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คาํนํา 
 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี หรอืทีเ่รยีกวา่
มาตรฐาน HA/HPH 2006 จดัทาํเสรจ็สิน้เมือ่ปี พ.ศ. 2549  มเีน้ือหาหลกัในดา้นคณุภาพและความปลอดภยัในการ
ดแูลผูป้ว่ยและระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล การสรา้งเสรมิสขุภาพ และคณุภาพการบรหิารจดัการองคก์ร
โดยรวม 

 เพือ่ใหโ้รงพยาบาลสามารถทาํความเขา้ใจเน้ือหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตัไิด้
เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จงึไดจ้ดัทาํคูม่อืฉบบัน้ีขึน้ 
เป็นการขยายความกจิกรรมทีค่วรดาํเนินการสาํหรบัมาตรฐานแต่ละขอ้ โดยอธบิายใหเ้หน็รปูธรรมของการปฏบิตัิ
อย่างเป็นขัน้ตอน  และใหแ้นวทางการประเมนิตนเองอย่างกระชบัซึง่มุง่ใหต้อบเน้ือหาทีไ่ดจ้ากผลของการปฏบิตัติาม
มาตรฐาน 

 จากการทดลองใชคู้ม่อืฉบบัน้ี พบวา่เป็นแหล่งขอ้มลูสาํคญัทีโ่รงพยาบาลใชป้ระโยชน์ในการพดูคยุทาํความ
เขา้ใจ ใชเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการปฏบิตัซิึง่มกีารขยายขอบเขตไปเกนิกวา่ทีอ่ธบิายไว ้และยงัใชเ้ป็นแนวทางพจิารณา
ในการใหค้ะแนนการปฏบิตัติามมาตรฐานอกีดว้ย 

 สรพ.หวงัว่าความเขา้ใจและการนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตั ิจะสง่ผลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลทีม่คีณุภาพและ
ความปลอดภยัยิง่ขึน้ รวมทัง้จะมขีอ้มลูเชงิปฏบิตัต่ิางๆ เกดิขึน้มากมาย และป้อนกลบัมาที ่สรพ.เพือ่ใหคู้่มอืฉบบัน้ีมี
ความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

กนัยายน 2555 
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แนวคิด 

SPA (Standards – Practice – Assessment) 

 จาก SA (self assessment) สู ่SPA  มอีกัขระทีเ่พิม่ขึน้คอื “P”  “P” คอื practice คอืการเน้น
ความสาํคญัของการนํามาตรฐานไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั  มาตรฐานนัน้จงึจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

 การนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตัสิามารถทาํไดง้า่ยๆ โดยใชว้ธิกีาร “คยุกนัเล่น – เหน็ของจรงิ – องิการ
วจิยั” 

 มาตรฐาน HA ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปีน้ีมกีรอบขอ้กาํหนดและคา่นิยมหลกัที่
ประยุกตม์าจากเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA/MBNQA)  เป็นมาตรฐานทีเ่น้นกระบวนการและผลลพัธ ์
รวมทัง้เน้นการนํามาตรฐานไปใชอ้ยา่งเชือ่มโยงกนัดว้ยมมุมองเชงิระบบ 

 ในสว่น P – Practice ของ SPA สรพ.ไดจ้ดัทาํเป็นแนวทางสาํหรบัโรงพยาบาลในการนํามาตรฐานไปสู่
การปฏบิตั ิ ระบถุงึแนวคดิสาํคญัทีท่มีงานควรศกึษาใหเ้ขา้ใจ ขัน้ตอนในการดาํเนินงาน ผูร้บัผดิชอบ การ
ประเมนิผลหรอืเรยีนรูท้ีค่วรจะเกดิขึน้  ลงทา้ยดว้ยประเดน็ทีค่วรตอบในแบบประเมนิตนเองโดยสรปุ 

 การจะตอบแบบประเมนิตนเองไดจ้งึตอ้งนํามาตรฐานไปปฏบิตัแิลว้ระยะหน่ึง 

 เพือ่ใหง้่ายขึน้ในการปฏบิตัสิาํหรบัโรงพยาบาล พรพ.ไดจ้ดัทาํ SPA โดยมแีนวคดิดงัน้ี 
 เน้นการมกีจิกรรมหรอืกระบวนการพืน้ฐานและการใชป้ระโยชน์ในขัน้ตน้ 
 เรยีนรูจ้ากการใชป้ระโยชน์กจิกรรมหรอืกระบวนการเหล่านัน้ เพือ่นําไปสูก่ารปรบัปรงุกจิกรรมหรอื

กระบวนการใหเ้ป็นระบบยิง่ขึน้ 
 กระบวนการทีเ่ป็นระบบ (systematic approach) คอืกระบวนการทีก่าํหนดขัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ และ

รอบเวลาดาํเนินการทีช่ดัเจน  ทาํใหส้ามารถทาํซํ้าไดเ้หมอืนเดมิ มกีารวดัและประเมนิผลอยา่ง
เหมาะสมเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการนัน้ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ (ควรแยกแยะใหช้ดัระหวา่งการปรบัปรงุ
กระบวนการดา้นการจดัการภายในองคก์ร กบักระบวนการดา้นการใหบ้รกิาร) 

 สิง่ทีร่ะบุว่าเป็นแนวทางในการดาํเนินการในเอกสารชดุน้ีเป็นขอ้เสนอใหผู้นํ้าและทมีงานของ รพ.
พจิารณาเทา่นัน้ ควรเลอืกดาํเนินการเฉพาะเท่าทีจ่ะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบับรบิทของ รพ.  แต่
อยา่งน้อยควรนํามาสูข่อ้มลูทีจ่ะตอบในประเดน็สาํคญัทีร่ะบุไวไ้ด ้

 จดุเน้นในการตอบแบบประเมนิตนเอง คอืบทเรยีนและผลลพัธข์องการนํามาตรฐานไปปฏบิตั ิซึง่
บทเรยีนนัน้ควรผา่นการวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญัรว่มกนัในทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง  นัน่คอืการเน้นในสว่น
ของ context และ study หรอื learning ในวงลอ้ PDSA  โดยไมต่อ้งบรรยายวธิกีารหรอืหลกัคดิ เพือ่จะ
ไดไ้มเ่ป็นภาระในการจดัทาํเอกสาร 
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II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคุณภาพ 

 

II - 1.1 ภาพรวมของการพฒันาคณุภาพ (RSQ.1) 

มีการพฒันาคณุภาพท่ีประสานสอดคล้องกนัในทุกระดบั. 

ก. การสนบัสนุนจากผูน้าํ 

(1) ผูน้าํระดบัสูงกาํหนดนโยบาย เป้าประสงค ์ลาํดบัความสาํคญั และความคาดหวงัในเร่ืองคุณภาพและความ
ปลอดภยั 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืประเดน็การพฒันาคุณภาพทีส่าํคญั 
(priorities) ในปจัจุบนัของ รพ. 

กระตุน้ใหแ้ต่ละหน่วยงาน แต่ละทมีงานคดิวา่จะทาํ
อะไรบา้งในประเดน็ดงักล่าว, พจิารณาว่าใน
ภาพรวมจะขบัเคลื่อนรว่มกนัอย่างมพีลงัไดอ้ยา่งไร  

ประเดน็การพฒันาคณุภาพทีส่าํคญัขา้งตน้เป็นสว่น
หน่ึงของแผนกลยทุธข์อง รพ.ในขอ้ใด 

ทาํใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัทัง้เป้าหมายและ
แผนการปฏบิตั ิ

ประเดน็การพฒันาคณุภาพทีส่าํคญัในอนาคตจะ
เปลีย่นไปอยา่งไร 

ทบทวนสถานการณ์ทัง้ภายนอกภายในเพือ่เตรยีม
ปรบั priorities 

 
(2) ผูน้าํระดบัสูงสร้างหลกัประกนัวา่บริการท่ีจดัใหผู้ป่้วยมีความปลอดภยัและมีคุณภาพ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ความเสีย่งหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความไมป่ลอดภยั
หรอืความดอ้ยคณุภาพทีส่าํคญัคอือะไร  

ผูนํ้าระดบัสงูใช ้PDSA เพือ่สรา้งหลกัประกนัความ
ปลอดภยัสาํหรบัสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะไม่
ปลอดภยัหรอืดอ้ยคณุภาพ คอืตรวจสอบวา่มกีาร
ออกแบบระบบทีร่ดักุมหรอืไม ่บุคลากรมคีวาม
พรอ้มและนําไปปฏบิตัหิรอืไม ่ตวัชีว้ดัทีใ่ช ้monitor 
ความเสีย่งดงักล่าวมอีะไรบา้ง ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

 
(3) ผูน้าํทุกระดบัใหก้ารสนบัสนุน และติดตามกาํกบัความพยายามในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาคณุภาพคอือะไร ผูนํ้ารว่มกนัหาวธิกีารทีส่รา้งสรรคใ์นการขจดั

อุปสรรคเหล่านัน้ 
ระบบบรหิารอะไรทีท่าํใหก้ารปรบัปรงุระบบงาน ผูนํ้าพจิารณาปรบัระบบบรหิารเหล่านัน้ดว้ยแนวคดิ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ต่างๆ เป็นไปอยา่งล่าชา้ ใหม่ 
การสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพอื่นๆ ทีห่น่วยงาน
และทมีงานต่างๆ ตอ้งการจากผูนํ้าคอือะไร 

ผูนํ้าพจิารณาใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 

การพฒันาเรือ่งใดบา้งทีม่โีอกาสไมเ่ป้นไปตาม
เป้าหมายหรอืมคีวามล่าชา้ 

ผูนํ้าพจิารณาระบบการกาํกบัตดิตามทีเ่หมาะสม 

 
 (4) ผูน้าํระดบัสูงส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมของการมุ่งเนน้ผูรั้บผลงาน การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการเรียนรู้. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การมุง่เน้นผูร้บัผลงานทีผู่ป้ว่ยอยากได ้ เจา้หน้าที่
ทุกคนสามารถทาํไดโ้ดยงา่ย และทาํไดเ้ป็นปกติ
ประจาํมอีะไรบา้ง 

สง่เสรมิใหม้กีารกระทาํดงักล่าวรว่มกนั 

แต่ละระบบงาน แต่ละกลยทุธ ์แต่ละโรคทีใ่หก้าร
ดแูล มกีารจดัทาํพมิพเ์ขยีวของการพฒันา ตวัชีว้ดั
สาํคญั และกลไกรบัฟงัเสยีงสะทอ้น เพือ่เป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแลว้
หรอืไม ่ สว่นใดทีม่แีลว้ สว่นใดทีย่งัไมม่ ี

จะทาํอยา่งไรใหส้ว่นทีย่งัไมม่ ีไดม้ตีวักระตุน้เหล่าน้ี  
สว่นทีม่กีลไกเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ เกดิการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองหรอืไม ่

การเรยีนรูท้ีไ่ม่เป็นทางการเกดิขึน้ในลกัษณะ
ใดบา้ง 

จะสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูด้งักล่าวใหม้ากขึน้ได้
อยา่งไร จะกระตุน้การตัง้คาํถามเพือ่จุดประกาย
การเรยีนรูจ้ากงานประจาํไดอ้ย่างไร 
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ข. การเช่ือมโยงและประสานงาน  

(1) มีการกาํหนดความหมายของคาํวา่ “ความเส่ียง” และ “คุณภาพ” ท่ีจะใชใ้นการทาํงานขององคก์ร. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในคาํต่อไปน้ี คาํใดเป็นคาํทีเ่ขา้ใจยากหรอืมคีวาม
สบัสน: “ความเสีย่ง” “อุบตักิารณ์” “เหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงค”์ “sentinel event” “harm” “error” “near 
miss” 

กาํหนดคาํจาํกดัความ สรา้งการเปรยีบเทยีบที่
เขา้ใจงา่ย พรอ้มยกตวัอยา่ง (ถา้สามารถเชือ่มโยง
ในเหตุการณ์เดยีวกนัไดย้ิง่ด)ี, สง่เสรมิใหแ้ต่ละ
หน่วยงานหาตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานของ
ตนเอง 

อะไรคอืความหมายของคุณภาพที ่รพ.ใชท้าํความ
เขา้ใจกบัผูป้ฏบิตังิาน  

สรา้งความเชือ่มโยงระหว่าง “ความตอ้งการของ
ลกูคา้” “คณุค่า” "ขอ้กาํหนดในคู่มอืการปฏบิตังิาน” 
“มาตรฐานวชิาชพี”, สง่เสรมิใหแ้ต่ละหน่วยงาน
กาํหนดคณุคา่ของงานทีต่นรบัผดิชอบในมุมมอง
ของผูร้บับรกิาร 

อะไรคอือุบตักิารณ์ทีนํ่ามาสูก่ารเปลีย่นแปลงวธิคีดิ
และพฤตกิรรมทีส่าํคญัในองคก์ร 

ทบทวนวา่ลกัษณะดงักล่าวจะนําไปสูว่ฒันธรรม
ความปลอดภยัหรอืไม ่จะสง่เสรมิใหเ้กดิมากขึน้ได้
อยา่งไร 

 
(2) โปรแกรมการบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคุณภาพ เป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ์ขององคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
แผนกลยทุธข์ององคก์ร ระบปุระเดน็เกีย่วกบัความ
เสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพไวอ้ยา่งไร 

ทบทวนความชดัเจนของเป้าหมาย ทบทวนคววาม
กา้วหน้าและการบรรลุเป้าหมาย 

 
(3) มีการบูรณาการและประสานโปรแกรมการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย และ

การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ในทุกขั้นตอนของการวางแผน ดาํเนินการ และประเมินผล. 
ดู II-2.1 ข. (1) 

 
(4) มีโครงสร้างคุณภาพท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสมกบัองคก์รเพื่อประสานและช่วยเหลือสนบัสนุนการพฒันา

คุณภาพ.  มีการกาํหนดความรับผดิชอบ (accountability & responsibility) ในการพฒันาคุณภาพและการพฒันา
ผลการดาํเนินงาน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โครงสรา้งองคก์รเพือ่การพฒันาคณุภาพทีใ่ชอ้ยู่ มี
จดุแขง็ จุดอ่อนอยา่งไร 

พจิารณาว่าจะเสรมิจุดอ่อนอย่างไร ควบรวมเพือ่ลด
ความซํ้าซอ้นอย่างไร เสรมิเพิม่เพือ่เตมิจดุอ่อน
อยา่งไร 

อะไรคอื priorities ของการพฒันาคณุภาพ, ใคร ทบทวน alignment ของ priorities ดงักล่าว รวมทัง้
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
บา้งเป็นผูก้าํหนด, มเีรือ่งสาํคญัใดทีข่าดหายไป
บา้ง 

การรบัรูแ้ละใหค้วามเหน็ชอบกบั priorities 
ดงักล่าว 
เตมิเตม็ในเรือ่งสาํคญัทีไ่มถ่กูกาํหนดเป็น priorities 

เสน้ทางการรายงานผลการพฒันาคณุภาพเป็น
อยา่งไร มกีารสรปุสาระสาํคญัเป็นลาํดบัชัน้สู่
ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งไร 

ทบทวนวา่รายงานจากแต่ละหน่วยงาน/ระบบงาน
ควรมอีะไรบา้ง มคีวามถีข่องการรายงานอย่างไร 
ก่อนถงึคณะกรรมการบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 
จะตอ้งมกีารสรุปสาระสาํคญัในภาพรวมโดยใคร
บา้ง ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งนําเสนอคอือะไร แลว้วาง
ระบบตรวจสอบเพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติาม 

การสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพทีเ่ป็นความ
ตอ้งการของผูป้ฏบิตังิานมอีะไรบา้ง 

ดาํเนินการสาํรวจ (ถา้ยงัไมม่)ี นําความตอ้งการไป
พจิารณาใหก้ารสนบัสนุนและตดิตามประเมนิซํ้า 

ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนมหีน้าทีใ่นเรือ่งการพฒันา
คณุภาพอย่างไร 

กาํหนดและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน เชน่ 
การรว่มกจิกรรมทบทวนของหน่วยงาน, กจิกรรม
ขอ้เสนอแนะ, กจิกรรม 5 ส., การรายงานความ
เสีย่งและการละเมดิหลกัจรยิธรรม ฯลฯ  รวมทัง้
ตดิตามประเมนิการมสีว่นรว่มของเจา้หน้าทีแ่ต่ละ
คน 

หวัหน้าหน่วยงานแต่ละคนมหีน้าทีใ่นเรือ่งการ
พฒันาคุณภาพอยา่งไร 

กาํหนดและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน เชน่ 
การวเิคราะหแ์ละวางแผนการพฒันาหน่วยงานที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร, การกระตุน้การ
พฒันาคุณภาพในหน่วยงาน, การสรา้งการเรยีนรู้
และนวตกรรมในหน่วยงาน, การประสานความ
รว่มมอืกบัหน่วยงานอื่น ฯลฯ รวมทัง้ตดิตาม
ประเมนิการทาํหน้าทีด่งักล่าว 

ทมีนําระดบักลางหรอืคณะกรรมการครอ่มสายงาน
แต่ละคณะมหีน้าทีใ่นเรือ่งการพฒันาคณุภาพ
อยา่งไร 

กาํหนดและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน (ควรมี
อยูแ่ลว้ในคาํสัง่แต่งตัง้) ใหท้มีหรอืคณะกรรมการ
แต่ละชุดทบทวนการทาํหน้าทีด่งักล่าว 

ผูบ้รหิารระดบัสงู (ผอ., รอง ผอ., ผช.ผอ. และ
ผูบ้รหิารทีม่รีะดบัสงูกวา่หวัหน้าฝา่ย/แผนก) มี
หน้าทีใ่นเรือ่งการพฒันาคณุภาพอย่างไร 

ทบทวนและสือ่สารความคาดหวงัใหช้ดัเจน  
รว่มกนัหาวธิกีารทีจ่ะขบัเคลื่อนการพฒันาของทัง้
องคก์รอย่างเป็นระบบ 
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ค. การทาํงานเป็นทีม 

(1) มีการส่ือสารและการแกปั้ญหาท่ีไดผ้ล ทั้งภายในหน่วยงาน / วิชาชีพ, ระหวา่งหน่วยงาน / วิชาชีพ, ระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้ริหาร, และระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สารกนัภายในหน่วยงานคอื
อะไร มจีุดแขง็จดุอ่อนในการสือ่สารอะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ในการทาํงานประจาํ ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สาร
กนัระหว่างหน่วยงานคอือะไร มจีดุแขง็จดุอ่อนใน
การสือ่สารอะไรบา้ง 
ในการทาํงานประจาํ ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สาร
กนัระหว่างวชิาชพีคอือะไร มจีุดแขง็จดุอ่อนในการ
สือ่สารอะไรบา้ง 
ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งสือ่สารกนัระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน
กบัผูบ้รหิารคอือะไร มจีดุแขง็จุดอ่อนในการสือ่สาร
อะไรบา้ง 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 การปรับปรุงการส่ือสารและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

(2) บุคลากรร่วมมือกนัใหบ้ริการและดูแลผูป่้วยท่ีมีคุณภาพสูง โดยตระหนกัในความรับผดิชอบของวิชาชีพต่อความ
ปลอดภยัของผูป่้วย (ทีมในงานปกติประจาํ). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในเรื่องการตรวจเยีย่ม
ผูป้ว่ยรว่มกนัมอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในเรื่องการวางแผน
ดแูลผูป้ว่ยรว่มกนัมอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการรว่มกนัให้
ขอ้มลูแก่ผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพนัาในการใชข้อ้มลูของแต่
ละวชิาชพีมอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการใหข้อ้เสนอแนะ
แก่กนัและกนัมอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งอุบตักิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานเป็น
ทมีมอีะไรบา้ง 

ทบทวนและเรยีนรูจ้ากอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมในงานปกติประจาํ 

(3) องคก์รส่งเสริมใหมี้ทีมพฒันาคุณภาพท่ีหลากหลาย ทั้งทีมท่ีรวมตวักนัเองและทีมท่ีไดรั้บมอบหมาย, ทีมภายใน
หน่วยงานและทีมคร่อมสายงาน / สหสาขาวิชาชีพ, ทีมทางดา้นคลินิกและดา้นอ่ืนๆ (ทีมพฒันาคุณภาพ). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการรวมตวัเป็น
ทมีพฒันาคณุภาพโดยกลุ่มผูป้ฏบิตังิานมอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการจดัตัง้ทมี
พฒันาคุณภาพตามประเดน็สาํคญัของหน่วยงานมี
อะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการจดัตัง้ทมี
พฒันาคุณภาพตามเขม็มุง่ขององคก์ร 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ผลการประเมินและปรับปรุงการส่งเสริมการทาํงานของทีมพฒันาคุณภาพ 

(4) องคก์รจดัใหมี้ทีมคร่อมสายงานหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทาํหนา้ท่ีดูแลภาพรวมของการพฒันา กาํหนดทิศทาง ให้
การสนบัสนุน ติดตามกาํกบัการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ เช่น ทีมนาํทางคลินิก ทีมท่ี
รับผดิชอบระบบงานสาํคญัขององคก์ร (ทีมกาํกบัดูแลภาพรวม). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของทมีนําทางคลนิิก 
มอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของ ทมีนําระดบักลาง
ทีด่แูลระบบงานสาํคญัขององคก์รมอีะไรบา้ง 

นําจดุแขง็ไปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ผลการประเมินและปรับปรุงการทาํงานของทีมนาํระดบักลางท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลภาพรวมของการพฒันาแต่ละ

เร่ือง 
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ง. การประเมินตนเอง  

(1) มีการใชเ้ทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสมเพ่ือคน้หาโอกาสพฒันา ตั้งแต่ใชว้ิธีการเชิง
คุณภาพ ไปถึง การประเมินท่ีเป็นระบบโดยใชว้ิธีการเชิงปริมาณ หรือการวจิยั.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ทมีต่างๆ รวมตวักนัเพือ่วเิคราะหจ์ุดแขง็จดุอ่อนใน
การพฒันาของทมีบ่อยเพยีงใด 

สง่เสรมิใหท้มีประเมนิตนเองอยา่งเรยีบงา่ยบ่อย
เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้นําบทเรยีนมาแลกเปลีย่นและ
ประมวลเป็นภาพใหญ่ของ รพ. 

มกีารหาโอกาสพฒันาจากการวเิคราะห์
กระบวนการของหน่วยงานและทมีงานต่างๆ มาก
น้อยเพยีงใด 

สนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานและทกุระบบงาน
วเิคราะหก์ระบวนการหลกัเพือ่หาโอกาสพฒันาปีละ
ครัง้ เชน่ ใชป้ระเดน็ NEWS (customers’ need, 
scientific evidence, safety, waste) 

มกีารใชแ้บบสาํรวจเพือ่ประเมนิความกา้วหน้าของ
การพฒันาในเรือ่งใดบา้ง 

นําแบบสาํรวจสาํเรจ็รปูหรอืแบบสาํรวจทีอ่อกแบบ
เองมาใชเ้พือ่ตอบโจทยเ์ป้าหมายขององคก์ร 

มกีารนําเป้าหมายของระบบงานมาหาวธิกีาร
ประเมนิความสาํเรจ็ตามเป้าหมายดงักล่าวในเรือ่ง
อะไรบา้ง 

เรยีนรูท้ีจ่ะประเมนิผลระบบงานตามเป้าหมายอยา่ง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป แลว้นําผลการประเมนิมาพฒันา
ระบบ 

มกีารทาํ R2R ในเรือ่งอะไรบา้งทีส่ามารถนํามาใช้
ในการประเมนิผล 

สง่เสรมิการนําผล R2R มาใชป้ระโยชน์ และ
สง่เสรมิใหม้กีารนํา R2R ใหม้ากขึน้ 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ภาพรวมของการใชเ้ทคนิคประเมินผลต่างๆ และวิธีการส่งเสริมใหมี้การนาํไปใชใ้หม้ากข้ึน 

(2) มีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกบัความตอ้งการของผูป่้วย/ผูรั้บผลงาน มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐาน
อ่ืนๆ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร / หน่วยงาน ตวัเทียบในระดบัชาติหรือระดบัสากลตามความ
เหมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผลการสาํรวจความตอ้งการของผูป้ว่ยเป็นอยา่งไร 
รพ.ตอบสนองความตอ้งการไดด้เีพยีงใด 

หาวธิรีบัรูค้วามตอ้งการของผูป้ว่ยทีล่กึซึง้มากขึน้ 
รวมถงึระดบัการยอมรบัไดข้องผูป้ว่ยในดา้นต่างๆ 
และนําความตอ้งการดงักล่าวมาประเมนิว่า รพ.
สามารถตอบสนองไดใ้นระดบัใด 

ผูป้ว่ยกลุ่มใดทีม่คีวามตอ้งการและความคาดหวงั
เฉพาะทีแ่ตกต่างจากผูป้ว่ยทัว่ไป 

รบัรูค้วามตอ้งการและประเมนิการตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าว 

วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัของ รพ.คอือะไร ขอ้ใดที่
ประสบความสาํเรจ็สงู ขอ้ใดทีย่งัตอ้งพฒันาอกีมาก 

วางแผนและสือ่สารในขอ้ทีย่งัตอ้งพฒันาอกีมาก 

มาตรฐาน HA ในเรือ่งใดทีท่าํไดด้ ีเรือ่งใดทีต่อ้ง วางแผนและสือ่สารในเรือ่งทีย่งัตอ้งพฒันาอกีมาก 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
พฒันาอกีมาก 
ตวัชีว้ดัใดที ่รพ.ทาํไดด้เีมือ่เปรยีบเทยีบกบั รพ.อื่น ถอดบทเรยีนเพือ่นําจดุแขง็ไปใชป้ระโยชน์ 
ตวัชีว้ดัใดที ่รพ.ทาํไดไ้มด่เีมื่อเปรยีบเทยีบกบั รพ.
อื่น 

วางแผนว่าจะตอ้งปรบัปรงุในกระบวนการใดบา้ง 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ภาพรวมของการเปรียบเทียบท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินผล การเรียนรู้และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

(3) มีการใชว้ิธีการประเมินตนเองท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การเขียนบนัทึก
ความกา้วหนา้และแบบประเมินตนเอง การใชต้วัตามรอยทางคลินิก การเยีย่มสาํรวจหรือตรวจสอบภายใน การ
นาํเสนอเพ่ือรับฟังขอ้วิพากษ ์การทบทวนหลงักิจกรรม การติดตามตวัช้ีวดั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการใชก้าร
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ประเมนิตนเองมอีะไรบา้ง 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการใช ้SAR ใน
การประเมนิตนเองมทีมีงานหรอืระบบงานใดบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันานการใชต้วัตามรอย
ทางคลนิิกมอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการเยีย่สาํรวจ
ภายในมอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการทาํ AAR มี
อะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการตดิตามและ
ทบทวนตวัชีว้ดัมอีะไรบา้ง 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ภาพรวมของวธีิการประเมินตนเองท่ีนาํมาใช ้การเรียนรู้และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 



สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)   10 

 

 II - 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ (RSQ.2) 

มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน
สอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วยในลกัษณะบรูณาการ. 

ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั 

(1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือท่ีดีระหวา่งระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงต่างๆ, รวมทั้ง
การบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียง. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารนําขอ้มลูจากอุบตักิารณ์ไป
ใชใ้นการอบรมพฒันาบคุลากร การนิเทศงาน การ
ทาํกจิกรรมพฒันาคณุภาพอยา่งไร 

เตมิเตม็เพือ่ใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
อุบตักิารณ์ใหม้ากขึน้ 

ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารวางแผนเพือ่ทาํกจิกรรม
เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งรว่มกนัอยา่งไร เชน่ 
การตรวจเยีย่มในสถานทีจ่รงิ การฝึกอบรม การ
รายงาน  

หาโอกาสในการลดความซํ้าซอ้นของการทาํ
กจิกรรม หรอืการทาํกจิกรรมแบบแยกสว่น 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการประสานความ
รว่มมอืระหวา่งระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
ความเสีย่งมอีะไรบา้ง 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการบรูณาการ
ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารความเสีย่งมี
อะไรบา้ง 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ภาพรวมของการประสานเช่ือมโยงระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และการบูรณาการระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียง 

(2) มีการคน้หาความเส่ียงทางดา้นคลินิกและความเส่ียงทัว่ไป ในทุกหน่วยงานและในทุกระดบั จดัลาํดบั
ความสาํคญั เพ่ือกาํหนดเป้าหมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกนั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รพ.มวีธิใีนการสรปุภาพรวมของความเสีย่งทัง้หมด
อยา่งไร เพือ่ใหง้า่ยในการจดัการกบัความเสีย่งที่
สาํคญั 

พยายามใช ้risk matrix เพือ่จาํแนกแยกแยะความ
เสีย่งตามตามความถีแ่ละความรนุแรงของความ
เสีย่ง ทัง้ในภาพรวมของ รพ. และในแต่ละ
หน่วยงาน/ระบบงาน 
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ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ภาพรวมความเส่ียงของโรงพยาบาลท่ีจดัลาํดบัความสาํคญัเพื่อการส่ือสารใน รพ. 

(3) มีการกาํหนดกลยทุธ์และมาตรการป้องกนัอยา่งเหมาะสม ส่ือสารและสร้างความตระหนกัอยา่งทัว่ถึง เพือ่ใหเ้กิด
การปฏิบติัท่ีไดผ้ล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืตวัอยา่งของมาตรการป้องกนัความเสีย่งที่
ไดผ้ล 

ทบทวนวา่ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความสาํเรจ็คอือะไร 
เพือ่นําไปประยกุตใ์ชก้บัเรื่องอื่นๆ 

อะไรคอืตวัอยา่งของมาตรการป้องกนัความเสีย่งที่
ไมค่อ่ยไดผ้ล 

ทบทวนวา่จะนําแนวคดิการออกแบบต่างๆ มาใช้
เพือ่ใหง้่ายต่อการปฏบิตัไิดอ้ยา่งไร เช่น การเขยีน
ฉลาก, สญัญาณเตอืน, แบบบนัทกึ, เครือ่งช่วย
ตดัสนิใจ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการสือ่สารและ
สรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัความ
เสีย่งมอีะไรบา้ง 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 ตวัอยา่งมาตรการท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์ 

(4) มีระบบรายงานอุบติัการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดท่ีเหมาะสม.  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํขอ้มูลไปใชเ้พื่อ
การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการรายงาน
อุบตักิารณ์และเหตุเกอืบพลาด มอีะไรบา้ง 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการสง่เสรมิใหม้ี
การรายงาน มอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการรบัรูอุ้บตักิารณ์
และเหตุเกอืบพลาดดว้ยวธิอีืน่ๆ นอกจากรายงาน 
มอีะไรบา้ง 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาในการวเิคราะหข์อ้มลู
และนําขอ้มลูไปใช ้มอีะไรบา้ง 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ตวัอยา่งการปฏิบติัท่ีดีเพ่ือส่งเสริมการรายงานอุบติัการณ์ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอุบติัการณ์และการนาํไปใช ้
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(5) มีการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริง (root cause) เพื่อคน้หาปัจจยัเชิงระบบท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั และนาํไปสู่การแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ลองนําอุบตักิารณ์ขึน้มากรณีหน่ึง แลว้วเิคราะหว์า่
มขี ัน้ตอนใดทีห่ากมกีารเปลีย่นแปลงการกระทาํ
หรอืการตดัสนิใจแลว้อาจจะทาํใหผ้ลลพัธ์
เปลีย่นแปลงไป  พดูคยุกบัผูเ้กีย่วขอ้งในเหตุการณ์
หรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์วา่มกีารรบัรู ้ความรูส้กึ 
ความตอ้งการ อะไรบา้ง 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าพจิารณาว่าจะออกแบบระบบงาน
ในเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่ป้องกนัอุบตักิารณ์ในลกัษณะ
ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร ทดลองทาํในหลายๆ กรณีให้
เกดิความชาํนาญ 

ใชก้รณีเดมิ วเิคราะหว์่าปจัจยัเชงิระบบเหล่าน้ีจะ
เป็นสาเหตุเพยีงใด: IEC (Information, Education, 
Communication), ศกัยภาพของบุคลากร, ภาระ
งาน, การนิเทศงาน, สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิาน, 
อุปกรณ์ เครือ่งมอื เทคโนโลย,ี การออกแบบ
ระบบงานและการควบคมุกาํกบั  

หาบทสรปุว่าทัง้สองวธิน้ีีไดผ้ลต่างกนัอยา่งไร วธิใีด
เหมาะสมกบัเหตุการณ์แบบไหน 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ตวัอยา่งการทาํ RCA ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทีมงานมีความเขา้ใจและสามารถใช ้RCA ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ และนาํไปสู่การ
ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ใหป้ระเมนิโดยใชค้วามรูส้กึ อะไรเป็นจดุแขง็และ
จดุอ่อนของระบบบรหิารความเสีย่งของ รพ. 

นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปออกแบบการประเมนิผลโดยใช้
ขอ้มลูเชงิปรมิาณเพือ่ยนืยนัความเหน็ทีไ่ดร้บั 

ใหป้ระเมนิโดยใชค้วามรูส้กึ ผลงานของ รพ.ในเรือ่ง
ต่อไปน้ีอยู่ในระดบัดเีพยีงใด: วฒันธรรมความ
ปลอดภยั, การระบุควมเสีย่ง, การออกแบบและ
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั, การรายงาน
อุบตักิารณ์, การเรยีนรูจ้ากอุบตักิารณ์, การลดลง
ของความเสีย่ง 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียงและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 
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ข. คุณภาพการดูแลผูป่้วย  

(1) มีการทบทวนการใหบ้ริการและการดูแลผูป่้วยอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดูแล และคน้หาโอกาสพฒันา. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนขณะ
ดแูลผูป้ว่ยหรอืการทบทวนขา้งเตยีงทีผ่สมผสาน
เขา้กบังานประจาํ 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนเวช
ระเบยีน 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวน
อุบตักิารณ์ ภาวะแทรกซอ้น การเสยีชวีติ ทีค่วรทาํ
เรว็ทีส่ดุและครอบคลุมมากทีส่ดุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ
ใชท้รพัยากร รวมทัง้ความเหมาะสมในการใชย้า 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนคาํ
รอ้งเรยีนของผูป้ว่ย 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนโดยผู้
ชาํนาญกวา่ รวมทัง้การประเมนิความรู้
ความสามารถและทกัษะ  
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ
สง่ต่อผูป้ว่ยเพือ่พจิารณาศกัยภาพและความ
เหมาะสมในการดแูล 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ
ใชเ้ลอืด 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวนการ
ตดิเชือ้ใน รพ. 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทบทวน
ตวัชีว้ดัของหน่วยงาน/ทมีงาน 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ผลการประเมินความถ่ีและความครอบคลุมของการทาํกิจกรรมทบทวนโดยหน่วยงานและทีมนาํทางคลินิก

ต่างๆ 

 ตวัอยา่งบทเรียนจากการทบทวนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถในการใชก้ารทบทวนทางคลินิกเพื่อนาํไปสู่
การปรับปรุงระบบงานท่ีสาํคญั 
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(2) ทีมดูแลผูป่้วยกาํหนดกลุ่มประชากรทางคลินิก เป็นเป้าหมายท่ีจะพฒันา กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์น

การดูแลและพฒันาคุณภาพ. 
(3) ทีมดูแลผูป่้วยกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมในการติดตามกาํกบัผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มเป้าหมาย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุ่มผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่ง
สงูมาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุ่มผูป้ว่ยทีม่คี่าใชจ้า่ยสงู
มาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุ่มผูป้ว่ยทีม่ปีรมิาณมาก 
มาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุ่มผูป้ว่ยทีม่คีวาม
หลากหลายในวธิกีารรกัษามาพฒันา และกลุ่มที่
ควรเป็นเป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่ขีองการเลอืกกลุ่มผูป้ว่ยทีม่ผีลลพัธก์าร
ดแูลยงัไมน่่าพอใจมาพฒันา และกลุ่มทีค่วรเป็น
เป้าหมายต่อไป 

วางแผนทีจ่ะพฒันาต่อ 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการกาํหนด
ตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมและตดิตามผลการดแูลผูป้ว่ย
อยา่งต่อเน่ือง 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 ตารางแสดงกลุ่มประชากรทางคลินิก เป้าหมายการดูแล ตวัช้ีวดั ของแต่ละทีมดูแลผูป่้วยเฉพาะกลุ่ม 

 
(4) ทีมดูแลผูป่้วยใชกิ้จกรรมและวิธีการท่ีหลากหลายร่วมกนัในการปรับปรุงการดูแลผูป่้วย เช่น ความร่วมมือของ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ วิถีองคร์วม การใชข้อ้มูลวิชาการ การวิเคราะห์ root cause นวตักรรม การเปรียบเทียบกบัผูท่ี้
ทาํไดดี้ท่ีสุด.  การปรับปรุงการดูแลผูป่้วยควรครอบคลุมมิติดา้นการป้องกนั สร้างเสริม รักษา ฟ้ืนฟู ตามความ
เหมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการตามรอย
กระบวนการดแูลผูป้ว่ยทีเ่ขา้ไปดใูนสถานทีจ่รงิ 

นําตวัอย่างทีด่ไีปขยายผล 
หาทางพฒันาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI โดยความรว่มมอืของทมีสหสาขาวชิาชพี 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI ทีค่าํนึงถงึการดแูลอยา่งเป็นองคร์วม 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI โดยใชข้อ้มลูวชิาการ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI โดยใชน้วตกรรม 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI โดยปรบัวกิฤตขิองอุบตักิารณ์ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI โดยการเปรยีบเทยีบกบัผูท้ีท่าํไดด้กีวา่ 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI ทีท่าํใหผ้ลลพัธด์ขี ึน้อยา่งต่อเน่ืองหรอืมกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างชดัเจน 
ตวัอยา่งทีด่แีละโอกาสพฒันาของการทาํ clinical 
CQI ทีค่รอบคลุมการสง่เสรมิสขุภาพและการ
ป้องกนัโรค 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 
 สรุปผลลพัธ์ของการตามรอยทางคลินิก (clinical tracer) โรคสาํคญัของแต่ละทีมดูแลผูป่้วย  
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II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ 

II - 4.1 ระบบการควบคมุและป้องกนัการติดเช้ือ (IC.1) 

ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือขององคก์ร ได้รบัการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบัการ
สนับสนุนทรพัยากรเพียงพอ และมีการประสานงานท่ีดี. 

ก. การออกแบบระบบ 

(1) มีการกาํหนดเป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ และมาตรการในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือท่ีเหมาะสม
กบัขนาดขององคก์ร บริการท่ีจดั และผูป่้วยท่ีใหบ้ริการ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ลกัษณะของบรกิารและลกัษณะผูป้ว่ยทีม่ผีลต่อ
โอกาสเกดิ HAI มอีะไรบา้ง 

ทบทวนวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการที่
เหมาะสม 

โอกาสรบัผูป้ว่ยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลอื่นมี
อะไรบา้ง 

ทบทวนวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการที่
เหมาะสม 

การตดิเชือ้ทีม่โีอกาสแพรก่ระจายในสถานพยาบาล
มอีะไรบา้ง 

ทบทวนวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และมาตรการที่
เหมาะสม 

 
(2) มีการกาํหนดการติดเช้ือท่ีมีความสาํคญัทางระบาดวิทยา (Epidemiological important infections)รวมทั้ง

ตาํแหน่งท่ีมีการติดเช้ือ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นจุดเนน้ของการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การตดิเชือ้ทีม่คีวามสาํคญัทางระบาดวทิยามี
อะไรบา้ง โดยพจิารณาจากขอ้มลูการเฝ้าระวงัการ
ตดิเชือ้ทีผ่า่นมา, ขอ้มลูการระบาดหรอืโอกาสเกดิ
การตดิเชือ้รนุแรงทีแ่พรก่ระจายงา่ย, เชือ้ดือ้ยา, 
การตดิเชือ้ทีย่ากต่อการรกัษา 

ทบทวนวา่มกีารกาํหนดการตดิเชือ้ดงักล่าวเป็น
จดุเน้นของการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้
หรอืไม่ 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 การติดเช้ือท่ีจะเป็นจุดเนน้ของการป้องกนัและควบคุม พร้อมทั้งขอ้มูลหรือเหตุผลสนบัสนุน 

(3) ระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ืออยูบ่นพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยั การปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับ เป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมาย และจดัทาํแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร. 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
Evidence ใหม่ๆ เกีย่วกบังาน IC มอีะไรบา้ง ทบทวนวา่มกีารนํา evidence ดงักล่าวไปกาํหนด

เป็นแนวทางปฏบิตัขิอง รพ.อยา่งไร 
Evidence ทีม่อียูใ่นแนวทางปฏบิตัขิอง รพ. แต่ยงั
มกีารปฏบิตักินัน้อย มอีะไรบา้ง 

ทบทวนวา่จะสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัมิากขึน้ได้
อยา่งไร 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ตวัอยา่ง scientific evidence ท่ีนาํมาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ 

(4) ระบบป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการแก่ผูป่้วย บุคลากร และผูม้าเยอืน. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

พืน้ทีซ่ึง่เสีย่งต่อการตดิเชือ้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการ
ปนเป้ือนทีใ่ดบา้งที ่ICN ยงัไมเ่ขา้ไปมบีทบาทใน
การดแูล 

มอบหมายให ้ICN หรอืผูม้คีวามรูด้า้น IC ตรวจ
เยีย่มพืน้ทีด่งักล่าว และรว่มวางแนวทางป้องกนั
การแพรก่ระจาย การปนเป้ือน และการตดิเชือ้ 

โอกาสตดิเชือ้เน่ืองจากการทาํงานในบุคลากรมี
อะไรบา้ง เชน่ วณัโรค ผูป้ฏบิตังิานในหน่วย
ซกัฟอก 

รว่มกนัปรบัปรุงโครงสรา้ง อุปกรณ์ป้องกนั และ
แนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในบุคลากร 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ความเส่ียงต่อการติดเช้ือในพื้นท่ีต่างๆ ท่ีสาํคญั และมาตรการป้องกนัการติดเช้ือท่ีกาํหนดข้ึน 

 ผลการตรวจติดตามการปฏิบติั 

(5) กระบวนการควบคุมการติดเช้ือเช่ือมประสานเป็นส่วนหน่ึงของระบบงานพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัของ
องคก์รโดยรวม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รพ.มเีป้าหมายความปลอดภยัเกีย่วกบัการตดิเชือ้
อะไรบา้ง 

ตดิตามการบรรลุเป้าหมาย พฒันาต่อเน่ือง 
กาํหนดเป็นเป้าหมายความปลอดภยัถา้ยงัไม่ม ี

กจิกรรมพฒันาคณุภาพเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ควบคุมการตดิเชือ้ในรอบปีทีผ่า่นมามอีะไรบา้ง 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามาตรการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการ
พฒันายงัคงไดร้บัการปฏบิตั ิพจิารณาโอกาสทาํ
กจิกรรมพฒันาเพิม่เตมิ 

ตวัชีว้ดัของระบบ IC มอีะไรบา้ง ทบทวนการใชป้ระโยชน์จากตวัชีว้ ั
เคยมกีารตามรอยระบบ IC หรอืไม ่เมือ่ใด ทบทวนการนําผลของการตามรอยไปใชป้รบัปรงุ 
เคยมกีารนําเวชระเบยีนทีส่งสยัวา่จะมกีารตดิเชือ้ 
แต่ไมค่รบเกณฑก์ารวนิิจฉยั มาทบทวนหรอืไม ่

ทบทวนแนวทางการวนิิจฉยัการตดิเชือ้ 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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 ส่ิงท่ีมีการเช่ือมประสานและผลงานท่ีเกิดข้ึน 
 
(6) มีการประสานกระบวนการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ ซ่ึงไดรั้บการนาํไปปฏิบติัโดยบุคลากรทุกคนทัว่ทั้ง

องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ และอาจรวมถึงบา้นของผูป่้วย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มาตรการสาํคญัทีเ่ป็นจดุเน้นในการป้องกนัและ
ควบคุมการตดิเชือ้ในรอบปีทีผ่า่นมาคอือะไร 

ทบทวนแนวทางการประสานงาน การสรา้งความรู้
ความเขา้ใจ และประเมนิการนําไปปฏบิตใิน
หน่วยงานต่างๆ 

การตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ทีบ่า้นของผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง ประเมนิการนําไปปฏบิตัโิดยผูป้ว่ยและครอบครวั 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 มาตรการสาํคญัในหน่วยงานต่างๆ ผลการติดตามประเมินการปฏิบติัโดยหวัหนา้หน่วยงาน และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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ข. การจดัการและทรัพยากร 

(1) มีบุคคลหรือคณะกรรมการไดรั้บมอบใหท้าํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลระบบงาน กาํหนดนโยบายและมาตรการ การ
วางแผน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานรวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบาย.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการ IC มกีารตดัสนิใจ
ทีส่าํคญัอะไรบา้ง 

ทบทวนวา่คณะกรรมการทาํหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไว้
ครบถว้นหรอืไม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตดิตาม
ประเมนิผล 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 การใชค้วามรู้ดา้นระบาดวิทยาและดา้นการติดเช้ือในการกาํหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน การ

วิเคราะห์ขอ้มูล (ระบุรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล) 
 การตดัสินใจของคณะกรรมการ IC ท่ีมีความสาํคญัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 การประเมินผลระบบป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ รวมทั้งการปฏิบติ้ตามมาตรการต่างๆ และการ

ตอบสนองของคณะกรรมการ IC 
 
(2) มีพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ (ICN) ในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนเตียงของโรงพยาบาล ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบ

การดาํเนินงานระบบป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ.  ผูท้าํหนา้ท่ีน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ผา่นการศึกษา 
ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมีการกาํหนดบทบาทท่ีชดัเจน  โดยมีอาํนาจท่ีจะใชม้าตรการควบคุมการติดเช้ือหรือ
ดาํเนินการศึกษาเม่ือรับรู้วา่จะมีอนัตรายเกิดข้ึนกบัผูป่้วยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
บทบาทที ่ICN ทาํไดด้มีอีะไรบา้ง รกัษาการมบีทบาทดงักล่าว นําประสบการณ์มา

พฒันาผูท้ีจ่ะมารบังานต่อในอนาคต 
บทบาทที ่ICN ยงัทาํไดน้้อยมอีะไรบา้ง  พฒันาความสามารถและความรว่มมอืกบัหน่วยงาน

ต่างๆ เพือ่ทาํหน้าทีด่งักล่าวใหม้ากขึน้ 
ICN ไดร้บัการศกึษาอบรมเฉพาะทางหรอืไม ่อย่าง
น้อย ICN ใน รพ.ขนาดตํ่ากวา่ 90 เตยีงควรไดร้บั
การอบรมในหลกัสตูร 2 สปัดาห ์

วางแผนเขา้รบัการอบรม พฒันาตวัเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 จาํนวน ICN และการศึกษาอบรมของ ICN แต่ละคน 

 จุดเนน้ในการทาํงานของ ICN แต่ละปี ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
(3) มีทรัพยากรท่ีเพียงพอสาํหรับการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ทรพัยากรทีย่งัไมเ่พยีงพอ หรอืมขีอ้ตดิขดัในการใช้
งานเพือ่การป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้มี
อะไรบา้ง 

วางแผนจดัหา 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ผลการสาํรวจการมีหรือการเขา้ถึงทรัพยากรท่ีจาํเป็นและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

(4) ระบบสารสนเทศขององคก์รสนบัสนุนระบบป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ขอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบังาน IC เช่น นโยบาย 
แนวทางปฏบิตั ิอยูใ่นรปูแบบทีเ่ขา้ถงึงา่ยหรอืไม่ 

พจิารณานํา IT มาใชเ้พือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 

มกีารนํา IT มาใชใ้นการเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้และ
การรายงานอย่างไร 

พจิารณาพฒันาหรอืจดัหาโปรแกรมมาใชง้าน 

ฐานขอ้มลูผูป้ว่ยกบัฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารและ
ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเชื่อมโยงเขา้หากนัได้
หรอืไม่ 

พฒันาใหเ้ชือ่มโยงเขา้หากนัและใชป้ระโยชน์เพือ่
การเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้ 

มกีารประมวลผลภาพรวมของสถานการณ์การตดิ
เชือ้ทีเ่ป็นปจัจุบนัไดโ้ดยงา่ยหรอืไม่ 

พฒันาระบบและศกัยภาพเพือ่ใหส้ามารถ
ประมวลผลตามทีต่อ้งการไดทุ้กเมื่อ 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นระบบ IC 

(5) บุคลากรไดรั้บอบรมความรู้อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัความเส่ียงของการติดเช้ือ นโยบายขององคก์ร และบทบาทของ
บุคลากรในการป้องกนัการติดเช้ือ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ปญัหาทีพ่บบ่อยจากการปฏบิตังิานเกีย่วกบั IC มี
อะไรบา้ง 

นําขอ้มลูต่างๆ มาวางแผนใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร 

นโยบายหรอืมาตรการสาํคญัทีม่กัจะถกูละเลยมี
อะไรบา้ง 
ความรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงไปเกีย่วกบังาน IC มี
อะไรบา้ง 
การตดิเชือ้ทีเ่ป็นจดุเน้นในการป้องกนัมอีะไรบา้ง 
ขอ้มลูสาํคญัจากการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้มอีะไรบา้ง 
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ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  

 ความเช่ือมโยงระหวา่งปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน, training need, การฝึกอบรม, การประเมินผล, และ
การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม 

(6) มีการใหข้อ้มูลและเสริมพลงัแก่ครอบครัว / ชุมชน ถึงวิธีการลดความเส่ียงในการติดเช้ือและป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือในครัวเรือน / ชุมชน. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การตดิเชือ้ของผูป้ว่ยซึง่สามารถกระจายสูส่มาชกิ
ในครวัเรอืนหรอืมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นจาก
โรคตดิเชือ้ไดม้อีะไรบา้ง 

วางระบบใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแก่ผูป้ว่ยและ
ครอบครวัแต่ละราย พฒันาสือ่การเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 

วสัดอุุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในการป้องกนัการตดิเชือ้ที่
ควรจดัหาเพือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ว่ยมี
อะไรบา้ง 

จดัเตรยีมเพือ่ใหง้า่ยและเหมาะสมในการใชง้าน 
พรอ้มทัง้คูม่อืการใช ้

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 กลุ่มเป้าหมายสาํคญัและแนวทางการใหข้อ้มูลไดมี้การปรับปรุง 
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II - 4.2 การป้องกนัการติดเช้ือ (IC.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การป้องกนัการติดเช้ือ 

(1) มีการระบุความเส่ียงจากการติดเช้ือในหตัถการและกระบวนการต่างๆ และมีการดาํเนินการตามกลยทุธ์เพื่อลด
ความเส่ียงจากการติดเช้ือดงัต่อไปน้ี: 

     -การใช ้standard precautions และ isolation precautions 
     -การทาํความสะอาด การทาํลายเช้ือ และการทาํใหป้ราศจากเช้ือ 
     -การจดัการ (สมัผสั จดัเกบ็ กาํจดั) กบัส่ิงท่ีปนเป้ือนเช้ือโรค 
     -การส่งเสริมการลา้งมือและสุขอนามยัของบุคคล 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การปฏบิตัติาม standard precautions และ 
isolation precautions มปีญัหา/โอกาสพฒันา
อะไรบา้ง มสีิง่อาํนวยความสะดวกเพยีงพอหรอืไม ่
การจดัสถานทีเ่หมาะสมหรอืไม ่ผูป้ฏบิตัเิขา้ใจ
หรอืไม ่ปฏบิตัไิดค้รบถว้นเพยีงใด 

รบัปรงุระบบ จดัหาสิง่อาํนวยความสะอวด สรา้ง
ความตื่นตวัหรอืมขีอ้ความเตอืนใจในจุดทีจ่าํเป็น 
จดัใหม้กีารรณรงคอ์ยา่งสมํ่าเสมอสาํหรบัมาตรการ
บางอยา่ง 

การทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้ ทาํใหป้ราศจากเชือ้ 
มปีญัหา/โอกาสพฒันาอะไรบา้ง มสีิง่อาํนวยความ
สะดวกเพยีงพอหรอืไม่ ผูป้ฏบิตัเิขา้ใจหรอืไม ่
ปฏบิตัไิดค้รบถว้นเพยีงใด 
การจดัการกบัสิง่ทีป่นเป้ือนเชือ้โรค มปีญัหา/
โอกาสพฒันาอะไรบา้ง 
การสง่เสรมิการลา้งมอืและสุขอนามยัของบุคคลมี
ปญัหา/โอกาสพฒันา อะไรบา้ง มสีิง่อาํนวยความ
สะดวกเพยีงพอหรอืไม่ ปฏบิตัไิดค้รบถว้นเพยีงใด 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ผลการติดตามประเมินการปฏิบติัตามมาตรการท่ีสาํคญัและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

(2) มีการควบคุมส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่กระจายและการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม 
     -การจดัโครงสร้าง การระบายอากาศ และบาํรุงรักษาอาคารสถานท่ีเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายส่ิงปนเป้ือนและ

เช้ือโรค 
     -การจดัใหมี้สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการลา้งมือ การทาํความสะอาด และการแยกบริเวณใชง้านท่ี

สะอาดจากบริเวณปนเป้ือน 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ใน รพ.มจีดุไหนบา้งทีค่วรปรบัปรงุเพือ่แยกพืน้ทีใ่ช้
งานทีต่อ้งการความสะอาดจากบรเิวณปนเป้ือน 

รว่มกนัปรบัปรุงโครงสรา้งใหเ้ป็นสดัสว่นทีช่เัจน 

ใน รพ.มจีดุไหนบา้งทีค่วรจดัสิง่อาํนวยความ
สะดวกในการลา้งมอืเพิม่ขึน้ 

รว่มกนัพจิารณาจดัใหม้สีิง่อํานวยความสะดวกใน
จดุทีเ่หมาะสม 

การทาํความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
มโีอกาสพฒันาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้
โรคอยา่งไร 

รว่มกนัพฒันาระบบและการตรวจสอบ 

จดุใดบา้งใน รพ.ทีม่โีอกาสแพรก่ระจายเชือ้โรคทาง
อากาศ 

รว่มกนัปรบัปรุงโครงสรา้งเพือ่ป้องกนั 

หอ้งทีอ่อกแบบใหเ้ป็น positive pressure หรอื 
negative pressure สามารถใชก้ารไดต้ามที่
ออกแบบไวห้รอืไม ่

ตรวจสอบและบาํรงุรกัษาอย่างสมํ่าเสมอ ปรบัปรงุ
แกไ้ขถา้ไมส่ามารถใชก้ารได ้ 

ผลการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม เชน่ น้ํา
, cooling tower เป็นอย่างไร 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารเฝ้าระวงัอย่างสมํ่าเสมอ และ
ปรบัปรงุแกไ้ขเมือ่พบปญัหา 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ผลการประเมิน/ตรวจสอบ และการปรับปรุงท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ 

(3) มีการระบุพื้นท่ีทาํงานท่ีตอ้งใส่ใจในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ และดาํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีต่อไปน้ี: หอ้งผา่ตดั, หอ้งคลอด, หอผูป่้วยวิกฤติ, หน่วยซกัฟอก, หน่วยจ่าย
กลาง, โรงครัว, หน่วยกายภาพบาํบดั, หอ้งเกบ็ศพ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อ้งผา่ตดั 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อ้งคลอด 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อผูป้ว่ยวกิฤต 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่น่วยซกัฟอก 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่น่วยจา่ยกลาง 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีโ่รงครวั 
จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่น่วย
กายภาพบาํบดั 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

จากการตรวจสอบตาม check list ใน SPA พบ
โอกาสพฒันาดา้น IC อะไรบา้ง ทีห่อ้งเกบ็ศพ 

ดาํเนินการปรบัปรงุตามโอกาสทีพ่บ 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในหน่วยงานต่างๆ 

(4) มีการดาํเนินการเพื่อลดความเส่ียงของการติดเช้ือท่ีสาํคญัขององคก์ร เช่น การติดเช้ือแผลผา่ตดั การติดเช้ือระบบ
ทางเดินหายใจ การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเช้ือจากการใหส้ารนํ้าและการติดเช้ือในกระแสเลือด. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อตัราการตดิเชือ้ SSI ในการผา่ตดัสาํคญัเป็น
อยา่งไร 

กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม
ไปสูก่ารผ่าตดัอื่นๆ (พยายามวดัอตัราเฉพาะ
สาํหรบัการผา่ตดัแต่ละหตัถการ) 

อตัราการตดิเชือ้ VAP เป็นอยา่งไร กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม
ไปสูก่ารผ่าตดัอื่นๆ  

อตัราการตดิเชือ้ UTI เป็นอยา่งไร กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม
ไปสูก่ารผ่าตดัอื่นๆ  

อตัราการตดิเชือ้ BSI เป็นอย่างไร กาํหนดเป้าหมาย พฒันา และขยายการตดิตาม
ไปสูก่ารผ่าตดัอื่นๆ  

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 การปรับเปล่ียนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อลดอตัราการติดเช้ือท่ีสาํคญั และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน (ควรนาํเสนอดว้ย 

control chart)  

(5) มีนโยบายและวิธีปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยท่ีติดเช้ือซ่ึงติดต่อไดท้างโลหิตและผูป่้วยท่ีมีภูมิตา้นทานตํ่า การจดัการ
กบัการติดเช้ือท่ีด้ือยาและการติดเช้ือท่ีอุบติัข้ึนใหม่. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รพ.รบัผูป้ว่ยตดิเชือ้ซึง่ตดิต่อทางโลหติ เชน่ HIV, 
hepatitis B & C ไวใ้น รพ.หรอืไม ่

รว่มกนัวางแนวทางเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจาย
เชือ้ 

รพ.รบัผูป้ว่ยทีม่ภีมูติา้นทานตํ่า เชน่ HIV, ผูป้ว่ยที่
ไดร้บัเคมบีาํบดั, ผูป้ว่ยโรคเลอืด ไวใ้น รพ.หรอืไม่ 

รว่มกนัวางแนวทางเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าผูป้ว่ยจะไมเ่กดิ
การตดิเชือ้ระหว่างทีอ่ยูใ่น รพ. 

รพ.มโีอกาสรบัผูป้ว่ยตดิเชือ้ดือ้ยาไวใ้น รพ.หรอืไม่ รว่มกนัวางแนวทางปฏบิตัทิีร่ดักุมและเตรยีมความ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
พรอ้มของสถานที ่อุปกรณ์ เครือ่งมอื 

รพ.มโีอกาสทีจ่ะรบัหรอืคดักรองแลว้สง่ต่อผูป้ว่ยตดิ
เชือ้ทีอุ่บตัใิหม ่เชน่ Bird Flu, SARS หรอืไม ่

วางแนวทางปฏบิตัทิีร่ดักุมและเตรยีมความพรอ้ม
ของสถานที ่อุปกรณ์ เครือ่งมอื 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการดูแลผูป่้วย การซอ้มปฏิบติั การทาํ FMEA และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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II - 4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบั และควบคมุการระบาด (IC.3) 

องคก์รใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามกาํกบั เพ่ือค้นหาและควบคมุการติดเช้ือ และ
จดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล. 

ก. การเฝ้าระวงัและติดตามกาํกบั 

(1) มีการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง.  องคก์รติดตามความเส่ียง อตัรา 
และแนวโนม้ของการติดเช้ือในเชิงรุก.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มกีารเฝ้าระวงัในลกัษณะ targeted surveillance 
สาํหรบัการตดิเชือ้อะไรบา้ง ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

พจิารณาความเหมาะสม ถกูตอ้ง และความงา่ยใน
การเฝ้าระวงัและวนิิจฉยัการตดิเชือ้ และปรบัปรงุ 

มกีารประสานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพของการเฝ้าระวงัอย่างไร 
โดยเฉพาะเมือ่มกีารยา้ยผูป้ว่ย หรอืการตดิเชือ้อาจ
เกดิขึน้หลงัจาํหน่าย 

พฒันาระบบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สามารถตรวจพบ HAI 
ไดอ้ยา่งครบถว้น 

โอกาสทีจ่ะเกดิ underreport ในเรือ่ง HAI อยา่งไร
บา้ง 

พจิารณาว่าจะใชก้ารทบทวนเสรมิอย่างไรเพือ่ใหม้ี
การวนิิจฉยัและการรายงานทีส่มบรูณ์ขึน้ 

สาํหรบั รพ.ขนาดเลก็ซึง่อตัราการตดิเชือ้ตํ่า มกีาร
เฝ้าระวงักระบวนการอะไรบา้ง เชน่ สขุนิสยัในการ
ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ทางอากาศที ่OPD 

จดัใหม้กีารเฝ้าระวงัทีเ่หมาะสมและนําผลการเฝ้า
ระวงัไปพฒันา 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 แนวทางการเฝ้าระวงัการติดเช้ือของโรงพยาบาล มาตรการต่างๆ ท่ีจะรับทราบโอกาสเกิด under report   
 อตัราการติดเช้ือในตาํแหน่งท่ีมีการเฝ้าระวงั และโอกาสเกิด under report 

 ตวัอยา่งรายงานท่ีส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 

(2) มีการติดตามเฝ้าดูการเกิดปัญหาการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีรุนแรง ในการดูแลผูป่้วยซ่ึงไม่ไดมี้ระบบการเฝ้า
ระวงัไปขา้งหนา้ในขอ้ (1). 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารตดิเชือ้ใน รพ.ทีรุ่นแรงซึง่
ไมไ่ดอ้ยูใ่นขา่ย targeted surveillance อะไรบา้ง 

ทบทวนวา่รบัทราบการตดิเชือ้ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร มี
การรายงานอย่างไร มกีารตอบสนองและปรบัปรงุ
ระบบงานอยา่งไร 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ขอ้มูลการติดเช้ือในตาํแหน่งท่ีไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายของการเฝ้าระวงัในขอ้ (1) และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน  
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(3) มีการติดตามการใชย้าตา้นจุลชีพ และความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพ (ถา้เป็นไปได)้ และส่ือสารใหบุ้คคลและ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รพ.ทีม่หีอ้งปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยา: 
antibiogram ของเชือ้โรคต่างๆ เป็นอย่างไร 

พจิารณาว่าสามารถแยกแยะขอ้มลูการตดิเชือ้ทีเ่กดิ
จากชมุชนและการตดิเชือ้ใน รพ.ไดห้รอืไม,่ 
ทบทวนวา่มกีารสือ่สารเพือ่ใหแ้พทยใ์ช้
ประกอบการตดัสนิใจในการสัง่ใชย้าตา้นจุลชพี
อยา่งไร, มกีารปรบัปรงุขอ้มลูบ่อยเพยีงใด 

รพ.ทีไ่มม่หีอ้งปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยา: ใชข้อ้มลู
ความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจลุชพีเพือ่เป็นแนวทาง
ในการตดัสนิใจอยา่งไร 

พจิารณาใชข้อ้มลูของ รพ.ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง หรอื
หาทางสง่เพาะเชือ้จาก รพ.ของตนและนํามาสรา้ง
ฐานขอ้มลูของ รพ.เอง 

ยาตา้นจลุชพีทีก่ารใชย้ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ไดแ้ก่
อะไรบา้ง 

รว่มกนักาํหนดมาตรการเพือ่สง่เสรมิการใชย้าที่
เหมาะสม 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 แนวโนม้การใชย้าตา้นจุลชีพท่ีสาํคญั แนวโนม้การด้ือยา และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 

(4) มีการนาํสารสนเทศจากการติดตามเฝ้าระวงัมาใชใ้นการวางแผน คน้หาการระบาด ใหค้วามรู้ ประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาของผูป่้วยเฉพาะราย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
คณะกรรมการ IC ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเฝ้าระวงั
การตดิเชือ้อยา่งไร 

ทาํใหม้ัน่ใจว่ามกีารใชป้ระโยชน์เพือ่การวางแผน 
คน้หาการระบาด ใหค้วามรู ้ประเมนิและปรบัปรงุ
ระบบงาน ตามความเหมาะสม 

ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัทราบขอ้มลูจากการเฝ้าระวงัการ
ตดิเชือ้บ่อยเพยีงใด นําไปใชป้ระโยชน์อะไร 

สง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอและทนั
การณ์ ตดิตามการนําไปใชป้ระโยชน์ 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 สรุปความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์การติดเช้ือท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล และการปรับปรุงระบบงานท่ีเกิดข้ึน 

(5) องคก์รทาํงานร่วมกบัส่วนราชการ องคก์รอ่ืน และชุมชน เพื่อคน้หาและตอบสนองต่อการอุบติัของเช้ือโรคใหม่
และเช้ือโรคท่ีด้ือยา.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ถา้จะลดการใชย้าตา้นจลุชพีทีจ่่ายจากนอก รพ. 
จะตอ้งประสานความรว่มมอืกบัใครบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
รณรงคล์ดการจ่ายยา เชน่ รพ.สต. รา้นขายยา 

ถา้จะสรา้งความมัน่ใจในการป้องกนัและควบคมุ
การระบาดของโรคไขห้วดันก จะตอ้งประสานความ

สรา้งความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่วางระบบที่
รดักุม 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รว่มมอืกบัใครบา้ง 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึน และขอ้มูลท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือ 

 

 



สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)   29 

 

ข. การควบคุมการระบาด 

(1) มีการบ่งช้ีการเพ่ิมท่ีผดิปกติหรือการระบาดของการติดเช้ือดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเฝ้าระวงั, รับทราบ
ขอ้มูลจากบุคลากรทางคลินิกอยา่งสมํ่าเสมอ, ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อตรวจหาการเพ่ิมข้ึน
ผดิปกติของเช้ือบางชนิดอยา่งสมํ่าเสมอ (ถา้เป็นไปได)้. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารระบาดของ HAI อะไรบา้ง ทบทวนบทเรยีนในการตรวจพบการระบาดวา่ทาํได้

รวดเรว็เพยีงใด  
กรณีทีไ่มม่กีารระบาด จดุทีจ่ะเป็นสญัญาณเตอืนวา่
มกีารระบาดอยูท่ีใ่ดบา้ง 

รว่มกนัซกัซอ้มความเขา้ใจและจดัใหม้ชี่องทางกร
สือ่สาร/รายงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 การบ่งช้ีการเพ่ิมท่ีผดิปกติหรือการระบาดของการติดเช้ือในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา  

(2) เม่ือมีการระบาดเกิดข้ึน ทีมผูรั้บผดิชอบในการควบคุมการติดเช้ือมีทรัพยากรและอาํนาจในการสืบคน้และใช้
มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม อยา่งรอบดา้นและทนักาล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารระบาดของ HAI อะไรบา้ง ทบทวนวา่การควบคมุการระบาดเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม รอบดา้น และทนักาลเพยีงใด 
กรณีทีไ่มม่กีารระบาด มกีารเตรยีมความพรอ้ม
อยา่งไร 

ซกัซอ้มความเขา้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งเป็นระยะ  

ประเดน็ท่ีควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
 สถานการณ์ท่ี รพ.มีโอกาสประสบ และแผนรองรับสถานการณ์ดงักล่าว 
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา 

II - 6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และสาํรองยา (MMS.1) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจในระบบการจดัการด้านยาท่ีปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้การมียาท่ี
มีคณุภาพสงูพร้อมใช้สาํหรบัผูป่้วย. 

ก. การวางแผนและการจดัการ  

(1) มีคณะกรรมการหรือกลุ่มบุคคลท่ีมาจากสหสาขาวิชาชีพ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดทิศทางและส่งเสริมใหเ้กิดระบบการ
จดัการดา้นยาท่ีมีประสิทธิภาพ.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
บทบาททีโ่ดดเดน่ของคณะกรรมการคอือะไร ธาํรงบทบาทดงักล่าวต่อไป 
บทบาททีค่ณะกรรมการควรมเีพิม่ขึน้คอือะไร รว่มกนัวางแผนเพือ่เพิม่บทบาทดงักล่าวอยา่ง

สรา้งสรรค ์

Evidence 
 ผลการประเมินการทาํบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 
(2) มีการจดัทาํบญัชียาโรงพยาบาลเพ่ือจาํกดัใหมี้รายการยาเท่าท่ีจาํเป็น  มีการทบทวนบญัชียาอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  มี

การกาํหนดมาตรการความปลอดภยัสาํหรับยาใหม่ท่ีมีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนสูง รวมทั้งมีแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสมในการขอใชย้าท่ีอยูน่อกบญัชียาเม่ือจาํเป็น 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
บญัชยีาของ รพ.เป็นไปตามเป้าหมายของการมี
รายการยาทีจ่าํเป็นในจาํนวนทีเ่หมาะสมและ
พอเพยีงหรอืไม ่

ทบทวนกระบวนการพจิารณารายการยาในบญัชยีา  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูทีต่อ้งนําเสนอ หลกัเกณฑ์
การพจิารณา และการพจิารณาโดยองิขอ้มลู 

ยารายการใดทีม่ปีรมิาณการใชน้้อยหรอืไมม่กีารใช้
เลย ยงัจาํเป็นตอ้งมอียู่ในบญัชยีาหรอืไม ่

ทบทวนรายการยาในบญัชยีา 

ยารายการใดทีม่คีวามซํ้าซอ้นเกนิจาํเป็น 
ยารายการใดทีม่โีอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนทาง
ยาสงู 

กาํหนดมาตรการในการป้องกนัความคลาดเคลื่อน
ทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยา เชน่ 
แบบฟอรม์ แนวทางการสัง่ใช ้ระบบตรวจสอบ 
ระบบเตอืนใจ การบรหิาร การเกบ็รกัษา การ
ตดิตามผล 

ยารายการใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงคจ์ากยาไดส้งูหรอืตอ้งมคีวามระมดัระวงัใน
การใชส้งู (HAD) 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารขอใชย้านอกบญัชยีา
อะไรบา้ง 

ทบทวนขัน้ตอนการดาํเนินการวา่เป็นไปอย่าง
เหมาะสม รดักุม ปลอดภยั หรอืไม ่ 

Evidence 
 ผลการทบทวนและปรับปรุงระบบการจดัทาํบญัชียา สรุปจาํนวนรายการยาประเภทต่างๆ ในบญัชียา

โรงพยาบาล 
 
(3) การจดัหายาเป็นไปตามบญัชียาท่ีผา่นการรับรอง.  มีกระบวนการในการจดัการกบัปัญหายาขาดแคลนและยาท่ี

จาํเป็นเร่งด่วน 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารจดัหายาทีไ่มอ่ยู่ในบญัชยีา
อะไรบา้ง 

ทบทวนเหตุผลของการจดัหาดงักล่าว และกาํหนด
มาตรการทีเ่หมาะสม 

ในรอบปีทีผ่่านมา มปีญัหายาขาดแคลนในยาตวั
ใดบา้ง เป็นช่วงเวลานานเท่าไร 

ทบทวนแนวทางการสือ่สารกบัผูเ้กีย่วขอ้ง การใช้
ยาทดแทน วธิกีารจดัหา แนวทางการป้องกนัใน
อนาคต 

ในรอบปีทีผ่่านมา มเีหตุการณ์ทีต่อ้งจดัหายาที่
จาํเป็นเรง่ด่วนในยาตวัใดบา้ง 

ทบทวนวธิกีารจดัหาและแนวทางการป้องกนัใน
อนาคต 

มเีหตุการณ์อะไรบา้งทีอ่าจทาํใหป้รมิาณความ
ตอ้งการใชย้าบางประเภทเพิม่ขึน้ในปรมิาณสงู
อยา่งฉบัพลนั ยาดงักล่าวคอือะไร 

วางแผนเพือ่ใหพ้รอ้มรบัสถานการณ์ ตัง้แต่การรบัรู้
สถานการณ์ การประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

Evidence 
 สรุปสถิติการจดัซ้ือยาในบญัชียาหลกั 

 สรุปการจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีปัญหายาขาดแคลนและเหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการจดัหายาท่ีจาํเป็นเร่งด่วน 
 

(4) องคก์รระบุยาซ่ึงมีความเส่ียงสูงหรือตอ้งมีความระมดัระวงัในการใชสู้ง, ออกแบบกระบวนการท่ีเหมาะสม
ปลอดภยัในการจดัหา เกบ็รักษา สัง่ใช ้ถ่ายทอดคาํสัง่ จดัเตรียม จ่าย ให ้และติดตามกาํกบัยา เพื่อลดความเส่ียงใน
การใชย้าเหล่าน้ี. 

(5) องคก์รกาํหนดนโยบายการป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากยา และนาํสู่การ
ปฏิบติั.  มีการตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากยาและความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึน
หรือท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน.   

6.2 ก.(3) องคก์รจดัทาํนโยบายเพื่อป้องกนัความผดิพลั้ง / คลาดเคล่ือน และเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการสัง่ใช้
ยาและการถ่ายทอดคาํสัง่ พร้อมทั้งนาํสู่การปฏิบติั, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดท่ีจาํเป็นในคาํสัง่ใชย้า, การ
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ระมดัระวงัเป็นพิเศษสาํหรับยาท่ีดูคลา้ยกนัหรือช่ือเรียกคลา้ยกนั, มาตรการเพ่ือป้องกนัคาํสัง่ใชย้าท่ีมีโอกาสเกิด
ปัญหา และการป้องกนัการใชคู่้ยาท่ีมีอนัตรกิริยารุนแรง  

 
 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ยาทีเ่สีย่งต่อการใชผ้ดิวต้ถุประสงคม์อีะไรบา้ง (เช่น 
ยาเสพตดิ ยาควบคมุพเิศษ) 

ทบทวนแนวทางป้องกนัการใชผ้ดิวตัถุประสงค ์

ยาทีพ่บรายงานการเกดิความคลาดเคลื่อนทางยา
หรอืเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์ีพ่บบ่อยใน รพ.มี
อะไรบา้ง 

ทบทวนแนวทางป้องกนัการเกดิความคลาดเคลื่อน
ทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์โดยเน้นความ
เฉพาะเจาะจงกบัโอกาสเกดิปญัหาของยาแต่ละตวั 
สรา้งเครือ่งมอืชว่ย สือ่สารกบัผูป้ฏบิตั ิมรีะบบ
ตรวจสอบและตดิตาม 

ยาทีต่อ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งูอื่นๆ มี
อะไรบา้ง 
ลกัษณะและสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาที่
พบในรอบปีทีผ่า่นมา มอีะไรบา้ง 

ทบทวนแนวทางป้องกนัการเกดิความคลาดเคลื่อน
ทางยาและเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์โดยเน้น
มาตรฐานวชิาชพีสาํหรบัขัน้ตอนต่างๆ เชน่ การ
ระบรุายละเอยีดทีจ่าํเป็นในใบสัง่ยา, การป้องกนั
ความคลาดเคลื่อนสาํหรบั LASA, การป้องกนัคาํสัง่
ใชย้าทีม่โีอกาสเกดิปญัหา, การตรวจสอบทีจ่าํเป็น 
ฯลฯ สือ่สารกบัผูป้ฏบิตั ิมรีะบบตดิตาม 

ลกัษณะและสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์
จากยาทีพ่บในรอบปีทีผ่า่นมา มอีะไรบา้ง 

ในรอบปีทีผ่่านมา มตีวัอยา่งความคลาดเคลื่อนทาง
ยาทีม่คีวามรนุแรงสงูอะไรบา้ง 

ทบทวนวา่ในเหตุการณ์ดงักล่าวมกีารตอบสนองที่
เหมาะสมทนัการณ์เพยีงใด และนํามาสูก่าร
ปรบัปรงุอะไร ในรอบปีทีผ่่านมา มตีวัอยา่ง ADR ทีไ่มเ่กดิจาก

ความคลาดเคลื่อนทางยาอะไรบา้ง 
ตวัอยา่งการปรบัปรงุระบบโดยใชแ้นวคดิ human 
factor engineering มอีะไรบา้ง 

เรยีนรูเ้พือ่ขยายแนวคดิไปใชใ้หม้ากขึน้ 

รปูแบบทีไ่ดผ้ลในการใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบั
เรือ่งความคลาดเคลื่อนและเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงคจ์ากยามอีะไรบา้ง มโีอกาสทีจ่ะทาํอะไร
เพิม่ไดอ้กี 

ทบทวนและหาวธิกีารทีส่รา้งสรรคใ์นการสือ่สาร
ขอ้มลูเพือ่สรา้งความตระหนกัและปรบัพฤตกิรรม 

Evidence 
 รายการยาท่ีมีความเส่ียงสูงหรือตอ้งมีความระมดัระวงัในการใชสู้ง 
 ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนและอุบติัการณ์เก่ียวกบัยา ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ตวัอยา่งมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงจากการใชย้าและการปรับปรุงระบบท่ีเกิดข้ึนในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  
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 และผลการตามรอยการปฏิบติัหรือการประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ขอ้มูลอุบติัการณ์เก่ียวกบัยา ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการปรับปรุงระบบท่ีเกิดข้ึนในช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมา 
 การประเมินความเหมาะสมทนัการณ์ในการตอบสนองเม่ือเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาและเหตุการณ์

ไม่พึงประสงคจ์ากยา รวมทั้งผลลพัธ์ต่อผูป่้วย 
 
(6) ผูป้ระกอบวิชาชีพไดรั้บการประเมินและเพ่ิมความรู้ความสามารถเก่ียวกบัระบบยา และการใชย้าท่ีเหมาะสม 

ปลอดภยัก่อนเร่ิมตน้ปฏิบติังานและเป็นประจาํทุกปี.  
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ในรอบปีทีผ่่านมามกีารปฐมนิเทศ การอบรมหรอื
เพิม่พนูความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบยาและ
การใชย้าอะไรบา้ง 

ทบทวนความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัโอกาสพบ
ปญัหา และความครอบคลุมของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
จดักจิกรรมเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

Evidence 
 ผลการประเมินความรู้ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพ และจุดเนน้ของการเพ่ิมพนูความรู้ใหแ้ก่ผู ้

ประกอบวิชาชีพในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 
(7) องคก์รประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจดัการดา้นยาเปรียบเทียบกบัเป้าประสงคข์องระบบ  มีการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีประสบความสาํเร็จและเทคโนโลยใีหม่ๆ เก่ียวกบัระบบจดัการดา้นยาอยา่ง
สมํ่าเสมอ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ความพรอ้มใชแ้ละคณุภาพของยาใน รพ.เป็น
อยา่งไร  

นําขอ้มลูมารว่มกนัพจิารณาปรบัปรงุตามความ
เหมาะสม 

ประสทิธภิาพของการเกบ็สาํรองยาทัง้ในคลงัใหญ่
และในหอผูป้ว่ยเป็นอยา่งไร 
ความเหมาะสมของการสัง่ใชย้าเป็นอย่างไร 
แนวโน้มการเกดิความคลาดเคลื่อนทางยาและ
เหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาเป็นอยา่งไร 
วธิกีารและเทคโนโลยใีหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบจดัการ
ดา้นยาทีท่บทวนไดม้อีะไรบา้ง 

Evidence 
 ผลการประเมินการบรรลุเป้าประสงคข์องระบบยา ประสิทธิภาพของระบบการจดัการดา้นยา และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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ข. การเกบ็สาํรองยา 

 (1) ยาทุกรายการไดรั้บการเกบ็สาํรองอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่จะมียาใชอ้ยา่งเพียงพอ, มี
คุณภาพและความคงตวั, พร้อมใช,้ ป้องกนัการเขา้ถึงโดยผูไ้ม่มีอาํนาจหนา้ท่ี, ป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยา
และผลไม่พึงประสงคจ์ากยา, สามารถทวนกลบัถึงแหล่งท่ีมา, มีการตรวจสอบบริเวณท่ีเกบ็ยาอยา่งสมํ่าเสมอ, 
โดยมีการปฏิบติัเพ่ือเป้าหมายดงักล่าวทัว่ทั้งองคก์ร. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ยาทีต่อ้งอยูใ่นระบบหว่งโซ่ความเหน็ หรอืตอ้ง
ตรวจสอบคณุภาพการขนสง่เป็นพเิศษ มอีะไรบา้ง 

ทบทวนขอ้กาํหนดการตรวจสอบ การปฏบิตัใินการ
ตรวจสอบ การบนัทกึ และการจดัการเมือ่พบปญัหา 

ผลการตรวจสอบการเกบ็สาํรองยาทีค่ลงัยาของ
เภสชักรรมเป็นอยา่งไร (ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ลกัษณะการจดัเกบ็) 

ดาํเนินการปรบัปรงุถา้พบปญัหาทีส่ง่ผลต่อ
คณุภาพและความคงตวัของยา 

รพ.มนีโยบายเกีย่วกบัการหา้มสาํรองอเิลค็โทรไลต์
ความเขม้ขน้สงูทีห่อผูป้ว่ยอยา่งไร ปฏบิตัติามได้
ครบถว้นหรอืไม ่

ถา้ไมส่ามารถปฏบิตัติามไดค้รบถว้น หาแนวทางที่
จะลดการใชใ้หเ้หลอืน้อยทีส่ดุและหาแนวทางใน
การป้องกนัความเสีย่ง 

ผลการตรวจสอบการเกบ็สาํรองยาทีห่อผูป้ว่ยเป็น
อยา่งไร ทัง้ในแงร่ายการ จาํนวน คณุภาพ ความ
พรอ้มใช ้

ดาํเนินการปรบัปรงุถา้พบภาวะทีเ่ป็นความเสีย่ง 

ระบบบนัทกึการเบกิจ่ายและการเบกิจ่าย เอือ้ต่อ
การเรยีกคนืยาตาม lot no. ไดด้เีพยีงใด 

Evidence 
 ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบติัตามแนวทางการรับและเกบ็สาํรองยา และการปรับปรุงท่ี

เกิดข้ึน 
 
(2) มีการจดัใหมี้ยา และ / หรือ เวชภณัฑฉุ์กเฉินท่ีจาํเป็นในหน่วยดูแลผูป่้วยต่างๆ อยูต่ลอดเวลา, มีระบบควบคุม 

และดูแลใหเ้กิดความปลอดภยั, และมีการจดัทดแทนโดยทนัทีหลงัจากท่ีใชไ้ป 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การทบทวนรายการยาและเวชภณัฑฉุ์กเฉินใน
หน่วยดแูลผูป้ว่ยต่าๆ กระทาํเมือ่ใด 

ควรทบทวนอยา่งน้อยปีละครัง้ (ทัง้รายการและ
จาํนวน) โดยนําขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้มาพจิารณา 

มาตรการสาํคญัของระบบการควบคมุยาและ
เวชภณัฑฉุ์กเฉินมอีะไรบา้ง เพือ่เป้าหมายอะไร 

ทบทวนวา่มกีารปฏบิตัติามมาตรการ และบรรลุ
ตามเป้าหมายทีต่อ้งการหรอืไม ่นําไปปรบัปรงุตาม
ความเหมาะสม มรีะบบการตรวจสอบอย่างไรวา่มกีารจดัยาทดแทน

ทนัท ีมยีาตามจาํนวนทีก่าํหนดไว ้และยาทีส่าํรอง
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ไวย้งัไมห่มดอายุ 

Evidence 
 ผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบติัตามแนวทางการเกบ็สาํรองยาและเวชภณัฑฉุ์กเฉิน และการ

ปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
 
(3) มีระบบท่ีจะจ่ายยาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยอยา่งปลอดภยัในเวลาท่ีหอ้งยาปิด 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในกรณีทีห่อ้งยาไมไ่ดเ้ปิด 24 ชัว่โมง อะไรคอื
ปญัหา/อุบตักิารณ์ทีเ่คยเกดิหรอืมโีอกาสเกดิจาก
การจ่ายยาเมือ่หอ้งยาปิด 

ทบทวนและปรบัปรงุแนวทางปฏบิตัติามเพือ่
ป้องกนัปญัหาหรอือุบตักิารณ์ทีร่ะบุ 

Evidence 
 สรุปวิธีการจ่ายยาเม่ือหอ้งยาปิด และมาตรการความปลอดภยัท่ีสาํคญั 

 
(4) มีการจดัการกบัยาท่ีส่งคืนมาท่ีหอ้งยาอยา่งเหมาะสม เช่น ยาท่ีแพทยส์ัง่หยดุใช ้

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มกีารคนืยาทีแ่พทยส์ัง่หยุดใชม้าทีห่อ้งยาประมาณ
รอ้ยละเท่าใด 

รว่มกนัวางแนวทางเพือ่ใหม้กีารคนืยาทีแ่พทยส์ัง่
หยดุใช ้หรอืยาทีต่อ้งคนืดว้ยเหตุผลอื่น อย่าง
ครบถว้น 

มกีารนํายาเมด็เปลอืยทีส่ง่คนืมาทีห่อ้งยามาใชต่้อ
หรอืไม่ 

วางแนวทางการทาํลายยาอยา่งเหมาะสม 

Evidence 
 สรุปวิธีจดัการกบัยาท่ีส่งคืนมาหอ้งยา 
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II - 6.2 การใช้ยา (MMS.2) 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการสัง่ใช้ยาและการให้ยาท่ีปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล. 

ก. การสัง่ใชย้าและถ่ายทอดคาํสัง่ 

(1) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบยาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป การวินิจฉยัโรคหรือ
ขอ้บ่งช้ีในการใชย้า, และขอ้มูลทางหอ้งปฏิบติัการท่ีจาํเป็น  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ในการสัง่ยาผูป้ว่ยนอก แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าตอ้งการ
เหน็ขอ้มลูอะไรเกีย่วกบัผูป้ว่ยบา้ง ขอ้มลูเหล่านัน้มี
พรอ้มใหด้ไูดโ้ดยสะดวกหรอืไม ่

ปรบัปรงุการบนัทกึขอ้มลูสาํคญัใน OPD card หรอื
ระบบการแสดงผลขอ้มลูในคอมพวิเตอร ์ให้
สามารถเหน็ไดโ้ดยงา่ย 

ในการจา่ยยาผูป้ว่ยใน แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นเกีย่วกบัผูป้ว่ยไดโ้ดยงา่ย
หรอืไม่ 

ปรบัปรงุการบนัทกึในเวชระเบยีนหรอืระบบการ
แสดงผลขอ้มลุในคอมพวิเตอรใ์หแ้พทยส์ามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นไดโ้ดยงา่ย เชน่ มขีอ้มลูการ
แพย้าในใบ order ใหมทุ่กใบ 

ในการจา่ยยาผูป้ว่ย เภสชักรสามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูการวนิิจฉยัโรค ขอ้บ่งชีก้ารใชย้า ผลการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไดห้รอืไม ่อยา่งไร 

พฒันาระบบใหเ้ภสชักรสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหล่าน้ี
โดยงา่ย เชน่ แพทยบ์นัทกึขอ้มลูเหล่านี้ในใบสัง่ยา
หรอืระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มโยงถงึขอ้มลูเหล่าน้ี 

Evidence 
 สรุปขอ้มูลผูป้วยท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงได ้

ผูป้ระกอบวชิาชพี ชอ่งทาง ขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึ 
แพทย ์   
เภสชักร   
พยาบาล   

 
 (2) มีขอ้มูลยาท่ีจาํเป็นในรูปแบบท่ีใชง่้าย ในขณะสัง่ใช ้จดั และใหย้าแก่ผูป่้วย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ขอ้มลูยาทีแ่พทยค์วรเขา้ถงึไดใ้นขณะสัง่ใชย้ามี
อะไรบา้ง 

สรา้งสือ่ทีง่า่ยต่อการใชง้านในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น บตัรยา บนัทกึ โปสเตอร ์คูม่อื ฐานขอ้มลูใน
คอมพวิเตอร ์ขอ้มลูยาทีเ่ภสชักรหรอืผูช้ว่ยเภสชักรควรเขา้ถงึได้

ในกระบวนการจดัจ่ายยามอีะไรบา้ง 
ขอ้มลูยาทีพ่ยาบาลควรเขา้ถงึไดใ้นกระบวนการ
บรหิารยามอีะไรบา้ง 
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Evidence 
 สรุปขอ้มูลยาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงได ้

ผูป้ระกอบวชิาชพี ชอ่งทาง/สือ่ ขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึ 
แพทย ์   
เภสชักร   
พยาบาล   

 
(3) องคก์รจดัทาํนโยบายเพื่อป้องกนัความผดิพลั้ง / คลาดเคล่ือน และเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการสัง่ใชย้าและ

การถ่ายทอดคาํสัง่ พร้อมทั้งนาํสู่การปฏิบติั, ครอบคลุมการระบุรายละเอียดท่ีจาํเป็นในคาํสั่งใชย้า, การ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษสาํหรับยาท่ีดูคลา้ยกนัหรือช่ือเรียกคลา้ยกนั, มาตรการเพ่ือป้องกนัคาํสัง่ใชย้าท่ีมีโอกาสเกิด
ปัญหา และการป้องกนัการใชคู่้ยาท่ีมีอนัตรกิริยารุนแรง [ยกไปพิจารณารวมใน 6.1 ก(5)]  

 
 (4) มีการเขียนคาํสัง่ใชย้าอยา่งชดัเจนและถ่ายทอดคาํสัง่อยา่งถูกตอ้ง. มีการกาํหนดมาตรฐานการส่ือสารคาํสัง่ใชย้า

เพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อความคลาดเคล่ือน มีการทบทวนและปรับปรุงคาํสัง่ใชย้าท่ีจดัพิมพไ์วล่้วงหนา้ใหท้นัสมยั
อยา่งสมํ่าเสมอ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ยาทีต่อ้งระบุขอ้บ่งใชใ้นการสัง่ใชย้ามอีะไรบา้ง ทบทวนการปฏบิตัติามแนวทางทีก่าํหนด ทบทวน

ความเหมาะสมของมาตรการทีก่าํหนดไว ้รว่มกนั
กาํหนดเป้าหมายเพือ่ลดระดบัปญัหา  

มแีนวทางอย่างไรในการลดการคดัลอกคาํสัง่ใชย้า 
แลเภสชักรสามารถขา้ถงึคาํสัง่ใชย้าโดยตรง 
สถติคิวามคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม LASA เป็น
อยา่งไร 
สถติคิวามคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่กดิจากการใชต้วั
ยอ่มอีะไรบา้ง 
กลุ่มโรคหรอืกลุ่มผูป้ว่ยทีต่อ้งระบุน้ําหนกัผูป้ว่ยใน
การสัง่ยามอีะไรบา้ง 
ปญัหาเกีย่วกบัการเขยีนคาํสัง่ใชย้าอื่นๆ มี
อะไรบา้ง 
ปญัหาเกีย่วกบัการถ่ายทอดคาํสัง่ใชย้าอื่นๆ มี
อะไรบา้ง 
ปญัหาเกีย่วกบัการรบัคาํสัง่การรกัษาดว้ยวาจาหรอื
ทางโทรศพัทม์อีะไรบา้ง 

Evidence 
 สรุปแนวทางสาํคญั การปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนด สถิติความคลาดเคล่ือน/เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์

เก่ียวขอ้ง 
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มาตรการสาํคญั ระดบัการปฏบิตั ิ สถติ ิME/ADE เกีย่วกบัเรือ่งนี้ 
   

 
(5) มีกระบวนการในการระบุ จดัทาํรายการยาท่ีผูป่้วยไดรั้บหรือมีการใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ และใช้

บนัทึกรายการยาน้ีในการสัง่ใชย้าท่ีถูกตอ้งแก่ผูป่้วยในทุกจุดของการใหบ้ริการ.  มีการเปรียบเทียบบนัทึกรายการ
ยาของผูป่้วยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนักบัคาํสัง่แพทยทุ์กคร้ังเม่ือมีการรับไว ้ยา้ยหอผูป่้วย และ / หรือ จาํหน่าย. 
(Admission, transfer, and discharge medication reconciliation) 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยกลุ่มใดบา้งที ่รพ.กาํหนดใหม้กีารทาํ 
medication reconciliation  

ตดิตามประเมนิผล สรา้งความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิ
อยา่งสมบรูณ์ พจิารณาขยายกลุ่มผูป้ว่ยหรอืกลุ่ม
ยาตามความเหมาะสม 

  

ยากลุ่มใดบา้งที ่รพ.กาํหนดใหม้กีารทาํ 
medication reconciliation  

Evidence 
 การติดตามประเมินผลการทาํ medication reconciliation ในกลุ่มผูป่้วย/กลุ่มยาท่ี รพ.กาํหนด 
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ข. การเตรียม การจดัจ่าย และการใหย้า 

(1) มีการทบทวนคาํสัง่ใชย้าทุกรายการเพ่ือความมัน่ใจในความเหมาะสมและความปลอดภยั 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

กรณีทีม่กีารจ่ายยาขณะทีเ่ภสชักรไมไ่ดข้ึน้
ปฏบิตังิาน มรีะบบการทบทวนยอ้นหลงัหรอืไม ่ผล
การทบทวนเป็นอยา่งไร 

นําขอ้มลูมาสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้ง และรว่มกนั
วางแนวทางตรวจสอบเพือ่ป้องกนัปญัหา 

ปญัหาทีพ่บจากการทบทวนคาํสัง่ใชย้าทีต่อ้ง
ระมดัระวงัสงูมอีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูมาสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งและวาง
แนวทางป้องกนัปญัหา 

ปญัหาทีพ่บจากการทบทวนคาํสัง่ใชย้า IV 
admixture มอีะไรบา้ง โดยเฉพาะความเหมาะสม
ของสารละลายทีใ่ชเ้จอืจาง 

นําขอ้มลูมาสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งและวาง
แนวทางป้องกนัปญัหา 

ขอ้มลูปญัหาทีพ่บจากการทบทวนคาํสัง่ใชย้าอื่นๆ 
มอีะไรบา้ง 

พจิารณาว่าการทบทวนทีท่าํอยูน่ัน้ครอบคลุมผูป้ว่ย
เพยีงใด ครอบคลุมประเดน็สาํคญัทีค่วรตรวจสอบ
เพยีงใด นําขอ้มลูสะทอ้นกลบัใหผู้เ้กีย่วขอ้ง และ
รว่มวางแนวทางเพือ่ป้องกนัปญัหา 

Evidence 
 บนัทึกปัญหาท่ีพบจากการทบทวนคาํสัง่ใชย้า และการปรับปรุงระบบท่ีเกิดข้ึน 

 
(2) มีการจดัเตรียมยาอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  แผนกเภสชักรรมเป็นผูเ้ตรียมยาสาํหรับผูป่้วยเฉพาะราย  หรือยาท่ี

ไม่มีจาํหน่ายในทอ้งตลาด โดยใชว้ิธีการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมปลอดภยัของการ
จดัเตรยีมยาในหน่วยดแูลผูป้ว่ยเป็นอยา่งไร 

นําผลการประเมนิมาปรบัปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในประเดน็การป้องกนัการปนเป้ือน การมแีสงสว่าง
เพยีงพอ การไมถ่กูรบกวนสมาธ ิและการกาํจดัขยะ
อนัตราย 

แผนกเภสชักรรมมกีารเตรยีมยาอะไรบา้ง ประเมนิวา่ระบบการเตรยีมยาดงักล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานเพยีงใด บุคลากรผูร้บัผดิชอบมคีวามรู้
และทกัษะอยา่งไร มรีะบบการควบคมุกาํกบัที่
เหมาะสมหรอืไม ่

Evidence 
 ผลการประเมินความเหมาะสมปลอดภยัของการจดัเตรียมยาในหน่วยดูแลผูป่้วยและการปรับปรุงท่ีก◌ิดข้ึน 

 สถิติการจดัเตรียมยาสาํหรับผูป่้วยเฉพาะรายโดยบริการเภสชักรรม และผลการตรวจสอบระบบ 
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(3) ยาไดรั้บการติดฉลากอยา่งเหมาะสม ชดัเจนและอ่านง่ายติดท่ีภาชนะบรรจุยาทุกประเภท และมีฉลากยาติดจนถึง
จุดท่ีใหย้าแก่ผูป่้วย โดยระบุช่ือผูป่้วย ช่ือยา ความเขม้ขน้ และขนาดยา 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการระบุความเขม้ขน้
และขนาดยาบนฉลากยา มอีะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน
เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการตดิฉลากยาจนถงึ
จดุทีใ่หย้าแก่ผูป้ว่ย มอีะไรบา้ง 
การตดิฉลากยาในกรณีทีม่กีารจดัเตรยีมแลว้ไมไ่ด้
ยาแก่ผูป้ว่ยทนัท ีมคีวามเหมาะสมเพยีงใด 
ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการระบุวนั/เวลา
หมดอายบุนฉลากยา มอีะไรบา้ง 
ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการเขยีนฉลากยา
สาํหรบั IV admixture, สารน้ําทีใ่หท้างหลอดเลอืด
ดาํ มอีะไรบา้ง  
ปญัหา/โอกาสพฒันา เกีย่วกบัการตรวจสอบชื่อยา 
ณ จุดทีใ่หย้าแก่ผูป้ว่ย มอีะไรบา้ง  
ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการเตรยีมยาสาํหรบั
ใชก้บัผูป้ว่ยซึง่ไมไ่ดร้ะบุชือ่แน่นอน มอีะไรบา้ง  

Evidence 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา/โอกาสพฒันาและแนวทางการแกไ้ขป้องกนั 

(4) มีการส่งมอบยาใหห้น่วยดูแลผูป่้วยในลกัษณะท่ีปลอดภยั รัดกมุ และพร้อมใหใ้ช ้ในเวลาท่ีทนัความตอ้งการของ
ผูป่้วย 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ปญัหา/โอกาสพฒันาในเรือ่งการสง่มอบยาใหห้อ
ผูป้ว่ย ในเรือ่งความถกูตอ้ง ปลอดภยั รดักุม มี
อะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน
เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ปญัหา/โอกาสพฒันาในเรือ่งการสง่มอบยาใหห้อ
ผูป้ว่ย ในเรือ่งความพรอ้มใช ้มอีะไรบา้ง 
ปญัหา/โอกาสพฒันาในเรือ่งการสง่มอบยาใหห้อ
ผูป้ว่ย ในเรือ่งเรว็ทนัความตอ้งการ มอีะไรบา้ง 

Evidence 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา/โอกาสพฒันาและแนวทางการแกไ้ขป้องกนั 
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 (5) การส่งมอบยาใหแ้ก่ผูป่้วยทาํโดยเภสชักรหรือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายและไดรั้บการฝึกอบรม มีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของยาก่อนท่ีจะส่งมอบ และมีการใหค้าํแนะนาํการใชย้าอยา่งเหมาะสม 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โอกาสพฒันาในเรือ่งบุคลากรผูส้ง่มอบยาอะไรบา้ง นําขอ้มลูมาปรบัปรงุระบบและเสรมิความรูบุ้คลากร 
ขอ้มลู pre-dispensing error ทีส่ามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาไดม้อีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุระบบ 

ขอ้มลูเกีย่วกบั dispensing error ในการจ่ายยา
ผูป้ว่ยนอกมอีะไรบา้ง 

ทบทวนวา่ขอ้มลูดงักล่าวไดม้าอยา่งไร รพ.มรีะบบ
ในการตรวจสอบเสรมิอะไทรบา้ง (โดยเฉพาะใน
ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาหลายรายการหรอืผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั) 
นําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุระบบ 

ยาผูป้ว่ยจาํเป็นตอ้งไดร้บัคาํแนะนํามอีะไรบา้ง ทบทวนและปรบัปรงุประสทิธผิลของการให้
คาํแนะนํา 

Evidence 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกบัการส่งมอบยาแก่ผูป่้วย 

 
(6) การสัง่ใช ้คดัลอกคาํสัง่ จดัเตรียม จดัจ่าย และใหย้า กระทาํในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพซ่ึงมีความสะอาด มีพื้นท่ี

และแสงสวา่งพอเพียง และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพมีสมาธิกบัการใชย้าโดยไม่มีการรบกวน. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหา/โอกาสพฒันา เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพสาํหรบัการจดัเตรยีมและจดัจ่ายยามี
อะไรบา้ง 

ดาํเนินการปรบัปรงุโดยเน้นความสะอาด การ
ป้องกนัการปนเป้ือน ระบบไหลเวยีนของงาน ความ
เพยีงพอของพืน้ทีแ่ละแสงสวา่ง การปราศจาก
สิง่รบกวนทางกายภาพ 

Evidence 
 ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 

 
(7) มีการใหย้าแก่ผูป่้วยอยา่งปลอดภยัและถูกตอ้งโดยบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและอุปกรณ์การใหย้าท่ีได้

มาตรฐาน, โดยมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของยา คุณภาพยา ขอ้หา้มในการใช ้และเวลา / ขนาดยา / วิธีการให้
ยา ท่ีเหมาะสม  ผูส้ัง่ใชย้าไดรั้บการรายงานเม่ือมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากยาหรือความคลาดเคล่ือนทางยา 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มกีารกาํหนดคุณสมบตัขิองบุคลากรทีส่ามารถ
บรหิารยาประเภทต่างๆ ไวอ้ยา่งไร เชน่ การฉีดยา
เขา้กลา้มเน้ือ การฉีดยาเขา้หลอดเลอืดดาํ การฉีด
ยาเขา้ไขสนัหลงั การใหย้าเคมบีาํบดั การใชส้ารทบึ

กาํหนดใหช้ดัเจนถา้ยงัไมม่กีารกาํหนด ทาํใหม้ัน่ใจ
วา่ไมม่กีารปฏบิตัเิกนิกว่าขอบเขตทีไ่ดร้บัอนุญาต 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รงัส ี
ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัคณุวุฒ ิความรู ้และ
ทกัษะของบุคลากรผูใ้หย้าแก่ผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูมาปรบัปรงุระบบงาน ระบบการกาํกบัดแูล 
และเสรมิความรูบุ้คลากร 

มยีาอะไรบา้งทีต่อ้งใชอุ้ปกรณ์การใหย้าพเิศษ ทาํใหม้ัน่ใจว่ามอุีปกรณ์พรอ้มใชแ้ละทาํงานไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ขอ้มลูเกีย่วกบั dispensing error ในการจ่ายยา
ผูป้ว่ยในมอีะไรบา้ง 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุระบบ 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการบนัทกึและการใช ้
MAR มอีะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน
เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการบ่งชีต้วัผูป้ว่ยและ
การใหย้าทีถ่กูตอ้ง มอีะไรบา้ง 
ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัการรายงาน
เหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากยาและความ
คลาดเคลื่อนทางยามอีะไรบา้ง 

Evidence 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกบัการส่งมอบยาแก่ผูป่้วย การใช ้MAR  

 
(8) ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บความรู้เก่ียวกบัยาท่ีตนไดรั้บ และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการดูแล เพื่อ

เป้าหมายความถูกตอ้ง ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัในการใชย้า 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาเรือ่ง drug adherence คอืผูป้ว่ย
กลุ่มใดบา้ง 

รว่มกนัทบทวนแนวทางการใหค้วามรูแ้ละตดิตาม
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

ยาทีม่ปีญัหาเรื่อง drug adherence คอืยากลุ่ม
ใดบา้ง 
ยาทีม่อีาการไมพ่งึประสงคท์ีส่าํคญั คอืยากลุ่ม
ใดบา้ง 
ยาทีม่เีทคนิคการใชพ้เิศษซึง่ตอ้งใหค้าํแนะนําเป็น
พเิศษ คอืยากลุ่มใดบา้ง 
ยากลุ่มใดบา้งทีค่วรมฉีลากชว่ย ทบทวนความครอบคลุมของการใชฉ้ลากช่วย 
ผูป้ว่ยทีน่อน รพ.มโีอกาสมสีว่นรว่มในกระบวนการ
ดแูลอยา่งไรบา้ง เชน่ การตรวจสอบความถกูตอ้ง 
การมสีว่นรว่มในการบรหิารยา การวางแผน
จาํหน่าย 

จดัระบบใหผู้ป้ว่ยทีม่ศีกัยภาพไดม้สีว่นรว่ม 
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Evidence 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกบัการใหค้วามรู้ และการมีส่วนร่วมของผูป่้วยและ

ครอบครัว  
 

(9) ผูป่้วยไดรั้บการติดตามผลการบาํบดัรักษาดว้ยยาและบนัทึกไวใ้นเวชระเบียน เพื่อสร้างความมัน่ใจในความ
เหมาะสมของเภสชับาํบดัและลดโอกาสเกิดผลท่ีไม่พึงประสงค ์

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ยาทีแ่พทยห์วงัผลการรกัษาในระยะสัน้มอีะไรบา้ง วางแนวทางตดิตามการตอบสนองของผูป้ว่ย 
ยาทีม่ ีtherapeutic ratio แคบทีม่ใีชใ้น รพ.มี
อะไรบา้ง 

วางแนวทางตดิตามอาการขา้งเคยีง 

ยาทีม่ผีลขา้งเคยีงต่อการทาํงานของตบั ไต หวัใจ 
มอีะไรบา้ง 

วางแนวทางตดิตามอาการขา้งเคยีง 

การสง่ specimen เพือ่เพาะเชือ้จะไดท้ราบผลใน
เวลากีว่นั 

วางแนวทางตดิตามการตอบสนองต่อยาตา้นจุลชพี 
และขอ้บ่งชีใ้นการตดัสนิใจเปลีย่นยา 

ในรอบปีทีผ่่านมามยีาใหมท่ีต่อ้งระมดัระวงั
อะไรบา้ง 

ทบทนแนวทางการตดิตามการตอบสนองและ
อาการขา้งเคยีง 

Evidence 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกบัการติดตามผลการบาํบดัรักษาดว้ยยา 

 
(10) มีการจดัการกบัยาท่ีผูป่้วยและครอบครัวนาํติดตวัมา เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัแผนการดูแล

ผูป่้วยท่ีเป็นปัจจุบนั 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหา/โอกาสพฒันาเกีย่วกบัยาทีผู่ป้ว่ยนําตดิตวั
มามอีะไรบา้ง 

นําปญัหา/โอกาสพฒันาต่างๆ มารว่มกนัทบทวน
เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

Evidence 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล บทเรียน และ good practice เก่ียวกบัการจดัการกบัยาท่ีผูป่้วยและครอบครัวนาํติดตวั

มา 
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II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ  

II – 8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

องค์กรสร้างความม่ันใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวงัเพือ่ค้นหาการเกดิโรคและภัยสุขภาพทีผ่ดิปกติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกดิการแพร่ระบาดได้. 

ก. การบริหารจดัการและทรัพยากร 

(1) มีนโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการแก่ผูป่้วย บุคลากร และประชาชน. 
(2) มีแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัปัญหาโรคและภยัสุขภาพในพื้นท่ี. 
(3) มีระบบในการกาํกบัดูแล กาํหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุง

กระบวนการเฝ้าระวงั. 
(4) มีบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะ ทาํหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและสอบสวนโรค ในจาํนวนท่ีเหมาะสม. 
(5) มีงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม สาํหรับการเฝ้าระวงั สอบสวน และ

ควบคุมโรคอยา่งมีประสิทธิภาพ. 
(6) มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั ในดา้นแนวคิด นโยบาย แผน และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเฝ้า

ระวงัโรคและภยัสุขภาพสาํหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดบั. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รพ.มรีะบบในการขึน้ทะเบยีนและรายงานผูป้ว่ยวณั
โรคอยา่งไร 

วางระบบใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ว่ยทุกรายทีไ่ดร้บัการ
วนิิจฉยัวณัโรค ไมว่า่โดยหน่วยใด ทีจุ่ดได ้ไดร้บั
การขึน้ทะเบยีน มกีารรายงานโรคตดิต่อ มกีารนดั
ตดิตามอย่างต่อเน่ืองจนกนิยาครบ 

โรคตดิต่ออื่นๆ ทีต่อ้งรายงานซึง่ รพ.มโีอกาสพบ
ผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง 

สรา้งความมัน่ใจวา่มกีารรายงานอยา่งครบถว้น 

โรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะเฉียบพลนัที ่รพ.เคย
พบมอีะไรบา้ง 

ทบทวนความรวดเรว็ในการวนิิจฉยัและรายงาน 
วางแนวทางการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

โรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะเฉียบพลนัที ่รพ.มี
โอกาสพบมอีะไรบา้ง 

ทบทวนความพรอ้มในการวนิิจฉยัและรายงาน วาง
แนวทางปฏบิต้ทิีเ่หมาะสม 

โรคและภยัสขุภาพทีม่ลีกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปที ่
รพ.มโีอกาสพบมอีะไรบา้ง 

ประสานความรว่มมอืกบัทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
วางแผนป้องกนัรว่มกนั 

โรคและภยัสขุภาพสาํคญัทีอ่ยูใ่นขอบเขตการเฝ้า
ระวงัของ รพ.มอีะไรบา้ง 

จดัทาํแผนการเฝ้าระวงัสาํหรบัโรคและภยัสขุภาพ
ดงักล่าว รวมทัง้เตรยีมพรอ้มในการตรวจพบโรค
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
และภยัสขุภาพทีม่ไิดค้าดการณ์ไวก้่อน 

คณะกรรมการทีม่หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล กาํหนด
นโยบาย ประสานงาน และตดิตามประเมนิผลใน
เรือ่งน้ีคอืใคร 

เสรมิสรา้งการทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการให้
สมบรูณ์ 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและ
สอบสวนโรคมใีครบา้ง 

ทบทวนความเพยีงพอ การไดร้บัการฝึกอบรม 
ความรูแ้ละทกัษะ 

มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเฝ้าระวงั
อยา่งไร 

ทบทวนโอกาสใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ตดิตามความรูใ้หม่ๆ การทาํฐานขอ้มลูความรูเ้พือ่
การสบืคน้ การสือ่สารขอ้มลู การเฝ้าระวงั การ
รายงานผล การประมวลผล 

ประเดน็ทีบุ่คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งน้ีมคีวามรู้
ความเขา้ใจคอ่นขา้งดมีอีะไรบา้ง 

สรา้งความมัน่ใจวา่มกีารใชค้วามรูค้วามเขา้ใจ
ดงักล่าวในการปฏบิตังิาน 

ประเดน็ทีบุ่คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งน้ียงัขาด
ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งมอีะไรบา้ง 

วางแผนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยรปูแบบที่
หลากหลาย 

Evidence 
 แผนการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพสาํคญั 

 สรุปความครอบคลุมของการรายงานวณัโรคและโรคติดต่อท่ีตอ้งรายงานอ่ืนๆ 

 สรุปโรคและภยัสุขภาพอ่ืนๆ ท่ี รพ.มีโอกาสพบ และความพร้อมในการวนิิจฉยั 
 คาํสัง่แต่งตั้ง รายงานการประชุมหรือสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบเร่ืองน้ี 

 สรุปผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรและกิจกรรมการสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
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ข. การเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูลเฝ้าระวงั 

(1) มีการเฝ้าระวงัโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของพื้นท่ี 
องคก์ร และตามท่ีกฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด.  

(2) ผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แพทย ์พยาบาล ผูป้ฏิบติังานการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั
โรคและภยัสุขภาพ. 

(3) มีการบนัทึกและจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง. ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา 
และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมได.้ 

(4) มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายขอ้มูลการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยใชว้ธีิการทาง
ระบาดวิทยา. 

(5) มีการคน้หาการเพ่ิมท่ีผดิปกติหรือการระบาดของโรค ทั้งจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเฝ้าระวงั รับทราบขอ้มูล
จากบุคลากรทางคลินิก และทบทวนรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการอยา่งสมํ่าเสมอ. 

(6) มีการติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโนม้ของโรคท่ีเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั. 
(7) มีการคาดการณ์แนวโนม้การเกิดโรคท่ีสาํคญั เพื่อประโยชนใ์นการวางแผนป้องกนัควบคุมโรค. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ตามแผนการเฝ้าระวงัทีก่าํหนดไว ้มกีารเฝ้าระวงัใน
สว่นใดทีย่งัทาํไดน้้อยหรอืไม่เป็นไปตามแผน 

รว่มกนัจดัทาํแผนถา้ยงัไมม่แีผน รว่มกนัพจิารณา
ปรบัปรงุเพือ่ใหม้กีารดาํเนินการตามแผน  

ในรอบปีทีผ่่านมา แพทยม์บีทบาทอะไรบา้งในการ
เฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิในชมุชน 

ทบทวนประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และบทบาททีค่วรมี
เพิม่ขึน้ 

ในรอบปีทีผ่่านมา พยาบาลมบีทบาทอะไรบา้งใน
การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิในชมุชน 

ทบทวนประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และบทบาททีค่วรมี
เพิม่ขึน้ 

ในรอบปีทีผ่่านมา หอ้งปฏบิตักิารมบีทบาท
อะไรบา้งในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิใน
ชมุชน 

ทบทวนประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และบทบาททีค่วรมี
เพิม่ขึน้ 

ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารพบโรคและภยัสขุภาพ
อะไรบา้งทีเ่ป็นผลจากการเฝ้าระวงั 

ทบทวนบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้ง ทบทวนความ
รวดเรว็ของการวนิิจฉยัการระบาดและการ
ตอบสนอง 

จากการพบโรคและภยัสขุภาพใน รพ.อื่น หรอื
รายงานการเฝ้าระวงัโรคของกระทรวงสาธารณสขุ 
มโีรคและภยัสขุภาพอะไรทีอ่าจเกดิขึน้ในชุมชนที ่
รพ.รบัผดิชอบ 

ทบทวนความพรอ้มของ รพ.วา่หากเกดิโรคหรอืภยั
สขุภาพดงักล่าวในชมุชน รพ.จะสามารถวนิิจฉยัได้
และรบัสถานการณ์ไดห้รอืไม่ 

ใครเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหค้าํปรกึษา, การรบั
รายงาน, และการตดัสนิใจ take action 

ทบทวนความชดัเจนในการมอบหมายหน้าที ่

ผลการตามรอยเพือ่ดกูารเกบ็บนัทกึและจดัเกบ็ นําประเดน็ทีพ่บมาทบทวนจดุแขง็จดุอ่อน และ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ขอ้มลูเป็นอย่างไร ในประเดน็ความชดัเจน ความ
เป็นปจัจบุนั ความครบถว้น ความทนัเวลา 

ตอบสนองตามความเหมาะสม 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเฝ้าระวงัโรคใดบา้งทีม่วีเิคราะห์
เพือ่ใหไ้ดค้วามรูท้างระบาดวทิยาเกีย่วกบัโรคนัน้ 

เลอืกโรคทีม่กีารรายงานบ่อยมาวเิคราะห ์(ถา้ยงั
ไมไ่ดท้าํ) นําขอ้มลูทีว่เิคราะหแ์ลว้มานําเสนอให้
ผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 

ในรอบปีทีผ่่านมา มกีารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการ
ระบาดของโรคอะไรบา้ง 

ทบทวนวา่มกีารใชป้ระโยชน์จากระบบการเฝ้าระวงั
อยา่งไร มคีวามรวดเรว็ในการวนิิจฉยัการระบาด
เพยีงใด 

ในปจัจุบนั มโีรคหรอืภยัสภาพอะไรบา้งทีต่อ้ง
ตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์ 

ทาํใหม้ัน่ใจว่าผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามตระหนกัในการเฝ้า
ระวงัภาวะดงักล่าว 

มกีารนําขอ้มลูการเฝ้าระวงัไปใชว้างแผนป้องกนั
อยา่งไร 

จดัลาํดบัความสาํคญัเพือ่การวางแผนป้องกนั 
วางแผน และดาํเนินการตามแผน 

Evidence 
 ตวัอยา่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเฝ้าระวงั 
 สรุปขอ้มูลการพบการระบาดของโรคและภยัสุขภาพในรอบ 1-2 ปีท่ีผา่นมา และการตอบสนอง 
 ผลการประเมินและตามรอยท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพของการเฝ้าระวงั 
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ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ 

(1) มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT) จากสหสาขาวชิาชพีทาํหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรค
และภยัสขุภาพ. 

(2) มแีผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉนิดา้นสาธารณสขุ และมกีารเตรยีมพรอ้มในการรองรบัตลอดเวลา. 
(3) มกีารกาํหนดมาตรการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพทีจ่าํเป็น เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค. 
(4) มีช่องทางและบุคลากรท่ีสามารถรับรายงานผูป่้วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากบุคลากรทางคลินิกตลอด 

24 ชัว่โมง. 
(5) มีการดาํเนินการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคอยา่งทนัท่วงที. 
(6) เม่ือมีการระบาดเกิดข้ึน ทีมผูรั้บผดิชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอาํนาจในการสืบคน้และใช้

มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมอยา่งรอบดา้นและทนักาล. 
(7) มีการสอบสวนการระบาด เหตุการณ์ผดิปกติ การป่วยเป็นกลุ่มกอ้น หรือพบแนวโนม้ท่ีบ่งบอกวา่อาจมีการ

ระบาด เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคในวงกวา้งอยา่งทนัท่วงที. 
(8) มีการแจง้เตือนการเกิดโรคและภยัสุขภาพไปยงัชุมชน ส่วนราชการ และองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งทนัเวลา. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
SRRT ในพืน้ทีป่ระกอบดว้ยใครบา้ง ทบทวนวา่อยู่ในความรบัผดิชอบของใคร มรีะบบ

ประสานงานระหว่าง SRRT กบั รพ.อยา่งไร 
เคยมเีหตุการณ์ระบาดของโรคทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารใช ้
SRRT อะไรบา้ง 

ทบทวนประสทิธภิาพในการทาํหน้าทีส่อบสวนโรค
ของ SRRT 

เหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุทีอ่าจเกดิขึน้ในพืน้ทีม่ี
อะไรบา้ง ทีร่ะบบบรกิารปกตอิาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะ
ตอบสนอง 

ทบทวนแผนรองรบัและความพรอ้มในการ
ตอบสนอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กาํลงัคน ทรพัยากร
ทีจ่าํเป็น ระบบการสือ่สาร และระบบงานทีต่อ้ง
ปรบัเปลีย่นในสถานการณ์ดงักล่าว 

การระบาดของโรคทีเ่คยเกดิขึน้ หรอืทีม่โีอกาส
เกดิขึน้ในอนาคต มโีรคอะไรบา้ง 

ทบทวนมาตรการป้องกนัควบคมุเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะ
สามารถควบคมุการระบาดอย่างไดผ้ล 

ใครเป็นผูร้บัผดิชอบรบัรายงานผูป้ว่ยหรอืภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ มชีอ่งทางในการรายงาน
อยา่งไร 

ทาํใหม้ัน่ใจว่าช่องทางและบุคคลทีร่บัรายงานมี
ความพรอ้มตลอด 24 ชัว่โมง รวมถงึการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่แจง้ขา่วแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
อยา่งทัว่ถงึ 

ผูป้ว่ยรายสดุทา้ยทีไ่ดร้บัการสอบสวนโรคคอืใคร ทบทวนผลการสอบสวนโรคในผูป้ว่ยรายดงักล่าว
วา่เป็นไปตามขอ้บง่ชีแ้ละแนวทางทีก่าํหนดไว้
หรอืไม ่ขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้นํามาใชป้ระโยชน์อย่างไรใน
การควบคมุแหล่งแพรเ่ชือ้และป้องกนัการระบาด มี
ความรวดเรว็ในการสอบสวนโรคเพยีงใด 

การระบาดของโรคในชมุชนที ่รพ.ตรวจพบครัง้ ทบทวนวา่มกีารสบืคน้และใชม้าตรการควบคุม
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ล่าสดุคอือะไร อยา่งไร มาตรการดงักล่าวเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

ทนักาล และรอบดา้นเพยีงใด มกีารแจง้เตอืนไปยงั
ชมุชน สว่นราชการ และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไร 
แลว้ดาํเนินการปรบัปรงุตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั 

Evidence 
 แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข 

 มาตรการป้องกนัและควบคุมเพ่ือป้องกนัการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ 

 ตวัอยา่งรายงานผลการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย 
 ตวัอยา่งการสอบสวนการระบาด 

 ตวัอยา่งรายงานการแจง้เตือนโรคและภยัสุขภาพยงัชุมชน ส่วนราชการ และองคท่ี์เก่ียวขอ้ง (เม่ือเกิด
เหตุการณ์) 
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ง. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและเตือนภยั 

(1) มีการจดัทาํรายงานสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัโรคและภยัสุขภาพท่ี
เฝ้าระวงั การระบาด และการดาํเนินการสอบสวนควบคุมโรค. 

(2) มีการรายงานโรคไปยงัสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ  
กฎอนามยัระหวา่งประเทศ  และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ. 

(3) มีการเผยแพร่สารสนเทศการเกิดโรคและภยัสุขภาพท่ีเป็นปัจจุบนัไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและส่ือสาธารณะ 
อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือการวางแผนป้องกนัและควบคุมโรค. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การทาํงานเรือ่งน้ีทาํใหม้ขีอ้มลูทีส่มควรเผยแพร่
อะไรบา้ง  

ทบทวนวา่ไดม้กีารนําขอ้มลูดงักล่าวมาจดัทาํ
รายงานและเผยแพรอ่ยา่งไร, ถา้ทาํแลว้ รายงาน
นัน้มคีณุคา่และมปีระโยชน์ในการวางแผนป้องกนั
อยา่งไร, ถา้ยงัไมไ่ดท้าํ สมควรจะทาํหรอืไม ่

Evidence 
 ตวัอยา่งรายงานสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพท่ีเป็นปัจจุบนั (การสรุปเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา) 
 สรุปการเผยแพร่สารสนเทศการเกิดโรคและภยัสุขภาพไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและส่ือสาธารณะ 
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II-9 การทาํงานกับชุมชน 

II - 9.1 การจดับริการสร้างเสริมสขุภาพสาํหรบัชมุชน (COM.1) 

ทีมผูใ้ห้บริการร่วมมือกบัชมุชน จดัให้มีบริการสร้างเสริมสขุภาพท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ
ชมุชนท่ีรบัผิดชอบ. 

(1) ทีมผูใ้หบ้ริการกาํหนดชุมชนท่ีรับผดิชอบ, ประเมินความตอ้งการ และศกัยภาพของชุมชน, และกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายสาํคญัในชุมชน.    

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ชมุชนทีอ่งคก์รรบัผดิชอบพืน้ทีด่แูลสขุภาพอย่าง
ครอบคลุมผสมผสานตัง้แต่ระดบัปฐมภมูคิอือะไร 

รบัรูค้วามตอ้งการและศกัยภาพของชมุชน ทบทวน
บทบาทขององคก์รสาํหรบัชมุชนดงักล่าว และ
โอกาสทีจ่ะทาํใหม้ากขึน้  

ชมุชนทีอ่งคก์รรบัผดิชอบพืน้ทีด่แูลสขุภาพในระบบ
สง่ต่อ และเป็นพีเ่ลีย้งแก่สถานพยาบาลอื่นคอือะไร 

รบัรูค้วามตอ้งการและศกัยภาพของชมุชน ทบทวน
บทบาทขององคก์รสาํหรบัชมุชนดงักล่าว และ
โอกาสทีจ่ะทาํใหม้ากขึน้ 

สถานพยาบาลและศนูยส์ขุภาพชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
การดแูลขององคก์รมอีะไรบา้ง 

ทบทวนบทบาทขององคก์รในการสนบัสนุนการ
พฒันาความสามารถของสถานพยาบาลดงักล่าว 

ชมุชนทีเ่ป็น self-help group ทีอ่งคก์รใหก้าร
สนบัสนุนมอีะไรบา้ง 

รบัรูค้วามตอ้งการและศกัยภาพของชมุชน ทบทวน
บทบาทขององคก์รสาํหรบัชมุชนดงักล่าว และ
โอกาสทีจ่ะทาํใหม้ากขึน้ 

Evidence 
 แผนท่ีแสดงชุมชนท่ีองคก์รรับผดิชอบ ปัญหาเฉพาะของชุมชน และแสดงวา่ในพ้ืนท่ีต่างๆ องคก์รมีบทบาท

หนา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร 
 แผนท่ีแสดงสถานพยาบาลในพื้นท่ีรับผดิชอบ แสดงใหเ้ห็นจุดท่ีองคก์รมีบทบาทในการพฒันา

ความสามารถ 

 Self-help group และการใหก้ารสนบัสนุนขององคก์ร ผลงานท่ีเกิดข้ึน  
 

(2) ทีมผูใ้หบ้ริการวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกบัชุมชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและ
ปัญหาของชุมชน.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาว่าผูป้ว่ยหรอืกลุ่ม
ผูป้ว่ยในชมุชนทีค่วรไดร้บัการดแูลสขุภาพอยา่ง

วางแผนและออกแบบบรกิารทีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ย/
กลุ่มผูป้ว่ยดงักล่าว 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
เป็นองคร์วมในชมุชนมอีะไรบา้ง 
รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาว่ากลุ่มเสีย่งในชุมชนมี
อะไรบา้ง 

วางแผนและออกแบบกจิกรรมเพือ่ลดปจัจยัเสีย่ง 
และลดพฤตกิรรมเสีย่งของกลุ่มเป้าหมาย 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาโอกาสสรา้งเสรมิ
สขุภาพสาํหรบักลุ่มบคุคลทัว่ไปในวยัต่างๆ 

วางแผนและออกแบบกจิกรรมเพือ่สรา้งเสรมิ
สขุภาพสาํหรบักลุ่มวยัต่างๆ 

Evidence 
 จดัทาํแผนประกอบดว้ยเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ และตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม 

 สรุปแผนงานการดูแลสุขภาพท่ีเป็นองคร์วมสาํหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีองคก์รจะจดัใหห้รือร่วมจดักบั
ชุมชน พร้อมเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม 

 

(3) ทีมผูใ้หบ้ริการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพสาํหรับชุมชน โดยร่วมมือกบัองคก์รและผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ทบทวนวา่กจิกรรมใดทีด่าํเนินการไดต้ามแผน สรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนัวา่มปีจัจยัสง่เสรมิอะไร และ
นําไปใชป้ระโยชน์สาํหรบักจิกรรมอื่นๆ 

ทบทวนวา่กจิกรรมใดทีป่ระสบปญัหาในระหว่าง
การดาํเนินการ 

วเิคราะหป์จัจยัทีเ่ป็นอุปสรรค และรว่มกนัหาทาง
ออกทีส่รา้งสรรค ์

ทบทวนวา่กจิกรรมใดทีม่ไิดนํ้าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ วเิคราะหป์จัจยัทีเ่ป็นอุปสรรค และรว่มกนัหาทาง
ออกทีส่รา้งสรรค ์

Evidence 
 สรุปความกา้วหนา้ในการปฏิบติัตามแผน ความครอบคลุมของการดาํเนินงาน การมีส่วนร่วมขององคก์ร

และผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ  
 

(4) ทีมผูใ้หบ้ริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน.   
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่าํหนด กจิกรรมใดที่
บรรลุเป้าหมายหรอืทาํไดด้กีว่าเป้าหมาย 

สรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนัวา่มปีจัจยัสง่เสรมิอะไร และ
นําไปใชป้ระโยชน์สาํหรบักจิกรรมอื่นๆ 

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่าํหนด กจิกรรมใดทีไ่ม่
สามารถบรรลุเป้าหมาย 

วเิคราะหส์าเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมายและ
วางแผนปรบัปรงุรว่มกบัชมุชนสาํหรบัการ
ดาํเนินงานขัน้ต่อไป 

Evidence 
 สรุปผลการประเมินและการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน 
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II - 9.2 การเสริมพลงัชมุชน (COM.2) 

ทีมผูใ้ห้บริการทาํงานร่วมกบัชมุชนเพ่ือสนับสนุนการพฒันาความสามารถของชมุชนในการปรบัปรงุ
สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของชมุชน. 

(1) องคก์รส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชน รวมทั้งการเป็นคู่พนัธมิตร ท่ีเขม้แขง็กบัชุมชน. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ตวัอยา่งชมุชนทีม่ศีกัยภาพพรอ้มเป็นคู่พนัธมติรที่
เขม้แขง็ แกป้ญัหาสขุภาพของชมุชนดว้ยตนเอง
ไดแ้ก่ชุมชนใดบา้ง 

ทบทวนบทบาทของ รพ.ในการสง่เสรมิการเป็นคู่
พนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ และการเป็นผูนํ้าในการสรา้ง
เครอืขา่ยของชมุชน 

ตวัอยา่งชมุชนทีม่โีอกาสพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็
ในอนาคต ไดแ้ก่ชมุชนใดบา้ง 

วางแผนการทาํงานเพือ่สง่เสรมิความเขม้แขง็ของ
ชมุชน เชน่ การคนืขอ้มลู การพฒันาศกัยภาพ ฯลฯ 
และรว่มมอืกบัชมุชนอื่นเป็นเครอืขา่ย 

ตวัอยา่งชมุชนทีพ่รอ้มใหค้วามรว่มมอื แต่ยงัขาด
ศกัยภาพในการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ชมุชน
ใดบา้ง 

วางแผนการทาํงานเพือ่เรยีนรูก้ารแกป้ญัหารว่มกนั 
และสง่เสรมิการรว่มมอืกบัชมุชนอื่นเป็นเครอืขา่ย 

กจิกรรมทีใ่ชใ้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนที่
ไดผ้ลดคีอือะไร 

ทบทวนแนวคดิของกจิกรรม และต่อยอดหรอืขยาย
ผลอยา่งสรา้งสรรค ์

ภาพรวมของการมสีว่นรว่มของชุมชนในพืน้ที่
รบัผดิชอบเป็นอยา่งไร 

วางแผนขยายผลดว้ยจงัหวะกา้วทีเ่หมาะสม 
กาํหนดเป็นสว่นหน่ึงของแผนกลยุทธข์อง รพ. 
ทมีงานปรบับทบาทจากการดาํเนินการให ้ไปสูก่าร
ทาํงานรว่มกนัในลกัษณะคูพ่นัธมติร 

Evidence 
 แผนท่ีชุมชนในพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีแสดงถึงชุมชนท่ีมีศกัยภาพในระดบัต่างๆ 

 
(2) องคก์รมีส่วนร่วมในการช้ีแนะและสนบัสนุนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพดว้ยการสร้างความสมัพนัธ์ ร่วมมือ

กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง และแลกเปล่ียนสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง.  
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหาสขุภาพทีส่ามารถคลีค่ลายไดด้ว้ยมาตรการ
เชงิสงัคมโดยชมุชนมอีะไรบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืและนําขอ้มลูมาแลกเปลีย่นกนั
เพือ่สรา้งความตระหนกั ความเขา้ใจ และสง่เสรมิ
ใหช้มุชนกาํหนดมาตรการเชงิสงัคม 

ปญัหาสขุภาพทีส่ามารถป้องกนัหรอืลดขนาด
ปญัหาไดโ้ดยการทาํหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัมี
อะไรบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืและนําขอ้มลูมาแลกเปลีย่นกนั
เพือ่สรา้งความตระหนกั ความเขา้ใจ และสง่เสรมิ
ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการตามหน้าทีข่อง
ตน 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
นโยบายสาธารณะดา้นสขุภาพทีต่ราเป็นกฎหมาย
บงัคบัแลว้มอีะไรบา้ง 

สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
กระตุน้หรอืตรวจสอบหรอืเน้นยํา้ใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย 

นอกเหนือจากทีต่ราเป็นกฎหมายแลว้ นโยบาย
สาธารณะดา้นสขุภาพทีม่ปีระกาศไวช้ดัเจนแลว้ใน
ระดบัชาตมิอีะไรบา้ง  

วเิคราะหป์ญัหาในการปฏบิต้ติามนโยบายดงักล่าว 
สรา้งความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่หาทางออกที่
เป็นไปไดใ้นการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวใหม้าก
ขึน้ 

Evidence 
 ความสาํคญั.สรุปประเดน็ปัญหาสุขภาพ นโยบายสุขภาพท่ีองคก์รมีส่วนร่วมช้ีแนะและสนบัสนุน 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 
(3) องคก์ร ร่วมมือกบัชุมชน ส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพ่ือดาํเนินการแกปั้ญหาท่ีชุมชนให ้

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาว่ากลุ่มต่างๆ ทีม่ี
ศกัยภาพในการแกป้ญัหาของชมุชนมอีะไรบา้ง 

สง่เสรมิใหก้ลุ่มวเิคราะหป์ญัหาทีส่นใจ ทดลอง
แกป้ญัหา รว่มกนัทบทวนวา่กลุ่มตอ้งการพฒันา
ความสามารถดา้นใด และสง่เสรมิใหไ้ดร้บัการ
พฒันาเพือ่ใหส้ามารถแกป้ญัหาได ้

Evidence: 
 สรุปกลุ่มต่างๆ ในชุมชนท่ีองคก์รเขา้ไปส่งเสริมความสามารถ และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานของ

กลุ่มดงักล่าว  
 
(4) องคก์ร ร่วมมือกบัชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมและทกัษะสุขภาพส่วนบุคคล (รวมถึงความรู้ เจตคติ ความเช่ือ 

ค่านิยม) ซ่ึงมีความสาํคญัต่อสุขภาพของแต่ละคน. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาว่าใครทีเ่ป็นบุคคล
ตวัอยา่งในชมุชนทีม่พีฤตกิรรมสขุภาพทีด่มีาอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

เรยีนรูแ้ละหาทางสง่เสรมิใหส้มาชกิในชมุชนมี
พฤตกิรรมดงักล่าวมากขึน้ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาว่าใครเป็นบคุคล
ตวัอยา่งในชมุชนทีส่ามารถลด ละ เลกิพฤตกิรรม
เสีย่งได ้

เรยีนรูแ้ละหาทางสง่เสรมิใหม้กีารลด ละ เลกิ
พฤตกิรรมเสีย่งดงักล่าวใหแ้พรห่ลายขึน้ 

รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาว่าใครเป็นบคุคล
ตวัอยา่งในชมุชนทีพ่ฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นจน

เรยีนรูเ้สน้ทางการพฒันาทกัษะดงักล่าว รว่มกบั
ชมุชนคน้หาผูป้ว่ยทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
สามารถดแูลตนเองหรอืคนในครอบครวัได ้ พฒันาทกัษะของผูด้แูลหรอืผูป้ว่ยเอง และสง่เสรมิ

การพฒันาทกัษะทีจ่าํเป็น 
รว่มกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาว่าใครเป็นบคุคล
ตวัอยา่งในชมุชนทีม่สีขุภาพจติด ีใครเป็นบุคคลใน
ชมุชนทีเ่คยมปีระสบการณ์จดัการกบัความเครยีด
ในชวีติประจาํวนัไดด้ ี

ถอดบทเรยีนเพือ่นําไปสง่เสรมิการพฒันาทกัษะ
การจดัการความเครยีดใหแ้ก่สมาชกิอื่นๆ ในชมุชน 

Evidence: 
 ขอ้มูลสถานการณ์และแนวโนม้ของปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งและทกัษะสุขภาพส่วน

บุคคลของชุมชนท่ีรับผดิชอบ  
 สรุปความร่วมมือกบัชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์การลด/ละ/เลิกพฤติกรรมเส่ียง 

และการพฒันาทกัษะสุขภาพส่วนบุคคล และผลลพัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
(5) องคก์ร ร่วมมือกบัชุมชน ส่งเสริมใหมี้ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ชมุชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบมโีอกาสพบปญัหาการ
ปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง เชน่ สารเคมี
การเกษตร ฝุน่ ควนั โลหะหนกั 

รว่มมอืกบัชมุชนในการจดัระบบเฝ้าระวงั สรา้ง
ความตระหนกั วางมาตรการป้องกนั และลดปญัหา
การปนเป้ือน 

ชมุชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบมโีอกาสทีจ่ะมสีว่นรว่มใน
การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งไรบา้ง เชน่ 
ปา่ชมุชน ศาลปูต่า แหล่งน้ํา การกาํจดัมลูสตัว ์การ
ทาํถงัหมกัชวีภาพ ฯลฯ 

รว่มมอืกบัชมุชนในการหาวธิกีารอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ชมุชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบมโีอกาสสรา้งสิง่แวดลอ้ม
เพือ่สนัทนาการ การพบปะ การพกัผอ่น การออก
กาํลงั อะไรบา้ง เช่น ลานชมุชน สนามกฬีา มุม
หนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ 

สนบัสนุนชมุชนและภาคสว่นต่างๆ รว่มกนัสรา้ง
สิง่แวดลอ้มดงักล่าว 

Evidence 
 สรุปสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในชุมชนท่ีมีผลต่อสุขภาพ  
 สรุปกิจกรรมความร่วมมือกบัชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี และการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 
(6) องคก์ร ร่วมมือกบัชุมชน ส่งเสริมใหมี้บริการช่วยเหลือทางสงัคม และสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเอ้ือต่อการมี

สุขภาพดี 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รว่มมอืกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาบุคคลผูต้อ้งการ
ความชว่ยเหลอืทางสงัคม 

สง่เสรมิใหช้มุชนและผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในองคก์ร
ต่างๆ จดัใหค้วามชว่ยเหลอืทางสงัคมตามความ
เหมาะสม 

รว่มมอืกบัผูนํ้าชมุชน พจิารณาโอกาสสรา้ง
สิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีด่ ี 

สง่เสรมิใหช้มุชนและผูม้ศีกัยภาพในองคก์รต่างๆ 
รว่มกนัพฒันาสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 

Evidence 
 สรุปสถานการณ์ของผูต้อ้งการความช่วยเหลือทางสงัคม  และปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมในชุมชนท่ีมีผล

ต่อการมีสุขภาพดี  
 สรุปกิจกรรมความร่วมมือกบัชุมชนในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีมีผล

ต่อการมีสุขภาพดี และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 


