการเภสัชกรรม กําหนดนโยบายและแนวทางการติดฉลากยา ครอบคลุม

ท้ังการติดฉลากโดยบริการเภสัชกรรม และการติดฉลากในหนวยดูแลผูปวยกรณีท่ีมีการจัดเตรียมแลวไมได
ใหยาแกผูปวยทันที โดยอาศัยการวิเคราะหโอกาสเกิดปญหาจากการไมมีฉลากยาท่ีเหมาะสม 

• แนวทางสําหรับการระบุขอมูลบนฉลากยา  
o ช่ือผูปวย หอผ ูปวย และขอมูลบงช้ีตัวผูปวยอืน่ๆ ตามความเหมาะสม 

o ช่ือยา ความเขมขนหรอืความแรง ขนาดยาหรอืปริมาณยา 
o วันหมดอายุ หากไมไดใชภายใน 24 ช่ัวโมง 
o เวลาท่ีหมดอายเุมื่ออายุยานอยกวา 24 ช่ัวโมง 
o วันท่ีเตรียม สารละลายท่ีใชเจือจางหรือผสม ช่ือผูเตรียมและผูตรวสอบ สําหรับ IV admixture 

o สูตรสารอาหารท่ีใหเขาทางหลอดเลือดดํา 
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o วิธีการให อุปกรณท่ีใช และคําแนะนําหรือขอควรระวัง 
• ผูเกี่ยวของรวมกันพิจารณาแนวทางปฏิบัติในกรณีตอไปนี้เปนพิเศษ 

o การติดฉลากสําหรับยาฉีดและสารละลายสําหรับ flush สายนํ้าเกลือท่ีเตรียมนอกหองผูปวยหรือไกล
จากเตียงผูปวย 

o การตรวจสอบชื่อยาดวยความมั่นใจ ณ จุดท่ีใหยาแกผูปวย 
o การเตรียมยาสําหรับใชกับผูปวยซึ่งไมไดระบุช่ือแนนอน เชน ยาท่ีใชในการระงับความรูสกึ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• นโยบายและแนวทางการติดฉลากยา 

(4) มีการสงมอบยาใหหนวยดูแลผูปวยในลักษณะท่ีปลอดภัย รัดกุม และพรอมใหใช ในเวลาท่ีทันความตองการของ
ผูปวย 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• บริการเภสัชกรรมรวมกับหนวยดูแลผูปวย วิเคราะหปญหาและความตองการในการสงมอบยาหรือการ

กระจายยา 
• คณะกรรมการ PTC หรือผูเกี่ยวของรวมกันกาํหนดนโยบายการสงมอบยาหรือการกระจายยาแกหนวยดแูล

ผูปวยตามบริบทและความพรอมขององคกร โดยพิจารณาเปาหมายสําคัญตอไปนี้ 
o ความปลอดภัยรัดกุม 

 การตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองระหวางยา ฉลากยา และคําส่ังใชยา โดยเภสัช
กร 

 ระบบการจัดสงยาท่ีรัดกุมหรอืแยกจากกันสาํหรับยาท่ีตองแชเย็น หรือสารเสพติด หรือยาท่ี
ตองควบคุมเปนพิเศษ 

o ความพรอมใช  
 รูปแบบของเภสัชภัณฑท่ีพรอมใช 
 ระบบการกระจายยาท่ีควรเปนระบบเดียวกันท้ังโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะเปนระบบการจายยา
รายวัน (daily dose) หรือระบบการจายแบบ unit-dose 

o ทันความตองการของผูปวย 
 การส่ือสารคําส่ังใชยาไปยังหองยาอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชโทรสารหรือการใช 

intranet 

 การประกันรอบเวลาในการสงมอบยา 
 การกําหนดมาตรฐานระยะเวลาในการจายยาครั้งแรก และการปรับชวงเวลา 
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 การจายยาท่ีแพทยตองการใหผูปวยไดรับอยางเรงดวน 

• คณะกรรมการ PTC หรือผูเกี่ยวของ ทบทวนประเมินผลระบบการสงมอบยาหรือการกระจายยาอยางนอยป
ละครั้ง  และนําผลไปดําเนินกาปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• นโยบายและแนวทางการสงมอบยาหรือการกระจายยาท่ีสําคัญ 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการสงมอบยาหรอืการกระจายยา 

(5) การสงมอบยาใหแกผูปวยทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายและไดรับการฝกอบรม มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของยากอนท่ีจะสงมอบ และมีการใหคําแนะนําการใชยาอยางเหมาะสม 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ PTC หรือผูเกี่ยวของรวมกันกาํหนดนโยบายและแนวทางการสงมอบยาใหแกผูปวย 

o ผูสงมอบ 

 เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหกับผูปวย  
 โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีปญหาดานอัตรากําลัง อาจมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรม หรอื
บุคลากรระดับรองท่ีไดรับการฝกฝนเปนผูสงมอบยาแทน ในกลุมผูปวยท่ัวไปท่ีไมใชโรค
เรื้อรงัท่ีตองติดตาม หรือไมใชผูปวยคลินิกพเิศษ หรือไมใชผูปวยท่ีใชยาท่ีตองระมัดระวงัสูง 

o กําหนดแนวทางการสงมอบท่ีชัดเจน เชน คําถามหลักท่ีใชในการสงมอบ 

o ดูเรื่องการใหคําแนะนําการใชยาในขอ (8) 

• ทีมท่ีเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยนอก รวมกันวางระบบตรวจสอบความถูกตอง (หรอืความคลาดเคลื่อน) ของ
ยาท่ีผูปวยไดรบักอนท่ีจะออกจากโรงพยาบาล โดยอาจกําหนดเกณฑท่ีจะขอใหผูปวยนํายาที่ไดรับกลับมา
ตรวจสอบท่ีหองตรวจผูปวยนอก เชน ผูปวยท่ีไดรับยามากกวา x รายการ ผูปวยเรื้อรังท่ีมกีารเปลี่ยนรายการ
ยา เปนตน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการสงมอบยาแกผูปวย 
 

(6) การส่ังใช คัดลอกคําส่ัง จัดเตรียม จัดจาย และใหยา กระทําในส่ิงแวดลอมทางกายภาพซ่ึงมีความสะอาด มีพื้นท่ีและ
แสงสวางพอเพยีง และเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพมีสมาธิกับการใชยาโดยไมมีการรบกวน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• คณะกรรมการ PTC รวมกับคณะกรรมการส่ิงแวดลอมหรอืผูรับผิดชอบ กําหนดมาตรฐานสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพสําหรบัการส่ังใช คัดลอกคําส่ัง จัดเตรียม จัดจาย และใหยา โดยคํานึงถึงความ
สะอาด การปองกันการปนเปอน ระบบไหลเวียนของงาน ความเพียงพอของพ้ืนท่ีและแสงสวาง การ
ปราศจากส่ิงรบกวนทางกายภาพ 

• หัวหนาหนวยดแูลผูปวยดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
• คณะกรรมการ PTC จัดใหมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลอยางนอยปละครั้ง และสื่อสารขอมูลให

ผูเกี่ยวของนําไปดําเนินการปรับปรุง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 
(7) มีการใหยาแกผูปวยอยางปลอดภัยและถกูตองโดยบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและอุปกรณการใหยาท่ีไดมาตรฐาน

, โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของยา คุณภาพยา ขอหามในการใช และเวลา / ขนาดยา / วิธีการใหยา ท่ีเหมาะสม  
ผูสั่งใชยาไดรับการรายงานเม่ือมีเหตุการณไมพึงประสงคจากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของ กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารยาหรอืใหยาแกผูปวย 
• คุณสมบัติของบุคลากร 

o กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีสามารถบริหารยาประเภทตางๆ เชน การฉีดยาเขากลามเน้ือ การฉีดยา
เขาหลอดเลือดดํา การฉีดยาเขาไขสันหลัง การใหยาเคมีบําบัด การใชสารทึบรังสี  

o มีการเพ่ิมพูนและทดสอบความรูและทักษะของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

o มีระบบการกํากับหรือดูแลบุคลากรการท่ีปฏิบัติงานภายใตการควบคุมอยางใกลชิด 

• กําหนดแนวทางการใชบันทึกการบริหารยาผูปวย (Medication Administration Record - MAR) เพื่อเปน
ประกันความถูกตองในการบริหารยา 
o คัดลอกโดยตรงจากใบคําส่ังการรักษาของแพทยโดยผูท่ีตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกับแพทย และมีการ

ตรวจสอบความถูกตองของการลงบันทึกโดยอีกบุคคลหน่ึงทันที 

o ขอมูลท่ีสําคัญบน MAR ประกอบดวย patient identification และขอมูลท่ัวไปท่ีมีความสําคัญตอการ
บริหารยา  เชน ขอมูลแพยา ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับคํานวณขนาดยา (น้ําหนักสําหรับโดยเฉพาะเด็ก, 
สวนสูงสําหรับผูปวยท่ีใชยาเคมีบําบัดบางรายการ) 

o ขอมูลรายการยาแตละรายการควรมีช่ือ ขนาดยาท่ีให วิธีบริหาร ความถี่ และขอควรระวังสําคัญ เชน 
อัตราเรว็  ควรแยกบันทึกระหวางยาท่ีใหวันเดียวกับยาท่ีใหตอเนื่องและบันทึกวันท่ีใหยาอยางชัดเจน 
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o การใช MAR  

 ใชตรวจสอบยาท่ีรับจากหองยา 
 ใช MAR กํากับการบริหารยาโดยนําติดตัวไปท่ีขางเตียงผูปวย ลงเวลาจริงในการบริหารยา
และลายมือช่ือผูบริหารยา (อาจรวมกับ IT พัฒนาระบบท่ีสามารถบันทึกไดสะดวก เชน การ
ใช barcode) 

 บันทึกเหตุการณไมพึงประสงคดานยาท่ีรายแรงทันทีในบริเวณ/ชองท่ีกําหนดใน MAR และ
ทําสัญลักษณหรือขีดฆาท่ีรายการยาดังกลาว สงตอขอมูลใหเภสัชกร เพื่อประเมินและ
รวบรวมลงฐานขอมูล 

 สงตอ MAR เม่ือมีการยายผูปวย 
 ใชเปนเอกสารหลักช้ินหนึ่งสําหรับ medication reconciliation 

o สรางแนวทางการกํากับ การยืนยันความถูกตองของการบันทึก เชน การสุมตรวจสอบวามีการลงเวลา
ตามท่ีเปนจริงหรือไม หรือการสอบทานระหวางเวร  

• กอนการบริหารยาทุกครั้งตองยืนยันผูปวยและความถูกตองครอบคลุม ท้ังน้ีใหยึดบันทึกการบริหารยาเปน
หลักในการชวยทวนสอบ และควรใหผูปวยมีสวนรวมในการชวยยืนยันความถูกตอง  
o ถูกคน ยืนยันอยางนอย 2 ตัวบงช้ี 

o ถูกยา พิจารณาฉลากกับบันทึกการบริหารยา พิจารณารูปแบบ ลักษณะภายนอก ตะกอน การเปลี่ยนสี 
ยังไมหมดอาย ุ

o ถูกขนาด เปนไปตามขนาดท่ีแพทยระบุ หรือคํานวณจากนํ้าหนัก ไมเกินขนาดท่ีสามารถใหได 
โดยเฉพาะยาท่ีตองระมัดระวังสูง  

o ถูกวิธีบริหาร ระวังยาท่ีมีเทคนิกพิเศษ หรือยาท่ีใหเขาไขสันหลัง ใหสรางระบบการยืนยันซ้ําอิสระ ให
มีระบบการประกันความเส่ียงของอุปกรณการแพทยท่ีสามารถเช่ือมตอไดระหวางการใหทางหลอด
เลือด กับความตองการบริหารโดยวิธอีื่น เชน กระบอกฉีดยาสําหรับยารับประทานสามารถสวมตอกับ 
catheter ท่ีบริหารเขาหลอดเลือด 

o ถูกเวลา ทีมดูแลผูปวยอาจกําหนดระยะเวลาท่ียอมรับไดในการบริหารยาท่ีไมเปนไปตาม actual time 

เพ่ือใหพยาบาลสามารถวางระบบ และสามารถบันทึกเวลาในการบริหารจรงิ 
o ถูกเทคนิก โดยเฉพาะยาท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะกอใหเกิดเหตุการณขางเคียงเชน การทําลายเนื้อเยื่อหาก

เกิดการแทงทะลุนอกหลอดเลอืด 

• ขอควรพิจารณาอื่นๆ ในการบริหารยา 
o หากยังมีขอกังวลใดๆ จะตองยังไมบริหารยาจนกวาขอกังวลหรือขอสงัเกตน้ันไดรับการแกไขหรือทํา

ความเขาใจ จนมั่นใจวาไมเกิดความคลาดเคลื่อน 
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o กอนการบริหารยา ควรใหขอมูลกับผูปวยหรอืญาติ ถึงความเส่ียงหรอืโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคดานยาท่ีสําคัญ หรือสิ่งท่ีตองใหความสนใจเน่ืองจากเปนยาใหม เปนตน 

o มีความพรอมดานอุปกรณการใหยา เชน infusion pump โดยเฉพาะสําหรับยาท่ีมีความเส่ียงหรือมี
อันตรายสูงหากบริหารยาในอตัราท่ีไมเหมาะสม ใหมีระบบการตรวจสอบความเท่ียง อยางสมํ่าเสมอ 
สุมประเมินระยะเวลาท่ียาควรหมดกับระยะเวลาท่ีใชในการบริหารจริง 

• หากเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา ใหระงับการบริหารยาท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีสงสัยวาจะเปนสาเหตุเปนเบ้ืองตน รีบรายงานแพทยผูเกี่ยวของทันที และดําเนินการตามระบบการ
รายงาน การจัดการอุบัติการณท่ีองคกรกําหนด 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการสงมอบยาแกผูปวย การใช MAR  
 

(8) ผูปวยและครอบครัวไดรับความรูเกี่ยวกับยาท่ีตนไดรับ และรวมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการดูแล เพื่อเปาหมาย
ความถูกตอง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใชยา 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของ กําหนดนโยบายและแนวทางในการใหความรูแกผูปวยและ

ครอบครัว 
• ทีมดูแลผูปวยพัฒนาการใหคําแนะนําเพื่อใหเกิด drug adherence และปองกันภาวะไมพงึประสงคจากยา 

o ขอบงช้ีท่ีตองใหคําแนะนําเปนพิเศษ ครอบคลุมถึง กลุมยาเด็ก ยาท่ีมีชวงการรักษาท่ีแคบ ยาท่ีมีอาการ
อันไมพึงประสงคสําคัญ ยาท่ีมีเทคนิคการใชพิเศษ เชน ยาสูดพน 

o พิจารณาสถานท่ีและอุปกรณสําหรับใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม สําหรับผูปวยท่ีตองใชยาท่ีมีเทคนิกการ
ใชพิเศษ หรือผูปวยท่ีตองติดตามตอเนื่อง 

o มีฉลากชวยหรอืแผนพับใหความรูท่ีเกี่ยวของกับยาท่ีรับประทาน การปฏิบัติตน ขอควรระวัง 
o การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา ขอบงช้ีเมื่อควรขอคําปรึกษาจากเภสัชกร 
o มีชองทางท่ีผู ปวยสามารถติดตอไดโดยสะดวกเม่ือมีปญหาเกี่ยวกับการใชยา 
o มีการติดตามประเมินผล drug adherence และ ADE เพื่อนาํมาปรับปรุงการใหคําแนะนํา 

• ทีมดูแลผูปวยสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในกระบวนการดูแลเกี่ยวกับการใชยา เชน 

o การมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองในการบริหารยา เชน การบงช้ีผูปวย การไดรบัขอมูล
เกี่ยวกับยาท่ีแพทยสั่ง การตรวจสอบความครบถวนถูกตองของการไดรับยา รวมท้ังระยะเวลาท่ีควร
ไดรับยา 
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o การไดรับโอกาสในการท่ีจะบริหารยาตนเองกอนท่ีจะจําหนายออกจากโรงพยาบาลเพ่ือเปนการสราง
ความคุนเคย และการเอื้ออํานาจใหผูปวยไดดูแลตนเองภายใตสายตาของบุคลากรการแพทย 

o การรวมในกระบวนการวางแผนจําหนายเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอมของผูปวยและ
ครอบครัว  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการใหความรู และการมีสวนรวมของผูปวยและ
ครอบครัว  

 
(9) ผูปวยไดรับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยาและบันทึกไวในเวชระเบียน เพื่อสรางความม่ันใจในความเหมาะสม

ของเภสัชบําบัดและลดโอกาสเกิดผลท่ีไมพึงประสงค 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของ กําหนดนโยบายและแนวทางการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา 

และการบันทึกในเวชระเบียน 

• ทีมดูแลผูปวยวเิคราะหแนวทางการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา และการบงช้ีผลท่ีไมพึงประสงคจากยา
แตเนิ่นๆ ในยากลุมตางๆ ท่ีมีความสําคัญ เชน 

o ยาท่ีมี therapeutic ratio แคบ 

o ยาท่ีแพทยหวังผลการรักษาในระยะสั้น 

o ยาตานจุลชีพซึ่งเช้ืออาจจะไมไวตอยาหรือมกีารติดเช้ือใหมเพิ่มข้ึน 

o ยาท่ีมีผลตอสมดุลของการทําหนาท่ีของอวัยวะตางๆ หรือมผีลตอความเปนความตายของผูปวย 
o ยาท่ีมีผลขางเคียงตอการทํางานของตับ ไต หัวใจ 
o การตอบสนองตอยาใหมท่ีผูปวยไดรับเปนครั้งแรก 

• ทีมดูแลผูปวยรวมกันกําหนดแนวทางตอบสนองเม่ือผลการติดตามการบําบัดรักษาไมเปนไปตามความ
คาดหวังหรอืเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือเกิดผลท่ีไมพึงประสงคข้ึน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยา 
 

(10) มีการจัดการกับยาท่ีผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมา เพื่อใหเกิดความปลอดภยัและสอดคลองกับแผนการดูแลผูปวย
ท่ีเปนปจจุบัน 
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กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• คณะกรรมการ PTC รวมกับผูเก่ียวของกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการกับยาท่ีผูปวยและครอบครัว

นํามา 
• องคประกอบของการจัดการกับยาท่ีผูปวยและครอบครัวนํามา 

o การทําบัญชีรายการยาท่ีผูปวยใชและนําติดตัวมา 
o เภสัชกรพิจารณาสภาพยาวายังสามารถใชไดหรือไม 
o แพทยพิจารณาความจําเปนในการใชยาตอ และบันทึกในเวชระเบียน 

o การใหยาแกผูปวย ซึ่งอาจทําไดโดย 
 ใชยาเดิมของผูปวย โดยพยาบาลเปนผูจัดใหรวมกับยาอื่นๆ ท่ีผูปวยไดรับ 

 ใชยาเดิมของผูปวย โดยนํามาท่ีหองยาและดําเนินการรวมกับยาอื่นๆ ตามระบบการจายยา
ปกติ 

 เก็บยาของผูปวย โดยใหผูปวยรับรู และใชยาของโรงพยาบาลขนานเดียวกันแทนยาดังกลาว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• การวิเคราะหขอมูล บทเรียน และ good practice เกี่ยวกับการจัดการกับยาท่ีผูปวยและครอบครัวนําติดตัวมา 
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SPA II – 7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค 

SPA II-7A บริการหองปฏิบัติการทางการแพทย  

II – 7.1  ขอกําหนดทั่วไป (DIN.1) 

บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกตองนาเชือ่ถือ โดยมีอันตรายตอผูปวย
และเจาหนาที่นอยที่สุด. 

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ 
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวและความคาดหวังของผูใช.  แผนจัดบริการครอบคลุมขอบเขต

ของบริการ ทรัพยากรท่ีตองการ และระดับผลงานท่ีคาดหวัง. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการทางการแพทยรวมกับทีมนําทางคลินิก วิเคราะหบริการตรวจทดสอบทาง

หองปฏิบัติการท่ีโรงพยาบาลสมควรจัดใหมี โดยพิจารณาจาก 

o เปาประสงคขององคกร 
o ลักษณะผูปวยท่ีใหบริการ 
o ความตองการและความคาดหวังของผูใหการดูแลรักษา 

• ผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการทางการแพทยจัดทําแผนจัดบริการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ ครอบคลุม 

o ขอบเขตบริการ 
 บริการท่ีจัดใหมีในชวงเวลาทําการปกติ และการตรวจนอกเวลาทําการปกติ 

 บริการท่ีจัดใหมีโดยองคกรเอง และบริการท่ีสงตรวจภายนอก 

 บริการท่ีตรวจโดยหองปฏิบัติการกลาง และโดยหนวยดูแลผูปวย 
o ทรัพยากรท่ีตองการ 

 ความตองการในปจจุบัน 

 ความตองการในอนาคต 

o ระดับผลงานท่ีคาดหวัง เชน accuracy, precision, reportable range, analytical specificity, 
analytical sensitivity, turn around time 
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• เปรียบเทียบแผนจัดบริการกับส่ิงท่ีปฏิบัติได และนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งระดบั
ผลงานท่ีคาดหวัง 

 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ขอบเขตบริการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการท่ีโรงพยาบาลจัดในปจจุบัน โดยระบุการตรวจนอกเวลาทําการ
ปกติ และการสงตรวจภายนอกดวย 

• การเพ่ิมขีดความสามารถของการจัดบริการตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการในรอบ 1-2 ปท่ีผานมา และแผนท่ี
จะจัดบริการเพ่ิมเติมในอนาคต 

• สรุปความตองการทรัพยากรในปจจุบันเทียบกับท่ีมีอยูจริง  
• สรุปเปรียบเทียบระดับผลงานท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีปฏิบัติได 

 

(2) มีทรัพยากรบุคคลท่ีเพียงพอและมีความรูความสามารถในการทํางานท่ีตองการ.   
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• กําหนดคุณวุฒิและประสบการณของผูทําหนาท่ีตรวจวิเคราะห และแปลผลการตรวจวิเคราะห 
• วิเคราะหภาระงานเพ่ือกําหนดจํานวนเจาหนาท่ีท่ีพึงมี และวางแนวทางดําเนินงานในกรณีเจาหนาท่ียังไมครบ

ตามอัตราท่ีตองการ 
• กําหนด technical competency และพัฒนาเจาหนาท่ีผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมทบทวน  การประชุม

วิชาการ การฝกอบรม เปนตน  
• มีกิจกรรมทบทวนโดยผูท่ีชํานาญกวาในกรณีท่ีตองใชบุคลากรอื่นทํางานแทน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินความเพียงพอและความรูความสามารถของเจาหนาท่ี 

• กิจกรรมการพัฒนาเจาหนาท่ีโดยสรุป  
 

(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นท่ีใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภยั มีการ
แยกเขตและสถานท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการตรวจทดสอบ.   

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ตรวจสอบสถานท่ีปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอมในประเด็นตอไปนี้ 

o ความเพียงพอของพ้ืนท่ีใชสอย 
o การแยกเขตระหวางหนวยยอยซ่ึงมีลักษณะกิจกรรมท่ีเขากันไมไดและการปองกันการปนเปอนขาม

หนวย 
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o ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดเก็บสิ่งสงตรวจ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร 
o สิ่งแวดลอมท่ีมผีลตอการทดสอบ ไดแก ความปราศจากเช้ือ ฝุนละออง การรบกวนจากคลื่น

แมเหล็กไฟฟา รังสี ความช้ืน ไฟฟา อุณหภูมิ สารเคมีท่ีเปนพิษ กลิ่น ระดับเสียงและการส่ันสะเทือน 

o ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ 

• ปรับปรุงสถานท่ีและสิ่งแวดลอมตามโอกาสพัฒนาท่ีพบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การปรับปรุงสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

 

 (4) บริการตรวจทดสอบมีเครื่องมือและอุปกรณพรอมสําหรับทําการตรวจทดสอบท่ีตองการ ในสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัย, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, มีการสอบเทียบและการใชผลการสอบเทียบอยางเหมาะสม.  เครื่องมือผาน
การตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด (ถามี).  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• สรางความม่ันใจวาเครื่องมือและอุปกรณทุกช้ินอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  
• สรางความม่ันใจวาเครื่องมือและอุปกรณอยูในสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย รวมถงึมีมาตรการการปองกัน

อันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคมี จุลชีพ อุปกรณปองกันท่ีจําเปน และการกําจัดของเสียอันตรายตางๆ 

• มีโปรแกรมบรหิารจัดการเครือ่งมือของหองปฏิบัติการประกอบดวย 
o การคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ 

o การบงช้ีและจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ 

o การมีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

o การประเมินเครื่องมือท่ีใชงานโดยการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ 

o การติดตามกํากับดูแลและดําเนินการเมื่อมีขอสังเกตเกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องมือ มีการเรยีกกลับ มี
อุบัติการณท่ีไดรับรายงาน มีปญหาและขอบกพรองตางๆ 

o การบันทึกในระบบบริหารจัดการเครื่องมือ. 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• แนวทางปฏิบัติสําคัญเพ่ือบรรลุขอกําหนดขางตน 

• ผลลัพทท่ีแสดงถึงความพรอมใช/ไมพรอมใช, ประสิทธิภาพของระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, ผลการสอบเทียบ
, ปญหาและอันตรายจากเครื่องมือ 
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 (5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ, รวมท้ังมี
การประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดานเน้ือเยื่อวิทยาและดาน
เซลลวิทยา) 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• กรณีท่ีมีการใชบริการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการภายนอก 

o มีการประเมินและคัดเลือกหองปฏิบัติการหรือหนวยตรวจทดสอบที่จะสงตรวจ 
o กําหนดความถี่และประเภทของขอมูลการควบคุมคุณภาพท่ีตองติดตาม 

o ผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูทบทวนขอมูลการควบคุมคุณภาพ 

o มีการนําขอมูลการควบคุมคุณภาพไปดําเนินการตามความเหมาะสม 

o มีการรายงานขอมูลการควบคุมคุณภาพจากหองปฏิบัติการภายนอกใหแกผูนําเปนประจําทุกป เพื่อใช
ในการทําสัญญาและการตอสัญญา 

• กรณีมีการปรึกษาหรือขอขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดานเน้ือเยื่อวิทยาและดาน
เซลลวิทยา) 

o มีการประเมินคุณภาพของการใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสาํหรับการทดสอบดังกลาว 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ขอมูลแสดงถึงการประเมินและการคัดเลือกหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ 

• ขอมูลการควบคุมคุณภาพของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ และการดําเนินการ 
• ขอมูลการประเมินคุณภาพของการใหคําปรึกษาสําหรับการทดสอบดานเน้ือเยื่อวิทยาและเซลลวิทยา 

 
 (6) มีการคัดเลอืกและตรวจสอบการจัดซ้ือจดัหา บริการจากภายนอก เครือ่งมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา ซึ่งมีผลตอ

คุณภาพของบริการหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง.  มีการประเมินผูผลิตหรือผูขายนํ้ายา วัสดุ และ
บริการท่ีมีความสําคัญสูง.  มีระบบควบคุมคลังพรอมดวยบันทึกท่ีเหมาะสม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ระบุน้ํายา วัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตร และบริการจากภายนอก ท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการทางหองปฏิบัติการ 
• กําหนดแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบน้าํยา วัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตร และบริการจากภายนอกเพ่ือให

มั่นใจวาจะไดผลการตรวจท่ีแมนยํา 
• นําแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบท่ีกําหนดไวไปปฏิบัติ 

• สรุปเปนผลการประเมินผูผลติหรือผูขายนํ้ายา วัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตร และบริการท่ีมีความสําคัญสูง 
• สรางความม่ันใจวามีน้ํายาและวัสดุท่ีจําเปนพรอมใช และมีกระบวนการจัดการเม่ือไมมีน้ํายา 
• จัดเก็บน้ํายาท้ังหมดตามคําแนะนําของผูผลิตหรือขอแนะนําการบรรจุ (packaging instruction) 
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• น้ํายาและสารละลายท้ังหมดไดรับการเขียนฉลากอยางครบถวนและถูกตอง 
• มีระบบในการควบคุมคลังท่ีมีประสิทธิภาพและมีการบันทึก 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการตรวจสอบและการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน 

 

 (7) มีการส่ือสารท่ีดีกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยางสมํ่าเสมอและดวยวิธีการอ่ืนๆ ไดแก 
การใหคําแนะนํา การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ตรวจ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• มีชองทางในการส่ือสารกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ หลายหลายชองทาง ท้ังการใชสื่อทางเดียว การ

สื่อสารสองทาง และการประชุมรวมกันเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ  

• จัดทําคําแนะนําเกี่ยวกับการสงตรวจ เชน ทางเลือกในการทดสอบ ความถี่ ประเภทของตัวอยางส่ิงสงตรวจ คูมือ
การจัดเก็บสิ่งสงตรวจ 

• จัดใหมีการประชุมรวมกันเปนระยะเพ่ือเรียนรูการแปลผลการตรวจและการปรึกษาทางวิชาการ 
• จัดใหมีการตรวจเยี่ยมทางคลินิกรวมกันเพือ่เรยีนรูจากผูปวยและจากเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

• มีการส่ือสารผลกระทบทางคลินิกท่ีจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจใหผูใชทราบกอนท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการเรียนรูรวมกัน 

 

II – 7.2 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับแตละบริการ (INV.2) 

ก. หองปฏิบัติการทางการแพทย / พยาธิวทิยาคลินิก 

(1) หองปฏิบัติการเขารวมโปรแกรมทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏบัิติการ (proficiency testing - PT) ตาม
ขอบเขตและความซับซอนของการตรวจวิเคราะหท่ีใหบริการ, หรือจัดใหมรีะบบประเมิน performance อื่นๆ เพ่ือ
พิจารณาความนาเช่ือถือของการตรวจวิเคราะห.  มีหลักฐานวามีการนําปญหาท้ังหมดท่ีพบจากการทดสอบความ
ชํานาญหรือระบบประเมินอื่นมาแกไขโดยทันที. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• ระบุวาการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในแตละสาขา การตรวจวิเคราะหใดบางท่ีจะเขารวมโปรแกรม
ทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ (PT) การตรวจวิเคราะหใดท่ีไมมี PT แตสมควรมีระบบประเมิน 
perfoprmance อื่นเพื่อสรางความม่ันใจในผลการผลวเิคราะห 

• สรางความม่ันใจวามีการนําปญหาท่ีพบจากการทดสอบความชํานาญหรือระบบประเมินอื่นมาแกไขโดยทันที 

• มีการส่ือสารและวางแผนรวมกันกับแพทยผูใชผลการตรวจ ในกรณีท่ีผลการทดสอบความชํานาญมีความ
คลาดเคลื่อนสูงจนอาจมีผลกระทบตอการดูแลผูปวย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ภาพรวมของผลการทดสอบความชํานาญ และการปรับปรุงแกไขท่ีเกิดข้ึน 

 
(2) หองปฏิบติการมีโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพซึ่งครอบคลุมบริการหองปฏิบัติการทุกดาน และประสานกับสวน

อื่นๆ ในองคกร.  โปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพครอบคลุม การช้ีบงปญหา / โอกาสพัฒนา, บันทึกความผิดพลาด
และการรายงานอุบัติการณ, การติดตามตัวช้ีวัด, การแกไข / ปองกันปญหา, การติดตามปจจัยกอนและหลังการตรวจ
วิเคราะหท่ีมีผลตอการตรวจวิเคราะห, การควบคุมเอกสาร, เปาหมายความปลอดภัยของผูปวย, และการประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรม / ระบบบริหารคุณภาพ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• จัดใหมีระบบบริหารคุณภาพของหองปฏิบัติการซ่ึงมีองคประกอบตอไปนี้ 

o การช้ีบงปญหา / ความเส่ียง / โอกาสพัฒนา   
o บันทึกความผิดพลาดและการรายงานอุบัติการณ 
o การติดตามตัวช้ีวัด 

o การแกไข / ปองกันปญหา 
o การติดตามปจจัยกอนและหลังการตรวจวิเคราะหท่ีมีผลตอการตรวจวิเคราะห 
o การควบคุมเอกสาร 
o เปาหมายความปลอดภัยของผูปวย 
o การประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 

• ประสานระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการกับสวนอื่นๆ ขององคกร เชน ระบบรายงานอุบัติการณ ระบบ
สารสนเทศ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการติดตามตัวช้ีวัดและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

• ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพของหองปฏิบัติการ  
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(3) หองปฏิบัติการดําเนินการควบคุมคุณภาพเพื่อติดตาม performance ของการตรวจวิเคราะห, รวมท้ังการจัดทํา 
tolerance limit, จํานวนและความถี่ของ control, การนําขอมูลการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของมาสู
ปฏิบัติการแกไขปญหา, และวิธีการเพ่ือยืนยันความนาเช่ือถือของการผลการตรวจทดสอบเมื่อไมมีการ calibrate 

หรือไมมวีัสดุควบคุม. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• จัดใหมีระบบควบคุมคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม การติดตาม performance ของการตรวจวเิคราะห รวมท้ังการ
จัดทํา tolerance limit, จํานวนและความถี่ของ control 

• นําขอมูลการควบคุมคุณภาพและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของมาสูปฏิบัติการแกไขปญหา 
• หาวิธีการยืนยนัความนาเช่ือถือของการผลการตรวจทดสอบเม่ือไมมีการ calibrate หรือไมมีวัสดุควบคุม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ขอมูลภาพรวมของการควบคุมคุณภาพภายใน และการแกไขปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 

(4) การจัดการกับส่ิงสงตรวจ ไดแก การเก็บ, การสัมผัส (handle), การช้ีบง, การบรรจุ, การเขียนฉลาก, การรักษาความ
คงตัว, ใบสงตรวจ, การขนสง, และการเก็บรักษา เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของหองปฏิบัติการ.  มีการ
ประเมินคุณสมบัติของส่ิงสงตรวจเพือ่ใชในการรับ / ปฏิเสธ / แปลผล.  สามารถทวนสอบส่ิงสงตรวจและตัวอยางท่ี
แบงใชได. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• จัดทําหรือทบทวนแนวทาง /คูมือการจัดการกับสิ่งสงตรวจ ครอบคลุม การเก็บ การสัมผัส การช้ีบง การบรรจุ 

การเขียนฉลาก การรักษาความคงตัว ใบสงตรวจ การขนสง และการเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ สรางความม่ันใจวา
เปนไปตามแนวทางท่ีดีของหองปฏิบัติการ 

• ติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว และปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม 

• จัดใหมีระบบประเมินคุณสมบัติของส่ิงสงตรวจเพ่ือใชในการรับ / ปฏิเสธส่ิงสงตรวจ มีการเก็บขอมูลและ
สะทอนขอมูลกลับไปยังหนวยงานท่ีถูกปฏิเสธสิ่งสงตรวจ, นําคุณสมบัติของสิ่งสงตรวจท่ีประเมินไดมาใชใน
การแปลผล 

• จัดใหมีระบบท่ีสามารถทวนสอบส่ิงสงตรวจและตัวอยางท่ีแบงใชได 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• บทเรียนเกี่ยวกบัการปรับปรุงการจัดการกับสิ่งสงตรวจ  
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(5) กระบวนการตรวจวิเคราะหสรางความม่ันใจวาผลการตรวจมีความถูกตอง เช่ือถือได, ดวยการใชวิธีการทดสอบ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมและไดรับการ validate วาใหผลลัพธตามท่ีตองการ.  มีการ verify วานํ้ายา วิธีการทดสอบ 
เครื่องมือ เครือ่งวิเคราะห ผลิตภัณฑหรือบริการ เปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไว. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทบทวนความเหมาะสมและจัดทําขอกําหนดของวิธีการทดสอบท่ีเปนมาตรฐาน 

• ทําการตรวจสอบ (validation) วิธีการตรวจทดสอบท่ีใช เพื่อตรวจความถูกตอง (accuracy) ความเท่ียง 
(precision) และชวงคาของการรายงานผล 

• ทําการตรวจทดสอบน้ํายา วิธีการทดสอบ เครื่องมือ เครือ่งวิเคราะห ผลิตภัณฑหรือบริการ วาเปนไปตาม
ขอกําหนดท่ีระบุไว 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• บทเรียนเกี่ยวกบัการ validate วิธีการตรวจวิเคราะห 

 

(6) มีการรายงานผลการตรวจวเิคราะหท่ีถูกตองแกผูใชในเวลาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ ระดับความ
ผิดปกติของผลการตรวจท่ีอาจเปนอันตรายตอผูปวย และการสืบคนสําเนาขอมูล.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทบทวนระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะหในประเด็นตอไปนี้ 

o ประสิทธิภาพของการรายงานผลการตรวจวิเคราะหท้ังระยะเวลาท่ีผูสงตรวจไดรับรายงาน ความ
ชัดเจน ความครบถวน และการรักษาความลบั 

o การกําหนดคาวิกฤติท่ีตองรายงาน และการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
o การสืบคนสําเนาขอมูล 

• นําผลท่ีไดจากการทบทวนมาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• บทเรียนจากการทบทวนและปรับปรุงระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห 

 
(7) มีการจัดการกับสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะหอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถทําการตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมได

เมื่อจําเปน, และมีการกําจัดส่ิงสงตรวจท่ีเหลอือยางปลอดภัย. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทบทวนแนวทางการจัดการกับส่ิงสงตรวจหลงัการตรวจวิเคราะห 
o เพ่ือใหสามารถทําการตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมไดเมื่อจําเปน 

o มีการกําจัดส่ิงสงตรวจท่ีเหลอือยางปลอดภัย ตามมาตรฐาน IC  
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• มีการเฝาติตดามการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว และนํามาปรับปรุง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• บทเรียนในการจัดการกับสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะห 
 

(8) หองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม นํามาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยซึ่งเปนท่ียอมรับมาใชประโยชน และขอรับ
การประเมินจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย 
หรือราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแหงประเทศไทย. 
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SPA II-7C บริการรังสีวิทยาและ Medical Imaging 

II – 7.1  ขอกําหนดท่ัวไป (DIN.1) 

บริการตรวจทดสอบประกอบการวนิิจฉยัโรคใหขอมูลสําหรับการวินิจฉัยโรคทีถู่กตองนาเช่ือถือ โดยมี
อันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด. 

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ 
(1) มีการวางแผนจัดบริการตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวและความคาดหวังของผูใช.  แผนจัดบริการครอบคลุมขอบเขต

ของบริการ ทรัพยากรท่ีตองการ และระดับผลงานท่ีคาดหวัง. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• วิเคราะหความคาดหวังของผูใชบริการรังสีวทิยา และทบทวนเปาประสงคของหนวยบริการ 
• วางแผนจัดบรกิารรังสีวิทยา ครับคลุม 

o ของบเขตบริการ 
o ทรัพยากรท่ีตองการ 
o ระดับผลงานท่ีคาดหวัง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ความคาดหวัง เปาประสงค แผนจัดบริการโดยสรุป 

 
(2) มีทรัพยากรบุคคลท่ีเพียงพอและมีความรูความสามารถในการทํางานท่ีตองการ.   
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• กําหนดคุณวุฒิและประสบการณของผูทําหนาท่ีถายภาพรังสี และแปลผลภาพรังสี 

• วิเคราะหภาระงานเพ่ือกําหนดจํานวนเจาหนาท่ีท่ีพึงมี และวางแนวทางดําเนินงานในกรณีเจาหนาท่ียังไมครบ
ตามอัตราท่ีตองการ 

• กําหนด technical competency และพัฒนาเจาหนาท่ีผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมทบทวน  การประชุม
วิชาการ การฝกอบรม เปนตน  

• มีกิจกรรมทบทวนโดยผูท่ีชํานาญกวาในกรณีท่ีตองใชบุคลากรอื่นทํางานแทน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการประเมินความเพียงพอและความรูความสามารถของเจาหนาท่ี 

• กิจกรรมการพัฒนาเจาหนาท่ีโดยสรุป  
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(3) บริการตรวจทดสอบมีพื้นท่ีใชสอยเพียงพอ, ไดรับการออกแบบเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภยั มีการ
แยกเขตและสถานท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม และใสใจตอการดูแลสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการตรวจทดสอบ.   

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ตรวจสอบสถานท่ีปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอมในประเด็นตอไปนี้ 

o ความเพียงพอของพ้ืนท่ีใชสอย และความเหมาะสมของการจัดพ้ืนท่ี 

o ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดเก็บ อุปกรณ สารเคมี เอกสาร 
o สิ่งแวดลอมท่ีมผีลตอการตรวจภาพรังสี และประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ 

• ปรับปรุงสถานท่ีและสิ่งแวดลอมตามโอกาสพัฒนาท่ีพบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การปรับปรุงสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

 

 (4) บริการตรวจทดสอบมีเครื่องมือและอุปกรณพรอมสําหรับทําการตรวจทดสอบท่ีตองการ ในสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัย, มีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, มีการสอบเทียบและการใชผลการสอบเทียบอยางเหมาะสม.  เครื่องมือผาน
การตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด (ถามี).  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• สรางความม่ันใจวาเครื่องมือและอุปกรณทุกช้ินอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  
• สรางความม่ันใจวาเครื่องมือและอุปกรณอยูในสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย รวมถงึมีมาตรการการปองกัน

อันตรายจากไฟฟา รังสี สารเคมี จุลชีพ อุปกรณปองกันท่ีจําเปน และการกําจัดของเสียอันตรายตางๆ 

• เครื่องตรวจทางรังสีวิทยาผานการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• มีโปรแกรมบรหิารจัดการเครือ่งมือของบริการรังสีวิทยาประกอบดวย 
o การคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ 

o การบงช้ีและจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ 

o การมีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

o การประเมินเครื่องมือท่ีใชงานโดยการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ 

o การติดตามกํากับดูแลและดําเนินการเมื่อมีขอสังเกตเกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องมือ มีการเรยีกกลับ มี
อุบัติการณท่ีไดรับรายงาน มีปญหาและขอบกพรองตางๆ 

o การบันทึกในระบบบริหารจัดการเครื่องมือ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• แนวทางปฏิบัติสําคัญเพ่ือบรรลุขอกําหนดขางตน 
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• ผลลัพทท่ีแสดงถึงความพรอมใช/ไมพรอมใช, การตรวจรับรองจากหนวยงานท่ีกฎหมายกําหนด, ประสิทธิภาพ
ของระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน, ผลการสอบเทียบ, ปญหาและอันตรายจากเครื่องมือ 

 
 (5) มีการประเมิน คัดเลือก และติดตามความสามารถของหองปฏิบัติการ / หนวยตรวจทดสอบที่รับตรวจตอ, รวมท้ังมี

การประเมินผูใหคําปรึกษาหรือขอคิดเห็นสําหรับการทดสอบบางอยาง (เชน การทดสอบดานเน้ือเยื่อวิทยาและดาน
เซลลวิทยา) 

กิจกรรมท่ีควรดาํเนินการ 
• กรณีท่ีมีการใชบริการรังสีวิทยา และ/หรือ การอานภาพรังสีจากภายนอก 

o มีการประเมินและคัดเลือกหนวยบริการรังสีวทิยา และ/หรือ ผูอานภาพรงัสี ท่ีจะสงตรวจ 
o กําหนดความถี่และประเภทของขอมูลการควบคุมคุณภาพท่ีตองติดตาม 

o ผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูทบทวนขอมูลการควบคุมคุณภาพ 

o มีการนําขอมูลการควบคุมคุณภาพไปดําเนินการตามความเหมาะสม 

o มีการรายงานขอมูลการควบคุมคุณภาพจากหนวยบริการรังสีวิทยา และ/หรือ ผูอานภาพรงัสีจาก
ภายนอกใหแกผูนําเปนประจําทุกป เพื่อใชในการทําสัญญาและการตอสัญญา 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ขอมูลแสดงถึงการประเมินและการคัดเลือกหนวยบริการรังสีวิทยา และ/หรือ ผูอานภาพรงัสีจากภายนอก 

• ขอมูลการควบคุมคุณภาพของหนวยบริการรงัสีวิทยา และ/หรือ ผูอานภาพรังสีจากภายนอก และการดําเนินการ 
 

 (6) มีการคัดเลอืกและตรวจสอบการจัดซ้ือจดัหา บริการจากภายนอก เครือ่งมือวิทยาศาสตร วัสดุ น้ํายา ซึ่งมีผลตอ
คุณภาพของบริการหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ อยางระมัดระวัง.  มีการประเมินผูผลิตหรือผูขายนํ้ายา วัสดุ และ
บริการท่ีมีความสําคัญสูง.  มีระบบควบคุมคลังพรอมดวยบันทึกท่ีเหมาะสม. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• กําหนดแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบน้าํยา วัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตร และบริการจากภายนอกเพ่ือให

มั่นใจวาจะไดภาพถายทางรังสีท่ีมีคุณภาพ 

• นําแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบท่ีกําหนดไวไปปฏิบัติ 

• สรุปเปนผลการประเมินผูผลติหรือผูขายนํ้ายา วัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตร และบริการท่ีมีความสําคัญสูง 
• สรางความม่ันใจวามีน้ํายาและวัสดุท่ีจําเปนพรอมใช และมีกระบวนการจัดการเม่ือไมมีน้ํายา 
• จัดเก็บน้ํายาท้ังหมดตามคําแนะนําของผูผลิตหรือขอแนะนําการบรรจุ (packaging instruction) 

• น้ํายาและสารละลายท้ังหมดไดรับการเขียนฉลากอยางครบถวนและถูกตอง 
• มีระบบในการควบคุมคลังท่ีมีประสิทธิภาพและมีการบันทึก 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  121 

 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ผลการตรวจสอบและการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน 

 
 (7) มีการส่ือสารท่ีดีกับผูใชหองปฏิบัติการ / หนวยทดสอบ ดวยการประชุมอยางสมํ่าเสมอและดวยวิธีการอ่ืนๆ ไดแก 

การใหคําแนะนํา การแปลผลการตรวจ การปรึกษาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ตรวจ 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• มีชองทางในการส่ือสารกับผูใชบริการรังสีวทิยาหลายหลายชองทาง ท้ังการใชสื่อทางเดียว การส่ือสารสองทาง 

และการประชุมรวมกันเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ  

• จัดทําคําแนะนําเกี่ยวกับการสงตรวจ เชน ทางเลือกในการตรวจทางรังสี คูมือการเตรียมผูปวย 
• จัดใหมีการประชุมรวมกันเปนระยะเพ่ือเรียนรูการแปลผลการตรวจและการปรึกษาทางวิชาการ 
• จัดใหมีการตรวจเยี่ยมทางคลินิกรวมกันเพือ่เรยีนรูจากผูปวยและจากเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการเรียนรูรวมกัน 

 

ข. การจัดบริการ 
(1) ในการตรวจทดสอบท่ีกระทํากับผูปวยโดยตรง มีการประเมินผูปวยกอนสงตรวจและกอนเขารับการตรวจ มีการ

เตรียมผูปวยอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันผลท่ีไมพึงประสงค ลดอันตรายตอผูปวย และมั่นใจวาผลการตรวจมีคุณภาพ
ตามท่ีตองการ. มีการใหขอมูลผูปวยอยางเพียงพอและลงนามยินยอมในกรณีท่ีเปนการตรวจท่ีมีความเส่ียงสูง. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทบทวนแนวทางการเตรียมผูปวยกอนการตรวจทางรังสีวิทยาหรือ Medical Imaging ที่สําคัญแตละประเภท โดยมี

องคประกอบตอไปน้ี 

o การประเมินผูปวยกอนสงตรวจ 
o การใหขอมูลแกผูปวยอยางเพียงและลงนามยินยอมในกรณีที่เปนการตรวจที่มีความเสี่ยงสูง 
o การเตรียมผูปวยกอนสงตรวจเพ่ือปองกันผลที่ไมพึงประสงค ลดอันตรายตอผูปวย และมั่นใจวาผลการตรวจมี

คุณภาพที่ตองการ 
o การประเมินผูปวยกอนเขารับการตรวจ 

• เฝาติดตามเหตุการณที่ไมพึงประสงคและคุณภาพการตรวจทางรังสีวิทยา และนําผลการติดตามไปปรับปรุง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• บทเรียนจากการเฝาติดตามและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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II – 7.2 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับแตละบริการ (INV.2) 

ค. บริการรังสีวิทยา และ Medical Imaging อ่ืนๆ 

(1) หนวยบริการทางรังสีวิทยาและ medical imaging อื่นๆ มีความพรอมของสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีจะให
หลักประกันในการปองกันอันตรายจากรังสีแกผูปวย ญาติ และเจาหนาท่ี, เปนไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ
, ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ตรวจสอบความพรอมของสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ ในประเด็นตอไปนี้ 

o สถานท่ี หองตรวจมีพื้นท่ีเพียงพอ ไดรับการออกแบบในการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเหมาะสม  
o การจัดบริเวณพื้นที่ใหบริการปลอดภัยจากรังสี  มีการแยกเขตบริเวณรังสีชัดเจน 

o มีเครื่องมือทางรังสีท่ีผานการตรวจสอบความถูกตอง ความปลอดภัยกอนการใชงาน 

o ประเมิน และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณชวยชีวิตตามความเหมาะสมและความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการ
ตรวจทางรังสี 

o แผนการบํารุงรกัษาเชิงปองกัน และมีการประกันคุณภาพเครื่องมือทางรงัสี และเครื่องมือท่ีสําคัญตาม
มาตรฐานทางรังสี  

o การตรวจ ทดสอบ และรับรองเครื่องมือทางรงัสีโดยจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• ดําเนินการปรับปรุงตามผลการตรวจสอบท่ีพบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ขอมูลการตรวจรับรองโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• บทเรียนจากการปรับปรุงความพรอมของสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ 
 
 (2) มีการปฏิบัติตามแนวทางการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเครงครัด. มีการตรวจวัดรงัสีและการรายงานผล. การจัด

พื้นท่ีหองตรวจและปายแสดงบริเวณรังสีท่ีชัดเจน.  มีการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรังสี และขยะทางรังสีอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทบทวนแนวทางการปองกันอนัตรายจากรังสี 

• ตรวจสอบ 

o การปฏิบัติตามแนวทางปองกันอันตรายจากรงัสีท่ีกําหนดไว 
o มีอุปกรณในการปองกันอันตรายจากรังสีใหแกผูปวย ญาติ และผูปฏิบัติงาน 

o ขอมูลการตรวจวัดปริมาณรังสีของบุคลากร  สถานท่ี และการรั่วไหลของรังสี 
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o การจัดพ้ืนท่ีหองตรวจและปายแสดงบริเวณรังสี 

o ความเหมาะสมปลอดภัยของการกําจัดสารกัมมันตรังสี กากรงัสี และขยะทางรังสี 

• นําผลการตรวจสอบมาปรับปรุง 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• บทเรียนในการปรับปรุงเพ่ือความปลอดภัยจากรังสี และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
 
(3) มีขอบงช้ีทางคลินิกท่ีเพียงพอ ในการสงตรวจทางรงัสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ.  มีการส่ือสารขอบงช้ี

ดังกลาวใหหนวยบริการและแพทยท่ีจะทําการตรวจและอานผล.  ขอบงช้ีและการสื่อสารดังกลาวอยูบนพื้นฐาน
แนวทางขององคกรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูเกี่ยวของรวมกันจัดทําขอบงช้ีทางคลินิกในการสงตรวจทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ โดยใช

แนวทางขององคกรวิชาชีพและหลักฐานทางวิชาการ แลวสือ่สารใหผูเกี่ยวของทราบ 

• มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอบงช้ีดังกลาว สื่อสารผลใหผูสงตรวจทราบ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• บทเรียนในการปรับปรุงการสงตรวจใหมีความเหมาะสมตามขอบงช้ี 

  
 (4) การตรวจทางรังสีวิทยาเปนไปอยางถูกตอง, มีการเขียน label ท่ีถูกตองและเหมาะสม.  มีการจัดทํามาตรฐานเก่ียวกับ

การจัดตําแหนงและการต้ังคาในการถายภาพรงัสี เพื่อใหไดภาพถายท่ีมีคุณภาพ และผูปวยไดรับรังสีนอยท่ีสุด. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• จัดทําหรือทบทวนคูมือแนวทางการตรวจ การจัดตําแหนงผูปวย การกําหนดปริมาณรังสีท่ีใชกับผูปวยแตละราย
อยางเหมาะสม และปลอดภัย 

• สรางความม่ันใจวาทุกภาพถายรังสีตองระบุช่ือผูปวย และมีการ label ขอมูลท่ีสําคัญชัดเจน  
• ทบทวนความถูกตองของการตรวจทางรงัสีวิทยา 
• มีระบบในการคนหา แกไขและปองกันความผิดพลาดในการบริการทางรังสี 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• บทเรียนเกี่ยวกบัการปรับปรุงความถูกตองในการถายภาพรงัสี และคุณภาพของภาพรังสี 

  
 (5) การตรวจวนิิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging อื่นๆ ทําโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ.  มีระบบ

การปรึกษารังสีแพทยและทบทวนความถูกตองของการอานผลการตรวจทางรังสีวิทยาตามความเหมาะสม. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
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• กําหนดผูมีคุณวุฒิและประสบการณที่สามารถทําการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหรือ medical imaging ชนิด
ตางๆ  

• ทบทวนระบบการอานและแปลผลภาพรังสีเพ่ือใหมั่นใจวาผูมีคุณวุฒิและประสบการณเปนผูอานและแปลผล หรือใน
กรณีที่ไมมีผูมีคุณวุฒิและประสบการณ หรือผูมีคุณวุฒิและประสบการณไมสามารถอานและแปลผลภาพรังสีได
ทั้งหมด ใหวางระบบใหมั่นใจในการกําหนดภาพรังสีที่จําเปนตองไดรับการทบทวนโดยผูมีคุณวุฒิและประสบการณ 

• วางระบบใหมีการสรุปสิ่งที่พบจากภาพรังสี ซึ่งควรครอบคลุม คําอธิบายตอประเด็นทางคลินิกที่ระบุไวโดยผูสงตรวจ 
การเปรียบเทียบกับผลการตรวจที่ผานมา รวมท้ังการวินิจฉัยแยกโรคหรือขอเสนอแนะสําหรับการตรวจเพิ่มเติมเมื่อ
จําเปน หรือการวินิจฉัยที่ชัดเจน 

• สรางความมั่นใจวามีผลการตรวจทางรังสีเปนลายลักษณอักษรสื่อใหแพทยเจาของไขในเวลาที่เหมาะสม และ/หรือมี
บันทึกไวในเวชระเบียน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• บทเรียนเกี่ยวกบัการอานผลการตรวจและสื่อสารผลการตรวจทางรังสีวิทยา 

 
 (6) บริการรงัสีวิทยามีแผนงาน / ระบบบริหารคุณภาพท่ีจะสรางความม่ันใจในคุณภาพของภาพรงัสีท่ีเหมาะสม โดยมี

อันตรายตอผูปวยและเจาหนาท่ีนอยท่ีสุด ประกอบดวย:  
• การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการตรวจทางรังสี / medical imaging อื่นๆ และแผนการบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน 

• การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม (กระบวนการทางรังสีเทคนิค) 
• การตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข 
• การปองกันและติดตามเฝาระวังความเส่ียง เชน ความเส่ียงจากการไดรับรงัสี ความเส่ียงในการใชยา 
• การทบทวนอุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา 
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

• การทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• จัดใหมีระบบบริหารคุณภาพของบริการรังสีวทิยา ซึ่งครอบคลุมองคประกอบตอไปนี้ 
o การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการตรวจทางรังสี / medical imaging อื่นๆ และแผนการ

บํารุงรักษาเชิงปองกัน 

o การควบคุมคุณภาพของกระบวนการถายภาพและลางฟลม เชน การตรวจสอบคุณภาพของ processor 

ประจําวัน, การตรวจสอบความสะอาดของหองมืดประจําสัปดาห, การตรวจสอบ visual checklist 

ประจําเดือน, การตรวจสอบ phantom images ทุกสามเดือน, การตรวจสอบ viewboxes ทุกสาม
เดือน, การทํา repeat analysis ทุกสามเดือน, การวิเคราะหการตกคางของ fixer บนแผนฟลมทุกหก
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เดือน, การตรวจสอบ fog ในหองมืดทุกหกเดือน, การตรวจสอบ screen-film contact ประจําป, การ
ตรวจสอบ screen cleanliness ประจําปหรือเมื่อจําเปน 

o การตอบสนองความตองการของผูปวยและแพทยเจาของไข 
o การปองกันและติดตามเฝาระวังความเส่ียง เชน ความเส่ียงจากการไดรับรงัสี ความเส่ียงในการใชยา 
o การทบทวนอุบัติการณและการหาโอกาสพัฒนา 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

o การทบทวนแผนงานบริหารคุณภาพประจําป 
ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

• ผลการติดตามตัวช้ีวัดและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

• ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพของหนวยบริการรังสีวิทยา  
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SPA II-8 การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ  
SPA II – 8 การเฝาระวงัโรคและภัยสุขภาพ 

องคกรสรางความม่ันใจวามีการติดตามเฝาระวังเพื่อคนหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ีผิดปกติอยางมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไมใหเกิดการแพรระบาดได. 

ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร 
(1) มีนโยบายเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบริการแกผูปวย บุคลากร และประชาชน. 
(2) มีแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน สอดคลองกับปญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นท่ี. 
(3) มีระบบในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุง

กระบวนการเฝาระวัง. 
(4) มีบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะ ทําหนาท่ีเฝาระวังและสอบสวนโรค ในจํานวนท่ีเหมาะสม. 
(5) มีงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ท่ีเพียงพอ มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สําหรับการเฝาระวัง สอบสวน และ

ควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ. 
(6) มีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ในดานแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝาระวัง

โรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูงกับทีมท่ีรับผิดชอบ รวมกันทําความเขาใจความมุงหมายของการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ วา

เปนไปเพ่ือการคนหาโรคและภัยสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมากผิดปกติ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคมิใหเกิด
การแพรระบาด 

• ผูนําระดับสูงกําหนดทีมท่ีรับผิดชอบกิจกรรมการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งอาจประกอบดวย 
o การเฝาระวังโรคติดตอท่ีตองรายงานตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

o การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพท่ีมีลักษณะเฉียบพลันอื่นๆ  
o การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพท่ีมีลักษณะคอยเปนคอยไป เชน โรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม  
• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบจัดทํานโยบายเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบริการ

แกผูปวย บุคลากร และประชาชน. 
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• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

o วิเคราะหปญหาโรคและภัยสุขภาพท่ีมีโอกาสเกิดในพ้ืนท่ี 

o จัดลําดับความสําคัญของโรคและภัยสุขภาพ 

o จัดทําแผนการเฝาระวังท่ีสอดคลองกับโรคและภัยสุขภาพท่ีจัดลําดับความสําคัญไว รวมท้ังความพรอม
ในการตรวจพบโรคและภัยสุขภาพท่ีมิไดคาดการณไวกอน 

• ผูนําระดับสูงรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบจัดระบบกํากับดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผล โดยใหความสําคัญ
กับประเด็นตอไปนี้ 

o ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญท่ีเฝาระวัง 
o ความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีเฝาระวัง 
o การใชประโยชนขอมูลเฝาระวงัเพ่ือเรงรัดหรอืปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมปองกันโรค 

o ความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ 

o ความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม 
• ผูนําระดับสูงมอบหมายใหมีบุคลากรทําหนาท่ีเฝาระวังและสอบสวนโรค 

o มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรือจํานวนเตียงของโรงพยาบาล 

o ไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี 

• ผูนําระดับสูงจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใหสามารถเฝาระวงั สอบสวน และควบคุมโรคอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุก
ระดับ 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• โรคและภัยสุขภาพสําคัญท่ีอยูในแผนการเฝาระวัง 
• ผลการประเมินระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 

o ความเปนปจจุบันของสถานการณโรคสําคัญท่ีเฝาระวัง 
o ความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีเฝาระวัง 
o การใชประโยชนขอมูลเฝาระวงัเพ่ือเรงรัดหรอืปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมปองกันโรค 

o ความทันตอสถานการณในการสอบสวนโรคสําคัญ 

o ความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผูปวยรายใหม 
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ข. การเก็บและวิเคราะหขอมูลเฝาระวัง 
(1) มีการเฝาระวังโรคติดตอ โรคไมติดตอและปญหาสุขภาพอื่นๆ อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นท่ี 

องคกร และตามท่ีกฎหมายหรอืกระทรวงสาธารณสุขกําหนด.  
(2) ผูใหบริการท่ีเกี่ยวของ เชน แพทย พยาบาล ผูปฏิบัติงานการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีสวนรวมในการเฝาระวังโรค

และภัยสุขภาพ. 
(3) มีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา และ

เปรียบเทียบกับขอมูลท่ีมีอยูเดมิได. 
(4) มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ แปลความหมายขอมูลการเฝาระวังอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยใชวธิีการทางระบาด

วิทยา. 
(5) มีการคนหาการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของโรค ท้ังจากการวิเคราะหขอมูลจากการเฝาระวัง รับทราบขอมูลจาก

บุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ. 
(6) มีการติดตามเฝาดูสถานการณและแนวโนมของโรคท่ีเฝาระวังอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน. 

(7) มีการคาดการณแนวโนมการเกิดโรคท่ีสําคัญ เพื่อประโยชนในการวางแผนปองกันควบคุมโรค. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีรับผิดชอบวิเคราะหวาระบบเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

และครอบคลุมโรคท่ีตองเฝาระวังตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือไม  และดําเนินการปรับปรุงใหมี
ความครอบคลุมตามความเหมาะสม 

• สงเสริมบทบาทของผูใหบริการในการเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพ 

o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูใหบริการ (แพทย พยาบาล หองปฏิบัติการ) วาไดมีสวนรวมในการ
เฝาระวังอยางไร เคยมีประสบการณอะไร และควรจะมีบทบาทเพิ่มข้ึนอยางไร 

o ใชกรณีศึกษาของโรงพยาบาลอื่นเพื่อเรยีนรูความสําคัญของผูใหบริการในการเฝาระวัง และโอกาสท่ี
จะพบโรคและภัยสุขภาพในรปูแบบตางๆ เชน ภัยสุขภาพจากปลาปกเปา หนอไมปบ หมูดิบ 

o สรางระบบใหคําปรึกษาสําหรับผูมีประสบการณนอย 
o จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรับรายงานและตัดสินใจ take action ท่ีชัดเจน 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบตามรอยดูการเก็บบันทึกและจัดเก็บขอมูลในประเด็นตอไปนี้ และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

o มีระบบการบันทึกและจัดเก็บขอมูลชัดเจนหรือไม 
o ขอมูลมีความเปนปจจุบัน ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา หรือไม 
o สามารถเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลท่ีผานมาไดหรือไม 
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• ทีมงานท่ีรับผิดชอบประเมินการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตอไปนี้ 
o มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ แปลความหมายขอมูลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเพียงใด 

o มีผูรูทางดานระบาดวิทยา และมีการใชวิธีการทางระบาดวิทยาในการวิเคราะหขอมูลหรอืไม 
o สามารถคนหาการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของโรคไดหรือไม พบอะไรบาง อะไรคือจุดเริ่มของ

การสงสัยวาจะมีการระบาด 

o สามารถบอกสถานการณและแนวโนมของโรคท่ีเฝาระวังไดหรือไม 
• ทีมงานท่ีรับผิดชอบรวมกันคาดการณแนวโนมการเกิดโรคท่ีสําคัญ และวางแผนปองกันควบคุม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• การพบการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในรอบ 1-2 ปท่ีผานมา 
• ผลการประเมินและตามรอยท่ีสะทอนประสิทธิภาพของการเฝาระวัง 

 

ค. การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 
(1) มีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากสหสาขาวิชาชีพทําหนาที่ตอบสนองตอการระบาดของโรคและ

ภัยสุขภาพ. 
(2) มีแผนการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉนิดานสาธารณสุข และมีการเตรียมพรอมในการรองรับตลอดเวลา. 
(3) มีการกําหนดมาตรการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จําเปน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค. 
(4) มีชองทางและบุคลากรท่ีสามารถรับรายงานผูปวยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิกตลอด 24 

ช่ัวโมง. 
(5) มีการดําเนินการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคอยางทันทวงที. 

(6) เมื่อมีการระบาดเกิดข้ึน ทีมผูรับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอํานาจในการสืบคนและใช
มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมอยางรอบดานและทันกาล. 

(7) มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณผิดปกติ การปวยเปนกลุมกอน หรือพบแนวโนมท่ีบงบอกวาอาจมีการระบาด 
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคในวงกวางอยางทันทวงที. 

(8) มีการแจงเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรอื่นท่ีเกี่ยวของอยางทันเวลา. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีรับผิดชอบประเมินการทําหนาท่ีของ SRRT  

o มีทีมรับผิดชอบชัดเจนหรือไม อยูในความรับผิดชอบของใคร 
o ระบบการประสานงานระหวาง SRRT กับโรงพยาบาลเปนอยางไร 
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o จากการระบาดท่ีเกิดข้ึน SRRT สามารถตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพไดดีเพียงใด 
สามารถควบคุมใหโรคสงบไดเร็วเพียงใด 

• ทีมงานท่ีเกี่ยวของรวมกันวิเคราะหเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุขท่ีอาจเกิดข้ึน  จัดทําแผนและเตรียมพรอมในการ
รองรับ 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบกําหนดชองทางและบุคลากรท่ีจะรับรายงานผูปวยและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ต้ังแต
ผูรับรายงานเบ้ืองตนไปจนถึงผูมีอํานาจตัดสินใจส่ังใหมีการปฏิบัติท่ีจําเปน 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบกําหนดขอบงช้ีและแนวทางในการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เพื่อใหสามารถควบคุมแหลง
แพรเช้ือและปองกันการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที, ทบทวนความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการ
สอบสวน/ควบคุมปองกัน 

• ทีมงานท่ีรับผิดชอบกําหนดแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาด 

o กําหนดขอบงช้ีท่ีตองมีการสอบสวนโรค  
 มีเหตุการณผิดปกติ  
 มีการปวยเปนกลุมกอน  
 พบแนวโนมท่ีบงบอกวาอาจมีการระบาด 

o ใหอํานาจผูรบัผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรค 

 การส่ังใชทรัพยากร 
 อํานาจการสืบคน 

 การใชมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมอยางทันกาลและรอบดาน 

o การแจงเตือนไปยังชุมชน สวนราชการ และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
• ทีมงานท่ีเกี่ยวของประเมินประสิทธิภาพของการสอบสวนและควบคุมโรคท่ีเคยเกิดข้ึน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ประสบการณในการตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 

 

ง. การเผยแพรขอมูลขาวสารและเตือนภัย 
(1) มีการจัดทํารายงานสถานการณโรคและภัยสุขภาพท่ีใหขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับโรคและภยัสุขภาพท่ีเฝา

ระวัง การระบาด และการดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค. 

(2) มีการรายงานโรคไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ  กฎ
อนามัยระหวางประเทศ  และกฎขอบังคับอื่นๆ. 



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  132 

 

(3) มีการเผยแพรสารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปจจุบันไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสือ่สาธารณะ อยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือการวางแผนปองกันและควบคุมโรค. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานและเผยแพรสารสนเทศตามท่ีระบุไว  
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SPA II-9 การทํางานกับชุมชน 
SPA II - 9.1 การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (COM.1) 

ทีมผูใหบรกิารรวมมือกบัชุมชน จัดใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพที่สนองตอบตอความตองการของชุมชนที่
รับผิดชอบ. 

(1) ทีมผูใหบริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบ, ประเมินความตองการ และศักยภาพของชุมชน, และกําหนด
กลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน.    

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูบริหารรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบ รวมกันทําความเขาใจความหมายของชุมชน วาครอบคลุมถึงชุมชนทาง

ภูมิศาสตร และชุมชนทางสังคมท่ีมารวมตัวกนัเพื่อเปาหมายเดียวกัน  
• ผูบริหารรวมกับทีมท่ีรับผิดชอบ กําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบท่ีจะจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ 

• ทีมผูใหบริการรวมกันทําความเขาใจบริบทของชุมชนท่ีรับผิดชอบ โดย  

o ประเมินความตองการของชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับสุขภาพของ
ชุมชน  เชน ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ สถานะสุขภาพ ศักยภาพ และความเส่ียงดานสุขภาพของชุมชน 

o ทบทวน ทําความเขาใจกับสถานการณ และขีดความสามารถในปจจุบันของชุมชน ครอบคลุมมุมมอง
ดานการสงเสรมิ รักษา ปองกัน และฟนฟู  

o ประเมินศักยภาพของชุมชน เพื่อรับรูถงึความสามารถสูงสุดท่ีเปนไปไดของชุมชนน้ันๆ ถาหากชุมชน
นั้นไดรบัการสนับสนุน ดานการบริการ ประสานความรวมมือ สงเสริม เพิม่พลังอํานาจอยางเต็มท่ี   

o กําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน (ซึ่งอาจมีท้ังกลุมท่ีมีสุขภาพดี กลุมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือดอย
โอกาส กลุมท่ีมีปญหาสุขภาพ)  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปชุมชนท่ีรับผิดชอบ ความตองการ ศักยภาพ กลุมเปาหมายสําคัญ 

  

(2) ทีมผูใหบริการวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับชุมชนเพ่ือตอบสนองความตองการและปญหา
ของชุมชน.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมผูใหบริการรวมกับชุมชนวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพ โดย 
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o ใชขอมูลท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับชุมชน เพื่อระบุปญหาและความตองการดาน
สุขภาพ 

o พิจารณาบริการใหครอบคลุมกลุมสุขภาพดี กลุมเส่ียง และกลุมท่ีมีปญหาสุขภาพ   
o พิจารณาบริการท่ีเปนไปได ไดแก 

 การดูแลสุขภาพ   
 การชวยเหลอืสนับสนุน  
 การสงเสริมการเรียนรู  
 การพัฒนาทักษะสุขภาพ  
 การช้ีประเด็นนโยบายสาธารณะ   
 การสรางเครือขาย 

o จัดทําแผนประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีตองการ และตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปแผนงานสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนจําแนกตามลักษณะบริการตางๆ และผลคาดวาจะสามารถ

ตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชน 
 

(3) ทีมผูใหบริการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยรวมมือกบัองคกรและผูใหบริการอื่นๆ. 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการดําเนินการจัดบริการสรางเสรมิสุขภาพสําหรับชุมชนตามแผนท่ีกําหนดไวในขอ (2) 

• ทีมผูใหบริการแสวงหาความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ ในการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ เชน 
องคการปกครองสวนทองถิ่น สถานีอนามัย รานขายยาในชุมชน การแพทยพื้นบาน เปนตน 

•  ทบทวนการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน โดยพิจารณาถึงลกัษณะการดําเนิน ความครอบคลุม 
ความเหมาะสมสอดคลองกับแผนงานท่ีวางไว และรูปแบบ ลักษณะ ระดับการมีสวนรวมขององคกรและผู
ใหบริการอื่นๆ ในประเด็นดังตอไปนี้ 

o การดูแลสุขภาพ   
o การชวยเหลอืสนับสนุน  
o การสงเสริมการเรียนรู  
o การพัฒนาทักษะสุขภาพ  
o การช้ีประเด็นนโยบายสาธารณะ   
o การสรางเครือขาย 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• ความครอบคลุมของการดําเนินงาน, ความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ 
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(4) ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน.   
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลการจัดบรกิารสรางเสริมสุขภาพในชุมชน เปรียบเทียบกับแผนงานและความ
ตองการสุขภาพของชุมชน  

• ทีมผูใหบริการนําส่ิงท่ีไดจากการทบทวนประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญ สื่อสารแกชุมชนท่ีมีสวนรวม เพ่ือ
รวมกันพัฒนาการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนอยางตอเนื่อง 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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SPA II - 9.2 การเสริมพลงัชุมชน (COM.2) 

ทีมผูใหบรกิารทํางานรวมกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุง
สุขภาพและความเปนอยูทีด่ีของชุมชน. 

(1) องคกรสงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของชุมชน รวมท้ังการเปนคูพันธมิตร ท่ีเขมแข็งกับชุมชน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันกาํหนดหรือทบทวนทิศทางนโยบายในเรื่องการ

ทํางานรวมกับชุมชน  การสงเสริมการมีสวนรวม และการสนับสนุนการสรางเครือขายของชุมชน  ซึ่งควรเปน
สวนหนึ่งของแผนกลยุทธของ รพ.  

• ผูนําทุกระดับ ทบทวนบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินการของทีมผูใหบริการ ในการดําเนินการเสรมิพลัง
ชุมชน อยางชัดเจนและสื่อสารท่ัวถึงท้ังองคกร 

• ทีมผูใหบริการ ทบทวนปรับปรุงบทบาทการทํางานใหลักษณะดําเนินการให ไปสูการใหบริการ ในลักษณะคู
พันธมิตร หุนสวนทางสุขภาพ ท่ีเขมแข็ง ดวยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ความรู ทักษะ และทรัพยากร ท่ีจําเปน
เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของชุมชน 
และการเรียนรูรวมกัน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปภาพรวมท่ีเปนรูปธรรมของการทํางานรวมกับชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การสรางเครือขายของ

ชุมชน การเปนคูพันธมิตรท่ีเขมแข็งกับชุมชน  
 

(2) องคกรมีสวนรวมในการช้ีแนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยการสรางความสัมพันธ รวมมือกับ
ผูเกี่ยวของ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเนื่อง.  

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันทําความเขาใจวานโยบายสาธารณะ อาจจะมาจาก

การกําหนดมาตรการเชิงบังคับโดยสวนราชการ หรือมาจากมาตรการเชิงสังคมโดยชุมชนก็ได 
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันพจิารณาขอมูลและสถานการณตางๆ เพื่อกําหนด

หรือทบทวนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีองคกรควรมีบทบาทในการช้ีแนะและสนับสนุน  
• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันวเิคราะห ชุมชน องคกร และบุคคลผูเกี่ยวของ ใน

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแตละประเด็น รวมถึงรูปแบบการมีสวนรวม สารสนเทศท่ีจําเปน และชองทาง
การส่ือสาร  
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• ผูนําระดับสูง ทีมผูใหบริการ และทีมงานท่ีเกี่ยวของ สรางความสัมพันธและความรวมมือกบัผูเกี่ยวของและ
สื่อสารแลกเปลีย่นสารสนเทศอยางตอเนือ่ง  เพื่อใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของประเด็นนโยบาย
สาธารณะดังกลาว และนําไปสูการกําหนดมาตรการตางๆ โดยชุมชนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• นโยบายสาธารณะท่ีองคกรขับเคลื่อน และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 

 
(3) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ในชุมชนเพ่ือดําเนินการแกปญหาท่ีชุมชนให

ความสําคัญ. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมผูใหบริการวิเคราะหกลุมตางๆ ในชุมชนท่ีจะมีบทบาทในการแกปญหาของชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม

พระสงฆ กลุมผูติดเช้ือ HIV 

• ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชนในการสงเสรมิความสามารถของกลุมตางๆ ท่ีวิเคราะหได เพื่อแกปญหาของ
ชุมชน 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• กลุมตางๆ ในชุมชนท่ีองคกรเขาไปสงเสริมความสามารถ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกลุม

ดังกลาว 
 
(4) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคล (รวมถึงความรู เจตคติ ความเช่ือ คานิยม) 

ซึ่งมีความสําคัญตอสุขภาพของแตละคน. 

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนทบทวนขอมูล สถานการณ ของปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพท่ีเกี่ยวของและ

ทักษะสุขภาพสวนบุคคลของชุมชนท่ีรับผิดชอบ ในปจจุบัน  
• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนในปจจุบัน  ในการสงเสริมพฤติกรรมและ

ทักษะสุขภาพสวนบุคคล ท่ีมีความสําคัญตอสุขภาพของแตละคน ในประเด็นดังตอไปนี้ 
o พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี (การออกกําลัง การผอนคลาย อาหาร) 
o การลดพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงตอสุขภาพ 

o การปกปองสวนบุคคลใหพนจากความเส่ียง 
o การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจําวัน 

• ทีมผูใหบริการ ประเมินผลการสนับสนุนสงเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวนบุคคลรวมกับชุมชน และ
ประเมินแนวโนมสุขภาพสวนบุคคลในภาพรวม ท่ีเกิดข้ึนหลังมีความรวมมือกัน 
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ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปภาพรวมของความรวมมือท่ีเกิดข้ึนจริง  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและทักษะสุขภาพสวน

บุคคล  
 

(5) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอื้อตอการมีสขุภาพดี 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนขอมูล สถานการณ ของปญหาสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีมีผล
ตอสุขภาพ และผูมีหนาท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอื่นๆ  ในปจจุบัน  

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในองคกร
อื่นๆ ในปจจุบัน  ในการสงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดี ในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

o การลดส่ิงปนเปอนทางกายภาพและสารเคมี 
o การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ 
o สิ่งแวดลอมเพือ่สันทนาการ การพักผอน สมดุลของชีวิตและกิจกรรมท่ีเอื้อตอสุขภาพ 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอืน่ๆ  ประเมินผลการสงเสริมใหมี
สิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดี 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดี   

 
(6) องคกร รวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการมี

สุขภาพดี 
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนขอมูล สถานการณ ของผูตองการความชวยเหลอืทางสังคม  ผูมีหนาท่ี
เกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอื่นๆ และปญหาส่ิงแวดลอมทางสังคมในชุมชนท่ีมีผลตอสุขภาพ และผูมีสวน
เกี่ยวของ  ในปจจุบัน  

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชน ทบทวนการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในองคกร
อื่นๆ ในปจจุบัน  ในสงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการมี
สุขภาพดี ในประเด็นดังตอไปนี้ 

o การชวยเหลอืทางสังคมในกลุมเปาหมาย (เชน ผูท่ีดอยโอกาสทางสังคม) 
o การสรางเครือขายทางสังคม 
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o ปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีสงเสริมความเปนอยูท่ีดีในท่ีทํางานและชุมชน 

• ทีมผูใหบริการ รวมกับชุมชนและผูมีหนาท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในองคกรอืน่ๆ ประเมินผลการสงเสริมใหมี
บริการชวยเหลอืทางสังคม และสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดี 

ประเด็นท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
• สรุปภาพรวมการสงเสริมใหมบีริการชวยเหลอืทางสังคม และสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดี  






